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Po ťažkej chorobe zomrel
poslanec Vladimír Kristl
Dňa 23. apríla sme sa dozvedeli smutnú správu. Náš pozemský svet navždy opustil Vlado
Kristl, rodák a obyvateľ Záhorskej Bystrice.
Svoj neúnavný boj s ťažkou chorobou nakoniec prehral.

Záhorská Bystrica prijala
úsporné opatrenia

Bol nielen výborným otcom, manželom či podnikateľom, bol to aj
človek, ktorý veľa času venoval práci pre našu mestskú časť. V prvom
rade ako dlhoročný poslanec. Zároveň však bol členom športovej
a kultúrnej komisie. Bol neúnavný pri organizovaní viacerých aktivít,
hlavne v oblasti športu a to aj počas svojej choroby. Jeho meno bude
navždy spojené s turnajom Záhorácka hokejka, ktorý založil.
Česť jeho pamiatke!
Viac sa o Vladimírovi Kristlovi dočítate v Našej Bystrici.
Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Redakcia, Foto: archív

Už dnes je jasné, že samosprávy si budú musieť utiahnuť opasky,
lebo ich rozpočty sa nenaplnia plánovanými ziskami. Záhorská
Bystrica preto už teraz prichádza s úspornými opatreniami. Od
mája do konca augusta bude zamestnancom úradu a materskej

a základnej školy vyplácať len 80 percent priemernej mzdy. Toto úsporné opatrenie sa netýka pracovníkov EKO čaty, ktorí sa
aj v tomto období starajú o čistotu v obci a starostlivosti o zeleň. Znižovať sa budú aj dotácie pre športové kluby a občianske
združenia. Nebudú sa konať kultúrne a spoločenské podujatia
a zastavia sa aj investičné akcie, okrem tých, ktoré sú rozbehnuté, predovšetkým sa dokončí školský areál.

Text: (sv), Foto: archív

Na Námestí Rodiny pribudol rúškomat, kde si okrem rúšok ľudia
môžu kúpiť aj dezinfekčné gély. Vydezinfikovaný je tiež miestny
úrad a s pomocou členov Dobrovoľného hasičského zboru sa dezinfikovali verejné priestranstvá, najmä autobusové zastávky.
V Záhorskej Bystrici funguje aj Linka pomoci pre seniorov. Na telefónnych číslach 02/65956210, 0903414157 alebo 0903720280
si môžu objednať dovoz jedla, nákupu alebo liekov. Obyvateľom je
k dispozícii podateľňa a miesto prvého kontaktu, ktorým sa stal
vstupný priestor miestneho úradu, kde sú pracovníčky a klienti

oddelení sklom. Vo vstupných priestoroch je umiestnený aj stojan
s dezinfekciou na ruky.
Text a foto: (sv)

Život koronavírus nezastavil

Výstavba detských ihrísk pokračuje
Obidve ihriská, ktoré sa budujú v školskom areáli, budú odovzdané
v priebehu mája. Momentálne sa finalizuje osadenie herných prvkov
a potom príde rad na záhradné úpravy. Už teraz sa pripravuje druhá fáza úpravy školského areálu, vybudovanie pojazdného chodníka

z Hargašovej ulice smerom k vchodu do športovej haly, alebo k zadnému vchodu do materskej školy. Na detskom ihrisku pri Spoločenskom
dome sa momentálne osádza nová dopadová plocha z gumených
kociek. Termín dokončenia revitalizácie ihriska je 15. máj. Otvorenie
ihriska bude závisieť od aktuálnej epidemiologicke situácie. "Napriek
kríze detské ihriská aj školský areál dokončíme, je to pre nás aj v tomto období priorita," povedal starosta Jozef Krúpa. Text a foto: (mk)
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Matky sú v našich srdciach stále

Sväté omše slávime online
Počnúc Kvetnou nedeľou môžeme opäť každú nedeľu sláviť sväté
omše online aj z nášho Kostola sv. Petra a Pavla. „Je to síce bolestné vidieť počas omše prázdne lavice, ale rozhodli sme sa pre túto
formu, aby naši veriaci mali aj počas týchto neľahkých dní pocit,
že majú cirkev pri sebe, aby aspoň na diaľku cítili ´svoj´ kostol, aby
cítili spolupatričnosť s cirkevnou komunitou v našej obci,“ hovorí
farár Ľudovít Pokojný. Sväté omše môžete sledovať každú nedeľu
od 10.00 h priamo na Facebookovej stránke našej mestskej časti,
alebo na YouTube kanáli farnosti .
(sv), Foto: archív

Florbalová extraliga
predčasne ukončená
Ešte v poslednom čísle vydania Našej Bystrice sme vás informovali o začiatku playoff florbalistov. Mužský tím sa po základnej časti
umiestnil na druhom mieste a celý tím sa tešil na vyvrcholenie sezóny
playoff. Táto časť sezóny je pre chalanov najdôležitejšia z celého roka
a takpovediac celú letnú prípravu a základnú časť sa pripravujú práve na vyraďovacie boje. Bohužiaľ, presne pred prvým štvrťfinálovým
zápasom prišlo nariadenie vlády o zrušení všetkých športových akcií.
Týmto nariadením sa len začali všetky opatrenia proti COVID-19. Na
začiatku apríla vyšlo rozhodnutie Slovenského zväzu florbalu o predčasnom ukončení všetkých florbalových súťaží, a teda aj najvyššej
mužskej extraligy. Poradie mužskej extraligy je určené podľa umiest-
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Hoci si tento rok nemôžeme uctiť naše matky slávnostným programom, ako bývalo roky zvykom, na naše matky rozhodne nezabúdame. Verím, že každý z nás si druhú májovú nedeľu tú svoju mamu
uctí, keď už nie kvietkom a osobne, ale aspoň telefonátom. Snažme
sa svojím mamám povedať, ako veľmi ich máme radi, aké dôležité
sú pre náš život bez ohľadu na to, koľko máme rokov. Veď mama
nám nielen dala život úplne na počiatku, ale sprevádza nás svojou
láskou a starostlivosťou po celý čas, čo je s nami. Preto chcem všetkým mamám aj touto formou vzdať svoju úctu.

Jozef Krúpa, starosta, Foto: archív MČ

Zoologická záhrada
je opäť otvorená
Zoologická záhrada Bratislava má pre svojich verných návštevníkov
potešujúce správy. Po dvojmesačnom období, kedy bola v dôsledku
zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 zatvorená, ZOO znovu
otvorila svoje brány a privítala prvých návštevníkov. Minimálne do
vyhlásenia štvrtej fázy nebude ZOO realizovať vzdelávacie programy a akékoľvek podujatia pre verejnosť. Vzdelávanie i propagáciu
bude naďalej zabezpečovať online.

Text: (ts), Foto: archív

nenia v základnej časti. Po minuloročnom druhom mieste tento rok
mužom stál v ceste neviditeľný súper, a teda muži opäť končia sezónu
so striebornými medailami. 
Text a foto: (mk)

Mája s rúškami
Ako to býva u nás zvykom, posledný aprílový večer na Námestí Rodiny staviame, ako hovoríme u nás, máju. Tohtoročné mimoriadne
opatrenia nám neumožnili, aby sme sa stretli na tomto príjemnom
podvečernom podujatí. Aj tak sme sa rozhodli tradíciu neporušiť
a máju postaviť. V stredu nám strom chlapi z úradu doviezli na námestie, dobrovoľní hasiči ho ošúpali, vo štvrtok ho úradníčky ozdobili mašľami. Po obede prišlo auto z Dekosu a Máju pomocou chlapov
z Eko skupiny postavilo. „Staviame aj tento rok máj, trochu v inakších
podmienkach, tradície musíme dodržiavať, máme aj ochrancov mestského poriadku, hasičov a našich stabilných stavačov – firmu Dekos.
Všetkým ďakujem za to, že máju máme,“ povedal v príhovore starosta
Jozef Krúpa. Priebeh zo stavania máje si môžete pozrieť na facebooku
Záhorskej Bystrice. 
Text a foto: Barbora Besedičová

O zeleň sa musíme starať všetci
Mestská časť Záhorská Bystrica žiada všetkých obyvateľov
o zapojenie sa do kosenia zelených plôch, prípadne udržiavania zelene. Naša EKO čata je zložená väčšinou zo zamestnancov
v dôchodkom veku a vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú
s koronavrusom sa dočasne znížil počet týchto pracovníkov
pre ich bezpečnosť. Pracovníci ekologickej skupiny vysýpajú
koše, čistia stanovištia kontajnerov na separovaný odpad, kosia
a v súčasnosti aj upravujú a rozširujú priestory okolo koreňov
stromov na Námestí Rodiny. Preto chceme poprosiť všetkých
obyvateľov, ktorí majú možnosť pomôcť s akoukoľvek formou
úpravy verejnej zelene pred svojimi nehnuteľnosťami, nech sa
zapoja. Spoločné verejné priestory tak budú zásluhou nás všetkých krajšie a udržiavané. 
Text a foto: (dn)

Ako to je, keď vyučujeme online
Na začiatku sme mysleli, že školy zostanú zatvorené len týždeň, no už sme doma osem týždňov. Niektorí učitelia už v druhý
týždeň začali vyučovať cez Skype, nahrávať videá alebo audio
nahrávky na vysvetlenie nového učiva. Koncom marca, začiatkom apríla sme oficiálne spustili online vyučovanie cez Zoom.
Prvé hodiny sa žiaci veľmi tešili, že sa opäť všetci vidia a počujú.
Pri online vyučovaní vieme hneď kontrolovať a hodnotiť ústne

odpovede žiakov. Písomne vypracované úlohy nám posielajú
neskôr ako fotografiu. Je to veľmi zdĺhavé. Určite má takáto
forma vyučovania v mimoriadnej situácii veľký význam, nielen kvôli vzájomnému kontaktu, ale aj kvôli spätnej väzbe,
ako si žiaci osvojili učivo. Na online hodine sa ale nestihne
prebrať toľko učiva ako na vyučovacej hodine v škole. Veľmi
náročné je, keď je na online hodine celá trieda. Mnohí učitelia si triedy delia na skupiny, aby mali menej žiakov. Tiež je
náročné zladiť vyučovanie žiakov druhého stupňa, vytvorili sme online rozvrh, ktorý sme už veľakrát prispôsobovali
novým požiadavkám. Takéto vyučovanie je oveľa náročnejšie
a menej efektívne. Náročné to majú nielen učitelia, ale aj rodičia. Veľmi si vážim tých rodičov, a je ich väčšina, ktorí svojim
deťom pomáhajú. Sú aj takí žiaci, ktorí nereagujú na zadania učiteľov. Vtedy sa to dá riešiť len komunikáciou s rodičmi
a veriť, že nám v tom pomôžu. Online vyučovanie je v tejto
dobe dôležité a potrebné, ďakujem učiteľom, že sa na to dali.
Je pre nás nové, zaujímavé, prínosné, ale nenahradí v plnej
miere vyučovanie v škole.

Text: Zuzana Kaliariková, Foto: archív
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Vysadili sme kvety,
zalievame stromy
Týždne bez dažďa neprospievajú ani stromom. Naši hasiči vypomohli svojou technikou a pozalievali stromy, ktoré sme vysadili vlani. Okrem toho, samozrejme, kosíme. Rozšírili sme priestor okolo
koreňov stromov na Námestí Rodiny, kam vysadíme kvetiny. Kvetiny, konkrétne ľalie, sme vysadili aj na Bratislavskej ulici pri Rezidencii a na Hargašovej ulici. Tieto letničky vydržia aj 5 – 6 rokov.

Text a foto: (vh)

Testovali seniorov
V piatok, 10. apríla, začala spoločnosť MEDIREX testovať prvých
z 10 000 zdravotníkov a sociálnych pracovníkov v prvej línii, ktorých testovanie zastrešuje nadácia J&T. Týkalo sa to aj pracovníkov Domova pre seniorov Gerion v našej obci. Všetky testovania
mali negatívny výsledok.

Text a foto: (jk)

Zberný dvor je otvorený
Aktuálne otváracie hodiny v zbernom dvore sú:
pondelok – piatok od 8.00 h do 15.00 h. Odoberá sa len biologicky
rozložiteľný odpad a elektroodpad. Výkup farebných kovov a papiera.
V sobotu od 9.00 h do 15.00 h. Odoberá sa len biologicky rozložiteľný odpad a elektroodpad. V nedeľu je zberný dvor zatvorený.

Text a foto: (red)

Jarná akcia
Mestská časť zabezpečila pre našich obyvateľov 18. apríla a za dodržania bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom odovzdala
rodinám s trvalým pobytom na jedno súpisné číslo sadenice liesky.

Liesky budú vyrastať v záhradách Záhorskej Bystrice. Tešíme sa, že
sme využili pekné počasie na „Jarnú akciu“ a pracovníci mestskej
časti spolu s dobrovoľníkmi odovzdali obyvateľom spolu s lieskou aj
ochranné rúško. Prečo lieska ? Niekomu vyhovuje viac, niekomu menej. Snažili sme vyberať takú drevinu, ktorá ešte nebola predmetom
odovzdávania po minulé roky, ktorá je cenovo dostupná a dostupná
v takom množstve, ktoré mestská časť potrebuje. Nedá sa vyhovieť
všetkým, ale snažíme sa každý rok zabezpečiť na „Jarnú akciu“ vždy
iný druh, či už dreviny ovocné, okrasné alebo kvetinové trvalky. Lieska je drevina, ktorá má viacnásobné využitie v záhrade. Je možné ju
vysadiť a pestovať ako strom, krík alebo živý plot. Navyše sa nám odmení bohatou úrodou lieskových orieškov, ktoré obsahujú látky, ktoré
majú veľa pozitívnych a liečivých účinkov pre organizmus. Touto formou prispievame aj k Medzinárodnému dňu Zeme, ktorý pripadá na
22. apríl a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných
daroch poskytované Zemou. 
Text: Vlasta Hubková, Foto: archív
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