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Sčítanie domov a bytov
Štatistický úrad SR pripravil sčítanie obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021. Po spracovaní budú údaje získané zo sčítania domov
a bytov slúžiť ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napríklad pre prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Vďaka sčítaniu domov a bytov získame
prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov,
ale aj o obnove bytového fondu. Po prepojení s údajmi zo sčítania
obyvateľov aj o potrebe budovania nových, napríklad nájomných,
bytov či potrebe budovania infraštruktúry – lekární, obchodov,
škôl a škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.

Touto cestou si vás, obyvateľov mestskej časti, dovoľujeme požiadať o dobrovoľnú pomoc pri vyplnení priloženého dotazníka.
Vyplnený dotazník od vás nám bude slúžiť ako podklad pre spracovanie štatistického zisťovania.

V prípade, ak sa nám rozhodnete pomôcť, vyplnený dotazník zašlite na adresu scitanie2020@zahorskabystrica.sk, alebo ho môžete
priniesť do podateľne miestneho úradu alebo vhodiť do schránky.
Ďakujeme za ochotu. Vašu pomoc si vážime.

Vyhliadková veža
na Kobyle je otvorená
Je architektonicky zaujímavá, poskytuje impozantný výhľad na
Bratislavu a jej okolie, na Dunaj, Hrad Devín a Rakúsko. Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne je vysoká 21,26 metra, má
hmotnosť 35 ton a na vrchol vedie 112 schodov. Návštevníkom
ponúkne výhľad na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia
aj na Zobor v Nitre.Vrchol Devínskej Kobyly je najvyšším bodom
masívu Devínskej brány. Je jedným z ďalších dôvodov, prečo ísť
na turistiku, bicykel či prechádzku do Bratislavských lesov. Fakt
to stojí zato. Starostovia z bratislavskej 4ky na najvyššom stupni
vzdali hold za výbornú robotu kolegovi, starostovi Devínskej Novej Vsi, Dáriusovi Krajčírovi a jeho tímu. „Nie je to len o veži, ale
o tom, na čom nám záleží. A to je spolupráca nášho zoskupenia
ZADEDULA – Záhorská, Devínska, Dúbravka, Lamač + Karlova Ves
a Devín“, povedal pri otvorení Dárius Krajčír.

Text: (sv), Foto: (jk)

Práce v školskom areáli pokračujú
Prázdniny sú časom, kedy v školskom areáli panuje čulý stavebný
ruch. Všetko preto, aby na začiatok školského roka boli všetky naplánované práce hotové. Súčasťou revitalizácie školského areálu
je aj nové oplotenie. Aktuálne sa odstraňuje to staré, potom sa
osadia stĺpiky s výškou 160cm a osadí sa nové. Zároveň sa v chýbajúcich miestach dosadí živý plot. Takisto sa už začali práce na
bežeckej tartanovej dráhe. Do začiatku školského roku sa dokončí
ešte detské dopravné ihrisko v tvare osmičky, kde bude doplnené
dopravné značenie. Po dokončení bežeckej dráhy budú nasledovať finálne záhradné práce.

Text a foto: (mk)

1

Workoutové cvičisko
Záhorák plní svoj účel
Pred 4 rokmi si členovia tenisového klubu zaumienili vybudovať vedľa tenisových kurtov aj priestor na cvičenie. Tento nápad má stopercentné využitie. Okrem workoutového cvičenia slúži aj florbalistom,
majstrovským aj rekreačným, cvičí sa tu joga, tancuje sa latino. Určené je najmä pre rodičov, ktorí si chcú zacvičiť a ich deti sa zatiaľ môžu
zahrať v bezpečí na detskom ihrisku či trávnatej ploche. Zacvičiť si
sem môžu prísť aj mamičky, ktoré si chcú aj na materskej dovolenke
dopriať pravidelný pohyb. Môžu prísť aj s deťmi, takže im nič nebráni
zacvičiť si a detičky sa zatiaľ zahrajú s hračkami – zabezpečený aj babysitting. Byť maminou však nie je podmienka, najdôležitejšia je chuť
cvičiť a urobiť niečo pre seba.
Text a foto: (red)

Leto prináša okrem dovoleniek aj zvýšené nároky na údržbu verejných priestranstiev v našej mestskej časti. Pracovníci ekologic-

kej skupiny kosia zelené plochy v nastavených intervaloch. V budúcom roku nahradia niektoré zelené plochy lúčne porasty, ktoré
sú nenáročné na údržbu a sú aj prospešné pre užitočný hmyz.
Ekologická skupina zabezpečuje zrezávanie prerastajúcich kríkov
a stromov do chodníkov alebo dopravných značiek. Pravidelne sa
stará o čistotu v mestskej časti vysýpaním viac ako stovky košov
osadených na všetkých uliciach a čistia stanovištia kontajnerov
na separovaný odpad. Okolie Tesca a zastávky konečnej autobusov je čistené trikrát v týždni. V tomto období sa opätovne uskutoční kontrola a údržba žľabov a rigolov. Kosí aj hlavné mesto,
konkrétne v stredovom páse na ulici Čsl. tankistov

Text a foto: Dominik Neradovič

Počas tohto leta trávi veľa Bystričanov dovolenku doma. Aby sme im
trochu toto obdobie spríjemnili, pripravili sme sobotné letné koncerty. Prvý sa konal začiatkom júna, potom boli Bystrické malé hody. Poslednú júlovú sobotu nám spríjemnila Ľudová hudba Dudíci. Dudíci
nám ukázali, že cimbalisti nehrajú len známe ľudovky, ale aj známe
svetové melódie. Námestím Rodiny sa rozliehali tóny Fidlikanta na
streche, Vtedy na Západe, Šabľového tanca, nechýbala ani skladba Hallelujah a melódia z Winnetua. Zaujímavé bolo prevedenie ruskej piesne Dumala Lajka. Námestie bolo plné ľudí a detí, ktorí neváhali a pri-

jali pozvanie na koncert. Za vašu účasť vám ďakujeme a prajeme vám
príjemné leto. Kosí aj hlavné mesto, konkrétne v stredovom páse na
ulici Čsl. tankistov.
Text a foto: Barbora Besedičová

Letná
údržba
verejných
priestranstiev

Dudíci v Bystrici

Seniori na výstave
Najväčší zlatý poklad na svete, Zlatý poklad Inkov sa vystavuje na
Bratislavskom hrade. Návštevu tejto výstavy zorganizovalo aj Ob-
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čianske združenie Klub dôchodcov pri MČ Záhorská Bystrica. Na hrade sa zišlo 16 členov klubu. Poklad Inkov po prvý raz opustil Južnú
Ameriku smerom do Európy. Na vlastné oči sme mali možnosť vidieť
vzácne predmety, ktoré odrážajú históriu civilizácie starej viac ako
2 000 rokov. Vystavené sú krásne korunovačné predmety, koruny
vládcov, obrovské náhrdelníky, šperky a zbrane, zlaté nádoby, nože.
K najcennejším exponátom patrí dvojkilová posmrtná maska, zdobená smaragdmi, symbolizujúca nesmrteľnosť. Vďaka 3D zóne s virtuálnou realitou sme sa prešli po celej ríši Inkov. Nakoniec sme si pozreli
hradnú záhradu a posedeli pri kávičke a chladenom pivku.
Text a foto: Ľudmila Hrmová,
členka Rady seniorov hl. mesta SR Bratislava

Cvičenie vo farskej záhrade
Farskú záhradu sme tieto letné dni využili naplno. Pýtate sa ako? To
by vám vedeli povedať šikovní balansáci, ktorí tieto letné dni trávili
aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu. Deti vo veku od 9 mesiacov cvičili, zdokonaľovali sa v pohybových aktivitách, v koncentrácii, ako aj samostatnosti. Letný Baby Balance kurz viedla lektorka
Andrejka, ktorá deťom pripravila rôzne zaujímavé aktivity. Ak aj vy
máte doma dieťatko od 3 mesiacov do 4 rokov, neváhajte a pripojte
sa k nám už v septembri. Cvičiť budeme v Zrkadlovej sále, rozvrh
nájdete na babybalancezb.sk. Sledujte web a dozviete sa viac!

Text a foto: Baby Balance

Odštartovali sme tenisovú sezónu
Tenis ako nekontakný šport bol jedným z prvých, ktorý dostal zelenú aj kvôli opatreniam súvisiacim s korona vírusom. V Záhorskej Bystrici už každoročne otvára tenisovú sezónu turnaj Záhorák open vo štvorhrách. Turnaju nechýbala športová atmosféra,
dobrá nálada a milí hostia, ku ktorým patril stále aktívny tenista
Pavol Hammel. Víťazom tohtoročného otváracieho turnaja sa stali Michal Kocúr s Rudom Janošom, keď vo finále porazili Milana
Bilačiča s Antonom Paulusom. Na treťom mieste skončil Tibor Beleš s Pavlom Marianym.

Text a foto: (jk)

Rozkvitnutá obec

Hasili sme pneumatiky
Náš Dobrovoľný hasičský zbor nezaháľa ani v dovolenkovom čase.
Veď práve leto je obdobie, kedy je nebezpečenstvo požiarov najväčšie. Najmä, keď málo prší a teploty sa blížia, alebo prekračujú,
tridsať stupňov Celzia. Tentoraz ale nehasili oheň na poliach či
taký, ktorý vznikol na nejakom ohnisku. Naša zásahová jednotka
z Dobrovoľného hasičského zboru bola vyslaná na výpomoc pri hasení požiaru strelnice a pneumatík v areáli MVSR (bývalá raketová
základňa za Carpatiou). Nakoniec všetko dobre dopadlo a oheň zahasili. Ďakujeme našim hasičom, že sú stále v pohotovosti.

Text a foto: (red)

Pred pár týždňami vysadila naša samospráva na Bratislavskej aj na
Hargašovej ulici krásne ľalie. Spočiatku to bol len neviditeľný stometrový záhon, dnes však rozkvitol krásnymi kvetmi. Majú z toho radosť nielen tí, ktorí navrhli, aby tu ľalie vysadili, tí, ktorí ich zasadili a tí, ktorí sa
o ne starajú, ale potešia každého, kto ide okolo. Veď s krásnymi kvetmi
zaliatymi slnkom je život predsa len krajší. A – keď sa prejdete po našej
obci zistíte, že nielen Bratislavská a Hargašova ulica rozkvitla. Muškáty
v kvetináčoch, kvety na kruhovom objazde a na Námestí Rodiny, ale aj
v ostatných častiach Záhorskej Bystrice našu obec skrášlili.

Text a foto: (bb)
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Bojujeme proti komárom
Ako vždy v lete, aj tento rok nás trápia svojím nepríjemným štípaním komáre. Magistrát vykonáva prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti intenzívny monitoring všetkých potenciálnych
liahnísk komárov na území hlavného mesta a zároveň operatívne
zabezpečuje dezinsekčný biologický postrek u dodávateľskej spoločnosti. Vykonal niekoľko zásahov látkou BTI a jej efekt zaznamenáva v rámci kontroly úspešnosti týchto zásahov.
V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. Problémové sú
len druhy liahnuce sa v inundáciách po povodniach. Je to druh, na ktorý
sa zameriava a vďaka zásahom je situácia pri Dunaji či Morave zásadne

lepšia ako v predošlých sezónach. Len za posledný mesiac vykonali
14 zásahov, Záhorskú Bystricu nevynímajúc.
Text a foto: (red)

Ukradnutý kvetináč

Mestská časť sa postarala aj o krásne kvety pri vstupe a výstupe
zo Záhorskej Bystrice. Okrem pozdravu Dovidenia alebo Vitajte
sa každý pokochal pohľadom na zmes farebných letničiek. Kvety
vysadili a pravidelne sa o ne starajú zamestnanci miestneho úradu. Mrzí nás, že si jeden z kvetináčov niekto vzal domov a pokúsil
sa ukradnúť aj druhý. Dúfame, že už sa to nestane.

Text a foto: Barbora Besedičová

Staráme sa o čistotu
Kameňolom v Záhorskej Bystrici pod Holým vrchom a jeho okolie je
navštevovaným miestom najmä pre rodiny s deťmi, ale tiež je atraktívny pre turistov, ktorí prechádzajú lesnými chodníčkami smerom
na Kačín, prípadne k poľovníckej strelnici na Plácku a do Marianky.
Našou ambíciou je, aby aj toto miesto bolo udržiavané a čisté. Aktuálne sú niektoré jeho zákutia zavezené stavebným odpadom a tiež sa
pri vstupe do kameňolomu nachádza rozbitá panelová garáž. Oslovili sme preto vlastníka pozemku, Lesné pozemkové spoločenstvo –

12. 8. 2020
od 13.00 hod
přejímka vozidel
v Opletalově ulici Praha
13. 8. 2020
6.00 hod start v Praze
16.00 hod cíl v Bratislavě
14. 8. 2020
8.30 hod start v Bratislavě
17.00 hod cíl v Bratislavě
15. 8. 2020
7.00 hod start v Bratislavě
16.00 hod cíl v Praze

Škoda Rapid Six posádky Komár-Houšť ze závodu v roce 1935

urbár, aby svoj pozemok vyčistili. Budeme sa spoločne snažiť, aby aj
toto miesto bolo krajšie a čistejšie.
Text a foto: (red)

Spomienková jazda 1000 mil
československých

Spomienková jazda pôjde aj cez kataster Záhorskej Bystrice. V sobotu 15. augusta od 7.30 h. „prefrčia“ cez Gbelskú ulicu a Záhorskú
ulicu na „Mástsky vŕšek“ veterány. Tam predvedú slalom automobilov. Približne o 10.00 h. zo Záhorskej Bystrice odchádzajú.
Medzi top veteránov pretekov patria: Bugatti 57C, Praga Alfa
špeciál, Mercedes Benz 500k, Lagonda V12 Short Sallon, BMW
328, Bucciali TAV 30.
Podujatie organizujú: Veteran Car Club Praha, Design Veteran Car
Club Bratislava, Autoklub České republiky.
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