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Opäť sme absolvovali
celoplošné testovanie
Rozhodnutie vlády určilo termíny, rámec kompetencií, pôsobnosť
a zodpovednosť obcí pri celoplošnom testovaní na COVID-19.
Naša samospráva musela objednať testy, dezinfekciu a ochranné
pomôcky. Na jej pleciach bola aj povinnosť zohnať zdravotníkov,
administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Riešila organizačné a finančné zabezpečenie. V Záhorskej Bystrici sa ľudia
mohli dať otestovať antigenovým testom od štvrtka šesť dní – od
21. do 26. januára. Hlavná časť testovania sa odohrala v sobotu
a v nedeľu 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny na štyroch odberných miestach – v Spoločenskom dome, v dvoch pavilónoch ZŠ
a vo viacúčelovej športovej hale. Aby sa predišlo dlhému čakaniu,
mestská časť zriadila ešte dve mobilné odberné miesta v autobusoch. Tie boli otvorené vo štvrtok 21., piatok 22., pondelok 25.
a utorok 26. januára od 10. do 16. hodiny. Jeden autobus bol pri-

Poslanci
schválili
rozpočet
jednohlasne
Posledné tohtoročné miestne zastupiteľstvo sa konalo až 22. decembra a kvôli výnimočné stavu bolo online. K najdôležiteším
bodom patril návrh rozpočtu mestskej časti na budúci rok.
Všetci prítomní poslanci ho schválili bez pripomienok. Najviac
financí pôjde do vzdelávania, celkovo takmer 3,9 milióna eur.
Z toho najvačšia investícia, 2,1 milióna eur, pôjde na kompletnú
rekonštrukciu ZŠ, zväčšenie a vybavenie jedálne a jej nadstav-

stavený pred miestnym úradom a druhý na ulici Na Krčoch pri
futbalovom ihrisku. Počas šiestich dní sa otestovalo 3 366 ľudí,
z nich bolo 21 pozitívnych, čo je 0,62 %.

(red), Foto: (mk)
bu, kde pribudne 8 nových tried ZŠ. Projekt budeme financovať
z fondov EU. Takmer 400-tisíc eur, tiež z fondov EU, je určených
na cyklotrasu medzi ZB a Mariankou. Investície idú aj do obnovy toaliet v zdravotnom stredisku, ako aj v budove knižnice, na
ďalšiu kúpu pozemkov za futbalovým ihriskom a na projekty
nového školského areálu v bývalom Elektrovode či na odkúpenie zberného dvora. V rozpočte počítame aj s projektmi nového
spoločensko – športového areálu v lokalite Pod Vrškami za futbalovým ihriskom, vybudovaním nových prechodov a zástavok
MHD na ulici pri Vápenickom potoku, rekonštrukciou a opravami ciest napr. Tešedíkova-Rošického. Poslanci 20. januára schválili prvú zmenu rozpočtu – 30-tisíc eur ako rezervu na náklady
súvisiace s testovaním na korona vírus.

(jk)

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.
Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutoční v plánovanom
termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítate sa sami, v pohodlí
domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára,
ktorý nájdete na www.scitanie.sk. Prosíme vás, aby ste pomohli
pri sčítaní svojim blízkym (seniorom). Pomôžu vám aj naši mobilní asistenti, ktorí za vami prídu domov. Takisto vám pomôžeme
na miestnom úrade. Bližšie informácie budeme postupne zverejňovať na web stránke MČ, fb aj vo vitrínach.

(dk)
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Ako funguje miestny úrad?
Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica obmedzuje svoju
činnosť z dôvodu zákazu vychádzania vyhláseného nasledovne: v prípade podania písomností v termíne do 7. 2. využite služby Slovenskej pošty, mailu resp. elektronického podania.
V prípade potreby konzultácie s odborným zamestnancom v termíne do 7. 2. len telefonicky, resp. mailom.
V prípade potreby zabezpečenia služby matriky v termíne do 7. 2.
dohodnite si termín stretnutia telefonicky resp. mailom. Tieto
opatrenia sú súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19.

(red), Foto: archív

V MŠ fungujú
dve triedy
V Záhorskej Bystrici otvorili v minulých dňoch dve triedy MŠ.
Rodičia do škôlky prihlásili 17 detí, ktoré sú z bezpečnostných
hygienických dôvodov rozdelené až do dvoch tried, kde sa o ne
starajú štyri učiteľky – dve predpoludním a dve popoludní. Samozrejme, všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci MŠ sú
pravidelne testovaní. Kedy sa začne prezenčná výučba v ZŠ zatiaľ
nevedno. Všetko bude závisieť od momentálnej pandemickej situácie a od pokynov ministerstva školstva.

(sv), Foto: (zk)

Aj my máme ohrádky
na vianočné stromčeky
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Mesto v spolupráci s OLO Bratislava zabezpečuje systematický zber a odvoz vianočných stromčekov. Vytvorilo na to skúšobne aj drevené ohrádky. V Záhorskej Bystrici osadilo dve na
Hargašovej a Trstínskej ulici, tretiu sme sa rozhodli zmontovať
sami na Zárubovej ulici. Zhotovili ju chlapi z EKO skupiny. Zámerom je, aby boli stromčeky zbierané organizovane, neznečisťovali verejné priestranstvá a nerozfúkaval ich vietor. Obyvatelia bytových domov budú môcť naďalej stromčeky ukladať
na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu. Obyvatelia
rodinných domov budú môcť stromčeky ukladať aj na zberné
hniezda triedeného zberu. V Záhorskej Bystrici bude odvoz
stromčekov každý štvrtok až do 11. februára. Vo výnimočných
prípadoch, napríklad dôchodcom alebo nevládnym ľuďom,
odvezie OLO stromček aj spred rodinného domu pri zbere komunálneho odpadu, čiže pri výsype čiernej nádoby.

Text a foto: (dn)

Prvé dve čistenia v novom roku

Dôchodcovia v karanténe

Dobrovoľníkom Bystrickej hliadky sa už podarilo začiatkom tohto roka zlikvidovať dve väčšie čierne skládky. Prvá skládka sa nachádzala v extraviláne Záhorskej Bystrice na ceste od betonárky
v smere na Volkswagen. Extravilán je miesto, kde je možné odpad nepozorovane vyhodiť, čo neprispôsobiví ľudia zneužívajú
na nelegálne sa zbavenie odpadu. Druhá skládka sa nachádzala
pri záhradkárskej lokalite Strmý vŕšok na mieste, ktoré mnoho
ľudí pozná aj pod názvom „Valové“. Niektorí záhradkári si malý
kúsok lesa pomýlili s miestom, kde sa môžu zbaviť komunálneho
alebo biologického odpadu zo záhrad. Spolu bolo vyzbieraných
viac ako 40 veľkých vriec a ďalší odpad ako napr. koberce, tabuľové sklo, plastové fólie, matrace a iné. Odpad nepatrí do prírody,
ale je potrebné ho vždy odviezť do najbližšieho zberného dvora.
Všetkým nám musí záležať na čistom prostredí, v ktorom žijeme
a budú žiť ďalšie generácie.

Text a foto: (dn)

Pandémia koronavírusu znemožnila aj tradičné stretávanie sa
našich seniorov na rôznych tradičných podujatiach. Nemohli si
ani spoločne uctiť svojich jubilantov. Preto sa predsedníctvo OZ
Klub dôchodcov rozhodlo zablahoželať im aspoň listom. Dostali
ho všetci seniori, ktorí sa dožívali svojho jubilea v 1. a 2. polroku.
Ku gratulantom sa pridal aj starosta, Jozef Krúpa. Pred Vianocami členovia Klubu dostali aj balíčky s čokoládou, pivom a peknou
pohľadnicou. Táto pozornosť ich veľmi potešila, no, ako sami
povedali, uprednostnili by tradičné stretnutie „pod jedličkou“.
V liste predsedníčka Klubu dôchodcov, Viera Marošová, vyjadrila
presvedčenie, že tento rok sa situácia predsa len zlepší a aspoň
niektoré stretnutia sa budú môcť uskutočniť.
(sv)

Pomáhame našim seniorom
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica chce pomôcť svojim občanom nad 75 rokov so sprostredkovaním registrácie
na očkovanie proti COVID-19. Postupne oslovuje seniorov
nad 75 rokov, či majú o túto registráciu záujem. Zaregistrovaných občanov odvezie Senior taxi na miesto očkovania
a späť domov. Nie so všetkými sa však miestnemu úradu
darí telefonicky skontaktovať, preto vás prosíme, prípadne rodinných príslušníkov, ktorí by svojich seniorov radi
zaregistrovali, aby sa obrátili na náš referát sociálnych vecí, matrika – Zuzana Zárecká, tel. kontakt 02/65 45 60 46,
0903 414 157. Očkovanie už absolvovalo 12 Bystričanov,
záujem o očkovanie prejavilo ďalších 9 našich obyvateľov.

(zz)
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Pokračujte s nami!
O pár rokov, keď budú vaše deti už dospelé a nájdu si svoju
vlastnú cestu životom, budete s úsmevom spomínať na všetky
výzvy, ktoré v detstve zvládli, a ktoré ste zvládli spolu s nimi aj
vy. Teraz zažívame obrovskú výzvu všetci a už sa nevieme dočkať, kedy bude minulosťou.
Všetci vieme, že detské izby sú skvelé koncertné, tanečné alebo
divadelné sály, dokonca filmové štúdiá alebo aj skúšobne pre
kapely. Ich využitie pre výtvarné ateliéry a galérie, samozrejme,
nemôžeme opomenúť. V našej ZUŠ však chceme pre vaše deti
viac. Veríme, že raz budú stáť v tých ozajstných koncertných či
divadelných sálach, filmových štúdiách, architektonických ateliéroch, slávnych galériách.

A preto vás chceme požiadať, aby ste nám aj naďalej verili, tak ako
aj my veríme vo vaše deti a v ich talent. Pokračujte s nami!

Pedagógovia ZUŠ J. Kresánka

Je nás vyše šesťtisíc
Vlani sa v Záhorskej Bystrici zosobášilo 24 párov a rozviedli sa
dve manželstvá. Do evidencie sa prihlásilo 435 nových obyvateľov. Narodilo sa 104 detí, z toho 51 dievčat a 53 chlapcov. Najčastejšie rodičia dávali svojim synom mená Lukáš, Samuel, Šimon,
Viktor a Juraj a dcéram Viktória, Zoja, Anna a Karolína. V roku
2020 zomrelo 36 našich spoluobyvateľov. K 31. decembru mala
Záhorská Bystrica 6 296 obyvateľov.

(red), Ilustračné foto: (sv)
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pre chov prepelíc
na líšky a kuny
liahne na vajíčka
o dchovne pre kuriatka
k rmítka a napájačky
v ýstavné klietky pre chovateľov
v ýbehy pre psíkov a hydinu
šklbačky, dojenie pre kravy, ovce a kozy...
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Robíme rozvoz po celom Slovensku.
Viac na www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800
Číslo inzercie 1a/2021

Poďakovanie
Veľmi pekne ďakujeme všetkým za účasť a odprevadenie
na poslednej ceste životom môjho manžela, otca, dedka
Petra Mišovskeho dňa 9. 12. 2020.
Ďakujeme za kvetinové dary, kondolencie, za slová útechy
v našej ťažkej situácii.

Smútiaca rodina Mišovská
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