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Zdravotné stredisko  
dostalo nový šat

Ukončená je prestavba sociálnych zariadení v Zdravotnom stre-
disku, ktoré sú kompletne vymenené. K novým obkladom, umý-
vadlám a toaletám pribudli aj nové dvere do toaliet. V čakárni 
zdravotného strediska sú osadené nové lavice na sedenie.
 (e), foto: (mk)

Ihrisko na Strmom  
vŕšku je otvorené

V minulom roku pribudli dve nové ihriská v školskom areáli 
a takisto samospráva zrevitalizovala detské ihrisko pri miestnom 
úrade. Nové detské ihrisko sa otvorilo 10. júla na Strmom vŕšku. 
K slávnostnej atmosfére prispel aj Šašo Jaro so svojím pštrosom  
Oskarom. Pôvodné preliezačky sú vymenené za novú multifunkčnú 
vežu, pribudli hojdačky, hojdací koník a kolotoč. Celý povrch ihris-
ka je mäkký, aby sa deti mohli spokojne hrať. Slávnostný deň ukon-
čilo večerné letné kino na Námestí Rodiny - francúzska komédia  
Čo sme komu urobili. (red), foto: (mk)

Spojnica medzi ulicami Hargašova 
a Tatranská bude jednosmerka

Na ulici spájajúcej Hargašovu a Tatranskú ulicu samospráva za-
čala s budovaním nového chodníka, ktorý poslúži ako bezpečný 
priechod pre všetkých školákov. Pribudne aj nový chodník, spoj-
nica bude potom jednosmerná s chodníkom. V nadväznosti na 
vybudovanie chodníka vzniknú na spojnej ulici nové pozdĺžne 
parkovacie miesta a upraví sa dopravné značenie. Dokončenie vý-
stavby je odhadované na polovicu augusta.
 (e), foto: (mk)

Vodná hmla na námestí

Letné horúčavy sú niekedy na nevydržanie, preto sa samospráva 
rozhodla na Námestí Rodiny inštalovať hmlovú fontánu. Je k dis-
pozícii návštevníkom kultúrnych podujatí, miestnych prevádzok, 
ale aj okoloidúcim, pre ktorých bude príjemným schladením. 
Príďte sa schladiť vodnou hmlou a posedieť si do tieňa veľkého 
stanu, v ktorom sa môžete stretnúť s priateľmi a známymi a kon-
zumovať vlastné občerstvenie. (e), foto: (mk)
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Sobotné podujatie pre deti 
 
Občianske združenie Hlas nádeje organizuje pre všetky deti 
od 2 rokov sobotné hudobno – súťažné podujatie pre deti. 
Kedy to bude? 15. augusta od 16.00 h pod stanom na Námes-
tí Rodiny. Deti sa môžu tešiť na Šašinku Sašinku a jej interak-
tívne predstavenie, na ktorom si deti zahrajú na rytmických 
hudobných nástrojoch, zatancujú si a hlavne sa zabavia.
 (bb), foto: archív

Darujte krv!

Miestny spolok Slovenského červeného kríža pozýva všetkých 
darcov krvi na bezpríspevkové darovanie krvi, ktoré sa uskutoční 
12. augusta v čase od 8.00 do 10.45 h v Spoločenskom dome v Zá-
horskej Bystrici. Deň pred odberom sa odporúča ľahká strava, rá-
no vypiť aspoň 0,5 litra tekutín a zjesť ľahké raňajky. Darcovia by 
nemali fajčiť 12 hodín pred odberom, posledné dva týždne by mali 
byť úplne zdraví a nebrať žiadne lieky. Darca, ktorý podstúpil očko-
vanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv: najskôr 
14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/
BioNTech, Moderna) a najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej 
dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sput-
nik V). Všetkým darcom vopred ďakujeme.
 (nm)

Školský areál je otvorený  
pre všetkých

Školský športový areál bude pre verejnosť otvorený od augusta, 
každý deň  v čase od 7.00 do 22.00 h. Všetci si sem môžu prísť za-
športovať si a zabaviť sa pohybom. Počas školského roka, od sep-
tembra, bude areál opäť otvorený podľa prevádzkového poriadku. 
V areáli sú dve detské ihriská, dopravné ihrisko, basketbalové ih-
risko aj tartanový bežecký ovál či hokejbalové ihrisko.
 (red), foto: (mk)

Výmena asfaltu  
na Pútnickej ulici pokračuje

V júni sa dokončila prvá etapa výmeny asfaltu na Pútnickej ulici 
od Pekárne u Floriánka po križovatku Pútnickej a ulice Na Vlkov-
kách. Od 16. augusta je naplánovaná výmena povrchu od uvede-
nej križovatky smerom do lesa – po číslo domu 104. Výmena sa 
bude realizovať postupne, aby bol zachovaný jeden jazdný pruh 
pre prejazd osobným motorovým vozidlom. Plánované ukonče-
nie je koncom augusta 2021. Obyvateľov prosíme o trpezlivosť pri 
oprave komunikácie.  (bb)

MS SČK Záhorská Bystrica a NTS Bratislava  
pozýva všetkých darcov krvi na bezpríspevkové darovanie krvi

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ KVAPKU
KONTAKT: 0911 204 310

12. 8. 2021
v čase 8:00 - 10:45

v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici
(Námestie Rodiny)
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Pozývame vás  
na Bystrické hrubé hody

Koniec letných prázdnin sa blíži a s ním sa blíži aj čas Bystrických 
hrubých hodov. Tieto hody sa viažu k 31. augustu, kedy pred 187 
rokmi bol konsekrovaný náš kostol – kostol sv. Petra a Pavla. 
V piatok začíname premietaním letného kina. V sobotu, 28. 8. 
ráno je naplánovaný Beh o pohár starostu. Pobežia deti narode-
né v ročníkoch 2007 - 2015 v troch detských kategóriách. Bežať 
budú aj mládežníci a dospelí. Vyhodnotenie behu bude súčasťou 
večerného programu. Večer začíname programom pre deti, po-
kračujeme koncertom kapely Ragtime Jazz Band, ktorú miestni 
veľmi dobre poznajú. Po veľkom úspechu na našom pódiu pri-
vítame kapelu Kandráčovci. Hodová nedeľa, 29. 8. ráno je spätá 
s ďakovnou svätou omšou v kostole sv. Petra a Pavla. O kultúrny 
program sa podvečer postará Dychová hudba Častovanka na Ná-
mestí Rodiny. Prídu aj kolotoče a budú aj fungovať, žiadame vás, 
ale o dodržiavanie hygienických zásad. Hody, to nie sú len kolo-

toče a koncerty. V Záhorskej Bystrici sa budú konať aj športové 
aktivity, o ktorých vás budeme ešte informovať.
 (bb), foto: archív

Letný školský klub detí v ZŠ

Počasie nám naznačilo, že už prišlo leto a s ním aj vytúžené letné 
prázdniny. Napriek tomu sme ako škola ponúkli rodičom, ale naj-
mä deťom, tráviť čas počas prvých dvoch týždňov od 1. 7. do 16. 7. 
od 8.00 do 16.00 h v letnom školskom klube detí. Všetci vieme, 
že letné prázdniny sa spájajú s oddychom a veľkým množstvom 
voľných dní, preto naše pani vychovávateľky pre deti pripravili 
rôzne zábavné aktivity. Určite sa deťom páčili činnosti spojené 
s dopravnou výchovou, športovými súťažami, hrami s balónik-
mi, maľovaním na tvár, maľovaním kamienkov, ale aj vychádzky 
do prírody alebo aj na zmrzlinu. Klinčekom programu bol výlet 
do BIO farmy v Stupave, kde sa deti zabávali a hrali s domácimi 
a hospodárskymi zvieratami. Nadšené boli z každého kontaktu so 
živým zvieratkom, ale najmä z ovečiek a ich mláďatiek. Nechýba-
lo ani jazdenie na koníkoch a poníkoch, dokonca sa deti povozili 
aj na starodávnom koči „rebrináku“. Do školy sa vrátili s pocitom 
krásne a zaujímavo prežitého dňa.
 Text a foto: (zk)

Jedáleň pre školákov bude 
v Spoločenskom dome

Počas leta sa začne nadstavba jedálne základnej školy, vďaka 
ktorej pribudne 8 nových tried. Nadstavba bude prebiehať naj-
bližších 9 mesiacov a mala by byť dokončená v apríli 2022. Žiaci 
základnej školy sa preto budú od septembra stravovať v Spo-
ločenskom dome. Podrobné informácie sa rodičia žiakov ZŠ 
dozvedia od vedenia školy, na ktoré sa môžu obrátiť aj v prípade 
doplňujúcich otázok.
 (e), foto: (mk)
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Vrecový zber triedeného odpadu 
sa začne 16. septembra

V týchto dňoch pracovníci OLO rozdávajú do každého rodinného 
domu modré vrecia na papier a žlté vrecia na plast. Tento zber 
triedeného odpadu v rodinných domoch sa v Záhorskej Bystrici 
podľa Harmonogramu zberu 2021 začne vo štvrtok 16. septem-
bra, preto dovtedy vrecia nepoužívajte. Zber plastu a papiera sa 
v rodinných domoch bude realizovať len prostredníctvom vriec 
na to určených. Teda, už ich nebude možné dávať do špeciálnych 
kontajnerov, ani na zberný dvor. Systém zberu triedeného odpadu 
z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre 
bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správ-
cov bytových domov, priamo v spoločnosti OLO.
 (red), foto: archív

Knižnica má nové priestory 
a nové telefónne číslo

Naša knižnica sa z pôvodných priestorov z budovy starého miestne-
ho úradu presťahovala do priestorov v Ľudovom dome. Od pondelka 
19. 7. od 15.00 ju môžete navštíviť v nových priestoroch. Zmenila sa 
nielen adresa, ale aj telefónne číslo. V prípade potreby môžete volať 
pani knihovníčke, Viere Marošovej, na mobilné číslo 0918 425 056. 
Knižnica bude otvorená v dňoch pondelok, streda a piatok od 15.00 
do 18.00. Ako sme vás informovali, získali sme podporu na nákup 
knižničného fondu z Fondu na podporu umenia. Pripomíname vám 
našu výzvu: napíšte nám, čo by ste si chceli prečítať. Bude to roman-
tický román, strhujúca detektívka, sci-fi alebo niečo o prírode? Návr-
hy aj na e-knihy píšte na adresu: besedicova@zahorskabystrica.sk, 
kniznica@zahorskabystrica.sk do 10. 8. 2021.
 (bb, vm), Foto: (bb)
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Cestovanie počas prázdnin

Dopravný podnik Bratislava aj počas prázdnin posilňuje 
linku číslo 37. Kapacitnejšie autobusy linky 37 premávajú 
od 3. júla. Kvôli dopravným obmedzeniam v súvislosti s re-
konštrukciou diaľničného mosta pri Lamači nastala v Zá-
horskej Bystrici kalamitná situácia v doprave. Samospráva 
hneď kontaktovala Dopravný podnik so žiadosťou o posil-
nenie linky číslo 37. Dopravný podnik požiadavkám vyho-
vel. Okrem toho posilňuje kapacitu aj iných liniek MHD, aby 
sa Bratislavčania mohli pohodlnejšie dostať na Zlaté piesky  
– linkou 4, na Čunovské jazerá – linkou 91 alebo do ZOO.
 (red), foto: archív


