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Nové parkovacie miesta

Záhorská Bystrica rozširuje možnosti parkovania na Námestí Ro-
diny, kde pribudne 12 nových parkovacích miest. Tieto parkovacie 
miesta budú bezplatné. K zmenám značenia parkovacích boxov 
dôjde na parkoviskách pred Spoločenským domom a Miestnym úra-
dom, kde úzke parkovacie boxy rozšíria. Na parkovisku pred Spolo-
čenským domom bude osadený parkovací automat, ktorý spoplatní 
parkovanie a zamedzí parkovaniu automobilov na dlhý čas a parko-
vaniu nepojazdných vrakov, ktoré znemožňujú parkovanie tým, ktorí 
prichádzajú na Miestny úrad za kultúrou alebo do základnej školy.
 (red), Foto: archív

Miestny úrad je stále otvorený

V súvislosti s vyhláseným stupňom ostražitosti na COVID automa-
te v Bratislave zostáva Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica 
OTVORENÝ s tým, že počet osôb na úrade je regulovaný a naďalej 
platí zásada ROR (rúško/odstup/ruky).
V prípade podania písomností budeme radi, ak využijete aj služby 
Slovenskej pošty, e-mailu, resp. elektronického podania. (red)

Práce na premene 
Elektrovodu pokračujú

Spoločné plánovanie v prípade takej veľkej premeny, akou je 
areál Elektrovodu, je veľmi dôležité. So zástupcami magistrátu 
zo sekcie bývania a výstavby naša samospráva riešila napojenia 
na inžinierske siete a dopravné napojenie. Hovorilo sa aj o podo-
be verejných priestranstiev, ktoré samospráva rieši v spolupráci 
s Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Mestská časť Záhorská Bystrica je aktuálne vo fáze prípravy archi-
tektonicko-urbanistickej štúdie, ktorá by mala byť hotová do konca 

Riaditeľkou aj po tretí raz

Pani PaedDr. Zuzana Kaliariková po tretí raz zvíťazila vo výbero-
vom konaní na riaditeľku našej základnej a materskej školy na 
Hargašovej ulici a bola vymenovaná do funkcie. "Pri odovzdávaní 
menovacieho dekrétu som pani riaditeľke zaželal veľa síl a pra-
covného nasadenia. V čase pandémie a rozširovania kapacít našej 
školy je výziev viac než dosť. Som ale presvedčený, že to vďaka 
svojej energii, nasadeniu a skvelému školskému tímu s prehľa-
dom zvládne," povedal starosta Jozef Krúpa. V mene Rady školy 
a Miestneho úradu pani riaditeľke gratulujeme.
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tohto roka. Tá bude východiskom pre projektovú dokumentáciu 
k stavebnému povoleniu. (red), Foto: archív
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Zlikvidovali čierne skládky

V sobotu, 18. septembra, sa už tradične zapojili dobrovoľníci Bys-
trickej hliadky do Celosvetového čistiaceho dňa. Čistil sa najmä 
extravilán, kde sa čierne skládky tvoria opakovane a to za fabri-
kou Volkswagen smer Devínske jazero alebo na poľnej ceste, kto-
rá vedie popri diaľnici. Od odpadu sa vyčistil aj menší lesík pri 
bývalej Medike na Bratislavskej ulici. Dokopy sa vyzbieralo 40 
vriec odpadu. Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom 
za nasadenie pri čistení prírody. Text a foto: (dn)

Turešina fest

V nedeľu, 12. septembra, sa už tradične konal Turešina fest na 
Plácku. Pre rodiny bola pripravená chutná turešina, deti roztan-
covala Mia a tváre im vymaľovala naša dobrovoľníčka Viky. Všetci 
návštevníci si mohli vyskúšať lukostreľbu. OZ Hlas nádeje ďakuje 
dobrovoľníkom za pomoc a všetkým rodinám, ktoré prišli.
 Text a foto: Monika Antalová

Tretí Záhorácky 
festival ľudovej piesne

Po niekoľkotýždňových prípravách konečne nastal deň D, keď zá-
horsko-bystrickí matičiari odštartovali 3. ročník Záhoráckeho fes-
tivalu ľudovej piesne. Festivalový program otvoril domáci spevácky 
zbor Bystričan, ktorý pod taktovkou svojho zbormajstra Štefana 
Martinkoviča zaspieval niekoľko piesní v sprievode ľudovej kapely 
Ľudovka.sk a dve piesne a capella v jeho hlasovej úprave. Toto otvo-
renie sľubovalo kvalitný kultúrny zážitok počas celého festivalu. Či 
už to bolo Záhorské trio, spevácka folklórna skupina ORAVA, mužská 
spevácka skupina z Lozorna Enem Tak, mladučká speváčka Paulínka 
Šolcová, tiež špeciálny hosť z Moravy a dlhoročný priateľ „Bystri-
čancov“ Jan Zaviačič, sólista a vedúci moravskej cimbalovej kapely 
Vonica Krumvíř, ktorého sprevádzal jeho hosťujúci cimbalista Miloš 

Janulík. Hlavným hosťom festivalu bol sólista opery Slovenského ná-
rodného divadla Martin Babjak, ktorý sa, v sprievode ľudovej kapely 
Ľudovka.sk, ukázal nielen ako vynikajúci spevák ľudových piesní, ale 
aj ako šoumen a tanečník v jednej osobe a publikum skvelo pobavil.
 Text: Eva Frťalová, Foto: Pavol Bohunický

V Oščadnici bolo veselo

Tento rok deti zo Záhorskej Bystrice a okolia strávili týždeň 
v tábore v Oščadnici. Mali možnosť si pozrieť krásy Kysúc. 
Navštívili Múzeum kysuckej dediny – skanzen Vychylovka, 
previezli sa po úvraťovej železnici, vyviezli sa lanovkou do 
Snowparadise – Veľká Rača, kde sa vybláznili na lanových 
atrakciách, bobovej dráhe a trampolínach. V predposledný 
deň mali deti možnosť nazrieť do výroby vianočných ozdôb 
Okrasa Čadca, kde si deti samy vyskúšali ozdobiť vianočnú 
guľu. OZ Hlas nádeje ďakuje za podporu tábora Nadácii Vol-
kswagen, Hlavnému mestu Bratislava a Mestskej časti Záhor-
ská Bystrica. Text a foto: Monika Antalová
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Tsunami je po 
treťom kole lídrom

Mužský tím Tsunami Záhorská Bystrica má na konte po troch ko-
lách tri víťazstvá a pre lepšie skóre sa nachádza na prvom mieste. 
Najbližše domáce zápasy florbalistov vo viacúčelovej športovej 
hale na Hargašovej ulici budú:
⊲  9. 10. o 18:00 hod. Tsunami Záhorská Bystrica 

– Florbalový klub AS Trenčín
⊲  23. 10. o 18:00 hod. Tsunami Záhorská Bystrica – FK Florko Košice

Park na Gbelskej ulici 
prejde úpravou

Zeleň oproti pošte na Gbelskej ulici na začiatku októbra dosta-
ne novú tvár. Vytvoria sa dve kóje s lavičkami, okolie ktorých 
bude vydláždené. Priestor okolo stromov sa doplní kvetino-
vou výsadbou z trvaliek a letničiek, informačné tabule budú 
premiestnené k plotu. Park bude slúžiť všetkým obyvateľom 
a poskytne dostatok miesta aj pre mamičky s kočíkmi. (e)

Záhorák Open ukončil sezónu

Záver tenisovej sezóny na miestnych kurtoch už tradične patrí 
turnaju Záhorák Open. Zúčastnilo sa na ňom 14 hráčov, ktorí si 
zahrali losovanú štvorhru. Aj keď sa turnaj musel kvôli dažďu 
na 2 hodiny prerušiť, hráčom to dobrú náladu a športový zápal 
nepokazilo. Víťazmi turnaja sa stali hráči Michal Kocúr a Tibor 
Beleš, na druhom mieste sa umiestnili Vlado Šturm a Peter Eš-
kut, na treťom mieste skončili Milan Bilačič a Roman Besedič. 
Tenistom gratulujeme!
 Text a foto: (red)

Podrobnejšie dianie, program a výsledky môžete sledovať na Facebo-
okovej stránke Tsunami Záhorská Bystrica. Text a foto: (mk)

Darovali sme krv

Miestny spolok SČK v Záhorskej Bystrici tradične organizuje Miku-
lášsku kvapku krvi. Tento rok sa nám však prvýkrát podarilo zorga-
nizovať túto akciu v lete. Počas Covidu mobilné transfúzne stanice 
vôbec nefungovali a odbery všeobecne boli v obmedzenom režime. 
Aj toto spôsobilo akútny nedostatok krvi. Keď nás NTS na Kramá-
roch oslovila s požiadavkou zorganizovať bezpríspevkový odber 
krvi v lete, neboli sme si istí, či dokážeme v čase dovoleniek získať 
dostatočné množstvo darcov. Boli sme však veľmi milo prekvapení, 
keď do Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici prišlo 40 darcov 
krvi, z toho 5 prvodarcov. Aj keď horúce teplé počasie nie je pre da-
rovanie krvi ideálne, snažili sme sa, aby sa každý darca cítil príjemne. 
Za dodržania všetkých hygienických opatrení sa zišli ľudia zapálení 
pre dobrú vec. Aj v budúcnosti by sme chceli organizovať odber krvi 
aspoň dvakrát v roku, teda v lete a v zime. Všetkým darcom veľmi 

pekne ďakujeme a dúfame, že sa uvidíme aj 3. 12. na našej skutočnej 
Mikulášskej kvapke krvi. Výbor MS SČK v Záhorskej Bystrici.
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Vodohospodári pomohli

Naša samospráva požiadala Správu povodia Moravy o vyčistenie 
zanesených zádržných jám. Pracovníci Slovenského vodohospodár-
skeho podniku tak vyčistili sedimentačné jamy na Vrbánskej a na 
ulici Čsl. Tankistov, vyčistili aj koryto Bystrického potoka na dolnom 
konci Čsl. Tankistov. Ďakujeme aj firme Dekos za dočistenie ťažko 
dostupných miest, kam sa veľký mechanizmus nevedel dostať.
 (red), Foto: archív
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ŠTVRTOK 7. 10. 2021
⊲  Pútnická 28 – pri studni
⊲  Pútnická 69 – pri trafostanici
⊲  Križovatka ulíc Pútnická 

– Pavla Blaha pri kontajne-
rovom stojisku

⊲  Československých tankistov 
– pri reštaurácii u Muchu

⊲  Trstínska 
– pri tenisových kurtoch

⊲  Brumovická 
– pri kontajnerovom 
stojisku

ŠTVRTOK 14. 10. 2021
⊲  Československých tankistov 

– pri dome č. 29

⊲  Československých tankistov 
pri kontajnerovom stojisku 
– pri dome č. 69

⊲  Bratislavská – prístupová 
cesta k rezidencii

⊲  Bratislavská – pri kruho-
vom objazde, dom č. 33

⊲  Gbelská 23 
– pred požiarnou zbrojnicou

⊲  Hargašova – zadná strana 
miestneho úradu

ŠTVRTOK 21. 10. 2021
⊲  Križovatka Rošického 

– Hargašova
⊲  Spojnica ulíc 

Tatranská – Hargašova

⊲  Tešedíkova 10 
– parkovisko pri trafike

⊲  Tešedíkova – smer Plácek 
v blízkosti domu č. 85

⊲  Prídavkova – pri dome č. 1
⊲  Prídavkova – pri dome č. 59

ŠTVRTOK 28. 10. 2021
⊲  Donská – pri dome č. 91
⊲  Donská – pri dome č. 23
⊲  Strmé vŕšky 

– námestie pri čistiarni
⊲  Ota Holúska
⊲  Na Krčoch – parkovisko 

pri futbalovom ihrisku
⊲  Chvojnická ulica

ŠTVRTOK 4. 11. 2021
⊲  Pri Vápenickom potoku 

– pri reštaurácii Kaplnka
⊲  Pri Vápenickom potoku 

– otočisko autobusov 
pri bývalom učilišti

⊲  Podkerepušky 
– pred ulicou č. 1 v zákrute

⊲  Podkerepušky – pri ulici č. 7
⊲  Plánky – križovatka 

uličiek 8-13 a 9

ŠTVRTOK 11. 11. 2021
⊲  Plánky pri ihrisku 

– nad potokom
⊲  Plánky 

– na križovatke uličiek 4 a 7
⊲  Devínske jazero

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Prinášame vám prehľadný harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v Záhorskej Bystrici. Kontajnery sú určené na 
zber objemného odpadu – nábytok, skrine, postele, koberce, okná, dvere. Prosíme vás, aby ste ich ukladali len v rozobratom stave 
s maximálnymi rozmermi 2 metre. Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (farby, oleje), biologicky roz-
ložiteľný odpad, stavebný odpad, pneumatiky a pod. Veľkokapacitné kontajnery sú pristavené na použitie výlučne pre obyvateľov 
s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Kontajnery budú pristavené len na 24 hodín.

Aj vrchná časť Pútnickej  
je zrekonštruovaná

Začiatkom leta sme spoločne s primátorom Matúšom Vallom 
otvorili zrekonštruovanú spodnú časť Pútnickej ulice. Pred pár 
dňami sme otvorili aj jej vrchnú časť, ktorú sme opravili záverom 
leta. Na základe našej žiadosti magistrát v priebehu októbra vy-
mení asfalt aj na ulici Pia X vedľa fary a kostola, čím sa komplet-
ne ukončí oprava celého dopravného úseku. Obyvateľom sa zvýši 
bezpečnosť a komfort prejazdu. (red), foto: archív


