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Nové prístrešky bystrických 
MHD zastávok

Na spoločnom stretnutí vyhovel Dopravný podnik Bratislava na-
šej požiadavke o modernizáciu prístreškov na zastávkach MHD 
v našej mestskej časti. Dopravný podnik vymení prístrešky 
na zastávkach pri Tesco Expres a na zastávke Krče na Bratislav-
skej ulici pri predajni ovocia a zeleniny a zároveň umiestni nový, 
moderný prístrešok na zastávke Pod vŕškami pri ulici Ota Ho-
lúska. V ďalšom kroku by mala nasledovať zastávka Bystrické 
sady. Na pätnástich zastávkach MHD v rámci Záhorskej Bystrice 
budú osadené nové označníky s cestovnými poriadkami. Osade-
nie prístrešku na otočisku na Strmých vŕškoch, sa bude reali-
zovať až po dokončení projektu prístupovej cesty k novej škole 
na Holom vrchu, pretože tu dôjde k úprave dopravného riešenia 
a aj zmene umiestnenia MHD zastávky.                                                      

 (red), foto: archív MÚ

Aký je postup pri prijímaní 
ukrajinských detí do školy

Naša základná škola s materskou školou na Hargašovej ulici už 
zaradila prvých 5 ukrajinských žiakov do 1., 2., 4., 6. a 7. ročníka. 
Prijatie ukrajinských žiakov na vyučovanie je podmienené sta-
tusom dočasného útočiska, doplnkovej ochrany alebo azylanta 
a podaním elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná na webovej 
stránke školy zshargasova.edupage.org. K prijatiu je nutné, aby 
žiaci z Ukrajiny absolvovali zdravotnú prehliadku u všeobecné-
ho lekára pre deti a dorast. Zákonní zástupcovia ukrajinských 

školákov môžu požiadať o jazykový kurz slovenského jazyka, 
ktorý je bezplatný a realizuje sa v priestoroch školy po skončení 
vyučovania.                                                               (red), foto: Freepik

Ako pomôcť 
občanom Ukrajiny

Informácie pre odídencov z Ukrajiny poskytuje server ua.gov.sk.
Informácie pre ľudí, irmy a organizácie ochotné pomôcť, in-
formácie pre občanov Ukrajiny a občanov iných krajín nájdete 
na webe ktopomozeukrajine.sk. Ponuku ubytovania môže-
te nahlásiť na o iciálne kontakty na Ministerstve vnútra SR: 
pomocpreukrajinu@minv.sk.
Slovenská republika poskytuje dočasné útočisko štátnym obča-
nom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Bezplatne posky-
tuje ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické 
potreby. O dočasné útočisko môžu občania Ukrajiny požiadať 
priamo na hraničných priechodoch alebo v režime 24/7 na Re-

zedovej ulici 4 v bratislavských Vajnoroch. Občania s ukra-
jinským pasom alebo iným identi ikačným preukazom môžu 
využívať MHD zadarmo.
Bratislavský samosprávny kraj na svojich webových strán-
kach združuje voľné pracovné pozície pre Ukrajincov. Niekto-
ré pozície nevyžadujú znalosť slovenského jazyka. Svoje po-
nuky práce tu môžu inzerovať aj malí a strední podnikatelia. 
https://bratislavskykraj.sk/ukrajina/pracovne-ponuky/
Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoria-
ce osoby: +421 513 816 111, +421 259 765 111.
Finančná zbierka Farského úradu Záhorská Bystrica: 
SK81 0900 0000 0051 8802 3660
Všetkým Bystričanom patrí veľká vďaka za pomoc, solidaritu 
a ochotu pomôcť.                                       (red), foto: Usplash.com
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Pochovali sme basu 
a začali pôst

Fašiangové obdobie, ktoré trvá od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy, tento rok vyvrcholilo 2. marca. Náš Klub dôchodcov zvy-
kol každoročne organizovať v Spoločenskom dome pre svojich 
členov Pochovávanie basy ako symbol ukončenia fašiangového 
obdobia. Tentokrát sme si povedali, že toto tradičné ukonče-
nie fašiangov ukážeme verejnosti. V Ľudovom dome sa členky 
a členovia klubu dali do parády a v sprievode s Dobrovoľným 

hasičským zborom v „smútočnom“ sprievode priniesli basu 
na Námestie Rodiny. Tam už čakal niekoľkonásobný fašiangový 
farár Ján Borák, aby vykonal symbolický akt pochovávania basy 
– ako symbolu hudobnej zábavy a veselice. Počasie bolo priazni-
vé, tak si členovia sprievodu mohli aj zatancovať, aj sa posilniť 
ohnivou vodou. Basa je pochovaná do konca pôstneho obdobia 
– 14. apríla. Všetkým ďakujeme za účasť na podujatí, konkrétne 
členom OZ Klub dôchodcov, Dobrovoľnému hasičskému zboru aj 
Mestskej polícii, a hlavne všetkým, ktorí prišli. 

Text: Barbora Besedičová
Foto: Nina Martinčičová

23. apríla v čase 8.00 - 12.00 hod. v priestoroch Základnej školy 
s materskou školou na Hargašovej ulici 5 v Záhorskej Bystrici. 
Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 
šesť rokov a pre deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej 
školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis je potrebné prihlásiť 
aj deti so zdravotným znevýhodnením a priniesť úradný doklad 
o druhu postihnutia. Počas zápisu dostanú informácie o úrad-
nom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase 
medzi 1. septembrom a koncom kalendárneho roka, ak chcú po-
žiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. K zápisu dieťaťa do zák-
ladnej školy si treba pripraviť osobné údaje dieťaťa a zákonných 
zástupcov. Elektronická prihláška bude k dispozícii na webovej 
stránke školy od 11. apríla do 20. apríla, rovnako tam nájdete aj 
žiadosť o predčasné zaškolenie.

(red), foto: Freepik

V apríli sa uskutoční zápis detí 
do prvého ročníka ZŠ

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční 
v piatok 22. apríla v čase medzi 15.00 - 18.00 hod. a v sobotu 



3

Informácie k zberu rôzneho 
druhu odpadu 

Od 5. marca je zberný dvor na dolnom konci na ulici Čsl. tankis-
tov otvorený už aj v soboty, vždy medzi 9.00 - 14.00 hod. Ak bu-
de v sobotu štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude 
zberný dvor zatvorený. V utorok 29. marca sa na zbernom dvore 
uskutoční zber vecí na Mestský bazár – priniesť môžete neča-
lúnený nábytok, knihy, časopisy, CD, spoločenské hry, športovú 
výbavu, domáce a záhradkárske potreby, bicykle, kolobežky, 
kancelárske a chovateľské potreby, hudobné nástroje. Predmety 
musia byť čisté, zachovalé, funkčné a kompletné.
Veľkokapacitné kontajnery výlučne pre obyvateľov s trvalým 
odpadom v Záhorskej Bystrici budú pristavené štvrtky 24.3., 
31.3. a 7.4. Presný harmonogram a miesto ich pristavenia nájde-
te na webe mestskej časti. Od 14. marca zbierame aj kuchynský 

bioodpad, vždy 2 razy 
do týždňa. Harmono-
gram zberu je k dispo-
zícii na webe a v infor-
mačnom letáku, ktorý ste 
do domácností dostali. 
Ak ste nedostali prís-
lušenstvo ku zberu ku-
chynského bioodpadu, 
môžete si ho vyzdvihnúť 
na úrade v stránkových 
dňoch.       (red), foto: OLO

Výzva na orezanie drevín 
a porastov zasahujúcich do cesty

Referát životného prostredia Miestneho úradu v Záhorskej Bys-
trici vyzýva Bystričanov, aby prerastajúce dreviny a krovité po-
rasty zo svojich pozemkov udržiavali a venovali im pozornosť. 
Niektoré konáre totiž zasahujú do verejného priestranstva a do 
elektrického vedenia. Konáre drevín, ktoré prerastajú zo záhrad, 
často znemožňujú prístup nákladných automobilov zabezpe-
čujúcich správu a údržbu ciest a automobilov zabezpečujúcich 
vývoz odpadu. Opadávajúce lístie a ihličie môže zase znečistiť 
žľaby a znemožňuje plynulému odtekaniu dažďových vôd. 
Na pozemkov v správe mestskej časti - v stredovom páse na dol-
nom konci ulice Čsl. tankistov sme orezali prerastajúce konáre, 
ktoré zasahovali do hlavných komunikácií, vykonali sme orez 
na Glebskej ulici a plánovaný je aj orez v školskom areáli. Pra-
covníci EKO čaty postupne zelený odpad zlikvidujú. Rez živých 
konárov drevín s priemerom do 5 cm je možné vykovať kedy-
koľvek počas roka, rez konárov s priemerom nad 5 centimet-
rov je možné vykonávať v období od 1. apríla do 30. septembra. 
Ďakujeme.                                                                (red), foto: archív MÚ

PRIPRAVUJEME
AKO PSYCHICKY USTÁŤ SÚČASNÚ 

SPOLOČENSKO POLITICKÚ SITUÁCIU
Prednáška psychologičky a psychoterapeutky 

Mgr. Zuzany Palenčárovej

Utorok 29. marca o 17.00 hod. v budove 
Spoločenského domu.

JARNÁ AKCIA
Obyvateľom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici 
rozdáme na jedno súpisné číslo sadenice celoročne 

rodiacich malín.

Sobota 23. apríla v čase 9.00 - 13.00 hod. 
na jednotlivých stanovištiach.

Viac info na webe.
 Medunka

De úrence,De úrence,
chcete objavova  svet,chcete objavova  svet,

u i  sa,u i  sa,
ale i zabáva  sa?ale i zabáva  sa?

Tak ste na správnom mieste,Tak ste na správnom mieste,
akáme na vás.akáme na vás.

Nájdete nás: Donská 119, Záhorská Bystrica
Tel. .: 0918 948 393, 0908 578 323, 0918 948 435
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Kolumbárium – moderná 
a dôstojná spomienka 

Farnosť v Záhorskej Bystrici pripravuje komplexnú rekon-
štrukciu Domu smútku na našom cintoríne. Jeho súčas-
ťou bude aj kolumbárium. Toto moderné riešenie ponúka 
možnosť, ako dôstojne uložiť pozostatky našich zosnulých. 
Vo svete sa stalo kolumbárium pomerne bežnou záležitos-
ťou, stále viac sa však toto riešenie udomácňuje aj u nás. 

Kolumbárium má historicky veľmi dlhú tradíciu, poznali ho už 
v Rímskej ríši, na prelome letopočtov. Archeológovia v Ríme ob-
javili rozsiahle pohrebiská, ktoré tvorili väčšinou kolumbáriá, 
teda pohrebné stavby s množstvom výklenkov so špeciálnymi 
vázami (urnami) s popolom zosnulého „Tieto miesta som navšte-
voval a objavoval počas môjho pôsobenia v Ríme, kde je minimálne 
30 väčších či menších kolumbárií. Keď som sa zúčastnil pohrebov 
aj v iných mestách Talianska, zistil som, že tradícia kolumbárií 
je tam aj dnes veľmi rozšírená,“ hovorí dekan bystrickej farnosti 
Ľudovít Pokojný. Vo svete i v okolitých krajinách existuje aj pod-
ľa Ladislava Slabeya, architekta a autora návrhu rekonštrukcie 
Domu smútku v Záhorskej Bystrici, veľa vydarených projektov: 
„Videl som kolumbárium priamo nad morským útesom, ako aj 
uprostred hustej veľkomestskej zástavby.“

„Renesancia“ pochovávania
Tento spôsob pochovávania dnes zažíva – najmä vo veľkých 
mestách – takpovediac renesanciu, a to z dôvodu chýbajúcich 
voľných miest na cintorínoch. Kolumbárium, tak ako ho my 
dnes chápeme, umožňuje totiž na malom priestore umiestniť 
veľký počet urien s popolom zosnulých. „Pri súčasnom tempe 
mohutného rastu predovšetkým mestských aglomerácií bude ne-
vyhnutné zmeniť celkovú koncepciu rozvoja sídel. Pohrebníctvo sa 
taktiež bude musieť čoraz viac sústreďovať na priestorovo me-
nej náročné riešenia,“ hovorí Ladislav Slabey. V zahraničí je prax 
ukladania pozostatkov do kolumbárií už viac-menej bežnou zá-
ležitosťou. „Napomohla k tomu aj skutočnosť, že sa takpovediac 
cirkev a kremácia ľudského tela „zmierili“. Myslím tým to, že kre-
mácia sa už nechápe ako odmietnutie kresťanskej viery,“ dodáva 
Ľudovít Pokojný.

Dôstojné miesto
Kolumbárium môže pôsobiť ako estetické a mimoriadne dôstoj-
né miesto na uloženie pozostatkov našich najbližších. „Pozostalí 
si uvedomujú, že výzdoba ich pietneho miesta musí byť vzhľadom 
na priestor skromnejšia, čo však neznamená, že toto miesto nemô-
že pôsobiť esteticky,“ hovorí Ladislav Slabey. Kolumbáriá môžu 
byť postavené z rôznych materiálov - z tehál, betónu, aj honos-
nejšieho kameňa. Výzdoba kolumbárií závisí od naturelu jednot-
livých národov. Južanské krajiny majú väčšinou živšiu výzdobu, 
naopak severnejšie majú rozmery výklenkov pre urny menšie 
a ich výzdoba je striedmejšia. Často nemajú ani žiadne plochy 
na umiestnenie sviečok a kvetín priamo pri urnách, ale riešia to 
ich ukladaním na spoločných vyhradených miestach. 

Kolumbárium v Záhorskej Bystrici
„Pri návrhu kolumbária v Záhorskej Bystrici sme sa snažili au-
tomaticky nepreberať to, čo sa realizuje vo svete, ale vychádzali 
sme z našich špeci ických podmienok. Pri rekonštrukcii existujú-
ceho domu smútku sme nechceli výrazne narušiť jeho pôvodnú 
koncepciu, ale naopak ju obohatiť novým prvkom kolumbária 
tak, aby spolu tvorili jeden harmonický celok,“ objasňuje Ladislav 
Slabey. Jednotlivé bunky kolumbária nebudú zbytočne predi-
menzované, ale zároveň si tam bude môcť každý umiestniť malý 
kahanček alebo vázičku priamo pred urnou. „Kolumbárium sme 
navrhli ako kombináciu betónu s mramorovými doskami. Predné, 
viditeľné steny výklenkov budú z mramorových dosiek dizajno-
vo ladených do rôznych farebných odtieňov, čo zabezpečí lepšiu 
orientáciu návštevníkov,“ dodáva Ladislav Slabey.

Kolumbárium ako súčasť rekonštruovaného Domu smútku 
ponúkne aj v Záhorskej Bystrici riešenie ako sa vysporiadať 
so stále sa znižujúcim počtom hrobových miest na cintoríne. 
„Je to nová možnosť uloženia pozostatkov svojich zosnulých. 
Pre iných, ktorí sa sem prisťahovali zo vzdialenejších častí Sloven-
ska, je to zasa praktické riešenie, ako byť blízko svojim zomrelým 
príbuzným. V každom prípade budem rád, keď nové kolumbárium 
poskytne miesto na dôstojnú spomienku na našich najdrahších,“ 
dodáva dekan Ľudovít Pokojný.

(mir), foto: Archinfo, Juliana Slabeyová

 Kolumbárium Prievidza 

 Kolumbárium Cinque Terre Taliansko 


