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Pozvánka na Sochárske sympózium 20. - 25. júna

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica v spolupráci s naším obyvateľom akademickým sochárom 
Víťom Bojňanským organizuje sochárske sympózium, ktoré sa bude konať v Ľudovom dome v týždni pred 
Bystrickými malými hodami. Účastníkmi sympózia budú Doc. akad. soch. Milan Lukáč, Mgr. art. Michal Šuda 
a akad. soch. Vít Bojňanský. Vo dvore Ľudového domu budú v termíne od 20. júna do 24. júna z kusov dreva 
tesaním a pílením vytvárať umelecké diela. Téma sympózia je voľná tvorba s odporúčaním na detskú pre-
liezku. Na prácu renomovaných sochárov sa môžete prísť pozrieť do Ľudového domu každý deň popoludní 
v čase od 14.00 h. do 17.00 h. Ľudový dom sa nachádza vedľa fary, na ulici sv. Pia X číslo 3. Vernisáž diel 
bude súčasťou Bystrických malých hodov v sobotu 25. júna. Sme zvedaví, čo autori vytvoria.

(red) Foto: archív Vít Bojňanský

Hasiči si uctili sv. Floriána a rozdali 
ocenenia

Patróna hasičov sv. Floriána si členovia miestneho Dobrovoľného ha-
sičského zboru uctili spoločnou svätou omšou a zišli sa na členskej 
schôdzi. Pri príležitosti tohtoročných osláv 100. výročia založenia 
Zemskej hasičskej jednoty ocenil predseda miestnych hasičov An-
ton Urdovič pamätnou medailou najstarších členov Helenu Liďákovú 
a Dušana Prokopa, za spoluprácu dekana Ľudovíta Pokojného a staros-
tu mestskej časti Jozefa Krúpu. Všetci členovia dobrovoľných hasičov 
dostali čestné uznanie za výnimočnú pomoc pri akciách mestskej časti 
a pri celoplošnom testovaní.                                        (red) Foto: archív MÚ

Trocha matematiky - osem 
v šiestich

Už šesť sezón to cinká, až to duní. Florbalisti Tsunami Záhorská 
Bystrica v posledných šiestich sezónach ani v jednej neostali bez 
trofeje, získali ich osem v ôsmich súťažiach, v ktorých v tomto 
období nastúpili, a potvrdili znova a znova svoje výnimočné po-
stavenie vo lorbalovom svete. Od sezóny 2016/17 po 2 tituloch 
Majstrov Slovenska, 2 strieborných pozíciách v extralige mužov, 
víťazstve v Euro Floorball Challenge 2017, víťazstve v násled-
nom Euro Floorball Cup-e 2019, striebre v Pohári SZFB 2021, 
sa prebojovali už do svojho štvrtého inále extraligy mužov, 
po ktorom síce do fantastickej medailovej kolekcie nepribudlo 
zlato, ale strieborný príbeh Tsunami opätovne plnil hľadiská 
priamo v halách, ako aj tie za obrazovkami televízorov. Tím mu-
žov v podstate od začiatku betRing Extraligy mužov 2021/2022 
potvrdzoval, že má na to, aby sa športovo pobil o tie najvyš-
šie priečky. V play-off súťaže postupne narazil na družstvá 
z celého Slovenska - v štvrť inále na Grasshoppers AC UNIZA 
Žilina (3:0 na zápasy), v semi inále na FaBK ATU Košice (3:2 
na zápasy) a vo inále na ŠK 1.FBC Florbal Trenčín (1:3 na zá-

pasy). Detaily, ktoré rozhodli v náš prospech napr. v piatom 
rozhodujúcom semi inálovom zápase nám trošku chýbali 
vo inálovej sérii, ale aj slovami hráča a vedúceho tímu Jaku-
ba Horeckého môžeme účinkovanie mužského tímu zhod-
notiť ako vydarené: „Najdôležitejšie je, že sme sa konečne 
dočkali úplnej sezóny s kompletným vyvrcholením v play-off. 
Až na malý výpadok začiatkom kalendárneho  roka sme se-
zónou prešli veľmi úspešne, zavŕšili sme ju opäť vyrovnaným 
bojom o zlaté medaily a verím, že ani generačná výmena hrá-
čov éru Tsunami nezastaví.“ Muži už oddychujú, ale pred Tsu-
nami sú ešte záverečné celoslovenské turnaje v kategóriách 
mládeže.                                         (Juraj Hvozdík) Foto: archív MÚ
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Deň matiek sme oslávili 
spoločne

Krásny program pri príležitosti Dňa matiek si pre všetky ma-
mičky a babičky pripravili žiaci a žiačky zo Základnej umeleckej 
školy Jozefa Kresánka. Program bol zložený z dvoch častí. V prvej 
nám šikovní hudobníci pod vedením svojich pedagógov zahrali 
a zaspievali známe melódie. Pod vedením Veroniky Mihalkovej, 
s klavírnym sprievodom Schowanetza spievali: Michaela Bun-
dová, Sebastián Kornalský, Tomáš Klima, Emma Novosadová.  
Vypočuli sme si hru na klavírnom krídle, pod vedením Micha-
ely Šmidtovej sa predstavil Michal Ďurica, pod vedením Rená-
ty Štubniakovej krásne hrala Šarlota Šestáková, na gitare pod 
vedením Ely Ramirez hral Kamil Viršík a pod vedením Romana 
Ďurku sa predstavila Karolína Fabianová. Duet husle a gitara 
zanôtili Hana Stankovičová a Alžbeta Zámečníková pod vedením 
Leoša Farkaša a Romana Ďurku, Maxim Olejník, Laura Het lej-
šová a Viola Zámečníková pod taktovkou Ley Remišovej zahrali 
na laute. Na záver hudobného programu vystúpila žiačka Ma-
riny Laazič Liliana Lamancová hrou na akordeóne. V tanečnej 
časti vystúpili malí tanečníci na známe skladby: Šmolkovia, 

Celebration, Na zelenej lúke, Blchy, Danza Kuduro, Ach Mama, 
Keď sa z vojny navrátim, Čardáš Čečinka. Tanečníkov vedú cho-
reogra ky Janka Schainerová, Veronika Dragonidesová a Dagmar 
Surovičová. Všetkým prítomným mamám sme venovali kvietok. 

(bb) Foto: Nina Martinčičová

Zabezpečili sme opravu 
rozhlasu

Osadenie nových rozhlasových reproduktorov a údržba stáva-
júcich zariadení je naplánovaná na polovicu mája. Zároveň sa 
počas tejto pravidelnej servisnej prehliadky odstránia závady 
na reproduktoroch v lokalite Donskej ulice, ktoré hlásili poru-
chu. Pripomíname obyvateľom možnosť, že posledné hlásenie 
rozhlasu sa dá vypočuť telefonicky na čísle 0903 152 830, kde 
sa vám posledné oznamy automaticky prehrajú.

(red) Foto: archív MÚ

Letné práce na komunikáciách

Na začiatku mája sme dokončili asfaltovanie cesty Pri Vápenickom potoku, 
kde pribudne vyznačenie stredovej čiary, chodníkov a priechodov pre chod-
cov. Aby sme predišli dopravným komplikáciám, budeme v letných mesia-
coch realizovať projekt nového dopravného značenia a výstavby chodníkov 
v lokalite ulíc Rošického-Tešedíkova. Pribudnú tu aj parkovacie miesta, nové 
chodníky, priechody pre chodcov a parkové lavičky. Zároveň dôjde k zjed-
nosmerneniu časti ulice Čsl. tankistov od konečnej zastávky linky číslo 37 
po križovatku s ulicou Rošického. 
Na leto je plánovaná aj 3. etapa asfaltovania hlavnej ulice na Podkere-
puškách, v časti od 7. ulice. V najbližšom období sa počíta aj s výstavbou 
nového chodníka a osadením nového verejného osvetlenia na Bratislavskej 
ulici k novostavbám Westpark. O termínoch jednotlivých dopravných obme-
dzení budeme Bystričanov informovať prostredníctvom webovej stránky 
a aplikácie.                                                                                     (mir) Foto: archív MÚ
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Miesta v modernom 
Kolumbáriu sú na predaj

Súčasťou zrekonštruovaného Domu smútku na cintoríne 
v Záhorskej Bystrici bude aj moderné Kolumbárium, ktoré 
poskytne dôstojné miesto na uloženie pozostatkov našich 
zosnulých. Bude tam približne 200 miest, rozdelených do 7 sek-
cií. Tieto sú pomenované po svätých, ktorí sú spájaní so súčas-
nosťou či minulosťou Záhorskej Bystrice. K dispozícii sú jed-
nogeneračné i viacgeneračné schránky. „Som rád, že Kolum-
bárium v Dome smútku poskytne takúto možnosť. Počet voľ-
ných miest na našom cintoríne sa totiž dramaticky znižuje. 
Vytvorenie miest na urnové schránky v Kolumbáriu je riešením 
ako uložiť našich najbližších na večný odpočinok v duchu kres-
ťanskej viery,“ hovorí dekan farnosti Ľudovít Pokojný. Miesta 

Tatra rely Bratislava: 
Obdivovali sme takmer stovku 
veteránov

V rámci devätnásteho ročníka prvomájovej veterán Tatra rely 
Bratislava 2022 a memoriálu Ing. Petra Baligu k nám na Ná-
mestie Rodiny zavítalo 91 historických vozidiel. Podujatie, kto-
ré organizuje Veterán klub Tatra 141 Bratislava, začalo v prvo-
májové ráno už pred 9.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí, 
odkiaľ trasa účastníkov viedla cez Devín do Záhorskej Bystrice 
a následne do stupavského údolia smerom na Borinku. Pohár 
starostu obce Záhorská Bystrica získalo vozidlo francúzskej au-
tomobilky Corre La Licorne z roku 1929 najmä pre originálne 
dobové oblečenie jeho majiteľov. Veterány pokračovali do Stupa-
vy a po výdatnom obede sa vybrali cez Lamač a centrum Brati-
slavy do cieľa na bratislavskej Kolibe.

(Vladimír Botta)
Foto: archív organizátorov

Jarná brigáda na Plánkach

Plánkari aj tento rok pokračovali v tradičnej jarnej brigáde, kto-
rá sa v tejto lokalite Záhorskej Bystrice uskutočnila posledný 
aprílový deň. Tento rok bolo cieľom očistiť a skultivovať oko-
lie okolo vchodov na Plánky, opraviť a natrieť staré zábradlia 
na lávkach, ako aj vysadiť novú zeleň. V spolupráci s mestskou 
časťou Záhorská Bystrica, ktorá Plánkarom zabezpečila prista-
venie veľkokapacitných kontajnerov, sa brigádnickej čate v poč-
te približne 40 ľudí podarilo tento priestor očistiť a presvetliť. 
Základným táborom tejto brigády bolo jazierko, kde sa počas 
brigády varil divinový guláš a podával pitný režim. Brigáda 2022 
mala veľký úspech a obyvatelia Plánok plánujú v tejto tradícii aj 
naďalej pokračovať.

(Ing. Marek Kuník, OZ Lokalita Plánky)
Foto: autor

v Kolumbáriu je možné zakúpiť už teraz. Viac informácií získate 
vo farskej kancelárii alebo na telefónnom čísle 0901 909 169 
či e-mailom na kancelaria@farabystrica.sk.

(red)
Foto: Vizualizácia Ateliér Slabey
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PRIPRAVUJEME
VÍTANIE OBČIANKOV

13. júna v Sobášnej miestnosti

Privítanie malých Bystričanov 
starostom mestskej časti. 

Pozvánku dostanú rodičia poštou.

MALÉ BYSTRICKÉ HODY
24. – 26. júna

Tradičné bystrické hody s bohatým 
sprievodným programom 

a kultúrnymi vystúpeniami 
sa konajú na Námestí Rodiny.

Viac info na webe.

Valentovi Maderovi, ktorý priviezol máj na originálnom trakto-
re, technike z Dekosu, chlapom z bystrickej EKO čaty.

(mir) Foto: Nina Martinčičová

Stavanie mája a remeselný 
jarmok prilákal Bystričanov

Populárne Stavanie mája, ktoré má v Záhorskej Bystrici svoju 
dlhú tradíciu, si v predvečer 1. mája našlo veľa priaznivcov. Ná-
mestie Rodiny sa najskôr zaplnilo remeselníkmi zo Združenia 
cechov historických remesiel, ktorí prilákali milovníkov šper-
kov z nehrdzavejúcej ocele, výrobkov z včelieho medu, kože, 
priaznivcov umenia výroby košíkov. Máj dlhý viac ako 22 metrov 
priviezli hasiči za ľudového spevu členovia folklórnej skupiny 
Chasa. Podľa tradície starosta Jozef Krúpa a vicestarosta Martin 
Besedič priviazali na ozdobený veniec mája ľašu pálenky, po-
tom sa máj vztýčil ponad hlavy prítomných. O kultúrny program 
sa postaral Spevácky zbor Bystričan, foklórna skupina Chasa 
a na záver večera zahrala ľudová hudba Dudíci. Vôňa cigánskej 
pečienky, dobré víno a veselá nálada sa niesli celým námestím. 
Na podujatí sme privítali aj viceprimátorku Zdenku Zaťovi-
čovú a starostu mestskej časti Dúbravka Martina Zaťoviča. 
Za pomoc pri príprave podujatia ďakujeme BKIS, členom 
Dobrovoľného hasičského zboru pod vedením Antona Urdoviča, 

Pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov, 

priateľov školy, aby s nami prišli stráviť

3. júna 2022 od 15:00 do 19:00 h.

ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE

MEDZINÁRODNÉHOMEDZINÁRODNÉHO

DŇA DETÍDŇA DETÍ

pri príležitosti 

V areáli školy na Hargašovej ulici vás budú čakať 

rôzne aktivity, ktoré pripravia učitelia školy, 

budete si môcť pozrieť hasičské auto, súčasťou budú 

aj stánky s občerstvením.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

Vstup voľný.

Na zbernom dvore začíname 
triediť polystyrén a styrodur

Od začiatku mája sme na zbernom dvore spustili zber čistého 
polystyrénu a styroduru. Polystyrén a styrodur musia byť ale 
prinesené na zberný dvor oddelene, nie pomiešané. Veľa obyva-
teľov vyhadzuje polystyrén medzi plasty, kam však tento druh 
odpadu nepatrí. Ak polystyrén skončí v plastoch, znečistí sa a je 

nepoužiteľný na ďalšie spracovanie. Neznečistený polystyrén sa 
pritom ďalej môže zrecyklovať na výrobu nových izolačných ale-
bo obalových materiálov. Preto zberný dvor v Záhorskej Bystrici 
začal so zberom polystyrénu, ktorý môžete odovzdať v otvára-
cích hodinách od pondelka do soboty. Pri návšteve zberného 
dvora prosím nezabudnite na svoju Kartu výhod, ktorú si oby-
vatelia mestskej časti s trvalým pobytom vybavia na miestnom 
úrade.

(red)


