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Cez leto opravujeme cesty 
a budujeme nové chodníky

Leto sa nesie v znamení realizácie dopravných projektov, aby sa 
doprava v Záhorskej Bystrici zaťažila čo najmenej. Na uliciach Ro-
šického/Tešedíkova sa pracuje na rozšírení chodníkov, na novom 
asfalte, pribudne tu nové osvetlenie, dopravné značenie - nové 
priechody pre chodcov a vyznačenie parkovacích miest. Na Brati-
slavskej ulici pri novostavbe Westpark sa realizuje výstavba nové-
ho chodníka spolu s novým osvetlením. V dňoch 8. a 9. augusta je 
na Podkerepuškách naplánovaná tretia etapa asfaltovania.
Na prelome letných mesiacov začala v školskom areáli výstavba 
dreveného plota, ktorá opticky oddelí ihrisko materskej školy 
od Hargašovej ulice a predovšetkým zvýši komfort hrajúcich 
sa detí a poskytne im ešte viac súkromia. V školskom areáli je 
v auguste naplánovaná úprava dopadových plôch, renovácia nie-
ktorých prvkov a vďaka dotácii z magistrátu tu pribudne aj nové 
detské ihrisko pre najmenšie deti či nový ping-pongový stôl.        

(red) Foto: archív MÚ

Júlové zastupiteľstvo prijalo 
dôležité návrhy

Majetkové spory v súvislosti s pozemkami pod futbalovým ih-
riskom rieši mestská časť súdnou cestou už viac ako sedem ro-
kov. Je v záujme mestskej časti tento spor doriešiť, aby sa mohli 
zväčšiť futbalové šatne a vybudovať ďalšie športoviská. „Časť 
pozemkov v okolí futbalového ihriska, na ktorých stojí aj budo-
va šatní, patria súkromnému vlastníkovi, ktorému sme ponúkli 
zámenu pozemkov, no ten trval iba na odkúpení pozemkov ako 
celku. Preto som začiatkom júna zvolal všetky odborné komisie 
pôsobiace pri miestnom zastupiteľstve, mestských poslancov 
a zástupcov futbalových klubov, ktorí súhlasili s kúpou pozem-
kov ako celku. Tento materiál následne schválilo miestne za-
stupiteľstvo. Ak vlastník pozemkov bude súhlasiť s uznesením 
miestneho zastupiteľstva, budeme sa môcť sústrediť na rozvoj 
futbalového ihriska a prípravu výstavby relaxačného areálu,“ 
vysvetlil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Okrem toh-
to materiálu poslanci schválili napríklad aj 1. zmenu rozpočtu 

na rok 2022, ktorá sa týkala navýšenia rozpočtu na opravy a re-
konštrukcie verejného osvetlenia, navýšenia výdavkov na roz-
šírenie a rekonštrukciu miestneho rozhlasu, na platby za plyn 
a elektriku. „Pre učiteľov materskej školy sme navyšovali platy 
v zmysle schválenej legislatívy a zároveň sme navýšili aj prí-
spevok na odmeny, ktoré sú učiteľom vyplácané. Pri programe 
školstvo sme o 200 000 EUR navýšili aj výdavky spojené s re-
konštrukciou, nadstavbou a prístavbou jedálne, kde sa od za-
čiatku realizácie zvýšili aj ceny materiálov,“ dopĺňa J. Krúpa. 
Po zapracovaní zmien vo výdavkovej aj v príjmovej časti je cel-
ková bilancia rozpočtu prebytková vo výške 54 051 EUR. 

(red) Foto: archív MÚ

 Zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

 Pri Westparku pribudne nový chodník a osvetlenie. 

 Plot v materskej škole zvýši súkromie detí. 
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Všeličo burza pokračuje 
13. augusta 

V rámci bystrického kultúrneho leta sme pre Bystričanov pripra-
vili dve akcie s názvom Všeličo burza, do ktorej sa môže zapojiť 
hocikto. Prvá burza sa konala 2. júla, na druhú vás pozývame 
13. augusta v čase medzi 16.00 – 20.00 hod. na Námestí Rodiny. 

Počas júlovej burzy sa zišlo pod stanom 10 predávajúcich, ktorí 
priniesli rôznorodé oblečenie, knihy, autosedačky, bicykle a od-
rážadlá pre deti, topánky či hand made výrobky ako denimové 
tašky, náhrdelníky a látkové hračky. Vládla tu príjemná atmosfé-
ra a burza prilákala viacero zvedavých nakupujúcich. 
Tešíme sa na pokračovanie v sobotu 13. augusta popoludní! 

(red) Foto: B. Besedičová

Nadstavba školskej jedálne 
napreduje 

Práce na veľkom projekte nadstavby a rozšírenia školskej jedál-
ne pomaly inišujú. Osadené sú už sociálne zariadenia, dokon-
čujú sa rozvody a izolácia, pracuje sa na stropoch a priečkach. 
Finálny vzhľad dostáva aj fasáda modernej drevostavby. Vďaka 
nadstavbe školskej jedálne vznikne 8 nových tried a zázemie 
pre učiteľov. Rozšírená školská jedáleň kapacitne pojme takmer 
200 školákov. Na plnú prevádzku tiež pripravujeme moder-
nú, novozariadenú kuchyňu so všetkými technológiami. Pro-
jekt, inancovaný vďaka nenávratnému inančnému príspevku 
od MIRRI vo výške viac ako 1,9 mil. EUR, by mal byť dokončený 
na konci septembra. 

(red) Foto: archív MÚ

Informácie k voľbám 
do orgánov samospráv obcí

Kandidáti na všetky volené funkcie v nadchádzajúcich ko-
munálnych voľbách môžu podať kandidátnu listinu najneskôr 
do 30. augusta 2022. Na volebné obdobie 2022-2026 miestne 

zastupiteľstvo v Záhorskej Bystrici schválilo návrh na určenie 
počtu poslancov v počte 9 a jeden volebný obvod. Počas konania 
volieb do orgánov samospráv obcí, ktoré sú vyhlásené na sobotu 
29. októbra, bude v Záhorskej Bystrici k dispozícii 5 volebných 
okrskov. Sú zriadené a označené tri miesta na výlep volebných 
letákov - na Gbelskej ulici, Tešedíkovej a Pútnickej.

(red)

 Vizualizácia interiéru. 

 Nadstavba a rozšírenie jedálne by mali byť  
 dokončené v septembri. 

 Všeličo burza ponúka rôzny tovar.  Využite príležitosť získať niečo nové. 
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Pre 50 stromov sme zakúpili 
závlahové vrecia

Aby sa zeleni a stromom v Záhorskej Bystrici darilo, zakúpili sme 
päťdesiatku závlahových vriec, ktoré už sú alebo budú umiest-
nené k stromom v rôznych častiach Záhorskej Bystrice. Časť 
z nich sme osadili k stromom v parku pri obytnom súbore Pod-
kerepušky, ktorý sme prevzali do správy mestskej časti, väčšina 
z nich je určená pre stromy v školskom areáli a časť je určená 
pre stromy, ktoré budeme vysádzať na jeseň. Všetku zeleň a vý-
sadbu pracovníci EKO čaty v letných mesiacoch pravidelne po-

Bystrická hliadka upravila park 
na Pútnickej

Členovia Bystrickej hliadky na začiatku leta revitalizovali parčík na Pútnickej ulici 
pri verejnej studni. K osadenej lavičke nasadili trávový koberec a pochôdzne kamene 
k lavičke, okolo studne nasadili okrasné dreviny a kvety zasadené do drevenej drte. 
Krásny parčík poskytuje útočisko pre všetkých, ktorí si počas prechádzky potrebujú 
oddýchnuť, alebo sa rozhodnú len tak si posedieť a obdivovať zasadenú zeleň. Bys-
trickej hliadke ďakujeme za tento skrášlený priestor a starostlivosť o životné pros-
tredie v celej mestskej časti. (red) Foto: archív MÚ

Nové ulice v Záhorskej Bystrici

Po schválení mestským zastupiteľstvom pribudnú v zozname ulíc Záhorskej Bystrice 
nové názvy. Lokalita záhrad a súkromných polí za Rezidenciou dostane názov ulica 
Na Hliníku, odvodený od tradičného pomenovania lokality, kde sa ťažila hlina. Tá sa 
zmiešavala so zmesou slamy a pliev a následným sušením vo formách vznikali tehly, 
z ktorých si obyvatelia stavali domy. Za odbočkou z Donskej ulice pribudne Vislian-
ska ulica pomenovaná podľa rieky Visla. V lokalite nových rodinných domov v smere 
z Trstínskej ulice bude pokračovať jestvujúca Záhorská ulica.  (red)

Linka 216 cez Záhorskú Bystricu začne premávať 5. septembra

Prevádzka novej autobusovej linky na trase Stupava - Záhorská Bystrica - Marianka je naplánovaná od 5. septembra. Bude premávať 
v pracovných dňoch v hodinových intervaloch v rannej a poobednej špičke, v čase obeda v dvojhodinovom rozostupe. Nová linka 216 
poslúži na prepravu žiakov z Marianky do škôl v Záhorskej Bystrici a Stupave a zároveň bude slúžiť obyvateľom Stupavy ako vnútro-
mestská doprava. V prípade, že sa linka osvedčí, jej trasa sa predĺži smerom do Devínskej Novej Vsi až po nemocnicu Bory.              (red) 

lievajú, ostrihali sme suché kvety, vytrhali burinu zo všetkých 
kvetinových záhonov a vyčistili sme zeleň na kruhovom objaz-
de sv. Petra a Pavla. (red) Foto: archív MÚ

kultúrne podujatia Pozývame vás na najbližšie

13.8. 16.00 h. – 20.00 h. 
VŠELIČO BURZA – Námestie Rodiny 

13.8. 20.30 h. 
LETNÉ KINO na Námestí Rodiny – Šťastný 

nový rok II. - Dobro došli

27.8. 19.00 h. 
KONCERT POD STANOM: Andrea 
Zimányinová a Juraj Burian, nielen 

francúzske šansóny v podaní šarmantnej 
speváčky v sprievode výborného gitaristu 

2.9. 16.00 h
DEŇ ÚSTAVY, VÝROČIE SNP 

16.00 h. – pietny akt pred kostolom
16.30 h. – Vatra zvrchovanosti na Plácku

3.9. 9.00 h. 
BEH O POHÁR STAROSTU 

Štart behu 9.30 h. všetky kategórie detí 
postupne, štart dospelých 10.00 h. ženy/

muži spolu
Miesto – areál ZŠ s MŠ Hargašová 5, 

Záhorská Bystrica.
Prihlasovať sa môžete tu: https://www.

sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/7338

2.9. – 4.9. 
BYSTRICKÉ HRUBÉ HODY 

Námestie Rodiny
z programu vyberáme:

Ragtime jazz band – letný večer pri 
príjemnej hudbe, ZáBaVka – program 

pre deti vystrieda kapela Lojzo, horúce 
latinsko-americké rytmy nás naučí Mario 

Lopez, Red Cat Cabaret – jedinečná šou 
plná hudby a tanca, slovenské a české hity 
odohrá kapela Spodorecha, svoje tanečné 
umenie nám predvedie Detský folklórny 

súbor Klnka, do tanca bude hrať Dychová 

hudba Vištučanka, program moderuje 
Vratko Sirági, môžete sa tešiť aj 

na kolotoče, občerstvenie, stánky.

 Skrášlený priestor na Pútnickej ulici. 

 Stromová alej na Podkerepuškách. 
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 Zajko Lajko pre deti. 

 Atmosféra bola výborná! 

 Iryna Kaznova a Vasyl Alekseiev odohrali krásny koncert. 

 Ukrajinskí umelci zaspievali aj piesne kapely La Gioia. 
 Pocta padlým 1. svetovej vojny 
 v podaní Armádnej jazdeckej výpravy. 

 Pivný festival prilákal Bystričanov. 

 Za predstavenie Divadla Žihadlo ďakujeme BKIS. 

 Starosta Jozef Krúpa na pivnom festivale. 

Kultúrou nabitý víkend ukončil 
prvú polovicu leta

Posledný júlový víkend bol nabitý kultúrnymi a spoločenskými 
akciami. Na Námestí Rodiny sa konal trojdňový pivný festival, 
na ktorom sa zúčastnila viac ako desiatka predajných stánkov 
s dobrotami a 11 predajcov pív. Fajnšmekri lahodného moku si 
tak prišli na svoje, no nenudili sa ani deti, pre ktoré bol počas ce-
lého trvania akcie pripravený kolotoč. V sobotu 30. júla navští-
vil Záhorskú Bystricu Klub vojenskej histórie v rámci Armádnej 
jazdeckej výpravy a počas pietneho aktu vzdali hold padlým 
v 1. svetovej vojne. Členovia Klubu vojenskej histórie prišli 
na pietny akt v dobových kostýmoch a v sedlách koní. Pre ma-
lých aj veľkých išlo o netradičný zážitok. Pod krytým stanom 
na námestí odohral člen Divadla Žihadlo detské predstavenie 
Zajko Lajko, ktoré v sobotu večer pokračovalo ďalším progra-
mom - krásnym koncertom ukrajinských umelcov Vasyla a Iry-
ny, ktorí zaspievali populárne ukrajinské či svetové hity, ale 
aj Záhorskú dzedzinu či českú pieseň Cesta od Tomáša Klusa. 
Sme radi, že sa Bystričania prišli zabaviť a prilákal ich priprave-
ný program.  (red) Foto: archív MÚ


