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NAŠA BYSTRICA

MILÍ BYSTRIČANIA, 

máme za sebou prazdninové slnečné letné mesiace. Okrem Malých 
a Hrubých hodov sme sa vám snažili počas kultúrneho leta ponúknuť pod 
stanom na námestí aj pestrý program. Súčasne sme realizovali plánova-
né väčšie a menšie projekty. Finalizujú práce na drevostavbe našej ZŠ, 
kde pribudne 8 tried a nová veľká jedáleň s kuchyňou. V školskom are-
áli pribudli nové ihriská a dopadové plochy. Zrekonštruovali sme cesty 
a chodniky na Rošického okolo Tesco Expres, vymenili sme autobusové 
prístrešky a v najbližších dňoch Dopravný podnik na našu žiadosť osa-
dí nové prístrešky na dvoch zastávkach na ulici Pri Vápenickom potoku. 
Začali sme s výstavbou pump tracku a v parku oproti pošte budeme mať 
typické bratislavské lavičky. Viac o všetkých uskutočnených a naplánova-
ných projektoch sa dočítate na ďalších stranách Našej Bystrice.

Na záver októbra nás čakajú komunálne voľby, na ktoré sa náš miestny 
úrad pripravuje, aby v sobotu 29. októbra bolo všetko pripravené.

Som rád, že sme mali možnosť sa stretnúť počas letných podujatí 
a týmto mi dovoľte pozvať vás na jesenné akcie, ktoré pre Bystričanov 
pripravujeme. Želám vám mnoho inšpiratívneho čítania, z obsahu od-
porúčam článok s vizualizáciami novej školy v Elektrovode, ktorej pro-
jekt pripravujeme, ale aj strany plné športu a články o aktivitách našich 
dôchodcov. Dni bežia rýchlo, jesenný čas nám ukracuje niekoľko mi-
nút z každého dňa, preto vám želám, aby ste mali dostatok času nielen 
na svoje pracovné povinnosti, ale predovšetkým čas na svojich najbližších, 
na rodinu, priateľov a blízkych, s ktorými sa cítite fajn. Želám vám príjem-
né čítanie a krásne jesenné dni!

Váš starosta
Jozef Krúpa

EDITORIAL
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AKTUALITY

VOĽBY 2022: 
KTO SÚ KANDIDÁTI NA STAROSTU A POSLANCOV?

V sobotu 29. októbra sa budú konať voľby do orgánov 
samosprávy obcí (voľba starostov/primátorov, poslan-
cov obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva) 

a voľby do orgánov samosprávnych krajov (voľba županov 
a poslancov do župného zastupiteľstva). Voľby sa uskutočnia 
29. októbra v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. V Záhorskej Bys-
trici budú voľby prebiehať v Spoločenskom dome na Námestí 

Rodiny, kde sa bude hlasovať podľa príslušných volebných 
okrskov. Zoznam ulíc patriacich do jednotlivých volebných okrs-
kov je k dispozícii na webe mestskej časti v sekcii VOĽBY 2022.
V Záhorskej Bystrici budeme voliť starostu mestskej časti, primá-
tora Bratislavy, poslancov miestneho zastupiteľstva, poslancov 
mestského zastupiteľstva, nového predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a župných poslancov.          (red)

 KANDIDÁTI NA POST STAROSTU MESTSKEJ ČASTI:
Jozef Krúpa, Ing.  (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Róbert Martauz, Ing.  (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti)

 KANDIDÁTI NA POSLANCOV MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA:
Martin Besedič, Mgr., PhD.  (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Dagmar Cingelová, Mudr., PhD.  (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Peter Florek  (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Boris Hurbanič, Mgr.  (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Daniel Liďák  (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Stanislav Maar  (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
  Sloboda a solidarita)
Róbert Martauz, Ing.  (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti)
Nina Martinčičová, Bc. (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Jozef Masarik, Prof., RNDr., DrCs (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)
Eliška Maťašková, Ing.  (ZA ĽUDÍ)
Joana Pokšívová Holčíková, Ing. arch.  (Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO)    

PRIPRAVUJEME

JESENNÉ PODUJATIA
9.10. / 15.00 h. Október mesiac úcty k starším

Slávnosti vína na Námestí Rodiny15.10. / 15.00 h. 

Divadlo Agapé – predstavenie pre deti 
s názvom Rozprávkový autobus

16.10. / 16.00 h. 

Výstava obrazov vo foyer Spoločenského domu15.10.-16.10.

Jesenné tvorivé dielne organizuje OZ Hlas nádeje 
v Materskom centre bl. Zdenky Schelingovej 
na Námestí Rodiny
Viac informácií na webe a Facebooku Hlas nádeje

22.10.2022
9.00-16.00 h

Jubilanti OZ Klub dôchodcov, II. polrok
Viac informácií na webe a Facebooku

20.11. / 15.00 h.
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AKTUALITAHODY

HODOVÝ PROGRAM PRILÁKAL 
STOVKY BYSTRIČANOV

Program tradičných Bystrických hrubých hodov bol poriadne nabitý. Nielen na pódiu sa striedal jeden zaujímavý hosť 
za druhým, na futbalovom ihrisku sa hralo až 6 zápasov, kolotoče „točili“ naplno, vôňa zo stánkov s občerstvením sa vznášala 
námestím a počasie skutočne vyšlo na jednotku. V Záhorskej Bystrici sme v sobotu privítali aj primátora Bratislavy Matúša 

Valla a pozdraviť nás prišiel aj starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý.

Piatkový hodový program odštartovala na pódiu na námestí 
kapela Ragtime jazz band, ktorá Bystričanov príjemne naladila 
na nabitý sobotňajší program. Ráno sa mnohí stretli na 12. roč-
níku Behu o pohár starostu, poobedie sa začalo predstavením 
pre deti v podaní divadla ZáBaVka a potom nasledoval hlavný 
program. Najskôr prebehlo vyhodnotenie behu a víťazi jednotli-
vých kategórií si na pódiu užili silný potlesk publika, privítali sme 
Slavomíra Krafčáka z programu Integrácia, ktorý v spolupráci 
s mestskou časťou Záhorská Bystrica pripravil pre jedného mla-
dého Bystričana výhru v podobe zájazdu do Španielska, potom 
nasledoval hudobný program. Odštartovala ho kapela LOJZO, 
za vystúpenie ktorej ďakujeme aj podnikateľovi Petrovi Mišovi, 
ktorý spolu inancoval vystúpenie kapely. Slávne retro hity za-

spieval Red Cat Cabaret, po nich sa na námestí strhla latino párty 
vďaka vystúpeniu tanečníka Mária Lopeza a jeho Dance Company, 
vrcholom sobotňajšieho programu boli slovenské a české hity ka-
pely Spodorecha.
Nedeľa patrila tradičnej hodovej omši a futbalu, program na ná-
mestí mal folklórny ráz. Vystúpil detský folklórny súbor Klnka 
a potom dychová hudba Vištučanka. Moderátorom sobotňajšieho 
programu bol Vratko Sirági. Za podporu pri organizácii Bystric-
kých hrubých hodov ďakujeme BKIS, Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, BSK, Slovenskému červenému krížu, BKP elektro 
a dobrovoľným hasičom zo Záhorskej Bystrice.

(mir)
Foto: Nina Martinčičová

 Beh nadchol množstvo detí. 
 Moderátor Vratko SIrági s vicestarostom  
 Martinom Besedičom.  Deti zabavilo divadlo ZáBaVka. 

 Atmosféru na námestí si všetci užívali. 
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 Omša neodmysliteľne patrí k hodom. 

 Vynikajúcou bodkou sobotňajšieho programu bolo vystúpenie kapely Spodorecha. 

 Vištučanka rozospievala milovníkov dychovej hudby. 

 Kolotoče potešili najmä deti. 
 Dynamická šou v podaní 
 Red Cat Cabaret. 

 Hity kapely LOJZO spievalo celé publikum. 

 Mário Lopez a krásne tanečníčky. 

 Víťazi Behu o pohár starostu boli odmenení na pódiu. 
 Na naše hody zavítal 
 aj primátor Matúš Vallo. 

 Folklórny súbor Klnka predviedol úžasné vystúpenie. 

HODY
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Atmosféra 12. ročníka Behu o po-
hár starostu bola vskutku výni-
močná. Počas online registrácie 

sa prihlásili najmä bežci kategórie do-
spelých, detskí pretekári prišli priamo 
do športového areálu v slnečné sobotné 
ráno. Na štart sa postavilo dokopy 67 
detí v rozličných vekových kategóriách 
a tiež rozdelených podľa pohlavia. Výstrel 
zo štartovacej pištole mal v rukách sta-
rosta Jozef Krúpa. Všetky deti si zaslúžia 
uznanie za svoje odhodlanie a súťaživosť, 
niektoré súboje najmä v chlapčenských 
kategóriách boli veľmi tesné a o víťazoch 
sa rozhodovalo v poslednej zákrute tesne 
pred cieľom. 
V kategórii dospelých súťažilo spolu 58 
bežcov, s číslom 1 na trať vyštartoval sta-
rosta Záhorskej Bystrice. Najrýchlejšou 

Bystričankou sa stala Mária Kolenová, kto-
rá obsadila v celkovom poradí 5. miesto. 
Najrýchlejším Bystričanom bol Ján Dö-
mény, ktorý pribehol do cieľa ako druhý 
v mužskej kategórii. Najrýchlejším bež-
com pretekov sa stal Simon Wahlandt, 

ktorého čas 16:23 je 
ustanovujúcim tra-
ťovým rekordom. 
Štart a cieľ 4,6 km 
dlhej trasy sa totiž 
po prvý raz uskutoč-
nil v športovom are-
áli. Víťaz pretekov 
nám bezprostredne 
po skončení prezra-
dil, že nečakal tak 
členitú trasu, ktorá 
viedla predovšet-
kým do kopca, ale 

ŠPORT

BEH O POHÁR STAROSTU MÁ NOVÝ 
REKORD TRATE

 Víťazi behu zľava: Jakub Vitek, Ján Dömény, Simon Wahlandt, starosta Jozef Krúpa, 
 víťazka ženskej kategórie Elena Dušková, Sabína Šálová, Martina Čibová. 

 Víťazky 200 m: Lenka Holečková (1.), Ninka Pavlendová (2.), 
 Sofi a Portešová (3.) 

 Víťazi 600 m: Filip Lenčeš (1.), Pavol Medár (2.), Alex Krajčír (3.) 
 Víťazky 600 m: Laura Pavláková (1.), Tereza Hanzlíková (2.), 
 Eva Matúšová (3.) 

 Víťazky 400 m: Radoslava Lyžičiarová (1.), 
 Lea Holečková (2.), Carolin Pavlíková (3.) 

 Víťazi 200 m: Jakub Fico (1.), Dominik 
 Grman (2.), Alexander Kalma (3.) 
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preteky boli zaujímavé a v Záhorskej Bys-
trici sa cítil výborne. Hneď na druhý deň 
ho čakali ďalšie preteky. Tretím v kategórii 
mužov bol Jakub Vitek. Najrýchlejšou že-
nou s časom 17:50 sa stala Elena Duško-
vá, ktorá sa do minulého roka venovala 
len behu, tento rok presedlala na triatlon. 
Ako druhá dobehla do cieľa Sabína Šálová 
a ako tretia Martina Čibová.

Ohlasy v bežeckej komunite sú veľmi pozi-
tívne, bežci mali v rámci 4,6 km dlhej trasy 
možnosť spoznať rozmanitosť Záhorskej 
Bystrice. Všetci športovci dostali po do-
behnutí medailu a drobný darček, v cieli 
bolo pripravené malé občerstvenie a pre 
najmenších aj krásne sponky a zaujímavé 
slamky pre dievčatká a chlapcov. Cieľom 
ďalšieho behu bude pokoriť hranicu 200 
bežcov, čo, veríme, nebude v budúcom ro-
ku žiadny problém. 

(mir)
Foto: Nina Martinčičová

ROZHOVOR

DÁVID DZURŇÁK 
DOKUMENTUJE 
NA PLÁTNO KOLORIT 
ZÁHORSKEJ BYSTRICE

Výtvarník, maliar a učiteľ v Základnej umeleckej škole v Karlovej Vsi Dávid 
Dzurňák ani po 18 rokoch v Záhorskej Bystrici neprestáva obdivovať ulice, 
domy a atmosféru našej mestskej časti.V našej mestskej časti žije od ro-

ku 2010, no šesť rokov predtým sem chodil randiť so svojou už terajšou manžel-
kou Kamilkou, s ktorou sa stretli počas vysokoškolských štúdií v Banskej Bystrici. 
Za svoje pozitívne vnímanie Bystrice ďakuje najmä vrúcnemu prijatiu do rodiny 
Kralovičovcov a tiež miestnej farnosti. Dávid miluje prechádzky so svojím psom, 
absolvuje ich denne a pri každej príležitosti nezabudne urobiť niekoľko záberov 
Záhorskej Bystrice, aby následne svoju inšpiráciu pretavil na plátno. V minulosti 
sa venoval ilustrovaniu detskej a edukačnej literatúry, posledné roky sa preorien-
toval na plenérovú maľbu, maľovanie priamo v prírode.
Dávid Dzurňák v spolupráci s Vlastou Hubkovou z Referátu životného prostre-
dia Miestneho úradu pripravujú spoločnú výstavu obrazov s názvom Umenie fa-
rieb, ktorá sa bude konať ako sprievodné podujatie Slávností vína počas víkendu 
15. a 16. októbra vo foyer Spoločenského domu. Dávid Dzurňák na výstavu chystá 
viacero stredneformátových obrazov s vyobrazením dominánt Záhorskej Bystrice, 
kostola, ulíc a domov, ale aj prírody a okolitých lesov. Vlasta Hubková, zamest-
nankyňa úradu, ktorá sa vo voľnom čas venuje maľovaniu, bude vystavovať hneď 
niekoľko obrazov s kvetinovými motívmi a abstraktné maľby v podobnom duchu, 
ako môžete vidieť na chodbách bystrického úradu. Obaja autori do 19. septembra 
vystavujú svoje diela v galérii Zoya Museum Elesko Wine Park v Modre na výsta-
ve Salón výtvarníkov, no zistili to náhodou až pri príprave bystrického podujatia 
Umenie farieb. Vlasta Hubková má na výstave v Modre aj veľkoformátový abstrakt 
s kvetinovým motívom v rozmere 200x100 cm, ktorý bude vystavovať aj v Záhor-

skej Bystrici. Len pred pár dňami sa vrátila z maliar-
skeho sympózia vo Vysokých Tatrách, ktoré ju po-
vzbudilo k tvorbe akvarelových obrazov, preto budú 
súčasťou jej bystrickej výstavy aj takéto diela, popri 
abstraktnej tvorbe a kvetinových motívoch. Na vý-
stavu obrazov Umenie farieb tejto dvojice umelcov 
ste všetci srdečne vítaní, vstup je zdarma a všetky 
obrazy budú na predaj.

(mir), Foto: archív MÚ, umelci

 Najrýchlejšia Bystričanka 
 Mária Kolenová skončila 
 v celkovom poradí žien na 5. mieste. 

 Víťazi 400 m: Samuel Michalko (1.), 
 Tomáš Pavlenda (2.), Simon Musil (3.) 
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SAMOSPRÁVA

PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA 
NOVEJ ŠKOLY 
V ELEKTROVODE POČÍTA
S BAZÉNOM

Architektonické štúdio Pantograph 
pripravilo návrh novej základ-
nej a materskej školy na Holom 

vrchu v areáli bývalého SOU energetické-
ho (Elektrovodu). Štúdia počíta s 18 kme-
ňovými triedami základnej školy, 8 trie-
dami materskej školy, oddychovými plo-
chami a exteriérovými športoviskami, 
nadstavbou budovy bývalej školy, ale aj 
s modernou prístavbou, na prízemí kto-
rej by sa mal nachádzať bazén určený 
na školské plavecké výcviky a tiež pre ve-
rejnosť. 

Návrh dispozície školy počíta s dvomi 
kmeňovými triedami v každom ročníku, 
ktoré sú navrhované na jednotlivých po-
schodiach, pričom na prízemí školy by 
sa mali nachádzať triedy pre najmenších 
školákov – žiakov 1. a 2. ročníka. Na vyš-
ších poschodiach by mali byť k dispozícii 
okrem kmeňových tried aj špecializované 
učebne a laboratóriá, kabinety pre učite-
ľov a zasadacie miestnosti pre pedagogic-
ký personál. Návrh počíta aj s miestnosťou 
pre výučbu varenia, priestrannou jedál-
ňou pre školákov s možnosťou sedenia 
v exteriéri a s moderným zázemím škol-
skej kuchyne. 

 Budova s bazénom 
 je navrhnutá ako prístavba 

 k existujúcim objektom Elektrovodu. 
 Rekonštrukcia počíta so zelenými strechami 

 a ekologickými technológiami. 

 Vizualizácia, ako by mohla nová ZŠ a MŠ vyzerať. 
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Zrekonštruovať by sa mala pôvodná veľ-
ká telocvičňa a k nej by mala pribudnúť 
aj ďalšia malá telocvičňa v novej prístav-
be. „Návrh prístavby obsahuje okrem 
malej telocvične, herne a malého štúdia 
aj bazén s veľkosťou 25 metrov a v šírke 
4 dráh, ktorý by mohol slúžiť na plavec-
ký výcvik žiakov a mimo vyučovania aj 
pre verejnosť, nakoľko je navrhnutý ako 
prevádzkovo nezávislý objekt od zvyšku 
školy. Rekonštrukcia objektov počíta 
s ekologickými prístupmi, zelenými stre-
chami, s hladkými povrchmi a akustic-
kými stropmi, s priestranným skladom 
bicyklov a vytvorením exteriérových 
športových plôch pre školákov,“ priblížil 
starosta Jozef Krúpa. 

Súčasťou návrhu je množstvo zelených 
plôch, dostatok svetla, ale aj tieniace 
prvky, svetlíky a orientácia presklených 
priečok na severnú či západnú stranu, 
moderná vzduchotechnika a ekologic-
ké riešenia. Základná a materská škola 
počíta s kapacitou 600 detí. Odhadova-
ná investícia je v súčasnosti vyčíslená 
na 7-10 miliónov EUR. „Do konca roka 
budeme mať k dispozícii projektovú 
dokumentáciu, s ktorou môžeme žiadať 
o pridelenie nenávratných inančných 
dotácií z eurofondov. Bez spracovanej 
projektovej dokumentácie by nebolo 
možné zapojiť sa do eurofondových vý-
ziev,“ vysvetľuje starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica. Zrekonštruovaná 
škola a škôlka by mohli byť k dispozícii 
pre bystrické deti v priebehu 3 rokov.

(mir)
Vizualizácia: Pantograph

VOĽNÝ ČAS

TIP NA VÝLET: 
JESENNÁ TURISTIKA 
NA PAJŠTÚN

Keď túžite zažiť príjemnú turistiku, alebo ste skôr vyznávačmi bicyklovania, 
ponúkame vám skvelý tip na jesenné potulky na zrúcaninu Pajštún, z ktorej 
pri dobrej viditeľnosti zazriete aj rakúske Alpy. Táto čiastočne konzervovaná 

zrúcanina hradu ponúka nádherné výhľady na okolitú prírodu, Malé Karpaty a Zá-
horie. 
Pre milovníkov turistiky ponúka Klub slovenských turistov hneď niekoľko zaujíma-
vých okruhov. Zo Záhorskej Bystrice sa vydajte do Marianky a potom po červenej tu-
ristickej trase pokračujte smerom na Borinku a po žltej či červenej vyšliapete priamo 
na Pajštún. Na Pajštúne si môžete opekať alebo si tu prídu na svoje aj priaznivci lezenia, 
vzniklo tu v posledných rokoch množstvo ciest a istení a Pajštún patrí medzi najnavšte-
vovanejšie oblasti lezcov v okolí Bratislavy.
Z Pajštúna sa vydajte cez Kozlisko a Dračí Hrádok, Pod Dračím Hrádkom po žltej ale-
bo modrej na Svätý vrch, Pánovu lúku (modrá alebo žltá turistická značka) a cez Ma-
lý Slavín sa môžete vrátiť späť do Záhorskej Bystrice. Pánova lúka je pekné miesto 

s prístreškom a výhľadom na okolité 
vrchy, Malý Slavín je populárnym oddy-
chovým miesto s prístreškom a ohniskami 
pre relax celej rodiny.
V prípade, že máte záujem o náročnejší ce-
lodenný výlet, z Pajštúna si zvoľte červenú 
alebo zelenú trasu smerom na Košarisko 
(červená a zelená trasa), Prepadlé (zele-
ná a modrá trasa), Veľké Prepadlé, späť 
na Prepadlé (modrá a zelená trasa), Koša-
risko, Medené Hámre, Pod Dračím Hrád-
kom (zelená a modrá) na Svätý vrch (mod-
rá a žltá trasa), Klčovanice (žltá a červená 
trasa) a cez Marianku sa vrátite domov 
do Záhorskej Bystrice. V lokalite Veľké

Prepadlé, čo je asi 600 metrov od rázcestia Prepadlé na zelenej alebo modrej trase 
sa po modrej značke smerom na Skalu prepadá Stupavský potok, mizne v podzemí 
a vynára sa až pri Medených Hámroch. Iba po silných dažďoch, alebo pri topení sa snehu 
tečie aj po povrchu. Medzi Košariskom a Medenými Hámrami sa nachádza rezervácia 
Strmina a cesta prechádza hlbokým kaňonom, nachádza sa tu zložitý jaskynný systém.

(red, bratislavskykraj.sk, slovenskehrady.sk)
Foto: BSK, archív MÚ

 Návrh novej školy počíta s bazénom, 
 ktorý by mohla využívať aj verejnosť. 
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AKTUALITATÉMA Z TITULKY

NOVÉ PRIESTORY ŠKOLY 
SÚ TAKMER HOTOVÉ

Rozšírenie základnej školy o 8 no-
vých, moderných tried ide do svoj-
ho inále. Na prelome septem-

bra a októbra je naplánované ukončenie 
stavebných prác, následne sa bude za-
riaďovať interiér celej budovy, do tried 
pribudne nový nábytok a interaktívne 
tabule, v priestoroch školskej jedálne bu-
de umiestnený nový nábytok a v školskej 

kuchyni budú najmodernejšie technoló-
gie. „V nových školských priestoroch bu-
dú mať svoje triedy žiaci 3. a 6. ročníka. 
Počítame s tým, že do nových lavíc prvý-
krát zasadnú po jesenných prázdninách,“ 
vysvetľuje riaditeľka školy Zuzana Kalia-
riková. 

Nadstavba budovy školskej jedálne je 
drevostavbou s prevýšenými svetlíkmi 
s úžitkovou plochou viac ako 650 m2, 
chodby sú priestranné, široké a všetky 
miestnosti na druhom nadzemnom pod-
laží sú veľkoryso presvetlené. Dve scho-
diská dovedú školákov na prvé poscho-
die, kde sa budú okrem tried nachádzať 
aj hygienické priestory a veľký kabinet 

pre učiteľov s presklenou priečkou. Celý 
objekt bude bezbariérový a spĺňa všetky 
prísne požiadavky na výučbu žiakov. 
„V nadstavbe jedálne bude kaučuková 
podlaha, v priestoroch šatní a vo vstup-
ných priestoroch bude epoxidová liata 
podlaha. Drevené dvere do tried budú 

mať bočné svetlíky a svetelnosť miest-
ností je podporená svetlíkmi s akustic-
kým dvojsklom, ktoré sú umiestnené 
v chodbe. Fasáda je navrhnutá ako pre-
vetrávaný systém, kde inálnu podhľa-
dovú vrstvu tvorí zvislý drevený obklad 
z masívneho dreva,“ priblížil Ing. Adrien 

Brian Wolf zo spoločnosti KAMI PROFIT. 
Nadstavbu a rozšírenie školskej jedálne 
realizuje Mestská časť z nenávratného 
inančného príspevku vo výške viac ako 

1,9 mil. EUR získaného z Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie. 

(red) 
Foto: archív MÚ, Pantograph

 Zľava: Starosta Jozef Krúpa, riaditeľka 
 školy Zuzana Kaliariková, župan Juraj 
 Droba a projektový manažér Adrien 
 B. Wolf. 

 Návrh interiéru nadstavby podľa architektov z Pantograph. 

 Moderná drevostavba bude dominantou školského areálu. 
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Pozývame vás 
do novej kaviarne Pystrich
v Záhorskej Bystrici!

... pýtate sa, prečo práve taký názov...? A čo znamená 
Pystrich...?

Ako viete, Záhorská Bystrica leží na úpätí Malých Karpát 
a prvýkrát sa spomína v darovacej zmluve kráľa 
Karola Róberta z roku 1314 ako osada Pystrich...

Zariadenie v kaviarni - nábytok, posedenie 
v kreslách, fotografi e a doplnky - to všetko vychádza 
z vidieckeho štýlu a tematicky sa viaže na Záhorskú 
Bystricu. Veríme, že sme aspoň trochu zachovali 
magickú atmosféru našej „záhorskej“ a že sa vám 
u nás bude páčiť! 

Príďte si k nám posedieť, príďte si vychutnať 
taliansku kávu Morettino s lákavým koláčikom 
z domácej cukrárskej ponuky. Osviežte sa rôznymi druhmi 
čapovaného piva; k nemu máme nakladaný hermelín, 
pikantné „utopence“ alebo lahodnú paštétu. 

Ak ste nestihli raňajky, my vám ich pripravíme! 
Podávame ich každý deň, od 9. do 11. hodiny podľa dennej 
ponuky.

A ešte - ak máte v pláne akúkoľvek oslavu, príďte k nám! 
Radi vám zabezpečíme pohostenie - jedlo, chlebíčky, 
pagáčiky, koláče, zákusky alebo tortu!

Radi vás privítame v kaviarni Pystrich 
v Záhorskej Bystrici na ulici Čsl. tankistov 105.

Rezervácie a objednávky:

02/659 562 06
+42 905 793 423
milan.bilacic@gmail.com
@pystrich Kaviareň Pystrich

18-4-NB-2022
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Milí moji Bystričania a priatelia, 
ako vieme, náš Dom smútku už 
roky chátra. Namiesto dôstojné-

ho miesta na rozlúčku s našimi zosnulými 
máme na našom cintoríne ruinu, ktorá 
nutne potrebuje opravu. Trápi ma to. Pre-
to som oslovil šikovných ľudí z našej ko-
munity, aby pripravili projekt na jeho re-
konštrukciu. A nielen to. Miest na našom 
cintoríne dramaticky ubúda, preto v rámci 
obnovy Domu smútku vznikla myšlienka 
vytvoriť moderné Kolumbárium, v ktorom 
bude možné uložiť urny so spopolnenými 
pozostatkami našich drahých zosnulých. 

Viackrát ste sa ma pýtali, kedy bude Dom 
smútku opravený. Aj ja veľmi chcem tento 
projekt zrealizovať, narážam však na už 
notorický problém – nedostatok inancií. 
Spoločne s členmi farskej rady sme preto 
vymysleli, ako by sme tento projekt vede-
li zrealizovať. Oslovili sme Vás s ponukou 
prenajať si ešte pred začiatkom rekon-
štrukcie Domu smútku miesta v budúcom 
Kolumbáriu. Verili sme, že takto – vďaka 

Vašej podpore – získame dostatok peňazí 
na obnovu Domu smútku a zároveň na vý-
stavbu Kolumbária. Viacerí z Vás si miesta 
objednali. Našli sa aj takí, ktorí prispeli 
na projekt z vlastných peňazí bez nároku 
na miesto v budúcom Kolumbáriu. Veľ-
mi sa z toho teším a srdečne im ďakujem 
za ich štedrosť. Ešte stále však nemáme 
dostatok peňazí na to, aby sme mohli s re-
konštrukciou začať. 

Chcem Vás preto ešte raz touto cestou 
požiadať, aby ste pouvažovali, či je mož-
né spojiť naše možnosti a vyriešiť túto 
spoločnú bolesť. Ak sa do toho pustíme, 
budeme mať všetci spolu pekné a dôstoj-
né miesto na rozlúčku s našimi zosnulými 
a zároveň moderný priestor, ktorý zveľadí 
celý náš cintorín. Bez Vašej podpory, bez 
pomoci celej komunity Bystričanov sa 
nám však Dom smútku zrekonštruovať 
nepodarí. 

Miesta v budúcom Kolumbáriu sú pre Vás, 
Bystričanov, stále k dispozícii. Od minu-

lého 1. septembra si však môžu miesta 
na našom cintoríne prenajať aj občania 
z okolitých mestských častí Bratislavy. 
Robíme to neradi, ale žiaľ nemáme inú 
možnosť. Preto prosím zvážte ešte raz 
a spojme naše sily, lebo „veľké more sa 
skladá z malých kvapiek“. Všetky vizuali-
zácie a informácie o prenájme hrobových 
miest v budúcom Kolumbáriu sú dostupné 
priamo na fare alebo na webovej stránke 
farnosti www.wp.farabystrica.sk. 
Vopred všetkým veľké Pán Boh zaplať! 

Ľudovít Pokojný
dekan farnosti v Záhorskej Bystrici

FARA

BEZ POMOCI KOMUNITY 
SA TO NEPODARÍ
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Na čo slúži námietková 
kancelária

V súvislosti s voľbami 2022 do orgánov samosprávy obcí a do or-
gánov samosprávnych krajov je na Miestnom úrade zriadená ná-
mietková kancelária. Môžete ju navštíviť v prípade, že si chcete 

Opustila nás Ľubica Špányiová

V sobotu 3. septembra nás náhle opustila Ľubica Špányiová, zamestnankyňa Miestneho 
úradu z Referátu ekonomických činností. Na úrade pracovala od apríla 2019, najprv v Kan-
celárii prvého kontaktu, potom na Referáte ekonomických činností, kde mala na starosti 
evidenciu daní. Kolektív úradu si ju bude pamätať ako energickú, usmiatu kolegyňu, ktorá 
vnášala do práce organizáciu a dôslednosť. Vo chvíľach voľna trávila čas so svojimi synmi 
a partnerom a najbližšou rodinou, milovala cestovanie. V našich srdciach zostane neoddeli-
teľnou súčasťou úradu. Česť jej pamiatke. (red) Foto: archív MÚ

Odštartovali sme nový 
školský rok a privítali 122 
prváčikov

V novom školskom roku 2022/2023 sme privítali 122 
prváčikov, ktorí budú rozdelení do 5 tried. Slávnostné 
otvorenie nového školského roka sa uskutočnilo na bas-
ketbalovom ihrisku v školskom športovom areáli. 
Okrem toho, že deti privítala riaditeľka školy Zuzana 
Kaliariková, prihovoril sa im starosta Jozef Krúpa a de-
kan Ľudovít Pokojný, deti zo City Kids si pre prváčikov 
pripravili privítanie v podobe niekoľkých tanečných vy-
stúpení a štvrtáčka Zuzka Jány predniesla krátku prózu 
z knihy Rozprávok o dievčinke Julke od Bibiany Ondrej-
kovej.
V škole je hneď niekoľko noviniek. Na konci septem-
bra oslávi naša základná škola 60. výročie od svojho 
otvorenia. Slávnostná akadémia sa bude konať v Spo-
ločenskom dome, oslavy pripravuje vedenie ZŠ s MŠ 
už niekoľko mesiacov. Vo vedení školy pribudla nová 
zástupkyňa pre školský klub detí a záujmovú činnosť 
Tatiana Šulovská. V tomto školskom roku bude žiakov 
2. stupňa na hodinách náboženstva vyučovať dekan 
Ľudovít Pokojný, ktorý si školu pamätá spred 13 rokov: 
„Som rád, že mám možnosť učiť starších žiakov, s kto-
rými už môžeme diskutovať a otvárať rozličné témy aj 
zo zahraničného prostredia. Duchovnosť je súčasťou 
každého človeka.“                                 (mir) Foto: archív MÚ

pred konaním volieb skontrolovať údaje o svojom trvalom po-
byte, súpisnom, alebo orientačnom čísle a overiť, že ste zapísa-
ný v zozname voličov. V námietkovej kancelárii môžete nahlásiť 
zmeny osobných údajov. Námietková kancelária je k dispozícii 
v stránkových dňoch Miestneho úradu, v prípade potreby môžete 
kontaktovať Zuzanu Záreckú.
       (red) 

MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA  – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK V., 8/2022 • BEZPLATNÉ
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Bystričan na oslavách 78. 
výročia SNP

V piatok 2. septembra panovala v Záhorskej Bystrici slávnost-
ná nálada. Starosta miestnej časti Záhorská Bystrica Ing. Jozef 
Krúpa, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov a Miestny odbor Matice slovenskej  Záhorská 
Bystrica zorganizovali pietny akt pri príležitosti 78. výročia 
Slovenského národného povstania, ako aj slávnosť na počesť 
30. výročia Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Aj členovia spe-
váckeho zboru Bystričan sa zúčastnili pietnej spomienky pri 
pomníku padlých v I. a II. Svetovej vojne na Nám. Sv. Petra 
a Pavla, ako aj pietneho aktu pri pamätníku Slovenského 
národného povstania. Potom sa speváčky a speváci vyviezli 

na Plácek, kde hasiči zapálili Vatru zvrchovanosti, a predsta-
vitelia  usporiadateľov – starosta Ing Krúpa, JUDr. Štefan Mar-
tinkovič a JUDr. Miroslav Rác predniesli po úvodnej slovenskej 
hymne, zaspievanej speváckym zborom Bystričan, slávnostné 
príhovory. Bystričané zaspievali pod Vatrou zvrchovanosti 
niekoľko ľudových piesní s akordeónovým sprievodom zbor-
majstra Štefana Martinkoviča. K slávnostnej nálade nesmel 
chýbať ani dobrý guláš venovaný starostom, ktorý majstrov-
sky uvarila pani Evka Čechová so svojimi pomocníkmi. Miest-
ny odbor Matice slovenskej venoval dobré vínko a speváci 
spievali „do roztrhania tela“. K vydarenej akcii prispeli svojou 
„troškou do mlyna“ aj miestni hasiči. Po nasledujúcom víken-
de nastáva pre spevácky zbor Bystričan opäť čas usilovnej 
práce, na príprave svojich plánovaných vystúpení a hlavne 
na príprave 4. Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne.

Eva Frťalová 
Foto: autor

A je to!

27. augusta nastal konečne dlho očakávaný „Deň D“, keď sa spevá-
ci a speváčky speváckeho zboru Bystričan vedení zbormajstrom 
Štefanom Martinkovičom pustili vo veľkej sále Spoločenského 
domu v Záhorskej Bystrici do nahrávania svojho 4. CD-nosiča, 
na ktoré sa niekoľko mesiacov usilovne pripravovali. Za účinnej 
spolupráce ľudovej kapely ĽUDOVKA.sk, majstra zvuku Ing. Jána 
Kováča a kvalitnej súčinnosti hudobného režiséra Mgr. art. Pavla 
Zajáčka sa speváčky a speváci pustili do náročnej práce. Nahráva-
lo sa v sobotu aj nedeľu. Slniečko ne-
milosrdne pieklo a speváci sa pri vyp-
nutej klimatizácii výdatne potili, čo im 
však neprekážalo pri plnení technic-
kých pripomienok režiséra, technika 
a samotného zbormajstra. Veru, nie-
ktoré piesne museli spievať aj niekoľ-
ko ráz, kým boli odborníkmi prijaté na 
nahrávanie! Nahrávalo sa obidva celé 
dni a hoc veľmi vyčerpaní, mohli všet-
ci svorne skonštatovať, že nahrávanie 
CD-čka bolo úspešne zavŕšené. Celko-
vo bolo nahratých 23 krásnych piesní 

zaspievaných s kapelou, s akordeónom i à capella, všetko pies-
ní vybratých zbormajstrom Štefanom Martinkovičom prevažne 
zo zborníka záhoráckych ľudových piesní Dr. Janka Blahu, v jeho 
viachlasovej úprave. Priateľom záhoráckej ľudovej piesne, ako aj 
fanúšikom speváckeho zboru Bystričan budú piesne z nového CD 
predstavené pri jeho krste pri príležitosti 4. Folklórneho festiva-
lu záhoráckej ľudovej piesne v Spoločenskom dome v Záhorskej 
Bystrici v plánovanom termíne 4. decembra 2022.

Eva Frťalová
Foto: autor
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Naši dôchodci si užili leto 
v kopcoch

Členovia miestneho OZ Klub dôchodcov spolu s prizvanými 
členmi z OZ Pozitívum v nás absolvovali v letných mesiacoch júl 
a august hneď niekoľko turistických výstupov. Stará partia z klu-
bu dôchodcov s piatimi novými členmi a prizvanými členmi 
z bystrického OZ sa zapotili, ale, ako sami vravia, stálo to za to. 

Dvakrát zdolali Kačín, vybrali sa na nový cyklomost VYSOMARCH 
na hranicu Vysokej pri Morave a rakúskeho Marcheggu, zdo-
lali Vývrat pri Rohožníku. Presúvali sa buď pešo alebo autobu-
som a na letných výletoch panovala príjemná atmosféra, radosť 
a smiech.                 Magdaléna Mišovská

Foto: archív OZ Klub dôchodcov

Bude prebiehať jesenná údržba 
tunela SITINA

Národná diaľničná spoločnosť informuje o vykonávaní pravidelnej jesen-
nej údržby a kontrolu diaľničného tunela Sitina. Tunel bude uzatvorený 
v týchto časoch: 
od 16. septembra od 22.00 hod do 17. septembra do 10.00 hod
od 17. septembra od 22.00 hod do 18. septembra do 10.00 hod
od 14. októbra od 22.00 hod do 15. októbra do 10.00 hod
od 15. októbra od 22.00 hod do 16. októbra do 10.00 hod (rezerva)
od 21. októbra od 22.00 hod do 22. októbra do 10.00 hod
od 22. októbra od 22.00 hod do 23. októbra do 10.00 hod

(red) Foto: NDS
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Odviezli sme potraviny 
odídencom z Ukrajiny

Miestny úrad aj naďalej pomáha odídencom z Ukrajiny. V spolu-
práci s miestnou prevádzkou spoločnosti Billa máte možnosť sa 
aj vy zapojiť do stále prebiehajúcej zbierky trvanlivých potravín. 
Stačí, ak pri nákupe v supermarkete Billa v Záhorskej Bystrici 
vložíte do označeného košíka za pokladňami trvanlivé potravi-
ny, alebo nevyhnutnú kozmetiku. Takto venovaná pomoc putuje 
do zberného miesta v Bory Mall a je ďalej distribuovaná do kon-
krétnych rodín. Za každú pomoc v menej občanov Ukrajiny ďaku-
jeme.              (red)

Foto: archív MÚ
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Sobotný bohatý futbalový program 
odštartovali obe naše prípravky, kto-
ré si zmerali sily s rovesníkmi z Vaj-

nor. V kategóriach prípraviek sa nehľadí 
na výsledky, nepočítaju sa body a nevedie 
sa tabuľka. Každopádne v oboch zápasoch 
padlo veľa gólov, čo prispelo k dobrej at-
mosfére. Popoludní sa hral zápas našich 
mladších dorastencov U17, ktorí v 3. kole 
privítali futbalistov FK Rača. Toto stretnu-
tie bolo od začiatku veľmi vyrovnané 
a vzhľadom na to, že hostia nevyužili via-
cero sľubných šancí na skórovanie a naši, 
naopak, boli efektívni, z víťazstva sme sa 
nakoniec tešili my po výsledku 3:0 a zak-
nihovali sme tretie víťazstvo v rade.

Sobotný program na našom ihrisku ukon-
čil zápas seniorov, ktorí si zmerali sily s ŠK 
Igram. Toto stretnutie malo celkom sluš-
nú úroveň a divákom sa zápas musel pá-
čiť. Padlo 6 gólov. Prvý polčas sme zvládli 
lepšie my, využili sme dve z troch šancí 
na skórovanie a do šatní sme šli za stavu 
2:1. Začiatok druhého polčasu vyšiel, na-
opak, lepšie hosťujúcim futbalistom, ktorí 
v priebehu niekoľkých minút otočili stav 

a ujali sa vedenia 3:2. S prichádzajúcim 
záverom stretnutia ubúdali sily, no naši sa 
nevzdali a v minúte dvanástej (presnejšie 

deväťdesiatej) sa nám po štandartnej situ-
ácii podarilo vyrovnať. V tomto stretnutí 
nastúpili i naši traja odchovanci, ktorí na-
stupujú v kategórii U19 a zanechali veľmi 
dobrý dojem.

Nedeľný program odštartovali naši mladší 
žiaci U13, ktorí si v prvom zápase súťažné-
ho ročníka schuti zahrali a po dobrom vý-

kone zdolali súpera z Čunova vysoko 12:1.
Ako poslední vybehli na ihrisko starší 
dorastenci U19, ktorí privítali súpera z Lá-
bu. Začiatok zápasu nám vyšiel na jednot-
ku. V 17. minúte bol stav stretnutia 4:0 
a o víťazovi bolo prakticky rozhodnuté. Na-
ši chlapci pokračovali v aktivite a do kon-

ca stretnutia nasúkali súperovi ešte ďalšie 
4 góly. Výsledok 8:0 podčiarkol celkom vy-
darený víkend našich futbalistov.

Ďakujeme divákom za návštevu a veríme, 
že si nájdu cestu na štadión ešte v hojnej-
šom počte ako doposiaľ.

Jozef Prokop, MFK Záhorská Bystrica
Foto: archív MFK ZB

ŠPORT 

HRUBÉ HODY – VÍKEND PLNÝ HRUBÉ HODY – VÍKEND PLNÝ 
FUTBALUFUTBALU

V rámci Bystrických hrubých hodov sa na našom ihrisku odohralo 6 zápasov, ktoré 
prilákali pekný počet divákov, čo nás veľmi teší. Diváci vytvorili dobrú atmosféru 
a naši futbalisti sa im odvďačili nielen dobrou hrou, ale aj výsledkami.

 Zápas dorastencov U17 s FK Rača 

 Hráči kategórie U13  Hráči kategórie U11  Hráči kategórie U17 
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Vážení Bystričania, milí priatelia,

doteraz nám primátor hovoril, čo sa bude robiť. Vysvetlil nám, čo je správne. Aj to, 

čo si máme myslieť. O parkovaní, električke pred Slovenským národným divadlom, 

električke do Petržalky. O tom, že je správne znepríjemňovať bratislavským vodičom 

život...

Nebojím sa bojovať za záujmy Bratislavčanov. Občas idem aj na hranu rizika a niekto, 

ako oligarcha Široký, sa mi za to odmení špeciálne znečistenou celou iba pre mňa.  

Primátor musí rešpektovať všetkých Bratislavčanov. Starých, aj mladých, liberálov, aj 

veriacich, vodičov, aj chodcov či cyklistov. Bratislava patrí všetkým. A primátor by tu 
mal byť pre všetkých. Aj pre Vás.

Takým primátorom chcem byť.

Lebo pre mňa sú mojím tímom všetci Bratislavčania.

           
Váš Rudolf Kusý

Chcete Bratislavu pre všetkých? Máte skúsenosť, o ktorú sa chcete so mnou podeliť alebo sa stať  

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

VáVV š Rudolf Kusýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

Rudolf Kusý 

na primátora

BratislavyRudolf
Bratislava

pre všetkých

Objednavatel: DOBRÁ VOĽBA a Umiernení Jarošova 2961/1, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Dodavatel: Temper Communication, a.s. Na Břizince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

17-4-NB-2022
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ŠPORT

Prázdniny skončili a my sa opäť 
dostávame do víru školských po-
vinností. Veríme, že ste všetci mali 

možnosť aspoň na chvíľu si oddýchnuť, 
načerpať veľa energie a zažiť krásne chví-
le so svojimi blízkymi. Napĺňa nás šťastím 
pocit, že sme pekné letné zážitky vytvorili 

deťom v našom Gymnasticko-tanečnom 
kempe a v Letnom tábore, ktorý už nie-
koľko rokov pripravujeme v spolupráci 
s Fajnclubom. Radosť z pohybu, úžasné 
priateľstvá, veľa smiechu a krásnych chvíľ 
- toto všetko zažívali deti celé leto a verí-
me, že si to užili naplno.

Tešíme sa, že sme sa rozhodli uskutočniť 
aj Gymnasticko-tanečný kemp. Ďakujeme, 
že ste nám verili, že pripravíme pre diev-
čatá skvelý program. Tréningy Modernej 
gymnastiky a rôznych druhov tanca, ale 

aj zábavné pohybové hry a tvorivé dielne 
sme si užili počas jedného augustového 
týždňa. Už teraz sa tešíme na budúce leto, 
kedy určite kemp uskutočníme vo viace-
rých turnusoch.

Letné tábory v spolupráci s Fajnclubom 
mali opäť svojho najväčšieho favorita – 
bazén. Deti sa vyšantili vo vode, ale pripra-
vené pre ne však boli aj špeciálne športové 
a tanečné tréningy. 

Niektoré deti absolvovali u nás počas le-
ta viacero turnusov a spolu s pozitívnou 
spätnou väzbou nám to potvrdzuje, že to 

určite stálo za to. Ďakujeme, že sa k nám 
vraciate každý rok.

Chceme sa touto cestou poďakovať aj Na-
dácii TV Markíza, že vďaka nim si všetky 
tieto krásne chvíle užili aj deti zo sociálne 
slabších rodín. Krásne zážitky, leto plné 
pohybu a zábavy patria všetkým deťom.
Leto je za nami, ale športujeme a hýbeme 
sa ďalej. Tešíme sa, čo nám prinesie nový 
školský rok. Určite sa môžte tešiť na rôz-
ne pohybové aktivity, športové podujatia 
a vystúpenia našich detí zo CITY KIDS.

CITY KIDS
Foto: CITY KIDS

LETO SO CITY KIDS NA JEDNOTKU!
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ŠPORT

STOLNÝ TENIS V ZÁHORSKEJ 
BYSTRICI STÁLE ŽIJE 
SPOLOČENSTVO PRIATEĽOV STOLNÉHO TENISU – ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

Spoločenstvo Priateľov Stolného 
Tenisu je v Záhorskej Bystrici stá-
le aktívne od roku 2009 aj napriek 

rôznym ťažkostiam, ktoré sa počas jeho 
existencie udiali. Všetko sme úspešne 
prekonali a pokračujeme úspešne ďalej. 
Teraz sme znova jediné zoskupenie stol-
ného tenisu v Záhorskej Bystrici. 

Venujeme sa rozvoju športu a telesnej vý-
chovy pre dospelých v stolnom tenise, av-
šak našou prioritou sú hlavne deti a mlá-
dež. Pre deti máme skúsených trénerov 

a od septembra k nám nastupuje nový 
veľmi skúsený tréner s praxou na medzi-
národnej úrovni pochádzajúci z Austrálie. 
Prišiel k nám na celé tri roky a bude sa ve-
novať len deťom, ktoré sú u nás už dlho-
dobo a samozrejme aj novým záujemcom.

Naši dospelí členovia a hráči sa zdoko-
naľujú navzájom medzi sebou a hlavne 
zúčastňovaním sa na stolnotenisovej lige 
pod SSTZ, v ktorej sme ako stolnotenisové 
združenie členom.

Do ročníka 2022/2023 sme prihlásili tri 
družstvá. Naše „A“ je prihlásené do šiestej 
ligy, B a C do deviatej ligy BZST. Družstvo 
C je prevažne zložené z našich detí, aby 
získavali a osvojovali si nové skúsenosti 
a neskoršie ich aj zužitkovali vo víťaz-
stvách a reprezentácii Záhorskej Bystrice.

Zo spoločenskej sály KD sme sa premiest-
nili do Športovej haly, ktorá sa nachádza 
v objekte ZŠ s MŠ, Hargašova č.5. Hracie 
aj tréningové dni máme vyhradené každý 
pondelok a stredu v týždni od 17:00 hod 
do 20:00 hod. 

Každoročne sa zúčastňujeme osláv MDD, 
kde prezentujeme deťom a rodičom na-
šu činnosť. Aj tento rok sme boli účastní 
MDD, kde sme opätovne predstavili hra-
cieho robota, čiže trenažér, o ktorého bol 
veľký záujem detí aj rodičov a predstavili 
sme našu činnosť verejnosti. 

Organizovali sme tri krát do roka stolnote-
nisové turnaje. Začiatkom roka Novoročný 
turnaj, ďalej turnaj o pohár Starostu a det-
ský a mládežnícky turnaj. Obdobie pandé-
mie vírusu Covid 19 nám však tieto naše 
aktivity pozastavilo. Chceme však nadvia-
zať na našu tradíciu a do budúcnosti po-
kračovať v plánovaných turnajoch. 

Týmto zároveň oslovujeme rodičov a deti, 
ktorí majú záujem rozvíjať svoju športovú 

činnosť v tomto ušľachtilom športe s ma-
lou loptičkou, aby nás navštívili vo vyhra-
dených dňoch a hodinách. Radi Vás medzi 
sebou privítame. Našu aktivitu si môžete 
pozrieť aj na FB SPST Záhorská Bystrica.

Ďakujeme MČ a poslancom za podporu 
našej športovej stolnotenisovej činnosti 
a aktivity aj dotačnú podporu. Bez vôle 
a podpory by sme len veľmi ťažko mohli 
rozvíjať našu športovú činnosť.

Tešíme sa na Vás.
Miloslav Sajan

predseda OZ SPST-Záhorská Bystrica
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VOĽNÝ ČAS

LIPÓTFALVA – LEOPOLDOV MAJER 
– NADVÄZNOSŤ OSÍDLENIA ALEBO PODOBNOSŤ NÁZVOV?

V odborných publikáciách zao-
berajúcich sa topogra iou Zá-
horskej Bystrice býva uvádzané 

stredoveké osídlenie v lokalite dnešnej 
strednej časti Tešedíkovej ulice a okolia 
Leopoldovho majera. Malo sa volať Lipó-
tfalva resp. podobným dobovým tvarom 
(maď. Lipót – Leopold, falva alebo falua 
– dedina) a zmienky o ňom sa datujú 
do 14. až 16. storočia. Najpodrobnejšia 
a posledná informácia o nej pochádza 
z r. 1553, keď ju vlastnil Peter Bakič spo-
lu s rodinou Hederváryovcov. Mala šty-
ri porty, teda cca 100 – 160 obyvateľov 
(Záhorská Bystrica mala v r. 1532 osem 
port). Táto informácia pochádza zo sta-
te venovanej Záhorskej Bystrici v diele 
„Pozsony vármegye Pozsony sz. kir. város, 
Nagyszombat, Bazin, Modor és Szentgyör-
gy r. t. városok szerkeszti“ vydanom v Bu-
dapešti pod vedením Samu Borovského 
v r. 1904. Publikácia však neuvádza odkaz 
na konkrétne pramene, z ktorých čerpa-

la. Historicko-geogra ické aspekty a na-
sledujúci topogra ický vývoj Záhorskej 
Bystrice, ako aj jej katastra však možnosť 
existencie obce Lipótfalva v uvedenej lo-
kalite nepodporujú. Zmienky zo 16. a 17.
storočia o rozlohe chotára Záhorskej 
Bystrice by dovoľovali vyčleniť pre Lipó-
tfalvu len veľmi malý chotár, ktorý by ju 
nemohol uživiť. Zdá sa tak, že na umiest-
nenie Lipótfalvy do tejto lokality mala 
vplyv aj podobnosť názvov s neskorším 
Leopoldovym majerom (Leopoldshof). 
Ten však vznikol v dobe, keď Stupavské 
panstvo, ktorého bol Leopoldov majer 
lesným revírom, spravo-
vali v blízkej dobe dvaja 
príslušníci Pálffyovcov 
menom Leopold. Názov 
teda nemusí súvisieť 
s pôvodnou obcou Li-
pótfalva. Uvedené cha-
rakteristiky totiž presne 
sedia na inú obec, a to 

INŠTALÁCIA KLIETOK NA ODCHYT DIVIAKOV INŠTALÁCIA KLIETOK NA ODCHYT DIVIAKOV 
A ZINTENZÍVNENIE LOVU PRINÁŠAJÚ VÝSLEDKYA ZINTENZÍVNENIE LOVU PRINÁŠAJÚ VÝSLEDKY

Premnožená diviačia zver čoraz čas-
tejšie prekračuje hranice svojho 
prirodzeného prostredia a nachá-

dza útočište priamo v útrobách mesta. 
V intraviláne mesta je z hľadiska bezpeč-
nosti jediným prípustným riešením divia-
kov ich odchyt do špeciálnych klietok. Na 
území mesta ich v posledných týždňoch 
viacero pribudlo. „Diviačie stáda sa udo-
mácnili v blízkosti obytných domov, kde 
majú dostatok potravy a sú v relatívnom 
bezpečí. Na situáciu reagujeme - zabezpe-
čili sme veterinárneho lekára, ktorý pre 
mesto inštaluje klietky na miestach, kde je 
problém najvypuklejší. Klietky sa osvedčili 

a najmä obyvatelia Kramárov nám po-
stupne hlásia zlepšovanie situácie. Pristu-

pujeme ešte k intenzívnejšiemu odchytu 
v intraviláne a k redukcii diviačej zveri 
v lesoch,” uviedla Tatiana Kratochvílová, 
námestníčka primátora Bratislavy. Dôvo-
dov premnoženia diviakov je viacero. Me-
dzi hlavné faktory patrí dostatok potravy, 
ktorú vo väčšej miere ako v lese nachá-
dzajú práve v meste – v záhradách (často 
aj opustených), vo vinohradoch, pri obyt-
ných domoch v neuzamknutých nádobách 
na odpad. V prípade spozorovania výskytu 
diviakov sa obyvatelia aj naďalej môžu ob-
rátiť na mestskú políciu.  

(red) 
Foto: www.bratislava.sk

Za účelom zníženia počtu diviakov, eliminácie škôd, ktoré spôsobujú, a zvýšenia bezpečnosti obyvateliek a obyvateľov Bra-
tislavy pripravili Mestské lesy Bratislavy, magistrát hlavného mesta a Regionálna veterinárna a potravinová správa v rám-
ci svojich zákonných možností viacero opatrení, ktorých výsledkom je viac ako 30 kusov odlovených dospelých jedincov 
za posledný mesiac. 

 Mapa Záhorskej Bystrice z II. vojenského mapovania 
 s naznačením uvádzanej polohy obce Lipótfalva. 

dnešnú obec Lipót v bývalej Mošonskej 
(predtým Bratislavskej – Prešporskej), 
dnes Rábsko-Mošonsko-Šopronskej župe 
v Maďarsku, ktorá sa až do r. 1888 nazý-
vala aj Lipótfalva. Patrila Hedérváryov-
com, v r. 1521 – 1542 aj Petrovi Bakičovi. 
Vznikla na základe donácie kráľa Bela IV. 
z r. 1264 presnejšie neidenti ikovanému 
Leopoldovi (Lipóltovi) a do vlastníctva 
Hedérváryovcov sa dostala v r. 1377. 
Je tak pravdepodobné, že došlo k zámene 
týchto názvov a k nesprávnej lokalizácii 
obce Lipótfalva do katastra Záhorskej 
Bystrice.          Bc. Peter Kašiak 
          Foto: archív autora
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HARMONOGRAM PRISTAVENIA 
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Z dôvodu prepĺňania budú kontajnery pristavené v jednotlivých lokalitách len 24 hodín. Do kontajnerov vhadzujte výlučne spá-
liteľný odpad, ako napr. nábytok, skrine, postele, koberce, podlahoviny, okná, dvere. Ukladajte len v rozobratom stave. Max. 
rozmer 2 metre. Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (farby, oleje), elektroodpad, biologicky 

rozložiteľný odpad, stavebný odpad, pneumatiky a pod.

ŠTVRTOK 22.9.2022
• Československých tankistov 

– pri reštaurácii u Muchu
• Československých tankistov 

– pri dome č. 29
• Československých tankistov 

– pri kontajnerovom stojisku 
– pri dome č. 69

• Bratislavská – prístupová cesta 
k rezidencii

• Bratislavská – kruhový objazd 
pri dome č. 33

ŠTVRTOK 29.9.2022
• Gbelská 23 - pred požiarnou 

zbrojnicou
• Križovatka ulíc Kollárova – Vrbánska
• Hargašova – zadná strana miestneho 

úradu

• Križovatka ulíc Rošického – Hargašova
• Spojnica ulíc Tatranská – Hargašova

ŠTVRTOK 6.10.2022
• Tešedíkova 10 – parkovisko pri tra ike
• Tešedíkova smer Plácek v blízkosti 

domu č. 85
• Prídavkova ulica pri dome č. 1
• Prídavkova ulica pri dome č. 59
• Donská pri dome č. 91
• Donská – pri dome č. 23

ŠTVRTOK 13.10.2022
• Strmý vŕšok pri čistiarni (námestie)
• Križovatka ulíc Ota Holúska 

– Čerencová
• Na Krčoch, parkovisko pri futbalovom 

ihrisku
• Chvojnická ulica

• Bystrické sady – pri rampe
• Pri Vápenickom potoku 

– pri reštaurácii Kaplnka
• Pri Vápenickom potoku – otočisko 

autobusov pri bývalom učilišti

ŠTVRTOK 20.10.2022
• Podkerepušky – pri uličke č. 1 

v zákrute
• Podkerepušky – prístupová cesta 

pri uličke č. 4
• Podkerepušky – prístupová cesta 

pri uličke č. 7
• Plánky – križovatka uličiek 8-13 a 9
• Plánky pri ihrisku, nad potokom
• Plánky – na križovatke uličiek 4 a 7
• Devínske jazero

(red)

AKTUALITY V SKRATKE
Zmena otváracích hodín na pošte 
od 5. septembra
Dávame do pozornosti nové otváracie hodiny na pošte na Gbel-
skej ulici. Od 5. septembra bude pošta otvorená nasledovne:
Pondelok  12:00 - 18:00
Utorok  8:00 - 14:00
Streda  12:00 - 18:00
Štvrtok  12:00 - 18:00
Piatok  8:00 - 14:00

Požiadali sme o meranie rýchlosti 
Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Bratislava IV sme 
adresovali písomnú žiadosť o meranie rýchlosti na frekven-
tovaných hlavných ťahoch v Záhorskej Bystrici, aby sme zvý-
šili bezpečnosť na cestách. Predovšetkým ide o bezpečnosť 
na Bratislavskej ulici, na ceste Pri Vápenickom potoku a na Tat-
ranskej ulici, v ktorých obyvatelia vnímajú neprimeranú rýchlosť 
okoloidúcich áut. Prosíme všetkých vodičov, aby dodržiavali ma-
ximálnu povolenú rýchlosť a brali ohľad na chodcov a cyklistov. 
Krajský dopravný inšpektorát zareagoval kladne na našu žiadosť 
a bude vykonávať kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej pre-
mávky. 

Zemina z Krčov zmizne do konca 
septembra
V súvislosti s výstavbou nového bytového projektu Livana sa po-
zemok so zelenou plochou na Krčoch premenil na prekladisko 
zeminy. Podľa vyjadrenia developera bude nadbytočná zemina 
z pozemku odvezená do konca septembra. 

V septembri sa bude na Gbelskej ulici 
opravovať chodník a žľab
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy bude v septembri re-
alizovať opravu chodníka na Gbelskej ulici. Pri tejto príležitosti 
opraví aj prepadnutý a vodou podmytý žľab na križovatke Gbel-
skej a ulice Pl. Prvoniča.

Územný plán zóny Ivánce posúdi 
Okresný úrad Bratislava
Aktuálne prebieha zapracovanie pripomienok od dotknutých or-
gánov do Návrhu riešenia územného plánu zóny Ivánce a násled-
ne bude tento dokument doručený Okresnému úradu Bratislava 
na posúdenie. V prípade kladného stanoviska od okresného úradu 
pôjde Návrh riešenia územného plánu zóny Ivánce na schválenie 
miestnemu zastupiteľstvu, aby sa mohol stať záväzným pri ďalšej 
výstavbe v lokalite Ivánce (oproti Slovnaft pumpe).                    (red)
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PRIBUDLO V BYSTRICI POČAS LETAPRIBUDLO V BYSTRICI POČAS LETA
Pump track bude prvým prvkom 
nového športovo-oddychového  
areálu na Krčoch 

Prvá etapa výstavby nového športovo-oddychového areálu sa za-
čína realizáciou pump tracku, ktorý odhlasovali obyvatelia Záhor-
skej Bystrice v pripomienkovacom kole. „Žiadostí o vybudovanie 
pump tracku bolo zo strany Bystričanov veľa, preto sa v prvej eta-
pe výstavby začína práve s týmto prvkom. Pumptracková dráha 
s asfaltovým povrchom bude jednookruhová, s celkovou dĺžkou 
v osi 140,4 metra a obsahuje až 8 zákrut a bude vhodná pre ši-
roké spektrum jazdcov,“ vysvetľuje starosta Jozef Krúpa. Okrem 
pump tracku sa počas prvej etapy výstavby osadia aj exteriérové 
workoutové prvky, stolnotenisové stoly, pribudne tu exteriérový 
šach a priestor pre petang. Neoddeliteľnou súčasťou bude vý-
sadba zeleného pásu – pribudnú nové, zdravé stromy a vytvorí 

Asfaltovanie 
na Podkerepuškách

V auguste sa zrealizovala III. etapa asfal-
tovania hlavnej cesty v lokalite Podkere-
pušky. Práce prebehli rýchlo a bez kompli-
kácií, hlavná ulica má už nový povrch.  

Chodník 
pri Westparku

Práce na výstavbe nového 
chodníka a nového osvet-
lenia na Bratislavskej ulici 
v smere od televízie Markí-
za po spojnicu s Hodonín-
skou cestou budú dokončené 
v najbližších dňoch. V tejto 
časti Záhorskej Bystrice pri-
budol nový, bezpečný chod-
ník pre obyvateľov bytového 
domu Westpark, ktorý bude 
aj osvetlený. 

sa zelená oddychová zóna pre všetkých Bystričanov. Ukončenie 
prvej etapy výstavby je naplánované na november tohto roka ale-
bo podľa poveternostných podmienok, inálna podoba areálu by 
mala byť dokončená v nasledujúcich dvoch rokoch. V areáli bude 
futbalové ihrisko s umelou trávou, univerzálna prekrytá plocha 
určená na šport alebo spoločenské akcie, beachvolejbalové ihris-
ko, reštaurácia s terasami a výhľadom na celý areál a oddychové 
zelené plochy. 

Pri Orešiankach 
pribudlo 
osvetlenie

Na novej križovatke Podkerepušky 
na Hodonínskej ulici, ktorá spája 
zastávku MHD s novou obytnou 
zónou Podkerepušky a Orešianky, 
pribudla trojlampa. Osvetlenie zvý-
ši bezpečnosť chodcov a obyvateľov 
lokality.
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Projekt Rošického-
Tešedíkova bude 
odovzdaný 
s oneskorením

V okolí Tesco Expres na Tešedíkovej ulici sa 
v auguste spustila realizácia nového doprav-
ného projektu, vďaka ktorému pribudli v lo-
kalite ulíc Tešedíkova a Rošického nové chod-
níky, nové priechody pre chodcov, nové osvet-
lenie, parkovacie miesta a nový asfaltový po-
vrch. Stavba bude prevzatá od zhotoviteľa až 
po odstránení reklamačných chýb v najbliž-
šom období, preto v tomto úseku ešte stále 
platia dopravné obmedzenia. 

Dvojstranu pripravila: 
(red) Foto: archív MÚ, 

vizualizácie Ateliér Slabey, BikeIng

Zrezaný strom 
je naďalej 
domovom zvierat

Starý strom na Bratislavskej ulici 
pracovníci magistrátu síce zrezali, 
ale aj naďalej je plnohodnotnou sú-
časťou ekosystému. Odumreté dre-
vo poslúži ako útočisko živočíchom 
alebo na hniezdenie a bude tvoriť 
ekosystém z húb, lariev, chrobákov, 
motýľov, mravcov alebo netopierov 
a stane sa úkrytom pre hniezdiacich 
vtákov.

Prístrešky na MHD 
zastávkach už 
v krátkom čase

Dopravný podnik Bratislava bude v prie-
behu septembra a októbra realizovať nové 
prístrešky na zastávky MHD v lokalite Pod 
vŕškami - na križovatke ulice Pri Vápenic-
kom potoku a Ota Holúska a na zastávke 
Bystrické sady v smere do mesta, aby sa 
zvýšil komfort Bystričanov čakajúcich 
na svoj spoj. V závere leta sa dokončili no-
vé prístrešky na MHD zastávke pri Tesco 
Expres a na Bratislavskej ulici na zastávke 
Krče v smere do mesta. 

V školskom areáli 
sme postavili nové 
detské ihrisko

Vďaka dotácii Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy vo výške 65 000 
eur sme v lete zrealizovali výstavbu 
nového detského ihriska pre naj-
menšie deti v športovom areáli, tiež 
bola vymenená dopadová plocha 
na ihrisku v zadnej časti areálu vedľa 
ihriska s umelou trávou. Vymenila sa 
ochranná sieť na ihrisku s umelou 
trávou a v areáli boli nainštalované 
nové strunové hojdačky. V priebe-
hu septembra pribudne ešte stôl 
na stolný tenis.

Nové lavičky 
v parku 
na Podkerepuškách

V oddychovej zóne na Podkerepuškách bo-
li osadené nové lavičky, aby sa mohlo stať 
miestom pre relax miestnych obyvateľov.
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AKCIA
NA SERVISNÚ

KONTROLU VAŠEJ

BRÁNY

Zaistite si správne fungovanie a dlhú životnosť Vašej garážovej a vstupnej brány!

Zvýhodnená cena 
vrátane všetkých nákladov,
dopravy a DPH

• vyčistenie tesnenia a koľajníc
• premazanie, nastavenie
• kontrola oceľových laniek
• vyváženie brány
• kontrola diaľkového ovládania

66€

0918 585 585     servis@menton.sk
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