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Na Donskej ulici prebiehajú 
stavebné práce

Z dôvodu sanácie vodovodného potrubia, ktoré realizuje Brati-
slavská vodárenská spoločnosť, bude Donská ulica v niektorých 
úsekoch dočasne neprejazdná alebo prejazdná s obmedzením. 

I. fáza prác začína pri domoch číslo 29-47 v smere od Ro-
šického ulice a bude prebiehať do konca tohto roka. V mies-
te stavebných prác bude ulica dočasne neprejazdná, autá sa 
dostanú po miesto rozkopávky buď zo strany od Rošického 
alebo od ulice Pri Vápenickom potoku. Ďakujeme obyvateľom 
za ohľaduplnosť. 

(red)

Rozšírenie školských priestorov 
prihlásime do súťaže CE ZA AR

Tretiaci, štvrtáci a šiestaci základnej školy zasadli po jesen-
ných prázdninách do nových, moderných priestorov školy, kto-
ré vznikli rozšírením a nadstavbou školskej jedálne. Moderná 
drevostavba púta pozornosť svojou drevenou fasádou, vnútri 
ukrýva 8 moderných tried vybavených interaktívnymi tabuľami, 
prírodnými materiálmi, množstvom svetlíkov pre dostatok den-
ného svetla, dômyselnými detailmi a rozšírenou školskou jedál-
ňou s najnovším technologickým vybavením. Stavba je navrh-
nutá v nízkoenergetickom štandarde, súčasťou je kontrolované 
vetranie pre zaistenie dostatočnej kapacity čerstvého vzduchu, 

prírodné materiály boli vybrané s ohľadom na nízke emisie VOC. 
„Nadstavbu školskej jedálne prihlásime na jar budúceho roka na 
architektonickú cenu CE ZA AR v kategórii občianske stavby. Ve-
ríme, že by sme mohli uspieť,“ prezradil starosta Jozef Krúpa. 
CE ZA AR je najprestížnejšia architektonická súťaž na Sloven-
sku, ktorú vyhlasuje Slovenská komora architektov. 

(red) Foto: archív MÚ

Koho volili vo voľbách 
Bystričania?

Spojené voľby 2022, ktoré sa konali 29. októbra, prilákali k vo-
lebným urnám 2715 Bystričanov. Jozef Krúpa sa stal staros-
tom po štvrtý raz, s historicky najvyššou, viac ako 82-percent-
nou podporou miestnych obyvateľov. Za členov miestneho za-
stupiteľstva boli zvolení títo kandidáti: Mgr. Martin Besedič, 
PhD., MUDr. Dagmar Cingelová, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, 

Referendum 2023: 
Ak chcete voliť poštou, žiadosť musíte podať do 2. decembra 2022

V prípade, že sa chcete januárového referenda zúčastniť voľbou prostredníctvom pošty z cudziny, je nutné adresovať svoju žia-
dosť prostredníctvom emailu na zarecka@zahorskabystrica.sk do 2. decembra 2022. Tým, ktorí včas požiadajú o voľbu poštou, 
zašle mestská časť, respektíve ministerstvo vnútra najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda obálky a hlasovací lístok. 
V referende sa budú voliči môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením 
NR SR. Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom ho vloží do obálky na hlasovanie, ktorú 
následne vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Na nej musí byť adresa Miestneho 
úradu v Záhorskej Bystrici (respektíve sídla MV) ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Výdavky spojené so zaslaním ná-
vratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Treba ich odoslať tak, aby boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom 
konania referenda, čiže 20. januára 2023. Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023. (red)

DrSc., Bc. Nina Martinčičová, Daniel Liďák, Mgr. Boris Hurbanič, 
Ing. arch. Joana Pokšívová Holčíková, Peter Florek, Ing. Eliška 
Maťašková. Ustanovujúce zastupiteľstvo volebného obdobia 
2022-2026 sa koná 24. novembra. Voľby primátora Bratislavy 
v Záhorskej Bystrici vyhral Matúš Vallo, ktorý sa stal víťazom 
volieb o primátorskú stoličku, za predsedu BSK v Záhorskej 
Bystrici volili obyvatelia Juraja Drobu, ktorý obhájil svoj post. 
V mestskom a župnom zastupiteľstve bude Záhorskú Bystricu 
zastupovať aj naďalej Jozef Krúpa. 

(red)
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OTVÁRAME
2. 11. 2022

NÁJDETE NÁS V ZÁHORSKEJ BYSTRICI, DRUŽSTVO PODIELNIKOV DEVÍN
Čsl. tankistov 300/A, 843 53 Bratislava, tel: +421 902 975 166

Osadili sme štyri 
bratislavské lavičky

V parku na Gbelskej ulici oproti pošte sme na sklonku októbra 
osadili štyri bratislavské lavičky. Vedeli ste, že dizajn bratislav-
skej lavičky vychádza z dizajnu osvedčenej pražskej lavičky, 
ktorá nadväzuje na historickú československú lavičku? Tá sa 
pýši svojou funkčnosťou, ergonomickým a pohodlným sede-

ním a jej autormi sú dizajnéri Michal Froněk a Jan Němeček. 
Lavička je známa aj z rozprávok o krtkovi. Dizajn lavičky veno-
vala Bratislave susedná stovežatá Praha. Osadené bratislavské 
lavičky sú v súlade s ma-
nuálmi verejných priestran-
stiev Bratislavy a do správy 
našej mestskej časti nám ich 
venoval magistrát hlavného 
mesta.

(red) Foto: archív MÚ
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SLOVENSKÉ POCTIVÉ VÝROBKY
ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY

KLOBÁSY, HUSPENINA, OŠKVARKY,
ČERSTVÉ MÄSO Z CHOVU WELFARE

100% OVČIE SYRY, NITE,
BRYNDZA, JOGURTY, ŽINČICA

2. ročník Športového festivalu 
City Kids – Atletický sedemboj

Druhý ročník Športového festivalu City Kids v športovej hale sa 
niesol v atletickom duchu. V siedmich disciplínach (hody, sko-
ky, behy) súťažilo približne 70 detí, ktoré zo seba dali naozaj 
všetko. Ani sme netušili, ako krásne budú spolupracovať, ako sa 
budú navzájom povzbudzovať a pomáhať si. Každý malý účast-
ník si zaslúžil krásny diplom a sladkú odmenu. V každej vekovej 
kategórii sme vyhlásili troch najlepších športovcov. Tými naj-
lepšími vo svojich vekových kategóriách sa stali: Daria Suvorova 
(do 4 rokov), Lea Lempochnerová (5 a 6 rokov), Adelka Miko-
vá (7 a 8 rokov) a Maximilián Lempochner (9 a viac rokov). 

Ešte raz im blahoželáme za ich skvelé športové výkony. Po-
tlesk a ocenenie si však zaslúžia všetky deti, ktoré prišli nede-
ľu stráviť aktívne a nevzdávali sa, aj keď im niektoré disciplíny 
nešli. Touto cestou ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, mami-
nám za ich koláčiky, Pohodovému ránku a Zuzke Krajňákovej 
za odmeny pre víťazov a Bratislavskému samosprávnemu kraju 
za inančnú podporu. 

Autor a Foto: City Kids
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Prihláška na vianočnú večeru 
pre osamelých obyvateľov

Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa pozýva Bystričanov, ktorí žijú sami a nemajú 
na svojom mieste trvalého pobytu prihlásených ďalších príbuzných, na spoločnú via-
nočnú večeru. Večera pre osamelých obyvateľov sa uskutoční v pondelok 19. decembra 
o 16.00 hod. v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. V prípade, že spĺňate podmien-
ky, nahláste sa, prosím, telefonicky najneskôr do 15. decembra p. Z. Záreckej na telefón-
nom čísle 02/65 456 046, 0903 414 157 alebo osobne na miestnom úrade.

Plánované podujatia 
v Záhorskej Bystriciv Záhorskej Bystrici

Jubilanti II. polrok
Spoločenský dom. 15.00 h. 

20.11.

Vianočná Všeličo burza
Spoločenský dom. 10.00 h. – 15.00 h. 

26.11.

Vianočné tvorivé dielne
Materské centrum.9.00 h. – 17.00 h. 

26.11. 

Privítanie adventu
Námestie Rodiny. Vystúpenie detí. Vstup je voľný.15.30 h. 

27.11. 

Záhorácky festival 
ľudovej piesne
Spoločenský dom.

15.00 h. 
4.12.

Daruj kvapku krvi
Spoločenský dom.8.00 h. – 10.45 h. 

7.12.

Adventný koncert 
ZUŠ J. Kresánka
Spoločenský dom.

17.00 h. 
8.12. 

Peter Bič Project, 
a cappella Voising
Spoločenský dom. Vstupenky si môžete zakúpiť 
na miestnom úrade v Záhorskej Bystrici. Info: 0901 795 499

19.00 h. 
10.12.

Vánoce pod Krispánkem
Ľudový dom. Vstup je voľný.15.00 h. 

17.12. 

Silvestrovská zábava
Spoločenský dom. Info: 0905 961 60420.00 h. 

31.12. 

Viac info na webe a sociálnych sieťach.

Na zbernom dvore zbierame 
rastlinné oleje a tuky

V EKOCENTRE na ulici Čsl. tankistov je po novom k dispozícii už 
aj oranžová zberná nádoba na jedlé oleje a tuky. Do oranžovej 
nádoby patria všetky typy rastlinných olejov (repkový, slneč-
nicový, olivový a pod.) a živočíšne tuky (maslo, masť, výpek). 
Tento druh odpadu by sa mal do oranžovej nádoby umiestniť 
v plastových ľašiach, oleje musia byť zbavené všetkých zvyškov 
jedál, preto je ideálne ich pri nalievaní do plastovej nádoby pre-
cediť. Nepatria sem mazivá, motorové a hydraulické oleje, oleje 
v sklených ľašiach, prázdne obaly z olejov či tukov. Vďaka trie-
deniu jedlých olejov a tukov zabraňujeme nežiaducim vplyvom 
na životné prostredie.

(red) Foto: autor

Zberný dvor v zimnom režime
Od 1. decembra sa menia otváracie hodiny zberného dvora. 
Počas zimy bude zberný dvor v soboty zatvorený, v stredy bu-
de otvorený v čase 8.00-16.00 hod. 
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Chcete sa aktívne podie-
ľať na zveľadení vášho 
dvora alebo vnútroblo-
ku? Chceli by ste so su-
sedmi vytvoriť fungujú-
cu komunitu alebo podporiť už tú existu-
júcu, no neviete, ako na to? Stiahnite si MANUÁL DVOROV 
od spoločnosti YIT, kde nájdete, ako z vášho dvora krok po kro-
ku vytvoriť prostredie, kde sa budete cítiť dobre. Inšpirujte sa, 
ako využiť spoločný priestor a vybudovať si kvalitnú komuni-
tu na www.yit.sk/nechzijenasdvor.
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Zero-waste dekorácie
Dvor vám ponúka mnoho materiálu na vytvorenie prírodných de-
korácií, ktorými si môžete zadarmo skrášliť svoj domov. Zatiaľ čo 
dospelí si môžu odstrihnúť zopár vetvičiek ihličnatých stromov 
na vence a ozdoby na dvere, deti zas môžu zbierať šišky, gaštany 
a lístie. Šišky sa dajú vystaviť na poličke či dať do prázdnej vázy 
so svetielkami, rôznofarebné listy sa zas dajú pretvoriť na girlan-
dy alebo lisovať. Ku gaštanom chýbajú iba špajdle – deti všetkých 
vekových kategórií zvládnu vytvoriť celú zoo tradičných gaštano-
vých zvieratiek. Fantázii sa medze nekladú. 

Urob si sám: kŕmidlá pre vtáčiky
Zorganizujte so susedmi spoločné stavanie kŕmidiel pre vtáčiky. 
Ak máte v okolí schopných majstrov s nástrojmi, potrebujte len 
niekoľko drevených dosiek a klince. Ak sa necítite na zložitej-
šie projekty, nezúfajte. Na vytvorenie kŕmidla vám celkom stačí 
napríklad aj obyčajná plastová PET ľaša, starý hlinený kvetináč 
či dokonca polovica škrupiny z kokosového orecha. Len ich na-
plníte zmesou zrniečok prosa, slnečnice a ľanu a zavesíte kusom 
špagátu na konár stromu. Podobne sa dajú zrecyklovať aj rolky 
z toaletného papiera – tie môžete pomazať medom či arašidovým 
maslom a potom ich v semiačkach obaliť. Vtáčí návštevníci sa vám 
za to odmenia svojou prítomnosťou a spevom.

Zimné olympijské hry
Chladné počasie neznamená, že sa nedá šantiť vonku, práve na-
opak – aspoň sa tak zahrejete. Zorganizujte si spolu so známy-
mi z dvora zimné olympijské hry. Disciplíny zostavte tak, aby sa 
pri nich zabavili deti aj dospelí. Ideálnym športom môže byť na-
príklad jesenný petang, na ktorý vám stačí pár gaštanov a jedna 
malá ozdobná tekvica. Celý dvor tiež môžete premeniť na bojo-
vé územie hry „Sever proti juhu“, v ktorom sa rozdelíte na tímy 
a budete sa snažiť ukradnúť si navzájom vlajky. Na záver hier od-
porúčame zohriať sa pri šálke teplého čaju či horúcej čokolády 
z termosky.

Nenuďte sa počas chladných 
dní – vybehnite na dvor

Zdá sa vám výlet do prírody či prechádzka po meste ako 
príliš ťažká úloha počas daždivých, uzimených dní? Nemusí-
te preto ale sedieť doma – stačí vybehnúť na mestský dvor. 
Stretnete tam známe tváre a vždy sa máte kam schovať pred 
nástrahami počasia. Prečítajte si, ako využiť dvor naplno aj 
počas jesenných či zimných mesiacov.

Vdýchnuť život dvoru sa oplatí
Vnútrobloky a dvory sú dôležitou súčasťou spokojného života 
v meste. Je to miesto, kde sa deti môžu hrávať až do neskorého 
večera. Starší i mladší obyvatelia si zas oddýchnu mimo rušných 
ulíc, či sa porozprávajú so známymi. Okrem posilňovania komu-
nity a funkčných susedských vzťahov dvory pozitívne vplývajú aj 
na psychiku – je to kus prírody, kam sa dá utiecť od zhonu a hluku.
Svoje o tom vedia aj obyvatelia bytových domov v Bratislave, ktorí 
si dvor spoločne zveľadili a pravidelne ho využívajú. „Stretávame 
sa tu niekoľkokrát do týždňa, a kým sa deti spolu hrajú, sedíme na 
lavičke a rozprávame sa. Spoločne zvykneme oslavovať narodeniny, 
v zime organizujeme detský Silvester, tí najmenší z toho majú veľkú 
radosť,“ hovorí členka susedskej komunity okolo dvora na Povraz-
níckej ulici. „Vždy sa zdravíme a keď potrebujeme, pomáhame si. 
Je príjemný pocit mať komunitu a vedieť, že sa na ňu môžem spo-
ľahnúť.“
Tematike zanedbaných či nevyužitých dvorov sa už dlhšiu dobu 
venuje aj developerská spoločnosť YIT Slovakia. Cez leto podpori-
la podujatie Víkend bratislavských dvorov, počas ktorého viaceré 
vnútrobloky ožili detskými hrami, grilovačkou či sadením kvetov. 
YIT na dvory pomáha navrátiť život pomocou grantov, ale aj ďal-
ších aktivít. Vytvorila napríklad MANUÁL DVOROV s radami, ako 
vybudovať komunitu a využiť potenciál susedského priestoru 
naplno.
Ak ste sa rozhodli oživiť aj vás dvor, na začiatok netreba veľa. Po-
radíme vám, ako sa tam zabaviť aj počas chladných dní.

die-
ho 
o-
u-
jú-
odporiť už tú exxistu-
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