
DVOJMESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHOR. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK XII, 2022/Č. 5

Viac na strane 6Viac na strane 21 Viac na strane 9

PO PRVÝ RAZ ZASADLO NOVÉ 
ZASTUPITEĽSTVO

ROZHOVOR: AKÉ MOŽNOSTI 
PONÚKA ZBERNÝ DVOR? 

MÍĽNIKY ZÁHORSKEJ BYSTRICE 
V ROKU 2022

PREDVIANOČNÝ KONCERT 
PETER BIČ PROJECT 
nás naladil na Vianoce
Viac na strane 4



2

NAŠA BYSTRICA

MILÍ BYSTRIČANIA, 

už len pár dní a opäť si budeme zvykať na písanie nového roka. Možno 
sa párkrát na začiatku pomýlime a potom sa s tým zžijeme a budeme 
sa naplno venovať našim pracovným a osobným výzvam. Aj vám sa zdá, 
že občas to ide veľmi rýchlo? 
Pozitívne je, že za jeden rok sa toho dá stihnúť naozaj veľa. Napríklad 
v článku o míľnikoch Záhorskej Bystrice v roku 2022 sme zosumarizovali, 
čo všetko sa nám za ostatný rok v našej mestskej časti podarilo zrealizo-
vať, a že toho nebolo málo. Som rád, že neustále dokážeme posúvať život 
v Záhorskej Bystrici k lepšiemu a pred nami máme ďalšie veľké výzvy. Azda 
tou najväčšou bude nová škola v Elektrovode, no kým bude stáť pevne 
na svojich základoch, bude nás stáť veľa mravčej práce a intenzívnej čin-
nosti. Snáď ten rok, čo je pred nami, neutečie tak rýchlo, aby sme stihli 
uskutočniť všetky dôležité kroky. 
Hovorí sa, že keď máš toho veľa, zastav sa. Hlboká myšlienka, ktorá nás 
núti zastaviť, je povznášajúca najmä vtedy, keď si uvedomíte, že práve to 
zastavenie v nás dokáže prebudiť vďačnosť a ukáže nám jasne, čo všet-
ko sme už dokázali a čo si môžeme vážiť. Uponáhľaný čas mení veľa vecí 
na samozrejmosť, no práve pomyselné zastavenie nám ukáže, že okolo 
nás je toľko krásy. Snáď aspoň teraz, pred Vianocami, si dovolíte zasta-
viť sa a zhodnotiť svoje predchádzajúce úspechy a budete sa tešiť z mét, 
ktoré ste dosiahli. Pretože ak sa nebudeme vedieť tešiť z každodenných 
úspechov, nebude nám chutiť ani ten veľký... 
Prajem vám všetkým požehnané vianočné sviatky, pokojné chvíle s rodi-
nou a najbližšími, veľa radosti a do nového roka veľa síl a energie na pl-
nenie svojich osobných či pracovných cieľov. Nech sa vám všetkým darí 
a nech sa nám darí spoločne pretvárať Záhorskú Bystricu na miesto, 
do ktorého sa každým dňom a opätovne zamilujeme a hrdo ho budeme 
nazývať naším domovom.

Váš starosta 
Jozef Krúpa

Čas vraj nezastavíme, 
ale môžeme sa 
zastaviť...

EDITORIAL
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FARNOSŤ

ABY SA ČLOVEK MOHOL STRETNÚŤ S JEŽIŠOM, MUSÍ SA 
K NEMU DOSTAŤ TAM, KDE ON JE. PRETO SA MUSÍ ZNÍŽIŤ, 
ZMENŠIŤ, ABY MOHOL VSTÚPIŤ DO MAŠTALE, 
KDE SA NARODIL BOŽÍ SYN. 

Stromček a betlehem sú dve zname-
nia, ktoré stále fascinujú mladých 
i starých. A to preto, lebo tak ako 

stromy, aj my ľudia potrebujeme kore-

ne. Len ten, ktorý je zakorenený v dobrej 
pôde, zostáva pevný, rastie, „dozrieva“, 
odoláva vetrom, ktoré ním otriasajú, 
a stáva sa referenčným bodom pre tých, 
ktorí sa naň pozerajú. Bez koreňov sa 
teda nič z toho nedeje: bez pevných zá-
kladov zostáva človek vratký. Je dôležité 
zachovať si korene, tak v živote, ako aj 
vo viere. V tejto súvislosti nám apoštol 
Pavol pripomína základ, v ktorom máme 
zakoreniť svoj život, aby sme zostali pev-
ní: hovorí, že máme zostať „zakorenení 
v Ježišovi Kristovi“. To nám pripomína 
vianočný stromček. Zakorenení v Ježišo-
vi Kristovi. 
A jasličky, skutočné bohatstvo Vianoc, 
nám zasa pripomínajú, ako sa Boh stal 
človekom, aby bol každému blízko. Vďa-
ka jasličkám je možné znovu objaviť 
podstatu posvätnosti Vianoc. Vo svojej 
chudobe nám betlehem pomáha znovu 
objaviť pravé bohatstvo Vianoc a očistiť 
nás od mnohých aspektov, ktoré znečis-
ťujú vianočnú krajinu. Jednoduchý a zná-

my betlehem pripomína Vianoce, ktoré 
sa líšia od konzumných a komerčných 
Vianoc: je to niečo iné; pripomína nám, 
aké dobré je, aby sme si v našich dňoch, 
často zahltených predvianočným nahá-
ňaním sa, vážili chvíle ticha a modlitby. 
Ticho nás povzbudzuje ku kontemplácii 
Dieťaťa Ježiša, pomáha nám zblížiť sa 
s Bohom, s krehkou jednoduchosťou ma-
lého novorodenca, s tichosťou jeho ulo-
ženia, s nežnou láskou plienok, ktoré ho 
zahaľujú. Zmenšime sa, aby sme sa sku-
točne stretli s Ježišom, aby sme ho obja-
vili tam, kde sa narodil. 
Vzácne je to, že prostredníctvom jasličiek 
sa dá objaviť prekvapenie a úžas nad 
maličkosťami – maličkosťou Boha, kto-
rý sa narodil malý, a v chudobe maštale. 
Najlepším spôsobom, ako sa poďakovať 
pred týmto darom slobodnej lásky, je 
modlitba poďakovania k Ježišovi, ktorý 
túži potešiť naše domovy. 

dekan Ľudovít Pokojný
Foto: archív MÚ

Milí Bystričania, 
pokojné a požehnané 
vianočné sviatky 
a všetko dobré 
do nového roka 2023
želá starosta Jozef Krúpa, 
poslanci MÚ, zamestnanci MÚ 
a členovia redakcie Naša Bystrica
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AKTUALITAKULTÚRA

VOISING A PETER BIČ PROJECT NÁS 
HUDOBNE NALADILI NA VIANOCE

Vyvrcholením predvianočného kul-
túrneho programu bol koncert ka-
pely Peter Bič Project, ktorá v roku 

2022 získala Krištáľové krídlo. Hudobníci 
rozospievali celý Spoločenský dom a pred-
viedli strhujúcu hudobnú šou, ukázali svoj 
multiinštrumentálny talent, odspievali 
najväčšie hity a rozlúčili sa s publikom 
tradičnou vianočnou piesňou Tichá noc. 

Predkapela Voising, zoskupenie 6 spevá-
kov, ktorí spievali a cappella, bez použitia 
hudobných nástrojov, boli úžasným hu-
dobným rozohriatím.

Keď Peter Bič a speváčka Viktória Vargová 
prišli do Spoločenského domu pred úvod-
nou zvukovou skúškou, hneď vyslovili 
prvé wau. Viki v zákulisí háčkovala, vraj 
za to môže pandémia a s týmto hoby za-
čala pred dvoma rokmi, keď vyrobila ma-

me vianočný darček. Dvojica hudobníkov 
nám prezradila, že cez Vianoce budú od-
dychovať, no príchod nového roka strávia 
na pódiu vo Vysokých Tatrách. „V januári 
začíname s koncertom v Bruseli, v marci vy-
rážame na naše turné, čakajú nás aj koncer-
ty v Čechách aj v Amerike a ešte uvidíme, čo 
všetko bude,“ s úsmevom prezradil Peter, 
ktorý si s nami pred skúškou štrngol pohá-
rom „príjemného bieleho“. Pred samotným 
koncertom sa s nami dvojica stihla odfotiť 
a potom už vybehli rovno na pódium, kde 
predviedli úžasnú hudobnú šou.
Bystričanov privítali skladbami Nedívaj sa 
tak a Hlava a tretiu pieseň Priznanie veno-
vali starostovi Jozefovi Krúpovi, ktorý deň 
po koncerte oslavoval životné jubileum. 
Celá kapela ukázala svoj strhujúci hudob-
ný talent, multiinštrumentalista Fero Jano 
pri jednom z hudobných súbojov s Petrom 
Bičom potrhal aj struhy na svojich hus-
liach. Speváčka Viki Vargová sa predviedla 

hrou na trúbke a tamburíne, Peter Bič si 
priviezol hneď niekoľko gitár. Na basovú 
gitaru zahral Rišo Rohal, na husle, gitaru 
a akordeón Fero Jano, na saxofón Tomáš 
Javnický, na bicích sa predstavil Edo Kiss, 
na klávesách Tomi Ferko.
Nesmieme však zabudnúť ani na pred-
kapelu Voising, ktorá nechala divákov 
v nemom úžase z dokonalého vystúpe-
nia. Všetky zvuky vytvorili len vlastným 
hlasom. Kapelu Voising tvoria speváčky 
Veronika Oláh Šebeňová, Katarína Fojtí-
ková, Milena Čief Majerová a spevák Rado-
van Tomeš a tiež dvojica Tomáš Benjamín 
Nižník a jeho otec Viktor Nižník, ktorí sú 
synom a manželom bývalej Bystričanky, 
herečky Lucie Vrablicovej. Počas druhé-
ho decembrového víkendu sa konal aj 
koncert bystrických umelcov Chorus 21 
v miestnom kostole. 

(mir)
Foto: autor

 Peter Bič a Viki Vargová nám ochotne 
 poskytli rozhovor aj zapózovali. 

 Predkapela Voising spievala bez hudobných nástrojov. 
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KULTÚRA

Druhá adventná nedeľa patrila 4. Zá-
horáckemu festivalu ľudovej pies-
ne. Po dôkladných prípravách sa 

v programe predstavili Slávka Horvátho-
vá - sólistka ľudovej piesne RTVS, ženská 
spevácka skupina Stupavská Nevädza, 
mužský spevácky zbor Mužáci z Kobylí 
a sólista ľudových piesní z Podlužanska - 
ČR Jan Zaviačič - všetko to vzácni hostia 
speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej 
Bystrice, pričom sólistov a samotný spe-
vácky zbor Bystričan sprevádzala ľudová 
hudba Ľudovka.SK a na akordeóne hral 
Štefan Martinkovič. Po nezabudnuteľných 

vystúpeniach nasledovalo slávnostné 
uvedenie štvrtého CD speváckeho zboru 
Bystričan do života, ktoré bolo pomeno-
vané podľa poslednej skladby „Záhorác-
ky ty múj kraj....“. Túto pieseň zložil Jozef 
Benkovič z Lábu. „Krstný otec“, pán Ben-
kovič, bol úprimne dojatý, že práve jeho 
pieseň bola takto vyznamenaná! Spolu 
s pánom Benkovičom uviedli CD do živo-
ta ružovými lupienkami aj starosta Jozef 
Krúpa a organizačná riaditeľka spevác-
keho súboru Bystričan Eva Frťalová, ktorí 
mu zaželali veľa spokojných poslucháčov. 
Na obálku CD namaľoval autor Dávid 

Dzurňák dominanty Záhorskej Bystrice – 
kostol sv. Petra a Pavla, Ľudový dom, ako 
aj pár v kroji a muzikantov. Tento umelec 
zároveň vystavil svoje diela vo vestibule 
tak, že si ich mohli prezrieť aj návštevníci 
festivalu. Program moderoval Jozef Šimo-
novič. Za dramaturgickú prípravu a réžiu 
patrí vďaka „otcovi“ Záhoráckeho festiva-
lu ľudovej piesne Štefanovi Martinkovi-
čovi, za podporu celého projektu ďakujú 
organizátori Bratislavskému samospráv-
nemu kraju, irme Vína z Mlyna z Doľan, 
reklamnej irme Jaroslava Zápražného 
a v neposlednom rade aj Miestnemu úra-
du v Záhorskej Bystrici v čele so staros-
tom Jozefom Krúpom. Celková festivalová 
atmosféra bola veľmi príjemná, publikum 
sa zabávalo a spievalo ešte dlho po ukon-
čení programu. A o tom, že spev je rečou 
bez bariér, sa dozvedeli všetci prítom-
ní priamo na mieste. Už teraz sa tešíme 
na budúci 5. ročník.

B. Besedičová, E. Frťalová
Foto: Dominika Hanzlíková

Prvá adventná nedeľa sa v Záhorskej 
Bystrici už tradične spája s podu-
jatím Privítanie adventu. V piatok 

pred podujatím ozdobili vianočný strom-
ček deti z materskej školy, dozdobiť ho 

pomohli žiaci základnej školy, aby sa 
po zapálení prvej adventnej sviečky mohol 
rozžiariť na celé námestie. Podujatie spes-
trili melódie a rozprávanie detí z mater-
skej školy a z farskej škôlky. Prvú advent-

nú sviečku spoločne zapálili starosta Jozef 
Krúpa a dekan Ľudovít Pokojný, k sviatoč-
nej atmosfére prispel drevený betlehem 
a malé trhy, do ktorých sa prvýkrát za-
pojila chránená dieľňa Gerion. Medzi ob-
ľúbené tradičné podujatia, ktoré sa pred 
Vianocami konali, nemožno nespomenúť 
aj Vánoce pod Krispánkem, lokálny trh 
v Ľudovom dome s folklórnymi melódia-
mi, miestnymi pochutinami a priateľskou 
atmosférou.

(bb, red)
Foto: autor

BYSTRIČAN POKRSTIL 
SVOJE ŠTVRTÉ CÉDEČKO

TRADIČNÉ PRIVÍTANIE ADVENTU 
PRILÁKALO MNOŽSTVO DETÍ
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Slávnostná časť zasadnutia novozvolené-
ho miestneho zastupiteľstva začala slo-
venskou hymnou, po ktorej sa slova ujal 
predseda miestnej volebnej komisie Mi-
roslav Marciš a informoval o výsledkoch 
komunálnych volieb. Následne svoj sľub 
zložil starosta Jozef Krúpa, ktorý bol zvo-
lený po štvrtý raz, a dlhoroční poslanci 
a nové tváre miestneho zastupiteľstva. 
Všetci si prevzali osvedčenie o zvolení. 
Okrem slávnostného príhovoru starostu, 
ktorý poďakoval za spoluprácu aj členom 
predchádzajúceho zastupiteľstva, primá-
torovi Matúšovi Vallovi a županovi BSK 
Jurajovi Drobovi, sa prítomným prihovoril 
aj pozvaný hosť - dekan Ľudovít Pokojný, 
ktorý zdôraznil možnosti spolupráce. 
V pracovnej časti ustanovujúceho miest-
neho zastupiteľstva boli zriadené komisie 
a boli zvolení predsedovia týchto komisií. 
Poslanec Mgr. Boris Hurbanič bol zvolený 
predsedom Komisie inančnej, pre podpo-
ru investícií a rozvoj podnikania. Poslan-

kyňa Ing. arch. Joa-
na Pokšívová 

Holčíková bola zvolená za predsedníč-
ku Komisie výstavby a dopravy, Bc. Nina 
Martinčičová za predsedníčku Komisie 
sociálnych vecí a zdravotníctva. Poslanec 
Mgr. Martin Besedič PhD., bude naďalej 
zastávať post predsedu Komisie kultúry, 
poslanec Daniel Liďák bude predsedať Ko-
misii pozemkovej a lesného hospodárstva, 
poslanec Peter Florek sa stal predsedom 
Komisie na ochranu verejného poriadku 
a životného prostredia. Poslankyňa Ing. 
Eliška Maťašková bola zvolená za pred-
sedníčku Komisie športu a cestovného 
ruchu, prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc. 
sa ujal predsedníctva Komisie školstva, 
mládeže a informatizácie, poslankyňa 
MUDr. Dagmar Cingelová, PhD. sa stala 

predsedníčkou Komisie na ochranu verej-
ného záujmu pri výkone funkcií verejného 
funkcionára.
Výkonom zástupcu starostu bol povere-
ný Mgr. Martin Besedič, PhD. Poverenie 
sobášiacich poslancov pre toto volebné 
obdobie dostali Mgr. Martin Besedič, PhD., 
MUDr. Dagmar Cingelová PhD. a Bc. Nina 
Martinčičová.

(mir)
Foto: archív MÚ

PO PRVÝ RAZ ZASADLO 
NOVOZVOLENÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo vo štvrtok 24. novembra, 
sa nieslo v slávnostnom, aj pracovnom duchu. Starosta Jozef Krúpa a deväť 
poslancov miestneho zastupiteľstva zložili slávnostný sľub a prijali osvedčenie 
o zvolení.

SAMOSPRÁVA

Poslanci sa dohodli, že podklady na rokovanie zastupiteľstva budú dostávať len v elektronickej 
podobe alebo budú využívať tablety, aby predišli neekologickému míňaniu papiera.

kyňa I
na

Rokovania
zastupiteľstva

budú viac

 Starosta Jozef Krúpa pri podpise sľubu. 
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Bc. Nina Martinčičová
Zdravotnícka záchranárka, členka miest-
neho Dobrovoľného hasičského zboru 
a lektorka prvej pomoci. Zaujíma sa o so-
ciálnu oblasť a pomoc ľuďom v núdzi. 
S mestskou časťou spolupracuje dlhé ro-
ky, prednášala na civilných sobášoch, ako 
poslankyňa bude mať právo sobášiť.

Mgr. Boris Hurbanič
Vyštudovaný ekonóm, ktorý sa zaujíma 
o efektívne riadenie a rozpočtové prio-
rity. V práci predsedu inančnej komisie 
sa chce orientovať na sledovanie rozpoč-
tových priorít a získavanie ďalších zdro-
jov na investície, okrem toho má blízko 
k ochrane prírody.

Mgr. Martin Besedič, PhD.
Pôsobí v komunálnej politike viac ako 
16 rokov, bol opätovne poverený zastupo-
vaním starostu. Podporuje obnovu kultúr-
nych pamiatok mestskej časti, zaujíma sa 
a aktívne sa venuje uchovávaniu miest-
nych tradícií, napríklad aj v miestnom ľu-
dovom spolku Bystričan.

Daniel Liďák
Poslancom miestneho zastupiteľstva bol 
zvolený po druhý raz, už v minulom vo-
lebnom období bol predsedom Komisie 
pozemkovej a lesného spoločenstva. Zau-
jíma sa o celkový rozvoj mestskej časti, 
o rozpracované projekty v oblasti školstva 
či životného prostredia.

Ing. Eliška Matašková
Poradkyňa štátneho tajomníka pre regio-
nálny rozvoj na MIRRI upriamuje pozor-
nosť na veci verejné, jej cieľom je prispieť 
k zveľaďovaniu mestskej časti a zlepšeniu 
života v nej. V osobnom živote sa aktívne 
venuje rozličným športom, výrobe kera-
miky a šperkom.

prof. RNDr. Jozef Masarik, 
DrSc.
Prorektor pre vedu, projektovú činnosť 
a doktorandské štúdium Univerzity Ko-
menského sa primárne  orientuje na vzde-
lávanie v mestskej časti. Jeho poslaneckým 
cieľom je venovať sa školským otázkam 
a rozvoju školstva v Záhorskej Bystrici. 

Peter Florek
Podnikateľ, bývalý automobilový pretekár, 
ktorý počas bohatej 20-ročnej kariéry zís-
kal množstvo prestížnych titulov, má ako 
novozvolený poslanec blízko k témam 
bezpečnosti na cestách, rozvoja dopravy 
a cyklotrás, zaujíma sa o otázky školstva 
a rozvoja zelene.

MUDr. Dagmar Cingelová, 
PhD. 
Stala sa poslankyňou miestneho zastu-
piteľstva po tretí raz. Orientuje sa na po-
moc sociálne slabým, na prácu s deťmi 
a mládežou a jej cieľom je neustále zvyšo-
vať úroveň zdravotnej starostlivosti v Zá-
horskej Bystrici.

Ing. arch. Joana Pokšivová 
Holčíková
Krajinná architektka, ktorá zastupovala 
záujmy Bystričanov v komisii vytvorenej 
pri plánovaní nového areálu v lokalite 
Krče. Novozvolená poslankyňa presadzuje 
výstavbu a rozvoj cyklotrás a zaujíma sa 
o kvalitné verejné priestranstvá. 

SAMOSPRÁVA
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SAMOSPRÁVA

Referendum je vyhlásené v tejto otázke: 
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie 
volebného obdobia Národnej rady Sloven-
skej republiky je možné uskutočniť refe-
rendom alebo uznesením Národnej rady 
Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy 
Slovenskej republiky tak, že:
 
• v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiar-
 ka a tieto slová: „ak v súlade s touto 
 ústavou nedôjde k predčasnému skon-
 čeniu volebného obdobia Národnej ra-
 dy Slovenskej republiky.“;
• v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové 
 písmeno b), ktoré znie: „b) predčas-
 ným skončením volebného obdobia,“. 
 Doterajšie písmená b) až f) sa označu-

 jú ako písmená c) až g);
• v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného 
 obdobia“ vkladá čiarka a slová „pred-
 časným skončením volebného obdo-
 bia“;
• v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzi-
 národnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 
 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na pri-
 jatie uznesenia o predčasnom skonče-
 ní volebného obdobia Národnej rady 
 Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. 
 n)“;
• v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré 
 znie:
• „n) uznášať sa na predčasnom skon-
 čení volebného obdobia Národnej rady 
 Slovenskej republiky; prijaté uznese-

 nie je všeobecne záväzné a vyhlasuje 
 sa rovnako ako zákon.“;
• v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tie-
 to slová: „vrátane predčasného skon-
 čenia volebného obdobia Národnej ra-
 dy Slovenskej republiky.“;
• čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté 
 v referende vyhlási predseda Národnej 
 rady Slovenskej republiky ako ústavný 
 zákon.“?“.
Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky vo volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je zapísaný alebo 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na zá-
klade hlasovacieho preukazu. Kontakt 
na doručenie žiadostí o vydanie hla-
sovacieho preukazu: Zuzana Zárecká, 
02/65456046, 0903 414 157, zarecka@
zahorskabystrica.sk.

K voľbe v referende je potrebné preukázať 
sa platným občianskym preukazom alebo 

sa vo volebnej miestnosti 
preukázať žiadosťou o vy-
danie občianskeho preuka-
zu alebo potvrdením 
o občianskom preukaze 
vydaným príslušným or-
gánom Policajného zboru 
spolu s iným dokladom 
s fotogra iou (cestovným 
pasom alebo vodičským 
preukazom).

(red)

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1
1. Antona Floreka
2. Bratislavská
3. Čsl. tankistov
4. Gbelská
5. Hodonínska
6. Málová
7. Námestie sv. Petra a Pavla
8. Pavla Blaha
9. Plk. Prvoniča
10. Sv. Pia X.
11. Strminová
12. Štefana Rosívala
13.  Barancová
14. Donská
15. Chvojnícka
16. Kapsohradská
17. Lančárska 
18. Na Krčoch
19. Nevská
20. Ollareková
21. Orešianková
22. Prídavková

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2
1. Hargašova 
2. Kollárova
3. Kučovanická
4. Leopoldov majer
5. Na Holom vrchu
6. Na Vlkovkách
7. Plavecká
8. Pútnická
9. Sekýľska
10. Tatranská
11. Tešedíkova
12. Vrbánska
13. Zákutie
14. Zárubova 
15. Skalníková
16. Strmý vŕšok
17. Belicová
18. Bystrické sady
19. Čerešňový sad
20. Devínske jazero
21. Hruškový sad

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3
1. Brumovická 
2. Čerencová 
3. Gajarská
4. Jána Raka
5. Jozefa Vachovského
6. Kútska
7. Lozornianska
8. Námestie Rodiny
9. Ostriežová
10. Plánky
11. Rošického
12. Štefana Majera
13. Trstínska
14. Záhorská
15. Záhumenská
16. Kunovská
17. Ota Holúska
18. Podkerepušky
19. Pri Vápenickom potoku
20. Slivkový sad

Referendum, ktoré vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová, sa bude konať 
v sobotu 21. januára 2023.  Volebná miestnosť pre referendum bude v Spoločenskom 
dome na Gbelskej ulici č. 6 v Záhorskej Bystrici a bude otvorená v čase od 7.00 hod. 
do 22.00 hod. 

Na referendum sú v Záhorskej Bystrici určené tri volebné okrsky, ktoré zahŕňajú 
nasledujúce ulice:

REFRENDUM 2023: 
ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV
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Pred dvoma rokmi miestny úrad 
prebral chod zberného dvora, kde 
môžu obyvatelia Záhorskej Bystri-

ce priviezť drevo, polystyrén, stavebný 
odpad, bioodpad, jedlé oleje a tuky, plasty, 
papier, sklo, komunálny odpad, textil, že-
lezo, farebné kovy, batérie, akumulátory, 
elektroodpad. Odovzdanie odpadu je pod-
mienené Kartou výhod. O chode zberného 

dvora, najčastejších chybách a výzvach 
nám porozprával Milan Gába, najnovší 
správca, ktorý prevzal chod EKO centra 
po dlhoročnom pracovníkovi úradu Jánovi 
Hasoňovi. 
Zberný dvor nie je smetisko, ale priestor, 
kde sa všetko musí vytriediť, aby to malo 
zmysel. Niektorí obyvatelia poznajú režim 
zberného dvora, iní prichádzajú po prvý-
krát a s možnosťami zberného dvora sa 
len zoznamujú. „Obyvatelia často privezú 
svoj odpad na prívesnom vozíku zmieša-
ný dohromady a sú prekvapení, že každá 
surovina má u nás svoje miesto,“ vysvet-
ľuje jednu z najčastejších chýb Milan Gá-
ba, ktorý sa po dvaapolročnom pôsobení 
v EKO čate presunul na zberný dvor a svo-

ju prácu tu si, podľa vlastných slov, veľmi 
užíva. 
Na zbernom dvore je možné triediť 
drevo, stavebný odpad (môžete sem 
vyhodiť betón, tehlu, dlažbu, omietku, 
sadrokartóny, keramiku), veľkokapa-
citný odpad (nábytok a kombinované 
materiály), bioodpad, plasty, papier, 
komunálny odpad, jedlé oleje a tuky, 
sklo, železo a elektroodpad. 
Návštevníci zberného dvora musia svoj 
odpad dôsledne ukladať, aby sme doká-
zali lepšie využiť priestor v príslušných 
kontajneroch, a tým pádom obslúžiť viac 
Bystričanov. „Aby sme získali maximálny 
priestor v kontajneroch, je potrebné, aby 
návštevníci zberného dvora odpad do jed-
notlivých kontajnerov ukladali, a veľké ko-
náre priviezli narezané na malé kusy. Iba 
tak dokážeme zabezpečiť prijatie veľkého 
množstva odpadu. V letných mesiacoch 
nám počas jednej soboty príde aj stovka 
áut s bioodpadom, bez dôsledného ukla-
dania by sme neboli schopní nároky oby-
vateľov uspokojiť,“ priblížil Milan Gába. 
Na zbernom dvore netriedime pneumati-
ky, ani nebezpečné odpady (ako azbest). 
Acetóny, benzíny, motorové oleje sa zbie-
rajú prostredníctvom zberu nebezpeč-

ného odpadu, ktorý sa v mestskej časti 
organizuje 2x ročne (na jar a na jeseň). 
Špeciálny kontajner je pristavený pred 
hasičskou zbrojnicou a o termíne vždy in-
formujeme obyvateľov prostredníctvom 
webovej stránky. 

Prečo je potrebná Karta výhod?
Karta výhod je vystavená pre obyvateľov 
s trvalým pobytom v Záhorskej Bystri-
ci. Je možné si ju vybaviť na sekretariáte 
miestneho úradu počas stránkových dní 
a jej vystavenie je bez poplatku. Keďže 
kontajnery na zbernom dvore nie sú be-
zodné, vďaka Karte výhod máte istotu, že 
obsah kontajnerov nezaplnia obyvatelia 
iných mestských častí alebo cezpoľní. 

(mir)
Foto: autor

Koľko odpadu sa v Záhorskej 
Bystrici vyzbieralo?

Objemný odpad (koberce, matrace, 
podlahoviny, dvere, atď.)  – 211 ton 
Biologicky rozložiteľný odpad 
(tráva, lístie, konáre)  – 440 ton 
Drobný stavebný odpad  – 220 ton 
Drevo  – 47 ton 
Šatstvo  – 25 ton 
Textílie  – 2,6 tony 
Jedlé oleje a tuky  – 2,4 tony
Elektroodpad  – 18,9 ton 
Kovy   – 21 ton 
Batérie a akumulátory  – 0,5 tony 
Polystyrén  – 0,6 tony 

AKÉ MOŽNOSTI PONÚKA 
ZBERNÝ DVOR?

SAMOSPRÁVA
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AKTUALITY

VIANOČNÉ STROMČEKY Z OHRÁDOK SA VIANOČNÉ STROMČEKY Z OHRÁDOK SA 
PO VIANOCIACH ZMENIA NA KNIŽNICE PO VIANOCIACH ZMENIA NA KNIŽNICE 

Hlavné mesto, spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s. (OLO) 
a Komunálny podnik Bratislavy 

zabezpečia zber živých stromčekov, aby 
ich v spolupráci so spoločnosťou IKEA 
ďalej materiálovo zhodnotili. Vyzbiera-
né stromčeky sa po sviatkoch premenia 
na 150 knižníc, ktoré budú umiestnené 
na miesta, kde chýbajú a potešia. Vlani 
sa podarilo vyzbierať viac ako 200 ton 
živých stromčekov, ktoré boli spracova-
né na hodnotný kompost. Stromčeky 

z drevených ohrádok na to určených sa 
budú odvážať v období od 4. januára 
2023 do 25. februára 2023, v Záhor-
skej Bystrici bude vývoz vždy štvrtky. 
Na odloženie živého vianočného strom-
čeka je možné využiť aj zberný dvor 
na Starej Ivánskej ceste 2. Vianočné 
stromčeky musia byť do drevených ohrá-
dok umiestnené bez ozdôb a bez stoja-
nov. Prosíme obyvateľov, aby stromčeky
odovzdávali vcelku, aby nenosili nareza-
né vetvy a konáre vo vreciach. Vianoč-

né ohrádky nájdete na uliciach Bru-
movická, Trstínska oproti domu č. 1, 
Zárubova, Bratislavská, Čsl. tankistov, 
Hargašova, Prídavková, Pútnická, Don-
ská, Na Strmom vŕšku, Tešedíkova, 
na otočisku autobusov na ulici Pri Vá-
penickom potoku, na Podkerepuškách. 
Mapu ohrádok v Záhorskej Bystrici spolu 
s harmonogramom odvozu nájdete na webe 
www.olo.sk/stromceky. 

(OLO, red)

AKTUALITY V SKRATKE
Služba senior taxi počas Vianoc 
nedostupná
Služba sociálny taxi pre seniorov zo Záhorskej Bystrice nebude 
od piatka 23. decembra 2022 do nedele 8. januára 2022 dostup-
ná. Seniori môžu požiadať o odvoz k lekárovi od pondelka 9. ja-
nuára 2023 na telefónnom čísle 0949 828 293.

Nový cenník pre senior taxi
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia bude od nové-
ho roka platiť nový cenník pre senior taxi. Táto služba je urče-
ná všetkým obyvateľom Záhorskej Bystrice s trvalým alebo 
prechodným pobytom, ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby 
v zariadení opatrovateľskej služby, pre osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom s obme-
dzenou schopnosťou pohybu, pre sprevádzajúce osoby a pre fy-
zické osoby, ktorým sa poskytuje terénna opatrovateľská služba. 
Cena prepravy v rámci Záhorskej Bystrice je 2 eurá, v lokalite 
Marianka, Lamač, Stupava, Borinka sú to 3 eurá, cena v ostatných 

mestských častiach BA je 5 eur. Služba sociálny taxi účtuje stoj-
né vo výške 2 eurá za každú začatú polhodinu. V prípade záujmu 
kontaktujte Michala Kocúra na čísle 0949 828 293. 

Zberný dvor bude počas Vianoc 
zatvorený 
Zberný dvor bude od pondelka 19. decembra 2022 do piatka 
6. januára 2023 zatvorený. Opätovne bude otvorený v pondelok 
9. januára 2023. Pripomíname obyvateľom, že počas zimy je zber-
ný dvor v soboty zatvorený. 

Nové prevádzky v Záhorskej Bystrici
Občianska vybavenosť v Záhorskej Bystrici sa naďalej rozširuje. 
V budove oproti Bille pribudla nová posilňovňa, barber, predaj-

ňa pekárenských výrobkov 
a sladkého pečiva, kaviareň 
a prevádzka 1. day, ktorá sa 
orientuje na predaj alkoholic-
kých nápojov, tabaku, cukro-
viniek a darčekových balení. 

(red)

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
PODÁVATE NA MAGISTRÁTE

Kým miestne dane za psa, výherné auto-
maty a zaujatie verejného priestranstva 
riešia obyvatelia na miestnom úrade prie-
bežne počas celého roka, do 31.1.2023 
je potrebné podať daň z nehnuteľností. 
Priznanie k dani z nehnuteľností sa však 
nepodáva na miestnom úrade v Záhorskej 
Bystrici, ale na Magistráte hlavného mesta 

SR Bratislavy, na Oddelení miestnych daní, 
poplatkov a licencií na Blagoevovej ulici 9 
v Bratislave. Správkyne daní sú obyvate-
ľom pridelené na základe ich priezviska, 
rozdelenie nájdete na webovej stránke 
www.bratislava.sk, v sekcii Mesto Brati-
slava, časť Dane a poplatky. V prípade po-
treby môžete využiť všeobecný kontakt 

02/59356954 alebo omdp@bratislava.
sk. Daň z nehnuteľností podávajú fyzické 
a právnicke osoby v prípade, že im pri-
budla nehnuteľnosť alebo nastala zmena 
oproti vlaňajšiemu roku, a tiež dediči a vy-
dražitelia. Priznanie dane z nehnuteľností 
môžete podať osobne priamo u správkyne 
podľa vášho priezviska alebo elektronicky 
prostredníctvom portálu www.slovensko.
sk. V prípade, že ste vašu nehnuteľnosť 
predali so ziskom, daň zo zisku je súčasťou 
daňového priznania, ktoré je potrebné po-
dať do konca marca 2023 na príslušnom 
daňovom úrade.

(red)
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VOĽNÝ ČAS

Naša
Bystrica spod 1 vyjadrenie 

údivu 
(citosl.)

EČV Brati-
slavy

Naša
Bystrica nasávali nádhera

pevná 
pamäť 

počítača

Marilyn Monroe: 
„Usmievajte sa, pretože život je 

krásny a existuje...“
(záver je v tajničke)

drieň skratka

pigmentová 
škvrna 

na pokožke

nemocničné 
oddelenie

jemná hmla

Naša
Bystrica

struk 
(hovor.)

MPZ 
Arménska

identifi- 
kačné číslo 
organizácie 

(skr.)

mys

meno Oľgy

poolamuj

osol, 
po česky

amatér

nástroj 
kosca

pascal 
(zn.)

perifráza

patriaci Eve

kura, 
kuriatko

meno 
Moniky

čiernomor-
ský prístav

meno Ko-
menského

model 
Hyundaia

opica

vzácny 
nerast

náklonnosť, 
viera

malá os

preorával 3 obec 
v okrese 
Zvolen

Pomôcky: 
alait, avomet, 

Sielnica

plietol veniec

kŕmna 
okopatina

1000 kg

naľavo, 
po česky

kód letiska 
Lusanga

spoločnosť 
(skr.)

prúd, 
ronenie 
(bás.)

líščia diera

obec v okr. 
Nové Zámky

obyvatelia 
Saska
ruský 

botanik

meno 
Eduarda 

v Anglicku

pokladnica

forma lyric- 
kej básne

opojme 
alkoholom

morské 
plesá

osoba pove-
rená doručiť 

správu

drel, 
hrdlačil

slovenská 
rieka

prístroj na 
meranie 
prúdu

usadenina 
na dne

predpona 
superlatívu

písmeno N 
foneticky
nemecký 

určitý člen

Naša
Bystrica

platina 
(zn.)

žurnalista

rekontra 
(skr.)

rímske číslo 
506

zvratné 
zámeno

2 meno 
Newtona

otcova 
sestra

tiež
meno 

Anastázie

Kto si myslí, že v škole je cez prestávky len hluk a krik, tak sa mýli.
Ak by ste nakukli do našej školskej knižnice cez veľkú prestávku počas ad-
ventného obdobia, mali by ste pocit, že sme v úplne inom časopriestore.
Je tam pokojná atmosféra, ktorú dotvára príjemná hudba, svetlo adventných 
sviec objímajúce celý priestor a každého, kto sa rozhodol prísť, aby sa pripra-
vil na Vianoce . Že ako? Jednoduchým zamýšľaním sa nad posolstvami a myš-
lienkami čítaných príbehov a postupným odhaľovaním dobra v nás samých, 
ktoré nás posúvajú vpred a robia nás lepšími.
Kiežby bol advent celý rok!
PS: A tento rok k nám dokonca zavítal aj sám svätý Mikuláš ??

Monika Mikolášiková
Foto: ZŠ s MŠ Hargašova 

ADVENTNÉ ČÍTANIA ADVENTNÉ ČÍTANIA 
V NAŠEJ ŠKOLEV NAŠEJ ŠKOLE
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BYSTRIČANIA

SPOMIENKY NA ŽIVOT S UMELCOM 
MICHALOM CZUPILOM

V lete stratila Záhorská 
Bystrica svojho oby-
vateľa a významné-

ho akademického sochára 
Michala Czupila. Zakladajúci 
člen Spoločnosti Prometheus, 
dlhoročný člen vedenia tejto ce-
loslovenskej organizácie humanistov, 
agnostikov a ateistov, bol veľkým milov-
níkom dreva a kameňa. „Kameň dýcha 
sám o sebe,“ často hovorieval. Písal bás-
ne, bol všestranný umelec, miloval litera-
túru, venoval sa kresbám rastlín a kvetov 
do tých najmenších detailov. Nepotrpel 
si na pompéznosť, svoje umenie tvoril 
pre seba, išiel do hĺbky a jeho diela boli 
plné živých detailov. Titul akademického 
sochára získal na oddelení reliéfneho 
sochárstva na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave, jeho diplomová prá-
ca realizovaná do kameňa je osadená 
v piešťanskom parku. Venoval sa komor-
nej a monumentálnej tvorbe.

Michal Czupil pochádzal z Vra-
nova nad Topľou, kde si ho 
mnohí obyvatelia pamätajú, 
a práve v jeho rodisku mož-
no nájsť mnoho jeho diel. 

Pri prechádzkach mestom by 
ste objavili napríklad kópiu ba-

rokového súsošia Jána Nepomuckého 
s Pannou Máriou a Ježiškom podľa zre-
konštruovaného originálu z roku 1730, 
vyrobeného z hořického pieskovca, 

ktorú tvoril takmer 
tri roky, plastiku 
zelená životu pri 
príležitosti osláv 

700. výročia prvej 
písomnej zmien-
ky o Vranove nad 
Topľou, vyrobe-

nú z bronzu, pamätník SNP z andezitu, 
v sobášnej sieni Vranova nad Topľou je 
umiestnená jeho kamenná socha Matka 
s dieťaťom, drevený reliéf znázorňujúci 
vranovskú svadbu s miestnymi zvykmi 
a prvkami a štátny znak z dubu. Pre 
svoje rodné mesto vytvoril erb z kameňa 
či kamennú sochu Trúchliaca žena, kto-
rá je umiestnená vo vranovskom Dome 
smútku.

Úspešný sochár tvoril sochy do súkrom-
ných zbierok, bol tvorcom pamätných 
medailí, medzi jeho významné diela pat-
ria aj plastika na motív vázy s džbánmi, 
ktorá je umiestnená v exteriéri závodu 
keramika Pozdišovce z glazovanej pá-
lenej hliny, drevený reliéf troj igurálny 
pletiarsky pre kombinát Tatrasvit Rož-
ňava, reliéf pre interiér plavárne v Seredi 
z jednofarebnej keramiky vyrobený 
v roku 1980 či epoxidová plastika Dievča 
s holubicou v Dunajskej Strede.
Michal Czupil bol povestný tým, že svoje 
diela nepodpisoval. Bol skromný, pritom 
nesmierne talentovaný, šikovný, zručný 
okolo svojho domu, vtipný a výnimoč-
ný v spoločnosti priateľov a blízkych.  
V Záhorskej Bystrici našiel spolu s man-
želkou svoj domov takmer pred štyrid-
siatimi rokmi, spoločný život s manžel-
kou zdieľal 54 rokov. Je až smutné, že ta-
kýto výnimočný talent odmietal prezen-
táciu počas svoje aktívnej kariéry... 

(red) 
Foto: archív p. Czupilovej
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OBĽÚBENÝ KOLEGA JANKO HASOŇ 
ODIŠIEL DO DÔCHODKU

Tento rok sme prepustili do dô-
chodku nášho dlhoročného kolegu 
Janka Hasoňa, ktorý bol stálicou 

nášho kolektívu poslednú dekádu. Pred 
nástupom na úrad, kde zastával funkciu 
hospodárskeho správcu a neskôr prevzal 
zodpovednosť za chod zberného dvora, 
pôsobil dlhé roky na miestnom družstve, 
kde bol vedúcim pracovníkom živočíšnej 
výroby. Janko Hasoň, ktorý sa od októbra 
naplno venuje svojím dôchodcovským 

radostiam, tento rok oslávil 75. narode-
niny. V práci bol vždy ochotný pomôcť, 
pracovitý a obetavý, počas voľných chvíľ 
je najmä výborný spoločník a vynikajúci 
tanečník a človek, ktorý nikdy nechýba 
pri dobrej zábave. Posledné roky sa aktív-
ne zúčastňuje podujatí Klubu dôchodcov 

a vždy ho stretnete pri miešaní dobrého 
gulášu alebo na zájazdoch pre seniorov. 
Starosta Jozef Krúpa a prednostka miest-
neho úradu Dagmar Krajčírová odovzdali 
Jankovi darčekový kôš plný dobrôt.

(red) 
Foto: archív MÚ

21. JANUAR 2023

STUPAVA WINTER MARATON 11.00 hod. štart MTB 25 km
11.20 hod. štart RUN 10 km
11.20 hod. štart RUN 25 km

NOVINKA!!!
KATEGÓRIA EBAJK

´

26-5NB-2022
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Túlať sa po chladnej zimnej ulici nebolo 
ľahké. Sirota Ela mala pocit, že jej odpad-
nú ruky od toľkej zimy. Ani si nevšimla, že 
pomaly, pomaličky pricupitala ku veľkej 
bráne. „Kde sa to tu vzalo?“ povedala sama 
pre seba a zaklopala na dvere. Veľká želez-
ná brána zavŕzgala a pomaly sa otvárala. 
„Neboj sa a poď dnu... ale najskôr si utri 
nohy na rohožke!“ pozval ju dnu neznámy 
hlas. Ela urobila, čo jej prikázal.

Zrazu sa rohožka otvorila a Ela spadla 
do jamy. Brána sa prudko zavrela až sa 
zem otriasla. Otriasla sa tak veľmi, že spa-

dol sneh z najbližšieho smreku. Smrek sa 
ohýbal ako kužeľ z gumy. Dole na Elu už 
čakal niekto so žezlom - akýsi obrys. Keď 
Ela padla akoby z neba, tak sa Obrys po-
zrel na ňu, potom hore a povedal: „Ak sa 
chceš vrátiť na zemský povrch, musíš mi 
do zajtra nájsť toto strieborné jablko. Tro-
chu ti pomôžem. Toto jablko síce splýva 
so snehom, ale ligoce sa. Tak peknú zába-
vu!!“ zachichúňal sa Obrys, hodil jablko 
do temnej hmly a zmizol.

„To nebude ľahké.“ povedala si Ela. „Tu 
som... tu som!“ počula šepot, „poď za mnou,

teda za mojim hlasom!“ Ela nasledovala 
hlas až našla jablko. Na druhý deň sa jej 
zdalo, že jej okrem rúk odpadne aj pravá 
noha. Bola jej veľká zima. Vtedy sa zjavil 
Obrys a povedal: „Zvládla si to. Pozri. Je-
den diamant mi zo žezla odpadol. Ešte 
dva a budeš vonku. Niekde v hustej hmle 
je strom. Kúsok od neho je zimná liečivá 
bylinka. Odtrhni ju a sa vráť k stromu. 
Na ňom je sova snežná. Musíš ju vyliečiť. 
Je slabá a nevie lietať. Do zajtra musí byť 
zdravá. Do toho! Na čo čakáš!?“ zakričal 
Obrys a Ela ako nebožiatko pobehovala 
po „snežnej“ lúke. „Malá srnka beží po lú-
ke, malý macko papá med...“ spievala si 
pesničku, ktorú jej mama spievala, keď 
bola malá. 

Keď prišla ku zimnej bylinke, odtrhla ju. 
Síce tento druh nepoznala, vedela, ako sa 
z nej robí mastička. Jej mama bola bylin-
kárka. Ona však chce byť maliarka. Vyliez-
la na strom, sadla si vedľa sovy a natrela jej 
pierka na krídlach. Sova vyletela do výšky 
a Ela sa potešila. Ale teraz ako dole? Hore 
ľahko, ale dole ťažko. Ela teda sedela sa ko-
nári a pozerala do hustej hmly. Zrazu cíti, 
že sa vznáša a letí ponad strom. Pozrie sa 
hore a čo nevidí - sova ju nesie do výšky 
a ona sa dostala na to isté miesto, kde 
našla jablko. Zdalo sa jej, že k nej sova pre-
hovorila: „Ďakujem. Nikdy na to nezabud-
nem.“ Sova odletela preč.

Na druhý deň jej Obrys hovorí: „A teraz 
veľmi ťažká úloha. Keď vieš robiť masť 
z bylín, budeš vedieť zachrániť život.“ za-
chichúňal sa Obrys a jeden diamant mu 
odpadol zo žezla. „Malý a stredný diamant 
už odpadol. Už len najväčší a budeš von-
ku.“ opäť sa rozrehotal. „Možno...“ doplnila 
Ela. „Tak ty si neveríš!? Toto je najťažšia 
úloha z celého zimného sveta! Ako to, že si 
neveríš??“ Vysmieval sa jej. „Verím!“ zakri-
čala Ela. Počula, ako jej ozvena odpovedá: 
„Verím! Verí! Ver!“ „Ukázala si mi s akou 
ľahkosťou si zvládla predchádzajúce úlo-
hy. Tvoja odvaha a múdrosť ťa oslobodili. 
Choď!“ povedal Obrys. Zrazu sa Obrys 
a brána rozpadli na márne kúsky. Ela zo-
stala stáť osamote pod smrekom. Vtom 
priletela sova, sadla jej na rameno a po-
dala ten najväčší diamant. Ak uvidíte malé 
dievčatko s bielou sovou, určite je to Ela 
a jej nová kamarátka.

Kristína Tekeľová, 5.B

VOĽNÝ ČAS

ELA A ZIMNÁ ZÁHADAELA A ZIMNÁ ZÁHADA

Čarovná Zima
Lenka Marečková, 8. C

Pomaly k nám prichádza ten studený vánok zimného vetra,

pod bundy derie sa, berie nám pocit teplého svetra.

Listy zo stromov sú dávno opadané, zostala len koruna holá

a zo sivého neba padá sneh krehunký, duch Zimy nás k sebe volá.

Rieky a jazerá postupne mrznú, menia sa v ľad,

všetko navôkol už pohltil mrazivý chlad.

Zima si smelo tancuje v črievičkách z ľadu, 

mení svet postupne do zimného vzhľadu.

Môže byť taká chladná kráľovná Zima, mrazivá?

Občas ľadová sťa smrť, občas nádherná a pôsobivá?

Každý aspoň raz pocítil, ako dokáže srdce i dušu okúzliť,

Je jasné, že do tohto obdobia sa človek dokáže zaľúbiť.

Krásna i čarovná vie byť Zima, keď radosť v srdciach budí,

vyčarí úsmev takmer vždy na tvárach smutných ľudí,

vyčarí úsmev na perách, všetkým čo chcú ho mať

a do bieleho snehu šantivé deti volá sa hrať. 
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Ako zima koncertuje
Emma Novosadová, 5.B

Ako zima koncertuje?
Do trombónov vietor duje,
cengá cimbal cencúľov,
ičí fujak istulou.

Chumelí sa, chumelí,
padá sypký sneh,
skryjeme sa v tuneli -
to je radosť, smiech!

Duní bubon skutej zeme,
semienko v nej v zime drieme.
Klinikách krehká inovať -
Dukátik chce vykonať.

Čože je to za vtáka,
čo tak kráka spod krivka?
To sa vrana od rána s meluzínou zhovára.

Dal chlapec vtákom omrvín
Čím, čím, čím,
čiperný chlapček za tvoj čin,
čím sa ti odvďačím?

Hľa,
vrabec píska na vábec
pi-pi-pí!
Sýkorka nôtu z piskorka vychytal.

Vŕkajú v hŕbe hrdinky,
vrkúúú, vrkúú, vrkúú.
Daj, Vierka, aspoň maličký
hrnčíček plný cukru.

Buky -
kde máte klobúky?
Uviedli v šíry svet.

Ovce,
kde máte spiežovce?
Skrášľujú sánkam let.

Vrždí sniežik pod nohami,
poďže, vtáča, poďže s nami
do teplučka ku peci-
hrdielko ti vylieči.

Čo máte v lone,
jablone?
Krčiažky a v nich med,
príď, tetka vrana, na obed.

ŠKÔLKARI SI ZAHRALI ŠKÔLKARI SI ZAHRALI 
ROZPRÁVKY Z BALÍČKOV ROZPRÁVKY Z BALÍČKOV 
OD VLADA KOBIELSKEHOOD VLADA KOBIELSKEHO

Herec a Bystričan Vladimír Kobielsky venoval v septembri našej mater-
skej škole dar vo forme 8 rozprávkových divadelných balíčkov, ktoré bo-
li plné detských kostýmov, CD s nahovoreným textom a pesničkami. Deti 
z našej škôlky tieto rozprávkové balíčky vyskúšali a zahrali si vo viace-
rých triedach divadelné predstavenie. Hercovi Vladovi Kobielskemu ďa-
kujeme, deti si už vyskúšali zahrať napríklad rozprávku O Smolčíkovi či 
O Budulínkovi. Deti si predstavenia užili a pritom rozvíjajú fantáziu, slov-
nú zásobu, aj svoje schopnosti spolupracovať. 

(red)
autor: ZŠ s MŠ Hargašova

foto: archív MÚ

Štatistiky Záhorskej Bystrice za rok 2022

V čase našej uzávierky k 1.12.2022 mala Záhorská Bystrica 7202 obyvate-
ľov. K 1.12.2022 sa narodilo 86 malých Bystričanov, 34 obyvateľov zomrelo 
a 27 párov uzatvorilo manželstvo. (red)
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Každý, kto sa dožije okrúhleho ži-
votného jubilea, tento sviatok iste 
rád oslávi so svojimi najbližší-

mi v rodine, ale aj so svojimi priateľmi. 
Presvedčili sme sa o tom aj v našom ob-
čianskom združení. Členovia Klubu dô-
chodcov už roky oslavujú svoje narode-
niny spoločne, dvakrát v roku, s krátkym 
prerušením v čase covidovej pandémie. 
V nedeľu 20. novembra sa v spoločen-

skom dome zišlo skoro 200 seniorov, 
aby sa vzájomne potešili, pohostili, po-
rozprávali v dobrej pohode a priateľskej 
atmosfére. Hostia sa ponúkli chlebíčkami 
a dobrým vínkom, o ktoré sa postaral vý-
bor OZ. 

Jubilantov za 2. polrok 2022 bolo 37 a 3 
manželské páry oslávili 55 spoločných 
rokov a jeden pár dokonca 70 rokov spo-
lužitia. Sú to manželia Rudolf a Elena Dra-
hošovci.

Životné jubileá:
91 rokov - Mária Bilačičová
90 rokov - Štefan Kabát
85 rokov - Ľudmila Požgayová, Alojz 
  Polák, Rozália Dobrovodská, 
  Mária Čechová, Terézia Slová-
  ková, Rozália Neradovičová, 
  Štefan Pilváň, Alžbeta Važano-
  vá, Jozef Maroš, Mária Poláko-
  vá, Štefan Turanský
80 rokov - Anna Besedičová, Mária 
  Cáriková, Anton Ivánek, Šte-
  fan Rábek, Rozália Fabianko-
  vá, Štefánia Turanská, Ján 
  Smolinský, Terézia Kršková
75 rokov - Helena Veruzábová, Mária 
  Krajčírová, Anna Rácová, Jozef 
  Kovačič, Marta Jánošová, Anna 
  Minarovičová, Oľga Iváková 
70 rokov - Margita Mihalovičová, Naděž-
  da Krajčírová, Eliška Knoško-

  vá, Magdaléna Mišovská, Sta-
  nislav Víger, Joze ína Nerado-
  vičová
65 rokov - Pavel Juhás, Soňa Juhásová, 
  Mária Bilačičová.

Manželské jubileá:
55 rokov manželstva oslavujú:
Alojz Polák a manželka Františka
Štefan Pogač a manželka Daniela
Bohuslav Blecha a manželka Valéria

V histórii klubu sa doteraz nikto ne-
dožil 70 spoločných rokov ako naši čle-
novia-manželia Rudolf a Elena Draho-
šovci.
Ku krásnym sviatkom zaželali jubilantom 
veľa zdravia, pohody a spokojnosti do ďal-
ších rokov predsedníčka klubu pani Viera 
Marošová a zástupca starostupán Martin 
Besedič. Oslávencom aj všetkým ich gra-

ŽIJÚ MEDZI NAMI

 Rudolf a Elena Drahošovci oslávili 
 70 rokov manželstva. 

 Na oslave jubliantov sa členovia Klubu dôchodcov zišli v hojnom počte. 
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tulantom zablahoželal aj pozvaný ľudo-
vý umelec Peter Tokoš zo Smrdák, ktorý 
sa prihovoril pravou záhoráčtinou. Svoje 
slovné príspevky kombinoval ľudovými 
piesňami aj vlastnej tvorby. Želáme ešte 
raz všetkým oslávencom všetko najlepšie.

B. Kubíková, 
členka výboru OZ KD

Foto: archív MÚ

Projekt Zlepšenie digitálnych zruč-
ností seniorov napomáha plnohod-
notne začleniť seniorov do chodu 

spoločnosti a umožňuje im porozumieť 
online svetu. Na bezplatné 5-týždňové 
školenie sa v Záhorskej Bystrici prihlá-
sila prvá desiatka seniorov, ktorí sa učili 
orientovať v online prostredí. Medzi iným 
sa zdokonaľovali v tom, ako vyhľadávať 
cestovné poriadky, kontakty na zdravotné 
poisťovne, ordinačné hodiny lekárov, ako 
komunikovať s úradmi v online prostredí 
a kontaktovať svojich blízkych vo virtuál-
nom svete. Seniori so svojou školiteľkou 
Andreou Cox z Ministerstva investícií, re-
gionálneho rozvoja a informatizácie SR si 
tiež priblížili účinné spôsoby, ako rozozná-
vať pravdivé informácie od hoaxov. Ako 
darček za úspešné absolvovanie kurzu do-
stali počas záverečnej hodiny 13. decem-
bra tablety, s ktorými počas školenia pra-

covali. Ako informovala Ľudmila Hrmová, 
členka Rady seniorov hlavného mesta SR 
Bratislavy, v pilotnej fáze sa školenia zú-
častnilo 1400 seniorov, do roku 2026 je 
plán vyškoliť 172 000 seniorov a zdra-
votne znevýhodnených osôb na Sloven-
sku. Kurz prebiehal po 3 hodiny týždenne 

po dobu 5 týždňov. „Ďakujem seniorom, 
ktorí sa zúčastnili na vzdelávaní, a tiež sta-
rostovi Jozefovi Krúpovi a zamestnancom 
miestneho úradu za ústretovosť a pomoc 
pri organizácii,“ dodala Hrmová.

(red)
Foto: autor

NAŠI SENIORI SA ŠKOLILI 
DIGITÁLNE ZRUČNOSTI



ŠTEFAN MAJER
V roku 1908 bol cirkevnou radou zvolený 
za učiteľa a riaditeľa rímskokatolíckej ško-
ly. Dovtedy pôsobil tento rodák z Veľkých 
Levár ako učiteľ a organista v Sološnici. 
O prvých rokoch jeho činnosti vypove-
dajú početné písomné pramene uložené 
vo farskom archíve. Dôkazom ocenenia 
jeho kvalít je i korešpondencia medzi fa-
rárom Alojzom Kofrányim a uhorským 
ministerstvom školstva, v ktorej žiadal Ko-
frányi štátny príspevok na zvýšenie platu 
riaditeľa školy Majera a jeho pomocného 
učiteľa. V službách farnosti zastával Šte-
fan Majer aj funkciu organistu a kantora. 
V roku 1929 za riaditeľovania Majera pri-
šlo k pretransformovaniu cirkevnej školy 
na Obecnú ľudovú školu. Nemalé zásluhy 
mal Štefan Majer aj na vybudovaní novej 
školskej budovy Na Rybníku, v ktorej sa 
začalo vyučovať od septembra 1937. Ma-
jer sa angažoval v mnohých oblastiach 
kultúrneho i verejného života v Záhorskej 
Bystrici, v pohnutých časoch po I. svetovej 
vojne pomáhal konsolidovať správu obce. 
Od októbra 1918 do jari 1919 vykonával 

funkciu obecného notára, dočasne riadil 
aj poštový úrad. V medzivojnovom obdo-
bí stál za rozmachom kultúrno – osveto-
vej činnosti, najmä ochotníckeho divadla. 
V roku 1919 založil spolu s farárom Anto-
nom Florekom Krúžok miestnych divadel-
ných ochotníkov, od roku 1923 viedol do-
rast miestnej Roľníckej besedy. Povolanie 
učiteľa vykonával Majer v Záhorskej Bys-
trici až do prevzatia moci komunistami 
v roku 1948.

JOZEF VACHOVSKÝ
Významnou osobnosťou Záhorskej Bys-
trice v 18. storočí bol učiteľ, organista 
a hudobný skladateľ Jozef Vachovský. 
O jeho pôsobení v Záhorskej Bystrici sa 
dozvedáme z protokolu Galgóciho vizi-
tácie z roku 1755, na začiatku jeho pôso-
benia v Bystrici. Vizitátor charakterizoval 
Jozefa Vachovského ako katolíka dobrých 
mravov. Vlastnil lúku v Hajpróde oproti 
Marcheegu, nazývanú Špic od obecného 
a dva vinohrady v Dolnej hore a v Šajbách. 
Vachovského, rodáka zo Zohora, spomína 
aj vizitácia z roku 1782, v tom čase okrem 

funkcie učiteľa zastával aj funk-
ciu obecného notára. V Bystrici 
pôsobil od roku 1748 do roku 
1799, vyše 51 rokov. Posledné 
dni prežil u svojho syna kňaza 
Martina Vachovského, bývalé-
ho člena rádu pavlínov v Ma-
rianke, ktorý bol od roku 1788 
farárom v novozaloženej far-
nosti v Uherskej Vsi (dnešná 
Záhorská Ves).

V Záhorskej Bystrici obýval Jozef Vachov-
ský dom, ktorý bol do roku 1751 farou. 
V dome boli v tom čase dve spálne, izba, 
kuchyňa, maštaľ, pod ktorou bola murova-
ná pivnica. Obrábal aj malú záhradku pri 
múre cintorína. Tento dom stál na mieste 
dnešného parku pri kostole, neskôr tam 
vznikol cintorín, keď sa prestalo pochová-
vať okolo kostola. Učiteľ okrem ročného 
platu 141 zlatých, 31 a pol denára dostá-
val od panstva každoročne šesť siah dreva, 
povinnosťou obce bolo mu drevo narezať, 
priviezť a poukladať na dvore. 
Z kroniky malackých františkánov sa do-
zvedáme, že v roku 1785 vykonal Jozef Va-
chovský opravu organa vo františkánskom 
chráme v Malackách, ktorý pri búrke zasia-
hol blesk a zničil ho. Mimoriadne nadaný 
bystrický učiteľ bol aktívny aj ako hudob-
ný skladateľ a dirigent. Podľa výskumov 
muzikológa a znalca barokovej ccirkevnej 
hudby na Slovensku Ladislava Kačica sa 
v osobnej pozostalosti Vachovského za-
chovali skladby pre čembalo, ale aj cir-
kevná igurálna hudba. Je teda viac ako 
pravdepodobné, že aj chór starého kos-
tola sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici, 
na ktorom stál desaťregistrový organ s pe-
dálom, patril v druhej polovici 18. storočí 
k miestam, kde sa komponovala a uvádza-
la liturgická hudba. Pri výnimočných prí-
ležitostiach a sviatkoch zneli v bystrickom 
kostole klariny s tympanmi, husle, a nie-
len spev ľudu s organom. Vo Vachovské-
ho pozostalosti sa zachovala štvorhlasná 
skladba Veni Sancte Spiritus, ktorá bola 
v našom kostole pred časom interpreto-
vaná.

Martin Besedič
Foto: archív

O PÔVODE NÁZVOVO PÔVODE NÁZVOV
BYSTRICKÝCH ULÍCBYSTRICKÝCH ULÍC

Otvárame sériu článkov venovanú pôvodu názvov ulíc a lokalít v Záhorskej Bystri-
ci. Viaceré ulice sú pomenované podľa osobností, ktoré sa zapísali do dejín Záhor-
skej Bystrice. Pri iných by sme súvislosť s našou mestskou časťou hľadali len ťažko, 
do miestneho názvoslovia sa dostali z ideologických dôvodov v období socializmu.
Dve zo súčasných ulíc v Záhorskej Bystrici – Štefana Majera (v tesnom susedstve 
Základnej školy s materskou školou) a Vachovského (lokalita Vlkovky) sú pome-
nované podľa učiteľov a správcov školy, ktorí v Bystrici v dvoch rozličných dejin-
ných obdobiach dlhé desaťročia pôsobili. 

18

VOĽNÝ ČAS



19

SAMOSPRÁVA

AKO FUNGUJE ZIMNÁ ÚDRŽBA 
V ZÁHORSKEJ BYSTRICI?

Naša mestská časť pravidelne za-
bezpečuje údržbu ciest III. a IV. 
triedy, ktorej cieľom je najmä 

riešiť kalamitnú situáciu. Zároveň sa sta-
ráme o čistotu našich chodníkov podľa 
plánu prioritizácie. 

Pod pojmom zimná údržba rozumieme 
zabezpečenie zjazdnosti komunikácií III. 
a IV. triedy v mestskej časti, odstránenie 
snehu z celej šírky vozovky, posyp posypo-
vým, chemickým a inertným materiálom 
a pohotovosť mechanizmov. Pracovníci 
EKO skupiny zabezpečujú priechodnosť 
najdôležitejších úsekov a následne os-
tatných komunikácií. V prípade potreby 
kontaktujeme aj členov Dobrovoľného 
hasičského zboru. Mimoriadne udalos-
ti zimnej kalamity sa riešia v spolupráci 
s odborom krízového riadenia Obvodné-
ho úradu v Bratislave, ktorý od mestskej 
časti obdrží prehľad síl a prostriedkov 
zimnej služby a zloženie štábu zimnej 
služby mestskej časti pre riešenie násled-
kov mimoriadnej situácie – zimnej kala-
mity. Dodávateľ a pracovníci ekologickej 
skupiny zabezpečia priechodnosť najdô-
ležitejších úsekov a následne aj ostatných 
komunikácií.

Mestská časť BA-Záhorská Bystrica za-
bezpečuje údržbu na týchto komuniká-
ciách (najdôležitejšie má prioritu 1): 
 

Priorita 1:  
lokalita Strmý vŕšok, Prídav-
kova ulica, Tešedíkova (horná 
časť) Pútnická ulica + okolo 

cintorína, Donská ulica, Nevská ulica; Bra-
tislavská ulica (pri rezidencii);

Priorita 2: 
Vrbánska ulica, Sekýľska uli-
ca, Kollárova ulica, Rošické-
ho ulica, Čsl. tankistov (dol-

ný koniec), Trstínska ulica, Záhumen-
ská ulica; Brumovická ulica, Ulica Jána 
Raka;

Priorita 3: 
Na Vlkovkách, Ulica Pavla Bla-
ha, Ulica Jozefa Vachovského, 
Plavecká ulica, Plukovníka 

Prvoniča, Štefana Rozsívala, Štefana Maje-
ra, Podkerepušky (hlavná cesta), Zákutie, 
„Stará“ Hodonínska cesta 

Zimnú údržbu 
ciest I. a II. triedy 
zabezpečuje Ma-
gistrát hl. mesta 

SR Bratislavy a ide o tieto komunikácie:
Čsl. tankistov (horná časť), Pútnická (dol-
ná časť), Tešedíkova, Záhorská, Gbelská, 
Hargašova, Tatranská, Bratislavská, Ulica 
Pri Vápenickom potoku.

Starostlivosť o chodníky spadá pod 
kompetenciu mestskej časti a vykoná-
vajú ju pracovníci EKO čaty. Je rozdele-
ná podľa dôležitosti: 

Priorita 1: 
Hargašova ulica, Gbelská uli-
ca, Ulica Československých 
tankistov, Tešedíkova ulica; 

Priorita 2: 
Tatranská ulica, Rošického 
ulica, Bratislavská ulica, Bra-
tislavská ulica (pri reziden-

cii), Záhorská ulica, Záhumenská ulica, 
Trstínska ulica, Brumovická ulica;

Priorita 3:  
Ulica pri Vápenickom potoku, 
Ulica Pavla Blaha, Ulica Jozefa 
Vachovského, Ulica Štefana 

Majera, Ulica Plukovníka Prvoniča, Ulica 
Štefana Rozsívala 

Chodníky priľahlé k budovám v správe 
mestskej časti t. j. budova Miestneho úra-
du, Požiarna zbrojnica, Zdravotné stredis-
ko, Spoločenský dom, Námestie Rodiny,
Námestie sv. Petra a Pavla, verejné pries-
transtvo na Strmých vŕškoch, úzke uli-
ce, uličky a ostatné verejné priestran-
stvá sú udržiavané prostredníctvom 
4 pracovníkov ekologickej skupiny. 
V dňoch pracovného voľna sú pracovníci 
ekologickej skupiny v neustálej pohoto-
vosti.

Čo je v kompetencii obyvateľov mest-
skej časti?
Prosíme Bystričanov, aby si chodníky 
pred vlastným domom odhrnuli a po-
mohli rýchlej a bezpečnej schodnosti 
chodníkov. Počas mimoriadne výdatné-
ho sneženia alebo v prípade kalamity sa 
nám zíde každá pomocná ruka. Pre po-
treby zimnej údržby bude pripravený 
posypový materiál 10 ton soli. V prípa-
de, že by ste mali záujem dobrovoľne po-
môcť, kontaktujte Dominika Neradoviča 
z Miestneho úradu nás na tel. č. 0911 896 
418.  (red)

NAHLASOVANIE POTREBY V ZJAZDNOSTI 
CIEST A ČISTENIA MOŽNO NAHLÁSIŤ:
Komunikácie III. a IV. triedy + chodníky 
D. Neradovič 0911 896 418

Komunikácie I. a II. triedy
Magistrát hl. mesta dispečing oddelenia 
02/59356777
zima@bratislava.sk

PRIORITA 1

CESTA 
I. TRIEDY

CESTA 
II. TRIEDY

CHODNÍK
PRIORITA 1

CHODNÍK
PRIORITA 2

CHODNÍK
PRIORITA 3

PRIORITA 2

PRIORITA 3
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Elektrovod v správe mestskej 
časti

Po viac ako troch rokoch intenzívnej práce získala Záhorská Bys-
trica do svojej správy najväčšiu časť bývalého SOU energetického 
(Elektrovodu). Rekonštrukciou by z bývalého učilišťa mala vznik-
núť nová základná škola pre 600 žiakov a materská škola. Štú-
dia počíta aj s bazénom, ktorý by mal slúžiť nielen žiakom školy, 
ale aj širokej verejnosti. Moderné školské priestory sú navrhnuté 
v súlade s najmodernejším technologickým a ekologickým prístu-
pom, počíta sa so špeciálnymi učebňami, exteriérovými športo-
viskami, prístavbou druhej telocvične, dostatkom svetla a rozľah-
lou školskou jedálňou.

Hargaška mala 60

Základná škola Hargašova v septembri oslavovala 60. výročie 
od svojho založenia. Žiaci, učitelia a hostia oslávili okrúhle jubile-
um slávnostnou akadémiou, ktorej program mala pod palcom 
pani učiteľka Monika Mikolášiková, pôsobiaca na druhom stupni 
školy už jedenásty rok. Program sa kreoval niekoľko mesiacov, 
jeho ústrednou témou bol príbeh stretnutia vnučky so svojimi 
starými rodičmi. „Pri príprave programu sme spoznali niektorých 
žiakov v inom svetle, prejavil sa ich talent, húževnatosť a motivá-
cia. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka. Vystúpenie s malou pio-
nierkou alebo Ľudovítom Štúrom bol čerpaný priamo z kroniky 
základnej školy. Na pomoc pri moderovaní a príprave programu 
vďačne a s radosťou prišli aj bývalí žiaci základnej školy, mo-
derátorka Ela sa venuje rozhlasovej družine, Kristián vyhrával 
Hviezdoslavov Kubín a Marek začal študovať operný spev na kon-
zervatóriu,“ prezradila riaditeľka školy Zuzana Kaliariková. V na-
sledujúcom období sa deti môžu tešiť na postupné obnovovanie 
tradičných podujatí, ktoré sa na škole konali, no pre pandémiu sa 
niektoré museli obmedziť. Deti sa pravidelne pripravujú na Eu-
rópsky deň jazykov, projekt História po našom, Valentínsku pár-
ty, Týždeň zdravej výživy, nadnárodnú akciu Noc s Andersenom 
(spanie v noci v škole, veľmi obľúbená akcia pre deti), adventné 
čítanie v knižnici.

MÍĽNIKY ZÁHORSKEJ BYSTRICE 
V ROKU 2022

Spojené voľby bez incidentov

Na záver októbra sa konali po prvýkrát spojené voľby – voľby do 
orgánov samospráv obcí a voľby do orgánov samosprávnych kra-
jov. Po štvrtý raz obhájil svoju starostovskú stoličku Jozef Krúpa, 
za poslancov do miestneho zastupiteľstva bolo zvolených 9 no-
vých aj starých tvárí komunálnej politiky. Spojené voľby, ktoré sa 
konali v Spoločenskom dome, prebehli bez incidentov, zúčastnilo 
sa ich 52,67 % Bystričanov. 
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Naplno sme žili kultúrou

Po pandemickej odmlke sme si tento rok naplno užili tradičné 
i nové kultúrne podujatia. Na záver fašiangov sa pochovávala ba-
sa, stavali sme máj, kultúrne leto sme odštartovali tradičnými ma-
lými hodami, zabavili sme sa koncertmi, predstaveniami pre deti, 
letným kinom, tradičnými hrubými hodami, behom o pohár sta-
rostu, Slávnosťami vína, pivným festivalom, privítaním adventu, 
predvianočným koncertom a rok sa končí silvestrovskou zábavou. 
Koncerty ZUŠ, tvorivé dielne pre deti a dospelých, všeličo burza, 
podujatia OZ Klubu dôchodcov doplnili pestrý výpočet spoločen-
ských podujatí. 

Výstavba I. etapy športovo-
oddychové areálu

Na jeseň sme spustili I. etapu výstavby nového športovo-od-
dychového areálu v lokalite Krče, vízia z papiera sa tak pomaly 
uskutočňuje. Nadšenci pumptracku sa dočkali profesionálnej 
8-zákrutovej dráhy s dĺžkou 140,4 metra, prebehli terénne úpra-
vy lokality a výsadba 19 veľkých stromov, ktoré počas horúcich 
dní poskytnú útočisko návštevníkom areálu. Na jar pribudne ex-
teriérový šach, workoutové ihrisko, ďalšia zeleň a osadenie od-
dychových lavičiek, aby sa mohla časť športovo-oddychovej zóny 
naplno využívať. 

Rozšírenie základnej školy 
a školskej jedálne

Mestská časť dokončila rozšírenie základnej školy o 8 moder-
ných tried a rozšírenie školskej jedálne. Vznikli moderné škol-
ské priestory s najnovšími technológiami na výučbu, žiaci z 3., 4. 
a 6. ročníka sa do svojich nových tried presťahovali po jesenných 
prázdninách. Verejnosť mohla spoznať nové priestory počas Dňa 
otvorených dverí, ktoré organizoval miestny úrad. Ekologická 
drevostavba s prevýšenými svetlíkmi v nízkoenergetickom štan-
darde z dielne architektonického štúdia Pantograph bude ašpi-
rovať na prestížnu architektonickú cenu CE ZA AR v kategórii 
občianske stavby.



SAMOSPRÁVA

23

Bystrica vďaka starostlivosti ešte 
viac rozkvitla

Jar sme začali tradičným upratovaním Záhorskej Bystrice a tra-
dičnou brigádou, nevynechali sme Jarnú akciu, počas ktorej sme 
obyvateľom s trvalým pobytom rozdávali sadenice celoročne 
rodiacich malín. Vysadili sme nové kvety, v pripravovanom špor-
tovo-oddychovom areáli sme vysadili 19 nových stromov, po-
mohli sme pri zazelenaní protihlukovej steny. Bystrická hliadka 
zveľadila okolie verejnej studne na Pútnickej ulici a pomáhala 
čistiť extravilán mestskej časti.

Pomoc v čase vypuknutia 
vojnového konfl iktu na Ukrajine

Obyvatelia Záhorskej Bystrice ukázali veľkú spolupatričnosť 
a dokázali sa rýchlo spojiť a poskytnúť materiálnu pomoc odí-
dencom z Ukrajiny. Pomoc prebiehala na rôznych úrovniach, me-
dzi obyvateľmi, v škole, na úrade, potravinová zbierka trvanlivých 
potravín v spolupráci so supermarketom Billa poskytla drobnú 
pomoc pre rodiny žijúce v Bratislave.

(red)
Foto archív MÚ

Opravy ciest a chodníkov a nové 
prvky pre obyvateľov a deti

Mestská časť samostatne alebo v spolupráci s magistrátom zrea-
lizovala viacero projektov s cieľom zlepšiť dopravnú infraštruk-
túru – prebehla rekonštrukcia cesty a nová dopravná organizácia 
v lokalite Rošického-Tešedíkova, pribudol nový asfaltový po-
vrch na Podkerepuškách a nový chodník na Bratislavskej uli-
ci v smere od TV Markíza po Hodonínsku ulicu, nový chodník 
na Gbelskej ulici, boli osadené nové lavičky v oddychovej zóne 
na Podkerepuškách a v parku na Gbelskej ulici. Boli osadené nové 
spomaľovacie prvky na uliciach Pútnická a Tešedíkova, na zákla-
de podnetu obyvateľov bol vymenený retardér na Záhorskej ulici. 
V školskom športovom areáli pribudlo nové detské ihrisko, bol 
osadený stolnotenisový stôl a zrevitalizovali sa niektoré hra-
cie prvky, v priestoroch materskej školy pribudol nový drevený 
plot. V spolupráci s Dopravným podnikom prebehla počas ro-
ka modernizácia MHD zastávok a boli osadené nové prístrešky 
a obnovené dopravné značenie. Na základe podnetu občanov bo-
li v závere roka na ceste Pri Vápenickom potoku premiestnené 
z chodníka lampy verejného osvetlenia.



24

ŠPORT

Po vynútenej prestávke spôsobenej 
pandémiou náš stolnotenisový od-
diel Spoločnosť Priateľov Stolného 

Tenisu (SPST) Záhorská Bystrica opäť 
usporiadal tradičný turnaj v stolnom teni-
se pre deti a mládež do 15 rokov, v poradí 
už desiaty ročník. V sobotu 26. novembra 
sa v športovej hale pri ZŠ na Hargašovej ul. 
stretlo 27 detí, ktoré súťažili vo dvoch ka-
tegóriách – registrovaní a neregistrovaní. 
Sme radi, že najviac hráčov bolo zo Záhor-
skej Bystrice, ale na turnaji sa zúčastnili sa 
aj deti z Devínskej Novej Vsi, Stupavy, Hor-
ných Orešian a Suchej nad Parnou. Každý 
účastník dostal občerstvenie, darčekový 

balíček, pamätnú medailu s diplomom 
a pre hráčov na 1., 2. a 3. mieste v oboch 
kategóriách boli pripravené aj krásne ví-
ťazné trofeje.

Všetci mali možnosť odohrať niekoľko zá-
pasov v základných skupinách a tí úspeš-
nejší postúpili do vyraďovacej časti. Vďa-
ka veľkému priestoru v hale sme mali 
k dispozícii osem stolov, takže turnaj mal 

plynulý priebeh a deti nemuseli na jed-
notlivé zápasy dlho čakať. Väčšinu zápa-
sov rozhodovali naši členovia, z ktorých 
viacerí majú platné rozhodcovské licencie 
SSTZ. Videli sme veľa zaujímavých zápa-
sov a hodnotných športových výkonov. 
Medzi registrovanými hráčmi boli najlepší 
naši mladí hráči, ktorí sa stretli vo inále. 
Prvé miesto Marek Sika z SPST-Záhorská 
Bystrica, druhé miesto Janka Jánošová 
z SPST-Záhorská Bystrica a tretí skon-
čil Marián Krajňák z Devínskej novej Vsi. 
Všetci účastníci v tejto kategórii predviedli 
svoj športový talent a dúfame, že pri kva-
litnom tréningu sa ich výkony budú ďalej 
zlepšovať. Viacerí z nich už teraz nastupu-
jú v ligovej súťaži spolu s dospelými hráč-
mi.

V kategórii neregistrovaných hráčov boli 
prevažne deti, ktoré sa ako začiatočníci 
so stolným tenisom ešte len zoznamu-
jú. Bolo vidieť, že ich hra baví a snažia sa 
zo všetkých síl. Týmto deťom náš oddiel 
ponúka možnosť kvalitného tréningu pod 
vedením skúsených trénerov, ktorí ich 
naučia základy stolného tenisu a budú sa 
snažiť rozvíjať ich záujem o tento pekný 
šport. V tejto kategórii zvíťazil na prvom 
mieste Jakub Mišo zo Suchej nad Parnou, 
druhé miesto obsadila Elenka Macášková 
zo Stupavy a na treťom mieste skončil Ma-
tej Baláž z SPST-Záhorská Bystrica.

Turnaj sme zorganizovali s podporou na-
šej mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica a Magistrátu hl. mesta a vďaka 

ochote členov nášho občianskeho združe-
nia SPST, ktorí sa podieľali na príprave, or-
ganizácii a riadení turnaja. Osobitná vďa-
ka patrí rodičom, ktorí umožnili deťom 
účasť na turnaji a po celý čas ich príkladne 
povzbudzovali. Veríme, že tento turnaj 
vzbudil záujem aj ďalších detí a ich rodi-
čov o stolný tenis a čoskoro budeme môcť 
privítať v našom oddieli čo najviac detí na 
pravidelných tréningoch. Všetky potrebné 
informácie sú dostupné na našej webovej 
stránke www.stolnytenis-zahorskabystri-
ca.sk alebo je možné prísť informovať sa 
osobne v športovej hale každý pondelok 
a stredu od 17.00 do 20.00 hod. Taktiež 

ponúkame možnosť stolnotenisového 
športového vyžitia i pre dospelých oby-
vateľov Záhorskej Bystrice. Sme otvorené 
občianske združenie a privítame každého 
nového záujemcu, ktorý sa bude chcieť 
stať naším platným členom a podporovať 
našu športovú činnosť v tomto peknom 
ušľachtilom športe.

Ing. Milan Tomšo
Foto: SPST

DESIATY ROČNÍK DETSKÉHO A MLÁDEŽNÍCKEHO 
TURNAJA V STOLNOM TENISE
ORGANIZOVANÝ OZ SPST – ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
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Magický, nádherný a plný doja-
tia, také sú prívlastky nedeľné-
ho vianočného vystúpenia detí 

zo City Kids, ktoré sa konalo 11.12.2022 
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bys-
trici. Od začiatku do konca sme mali zi-
momriavky z krásnych momentov, ktoré 
sme počas tohto večera zažili: 

keď na pódium vystúpili naše najmenšie 
gymnastky a tanečníčky, nič rozkošnejšie 
ste určite nevideli...;
keď sme so zatajeným dychom sledovali 
gymnastky školáčky, či sa im podaria ťaž-
šie prvky, ktoré na každom tréningu pilne 
trénovali...;
keď sme si uvedomili, aké veľké pokroky 
urobili tanečníci z Hip Hopu.
Krásny pocit sme mali aj pri pohľade 
na naše najstaršie gymnastky a taneč-
níčky latina. Vieme, aké ťažké je zaujať 
teenagerskú generáciu, ale ich nadšenie 
nám ukázalo, že sa vyplatí pracovať aj 
s touto vekovou kategóriou. Ich pokroky 
sú neskutočné.
Moment, keď to na pódiu rozbalili naše 
rokenrolistky a z hľadiska počujete výska-
júcich rodičov, ktorí to prežívajú s nimi, 
je jednoducho neopísateľný. Nejedno sr-
diečko pookrialo pri pohľade na dvanásť 
rozkošných dievčat, ktoré tancovalo jive 
a vyzerali ako z vianočnej rozprávky.
Sviatočnú atmosféru dotvorili nádherné 
pesničky od sestier Kristínky a Ley Suro-
vých.
Naše trénerky ukázali aj svoje dychberúce 
choreogra ie. Predviedli nielen svoj talent 

a šikovnosť, ale celý večer sa starali o deti 
a aj vďaka nim prebehli vystúpenia bez 
najmenších problémov, za čo im ďaku-
jeme. Ďakujeme všetkým, ktorí nám po-
mohli dotvoriť krásnu atmosferu v Spolo-
čenskom dome. Od zvukára Filipa Gaála, 
cez najlepšieho moderátora Vratka Sirági-
ho, bez ktorého si už naše podujatia nevie-

me ani predstaviť, až po miestnych dobro-
voľných hasičov a všetkých pomocníkov.
Ďakujeme rodičom, ktorí si našli čas 
a upiekli chutné dobroty. Vďaka Ľubke 
Lempochnerovej sme mali ten najkrajší 
candy bar a vyzeral ako z rozprávky. Ďa-
kujeme aj dvom úžasným maminám Mar-
tinke Törökovej a Naďke Mokrej, že máme 

krásne fotogra ie a videá z tohto večera. 
Pozdravujeme všetky detičky, ktoré boli 
v tento deň choré. Mysleli sme na vás, lebo 
vieme, ako ste sa tešili sa na tento deň.
Ani sa nedá opísať pocit vďačnosti, ktorý 
v sebe máme. Toľko ľudí dalo do toho 
svoje srdce a svoju vášeň. A sme veľmi 
šťastné, že sa nám to vrátilo v podobe roz-
žiarených očí detí a rodičov a v podobe 
krásnych slov, ktoré si nesmierne vážime. 
Ďakujeme, že nám stále veríte a že aj vďa-
ka Vám City Kids rastie. Želáme všetkým 
tie najkrajšie Vianoce, aby to boli dni plné 
lásky a krásnych spoločných chvíľ.

Vaše City Kids
Foto: Martina Töröková

VIANOCE V CITY KIDS

 Všetky fotografi e a videá si môžete pozrieť na našej stránke www.citykids.sk a na IG. 
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Jesenná časť našich futbalistov sa 
niesla v znamení premiéry dvoch ka-
tegórii, ktoré doposiaľ nevystupovali 

pod hlavičkou MFK v súťažiach organizo-
vaných BFZ (Bratislavský futbalový zväz) 
a ObFZ (Oblasný futbalový zväz - Bratisla-
va mesto).

Po dlhých rokoch bez staršieho dorastu 
sa nám konečne podarilo túto kategóriu 
poskladať. Tím tvoria hráči, ktorí svoju 
futbalovú kariéru začínali pred zhruba 
12-timi rokmi ako 5-roční v bystrických 
farbách.
O seniorskom tíme sme už čo to popísa-
li v predošlom čísle Našej Bystrice. Len 
v skratke, na prelome augusta prišlo k zlú-

čeniu dvoch klubov MKF Slovan ZB a MFK 
ZB. V jesennej časti už nastupovali naši se-
niori v 6. lige (pozn. v rámci reorganizácie 
prišlo k prečíslovaniu - z 5. sa stala 6.) pod 
hlavičkou MFK. Premiéru v seniorskom 
tíme absolvovali aj štyria naši odchovan-
ci z kategórie U19 a nestratili sa. Práve 
naopak, priniesli do mužstva nový vietor 
a boli prínosom a zároveň aj prísľubom 
do budúcna.
Na jeseň reprezentovalo našu obec v sú-
ťažných i nesúťažných zápasoch vyše 140 
registrovaných hráčov v deviatich kategó-
riách. Výsledkovo to všeobecne nebolo 
najhoršie, no po odohraní polovice súťaže 
sme počítali s lepším umiestnením niekto-
rých tímov. Samozrejme jeseň priniesla 

i svetlé momenty, zápasy, v ktorých naši 
hráči ukázali progres a potešili predvede-
nou hrou trénera i našich fanúšikov.
Zima nám už klope na dvere a trávnik si 
potrebuje oddýchnuť, preto sa presúva-
me na umelú trávu a do haly, kde budeme 
ďalej pokračovať v tréningovom procese. 
S trénovaním skončíme tesne pred sviat-
kami a do zimnej prípravy sa pustíme 
po Troch kráľoch. Čaká nás kopec práce 
v zimnej príprave, budeme robiť všetko 
preto, aby jarná časť bola ešte lepšia ako 
tá jesenná. Chceme hrať oku lahodiaci fut-
bal, ktorý opäť priláka bystrických fanúši-
kov na štadión.

 (jf)
Foto: archív autora

BYSTRICKÝ FUTBAL 
PO JESENNEJ ČASTI

VAŠEK MĚŠŤAN
PROFIL TRÉNERA A KRÁTKE 
ZHODNOTENIE PÔSOBENIA 
PRI KATEGÓRII U13

Trocha z historie: Byl jsem jako nej-
starší hráč u založení Slovan Zá-
horská Bystrica, kde jsem odehrál 

dvě skvělé sezóny. Následně jsem dostal 
možnost si udělat trenérskou licenci, 
kterou jsem využil a jsem za ní velmi 
rád. Na pár zápasů jsem si vyzkoušel 
„hlavního trenéra" seniorů za Slovan ZB, 
ale zjistil jsem, že mě to to nenaplňuje 
a začal jsem se věnovat budoucnos-
ti - mládeži. Mám za sebou vynikající 
a bezkonkurenční školení 3 roky „Inter 
Academy Internazionale U5-U13", které 
jsem připravený předávat vašim spor-
tovců. Od Augusta 2022 jsem hlavním 
trenérem kateg.U13 (roč. 2010 a 2011), 
tréninkové procesy vedeme na základě 
radosti ze hry, formou soutěživosti, buď 

sám – sebou – tré-
nuješ ty nikoliv ro-
dič, učíme se disciplinovanosti, respekt 
vůči trenérům, rozhodčím a hráčům. 
Na začátku tohoto fotbalového ročníku 
do U13 přišlo 11 hráčů z U11, které jsem 
už trénoval a čekala mě výzva i pro hráče 
U13, kteří zůstali v kategorii. U13 měla 
letní soustředění v Radave, kde jsme ab-
solvovali náročné „tropické" podmínky 
– už o 9:00 bylo 28 stupňů C. Kluci to vel-
mi dobře zvládli, užívali si soustředění 
od začátku až do konce, k dispozici byl 
u hotelu bazén, který jsme samozřejmě 
hned po tréninku využili a regeneraci 
a zábavu. Naše U13 má za sebou velmi 
dobrou fotbalovou sezónu – odehrála 
hodně přípravných zápasů, má za sebou

igové zápasy a odehrané celodenné tur-
naje. Před námi  stojí velká fotbalová 
výzva pro rok 2023, hráči roč.2010  mu-
síme připravit na další sezónu „U15“. 
Kluci by měli zdokonalit technické fotba-
lové dovednosti, naučit se být týmovým 
hráčem a nebát se vzít na sebe v zápase  
na sebe zodpovědnost, začít si věřit. Má-
me připravené halové turnaje, přátel-
ské zápasy v Česku, doma na Slovensku 
a možná nás čeká výzva v Rakousku. Vel-
mi bych ocenil Vás všechny rodiče, který 
si velmi vážíme, za podporu - na hřišti 
fandíme a fandíme. 

Trenér U13 Václav Měšťan
Foto: archív autora

 Mladší žiaci U13 vľavo hore tréner Vašek 
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Seniori – VI. liga
1 MŠK Kráľová pri Senci 13 10 1 2 38:14 31
2 ŠK Igram 13 9 3 1 43:14 30
3 ŠK Vrakuňa Bratislava B 13 10 0 3 38:24 30
4 Lokomotíva Devínska Nová Ves B 13 10 0 3 26:16 30
5 FC Volkswagen Bratislava 13 8 3 2 36:14 27
6 OŠK Chorvátsky Grob 13 6 2 5 24:20 20
7 TJ Malinovo 13 5 1 7 26:29 16
8 NŠK 1922 Bratislava B 13 4 1 8 29:31 13
9 ŠKO Miloslavov 13 3 4 6 27:33 13

10 Futbalová komunita Kozmos 13 3 3 7 19:23 12
11 MFK Záhorská Bystrica 13 3 3 7 19:23 12
12 MŠK Iskra Petržalka 13 2 3 8 16:36 9
13 ŠK Hamuliakovo 13 1 5 7 17:28 8
14 ŠK Kaplna 13 2 1 10 13:56 7

Výsledky posledných 5 zápasov:
MFK Záhorská Bystrica - ŠK Kaplna 4 : 2 (3:0)
Futbalová komunita Kozmos - MFK Záhorská Bystrica 5 :1 (4:0)
MFK Záhorská Bystrica - MŠK Iskra Petržalka 4 : 4 (3:2)
ŠK Hamuliakovo - MFK Záhorská Bystrica 0 : 1 (0:0)
MFK Záhorská Bystrica - FC Volkswagen Bratislava 0 : 2 (0:1)

Starší dorast U19 – IV.liga
1 MŠK Iskra Petržalka 9 8 0 1 56:5 24
2 MFK Záhorská Bystrica 9 7 0 2 37:12 21
3 FC Slovan Modra 8 6 0 2 32:12 18
4 FC Rohožník 9 5 0 4 20:20 15
5 Obecný športový klub Láb 8 2 0 6 8:39 6
6 FK Malé Leváre 9 1 1 7 11:57 4
7 ŠK Svätý Jur 8 0 1 7 9:28 1

Výsledky posledných 5 zápasov:
MFK Záhorská Bystrica - FK Malé Leváre 8 : 1 (6:0)
MŠK Iskra Petržalka - MFK Záhorská Bystrica 7 : 0 (1:0)
FC Rohožník - MFK Záhorská Bystrica 0 : 2 (0:0)
OŠK Láb - MFK Záhorská Bystrica 0 : 9 (0:5)
ŠK Svätý Jur - MFK Záhorská Bystrica 2 : 3 (1:2)

Mladší dorast U17 – III. liga
1 PŠC Pezinok 11 9 0 2 44:12 27
2 FC IMAS 11 9 0 2 39:17 27
3 Inter Bratislava B 11 8 2 1 29:7 26
4 MFK Záhorská Bystrica 11 7 1 3 27:13 22
5 FC Slovan Modra 11 6 1 4 35:21 19
6 TJ Jarovce Bratislava 11 5 1 5 31:27 16
7 MŠK Iskra Petržalka 11 5 1 5 19:20 16
8 FK Dúbravka 11 5 0 5 28:27 15
9 FKM Stupava 11 3 1 7 28:25 10

10 FK Vajnory 11 3 0 8 14:56 9
11 FK Rača Bratislava 11 2 1 8 13:22 7
12 Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK 11 0 0 11 7:64 0

Výsledky posledných 5 zápasov:
MFK Záhorská Bystrica - FC Slovan Modra 4 : 3 (2:0)
PŠC Pezinok - MFK Záhorská Bystrica 4 : 2 (1:0)
MFK Záhorská Bystrica - FK Inter Bratislava B 1 : 1 (0:0)
MŠK Iskra Petržalka - MFK Záhorská Bystrica 2 :1 (2:1)
MFK Záhorská Bystrica - FC Imas 0 : 2 (0:1)

Starší žiaci U15 – SZM
1 Senec Football Academy 11 11 0 0 79:9 33
2 MŠK Iskra Petržalka 11 10 0 1 83:10 30
3 FK Lamač Bratislava 11 7 0 4 42:27 21
4 Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK 11 7 0 4 38:18 21
5 SDM Domino B 11 6 0 5 53:31 18
6 TJ Rovinka 11 5 2 4 26:29 17
7 ŠK Tomášov 11 5 1 5 55:24 16
8 FC ŠTK 1914 Šamorín B 11 5 0 6 41:45 15
9 SFC Kalinkovo 11 3 1 7 25:49 10

10 MFK Záhorská Bystrica 11 2 3 6 14:58 9
11 ŠKO Miloslavov 11 0 2 9 13:76 2
12 TJ Malinovo 11 0 1 10 5:98 1

Výsledky posledných 5 zápasov:
MFK Záhorská Bystrica - FA Lafranconi 0 : 3 (0:1)
ŠKO Miloslavov - MFK Záhorská Bystrica 3 : 3 (1:2)
TJ Malinovo - MFK Záhorská Bystrica 0 : 5 (0:5)
MFK Záhorská Bystrica - SFC Kalinkovo 2 : 2 (1:1)
FC ŠTK 1914 Šamorín (B) - MFK Záhorská Bystrica 7 : 0 (4:0)

Mladší žiaci U13 – MZM
1 FK Vajnory 11 11 0 0 79:5 33
2 MFK Rusovce 11 9 0 2 42:14 27
3 FKM Devínska Nová Ves 11 8 0 3 34:22 24
4 MFK Záhorská Bystrica 11 6 1 4 44:25 19
5 FK Lamač Bratislava 11 5 2 4 29:24 17
6 Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK 11 5 2 4 32:19 17
7 NŠK 1922 Bratislava B 11 5 0 6 40:31 15
8 MŠK Iskra Petržalka B 11 4 2 5 16:27 14
9 SDM Domino D 11 2 3 6 16:42 9

10 FK Dúbravka 11 2 1 8 14:58 7
11 ŠK Vrakuňa Bratislava B 11 2 1 8 19:44 7
12 TJ Čunovo 11 1 0 10 9:63 3

Výsledky posledných 5 zápasov:
FK Vajnory - MFK Záhorská Bystrica 5 : 0 (2:0)
MFK Záhorská Bystrica - FK Dúbravka 6 : 2 (5:2)
ŠK Vrakuňa - MFK Záhorská Bystrica 2 : 6 (1:4)
FTVŠ Lafranconi - MFK Záhorská Bystrica 3 : 1 (2:0)
MFK Záhorská Bystrica - FKM Devínska Nová Ves 3 : 4 (0:3)
Kategórie U11/U10/U9/U8 nehrajú na výsledky a tabuľky. U11 
a U10 hrajú súťaž prípraviek. U9 a U8 hrajú turnajovým spôso-
bom.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy - výzva 
na podporu športu 2022 sa nám podarilo získať dotáciu 
na projekt "MFK ZB - Prípravky 2022". 
Projekt MFK ZB - Prípravky 2022 bol zameraný na zakúpe-
nie zápasového športového vybavenia pre štyri kategórie 
prípraviek, ktoré trénujú v klube MFK Záhorská Bystrica 
a zúčastňujú sa majstrovských zápasov a rôznych turnajov. 
Hlavným prínosom projektu je podpora detí, prípravkárov 
a prípravkárok, vo vykonávaní športových aktivít v rámci 
futbalového klubu MFK Záhorská Bystrica. Súťažný zápas 
je vyvrcholením tréningového procesu a kvalitné vybave-
nie, v tomto prípade nové dresy, predstavujú pre deti jeden 
z motivačných faktorov. Zároveň dajú skvelú príležitosť 
reprezentovať našu mestskú časť, naše mesto a tiež kraj 
na ligových zápasoch, ale aj rôznych turnajoch aj v iných 
okresoch, krajoch, prípadne susedných krajinách.
V rámci tohoto projektu sme zakúpili 120 sád dresov (trič-
ko, trenky, štulpne) a 8 brankárskych kompletov (tričko, 
tepláky, trenky, štulpne), ktoré sme nechali potlačiť číslami 
a logami.
MFK Záhorská Bystrica srdečne ďakuje Bratislavskému 
samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu a príkladnú 
spoluprácu pri podpore športujúcich detí a mládeže.      (jf)
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JARNÁ

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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KTORÉ PRIPRAVUJEME NA PRVÝ ŠTVRŤROK 2023

PODUJATIA,
19.1./17.30 h. Novoročný koncert ZUŠ J. Kresánka   Spoločenský dom 

Reprezentačný ples starostu   Spoločenský dom 28.1./19.00 h. 

Dávid Bílek koncert spojený s workshopom 
Spoločenský dom

5.2./15.00 h. 

Klavírny maratón   Spoločenský dom 9.2./17.30 h. 

Fašiangy v Klube dôchodcov   Spoločenský dom 12.2./15.00 h. 

Karneval   Spoločenský dom 19.2./15.00 h. 

Oslava MDŽ   Spoločenský dom 12.3./15.00 h.

Zmena programu vyhradená. 


