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ŠKOLA MÁ DVE NOVÉ TRIEDY

Počas celého leta sa v školskom areáli intenzívne pracovalo. 
Výsledkom stavebných prác je rozšírená a zmodernizovaná 
základná škola. 

„Som veľmi rád, že sa podarilo školu rozšíriť o dve nové triedy 
a  o  vstupnú halu, ktorou sa zväčšili šatne ako aj spoločenský 
priestor pre žiakov,” hovorí starosta Mestskej časti Bratislava-
Záhorská Bystrica Jozef Krúpa. Prváčikov i  starších žiakov 
teda začiatkom nového školského roka privítali priestory, 

ktoré ešte voňali novotou. Sú postavené moderne, sú vzdušné 
a dostatočne svetlé – a zariadené novým moderným nábytkom. 

„Naša mestská časť sa rozvíja, detí pribúda, preto téma školských 
i predškolských zariadení je a aj zostane mojou prioritou a prio-
ritou poslancov miestneho zastupiteľstva. Po tejto prvej etape 
rozšírenia školy už pripravujeme nadstavbu pavilónu B, ktorá 
rozšíri školu o ďalších osem tried a o odborné učebne.“
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Po stáročiach hľadania 
našlo ľudské spoločenstvo 
model správy vecí 
verejných, na základe 
ktorého sa dnes riadi 
väčšina civilizovaných 
krajín. Tým modelom je 
demokratické zriadenie, 
preferujúce vôľu ľudí. A 
pretože vôľa rôznych ľudí 
býva rôzna, zaviedol sa 
inštitút volieb. Ktorého 
z kandidátov si praje na určitom poste vidieť najviac jeho 
spoluobčanov? To je základná otázka, ktorá rozhoduje prak-
ticky o všetkých politických pozíciách – prezidentom republiky 
počnúc a poslancom niekde v obci so sto obyvateľmi končiac. 

Na  možnosť voliť veľakrát rezignujeme. Dôvody sú pritom 
rôzne: veď to ako-tak funguje aj bez môjho hlasu, veď ja to nijako 
zásadne neovplyvním, veď politika býva neraz nefér a ja dám 
tento môj postoj  najavo práve ignorovaním volieb. 

Na každom z týchto pohľadov je kus (ale len kus!) pravdy. Napriek 
tomu nevyužiť svoj volebný hlas (s výnimkou extrémnych si-
tuácií) je schovávaním hlavy do piesku. Ak som dostal hlas – a 
ja napriek tomu mlčím – beriem na seba spoluzodpovednosť za 
povolebnú situáciu a strácam právo kritizovať výsledky volieb a 
ich dôsledky.

Iste – ponuka možností nie je nikdy úplne ideálna. Ale čo už len je 
na svete celkom ideálne?  O to väčší dôvod máme na to, aby sme 
pred voľbami poctivo zvažovali a vyberali s triezvou mysľou. 
Nenaleťme na plytký populizmus, na polopravdy, na ponuku len 
naoko rozumných kompromisov! Neposudzujme situáciu iba 
podľa jej mediálnych interpretácií! Hodnoťme kandidátov podľa 
relevantných poznatkov: čo a ako robil doteraz, aké má výsledky, 
aké má názory. Pracujme na vlastnom jasnom stanovisku o kan-
didátoch a usilujme sa nahradiť ním druhoradé dojmy. 

Keď sa uchádza chlapec o nevestu, jej rodičia ho riadne pre-
lustrujú  a pozorné oči svokry ho dôkladne zröntgenujú. Do-
bre popremýšľajme o „ženíchoch“ na tieto voľby – a vyberme 
SKUTOČNE najlepších!      

Pavol Smolík,
šéfredaktor
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V tomto školskom roku privítala naša základná škola 
sedemdesiat prvákov, otvorili sa teda až tri triedy prváčikov. 
Aj preto sa finišovalo počas leta s rozšírením školy o 
dve nové triedy, s čím súvisí aj zväčšenie vstupnej haly, 
rozšírenie šatní a spoločenského priestoru.  

„Som rád, že celý projekt rozšírenia školy prebehol presne 
podľa plánu. Teda tak ako bol prerokovaný v školskej komi-
sii a na pracovných stretnutiach s poslancami miestneho 
zastupiteľstva,“ hovorí Miloslan Sajan, poslanec miestneho 
zastupiteľstva a predseda školskej komisie. 

V uplynulých rokoch investovala mestská časť do ob-
novy základnej školy, materskej školy a ich areálu celkovo 
viac ako milión eur. Len na základnú školu išlo viac ako 
päťstotisíc eur. Mestská časť, podobne ako pri nadstavbe 
materskej školy, sa usilovala získať finančné prostriedky 
aj na aktuálne rozšírenie základnej školy z iných zdrojov, 
napríklad z eurofondov či grantov. V programovom ob-
dobí 2014 – 2020 však nebola vypísaná ani jedna výzva na 
stavebné dielo v oblasti základných škôl. Preto sa mestská 
časť rozhodla vyčleniť peniaze z vlastných zdrojov a z úve-
ru.  Výška investície na prvú etapu bola  220 000 eur.  Jej 
výsledkom je rozšírenie školy o dve triedy, vstupnú halu, 
šatne a spoločenský priestor. 

„Na druhú etapu rozšírenia školy je už hotový projekt a 
začína sa proces výberu dodávateľa. Nadstavba pavilónu 
B rozšíri základnú školu o ďalších osem tried a o odborné 
učebne,“ dopĺňa starosta Jozef Krúpa. Ani týmto projek-
tom sa však rozširovanie či rekonštrukcia areálu základnej 

a materskej školy nekončí. „Plánujeme dokončiť modernú 
multifunkčnú športovú halu, ktorá bude slúžiť aj deťom na 
hodinách telesnej výchovy,“ hovorí  Jozef Krúpa. „Aj napriek 
tomu, že stavbu sprevádzajú rôzne problémy a dodávateľ 
mešká, som presvedčený, že všetko dopadne dobre. Rátam 
s tým, že športová hala by mala byť hotová už začiatkom 
budúceho roka.“

Okrem toho  mestská časť zvažuje aj ďalšie úpravy školského 
areálu, rekonštrukciou prejde aj  bežecká dráha v areáli 
školy. Pripravený je aj projekt nadstavby materskej školy 
o dve triedy a jedáleň, na ktorý sú schválené prostriedky 
z eurofondov. Nadstavba by mala  byť hotová začiatkom 
budúceho školského roka.  

Podľa starostu Jozefa Krúpu je potrebné tieto projekty 
realizovať, aby sa mohlo vyhovieť všetkým požiadavkám 
rodičov o umiestnenie detí do základnej či materskej školy. 
Koncepčným riešením je však podľa neho využitie priesto-
ru bývalého Elektrovodu na Holom vrchu v Záhorskej Bys-
trici, ktorý je vo vlastníctve župy. „Ako  poslanec a člen 
Majetkovej komisie Bratislavského samosprávneho kraja 
som pozval na návštevu areálu učilišťa poslancov. Prijali 
sme uznesenie, že BSK v spolupráci s mestskou časťou má 
na zastupiteľstvo župy pripraviť koncepciu využitia tohto 
areálu.“ Areál si pozreli aj zástupcovia školy, rady školy, 
školských dôverníkov, rodičov i  niektorí poslanci miest-
neho zastupiteľstva. „Mojou snahou je priestory využiť  na 
novú materskú školu, základnú školu, športoviská, čo je z 
dlhodobého hľadiska pre Záhorskú Bystricu nevyhnutné,” 
dopĺňa Jozef Krúpa. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MÁ DVE 
NOVÉ TRIEDY 
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Nová trieda

Symbolické odovzdávanie kľúčov od novej triedy 



OPÄŤ JE TU NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

V tomto školskom roku bude našu školu navštevovať 479 
žiakov, 277 na prvom a 202 na druhom stupni. Je to o 35 žiakov 
viac, než v minulom školskom roku. Vyučovať sa bude v troch 
pavilónoch. Žiaci prvého stupňa sa budú učiť v pavilóne A v 
jedenástich triedach, dvanásta trieda žiakov prvého stupňa 
je zriadená v pavilóne školskej jedálne. V pavilóne B sa budú v 
deviatich triedach vzdelávať žiaci druhého stupňa. 

Materská škola sa v tomto školskom roku otvorila pre 144 
detí. Všetkým deťom a žiakom ponúka naša škola množstvo 

podnetov a možností v oblasti vzdelávacej i záujmovej, 
aby mohli objaviť či zdokonaliť svoje skryté talenty, 
uskutočniť svoje túžby a sny.

Po prvýkrát sa posadili do školských lavíc noví prváci. Pra-
jem im veľa úspechov a radosti z každého školského dňa. 
Deviatakov čaká náročný školský rok. Sú pred nimi ťažké 
úlohy: vybrať si školu, na ktorej sa budú pripravovať na 
budúce povolanie a zvládnuť testy, na ktoré ich budeme 
dôsledne pripravovať my. Je na nich, koľko a ako kvalitne 
sa tejto príprave budú venovať oni sami, je na nich, koľko 
zodpovednosti majú voči sebe, voči svojim rodičom, voči 
škole.

Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok 2018/2019 bol 
plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali 
školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podu-
jatí a úspechov, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný 
nových objavov. Úprimne si prajem, aby naša škola, tak 
ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovnovzdeláva-
cia inštitúcia, ale zároveň aby mala svoju dušu, otvorené 
srdce a hladiace ruky – aby sme sa v nej všetci cítili ako v 
dobrej rodine.                                     

PaedDr. Zuzana Kaliariková 
riaditeľka školy

Verím, že počas prázdnin ste všetci mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších. Žiaci si iste oddýchli od 
školských povinností a načerpali nové sily, fyzickú a psychickú pohodu, aby úspešne zvládli nové výzvy. Po extrémne 
horúcich prázdninách a dovolenkách sa totiž opäť začal školský rok.  
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Prvé minúty našich prváčikov v škole

Tanečné vystúpenie starších žiakov



PRIPRAVUJE SA VÍZIA 
VYUŽITIA PRIESTOROV 
ELEKTROVODU
Dlhé roky zakliate kráľovstvo bývalého Elektrovodu  sa 
začína postupne prebúdzať. Po tom ako ho navštívil župan 
Juraj Droba, poslanci Bratislavského samosprávneho kra-
ja a architekti, inicioval starosta Jozef Krúpa ďalšiu ob-
hliadku. Zúčastnili sa na nej zástupcovia základnej školy 
v Záhorskej Bystrici, zástupcovia rady školy, školských 
dôverníkov, rodičov a aj niektorí poslanci miestneho 
zastupiteľstva. Všetky aktivity smerujú k jedinému cieľu 

– vypracovať víziu ako priestory bývalého Elektrovodu 
využiť. Spracovanú štúdiu by mali na svojom rokovaní 
posúdiť  v krátkom čase poslanci Bratislavského samo-
správneho kraja.

Bývalý Elektrovod chátra už viac ako desať rokov. Celý areál je 
zasadený v peknom prírodnom prostredí. Potenciál bývalého 
učilišťa je viac ako veľkorysý. Aj preto je tu dostatok miesta 
na všetko, čo Záhorská Bystrica potrebuje. Priestory sú však 
vo vlastníctve BSK, preto o ich ďalšom osude rozhoduje práve 
Bratislavská župa. „Ako poslanec Bratislavského samosprávne-
ho kraja a zároveň člen majetkovej komisie župy sa snažím 
iniciovať rekonštrukciu, a teda aj ďalšie využitie Elektrovodu, 
hlavne pre obyvateľov Záhorskej Bystrice,” hovorí Jozef Krúpa, 
starosta mestskej časti. 

Po viacerých obhliadkach teraz pripravuje tím architektov 
víziu využitia priestorov učilišťa v budúcnosti. Preto sme 
položili pár otázok architektovi  Branislavovi Kaliskému, ktorý 
je zároveň aj poslancom mestského zastupiteľstva.

Pán Kaliský, v priestoroch 
Elektrovodu ste boli už 
viackrát, ako vnímate jeho 
polohu?

Areál sa dotýka lesa v mimo-
riadne čarovnom prostredí 
Záhorskej Bystrice. V posled-
ných rokoch sa oň "stará" 
viac príroda, než ľudské 
bytosti. Pri príchode sme 
vyrušili skupinku sŕn, ktoré 
si užívali tieň pod markízou 
pri vstupe do budovy internátu. Futbalové ihrisko rozryli di-
viaky. Málokto asi vie, že tento areál je vďaka svojej polohe 
aj súčasťou Koncepcie mestských lesov, ktorú sme spracovali 
nedávno. Bývalý Elektrovod by sa mal stať jednou zo šiestich 
vstupných brán do lesoparku. Každá brána by mala byť ve-
novaná inému typu návštevníkov. Tento areál by mohol byť 
orientovaný na vzdelanie a šport.

Kedy ste boli v priestore Elektrovodu prvý raz?

Ešte v minulom roku sme so starostom Jožom Krúpom sede-
li na káve a bavili sa o tom, čo všetko v Záhorskej Bystrici 
chýba. Zoznam sa nám nezmestil na papier. Škola, futbalové 
(volejbalové, basketbalové) ihrisko, telocvičňa, plaváreň, kú-
palisko, cyklotrasy, cykloihrisko, detské dráhy, letné kino, am-
fiteáter…  Vtedy sa Jožo spýtal: „Čo myslíš, mohlo by to byť 
všetko na jednom mieste? O jednej takej lokalite totiž viem.” 
Sadli sme do auta a vtedy som sa prvýkrát ocitol v zabudnu-
tom raji pod názvom Elektrovod,  ktorý máme celé roky pod 
nosom.

Za posledný rok ste areál navštívili viackrát, dovnútra ste 
sa dostali po prvý raz až teraz. Ako ho vnímate z hľadiska 
možnej rekonštrukcie?

Objekt školy ešte nestihol celkom schátrať – na rozdiel od bu-
dovy internátov. Čím bližšie k lesu, tým je možné vidieť vyššie 
štádium poškodenia. Budova plavárne, telocvične a výrob-
ných hál sa už nedá zachrániť. To ale nebráni tomu, aby sa 
celý areál zrekonštruoval, dostaval a aby sme mu špecifickými 
funkciami vdýchli nový život.
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Vstup do bývalej školy

Ing. arch. Branislav Kaliský



Záhorská Bystrica potrebuje nové školské zariadenia, je 
možné ich v priestore Elektrovodu zriadiť?

Budovu školy je predsa najjednoduchšie obnoviť práve ako 
školu. O to viac, že kapacita tej súčasnej už dnešným potrebám 
nepostačuje. Pri náraste počtu obyvateľov by sa určite obsadili 
aj jasle či škôlka. Internáty by mohli slúžiť na ubytovanie pre 
mladé začínajúce rodiny a zvyšok areálu na športové aktivity 
celomestského významu. 

Na aké konkrétne športové aktivity myslíte?

Ku krytému bazénu stačí pridať otvorený bazén s niekoľkými 
tobogánmi, futbalové ihrisko opraviť a dostavať tribúny. 
Doplniť volejbalové a basketbalové ihrisko, požičovňu bicyk-
lov so servisom. Vybudovať parkovanie. To všetko by mohla 
župa spolu s magistrátom a v súčinnosti s mestskou časťou 
poskytnúť obyvateľom Záhorskej Bystrice a okolitých mest-
ských častí. Veď na prvom mieste by mala byť kvalita života. Je 
lepšie budovať funkčné mesto namiesto predávania majetku a 
míňania peňazí na zbytočnú údržbu nežijúcich, chátrajúcich 
nehnuteľností.

„Pri návšteve bývalého SOU energetického v Záhorskej 
Bystrici som mal možnosť obzrieť si areál a stav objektov. 
Podrobnejšie som si pozrel najmä priestory bývalej školy. Je 
to objekt medzi internátom a dielňami, skladá sa z dvoch pre-
pojených pavilónov a veľkej telocvične. Nosnú konštrukciu 
pavilónov tvorí prefabrikovaný skeletový nosný systém, 
na ktorom nebolo badať žiadne viditeľné poškodenia. Bez 
poškodenia je i väčšina sprístupnených priestorov, minimálne 
náznaky poškodenia vykazujú strešné konštrukcie a samozrej-
me vnútorné inštalácie.

Ak by sa pristúpilo k úprave týchto priestorov alebo ich častí 
na vytvorenie školského zariadenia, mohli by sa zachovať všetky 
nosné konštrukcie a väčšina deliacich konštrukcií. Zachovalo 
by sa teda i súčasné dispozičné riešenie s minimálnymi zme-
nami. Pravdepodobne by bolo nutné rozšíriť alebo prebudovať 
schodiská, pôsobili na mňa stiesnene – ale k tomu by sa mal 
vyjadriť projektant požiarnej ochrany. Pri obnove by bolo nutné 
realizovať zateplenie objektu a výmenu fasádnej konštrukcie. 
V interiéri by sa spravili všetky vnútorné inštalácie, povrchové 
úpravy a dverné konštrukcie. Pri správne vypracovanej projek-
tovej dokumentácii obnovy spolu s auditom projektu, ktorý by 
zabránil zvyšovaniu ceny diela,  by bolo možné obnovu eko-
nomicky realizovať v prospech obyvateľov mestskej časti.  

Vytvorenie školského zariadenia v týchto priestoroch sa javí ako 
zaujímavá alternatíva pre obyvateľov Záhorskej Bystrice."

Peter Kopčák,
zástupca rady školy a člen stavebnej
komisie pri miestnom zastupiteľstve

„Na celom areáli je vidieť, že bol navrhovaný ako areál školy, 
vrátane internátu, ktorý je však pre potreby bežnej základ-
nej školy asi nepoužiteľný. Priestor je však pre školu ideálny. 
Je logicky členený, oplotený, je v ňom priestor pre vonkajšie 
ihriská – detské aj pre športovcov. Väčšina budov je podľa 
môjho laického pohľadu v pomerne zachovalom stave. Do 
jedálne v budove internátu zateká, ale zdá sa, že tento pro-
blém sa dá vyriešiť opravou strechy, novou omietkou a pod-
lahami.

Škola samotná je v centre areálu a je v pomerne dobrom 
stave, asi nie oveľa horšom, než v akom ju kedysi opustili. 
Ten však samozrejme už nezodpovedá dnešným potrebám. 
Aby sa budova dala dnes naozaj používať, myslím si, že je 
nutné vymeniť všetky okná. Taktiež by bola potrebná kom-
plexná prestavba šatní a budova už potrebuje rekonštrukciu 
celého interiéru – podlahy, nové stierky a maľovku. Tieto bu-
dovy neboli, pokiaľ viem, navrhované s ohľadom na šetrenie 
energiami, takže objekt by bolo potrebné aj zatepliť. Bu-
dova má úzke a tmavé schodiská, ktoré by bolo potrebné 
nahradiť aspoň jedným novým širokým, napríklad pri-
stavaným k budove. V škole môže byť okolo 30-40 učební, 
čo postačuje stredne veľkej základnej škole. Je tam dosta-
tok kabinetov a priestor pre odborné učebne. So školou je 
prepojená telocvičňa, tá je, myslím, v oveľa lepšom stave, 
než bola pôvodná telocvičňa v našej základnej škole. Viem 
si predstaviť, že z tohto areálu by vznikla moderná a pekná 
škola spolu so škôlkou.“ 

Vladimír Šujan, 
zástupca rodičov a člen rady školy
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Návrh využitia Elektrovodu

Triedy sú v zachovalom stave



MÁM RÁD VÝZVY, 
POSÚVAJÚ MA ĎALEJ
Juraj Bartoš študoval na Štátnom 
konzer vatóriu v Bratislave a 
neskôr ukončil Vysokú školu 
múzick ých umení u docenta 
Kamila Rošku. Stal sa laureá-
tom viacer ých interpretačných 
súťa ží a už počas štúdií hral 
sólovo so Slovenskou f ilhar-
móniou. Zároveň sa venoval svoj-
mu  najobľúbenejšiemu hudob-
nému žánru – ja zzu. Začínal v 
Bratislavskom big bande a pr vé 
profesionálne anga žmán dostal u 
Petra Lipu. Sníval však o svojom 
vlastnom orchestri, ktor ý by hral 
tanečnú a ja zzovú hudbu dvad-
siatych a tridsiatych rokov. Tak 
sa zrodil orchester Bratislava Hot 
Serenaders, ktor ý vedie dodnes 
a má celosvetové renomé. Pre 
zaujímavú prácu tohto umelca a 
jeho pozoruhodné v ýsledk y – ale 
aj preto, že už nejak ý čas je Ju-
raj Bartoš oby vateľom Záhorskej 
Bystrice, sme ho požiadali o roz-
hovor. 

Nie je bežné, že by už školopovinné 
dieťa hralo na trúbku. Vy ste tak-
to začínali, ako ste sa k tomuto 
nástroju dostali?

Na trúbku som začal hrať, keď som 
mal sedem rokov. Náš otec mal veľmi 
rád hudbu a keď v Hutnom pro-
jekte, kde pracoval, rušili dychov-
ku, doniesol nám domov bubny a 

trombón. Na bubny sme hrali obaja 
s bratom Karolom, ale na trombón 
som mal prikrátke ruky, a tak mi 
otec kúpil trúbku. Krátko potom brat 
doniesol gramoplatňu s nahrávkami 
Louisa Armstronga a bolo všetko jas-
né. Dodnes hráme s bratom spolu – v 
orchestri Bratislava Hot Serenaders.

Ako sa vyvíjal váš profesijný život 
trubkára, čo vás v ňom najviac po-
sunulo k interpretačnej kvalite?

Mám rád výzvy a tie ma posúvajú 
ďalej. Splnil som si svoj sen, založil 
som vlastný orchester Bratislava Hot 
Serenaders. Ani po jeho založení som 
však nezanevrel na vážnu hudbu. 
Naďalej koncertujem s vynikajúcim 
slovenským organistom profesorom 
Jánom Vladimírom Michalkom, ale 
aj s rôznymi orchestrami. Najbližšie 
budem hrať so Štátnym komorným 

orchestrom Žilina na Bratislavských 
hudobných slávnostiach Koncert pre 
trúbku Johanna Nepomuka Humme-
la. Vediem takisto orchester Melody 
Makers známeho Ondřeja Havelku, 
s ktorým koncertujem hlavne v 
Čechách. V neposlednom rade sa 
venujem aj pedagogickej činnosti. 
Som docentom na Janáčkovej aka-
démii múzických umení v Brne.
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Juraj Bartoš, foto: © Vladimir Yurkovic

Po koncerte vo Vatikáne

Foto: © Ctibor Bachratý



Trúbka má svoju bohatú históriu a 
aj spôsob jej využitia sa vyvíjal.  

Trúbka má naozaj bohatú históriu. 
Ako je to aj pri mnohých iných 
nástrojoch, jej „predchodcovia” 
vznikali v priebehu tisícročí spraco-
vaním dostupných materiálov. Naj-
prv to boli zvieracie rohy, neskôr 
mosadz a iné kovy. I dnes, keď má 
trúbka vcelku ustálenú podobu, 
prechádza permanentným vývo-
jom. Je to výrazný nástroj, ktorý 
kedysi zvolával do útoku, ale dnes 
má nezastupiteľné miesto takmer v 
každom hudobnom žánri. V hudob-
ných dejinách nachádzame mnoho 
krásnych diel, ktoré boli napísané 
pre trúbku. Azda najdôležitejšiu 
úlohu má však v jazze. Nejde iba o 
skladby, kde hrá dominantnú úlo-
hu, ale hlavne o interpretov, vďaka 
ktorým začala znieť úplne inak ako 
predtým. Stačí spomenúť mená ako 
Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, 
Harry James, Miles Davis a mno-
hé ďalšie, vďaka ktorým sa tento 
nástroj ozýva dodnes v mnohých 
domácnostiach.

Spolupracovali ste a spolu-
pracujete s významnými sloven-
skými i svetovými umelcami. 
Ktoré z týchto aktivít boli pre vás 
najinšpirujúcejšie a prečo?

Každé stretnutie je podnetné a 
inšpirujúce. Veľmi som vďačný 
Petrovi Lipovi, že ma angažoval ešte 

počas štúdií do svojho comba, neza-
budnem na spoločné vystúpenie s 
legendárnym Dizzym Gillespiem, na 
moje účinkovanie s Rayom Charle-
som, Lizou Minnelli, Shirley Bassey, 
ako i na spoluprácu s menej zná-
mymi, ale vzácnymi ľuďmi a vyni-
kajúcimi hudobníkmi. Mám na tie-
to stretnutia krásne spomienky a 
neustále z nich čerpám inšpiráciu a 
poučenie.

Hra na trúbke je nielen umeleckým 
výkonom, ale vyžaduje si vraj aj 
solídny kondičný základ. Ako si 
udržujete kondíciu?

Áno, treba mať dobrú fyzickú i psy-
chickú kondíciu. Pri hre je nevy-
hnutná veľmi dobrá kontrola dy-

chu (musí sa používať tzv. plný 
jogový dych) a svalstvo tváre, ktoré 
je neprirodzene zaťažované, sa 
musí neustále precvičovať. Pri 
hre na trúbke dvojnásobne platí 
staré pravidlo: keď necvičíš deň, 
počuješ to ty, keď dva, počujú to 
tvoji spoluhráči, keď tri, počuje to 
každý. Na udržanie kondície veľmi 
rád plávam, prechádzam sa, ale za 
posledné roky mám po tejto stránke 
veľké resty a musím sa polepšiť...

Pre vás ako trubkára je teda život 
v Záhorskej Bystrici pri lese so 
sviežim vzduchom ideálny. Vní-
mate to tak aj vy?

Na mieste, kde teraz bývam so svojou 
manželkou a dcérkou, som strávil 
mnoho času už od útleho detstva. 
Mali sme tu veľký sad a pamätám si, 
že vždy, keď sme prišli do Záhorskej 
Bystrice, sa mi chcelo okamžite spať. 
To mi zostalo dodnes. Vzhľadom na 
to, že som veľa na cestách a vďaka 
krásnemu prostrediu, čistému vzdu-
chu a zázemiu, ktoré mi vytvárajú 
moje dievčatá, sa doma cítim ako na 
dovolenke v Tatrách.
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Prvé verejné vystúpenie

Foto: © Ctibor Bachratý

Zľava: Juraj Lehotský, Juraj Bartoš, Liza Minelli, Peter Smékal



OD SEPTEMBRA CHODÍ
ZO ZÁHORSKEJ BYSTRICE 
NOVÁ LINKA MHD
Záhorskú Bystricu dlhé roky obsluhovala jediná linka 
mestskej hromadnej dopravy – číslo 37. Aj preto mest-
ská časť už dávnejšie žiadala magistrát hlavného mesta 
o ďalšiu linku. Problematické bolo hlavne napojenie 
na Dúbravku a Karlovu Ves, kam viaceré naše deti a 
mladí chodia do školy a dospelí do práce. Rokovania 
boli dlhé a dokonca hrozilo, že Záhorská Bystrica začne 
podpisovať petíciu. Nakoniec došlo k dohode a nová 
linka sa stala realitou.

Na svoju prvú jazdu sa tridsaťšestka vydala začiatkom 
septembra. Jej trasa spojí našu mestskú časť s Dúbrav-
kou cez Bory. Linka obslúži aj Strmé vŕšky. Bystrická 
tridsaťsedmička sa teda vrátila na svoju pôvodnú trasu, 
bez obchádzok na Strmé vŕšky a do Marianky. 

„Som rád, že magistrát, ktorému podnik MHD patrí, našej 
žiadosti  nakoniec vyhovel,“ hovorí starosta Jozef Krúpa.  

„Mojím hlavným zámerom bolo prepojiť Záhorskú Bystri-
cu s električkovou traťou v Dúbravke. Verím, že nová linka 
uľahčí obyvateľom Záhorskej Bystrice život.”

TRASA LINKY ČÍSLO 36
Nová autobusová linka číslo 36 pôjde od zastávky pri 
Tesco Expres smerom na Krče a na Strmé vŕšky (Ele-
ktrovod). Odtiaľ sa vráti na hlavnú cestu, cez Kruhový 
objazd Petra a Pavla sa vydá smerom k televízii Markí-
za, ďalej po Hodonínskej ceste pôjde ku krematóriu, k 
nákupnému centru Bory Mall a ďalej bude pokračovať 

smerom na Dúbravku, na Agátovú ulicu, k obchodnému 
domu Saratov až na konečnú zastávku na Žatevnej.

Nová autobusová linka číslo 36 je v skúšobnej prevádz-
ke. Jej grafikon – teda časy, keď bude jazdiť – sa aj na 
základe vašich pripomienok doladia. 

NESPOPLATNENÁ DIAĽNICA
Nová linka určite pomôže doprave zo Záhorskej Bystrice. 
Je tu však ešte jeden, stále nevyriešený problém. Cez 
Záhorskú Bystricu prechádza stále viac áut zo Stupavy, 
Marianky, Borinky, Lozorna – keďže v týchto obciach sa 
veľa stavia a obyvateľov aj tu pribúda. Preto je stále ak-
tuálna téma nespoplatnenia diaľnice od výjazdu zo Stu-
pavy k Bory Mall v oboch smeroch.

Aj napriek viacerým rokovaniam či žiadostiam zo stra-
ny starostu a našej mestskej časti ministerstvo dopravy 
túto požiadavku nepodporilo. Preto zvažujeme prípravu 
spoločnej petície mestských častí, ktorých sa téma naj-
viac týka – Záhorskej Bystrice, Lamača, Stupavy, Ma-
rianky, Borinky. O jej začatí vás budeme včas informovať.
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BYSTRIČANIA NA NÁVŠTEVE 
PETROHRADU 
Koncom prázdnin nastal „deň D“ a skupinka Bystričanov, 
prevažne členov Občianskeho združenia POZITÍVUM V NÁS, 
odletela do Petrohradu na šesťdňový poznávací zájazd. Túto 
krásnu metropolu založil v roku 1703 Peter Veľký a traduje sa, 
že pri jej budovaní sa inšpiroval holandskými mestami, popre-
tkávanými spleťou malebných kanálov. Je to jedno z historicky 
prvých miest, ktoré boli od začiatku budované podľa plánov. 
Petrohrad nás všetkých už krátko po príchode očaril a tento 
prvý dojem sa v nás každým dňom iba umocňoval. 

Počas nášho pobytu sme 
si mali možnosť pozrieť to 
najzaujímavejšie, čo toto 
mesto svojim návštevníkom 
ponúka. Hneď po ubytovaní 
sme sa rozbehli do ulíc. Ako 
prvé sme navštívili sve-
toznáme múzeum Ermitáž. 
Miestna sprievodkyňa Elena 
nám ukázala krásny komplex 
šiestich budov, ktorý kedysi  
obývala cárska rodina Katarí-
ny II. Teraz slúži ako domov najväčšej zbierky obrazov a ďalších 
artefaktov na svete, vystavených je tu približne 65 000 exponátov! 
Na druhý deň nás sprievodkyňa vzala na Petropavlovskú pevnosť, 
ktorá sa rozprestiera na „Zajačom ostrove“. Práve z tejto vojenskej 
základne s prístavom sa kedysi Petrohrad zrodil. Hlavne pre chla-
pov bola zaujímavá ďalšia zastávka: vybrali sme sa k rieke Neve, 
na ktorej je ukotvená vojnová loď Auróra. V súčasnosti slúži ako 
múzeum. 

Prehliadka Petrohradu pokračovala návštevou Chrámu svätého 
Izáka. Chrám pod vedením architekta Augusta de Montferranda 

budovali štyridsať rokov. Je vysoký 101 metrov a už zdiaľky upúta 
pozlátenou kupolou. Ja osobne som sa tešila na plavbu loďou po 
riekach Neva a Mojka. Plavili sme sa okolo Ermitáže, Fabergého 
múzea, aj okolo Stroganovho paláca. 

Petrohrad je známy nočným otváraním mostov, aby mohli lode 
bezpečne preplávať po Neve. Keď sme sa boli po polnoci pozrieť 
na toto pre nás nezvyčajné riešenie dopravenej situácie, odvšadiaľ 
sme počuli hudbu. Na každom námestí hrala živá kapela: bicie, 
gitary, klávesy –  naozaj skvelá atmosféra! 

Hoci sa mosty zatvárajú až nadránom, únavu sme necítili. Na 
ďalší deň sme sa vybrali prechádzkovým krokom do celkom 
zvláštneho, zmenšeného Petrohradu. Zmenšenina zobrazuje 
toto ruské mesto z čias 18. storočia. 

Jednou z najširších ulíc – Nevským prospektom – sme sa prešli aj 
so sprievodkyňou Inessou, ktorá nám poskytla obsiahle infor-
mácie o stavbách, ktoré túto pozoruhodnú časť mesta lemujú. Je 
tu napríklad aj budova, ktorú dala postaviť rodina Singerovcov, 
špecialistov na výrobu šijacích strojov. Momentálne je v nej kníh-
kupectvo, predajňa suvenírov a kaviareň s rozhľadňou. 

Mimoriadne nás zaujal Petro-
dvorec, ktorý vybudovali podľa 
francúzskeho Versailles, ale je 
omnoho veľkolepejší. Nachá-
dza sa tu krásna záhrada s 
fontánami, do ktorých tečie 
voda samospádom, čo bol v 
čase ich vzniku veľký objav. V parku sú aj „žartovné fontány“ – 
ak stúpite na ten správny kameň, voda  vás ostrieka. Po obede 
sme sa autobusom presunuli do Cárskeho Sela. Táto usadlosť 
niekoľkokrát zmenila majiteľa, až ju získala Katarína I., manželka 
Petra Veľkého. Sídlo po nej zdedila dcéra Alžbeta, ktorá ho prebu-
dovala do dnešnej podoby. Stavba pôsobí monumentálne a je 
krásne vyzdobená. Vnútri sme obdivovali zlatom vykladanú 
tanečnú sálu plnú zrkadiel, ale najmä známu Jantárovú komnatu.

V posledný deň sme mali voľný program. Niektorí tento čas využili 
na nákup posledných suvenírov. Let domov z letiska Pulkovo do 
Viedne trval dve a pol hodiny. A z Viedne sme to už mali  iba na 
skok autobusom domov do Záhorskej Bystrice. Až doma sme si 
uvedomili, akých krásnych šesť dní sme prežili. Okrem množstva 
zážitkov si prinášame aj príjemné spomienky na chvíle strávené 
v kruhu  priateľov – Bystričanov.  Stálo to za to. 

Barbora Besedičová
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Účastníci zájazdu

Cárske selo, Katarínsky palác

Chrám Kristovho vzkriesenia
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Na základe požiadavky rodičov dala mestská časť vyrobiť 
špeciálne plachty, ktoré by mali ochrániť pieskoviská hlavne 
proti mačacím exkrementom. Nové plachty sa dajú jedno-
ducho uchytiť, aby ich po ukončení dennej prevádzky bolo 
možné rýchlo umiestniť na pieskovisko. Zatiaľ sú na ihrisku pri 
miestnom úrade. Podnet obyvateľov Strmých vŕškov zase vie-
dol k výmene gumových dopadových plôch na detskom ihrisku 
v tejto časti Záhorskej Bystrice. Tie pôvodné totiž pod vplyvom 
slnka zapáchali gumou. 

Nové plachty na detskom ihrisku

Na rokovaní o ďalšom postupe pri výstavbe multifunkčnej 
športovej haly sa stretol starosta Jozef Krúpa, poslanci miest-
neho zastupiteľstva a miestneho úradu so stavebným dozorom 
a projektantom stavby. Na stretnutí konštatovali, že po omeškaní 
s dodávkou strešnej konštrukcie sa práce počas leta rozbehli 
naplno. Hovorilo sa najmä o tom ako stavbu ešte viac skvalitniť. 
Počas stretnutia prítomní súhlasili s návrhom projektanta 
nainštalovať v hale modernejšie svietidlá, modernú vzduchotech-
niku a umiestniť viac okien. Podľa časového harmonogramu by 
mala byť športová hala hotová ku koncu januára budúceho roku. 

Rokovania o športovej hale

Spevácky zbor Enem tak

V polovici augusta zorganizovala naša mestská časť v letnej 
čitárni pri knižnici koncert mužského speváckeho zboru z Lo-
zorna s originálnym názvom Enem tak. Zazneli známe aj menej 
známe záhorácke pesničky, celý koncert sa niesol v príjemnej 
a uvoľnenej atmosfére. Počas leta sa tu po prvýkrát konalo aj 
premietanie v rámci programu Letného kina. Príbeh zo života 
známej českej herečky Lídy Baarovej poukázal na neľudskosť 
fašizmu. Obe podujatia zaujali a ukázali, že vynovená letná 
čitáreň je vhodným priestorom na organizovanie kultúrnych a 
spoločenských akcií aj v budúcnosti. 

Obnovená letná čitáreň ožíva 

Prístupová cesta na treťom vstupe do lokality Plánky spô-
sobovala obyvateľom viaceré problémy. Po dlhom užívaní 
bol nespevnený povrch rozbitý, plný výmoľov, čo sťažovalo 
prístup hlavne automobilom. Zároveň po nej počas prudkých 
dažďov tiekla voda. Preto mestská časť na základe požiadaviek 
obyvateľov túto cestu opravila. Využila pekné letné počasie a 
urobila najskôr odvodnenie, teda umiestnila tu odvodňovací 
kanál. Následne  bol na cestu položený nový asfaltový povrch. 

Opravená cesta na Plánkach
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Viac ako päťdesiat detí a mládežníkov absolvovalo pod záštitou 
OZ Hlas nádeje farský kemp. Témou tohtoročného kempu, ako 
aj jeho názvom, bol Prístav. Celý týždeň deti sledovali príbeh 
mladého Anzelma, ktorý sa stal kráľom malej ostrovnej kra-
jiny známej ako Vomod Šán. Tam však nebol spokojný, a preto 
hľadal to najlepšie miesto na svete. Každý deň deti čakalo jedno 
z Anzelmovych dobrodružstiev, ktoré vždy s pomocou Božou 
„spoločne s ním“ zvládli. Deti absolvovali túry po úžasných 
horských trasách, návštevu Harmaneckej jaskyne, kúpanie na 
Kováčovej, svätú omšu na Starých Horách či večernú adoráciu 
a návštevu otca biskupa Jozefa Haľka. 

Farský kemp Prístav  

Občianske združenie Hlas nádeje aj tento rok organizovalo po-
bytový tábor  v penzióne Fortunato v priestoroch rekreačného 
strediska Duchonka. V rámci tábora boli pre deti prichystané 
rôzne súťaže, či už športové alebo vedomostné. Okrem toho 
sa boli pozrieť na vodnú nádrž Duchonka, kde sa aj okúpali, 
urobili si výlet na Ranč pod Babicou v obci Bojná, absolvovali 
aj túru na zrúcaninu Topoľčianskeho hradu. V rámci programu 
si mali možnosť zajazdiť na koňoch, kŕmiť rôzne zvieratá či 
rybárčiť. Tento rok sa konal aj denný tábor Nádej v priestoroch 
Materského centra blahoslavenej Zdenky Schelingovej, na kto-
rom sa počas troch turnusov zúčastnilo štyridsaťpäť detí. 

Pobytový tábor – Fortunato

Jazyková škola Smiling Snake zorganizovala v auguste prvý 
ročník denného anglického tábora s názvom Smiling Sum-
mer – Usmiate leto. Väčšina detí sa na začiatku trochu bála 
ako angličtinu zvládnu, no nakoniec prišli domov nadšené. Zis-
tili, že nie je až také ťažké rozumieť, dokonca zvládli aj deň s 
rodeným Američanom. Hrali sa, cvičili, farmárčili, záhradníčili, 
varili, riešili fyzikálne aj logické úlohy. Našli si nových kamará-
tov a odniesli si množstvo zážitkov a skúseností. 

Aj tento rok sa v septembri konal festival kukurice alebo po 
záhorácky „turešiny”. Nové miesto konania na Plácku prilákalo 
množstvo rodín s deťmi, pričom niektorí rodičia podujatie spo-
jili s oslavou narodenín ich ratolestí. Občianske združenie Hlas 
nádeje už má po mnohých úspešných ročníkoch prax, a tak s 
mladými pomocníčkami zvládli organizátori všetky stanovištia 
pripraviť načas. Plácek bol plný dobrej nálady, detských súťaží, 
hier a na stoloch bolo pripravených množstvo dobrôt. V kotli 
sa varili desiatky kukuríc a nechýbala ani tradičná torta, ktorú 
tento rok vyhrala rodina Sabbová. Ďakujeme všetkým pomoc-
níkom, sponzorom, hosťom a rodinám, že si k nám našli cestu. 

Usmiate leto

Turešinafest 2018 
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V Záhorskej Bystrici už niekoľko rokov pôsobí fotograf Pavol 
Bohunický. Toto leto sa mu naskytla príležitosť vystavovať 
svoje fotografie v talianskom Toskánsku, v meste Volterra.  
Oslovila ho jeho dávna známa, Andrea Orlická, ktorá vo voľnom 
čase maľuje obrazy. Výstavu zorganizovala Kultúrna asociácia a 
sociálna propaganda Cyrila a Metoda vo svojom sídle v rezorte 
San Francesco vo Volterre. Vernisáž sa konala 21. júla. Na 
spoločnej výstave sú obrazy Andrey Orlickej a fotografie Pavla 
Bohunického, ktoré nasnímal hlavne v Prahe, rodnej Trnave a 
v Záhorskej Bystrici. Výstava je stále prístupná verejnosti. 

Výstava v Toskánsku

Pavol Bohunický s Andreou Orlickou

V polovici júla sa v dúbravskom dome kultúry uskutočnil Dú-
bravský festival speváckych seniorských súborov. Účinkovalo 
na ňom desať umeleckých telies, medzi ktorými nechýbal ani 
Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice. V sústredenom 
výkone ponúkli naši speváci a speváčky prítomným niekoľko 
piesní nielen z pripravovaného tretieho CD tohto súboru, ale 
aj milé pesničky zo staršieho repertoáru. Zbor viedol a na 
akordeóne sprevádzal zbormajster Štefan Martinkovič. Vy-
stúpenie Speváckeho zboru Bystričan sa, podľa odozvy, zara-
dilo medzi najkvalitnejšie na celom podujatí. 

Spevácky zbor Bystričan 
na festivale 

Tento rok sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v 
Bratislave konal už ôsmy ročník Letnej bratislavskej univerzity 
pre seniorov. Prednášky boli zamerané na múzeá v Bratislave, 
hovorilo sa o Slovensku a Bratislave v roku 1968, ako aj o Slo-
vensku ako členskom štáte Európskej únie. Zaujímavé boli aj 
prednášky o významných osobnostiach folkloristiky na Slo-
vensku. Naše záhorskobystrické seniorky boli s týmto pro-
gramom, ktorý pripravili lektori z Univerzity Komenského v 
Bratislave, veľmi spokojné. 

Seniori na univerzite

Členovia aj priatelia Občianskeho združenia Klub dôchod-
cov Záhorská Bystrica sa rozhodli aj tento rok stráviť 
spoločné chvíle v chorvátskom meste Vodice. Počasie pria-
lo, tak si mohli vychutnať oddych pri mori. Absolvovali aj 
viacero výletov. Zábavná bola plavba loďou, zaujal výlet do 
Národného parku Krka či výlet na krásne súostrovie Kor-
nati. Naši seniori bývali v apartmánovom dome Lagúna 
blízko mora. Všetko vyšlo na jednotku, a tak sa tridsaťdeväť 
cestovateľov vracalo domov s množstvom zážitkov. Na naše 
„slovenské more“ sa tešia opäť o rok. 

Dovolenka vo Vodiciach
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Malí „pingpongáči“ trénovali

V druhú septembrovú sobotu sa konal jedenásty ročník Podkerepušských hodov. V príjemnej susedskej atmosfére sa varila 
fazuľovica, čapovalo sa pivko, maľovalo sa na textilné zvieratká, ale tiež sa debatovalo so starostom. Na záver boli hodovníci 
odmenení vynikajúcou tortou. Mnohých prekvapil obrovský počet malých detí, ktorý na Podkerepuškách každým rokom rastie. 
Veľká vďaka patrí všetkým obyvateľom dobrej vôle, ktorí priniesli nápoje, jedlá, dobroty – a hlavne chuť rozprávať sa a stretnúť 
sa so svojimi susedmi. Na podobnej susedskej párty sa v septembri zišli aj obyvatelia Záhorských sadov. 

Susedská párty 

Po letnej prestávke sa stretla špička mladšieho žiactva a dorastu 
v Sekuliach na prvom oficiálnom bodovacom krajskom turnaji. 
Za TTC Záhorská Bystrica nastúpili hrať Miško Bilka, Samko 
Liďák, Marek Kovalovský, Paľko Bilka a Hanka Stankovičová. 
Všetky deti hrali veľmi dobre. Hanka Stankovičová hrala stra-
tegicky, udržala si koncentráciu a vybojovala si 3. miesto, čím 
sa zaradila medzi špičku stolných tenistiek v kraji. Paľko Bilka 
nesklamal v ničom. Na turnaji nestratil ani set a finále vyhral za 
päť minút. Svoju pozíciu jednotky a nasadeného hráča si obháji 
a opäť doniesol domov zlato. Všetkým deťom patrí poďakovanie 
za vzornú reprezentáciu Záhorskej Bystrice.

TTC Záhorská Bystrica
na turnaji v Sekuliach

Paľko Bilka a Hanka Stankovičová

Hody na Podkerepuškách Susedská párty v Záhorských sadoch

V horúcom auguste bol pre najmenších pripravený denný letný 
stolnotenisový kemp, ktorý organizovalo TTC Záhorská Bystri-
ca v spolupráci s Fajn Clubom Markíza. Kempu sa zúčastnilo 
desať detí, ktoré trénoval licencovaný stolnotenisový tréner 
Ondrej Matlovič. Deti športovali celý týždeň predpoludním 
aj popoludní a na záver týždňa mali milý turnaj, na ktorom 
vyhrávali všetci súťažiaci. O stolný tenis prejavilo záujem veľa 
malých „pingpongáčov“. Tešíme sa na nové prírastky v tíme 
TTC Záhorská Bystrica.

Bližšie informácie nájdete na: www.ttc-zahorskabystrica.sk



ZNÁMY SLOVENSKÝ TENISTA
V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Na tento okamih sa tešili všetci 
športoví fanúšikovia – nielen tí 
dospelí, ale hlavne deti. Dominik 
Hrbatý, bývalá svetová dvanástka, 
súčasný tréner slovenskej daviscu-
povej reprezentácie, zavítal na te-
nisové kurty TJ Záhorák. Neprišiel 
len potešiť svojich fanúšikov, ale 
hlavne stať sa „ krstným otcom“ pri 
slávnostnom otvorení crossfitové-
ho ihriska, ktoré vyrástlo za teniso-
vými kurtami. Ale poďme pekne po 
poriadku:

12:00 – Tenisové kurty sa pripravujú 
na slávnostný okamih. Posledné za-
metanie, vešanie pestrofarebných 
balónikov, utieranie dažďových 
kvapiek na stoloch i stoličkách, 
príprava loptičiek na autogramiádu 
a na krst.

12:45 – Všetci netrpezlivo očakávajú 
Dominika a zároveň sa s obavou 
pozerajú na oblohu. Mrakov je 
neúrekom, ale dážď si zatiaľ dáva 
prestávku. Len nech to aspoň dve 
hodinky vydrží...

13:00 – Z auta vystupuje Dominik 
Hrbatý. Je usmiaty a dobre naladený 

– a to aj napriek tomu, že len ráno 
priletel z New Yorku, kde sa konal 
posledný tenisový granslamový tur-
naj sezóny, US Open. 

13:15 – Moderátorka spovedá Domi-
nika Hrbatého a Jozefa Krúpu, ktorý 
pred viac ako pätnástimi rokmi  spo-
lu s manželkou tenisový areál vybu-
doval. Dominik čo-to prezradí zo 
zákulisia veľkého tenisu, ale hovorí 
aj o svojej malej dcérke – nádejnej 
tenistke, či o tom, čo je pre neho 
v živote dôležité. Jozef Krúpa zase 
spomína ako mu napadlo postaviť 
na bývalom smetisku tenisové kurty 

a ako sa tento areál každým rokom 
rozvíjal o sociálne zázemie, malý 
klub, tenisovú stenu, osvetlenie a 
nakoniec aj o crossfitové ihrisko.

13:45 – Úvodné rozhovory máme za 
sebou a obaja aktéri prechádzajú 
na crossfitové ihrisko, kde je možné 
cvičiť na rôznych náradiach, šplhať 
sa na lane, preklápať pneuma-
tiky. Tenisti si tu môžu „zabúchať” 
loptičkou o stenu a malý kútik je pri-
pravený aj pre deti, aby sa na ihrisku 
nenudili, kým ich rodičia cvičia. 

14:00 – Dominik Hrbatý a Jozef Krú-
pa „pokrstia“ crossfitové ihrisko te-
nisovými loptičkami, ktoré vysypú 

na zem. Loptičky okamžite vyzbie-
rajú deti i niektorí dospelí. Začne 
sa autogramiáda a spoločné fotenie
s Dominikom.

14:15 – Dominik Hrbatý si prezúva 
tenisky a deti už čakajú na kurte. 
Dominik si s nimi nielen zahrá tenis, 
ale dáva im aj cenné trénerské rady.  

15:00 – Dominik ešte urobí posled-
né fotografie, podpíše posledné 
loptičky, tričká či rakety a rozlúči sa. 
V tom okamihu sa obloha zatiahne 
čiernymi mrakmi a o chvíľu začne 
pršať.  Ak si, tenisový boh, ďakujeme 
ti. A ďakujeme aj Dominikovi za 
skvelý zážitok. 

A čo povedali hlavní aktéri po „krste“?

„Areál sa mi veľmi páči, je pekne vy-
budovaný a je tu príjemná atmosféra. 
Podporu športu v akejkoľvek forme 
si vždy veľmi cením a má u mňa vždy 
zelenú. Najmä teraz, keď ani v profe-
sionálnom športe nie je všetko ideálne, 
naopak, z roka na rok je to ťažšie. 
Preto je dôležité, aby mali hlavne deti 
možnosť niekde rozvíjať svoj talent.“

Dominik Hrbatý,
bývalý svetový tenista

„Keď sme dobudovali tenisové kurty,
s myšlienkou urobiť  za nimi crossfitové 
ihrisko prišli moji synovia – obaja aktívni 
športovci. Vymysleli sme to spoločne, 
namaľoval to bystrický umelec a bys-
trickí majstri podľa nákresov vyrobili 
všetky náradia a ďalšie prvky. Pomohli 
aj viaceré miestne firmy. Som rád, že 
na ihrisku je stále viac športovcov, 
mladých i starších. Príďte aj vy, ihrisko 
je k dispozícii všetkým zadarmo.“

Jozef Krúpa, starosta a spolu- 
zakladateľ tenisového areálu
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Dominik Hrbatý a Jozef 
Krúpa krstia ihrisko

Dominik Hrbatý s mladými 
tenisovými nádejami



S HRUBÝMI HODMI SA 
NEPEKNE POHRALO POČASIE

Hrubé hody sa začali už v piatok. Ich súčasťou bolo kla-
denie vencov pri pamätníkoch SNP a padlým z prvej svetovej 
vojny. Potom účastníci spomienky prešli na Plácek, kde sa 
uskutočnila oslava na pamiatku SNP a tiež pri príležitosti Dňa 
Ústavy.  Prítomným sa prihovoril predseda miestnej organizá-
cie Zväzu protifašistických bojovníkov Miroslav Rác a predse-
da miestnej organizácie Matice slovenskej Štefan Martinkovič, 
ako aj starosta Jozef Krúpa. Na koniec slávnosti bola zapálená 
Vatra zvrchovanosti.  

Hody pokračovali v piatok na Námestí Rodiny. Teplý večer pri-
lákal  veľa mladých ľudí, hlavne rodín s malými deťmi. Po zo-

tmení sa tu totiž premietal film pre deti  s názvom Príšerákovci 
– animovaná rodinná komédia o prekliatí, ktoré  pomohlo jed-
nej nie práve spokojnej rodinke nájsť si svoje šťastie. 

V sobotu sme sa už všetci 
zobudili do upršaného 
počasia. Malým aj tým 
starším športovcom to pred-
poludním počas Behu o 
pohár starostu až tak veľmi 
neprekážalo. Prišli v hojnom 
počte a statočne bojovali o 
víťazné trofeje. Krátko pred 
začiatkom popoludňajšieho 
programu sa však dážď zme-
nil na vytrvalý lejak spojený 
s búrkou. Časť programu 
pre deti sa presunula pod pripravený stan. Deti sa zabavili a 
zatancovali si spoločne s Crazy opičkou Chichi. Po detskom vy-
stúpení prišla na pódium Kristína Debnárová s kapelou. Mladá 
talentovaná speváčka svojím výkonom zaujala. Po nej sa o 

Tak ako každý rok, všetko bolo pripravené. Pestrý program, zaujímaví účinkujúci, kolotoče, občerstvenie. Jediné, čo sa 
dohodnúť ani predvídať dopredu nedalo, bolo počasie. A práve ono počas hodov v sobotu 1. septembra popoludní a večer 
hralo hlavnú úlohu. Tí, čo prišli, nakoniec neľutovali, hodovali pod pripraveným stanom. Ale hustý a vytrvalý dážď zrej-
me mnohých Bystričanov odradil. 

Zapaľovanie Vatry zvrchovanosti

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa
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dobrú náladu hodujúcich postaral Otto Kollmann s kapelou – a 
títo hudobníci v rámci svojho vystúpenia s názvom Elán revi-
val zaspievali vari všetky známe hity populárnej skupiny. 

Čerešničkou sobotňajšieho programu malo byť vystúpenie 
skupiny Hex, to sa však nakoniec nekonalo. Kvôli počasiu 
sa organizátori rozhodli večerný koncert tejto kapely zrušiť. 
Bystričania však o toto vystúpenie neprídu. Hudobníci 
súhlasili, že program preložia. Po vzájomnej dohode sa stanoví 
nový termín a následne sa ho dozvedia všetci Bystričania.  

Nedeľný program Hrubých hodov sa začal predpoludním 
slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Petra a Pavla v Záhor-
skej Bystrici, na ktorej si veriaci pripomenuli 184. výročie vy-
svätenia kostola. Popoludní sa počasie umúdrilo – a tak bolo 

možné požehnať Kaplnku sv. Jána Krstiteľa na Donskej ulici, 
ktorá bola pred časom komplexne zrekonštruovaná. Kaplnky 
rozmiestnené po  celom katastri dokumentujú bohatý duch-
ovný život  Bystričanov v minulosti. Kaplnky a kríže vy-
jadrovali úctu k svätým, vďačnosť za uzdravenie i prosbu o 
Božiu pomoc.

Túto malú slávnosť otvoril profesor Jozef Masarik ako obyvateľ 
Donskej ulice, pár slov z histórie kaplnky povedal Martin 
Besedič, starosta Jozef Krúpa poďakoval všetkým, ktorí sa na 
rekonštrukcii podieľali. Správca našej farnosti Ľudovít Pokoj-
ný potom aj za účasti otca Jozefa Karáča kaplnku požehnal. 

V nedeľu sa naplnilo aj Námestie Rodiny. Všetci si užívali 
zlepšené počasie, deti kolotoče a dospelí zaujímavý program. 
A aké by to boli hody bez dychovky? Svojím vystúpením preto 
určite potešila Dychová hudba Jedenástka z Ivanky.  Na pó-
dium potom prišla skupina Trevis, ktorá zahrala najskôr kla-
sické ľudovky a neskôr oldies hity.

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE 
sponzorom, ktorí poskytli prostriedky na Bystrické 
hrubé hody 2018.

Hodová svätá omša

Kristína Debnárová s kapelou

Požehnanie Kaplnky sv. Jána Krstiteľa

Deti s opicou Chichi
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Už ôsmy ročník hodového behu slávnostne odštartoval 
výborný slovenský športovec Marcel Matanin, olympijský 
maratónec a viacnásobný majster sveta v behu do vrchu. „Toto 
podujatie sa mi veľmi páči, vďaka patrí mestskej časti, že aj tak-
outo formou podporuje šport v Záhorskej Bystrici. Som tu už 
tretíkrát, bol som na odovzdávaní ceny Športovec roka, a tak 
vidím, že to tu športom naozaj žije,“ povedal Marcel Matanin.

Najmladší bežci v kategórii do sedem rokov absolvovali 450 me-
trov, deti od osem do dvanásť  rokov prebehli 650 metrov. Mládež 
od 13 do 18 rokov si svoje sily zmerala na trati s dĺžkou 2 500 me-
trov a dospelí muži a ženy zápolili na trase dlhej 4 600 metrov. 

Bojovnosť všetkých zúčastnených ocenil aj bežec Marcel 
Matanin. Pridal aj radu tým, ktorí by raz chceli zabehnúť 
maratón. „Je to naozaj beh na dlhé trate. Preto všetci, ktorí 
chcú maratón raz zabehnúť, sa musia vyzbrojiť trpezlivosťou a 
nemôžu podceniť kvalitnú dlhodobú prípravu.”

Víťazi Behu o pohár starostu boli ocenení  v sobotu počas 
večerného hodového programu. Špeciálnu cenu od staros-
tu Jozefa Krúpu si prevzal aj výborný dlhoročný športovec 
Štefan Jánoš, ktorý trasu absolvoval už viackrát. Aj tento rok 
na súťaži nechýbal, a to aj napriek tomu, že už dávno prekročil 
sedemdesiatku.

BEH O POHÁR STAROSTU
UŽ PO ÔSMY RAZ

Deti do 7 rokov 

1. Ján Szabo
2. Matiáš Líška

3. Ema Varšanyiová

Deti od 8 do 12 rokov

1. Michal Imrišek
2. Pavol Bilka
3. Filip Lenčeš

Juniori od 13 do 18 rokov

1. Viktor Imrišek
2. Patrik Bartoš

3. Kristína Bartošová 

Ženy 

1. Soňa Lehotská
2. Agáta Pavlík

3. Renáta Haraslínová

Muži 

1. Tomáš Piták 
2. Marcel Imrišek
3. Oliver Sedláček  

Ak by niekto pochyboval o tom, či je v Záhorskej Bystrici dostatok dobrých bežcov, stačí sa prísť pozrieť na hodovú 
súťaž Beh o pohár starostu. Aj napriek upršanému počasiu sa na Námestí Rodiny v sobotu 1. septembra predpolud-
ním zišli bežci všetkých vekových kategórií. Všetci bojovali až do posledného dychu, aby sa potom mohli radovať 
z víťazných trofejí. 
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Účastníci behu

Víťaz mužskej kategórie

Víťazka ženskej kategórie



FLORBALISTI CHCÚ V NOVEJ 
SEZÓNE ZÍSKAŤ TRETÍ TITUL 
SLOVENSKÝCH ŠAMPIÓNOV
Úradujúci f lorbalový majster Tsunami Záhorská Bys-
trica absolvoval letnú prípravu doma. Na nový ročník 
najvyššej domácej súťaže, ktorý odštartoval v so-
botu 8. septembra, sa podľa hrajúceho trénera Mar-
tina Kuboviča naši chlapci pripravili zodpovedne. 
Bystričania vstúpili do sezóny s jasným cieľom – získať 
tretí titul slovenských šampiónov.

K ďalšiemu historickému úspechu klubu má dopomôcť 
aj Ján Purc, dlhoročný f lorbalov ý tréner, ktorý pôsobí 
ako asistent hlavného kormidelníka Petra Koutného pri 
slovenskej mužskej reprezentácii. Ján Purc sa v polovici 
júla stal oficiálnym koučom nášho majstra. S Martinom 
Kubovičom budú rovnocennými trénermi.

Letná príprava športovcov slúži predovšetkým na 
zlepšenie ich kondície, ktorá tvorí základ dobrého 
v ýkonu. Tréning býva zv yčajne rozdelený na dve fázy:   
v posilňovni a vonku. Naplno a poctivo zaberali počas 
leta aj hráči Tsunami. „Letnú prípravu sme strávili v 
Záhorskej Bystrici pri lese, kde sme sa venovali práve 
všeobecnej kondičnej príprave,“ povedal Martin Kubovič. 

Prípravu podriadili Záhorskobystričania jedinému 
cieľu. Po sezónach 2016/17 a 2017/18 túžia aj v tej ak-
tuálnej po titule slovenských šampiónov. Už treťom v 
poradí. „Na základe doterajších kvalitných tréningov 
môžem povedať, že výkonnosť tímu sa neustále zvyšuje. 
Všetci v klube veríme, že v porovnaní s minulou sezó-
nou budeme v tej aktuálnej ešte silnejší. Cieľ je spoločný 
a jednoznačne daný. Chceme získať tretí titul,“ dodala 
útočná opora mužstva i slovenskej reprezentácie Mar-

tin Kubovič. Ak by sa našim šampiónom podarilo na 
konci ročníka zodvihnúť nad hlav y aj tretí raz za se-
bou majstrovský pohár, napodobnili by úspech 1. FBC 
Trenčín, ktorý sa radoval z rovnakej majstrovskej „jaz-
dy“  v rokoch 2011 až 2013. 

V kádri Tsunami sa počas leta udiali minimálne zmeny. 
Z tímu odišiel Peter Kachnič (do SKV Praha) a Matyáš 
Němec (do Brna). Dva odchody vyvážil rovnaký počet 
príchodov. Na miesto slovenského juniorského reprezen-
tanta Matyáša Němca prišiel jeho kolega z národného 
tímu Marco Machovič (z družstva Snipers Bratislava). Do 
mužstva sa po troch rokoch vrátil aj Marek Valachovič, 
ktorý v uplynulých sezónach popri štúdiu hral napríklad 
za nemecký Weissenfels či za klub v dánskom Rodovre.  

Na štart novej sezóny sa záhoskobystrickí f lorbalisti 
naladili koncom augusta triumfom na prestížnom tur-
naji Slovak Floorball Cup 2018. Mužskú kategóriu Elite 
ovládol tím Imanust zložený práve z našich chlapcov. 
Vo finálovom zápase zdolal slovenskú reprezentáciu do 
devätnásť rokov 2:1 po nájazdoch.

Tomáš Kyselica
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UDRŽUJME ČISTOTU 
A SPRÁVNE SEPARUJME 
Už starí Gréci hovorili: „Čistota mesta je obrazom ľudí, ktorí 
v ňom žijú“. 

Súčasná moderná a konzumná doba so sebou prináša aj veľa 
otázok. Ako správne zaobchádzať s odpadom, ktorý produku-
jeme každý deň? V Záhorskej Bystrici už niekoľko rokov fun-
guje separovanie odpadu prostredníctvom zberných hniezd 
nachádzajúcich sa po celej mestskej časti, kde sú umiestnené 
kontajnery na plasty, papier a sklo. V našej mestskej časti sa 
nachádza najviac kontajnerov na separovaný odpad, pripada-
júcich na počet rodinných domov (v porovnaní s ostatnými 
časťami Bratislavy). Aj napriek tomu sme v poslednej dobe 
svedkami pravidelne sa opakujúcich situácií, keď ľudia odpad 
ukladajú vedľa kontajnerov a vzniká tak neporiadok. V konta-
jneroch sa často nachádzajú nestlačené krabice alebo plastové 
fľaše, čo znemožňuje kapacitne využiť celý obsah kontajnera. 

Podľa aktuálneho VZN je zakázané ukladať odpad vedľa kon-
tajnerov. Do kontajnerov je dovolené vhadzovať určený druh 
odpadu podľa farby kontajnerov. 

V prípade, že sú kontajnery preplnené, je možné odpad 
umiestniť v inom najbližšom stojisku kontajnerov na se-
parovaný odpad alebo v zbernom dvore. Objemný, stavebný 
odpad, bio odpad a zároveň aj separované druhy odpadov je 
možné odovzdať v zbernom dvore na KARTU VÝHOD. Každý z 
nás vie prispieť svojou troškou k čistejším verejným priestorom 
vo svojom okolí a veľakrát k tomu stačí naozaj málo.

Dominik Neradovič

Prečo separovať? Dôvodov je veľa. Správne triedenie 
odpadov: 

- znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka 
  na životné prostredie 
- šetrí prírodné zdroje surovín a energie 
- redukuje množstvo odpadu na skládkach 
- pomáha eliminovať čierne skládky odpadov 
- umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ

Do žltých nádob vhadzujeme:
neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, 
plastové obaly z domácnosti, tetrapak, plastové tašky a vrecká
Prosím nevhadzujte:
plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, 
biologickým odpadom, olejmi (okrem jedlých)
Do modrých nádob vhadzujeme:
noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenku, kancelársky papier (aj 
skartovaný), reklamné letáky, kartón, papierové tašky
Prosím nevhadzujte:
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací 
a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, 
tetrapak, alobal
Do zelených nádob vhadzujeme:
neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a 
potravín, sklenené črepy
Prosím nevhadzujte:
keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrstvené 
bezpečnostné sklo, horniny, tabuľové sklo (patrí do zberného 
dvora), technické sklo, sklo s obsahom chemických látok
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V PROCESE JEDNODUCHÝCH 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV JE 
DÔLEŽITÉ KOMUNIKOVAŤ
Zisťovali sme ako ďaleko je proces jednoduchých pozem-
kových úprav (JPÚ) v Záhorskej Bystrici. Viac nám pre-
zradila Ing. Hana Šagátová, ktorá zastupuje spoločnosť 
AGROCONS Banska Bystrica s.r.o., zhotoviteľa projektu.

V akej fáze sa nachádza proces JPÚ v Záhorskej Bystrici ?

Začali sa práce na najdôležitejšej etape projektu – 
na rozdeľovacom pláne vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu. Vypracovali sme návrh 
rozdeľovacieho plánu, ktorý sme v mesiacoch júl a august 
osobne prerokovávali s vlastníkmi pozemkov za účasti 
správneho orgánu, teda Okresného úradu Bratislava, 
Pozemkového a lesného odboru.

Zúčastnili sa týchto rokovaní všetci vlastníci pozemkov?

Celkovo sa na rokovania dostavilo 501 účastníkov, ktorí 
spolu vlastnia 498 ha územia z celkovej výmery 603 ha. To 
predstavuje bezmála 83 % plochy obvodu projektu. Rokova-
nia budú pokračovať aj v septembri.

Aké boli reakcie vlastníkov na návrh nového usporiada-
nia pozemkov?

Reakcie boli rôznorodé. Pri podobných projektoch je to 
úplne prirodzené. Niektorí vlastníci boli spokojní viac, iní 
menej. V projekte sú aj takí vlastníci, ktorým sceľovanie 
za dohodnutých podmienok neprináša až také výhody 
ako iným. Všetko záleží od charakteru vlastníctva daného 
vlastníka. Vlastníci vlastniaci veľmi nízke výmery (do 400 
m2), či jedinú parcelu, procesom nezískajú až toľko, ako 
vlastníci, ktorí doteraz vlastnili niekoľko parciel v spolu-
vlastníctve. Projekt má však bez najmenších pochybností 
pozitívny vplyv na drvivú väčšinu vlastníkov. V konečnom 
dôsledku budú zo zvýšenia atraktivity územia profitovať 
všetci.

Aké najväčšie výhody im prinesie nový návrh usporiada-
nia?

Vlastníci získajú scelené pozemky. Bez spoluvlastníkov roz-
hoduje každý sám o tom, ako bude so svojím majetkom 
nakladať. Pre každého stavebníka či investora je výhodné, 
že pozemky budú prístupné od ciest. Akákoľvek výmera 
vlastníctva je nezaujímavá, ak k nej nie je prístup. Dlhé a 

úzke pozemky nie sú racionálne využiteľné. Nové pozemky 
budú navrhnuté s lepšími parametrami. Schválením pro-
jektu pozemkových úprav sa pozemky zhodnotia a vlastník 
s nimi bude môcť disponovať podľa vlastného uváženia.

Aký bude postup s vlastníkmi, ktorí v prvom kole ro-
kovaní nesúhlasili alebo s tými, čo sa nezúčastnili pre-
rokovávania?

Vlastníci, ktorí nesúhlasili s návrhom, mali možnosť 
zhotoviteľovi predostrieť alternatívne návrhy, s ktorými by 
boli spokojní. Každému sme sa snažili v rámci zákonných a 
dohodnutých postupov vyjsť v ústrety. Ak sa vlastník prero-
kovania opakovane nezúčastní, považuje sa návrh nového 
usporiadania zo zákona za prerokovaný.

INZERCIA
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Čo teraz čaká tých vlastníkov, ktorí s novým návrhom
usporiadania pozemkov súhlasili? 

Na základe zápisníc z rokovania pripraví zhotoviteľ konečný 
návrh nového usporiadania pozemkov. Okresný úrad 
doručí rozdeľovací plán združeniu účastníkov a zverejní ho 
v obci na 30 dní. Súčasne zašle všetkým účastníkom so zná-
mym pobytom výpis z rozdeľovacieho plánu. Od doručenia 
návrhu potom plynie 30-dňová lehota na prípadné po-
danie námietky k tomuto návrhu. Všetky námietky sa 
následne vybavia. Až potom sa projekt môže schváliť. Povo-
lené projekty pozemkových úprav sa schvaľujú vlastníkmi 
vlastniacimi najmenej 2/3 výmery pozemkov v obvode pro-
jektu. Celý proces je transparentný, prebieha podľa zákona 
a stanovených pravidiel už odsúhlasených v predchádza-
júcich etapách projektu. 

Ako by ste zhodnotili prístup investora – spoločnosti Cen-
trop – v celom procese?

Investor projektu prináša vlastníkom dve základné výhody. 
Prvá je v samotnom financovaní projektu. Každý vlast-
ník zhodnocuje svoj majetok bez vlastnej investície. Ďalej 
investor znáša aj príspevky vlastníkov na vybudovanie 
cestnej siete z ich výmery (takmer 27 ha). Je úplne bežné, 

že príspevok vlastníkov na komunikácie býva 5 až 20% z 
výmery každého vlastníka. Robíme veľa projektov, kde si 
vlastníci projekt financujú sami a zároveň prispievajú z 
vlastnej výmery na cestnú sieť. 

Je aj napriek tomu na Slovensku záujem o projekty JPÚ?

Áno, záujem je u ľudí vo všetkých kútoch Slovenska. 
Vysporiadaním konkrétnej lokality a schválením pro-
jektu sa hodnota ich vlastníctva mnohonásobne zvýši 
oproti ich vstupnej investícii. V Záhorskej Bystrici by na 
tak veľkom území s rozdrobeným vlastníctvom a veľkým 
počtom vlastníkov bez investora k realizácii jednoduchých 
pozemkových úprav pravdepodobne nedošlo. Mnoho ľudí 
žijúcich v Záhorskej Bystrici už pochopilo, že je dobre, že 
bez akýchkoľvek finančných či iných príspevkov môžu 
byť súčasťou tohto procesu, ktorý im umožní zhodnotiť si 
svoje vlastné pozemky tak, aby s nimi v budúcnosti mohli 
nakladať podľa vlastného uváženia.

Čo odporúčate vlastníkom v tejto fáze?

Teraz je najdôležitejšie, aby sa vlastníci tohto procesu 
zúčastnili a komunikovali s nami alebo so správnym 
orgánom. Pri tvorbe návrhu potrebujeme vedieť o ich 
požiadavkách na nové umiestnenie ich pozemkov.

Spoločnosť Centrop s. r. o. ako investor jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záhorskej 
Bystrice a v časti katastrálneho územia Devínskej Novej Vsi 

Vám týmto oznamuje, že v dňoch 

od 10. septembra 2018 do 14. septembra 2018 a
od 25. septembra 2018 do 28. septembra 2018

bude prebiehať na Okresnom úrade Bratislava, Pozemkovom a lesnom odbore, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 

2. kolo prerokovávania návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ ZB a DNV s vlastníkmi, 
ktorí sa nezúčastnili prerokovania v mesiacoch júl 2018 a august 2018.

Dotknutým vlastníkom pozemkov zašle Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, pozvánku doporučene 
do vlastných rúk s opakovaným doručením. V prípade nejasností alebo ak Vám pozvánka nepríde na Vašu adresu 
do konca augusta 2018,  resp. ak ste zmenili adresu, ste dedičom a ešte neprebehol zápis dedičského konania do 
katastra nehnuteľností, zdvorilo Vás žiadame, aby ste kontaktovali Okresný úrad Bratislava, Pozemkový lesný odbor,
tel. 09610 46557, 09610 46561, email: tomas.kois@minv.sk, alebo spoločnosť AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., 

tel. 0915 085 383, email: agroconsbb@stonline.sk.

INZERCIA
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MESTSKÁ ČASŤ INFORMUJE
KEDY BUDÚ K DISPOZÍCII 
VEĽKOKAPACITNÉ 
KONTAJNERY NA ZBER 
OBJEMNÉHO ODPADU

Ukladajte len rozobratý odpad 
s maximálnou dĺžkou dva metre. 
Platí výlučne pre obyvateľov s 
trvalým pobytom v Záhorskej 
Bystrici.  

6. 10. 2018
• Pútnická 28, pri studni
• Pútnická 69, pri trafostanici
• Československých tankistov 
29

• Bratislavská, prístupová cesta 
k Rezidencii

• Trstínska, pri tenisových 
kurtoch

• Gbelská 23, pred požiarnou 
zbrojnicou
13. 10. 2018
• Tešedíkova 10, parkovisko pri 
trafike

• Prídavkova 1
• Prídavkova 59
• Strmé vŕšky – námestie

• Československých tankistov, 
pri reštaurácii U Muchu

• Brumovická, pri kontajnero-
vom stojisku
20. 10. 2018

• Donská 91
• Ota Holúska
• Na Krčoch, parkovisko pri                 
futbalovom štadióne

• Križovatka Rošického – 
Hargašova

• Spojnica ulíc Tatranská – 
Hargašova

• Hargašova, za miestnym 
úradom
27. 10. 2018

• Bratislavská, pri odbočke k 
Markíze

• Gbelská 23, pred požiarnou 
zbrojnicou

• Podkerepušky, pred Ulicou č. 
1, zákruta
• Podkerepušky, pri Ulici č. 7
• Plánky, pred futbalovým 
ihriskom

• Plánky, pod lesom pri rampe, 
pokračovanie ul. Na barine

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí 
a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 v čase 
od 7.00 do 22.00 h. Volebná miestnosť pre našu mestskú časť 
bude v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica v zmysle § 171, ods. 
9 a § 176, ods. 8 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. O podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že  ku dňu 
vyhlásenia volieb  do orgánov samosprávy obcí mala 5 386 
obyvateľov.

Miestne zastupiteľstvo podľa § 166 Zákona č. 180/2014 Z. z. O 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením 
č. 361/2018 zo dňa 23. 7. 2018 určilo, že miestne zastupiteľstvo 
v MČ Bratislava-Záhorská Bystrica bude mať deväť poslancov, 
ktorí sa budú voliť  v jednom volebnom obvode utvorenom 
pre celú mestskú časť. 

64-ročná pani na vozíku hľadá osob. asistentku/opatrovateľku na 3 nočné, 12-hod. služby týždenne. Miesto práce je 
v Záh. Bystrici. Môže byť aj dôchodkyňa s dobrým fyzickým stavom. Bližšie informácie na č. 0902 125909, 02/65956194.
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vodný tok

odraz
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kvality múky

preto meno
Karolíny
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22. 9.  |  9:00  |  Spoločenský dom
Mládežnícky a detský turnaj v stolnom tenise,
organizuje Spoločenstvo priateľov stolného tenisu
24. 9.  |  19:00  |  Spoločenský dom 
„Laáááska“, divadelné predstavenie,
organizuje MČ BA-ZB
26. 9.  |  17:00  |  Budova miestnej knižnice 
Štyridsiate výročie knižnice, organizuje MČ BA-ZB
30. 9.  |  18:00  |  park sv. Petra a Pavla pri kostole 
(v prípade nepriaznivého počasia Spoločenský dom)
Hudbohranie, organizuje OZ Hlas nádeje,
Farnosť sv. Petra a Pavla, MČ BA-ZB
5. 10.  |  18:00  |  Spoločenský dom
Akadémia tretieho veku, organizuje OZ Pozitívum v nás

6. 10.  |  15:00  |  Nám. sv. Floriána – Ľudový dom
Jesenný jarmok, organizuje MČ BA-ZB
13. 10.  |  8:00  |  Spoločenský dom 
Turnaj o pohár starostu v štvorhrách v stolnom tenise, 
organizuje SPST
13. 10.  |  16:00  |  Námestie Rodiny 
Slávnosti vína, organizuje MČ BA-ZB a Provino
19. 10.  |  18:00  |  Spoločenský dom 
Akadémia tretieho veku,
organizuje OZ Pozitívum v nás
21. 10.  |  15:00  |  Spoločenský dom
Podujatie Úcta k starším a Tridsiate výročie klubu 
dôchodcov, organizuje OZ Klub dôchodcov BA-ZB


