
Letná sezóna sa môže naplno rozbehnúť aj na 
detských ihriskách, ktoré sú v správe mestskej čas-
ti.  Obe sú vynovené, opravené, s novými prvkami. 
Ihrisko na Plácku okrem jarnej údržby dostalo novú 
pyramídu, hojdačky a šmykľavku. Deti sa dočkali aj 
otvorenia ihriska pri miestom úrade. Aj tu sa opravili 
poškodené časti, dosadila sa tráva a pribudol  pekný 
farebný autobus. Pri príležitosti otvorenia ihrísk sa 
stretol Jozef Krúpa s mamičkami aj na pravidelnom 
podujatí Kávička so starostom. Hovorilo sa o tom, 
čo je potrebné v našej mestskej časti zmeniť, aby sa 
rodinám s deťmi, ktorých tu pribúda neúrekom, žilo 
ešte lepšie.  

Detské ihriská otvorené 

Nové hracie prvky na detských ihriskách MČ
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Naša mestská časť žije veľmi intenzívne športom. 
Nielen florbalisti, ale aj stolní tenisti, futbalisti či 
tenisti robia Záhorskej Bystrici dobré meno. Tých, 
ktorí dosiahli v roku 2017 najlepšie výsledky, oce-
nili. Medzi vyznamenaných patrí mladý futba-
lista Matej Ďurica, stolné tenistky Mária Reľovská 
a Hanka Stankovičová, akvabela Natália Pivovarčiová, 
florbalista Martin Kubovič. Ocenenie získal aj tréner 
futbalovej mládeže Jozef Prokop, legenda športu Ján 
Besedič a tím mužov – družstvo Tsunami našich majs-
trov Slovenska vo florbale. Na slávnostnom oceňo-
vaní sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba. Všetkým 
oceneným športovcom srdečne blahoželáme! 
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Športovci roka

Ocenení športovci za rok 2017

Na základe požiadavky futbalistov sa začalo s ďalšou 
obnovou ihriska.  Novú fasádu dostane budova šat-
ní, vymenia sa tu aj nástenné svetlá. Po dokončení 
fasády sa pred budovu umiestni nové sedenie.  
Nanovo sa vyrieši aj vstup na ihrisko. Do konca mája 
by tu mal pribudnúť prístupový chodník. Opravu 
umožnila schválená úprava rozpočtu našej mestskej 
časti na tento rok.

Obnova futbalového ihriska 

Zateplujeme šatne na futbalovom ihrisku



Stáva sa už pomaly tradíciou, že výborná hudobná 
skupina Fragile v jarných mesiacoch, počas Dňa nar-
cisov, spolupracuje s Ligou proti rakovine. Aj tento 
rok vyrazili na turné, počas ktorého odohrali v rôz-
nych mestských častiach Bratislavy jedenásť kon-
certov. Vystúpili aj v Záhorskej Bystrici, čomu sa 
veľmi tešíme. Diváci mali možnosť opäť obdivovať 
unikátne umenie  tohto hudobného zoskupenia a 
zároveň prispieť na dobrú vec. Časť zo vstupného 
bude totiž venovaná na podporu projektov Ligy pro-
ti rakovine. 

Fragile v Záhorskej Bystrici

Fragile opäť zaplnil Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici
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Tradičná Prvomájová veterán Tatra rely sa aj tento 
rok zastavila v Záhorskej Bystrici. Pätnásty ročník 
odštartoval z Hviezdoslavovho námestia v centre 
Bratislavy, všetky krásne historické vozidlá mohli 
potom obdivovať na záhorskobystrickom Námestí 
rodiny aj naši obyvatelia. Toto zaujímavé podu-
jatie  organizuje Veterán klub Tatra 134, ktorý sa 
sústreďuje hlavne na staré vozidlá značky Tatra. 
Najväčším tohtoročným hitom bol jednostranný 
sklápač Tatra 147 DC 5. Organizátor akcie Peter 
Baliga všetkých pozýva aj na ďalšie tradičné podu-
jatie – desiaty ročník zrazu vojenských historických 
vozidiel Slovenské piesky, ktorý sa bude konať prvú 
augustovú sobotu. 

Hasiči na celom Slovensku si každý rok 4. mája pri-
pomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. 
Inak to nebolo ani v Záhorskej Bystrici.  Členovia 
dobrovoľného hasičského zboru sa zúčastnili na 
slávnostnej svätej omši, kde im za ich prácu poďa-
koval pán dekan Ľudovít Pokojný. Po svätej omši išli 
spoločne k soche svätého Floriána, kde sa spoločne 
pomodlili. Na obdiv tu vystavili kompletne zre-
pasovanú hasičskú tatrovku. Po svätej omši mali 
dobrovoľní hasiči posedenie v hasičskej zbrojnici, 
kde poďakovali za spoluprácu majiteľovi Pekárne u 
Floriánka Ing. Jozefovi Kubaskému.

Veterán Tatra rely

Hasiči oslávili svoj sviatok

Vystavené veterány na Námestí rodiny

Pri soche patróna hasičov Sv. Floriána



3

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
24. apríla schválilo, okrem iného, úpravy v roz-
počte. Čiastku 10 000 eur poslanci vyčlenili na 
opravu šatní, fasády a na kúpu sedadiel, ktoré budú 
na terase futbalového štadióna. Navýšila sa aj či-
astka, ktorá pôjde na tvorbu územného plánu zóny 
Ivan-ce. V súvislosti s touto lokalitou mestská časť 
už pred niekoľkými mesiacmi iniciovala spoluprá-
cu s Fakultou architektúry SVŠT. Mladí študenti 
už aj pripravili návrhy, ktoré budú podkladom pri 
tvorbe tohto územného plánu. Okrem toho boli 
na zasadnutí schválené aj podmienky verejnej ob-
chodnej súťaže na prenájom nebytových priestor-
ov pre detského lekára v zdravotnom stredisku, 
keďže ku koncu roka mu vyprší zmluva. 

Zmeny v rozpočte

Študentov architektúry zoznamujeme s územím Ivance

Aktívni obyvatelia Plánok čistili svoje okolie

Spoločné  jarné upratovanie si zorganizovali obyvate-
lia Plánok. Zamerali sa na bývalý protitankový jarok. 
Ide o lokalitu v lese na okraji Plánok, ktorú po dlhé 
roky mnohí využívali ako smetisko. Vyzbieralo sa 
tu približne pätnásť kubických metrov odpadu. Ten 
naša ekočata odviezla do zberného dvora. Na brigáde 
sa zúčastnilo viac ako päťdesiat obyvateľov Plánok, 
ktorí si po dobre vykonanej práci spoločne pochutna-
li na domácom kotlíkovom guláši.  

Brigáda na Plánkach

V predvečer prvého mája sa aj tento rok staval na 
Námestí rodiny máj – symbol jari a lásky. Dobro-
voľní hasiči sa opäť  pochlapili, máj je totiž rekordne 
veľký, meria približne 25 metrov. Do jeho koruny 
starosta Jozef Krúpa priviazal fľašku tradičného 
slovenského nápoja – Borovičky, ktorá sa však 
otvorí až po mesiaci. Príjemný teplý podvečer spes-
tril programom spevácky zbor Bystričan, folk-
lórny súbor Devín a dychová hudba Častovanka. 

Všetkým, ktorí pri stavaní mája pomohli, ďakujeme.  
Najmä dobrovoľným hasičom a spoločnosti Dekos.

Postavili sme máj

Májová “dominanta” Záhorskej Bystrice
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Nová sezóna sa začala aj pre tenistov z TJ Záhorák. 
Tím mužov sa podarilo doplniť o dvoch skvelých 
hráčov, novým kapitánom sa stal Tomáš Antálek. 
Zmeny priniesli svoje ovocie. Našim športovcom sa 
podarilo v rámci tenisovej ligy zvíťaziť hneď v prvom 
zápase s tímom Prosetu, ktorý patrí k dvom naj-
väčším favoritom. Výsledok 4:3 nielen teší, ale aj 
motivuje do ďalších zápasov. Veď naši tenisti majú 
ambíciu postúpiť tento rok do vyššej súťaže. Teni-
sový areál okrem výborných zápasov zdobí aj nový  
originálny prvok: z historickej zvonice sa podarilo 
urobiť zaujímavý stojan, ktorý zdôrazňuje, že význ-
amné turnaje sa konajú aj u nás v Záhorskej Bystrici. 

Pripomíname vlastníkom nehnuteľností, aby si udržiavali svoje pozemky pokosené. Majiteľ nehnuteľnos-
ti, bez ohľadu na to, či táto je alebo nie je oplotená, je z nej povinný počas celého vegetačného obdobia 
odstraňovať burinu. Taktiež vlastník nehnuteľnosti susediacej s verejným priestranstvom musí toto 
priestranstvo na vlastné náklady udržiavať a kosiť. Povinnosť sa vzťahuje na verejné priestranstvo od 
oplotenia nehnuteľnosti až po krajnicu vozovky, teda na spevnené plochy, pásy zelene, chodníky, brehy 
a odvodňovacie rigoly. Pozemky je potrebné pokosiť do 30. 5. 2018. Za pochopenie ďakujeme.

V minulom roku mnohých potešila rekonštrukcia 
našej pošty. Mestská časť sa preto rozhodla obnoviť 
aj celé jej okolie. Najskôr  vydláždili plochu pri pošte, 
kde osadili aj kvetináče s kvetmi. Pre cyklistov je 
k dispozícii nový stojan. Opravila sa aj plocha určená 
na parkovanie. Do krásy rozkvitla záhrada letnej 
čitárne, ktorá sa tiež nachádza priamo pri pošte. 
Zaslúžila sa o to televízia JOJ, ktorá túto plochu vy-
sadila v rámci svojej relácie Nová záhrada. 

Tenisová liga

Výzva obyvateľom

Pošta s upraveným okolím 

15. 5.  |  17:00 - 19:00  |  Reštaurácia U Muchu 
Kávička so starostom

19. 5.  |  09:00  |  tenisový areál TJ Záhorák
Tenisový turnaj Záhorák Open

26. 5.  |  10:00  |  Spoločenský dom
Valné zhromaždenie Lesného pozemkového 
spoločenstva v Záhorskej Bystrici17. 5.  |  19:00  |  Spoločenský dom 

Koncert Kandráčovcov

Upravené námestíčko pri pošte a záhrada letnej čitárne 

Tím Proset a TJ Záhorák pred úvodným stretnutím

1. 6.  |  15:00  |  futbalové ihrisko
Deň detí

27. 5.  |  15:00  |  Spoločenský dom 
Posedenie pri dychovke
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