Ako si upliesť svoj korbáč?
Mestská časť v spolupráci s OZ Hlas nádeje zorganizovala v sobotu 24. marca v Ľudovom dome
Veľkonočné tvorivé dielne. Náš obyvateľ Martin
Jurček tu odovzdával svoje skúsenosti v rámci kurzu
pletenia korbáčov s názvom „U dvoch strýcú“. Niektoré prútiky si zaobstaral v prírode, iné si vypestoval na záhrade. Každý, kto si uplietol korbáč,
dostal farebnú mašľu. Hore na poschodí si zase
mohli deti spoločne s rodičmi vyrobiť veľkonočné
aranžmány na vyzdobenie svojich domovov.

Ukážka pletenia korbáčov

Florbalisti v úspešnom ťažení
Našim mladým, ale aj tým skôr narodeným florbalistom sa stále darí. Muži v rámci play off extraligy
hrali počas víkendu prvé dva semifinálové zápasy s
FaBK ATU Košice, stav je 1:1. Ďalšie dva zápasy sa
uskutočnia počas nadchádzajúceho víkendu (31. 3. a
1. 4.) na ihrisku súpera. Držíme palce!

Prečo Naša Bystrica Aktual?
Naša mestská časť žije mimoriadne aktívnym spoločenským, športovým
i kultúrnym životom. Okrem toho neustále rastie, pribúda počet obyvateľov,
s čím súvisí veľa rozhodnutí a nových investícií. Objavujú sa samozrejme aj problémy či nedostatky, ktoré treba operatívne riešiť. Chceme Vás o všetkých týchto
veciach aktuálne informovať. Preto držíte v rukách prvé vydanie periodika Naša
Bystrica Aktual, ktoré bude vychádzať ako dvojtýždenník. V rámci mesiaca dostanete jedno číslo samostatne do Vašich schránok, druhé bude súčasťou novín
Naša Bystrica, z ktorých sa stane mesačník. Aktuálne čísla budú k dispozícii aj na
web stránke a facebooku mestskej časti. Verím, že Naša Bystrica Aktual prispeje k lepšej informovanosti
a Vy získate podrobnejší prehľad o tom, čo sa v našej mestskej časti aktuálne deje.
Jozef Krúpa, starosta

Sprejeri a výtržníci
v Záhorskej Bystrici

V poslednom období sa v našej mestskej časti na viacerých plochách, budovách, múroch objavili graffity.
Sprejerov a výtržníkov chceme aj touto cestou upozorniť, že ich skutky sú v zmysle zákona považované na trestný čin poškodzovania cudzej veci.
Hranica trestnoprávnej zodpovednosti sa znížila na štrnásť rokov, v prípade, že poškodia majetok pomaľovaním a postriekaním, môžu byť
odsúdení až na jeden rok odňatia slobody.

Juniori vo svojej lige postúpili do finále, kde sa stretli s obhajcom titulu FaBK ATU Košice. Po dvoch vzájomných zápasoch je stav 1:1. Ďalšie dve finálové
zápolenia sa odohrajú počas veľkonočného víkendu v sobotu o 17-tej a v nedeľu o 14-tej hodine v
stupavskej športovej hale. Príďte našich mladých
nádejných športovcov povzbudiť!

Naši mladí úspešní florbalisti

Jarná akcia: Levanduľa do záhradky

Pomaľovaná stena, rodinný dom na Ul. čsl. tankistov

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

7. 4. | 10:00 – 12:00

9. 4.

Tesco Expres – Tešedíkova ulica
Požiarna zbrojnica – Gbelská ulica

Pútnicka 28 – pri studni, Pútnicka 69 – pri trafostanici,
Čsl. tankistov 29, Bratislavská – prístupová cesta k rezidencii, Trstínska – pri tenisových kurtoch, Gbelská 23 –
pred požiarnou zbrojnicou

Zápis detí do prvého ročníka
13. 4. | 15:00 – 18:00
14. 4. | 08:00 – 12:00

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov
16. 4.

Základná škola s materskou školou, Hargašova 5

Tešedíkova 10 – parkovisko pri trafike, Prídavkova 1,
Prídavkova 59, Strmé vŕšky – námestie, Čsl. tankistov
– pri reštaurácii u Muchu, Brumovická – pri kontajnerovom stojisku

Rodinný koncert
15. 4. | 17:00

Spoločenský dom, organizuje ZUŠ J. Kresánka
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Rodinný dom na Ul. čsl. tankistov - Rošického

Okrem toho nás trápi aj zvýšený počet vlámaní do
domov. Preto sme zintenzívnili komunikáciu nielen
s mestskou políciou, ale aj s krajským riaditeľstvom
policajného zboru. Požiadali sme ich, aby sa viac
sústredili na našu mestskú časť a zároveň zvýšili
počet hliadok v Záhorskej Bystrici. V boji proti vandalizmu je však dôležitá aj prevencia, preto sa bude
mestská časť venovať aj edukačným stretnutiam so
žiakmi základných škôl.

Bystrica očami mladých
architektov

Mesiac knihy v našej knižnici
Marec – mesiac knihy si pripomína aj naša miestna
knižnica. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy sa tu rozhodli organizovať zaujímavé exkurzie.
Počas návštev sa deti dozvedia čo-to zo zákulisia
fungovania knižnice, pani Alena Bernátová, ktorá
je aj členkou nášho speváckeho súboru „Bystričan“,
číta deťom zaujímavé úryvky z kníh. Spolu s vedúcou
knižnice pani Vierkou Marošovou hovoria školákom
aj ďalšie zaujímavé informácie o našej i zahraničnej
literatúre.

Mladí čitatelia v knižnici

Oslava MDŽ plná aktivít
Ešte pred pár rokmi mnohými zaznávaný, dnes
opäť oslavovaný je Medzinárodný deň žien. Veď
ktorej dáme nepadne dobre trochu pozornosti a rozmaznávania? Oboje si užili aj naše ženy
počas osláv svojho sviatku v Spoločenskom dome
v Záhorskej Bystrici 11. marca. Známy moderátor
Richard Vrablec ich nielen milo privítal, ale svojím
humorom aj pobavil a dal im zaujímavé informácie. Okrem toho sa naše nežné polovičky potešili zo
zaujímavej módnej prehliadky, ukážok sebaobrany
a pekných speváckych vystúpení. Nahliadli aj do
novôt v oblasti kozmetiky či vizáže a prezrieť si
mohli aj ručne vyrobené módne doplnky.

Prehliadka jarných modelov a kurz sebaobrany

Naša mestská časť sa rozhodla spolupracovať s
Fakultou architektúry SVŠT v Bratislave. Študenti
sa zameriavajú hlavne na nové perspektívne lokality v Záhorskej Bystrici. Vo svojich prácach dávajú budúci architekti na papier predstavy a vízie o
tom, ako by tieto lokality mali v budúcnosti vyzerať. Cieľom je estetické stvárnenie priestorov, ale aj
ich maximálna funkčnosť pre obyvateľov Záhorskej
Bystrice. Návrhy budeme postupne prezentovať aj
verejnosti.

Mladí architekti nad plánmi Záhorskej Bystrice

Dôchodcovia bilancovali
Klub dôchodcov sa 18. marca zišiel v záhorskobystrickom Spoločenskom dome na hodnotiacej výročnej schôdzi. Medzi hlavné aktivity klubu
patrili v minulom roku turistické výlety spojené s
grilovačkou, celkovo naši seniori vlani prešli viac
ako 260 kilometrov. Medzi stále obľúbené patrili kúpeľné pobyty, ale aj zájazdy za kultúrou či oddychom. Novinkou bola Silvestrovská zábava Klubu
dôchodcov BA-ZB pod pod heslom „do si co donese,
si môže zest aj vypit,“ ktorá nebude chýbať ani tento
rok. Začiatkom apríla budú naši seniori organizačne
pomáhať pri bratislavskom ČSOB maratóne.

Predsedníčka Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici Viera Marošová hodnotí uplynulý rok

Detské ihriská sa pripravujú
na sezónu

Slávnosti vína v družobnej obci
Vinárska tradícia je v našej rakúskej družobnej obci Göttlesbrunn veľmi silná. Jej súčasťou je
ochutnávka mladých vín, na ktorej sa zúčastnila
– tak ako každý rok – aj delegácia zo Záhorskej
Bystrice. Slávnosti vína sú v Rakúsku aj významnou
spoločenskou akciou. Navštevujú ich pravidelne
viaceré známe osobnosti. Tento rok ich poctil svojou prítomnosťou predseda rakúskeho parlamentu
Wolfgang Sobotka.

Delegácia zo Záhorskej Bystrice s organizátormi z obce Göttlesbrunn
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Pred začiatkom letnej sezóny sa postupne upravujú
aj priestory určené pre deti. Prvé na rade je detské
ihrisko pri miestnom úrade, ktoré sa opraví, plne
sfunkční, upravia sa podlahové plochy a nainštalujú
nové prvky na hranie. Následne sa opraví aj ihrisko
pod lesom na Plácku. Všetky opravy sú zamerané
aj na zvýšenie bezpečnosti ihrísk, aby ich naše deti
mohli bez obáv a naplno využívať počas teplých mesiacov v roku.

Oprava detských ihrísk
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