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Prezidentské voľby
s vysokou účasťou
Obyvatelia Záhorskej Bystrice sa aj počas prezidentských
volieb ukázali ako zodpovední voliči. Kým volebná účasť na
Slovensku bola necelých 42 percent, v našej mestskej časti
prišlo v druhom kole voliť 65 percent voličov. V Záhorskej
Bystrici bolo ku dňu volieb – 30. Marca – zapísaných do
zoznamu 4 358 voličov. Z toho sa na hlasovaní zúčastnilo 2
834 občanov. Voľby v Záhorskej Bystrici vyhrala s vysokým
náskokom Zuzana Čaputová, ktorá získala 2 157 hlasov. Na
druhom mieste skončil Maroš Šefčovič, ktorý dostal 643
hlasov. Historicky prvá prezidentka Slovenska sa ujme svojej
funkcie v polovici júna. Foto: Peter Škodáček

K voľbám prišli mnohí rodičia aj s deťmi

Nadstavba škôlky

Prístavba a nadstavba materskej školy je potrebná kvôli
nedostatočným kapacitám súčasnej budovy. Po skončení
stavebných prác vzniknú dve nové triedy a nový priestor
jedálne. Na poschodí sú zatiaľ dve triedy, po prestavbe budú
štyri a na prízemí ostanú pôvodné štyri triedy. Spolu s triedami
sa vybudujú aj nové sociálne zariadenia. Na škôlke sa intenzívne
pracuje, práce idú podľa schváleného harmonogramu. Nových
škôlkarov budeme prijímať postupne od októbra.
Veríme, že dočasný stav, keď budú niektoré deti dochádzať do
náhradných priestorov, nebude rodičov obmedzovať. Text a
foto: Barbora Besedičová

Na škôlke sú osadené strešné konštrukcie

Kolaudácia športovej haly
Výstavba multifunkčnej športovej haly vstupuje do finále. V
týchto dňoch prebehla kolaudácia. Do novej haly boli už objednané aj viaceré športové prvky na cvičenie – basketbalové
koše, hrazdy, kruhy a ripstoly. Inštalovať sa budú v najbližších
dňoch. Športová hala by mala byť dovybavená do konca apríla.
Po jej dokončení ju budú môcť využívať žiaci základnej školy,
ale aj športové oddiely a verejnosť. Foto: fb

Hala má výbornú svetelnosť

Zápis do materskej školy
Základná škola s materskou školou na Hargašovej ulici v Záhorskej
Bystrici oznamuje, že zápis detí na školský rok 2019/20 sa bude
konať od 23. do 25. apríla v čase od 8:30 do 10:30 h. a od 15:00
do 16:30 h. Pri prijímaní sa budú uprednostňovať deti staršie ako
tri roky s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici, deti s odloženou
alebo dodatočne odloženou povinnou školskom dochádzkou, deti,
ktorých súrodenci už navštevujú našu základnú alebo materskú školu
a deti, ktoré dovŕšili päť rokov. Tlačivo žiadosti je dostupné priamo
v materskej škole alebo na jej webovej stránke.

Vizualizácia našej MŠ
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Materská škôlka
v náhradných priestoroch
Počas februára sa začala rekonštrukcia materskej školy
na Hargašovej ulici. Jej súčasťou je aj rozsiahla nadstavba.
Z bezpečnostných dôvodov sa vedenie našej mestskej časti
spolu s vedením základnej školy rozhodlo malých škôlkarov
dočasne presťahovať do náhradných priestorov. Od 18. marca
dve triedy fungujú v Spoločenskom dome. Jedna je v sobášnej
miestnosti a druhá v časti veľkej sály. Ďalšie dve triedy sú
v športovej hale. Pomoc pri zapožičaní priestorov poskytla
aj miestna farnosť: jedna trieda je od apríla v pastoračných
priestoroch fary. Deti raňajkujú a olovrantujú tiež v náhradných
priestoroch, na obedy chodia do školskej jedálne. Počasie nám
praje – a tak využívajú detské ihrisko vedľa Spoločenského
domu. Text: Barbora Besedičová, foto: Veronika Bilačičová

Sobášna miestnosť sa zmenila na triedu Lienok

Deň učiteľov

Učitelia z našej ZŠ s MŠ oslávili svoj sviatok v piatok 29.
marca 2019 v reštaurácii Fajn club. V tento deň si s osobitnou
pozornosťou pripomíname dôležité poslanie pedagógov.
Učiteľ je pre žiaka často druhým rodičom i kamarátom a každý
pedagóg si zaslúži poďakovanie. Oslavu otvorili učitelia ZUŠ J.
Kresánka krátkym hudobným vystúpením. Pán starosta Jozef
Krúpa odovzdal ocenenie Radke Turnerovej – pani učiteľke
materskej školy za jej celoživotnú tvorivú prácu, Jane Krettovej
– pani učiteľke základnej školy za jej aktívny prístup a obetavú
prácu pre žiakov školy. Ocenená bola aj pani učiteľka základnej
školy Marta Reinvartová, ktorá si cenu prevzala v škole. Text:
Zuzana Kaliariková, foto: archív školy

Starosta s ocenenými učiteľkami s pani Radmilou Turnerovou,
Janou Krettovou, Zuzanou Kaliarikovou, Vierou Mazáčkovou,
Máriou Šebíkovou a Miriam Trgovou

Naše ženy oslavovali

Aj tento rok si naše ženy pripomenuli svoj sviatok, 8. marca
oslávili v Spoločenskom dome Medzinárodný deň žien.
Oddýchnuť a zabaviť sa mohli pri peknom programe, o ktorý
sa postarali žiaci zo ZUŠ Jozefa Kresánka a tanečníčky zo
skupiny La Dansa. Okrem toho sa naše ženy mohli počas
podujatia skrášliť profesionálnym make-upom značky Mary
Kay a oku určite ulahodila aj módna prehliadka butiku Dany
Supukovej Madame of Karlofka. Starosta Jozef Krúpa, okrem
poďakovania, ženám podaroval aj symbolický karafiát. Text:
red, foto: Nina Martinčičová

Vystúpenie našich mladých tanečníčiek

Zbierka obnoseného šatstva
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Sociálna komisia pri miestnom úrade spoločne s farskou
sociálnou komisiou zorganizovali aj tento rok zbierku
obnoseného šatstva a obuvi pre deti i dospelých. Obyvatelia
Záhorskej Bystrice mohli darovať aj posteľnú bielizeň,
kuchynské potreby a hračky. Darcov prišlo skutočne veľa –
a tak sa zbierka, pôvodne naplánovaná na dva dni po sebe,
musela z priestorových dôvodov presunúť aj na ďalší týždeň.
Organizátori tohto záslužného podujatia všetkých darcom
srdečne ďakujú. Darované veci smerovali na stredné Slovensko,
kde poslúžia sociálne odkázaným ľuďom. Text: red

Hasičská zbrojnica
v novom šate
Dobrovoľný hasičský zbor tento rok oslavuje 140. výročie
svojho vzniku, je najstaršou ogranizáciou v Záhorskej
Bystrici. Pri príležitosti tohto významného jubilea sa podarilo
zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu. Opravila sa fasáda,
vymenili sa garážové brány a nainštaloval sa nový nápis.
Mestská časť zabezpečila túto rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR.
Všetkým podporovateľom i šikovným majstrom ďakujeme.
Foto: Veronika Bilačičová

Požiarna zbrojnica po rekonštrukcii

Výročná členská
schôdza hasičov
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru BA-ZB sa zišli 23.
marca v Spoločenskom dome na výročnej členskej schôdzi.
Počas podujatia sumarizovali a bilancovali aktivity uplynulého
roka. Hlavnou témou diskusie bola príprava osláv 140. výročia
založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici.
Naši hasiči chcú na oslavy svojho okrúhleho jubilea pripraviť
bohatý program, ktorý by zaujal nielen deti, ale aj tých skôr
narodených. Text: red, foto: Nina Martinčičová

Predseda DHZ Anton Urdovič odpovedá na otázky

Marec – mesiac knihy

Viktor Varga (v strede) s účastníkmi prednášky

Počas marca navštevovali v čase vyučovania deti prvého
stupňa základnej školy knižnicu našej mestskej časti. Tam na
nich čakala pani Alena Bernátová, ktorá im prečítala rozprávku
alebo príbeh niektorého detského hrdinu. Školáci sa dozvedeli
čo robili dvojičky Danka a Janka, ako Psíček s Mačičkou piekli
tortu alebo ako sa Malý princ spriatelil s líškou. Potom sa
spoločne porozprávali o tom, čo počuli a ako sa k sebe správali
hrdinovia jednotlivých príbehov. Akcií sa zúčastnilo 242
školákov. Dúfame, že sa deťom pútavé a zaujímavé čítanie
páčilo. Text a foto: Barbora Besedičová, Viera Marošová

Pani Alena Bernátová diskutuje so žiakmi

Prehliadka poľovníckych
trofejí
Chovateľská prehliadka trofejí tento rok zavítala
do Záhorskej Bystrice. Podujatie zorganizovala
Obvodná poľovnícka komora Bratislava v spolupráci
s Poľovníckou spoločnosťou Záhorská Bystrica.
Návštevníci výstavy mohli obdivovať trofeje zvierat,
ktoré žijú v našej lokalite. Okrem toho poľovníci
zorganizovali aj prednášky o živote zvierat pre deti zo
Základnej školy Hargašova. Počas pútavého výkladu sa
deti dozvedeli, kedy je povolený odstrel zveri, ako sa
vábia jelene, srnce či diviačia zver. Deti sa mohli zapojiť
aj do viacerých súťaží, kde za správne odpovede získali
sladkú odmenu. Foto: Barbora Besedičová
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Jarná brigáda

Pomáhala aj technika

V sobotu 30. marca sa konala v našej mestskej časti už
tradičná jarná brigáda. Aj tento rok sa brigádnici zamerali
na čistenie ciest, chodníkov, parkov, športovísk, ale aj
vodných tokov. S upratovaním pomáhali aj členovia
Dobrovoľného hasičského zboru BA-ZB, ktorí deň pred
brigádou vyzbierali veľké množstvo odpadu a smetí. Veľká
vďaka patrí futbalistom, pingpongistom, florbalistom,
Červenému krížu, poľovníkom, motorkárom, chalanom z
Diagnostického centra v Záhorskej Bystrici – a všetkým
ostatným dobrovoľníkom za pomoc pri jarnom upratovaní.
Ďakujeme aj firme Dekos za požičanie bágra. Foto: fb,
Dominik Neradovič

Účastníci jarnej brigády

6. 4. a 13. 4. | 9:00 | koniec Prídavkovej
ulice pod lesom

13. 4. | 16:30 | domáce ihrisko - Tatranská
ulica

Brigáda a výsadba stromčekov. Organizuje Lesné
pozemkové spoločenstvo.

Slovan MKF Záhorská Bystrica proti FK Dúbravka.

14. 4. | 15:00 | Spoločenský dom

12. 4. | 17:00 | základná škola

Výročná členská schôdza Červeného kríža.

Akadémia tretieho veku. Organizuje Občianske
združenie Pozitívum v nás.

16. 4. | 19:00 | Spoločenský dom

12. 4. | 14:00 – 18:00 | Ľudový dom

POZVÁNKY

Veľkonočné tvorivé dielne. Organizuje OZ Hlas nádeje.

Koncert Fragile Narcis Tour.

13. 4. | 9:00 – 12:00 | Ľudový dom

17. 4. | 17:00 | domáce ihrisko - Tatranská
ulica

Kurz pletenia korbáčov „u dvoch strýcú“. Organizuje
Martin Jurček.

MFK Záhorská Bystrica – mladší žiaci U13 proti MŠK
Iskra Petržalka.

13. 4. | 9:00 | domáce ihrisko - Tatranská
ulica

24. 4. | 17:00 | domáce ihrisko - Tatranská
ulica

MFK Záhorská Bystrica – staršia prípravka U11 proti
FKM Stupava.

13. 4. | 10:15 | domáce ihrisko - Tatranská
ulica
MFK Záhorská Bystrica – mladšia prípravka U10 proti
FKM Stupava.

13. 4. | 11:30 | domáce ihrisko - Tatranská
ulica
MFK Záhorská Bystrica – starší žiaci U11 proti FK Inter
Bratislava B.

13. 4. | 9:00 – 13:00 | Ľudový dom
Veľkonočné tvorivé dielne v Ľudovom dome. Organizuje
OZ Hlas nádeje.

MFK Záhorská Bystrica – mladší žiaci U13 proti TJ
Jarovce Bratislava.

27. 4. | 17:00 | domáce ihrisko - Tatranská
ulica
Slovan MKF Záhorská Bystrica proti TJ Jarovce.

28. 4. | 15:00 | Spoločenský dom
Výročná členská schôdza Občianskeho združenia Klub
dôchodcov BA-ZB.

30. 4. | 18:00 | Námestie Rodiny
Stavanie mája. Organizuje MČ BA-ZB a Dobrovoľný
hasičský zbor BA-ZB, Námestie Rodiny.
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