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Mladí florbalisti sú majstrami Slovenska. Blahoželáme!

Veľká noc priniesla našim florbalistom obrovský úspech. Vyvrcholili zápasy play off extraligy a mladí
vyhrali finálový zápas s FaBK ATU Košice. Po dvoch prvých vzájomných finálových zápasoch bol stav 1:1.
Rozhodli ďalšie dva, v ktorých sa naši stretli s košickým obhajcom titulu v Stupave. Výborný výkon a veľké
zanietenie prinieslo svoje ovocie, súboje vyhrali záhorskobystrickí hráči s výsledkami 7:4 a 6:5 po samostatných nájazdoch. Juniori Tsunami tak po prvýkrát získali najcennejšiu slovenskú trofej a úspešne kráčajú v šľapajach tímu mužov. Chalani, sme na vás pyšní.
Do finále postúpili v rámci play off extraligy aj muži. Finále pokračuje dvomi zápasmi tento víkend v Košiciach. Na obhajobu titulu z minulého roka stačí našim florbalistom vyhrať jeden zápas. Držíme palce!

Levanduľa do každého domu

Levandule do každej bystrickej domácnosti

V rámci pravidelnej jarnej akcie sme v apríli rozdávali do každej domácnosti kríček levandule. O populárnu akciu bol veľký záujem aj tento rok, už od rána
stáli rady záujemcov na oboch distribučných miestach. Týmto podujatím chce mestská časť motivovať
ľudí, aby sa u nás prihlásili na trvalý pobyt. Jarný
kvet, ovocný strom či okrasnú drevinu totiž dostanú
každý rok iba tí obyvatelia, ktorí majú dom či bytovú
jednotku s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici.
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Futbalové ihrisko sa pripravuje
na sezónu
Sezóna sa začína aj futbalistom. Starosta Záhorskej
Bystrice Jozef Krúpa sa preto stretol so zástupcami
oboch klubov – mládežníckym MFK a mužským Slovanom Záhorská Bystrica. Spoločne sa rekapitulovali priority a futbalisti uviedli, aké majú voči mestskej
časti požiadavky. Tá už doteraz objednala a zaplatila firmu, ktorá urobila základnú údržbu ihriska –
hlavne sa prevzdušnil, upravil a zapieskoval trávnik.
K ďalším prioritám, ktoré zabezpečí mestská časť,
bude patriť oprava fasády šatní, závlahy, zavedenie
kúrenia a odvoz konárov a stavebného odpadu.

Na spoločnom stretnutí zľava Ján Blecha, František Holubek, Jozef Prokop

Sviatok stolného tenisu
Stolnotenisový oddiel TTC Záhorská Bystrica zorganizoval pri príležitosti Svetového dňa stolného
tenisu turnaj, na ktorom sa zúčastnilo takmer sto
hráčov. Pozvanie na podujatie prijal aj Zdenko Kríž,
predseda Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu a viceprezident Olympijského
výboru SR. Turnaj sa začal exhibíciou hostí i najlepších hráčov zo Záhorskej Bystrice. Potom sa
predstavili svojim rodičom deti a nasledoval rodinný turnaj vo štvorhrách. Na záver všetci dostali
certifikáty a milé darčeky. Ďakujeme organizátorke
podujatia Zuzane Juríkovej.

Turnaj plný smiechu a radosti

Červený kríž
Naša organizácia Červeného kríža, ktorá má viac
ako sto členov, sumarizovala aktivity minulého roka.
Dobrovoľníci z tejto organizácie, tak ako každý rok,
pomáhali aj vlani pri rôznych podujatiach mestskej
časti ako zdravotníci. Zároveň pripravovali aj vlastné
aktivity – Adventnú kvapku krvi, školenia pre deti a
ďalšie. Medzi najaktívnejších členov patrila Martina
Gašpareková.
Na spoločnom stretnutí si náš Červený kríž zvolil
svoju novú predsedníčku, ktorou sa stala Daniela
Martinčičová. Po dvadsiatich ôsmich rokoch vystriedala vo funkcii Annu Weinštukovú.

Nová predsedníčka ČK Daniela Martinčičová
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Oceňovali sme učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť poďakovala našim pedagógom za ich náročnú a zodpovednú prácu. Tak ako každý rok, dostali darček
a kvietok. Pri tejto príležitosti ocenilo vedenie
mestskej časti a školy zvlášť tri učiteľky – Silviu
Ondriskovú z materskej školy a Slávku Vogelovú s
Monikou Mikolášikovou zo základnej školy. Od riaditeľky školy Zuzany Kaliarikovej a starostu Jozefa
Krúpu si prevzali špeciálnu plaketu i finančnú odmenu.

Ocenené učiteľky s riaditeľkou, sprava S. Ondrisková, S. Vogelová,
M. Mikolášiková a Z. Kaliariková

Schôdza hasičov
Na svojej výročnej členskej schôdzi sa 7. apríla stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici, aby zhodnotili uplynulý
rok. Okrem zásahov pri požiaroch a asistenčných
službách pri žatve či pri viacerých spoločensko-kultúrnych podujatiach, organizovali vlani hasiči
aj vlastné zaujímavé akcie. Medzi úspešné patrila
napríklad aj súťaž O pohár starostu. Prioritou tohto
roka bude oprava požiarnej zbrojnice. V tejto súvislosti starosta Jozef Krúpa informoval, že sa mestská
časť zapojila do výzvy Ministerstva vnútra SR, aby
získala časť potrebných financií. Počas stretnutia
hasiči ocenili najstaršieho člena nášho hasičského
zboru Viliama Ščasného a poďakovali sa mu za jeho
50-ročnú aktívnu prácu.

Predseda DHZ Anton Urdovič otvára výročnú schôdzu.

Maratónci z Bystrice
V Bratislave sa 8. apríla konal už
trinásty ročník podujatia ČSOB
maratón. Aj tento rok sa do súťaže
zapojili viacerí športovci zo
Záhorskej Bystrice. Niektorí bežali
celý maratón, iní si zatiaľ trúfli len
na polovicu. Zaujímavou novinkou
je, že do tohto ročníka sa aktívne
zapojili aj naši seniori. Po dohode
s organizátormi pomáhali v zázemí
pri občerstvovaní športovcov.

Hore: Ľubomír Kubík po
úspešnom maratóne
Dole: Naši aktívni seniori
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Po polmaratóne zľava Frédérik Jacq, Jozef Krúpa, Juraj Krúpa

Nové stojiská
Obyvatelia lokality Pod Vŕškami požadovali zriadiť
nové stojiská pre kontajnery na separovaný zber.
Keďže mestská časť tu nevlastní žiadne pozemky,
začal starosta a miestny úrad rokovať s vlastníkom
týchto pozemkov, spoločnosťou Pod Vŕškami, aby
vyčlenil miesto na stojiská. Po niekoľkomesačných
rokovaniach nakoniec došlo k dohode a súkromná
spoločnosť vyčlenila a upravila dva pozemky. Vznikli tu dve stojiská – jedno pri Vápenickom potoku a
druhé oproti vstupu na futbalové ihrisko. Mestská časť okrem toho zaviazala developera, aby v celej lokalite
osadil pri cestách a chodníkoch odpadkové koše na smeti a psie exkrementy. Osadenú budú do konca mája.

Bystrická hliadka opäť v akcii
Veľká noc neznamená vždy iba oddych či šibačku.
Sú medzi nami aj takí, ktorí nelenia a dobrovoľne
pomôžu dobrej veci. Bystrická hliadka sa tentokrát
zamerala na oblasť Podkerepušiek. Vyčistili tu obe
stojiská separovaného odpadu a trochu aj skultivovali ich okolie. Bystrická hliadka sa zameriava
hlavne na súkromné pozemky a časti, ktoré sú v
správe Magistrátu hlavného mesta. Ďakujeme, že aj
vy sa staráte o čistotu v našej mestskej časti!

Aj takíto sú medzi nami...

21. 4. | 09:00 – 13:00 | zraz na Námestí rodiny

30. 4. | 18:00 | Námestie rodiny

Jarná brigáda občianskych združení a obyvateľov
Záhorskej Bystrice

Postavia aj tento rok naši dobrovoľní hasiči máj vlastnými silami? Príďte sa pozrieť! V programe sa predstavia: SZ Bystričan a DH Častovanka.

Jarná brigáda

Stavanie mája

21. 4. | 19:00 | Spoločenský dom

Jozef Hollý a symfonický orchester

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Spoločenský dom. Rezervácia a predpredaj vstupeniek
na MÚ Záhorská Bystrica.

21. 4.

Donská 91, Ota Holúska, Na Krčoch - parkovisko pri
futbalovom štadióne, križovatka Rošického - Hargašova, spojnica ulíc Tatranská - Hargašova, Hargašova - za
miestnym úradom

22. 4. | 16:00 | Spoločenský dom

Dychová hudba Záhorienka a jej hostia

Vstupenky budú dostupné cez Ticketportal a na Miestnom úrade.

28. 4.

Bratislavská - pri odbočke k Markíze, Gbelská 23 - pred
požiarnou zbrojnicou, Podkerepušky - zákruta pred
Ulicou č. 1, Podkerepušky - pri Ulici č. 7, Plánky - pred
futbalovým ihriskom, Plánky - pokračovanie ulice Na
barine pod lesom pri rampe

25. 4. | 19:00 | Spoločenský dom

Fragile Narcis Tour 2018

Vstupenky budú dostupné cez Ticketportal a na Miestnom úrade.
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