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Zachráňme si kultúrne dedičstvo predkov
Pod touto výzvou prinášame informáciu
o dobrovoľníckych aktivitách a nezištnej
podpore zameranej na záchranu pamiatok,
ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho
a historického dedičstva.
Viac na strane 6...

!
É
V
O
N

Malacky
Lozorno

U NÁS NAKÚPITE:

POSKYTUJEME:

– stavebný materiál
– hutnícky materiál (pásovina,
jakle, plechy, trubky, ...)
– kanalizačné systémy z PVC
(rúry, drenážne a vodovodné
hadice)

– realizáciu stavieb na kľúč, poradenstvo
– strih a ohyb betonárskej ocele podľa
projektu
– armovacie, zámočnícke a stolárske práce
– elektroinštalačné a vodoinštalačné práce
(ÚK, voda, plyn)
– dovoz štrku a piesku
– autodopravu
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STAVEBNINY KRAJN • Stupava, Malacká cesta 39 (areál Zelený dvor); tel.: 0917 435 247
• Lakšárska Nová Ves 465 (smer – pumpa Jurki); tel.: 0917 622 472

e-mail: krajn@krajn.sk
www.krajn.sk

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupiteľstvo
Vo štvrtok 25. marca sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave. Rokovanie otvoril primátor Ing. Ľubomír
Žiak. Poslanci schválili návrh programu s nasledovnými bodmi
rokovania: Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice, Kontrola uznesení, Veci majetkové,
Správa o ročnej - závierke Technických služieb Stupava, s.r.o.,
Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia, Záver.
Na rokovanie prišli aj občania. MŠ J. Kráľa a MŠ Marcheggská,
Primátor privítal avizovanú náv- ktoré odpovedali na otázky rodištevu rodičov mesta Stupavy, čov.
ktorí predostreli svoju požiadav- Prednostka JUDr. Elena Jaďuďoku – riešenie kapacity mater- vá prisľúbila rodičom, že sa doských škôlok prostredníctvom hodne stretnutie zástupcov rodisvojej hovorkyne. Pani Orbanová čov s predstaviteľmi mesta a povystúpila v mene rodičov, pred- slancami MsZ. Rodičia zase priložila petíciu a predložila poslan- sľúbili, že opäť prídu na najbližšie
com žiadosť rodičov, aby sa zasadnutie zastupiteľstva, aby zivážne venovali problému nedos- stili, ako sa ich problém rieši.
tatku voľných miest v predškolských zariadeniach. Konštatova- Neúnosná situácia
la, že dnes chýba sedemdesiat Primátor udelil slovo občianskej
miest pred deti, ktoré by mali na- návšteve p. MUDr. Kvetoslave
stúpiť do materskej školy od sep- Oravcovej, detskej lekárke, ktorá
tembra. Mesto o tomto probléme vyslovila svoj názor na funkčnosť
vedelo, na situáciu poukazovali a služby pediatrickej starostlivosaj riaditeľky škôlok. Napriek to- ti v Stupave po odchode pani
mu, že mesto investovalo do re- doktorky Mocikovej a po následkonštrukcie MŠ na Marcheg- nom nástupe MUDr. Kotlárikovej.
gskej ulici a vzniklo vyše dvadsať Stála si za svojím názorom, že
nových miest, z pohľadu rodičov, v Stupave by mali byť dve plne
ktorí nemajú šancu umiestniť funkčné a v riadnych ordinačsvoje deti, je to nedostačujúce.
ných hodinách pracujúce pediPrimátor informoval prítomných atrické ambulancie. Ing. Ľubomír
o tom, ako mesto finančne pri- Žiak ju ubezpečil, že mestu nie
spieva na školstvo a ako doteraz sú ľahostajné problémy rodičov
riešilo problém nedostatku miest a všetky podnety a sťažnosti na
v materských školách. Konštato- pediatrickú starostlivosť postupuval, že mesto vie o tomto problé- je na BSK.
me, ale momentálne nedisponu- Nakoľko riešenie tejto problemaje finančnými zdrojmi na výstav- tiky je v kompetencii Bratislavbu, či rozšírenie existujúcich ma- ského samosprávneho kraja
terských škôlok. Podniká určité v diskusii vystúpil aj Pavel Slekroky – napr. odpredaj pozem- zák, riaditeľ MKIC a poslanec
kov v lokalite Zadná, čím by zí- BSK. Informoval, že podobne
skali určité financie, ktoré by sa ako mestský úrad kontaktoval
mohli použiť i na tento účel. Pán MUDr. Veselú (bývalú riaditeľku
primátor udelil slovo pani Zakalu- na BSK, a žiadal vysvetlenie i nášovej, zástupkyni súkromnej MŠ pravu jestvujúceho stavu. V tom
Happy days zo Záhorskej Bys- čase prišlo k personálnym zmetrici, ktorá ponúkla možnosť u- nám a nikto na sťažnosti nereamiestniť deti do ich zariadenia. Ro- goval.
dičia na ponuku reagovali spontánne a pýtali sa, kto im prispeje V interpeláciách odznelo
na zaplatenie poplatkov v sú- Viceprimátor Karol Janata - upokromnej škôlke. Poukazovali naj- zornil riaditeľa MsPTS na hŕbu
mä na sociálne problémy, ktoré haluzia na ulici Marcheggskej,
nútia matky, aby nastúpili do za- nakoľko tu vzniká čierna skládka.
mestnania, v takejto situácii platiť Riaditeľ p. Justín Miština zareasúkromnú škôlku vôbec nepri- goval, že spomínanú „hŕbu“ tam
chádza do úvahy. Rodičia žiadali, nechali vodári po svojej práci
aby poslanci hľadali riešenie, aby a teda oni by si to mali po sebe aj
sa situáciou nielen zaoberali, ale upratať a takisto treba naučiť obaj urobili konkrétne kroky k zme- čanov udržiavať si poriadok pred
ne neúnosného stavu. Zároveň domami a nenosiť tam domový a
upozorňovali aj na to, že nárast iný odpad.
počtu detí spôsobí problémy aj Poslanec František Lachkovič –
základnej škole, ktorá bude mu- poznamenal, že máme mestskú
sieť otvoriť ďalšie triedy prvého políciu, nech sa prizve a rieši to
ročníka. Do diskusie sa zapojili i ako priestupok.
pp. Karol Janata, Ján Borák, Ing. Poslanec PeaDr. Milan GrambličPeter Mazúr a prítomné riaditeľky ka – apeloval na neudržiavané

komunikácie v Stupave – konkrétne ulica Nová a Záhumenská. Upozornil na stav kanalizačných poklopov na ceste a na
chýbajúce dopravné značenie
Zákaz vjazdu nad 7,5 t. Primátor
poznamenal, že komunikácia,
kde je problém s poklopmi je
v správe RSC, ktorej odišli urgencie z MsÚ.
Pán poslanec Gramblička ďalej
upozornil na sťažnosť pána Holúbeka, ktorý vystúpil na poslednom MsZ, aby sa ňou úrad zaoberal a navrhol, či by sa nemohla
znížiť intenzita osvetlenie v meste
počas nočných hodín. Dal tiež
do pozornosti zlý stav komunikácie na ul. SNP po realizácii kanalizácie.
Nakoniec pán poslanec poďakoval, že mestský rozhlas dnes
(25.3.) fungoval tak, ako má.
Slovo dostala aj občianska návšteva pani M. Sabová z ulice Novej. Požiadala o urýchlené dokončenie a opravu komunikácie
po prácach na kanalizácií. Nakoľko práce boli vykonané len do
polovice, pýtala sa kedy bude
stavba kompletne hotová. Primátor odpovedal, že nasledujúci
deň príde dodávateľ upravovať aj
túto komunikáciu.
Diskusia pokračovala
Poslanec František Lachkovič
v bode programu „Rôzne“ – upozornil na nefungujúce verejné
osvetlenie, ktoré mu prišli nahlásiť spoluobčania, nakoľko na
MsPTS dostali odpoveď, že nemajú žiarovky.
Ďalej upozornil na úsek cyklotrasy na ul. Lipovej a na odvádzanie
dažďových vôd na ul. Na aleji.
Konštatoval, že zber do veľkoobjemových kontajnerov je nešťastný v tom, že niektorí naši spoluobčania sa v tých odpadoch prehrabujú a robia tým neporiadok
naokolo a v takomto stave je to
potom celý víkend. Justín Miština
– poznamenal, že sa týmto problémom MsPTS zaoberá a v budúcnosti sa bude tento spôsob
zberu realizovať iným spôsobom.
Poslanec Ing. Peter Mazúr – dal
do pozornosti návrh osobitného
režimu financovania, ktorý pripravil Ing. Jozef Ukropec. Ďalej
dal návrh, aby mesto pripravilo
VOS na odpredaj pozemkov mesta pri diaľnici a tiež pozemok
s p.č. 1062 v Máste, za účelom
získania finančných prostriedkov,
ktoré mesto potrebuje.
Poslanec Gustáv Beleš – poznamenal, že nevie o aké pozemky
ide a chce vedieť cenu, za akú by
sa tieto pozemky predávali.
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Poslanec Ing. Jozef Ukropec –
povedal, že je potrebné podniknúť opatrenia, nakoľko mesto je
vo vážnej situácií a treba hľadať
zdroje. Riešenie vidí i v úprave
odmien poslancov a požiadal kolegov, aby mu písomne podali
ich prípadné pripomienky k jeho
návrhu zmien poriadku odmeňovania.
Poslanci hlasovali za návrh poslanca Ing. Petra Mazúra, ktorý
ukladá prednostke pripraviť VOS
na predaj pozemku s p.č. 1062
a parciel za diaľnicou. Návrh hlasovaním prešiel.
Viceprimátor Karol Janata – dal
návrh, aby mesto pripravilo zoznam celého majetku mesta,
ktorý by sa dal predať. JUDr. Elena Jaďuďová skonštatovala, že
majetok môžeme predať, ale treba spraviť na každý znalecký posudok. Viceprimátor svoj návrh
stiahol.
Poslankyňa Andrea Foltínová –
navrhla prehodnotiť výšky nájmov. Požiadala ďalej náčelníka
mestskej polície, aby na nasledujúce zasadnutie MsZ pripravil
krátku správu a fungovaní MsP,
jeho postrehy a nápady. Milan
Válek, náčelník MsP prisľúbil, že
takúto správu pripraví a predloží
na najbližšom zasadnutí MsZ.
Slovo dostala občianska
návšteva
V zmysle rokovacieho poriadku
primátor udelil slovo občianskej
návšteve p. Ing. Stanislavovi Vodovi.
Vo svojom vystúpení konštatoval,
že nakoľko nedostal slovo k bodu 5 programu rokovania MsZ
(informácia o hospodárení podniku Technické služby s.r.o.) informácie si vyžiada v zmysle Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám. Opätovne sa kriticky vyjadril k štábnej
kultúre niektorých materiálov
predložených na rokovanie MsZ.
Uviedol, že vyše pred rokom vypracoval, a mestu odovzdal dokument o štandardizácii spracovania dokumentov prostredníctvom výpočtovej techniky. Na
škodu veci je tento dokument
bokom záujmu. Pre zvýšenie
zodpovednosti poslancov na rokovaniach MsZ, opätovne pripomenul účelnosť audio/video záznamov. Pochvalne sa vyjadril
k tomu, že konečne na pôde MsZ
sa začalo hovoriť o nepriaznivej
finančnej situácii mesta a potrebe prijatia odpovedajúcich účinných opatrení. Zopakoval, že nemá nič proti odmeňovaniu poslancov, je však proti rovnos-
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társkemu odmeňovaniu. Za súčasnej finančnej situácie mesta
odporučil poslancom, aby si dočasne pozastavili vyplácanie odmien, do času vypracovania nového poriadku odmeňovania
a vypracovania a prijatia protikrízových opatrení.Pripomenul svoj
písomný návrh o redukcii počtu
komisií - šetrenie nákladov. Pripomenul svoje vystúpenie na rokovaní MsZ dňa 28.2.2008 vo
veci kanalizácie, kde upozornil
na možné úskalia pri jej realizácii
(poslanci z vystúpenia majú k dispozícii DVD).
Odporučil, aby v rámci ozdravenia finančnej situácie mesta, bol
vypracovaný analytický materiál
súvisiaci s možnosťou úspor nákladov na verejné osvetlenie.
Upozornil na pretrvávajúcu nespoľahlivú funkciu mestského
rozhlasu, na opravu ktorého bolo
vynaložených cca 5.000,- €. Na
rokovaní MsZ dňa 28.2.2008 bol
schválený materiál „Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta“, pričom tento mal
byť už 4-krát aktualizovaný. Zdôraznil, že za súčasnej nepriaznivej finančnej situácie mesta je
potrebné materiál aktualizovať
a prípadnými variantmi riešenia.Vyslovil nespokojnosť so

Deutsch – Altenburg. Tak dokázal, že za priaznivého počasia sa
rímski vojaci mohli týmto spôsobom dorozumievať. Zozbierané nálezy daroval školskému
múzeu Vyššieho kráľovského katolíckeho gymnázia v Bratislave
ako i Mestskému múzeu v Bratislave. Niektoré veci z nálezov ešte
stále existujú, mnohé sa stratili.
Vo farskej knižnici sa zachovalo
niekoľko kusov anglických kníh,
podpísaných jeho menom. Zomrel náhle, vo veku 69 rokov, na

stručným obsahom rokovaní
MsZ na stránkach Podpajštúnske zvesti, pričom ani vlastný zápis zverejnený na WEB mesta
nedáva dostatočný obraz o prerokovávaných oblastiach. Vytkol
tiež, že jeho návrh vo veci výberovej komisie prednesený na rokovaní MsZ dňa 25.2.2010 vo veci Kamerový systém, nebol v zápise podchytený. Odporučil, aby
sa mesto zaoberalo inováciou
rokovacieho poriadku vo väzbe
na používanie počítačov poslancami. Návrh úprav rokovacieho
poriadku mestu predložil v 05/
2009, ostal však mimo zorného
poľa záujmu.

zlyhanie srdca 14. mája 1910,
pochovaný je na starom stupavskom cintoríne. V Stupave
pôsobil celkom 26 rokov. Toho
roku si pripomíname sté výročie
úmrtia. Pri tejto príležitosti bude
svätá omša, odhalená pamätná
tabuľa, je upravený hrob a v oratóriu bude zriadená malá expozícia z jeho života.
Stupavčania nezabúdajú. Česť
jeho pamiatke.
Mgr. Gabriela Prokešová

Ešte pre koncom rokovania
Vystúpil poslanec Gustáv Beleš
žiadal, aby sa zmeny v poriadku
odmeňovania dotkli i vedúcich
pracovníkov MsÚ a riaditeľov
príspevkových organizácií. Ing.
Jozef Ukropec – vravel i o krátení
mzdových prostriedkov pracovníkov MsÚ. Hlavná kontrolórka
mesta Ing. Katarína Tomkovičová
upozornila, že situácia je vážna
a preto sa pripravuje osobitný
úsporný režim financovania. Rokovanie MsZ ukončil primátor
Ing. Ľ. Žiak.
(podľa msú, krátené)

Ignác Gond – stupavský kňaz
V roku kňazov a kresťanskej kultúry si i my Stupavčania pripomíname 100-té výročie úmrtia kňaza Ignáca Gonda. Veľa občanov i
farníkov nevedelo, že kňaz tohto
mena tu niekedy pôsobil. Dovoľte preto, aby som túto stupavskú
osobnosť priblížila.Svoju životnú
púť začal v obci Beluša pri Púchove, kde sa narodil 31.júla
1841 v rodine Opatrilovcov. Jeho
príbuzní sa presťahovali na Slovensko z Moravy, pôvodne sa písali Opatřil. Na Morave navštevoval i nemeckú základnú školu,
gymnázium absolvoval v Nitre
a teológiu na univerzite v Pešti.
Vysvätený bol v deň svojich 28.
narodenín, 31. júla 1869. Tri roky
bol kaplánom v Trenčíne, od r.
1872 sa stal prefektom /prednostom/ na kňazskom seminári v Nitre a o rok neskôr /1873 / sa tu
stal profesorom na gymnáziu –
učil latinčinu, maďarčinu a históriu. V tom čase už písal a publikoval články o histórii, pamiatkach, archeológických nálezoch
v okolí Nitry. V roku 1874 si zmenil pôvodné priezvisko Opatril na
Gond. Dôvody boli zrejme osobné a súviseli so vtedajšou silnou
maďarizáciou. V roku 1881 prijal
miesto vychovávateľa v rodine
stupavského grófa Alojza Káro-

lyiho, priamo mal na starosti syna Ľudovíta. Keďže v tom čase
bol gróf Károlyi veľvyslancom
v Londýne, mal tam i celú rodinu,
takže i Gond tu s nimi žil. V roku
1884 gróf Károlyi ako svetský
patrón stupavskej farnosti dopomohol Gondovi získať uprázdnené miesto na stupavskej fare,
ktorú prevzal ako 44 - ročný k 1.
januáru 1885 najskôr ako administrátor /dočasný správca farnosti/ a o 9 mesiacov neskôr bol menovaný za riadneho kňaza. Zaslúžil sa o dobré pôsobenie katolíckej školy v Stupave za výdatnej
pomoci grófa Alojza Károlyiho.
Jeho koníčkom bola história a
archeológia. V rukopise Dejiny
mestečka Stupavy /ktorý sa nevedno kde stratil/ 1. augusta
1892 napísal, citujem: „Kňaz môže byť najskôr povolaný na to,
aby osožné udalosti pre budúcnosť zaznamenal, lebo pri svojom svätom povolaní je vierohodnou osobou“. Venoval sa rímskej
vojenskej stanici v Stupave, kde
uskutočnil niekoľkokrát vykopávky a tiež známe optické spojenie
zrkadlami medzi stupavskou vojenskou stanicou a neďalekou
vojenskou rímskou stanicou Carnuntum, / vzdušnou čiarou asi 24
kilometrov /dnes mestečko

výkup a predaj
motorových vozidiel
predaj náhradných dielov,
olejov, mazív, autokozmetiky
Odahová služba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP

kontajnerová preprava do 3,5t
prenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

Hlavná ulica 9/21
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/ 6593 5555
mobil: 0903/ 462 782
e-mail: grauto@grauto.sk
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predaj pneumatík a PNEUSERVIS
požièovòa prívesných vozíkov
pieskovanie okien “CAR CODE”
predaj LPG na ÈS
výmena PB f¾iaš
Uzatváranie povinného zmluvného poistenia
a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni GROUPAMA
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Odpovedali na interpelácie poslancov
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 25. marca t.r.
boli podané interpelácie, na
ktoré prinášame odpovede vypracované mestským úradom.
Poslankyňa Andrea Foltínová sa
pýta, kedy bude realizovaná
oprava chodníka na Marcheggskej ulici. Doterajšie odpovede
na otázky poslancov boli zmätočné a každýkrát iné:
V odpovedi, ktorú vypracoval Ľubomír Illiť, vedúci odboru výstavby a ŽP sa uvádza:
Interpelácia je zameraná na
opravu chodníkov na ul. Marcheggská a opiera sa o jednotlivé interpelácie poslancov (p.
Hornová, p. Foltín) riešené v roku
2007. Musíme konštatovať, že sa
jednalo o tri interpelácie, ale vždy
o iný chodník, resp. jeho časť.
Interpelácia od pána poslanca
Foltína bola v zmysle odpovede
z daného termínu plnená v tom,
že oprava chodníka v časti od
potoka po Záhradnú ulicu bola
vykonaná vyrovnaním nerovnosti
jednotlivých betónových kociek
v termíne 10/2007 a realizovala ju
firma STUPAstav – Alexander
Hasoň. Na ostatné poukázané
interpelácie poslancov (p. Hornová, p. Foltín) bolo vždy odpovedané tak, aká bola situácia
v čase podávanej odpovede.
V súvislosti s výstavbou kanalizácie sa budú opravovať len kanalizáciou dotknuté - porušené časti
chodníka. Ostatné chodníky budú rekonštruované až po ich zaradení do investičného plánu
mesta a následnom schválení
v rozpočtu mesta MsZ.
Poslankyňa žiadala informáciu
v akom štádiu riešenia je zjednosmernenie Krížnej ulici v smere od Marcheggskej na Záhradnú.
Prednostka úradu JUDr. Jaďuďová Elena v odpovedi uviedla, že
zjednosmernenie Krížnej ulice je
odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom Malacky. Po
dodaní potrebného dopravného
značenia bude toto ihneď osadené a zrealizované, najneskôr
však do konca 04/2010.
Poslankyňa žiadala opätovne
rokovať s obchodnou jednotkou
Billa ohľadom poriadku v jej
okolí, najmä na ulici Mlynskej.
V odpovedi sa konštatuje, že
o probléme mesto vie a vzhľadom na opakované nedodržiavanie poriadku v okolí prevádzky,
bolo vedenie PJ Billa pozvané na
rokovanie dňa 07. apríla 2010.
V prípade záujmu sa p. poslan-

kyňa môže uvedeného rokovania
zúčastniť.
Poslankyňa Foltínová žiadala informáciu ako sa zabezpečuje odvoz smetia, prevádzka a údržba
verejného osvetlenia a zimná
údržba na súkromných uliciach
mesta. V odpovedi Justín Miština, riaidteľ MsPTS uviedol, že
tohto času je verejné osvetlenie
zabezpečované na náklady mesta Stupava nakoľko bolo prevzaté bezodplatným prevodom do
majetku mesta. Vývoz odpadu je
realizovaný priamo z adresy rodinného domu. Zimná údržba sa
na súkromných komunikáciách
nevykonáva. V mesiaci marec
mesto rozposielalo na adresy
rodinných domov prvých štyroch
súkromných ulíc listy, v ktorých
im oznamuje, že od polovice
apríla 2010 bude vývoz KO i separovaného odpadu na súkromných komunikáciách realizovaný
z hranice súkromného pozemku,
náklady na VO (energie i opravy)
si budú hradiť sami alebo budú
odpojení a zimná údržba sa nebude vykonávať i naďalej.
Poslankyňa RNDr. Darina Nemcová vo svojej interpelácii konštatovala, že miestna komunikácia
ul. SNP je v žalostnom stave po
vybudovaní kanalizácie. Žiadala
vykonať také úpravy, ktoré by aspoň vyrovnali komunikácie, čím
sa zamedzí prípadným úrazom
občanov ako i škodám na ich
majetku.
V odpovedi Ľubomír Illiť uvádza,
že práce na kanalizácií na tejto
ulici nie sú ešte ukončené, ale
samotné úpravy výkopov dočasne zaistíme v 12. týždni. Konečná
úprava výkopov na komunikácií
bude realizovaná až po úplnom
ukončení prác.
V ďalšej interpelácii pani poslankyňa koštatuje, že verejné osvetlenie v časti tzv. horného konca
konkrétne od križovatky Malacká
ul. a ul. F. Kostku (odbočka na
Zohor) je najmä v čase seba
menšieho vetra nefunkčné. V celej oblasti je tma ako v „rohu“.
Pritom osvetlenie v centre resp.
v iných častiach mesta je funkčné a niekde i zdvojené. Žiada
prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k výpadku osvetlenia.
Na interpeláciu odpovedal Justín
Miština, MsPTS nasledovné:
Poslankyňa RNDr. Darina Nemcová vo svojej interpelácii poukazuje na nefunkčné VO v časti ulíc
Malacká a F. Kostku počas veterného počasia.
V danej časti Stupavy je verejné
osvetlenie vedené vzdušným

rozvodom, čo má za dôsledok,
že pri veternom počasí prichádza
k nie rovnakému rozkmitaniu vodičov a následne ku skratu medzi nimi, čo má za dôsledok vyrážanie poistiek a výpadok VO
v danej lokalite. Nájsť miesto
skratovania vodičov je vzhľadom
na niekoľko km rozvod problematické i z dôvodu, že skrat môžu spôsobovať uvoľnené vodiče
VO, uvoľnené vodiče rozvodu VN
(majetok e-nel) ale i vrastené haluze stromov do rozvodov VN,
o orez ktorých mesto Stupava už
požiadalo rozvodný závod ZSE
Bratislava. V tomto prípade poruchy spôsobujú priamo občania,
ktorí stromy pod vedenie vysá-

dzajú a potom sa o ne nestarajú.
Poruchy môžu spôsobovať napr.
i koruny stromov na Malackej ul.
popri autobus. stanici. Tieto výpadky nie sú len na Malackej ul.
ale sú i na Kremenici, Železničnej
ul., Dlhej ul., Krížnej ul., proste
všade tam kde sa nachádzajú
vzdušné rozvody.
Riešením je radikálny orez stromov pod rozvodom NN, VO ale i
VR alebo zakopanie rozvodov do
zeme. Prvá alternatíva nepopulárna z pohľadu občanov a môže
byť vykonaná so všeobecným
súhlasom poslancov, druhá je finančne náročná, jej realizácia je
možná až po schválení finančného krytia v rozpočte mesta.
podľa msú

Ako sa plnili uznesenia
Na rokovaní mestského zastupiteľstva 25. marca poslanci prerokovali
správu o plnení uznesení, ktorú predložila HK mesta Ing. Katarína
Tomkovičová. Uznesenie MsZ dňa 25.2.2010 uložilo prednostke úradu zapracovať nový Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach do VZN č.1/2004
o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Stupava. Úloha sa plní, v súčasnom období Mesto Stupava pripravuje nové
VZN. Zákonom stanovená lehota na vypracovanie riadiaceho aktu je
do 60 dní o do dňa účinnosti zákona, tzn. do 31. 7. 2010. Uznesenie
MsZ dňa 25.2.2010 uložilo prednostke úradu vypracovať návrh na
zmenu programového rozpočtu na rok 2010 v kapitole Dotácie na vývoz splaškov. Jednalo sa o znovuzavedenie dotácie na vývoz splaškov z rodinných domov, ktoré nemôžu byť momentálne napojené na
mestskú kanalizáciu. Úloha je splnená.Na základe predloženého návrhu o znížení odmeňovania zamestnancov mesta a volených predstaviteľov mesta Stupava (návrh bude prerokovaný v apríli) navrhuje
mesto Stupava v prípade schválenia danú čiastku použiť na vývoz
splaškov.
(podľa msz, krátené)
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Zastupiteľstvo menovalo
Na zasadnutí MsZ dňa 25. marca poslanci prijali uznesenia, ktorými
menovali:1. komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže
na predaj strechy Zdravotného strediska v Stupave, v zložení JUDr.
Elena Jaďuďová, MVDr. Róbert Kazarka, Karol Janata, Miroslav Foltín a Gustáv Beleš. 2. komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Zadná, v zložení JUDr.
Elena Jaďuďová, Ing. Soňa Geisseová, MVDr. Róbert Kazarka, Karol
Janata, Miroslav Foltín, Gustáv Beleš a František Lachkovič. 3. osobitnú komisiu podľa Zákona 9/2010 Z.z. na prešetrenie sťažnosti p.č.
3417 v zložení MVDr. Róbert Kazarka, Karol Janata, František Lachkovič, Ing. Jozef Ukropec a Ing. Katarína Tomkovičová. Za členku
komisie školstva, mládeže a športu za MŠ Ružová Stupava pani Vieru Borošovú, bytom Lipová 29, Stupava. Za členku komisie pre cezhraničnú spoluprácu pani Janu Tóthovú, bytom Ružová, Stupava.
podľa msz

TANEČNÁ ŠKOLA ELIAH
otvára nové kurzy írskych tancov, pre dievčatá
a chlapcov vo veku od 6 do 9 a od 10 do 14 rokov.
Tanečné skúsenosti sú vítané, ale nie nutné.
Prihlásiť sa môžete do konca marca 2010
e-mailom na: eliah.group@gmail.com
Informácie poskytneme na t.č. 0905 200 518
Kurz bude otvorený pri minimálnom počte 10 detí
v danej vekovej skupine.

spravodajstvo

Verejné obchodné súťaže
Mesto Stupava vypisuje podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj strechy objektu
Zdravotného strediska o výmere 955,73m2, súp. č. 952, v k. ú. Stupava.
Znenie súťažných podmienok je možné získať proti podpisu na
adrese Mestský úrad Stupava, oddelenie správy majetku mesta,
Hlavná 24, Stupava, kanc. 12.
Technické informácie o nehnuteľnosti je možné získať na oddelení
výstavby a životného prostredia, kanc. č. 6, tel. 0905/718 260, resp.
u správcu budov tel. 0907/242 707.
Termín obhliadky nehnuteľnosti je možné dohodnúť so správcom
budov, tel. 0907/242 707.
Mesto Stupava vypisuje podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v k. ú.
Mást I., spolu o výmere 1,3 ha, určené v zmysle ÚP na malopodlažnú bytovú výstavbu.
Znenie súťažných podmienok a vzor kúpnej zmluvy je možné získať
proti podpisu na adrese Mestský úrad Stupava, oddelenie správy
majetku mesta, Hlavná 24, Stupava, kanc. 12.
Informácie o nehnuteľnostiach a územnom pláne je možné získať
na oddelení výstavby a životného prostredia, kanc. č. 6, tel. 02/6020
0924.
Termíny obhliadok nehnuteľností sú: 28.4.2010 a 5.5.2010, vždy
o 15,00 hod. so stretnutím na MsÚ, kanc. č. 12.

OZNÁMENIE
Správa cintorína v Stupave oznamuje, že v tomto roku uplynula doba
predplatených hrobových miest v starých cintorínoch. Kto si chce
uplatniť nárok na obnovenie užívania na ďalšiu dobu 10 rokov, musí
si uzavrieť zmluvu o nájme za hrobové miesto. Túto zmluvu Vám spíšu
na správe cintorína v Dome smútku v Stupave, kde môžete zároveň
zaplatiť poplatok. Poplatky za hrobové miesta sú nezmenené.
TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. Pohrebníctvo vykonáva prevozy zosnulých z domu aj priamo z nemocnice do Domu smútku
v Stupave NEPRETRŽITE. Tel.: 0902 930 941

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MALACKÁCH
pozýva všetkých občanov pri príležitosti osláv
„Dňa sv. Floriána“ – patróna hasičov na dni otvorených dverí
kam: Legionárska 882
6. a 7. mája 2010 v čase od 9,30 až 13,00 hod.
ukážky hasičskej techniky spojené s besedami
hasenie vraku automobilu
ukážky činnosti psovodov PZ
Tešíme sa na Vašu účasť a všetci občania sú srdečne vítaní.

Výstava Stupavská cementáreň vo fotografii
Stupavská cementáreň bola založená v roku 1929 pod názvom
Union – továreň na portlandský
cement, účastinná spoločnosť.
Výstavba začala v septembri
1929 a vyrábať sa začalo 1. mája
1930.
Na výstavných paneloch je zdokumentovaný rýchly postup výstavby s prihliadnutím na vtedajšiu techniku používanú na stavbách, kde prevažovala manuálna
práca.

Výstavba cementárne dala prácu mnohým občanom Stupavy.
Zo začiatku to bola iba sezónna
práca v letnom období, kým v zime mali robotníci neplatenú dovolenku.
Výrobná kapacita cementárne
bola 70 tis. ton cementu ročne.
Bola postavená prvá rotačná pec
na Slovensku, cementársky slinok sa vyrábal „mokrým spôsobom“. Dovtedy sa slinok vyrábal
len v šachtových peciach. V ob-

dobí po roku 1933 keď sa Československá republika pripravovala
na obranu, začala sa výstavba
pohraničných opevnení (zvyšky
bunkrov nachádzame v okolí
Stupavy i dnes), ktoré si vyžadovali veľké množstvá cementu,
výroba prestala byť sezónna zvyšovala sa až do roku 1937. Cez
II. svetovú vojnu bola síce cementáreň poškodená, ale ihneď
po vojne sa začalo s najnutnejšími opravami a 28. októbra 1945
bola výroba obnovená.
Vápenec na výrobu cementu sa
ťažil v lome pod Pajštúnskym
hradom, jeho dopravu do cementárne zabezpečovala lanovka v dĺžke 5 km. Sialitická zložka
sa ťažila v hlinisku v lokalite Žabáreň, vzdialenej niekoľko sto
metrov od cementárne. Vyťažená
hlina sa do závodu dopravovala
tiež lanovkou. Na expedovanie
cementu zo závodu bola postavená prípojka na železničnú trať
Stupava - Devínske jazero. Zo
začiatku sa expedoval iba balený
cement - vrecovaný, neskoršie
voľne uložený v cisternových autách a vlakových cisternách.
V nových podmienkach po roku
1945 sa výroba každý rok zvyšovala. V rokoch 1947 až 1948 bola
lanovka predĺžená z lomu pod
hradom do Prepadlého, kde bol
otvorený nový lom. Lom bol
otvorený v roku 1948 a celková
dĺžka lanovky dosiahla 10 km.
Vďaka v tom čase modernému
systému, mokrému spôsobu výroby a vypaľovaniu slinku v rotačnej peci, mal stupavský cement veľmi dobrú kvalitu a bol
v stavebníctve vysoko hodnotený.
V roku 1950 začala výstavba novej kompletnej linky, t.j. surovinového mlyna, rotačnej pece a cementového mlyna. Boli tiež postavené silá na cement, ktoré donedávna vytvárali siluetu Stupavy.
V nasledujúcich rokoch sa kancelárie z Malého majera presťahovali do novopostavanej administratívnej budovy. V novej prevádzkovej budove boli zriadené
šatne, kúpeľne, závodná kuchyňa a jedáleň.
V nasledujúcom období boli realizované mnohé nové technické
riešenia zvyšujúce výrobu cementu. Bolo tiež namontované
technologické zariadenie na použitie mazutu alebo benzínu ako
technologických palív na výpal
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slinku. Pôvodne sa v cementárni
pálilo uhlím, ktoré sa mlelo
v uhoľnej mlynici, ktorá zaťažovala okolie uhoľným prachom.
Neskoršie sa používal aj zemný
plyn. Palivo bolo „vybilancované“ a podľa prideleného druhu
sa používalo. Cementáreň mala
technicky vyriešený prechod
z jedného paliva na druhé v krátkom čase. V roku 1973 bol postavený elektrofilter s technickou
účinnosťou až 99,9% zo Švajčiarska, ktorý znamenal veľmi veľa pre ekológiu okolia. V tom čase sa uskutočnila aj rekonštrukcia kotolne a nové sídlisko vystavené v Stupave bolo vykurované z cementárne.
V 70-tych rokoch sa začali prejavovať problémy so surovinou.
Vápenec z lomu Prepadlé obsahoval vysoké % horčíka, ktoré
malo negatívny vplyv na kvalitu
vyrábaného cementu. Požiadavky na výrobu cementu kvôli výstavbe diaľnice, atómovej elektrárne, vodnej elektrárne GabčíkovoNagymaros, a z výstavby bytov
neustále narastali, preto sa začala výstavba novej cementárne
v Rohožníku.
V Rohožníku bola zavedená nová technológia tzv. suchý spôsob
výroby, ktorý je energeticky menej náročný. Postupný nábeh výroby v Rohožníku mal vplyv na
výrobu v Stupave a z toho dôvodu bola výroba v októbri 1982 zastavená.
Keďže sa takýto scenár predpokladal, v roku 1979 bol v Stupave
zriadený nový podnik Cevaservis, ten mal za úlohu zabezpečovať investorskú a investičnú činnosť vo VHJ CEVA Trenčín. Jeho
ďalšia činnosť spočívala vo výrobe náhradných dielov pre všetky
slovenské cementárne, v poskytovaní servisných činností napr.
opráv kompresorov a dúchadiel,
opravárensko – montážnych
prác, špeciálnych servisov v stredisku Turňa nad Bodvou, výchovy učňovského dorastu v Trenčíne. V roku 1991 bola zriadená
nová činnosť a to výroba plastových okien a dverí, ktorá vyrába
dodnes.
Dnes existuje v Stupave CEVASERVIS a.s., ktorá podniká
v areáli bývalej cementárne, jej
prioritou je využitie pozemkov
najmä na bytovú výstavbu. Niekoľko stavieb je už realizovaných, ďalšie sa pripravujú.
S. Prokeš

Pozvánka na výstavu
Cevaservis a.s, MKIC Stupava a S. Prokeš pozývajú na otvorenie výstavy Stupavská cementáreň vo fotografii, ktoré bude v piatok 30. apríla o 17.00 hodine
vo výstavnej sieni Kultúrneho domu. Výstava bude otvorená nasledovne: v sobotu 1.5. od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00, v nedeľu 2.5. od 15.00 do 18.00,
v sobotu 8.5. od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00, v nedeľu 9.5. od 15.00 do
18.00, v sobotu 15.5. od 9.00 do 12.00.

rôzne

Zachráňme si kultúrne dedičstvo predkov
Kaplnka sv. Kríža, národná kultúrna pamiatka socha sv. Anny
vyučujúca malú Máriu
Kaplnka sv. Kríža sa nachádza na
spojnici ulíc Družstevná a Ferdiša Kostku. Neoklasicistická kaplnka bola postavená v roku
1890. Rok spolu s nápisom IHS
(lesus Hominum Salvator, Ježiš,
Spasiteľ ľudí) je zobrazený na
čelnom štíte.
Kaplnka sv. Kríža na tomto mieste stála však už dávnejšie. Kanonická vizitácia stupavkej farnosti z roku 1782 spomína Kaplnku
Sv. Kríža, ktorá stála na ceste do
Zohoru. Postaviť ju dal Stupavčan Ján Korger. Rok postavenia
kaplnky vizitácia neuvádza. Ján
Korger však v roku 1752 spísal
testament, v ktorom obdaroval
stupavskú farnosť. O údržbu kaplnky sa starala stupavská farnosť, finančné náklady sa mali
pokrývať z výnosu vinohradu,
ktorý tvoril Korgerovu fundáciu
kaplnky.
Bohoslužby sa v kaplnke konali
v tretí deň Krížových dní. Križové
dni (zvané aj Prosebné dni) sa
slávievali tri dni (pondelok,
utorok, streda) pred Nanebovstúpením Pána (40 dní po Veľkej noci). Bohoslužby pozostávali
z modlitieb a prosieb za úrodu.
Ku kaplnke v tento deň smerovala procesia Stupavčanov.
Pôvodná baroková kaplnka koncom 19. storočia už bola pravdepodobne v nevyhovujúcom stave
a tak ju v roku 1890 nahradila
nová.

Pramene a literatúra:
Visitatio Batthyanyana parochiae
Stomffensis, 1782. Archív r. k. farského úradu v Stupave, s. 74-75,
82., Judák, V., Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava 2009, s. 56., Hudák, J.:
Patrocíniá na Slovensku. Bratislava 1984, s. 157.

Táto vyššie uvedená kaplnka bola po dohovore s primátorom
Ing. Ľ. Žiakom a súhlase pána fa-

bolo upravené i okolie kaplnky.
Mesto dobudovalo i priľahlý
chodník.
Rekonštrukciu v spolupráci s viceprimátorom K. Janatom vykonala fi. HUTYX-JŠ, s.r.o. , Ing. Ján
Šablatúra, ktorý ju pre mesto
urobil zdarma.
Za záchranu kultúrnej pamiatky
a skrášlenie tejto časti mesta mu
chceme poďakovať. Zároveň ďakujeme aj susedom za poskytnutie elektriny potrebnej pri oprave,
ako aj pani Márii Menclovej, ktorá

rára Mons. Felixa Mikulu v decembri 2009 opravená. Boli odvodnené základy, celková oprava
vonkajších aj vnútorných omietok, nové nátery celej kaplnky
a dverí. Všetky práce boli vykonané tak, aby sa čo najviac
zachoval pôvodný ráz kaplnky
pre budúce generácie. Zároveň

sa o kaplnku v súčasnosti stará
Chcel by som upozorniť a oboznámiť občanov Stupavy a Mástu, že práve teraz prebieha reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky sochy sv. Anny vyučujúcej malú Máriu z roku 1724. Odborné zreštaurovanie tejto vzácnej barokovej sochy robí Oblast-

ný reštaurátorský atelier Bratislava. Realizácia je umožnená vďaka sponzorom: Mgr. Martinovi
Seepovi,
Karolovi
Janatovi
a akad. mal. Milanovi Kubíčkovi.
Pôvodným miestom sochy je
pútnická cesta popod vinohrady
zo Stupavy, cez bývalý mástsky
chotár do Marianky.
Vzhľadom na to, že bola vandalmi na pôvodnom mieste ničená,
originálnu sochu po súhlase pamiatkarov, chceli by sme osadiť
pred mástskym kostolom a kópiu
na pôvodnom mieste. Pôvodne
patrila do mástskeho chotára a aj
fundátor pravdepodobne pochádza z Mástu, hoci jeho meno sa
skrýva za iniciálami M H M. Jednoznačne je to ctiteľ sv. Anny,
ako nám prezrádza latinský text
na podstavci sochy. Preto ju
chceme osadiť v Máste, z úcty
k Másťanom.
Hľadáme sponzorov na zafinancovanie kópie sochy, pretože
nám záleží na zachovaní originálu, kópiu pôvodnej sochy chceli
by sme osadiť na pútnickej ceste,
kde stál originál.
Finančnú zbierku na kópiu robí
p. Mária Stríbrnská z Mástu, tel.
0903 212 583
Preto nestačí len poukazovať na
schátralé objekty v meste, ale
pre ich záchranu aj niečo urobiť.
To by mohla byť výzva pre investorov, ktorých je v meste dosť,
aby aj oni zachránili niektorý chátrajúci objekt.
Milan Greguš, K. Janata
foto: M. Kubíček

Stratená hlava malej Márie zo sochy sv. Anny z pútnickej cesty do Marianky - jún 2009
Nálezca: Ing. Ján Osvaldík, Marianka, nám. 4.
apríla, telefón: 6593 5241, 0905 602 825
Manželia Osvaldíkovci, pri prechádzke so
psom, na pútnickej ceste do Marianky pod vinohradmi, našli v lete 2005 vo vysokej tráve
zahodenú, odrazenú hlavu malej Márie, pochádzajúcu z neďalekej sochy sv. Anny. Miesto nálezu bolo vzdialené asi 30 metrov od
barokovej sochy sv. Anny smerom zo Stupavy do Marianky, na tej istej strane, ako stojí
socha.
Hlava má zasadený kovový „štift“ v časti krku. Je poškodená v tvárovej časti, chýba jej
nos a ústa, tak isto je poškodená na brade.
Má veľmi jemne modelované črty tváre, nádherné oči a čelo a zvláštny bohatý účes vlasov. Jej krása vynikne po odstránení skoro tristoročných nánosov farieb. Posledné štádium farebnosti celej sochy je jednofarebné biele. Celá socha a sokel je neodborne natretá olejovým náterom (kamenné plastiky nesmú byť natierané nepriedušnými nátermi,
kameň musí „dýchať“).
Pán Osvaldík svoj nález ohlásil v marianskom kláštore a PhDr. Ivovi Stasselovi z Mestského úradu ochrany pamiatok v Bratislave,

ktorý mu odporučil zatiaľ si ho ponechať, kým
sa niekto neprihlási.
O našom úsilí zachrániť túto vzácnu barokovú sochu z roku 1724 sa pán Osvaldík dozvedel z ročenky STUPAVA a zavolal mi na môj
mobil. Bolo to vo štvrtok 25. júna popoludní,
keď mi doniesol domov malú kamennú hlavičku malej Márie, trochu väčšiu ako chlapská päsť. Následne v pondelok som ju zaniesol pamiatkarom - reštaurátorom do Bratislavy. Veľmi sa potešili tomuto nálezu. Veď v Stupave samotnej a jej okolí je poškodených viacero krížov a božích múk a tak sa zdá nález
tejto chýbajúcej časti barokovej sochy, ako
malý zázrak. Takto je národná kultúrna pamiatka „sv. Anna vyučujúca malú Máriu“, kompletná a pôvodná. Ak by sa hlava nenašla,
tak by musela byť domodelovaná podľa existujúcich fotografií a jej pôvodnosť ako celku
spochybnená.
Club Abbellimento je vďačný pánu Osvaldíkovi a jeho manželke za nález a záchranu pôvodnej časti tejto vzácnej sochy a farníci Mástu a Stupavy tiež. Stupava takto získala po dlhom čase ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku!
-6-
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Pripravujeme sa na „Expo dieťa a rodina“

Tanečný talent zo Stupavy

MC Fifidlo sa chystá prezentovať
svoju činnosť na medzinárodnom veľtrhu potrieb pre deti a rodinu – Expo dieťa a rodina, ktorý
sa bude konať v Inchebe v dňoch
30.4. až 2.5.2010.
V rámci sprievodného programu
tam počas sobotného dopoludnia mamičky odohrajú divadielko
Dve sestry.
Prečo ste si zvolili práve takúto
formu prezentácie?
„Odohrali sme už dve bábkové
divadielka – jedno pri príležitosti
Mikuláša, druhé počas jarného
jarmoku a obidve mali úspech.
Deťom sa naše podanie klasických rozprávok páčilo a pochvalné uznania sme dostali aj od rodičov.“
Ako ste prišli na myšlienku
hrať bábkové divadlo?
„Všeobecne sú u detí divadielka
obľúbené. Ak sme chceli prizvať
nejaký profesionálny, či poloprofesionálny divadelný súbor alebo

Kto v januári tohto roku v televízii sledoval
spevácku súťaž Eurovízia 2010, videl tam
spievať Kristínu zo Svidníka pieseň HOREHRONIE. Vo veľkom národnom finále
27.2.2010 súťaž vyhrala a bude dňa 29. 5.
2010 reprezentovať Slovensko v nórskom
meste Oslo.
Diváci boli nadšení nielen piesňou, kostýmami, ale aj choreografiou. Chlapci, tanečníci predstavovali stromy, les, Kristína
lesnú vílu, ochrankyňu. Jej kostým sa
skladá z troch častí: kov symbolizuje
ochranu, lístky prírodu a hodváb jemnosť.
Život každej driády je prepojený so starým
stromom.Stromy a hora sú základným slovenským archetypom
a naša kultúra je s ňou úzko spojená. Preto sa spojili východniari so
západniarmi, aby vyzdvihli srdce Slovenska. Pri tejto príležitosti
chcem pripomenúť, že jeden zo živých stromov je náš rodák zo
Stupavy Peter Živner. Je to veľmi nadaný mladý muž, ktorý začínal
vo folklórnom súbore Vienok. Neskôr sme ho mohli vidieť na divadelných doskách v predstaveniach Ženský zákon a účinkoval ako
tanečník 11 rokov v Lúčnici. Niekoľkokrát vystúpil i v Stupave na
Dňoch zelá, alebo minulý rok na Stupavských hodoch, ktoré sa konali v Zámockom parku.
Momentálne je umeleckým vedúcim a choreografom tanečného súboru Čarovné ostrohy. Peter pôvodne prijal pozvanie na náš Dámsky
večierok, ktorý sa uskutoční 24.4.2010 vo veľkej sále KD v Stupave,
ale pre vystúpenie musel stretnutie zrušiť.
Do ďalšej práce mu želáme veľa úspechov a tvorivých nápadov.
Ľ.Mózová

o deti, rodinu a domácnosť. Blikajú, svietia a výborne dotvárajú
atmosféru divadielka.“
Významnú úlohu v oboch predstaveniach mali aj rozprávačky.
Tie asi prišli z nejakého dramatického súboru, nie?
„Nie. Rozprávačky sú tiež spomedzi nás: veď ich môžu deti
a rodičia vídať na všetkých našich akciách.“
Takže je naozaj kompletné divadielko výhradne Vašim dielom?
„Nie, námety rozprávok si požičiavame od autorov. Hlavnú myšlienku a príbeh divadielka Dve
sestry sme prevzali z rozprávky
Márie Ďuríčkovej. Jedna z mamičiek ju prepracovala do formy
scenáru k divadielku. Všetko
ostatné je našim dielom.“
Vidno, že ste naň patrične
hrdé.
„To áno, a práve preto sme sa
rozhodli prezentovať sa práve

OZ POHODKA POZÝVA
STRETNUTIA NA PODPORU VLASTNÝCH SILNÝCH STRÁNOK

program, cena sa pohybovala
okolo 66€ a viac. Toľké financie
k dispozícií nemáme, preto sme
hľadali lacnejšiu alternatívu.“
Je jasné, že ste ju našli.
„Áno, a zároveň sme dali priestor
mamičkám na sebarealizáciu,
ktoré mohli uplatniť svoj tvorivý
talent: bábky, ktoré vymysleli, navrhli a vytvorili samy by mohli pokojne konkurovať tým, ktoré sa
vyrábajú v profesionálnych dielňach. Kulisy sa podarili tak, že by
málokto veril, že ich vyrábajú
maminky popri starostlivosti

týmto spôsobom, keď sme boli
oslovené s ponukou od jedného
z organizátorov medzinárodného
veľtrhu.
Uznanie od rodičov a sústredené
pohľady detí počas predstavenia
nás ubezpečili, že môžeme
osloviť aj väčšie fórum ako to
miestne, stupavské a že sa nemusíme obávať neúspechu.“
Na záver vám želáme veľa
úspechov a tvorivých nápadov.
Ďakujeme za rozhovor.
MC Fifidlo

Sobotný tvorivý deň v Pohodke
Pozývame Vás na tvorenie s Radkou v sobotu 15.5.2010 od 10.00 –
13.00 hod. v priestoroch OZ Pohodka vchod od zdravotného strediska (medzi garážami).
Pre deti (ale i smelých dospelých) budú pripravené tvorivé dielne.
Vlastnoručne si budete môcť (pod vedením odborníka) vyrobiť
výrobok servítkovou technikou, výroba mydiel, fimo hmota,...
Súčasťou stretnutia bude i bazár vecí, ktoré už nepotrebujete, ale
môžu sa zísť iným. Ak také máte môžete sa zúčastniť ako predávajúci. Naše združenie budete môcť podporiť kúpou detských výrobkov
z našich dielní. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z nadačného fondu Siemens s.r.o.
Tešíme sa na príjemne strávený deň.
OZ Pohodka
V prípade záujmu, kontaktujte nás prosím: 0918 420 437
ozpohodka@gmail.com

Štyri 2-hodinové stretnutia, vždy v stredu od 18.00 h. do 20.00
v POHODKE na Hlavnej ulici * Lektorka: Mgr. J. Šimková
Cena za 4 stretnutia (8 hodín): 40 €
Kontakt: Iveta Vachálková, 0918 420 437
Do kurzu možno vstúpiť aj po začatí. Platí sa alikvótna čiastka.
Začíname 14.4. 2010 a pokračujeme 21. 4., 28.4., 5.5.
Jednodňový relax - vlastnoručná výroba vitráže 24.5. 2009 pondelok
od 17. hod – 20. hod. Cena kurzu je 15 € V cene je materiál, výklad
odborného lektora a súčasťou je i osvedčenie o absolvovaní kurzu

Tvorivé dielne:
apríl – jún 2010 vždy v piatok od 17:30
Apríl 2010
23.4.2010
30.4.2010

Krakelovanie 2-fázovým lakom
Maľovanie na sklo a porcelán

Máj 2010
7.5.2010Maľujeme na tričká (prineste si tričká)
14.5.2010
Vosková a africká batika
21.5.2010
Patchworkový ihelník
28.5.2010
Podšálky z cd (mozaika)
Jún 2010
4.6.2010
11.6.2010

Maľovanie na hodváb (treba sa prihlásiť)
Náhrdelnik, náušnice z korálok

Platí sa priamo na hodine, prípadne si môžete kúpiť zľavnenú permanentku.
•
•
•
•
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deti
5€
permanentka: 5 vstupov
dieťa
dospelí6 €
dospelí
rodič a dieťa 10 €
rodiča a dieťa
zľava: pre dôchodcov, mamičky na materskej dovolenke
a učiteľov: hodina: 5€,
permanentka:

20 €
24 €
40 €
20 €

Objednať sa môžete na t.č.: 0918 420 437 - Iveta Vachálková
Radka 0915 765 946

rôzne

JAKUBOV

STUPAVA
Predaj exkluzívneho 7-izb. rodinného domu
z r. 2007, ZP 280 m2, obytná plocha 420 m2,
veľká terasa, dvojgaráž, nádherný pozemok s
parkovou úpravou pod lesom.
Viac info v RK

STUPAVA

BRATISLAVA, Dúbravka
Prenájom 5-izbového rodinného domu so
samostatnou garážou, kompetne zrekonštruovaný, nachádza sa v tichej lokalite blízko centra.
Cena: 1 000 €/mesiac + energie

Prenájom 4-izb. exkluzívneho bytu v novostavbe na Žatevnej ul., 120 m2, 4./6 p., krb,
balkón, garáž, kompletne zariadný. Oplotená
záhrada s detským ihriskom. Cena: 900 €/
mesiac + E

Predaj 2-izb. bytu s 2 balkónmi v novostavbe na ul. V. Šikulu, 62,76 m2, 7,43 m2
balkóny, 2./5 p., výťah, parkovacie miesto
pred domom.
Cena: 98 000 €

BRATISLAVA, Dúbravka
Prenájom luxusného 2-izb. bytu v novostavbe na
Žatevnej ul., 80 m2,
5./6 p., balkón, garáž, zariadený. Oplotená záhrada s
detským ihriskom.
Cena: 630 €/mesiac + E

STUPAVA
Predaj staršieho 3-izb. rodinného domu na
pozemku 1062 m2 blízko centra.
Dom je obývateľný, vyžaduje si však rekonštrukciu.Všetky IS, treba napojiť na kanalizáciu. Cena: dohodou.

STUPAVA

MALACKY
Predaj staršej murovanej chaty v pôvodnom stave na pozemku 1726 m2, ZP 40 m2,
elektrina, voda. Pozemok má parkovú
úpravu, prístupný z dvoch strán, nachádza sa
v rekreačnej oblasti smerom na Borinku.
Cena: 69 707 €

STUPAVA

Predaj exkluzívneho mezonetového bytu
v novostavbe v centre mesta,
181,78 m2, + balkón 3,45 m2, 4./5 p.,
parkovanie vo dvore, detské ihrisko. Cena:
dohodou
BRATISLAVA, Rača

Predaj 4-izb. bytu s balkónom v tehlovom
bytovom dome na Ružovej ul., 74,5 m2 + 11
m2 pivnica, 4./4 p., plastové okná, nové
rozvody, murované jadro, inak zachovalý,
pôvodný stav, parkovanie pred domom.
Cena: 108 120 €

vocal group

Predaj 2-izb. bytu na Žarnovickej ul., 53 m2,
8./12 p., bez balkóna, kompletne zrekonštruovaný, bezpečnostné dvere, novozateplený dom s vlastnou kotolňou, parkovanie
pred domom. Cena: 85 000 €

FRAGILE

BRATISLAVA, Staré mesto
Prenájom kancelárskych priestorov v mestskej
vile na Dankovského ul. (pri Palisádach), 72,74
m2, p./3 p.,(3 kancelárie, chodba, komora, skladový priestor, kúpeľňa s WC), kompletne zrekonštruované, samostatné plynové vykurovanie,
parkovanie pred domom, k užívaniu aj časť záhrady. Cena: 598 €/mesiac + E

DOPYT
Pre konkrétnych klientov hľadáme 3-izbový byt na Ružovej a Železničnej
ul. v Stupave. Ďakujeme za ponuky!

FRAGILE je slovenská hudobná formácia zložená z ôsmich spevákov. FRAGILE sa venuje interpretácii známych svetových rock - pop
- jazz hitov v zaujímavých a cappella aranžmánoch – teda len osem
spevákov bez hudobných nástrojov. Repertoár skupiny FRAGILE tvoria piesne svetových interpretov ako: STING, STEVIE WONDER,
NORAH JONES, THE REAL GROUP… Zloženie: Braňo Kostka, Helena Krajčiová, Jana Golisová, Kamil Mikulčík, Slavo Košecký, Svetlana
Rymarenková, Viliam Csontos, Soňa Norisová

pozývame vás na koncert
v sobotu 8. mája o 19.00 hodine
v Kultúrnom dome.
Predpredaj vstupeniek: kancelária MKIC (vchod
od Kúpeľnej), Mestská knižnica R. Morica,
rezervácia: 02/6593 4312. Vstupné: 9€.
-8-
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Výstava veľkonočných pohľadníc

Partnerstvo sa napĺňa
Kultúrna výmena medzi mestom Stupava a mestom Ivančice po podpísaní vzájomnej zmluvy o spolupráci (20.januára 2010) sa naplno
rozvinula v oblasti športu, podnikania, ale i v oblasti výtvarného umenia. Dôkazom toho je Výstava stupavských výtvarníkov v Ivančiciach.
V galérii Pamätníka Alfonza Muchu sú od 29. marca do 29. apríla
vystavené obrazy umelcov z výtvarnej školy akad. mal. Petra Orvana
– diela Ing. Agneši Vavrinovej, Ivetky Vachálkovej, Silvii Hlavovej a aj
samotného Petra Orvana. Výstavu zorganizovalo Kulturní a informačné centrum Ivančice na základe dávnejšie pretrvávajúcej a aktívnej
spolupráce Spolku Chryzantéma Južná Morava práve s touto výtvarnou školou. Práve výstava chryzantéma v Pastoračnom centre, známa ako sprievodný program počas Slávností kapusty – Deň Zelá, bolo miestom i inšpiráciou pre zorganizovanie výstavy našich výtvarníkov v Ivančiciach. Podnet vyšiel zo strany stupavských výtvarníkov a
ivančickí ho prijali s veľkou podporou.
Zástupcovia mesta Stupava prijali pozvanie a zúčastnili sa vernisáže
výstavy, ktorá sa konala 29. marca t.r. o 16:00 hod. Prítomných aj samotných umelcov privítal riaditeľ KIC Ivančice p. Aleš Tureček. Výstavu otvorili starosta mesta Ivančice p. Ing. Vojtech Adam a primátor
mesta Stupava p. Ing. Ľubomír Žiak. Obaja výtvarným umelcom poďakovali za dobrú myšlienku, ktorou sa napĺňa zmysel dohody o vzájomnej spolupráci miest, ktoré zastupujú.
(-hsch-)

V sobotu 27. marca sa uskutočnil v Sedliackom dvore a v areáli „Barónové“ prvý tohtoročný jarmok v našom meste. Aj keď sa nám zdalo,
že predávajúcich je menej ako po iné roky, kupujúcich bolo neúrekom. Niet sa čomu čudovať, veď Veľká noc je najväčším sviatkom
celého roka a treba sa naňho aj patrične pripraviť – napr. aj kúpou veľkonočných dekorácii, ktoré v hojnom počte na jarmoku ponúkali.
Návštevníci jarmoku sa mohli zúčastniť aj sprievodných podujatí, ktorými boli Výstava veľkonočných pohľadníc detí ŠKD Stupava, veľkonočná tvorivá eko-dielňa, detské divadelné predstavenie Dve sestry
v podaní „fifidlovských mám“.

Deti zo ŠKD Stupava pod vedením p. Evy Slezákovej, ale aj ďalší žiaci
pod vedením učiteľov výtvarnej výchovy vytvorili nádherné veľkonočné pohľadnice rôznych tvarov, ktoré boli vystavené vo Výstavnej sieni
MKIC Stupava. Do súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu sa zapojilo cca 230 detí – jednotlivci aj kolektívy. Každé dieťa dostalo za aktívnu účasť na výstave diplom a čokoládové prekvapenie. Špeciálna
cena bola udelená žiakovi 8. ročníka Karolovi Lépesovi za sériu pohľadníc vytvorených počítačovým grafickým programom. Všetkým
zúčastneným deťom ďakujeme a gratulujeme.
Veľkonočná tvorivá eko-dielňa sa niesla v znamení výroby veľkonočných dekorácií. V Malej konferenčnej sále MKIC Stupava si deti vytvárali dekorácie z papiera a sena, sadili si „veľkonočné rastlinky“, vymaľovávali obrázky s veľkonočnou tematikou. Je dôležité, aby sme deťom poskytli priestor pre rozvoj ich fantázie a talentu. I drobné aktivity prinášajú radosť a podporujú tvorivosť i vzťah k tradíciám.
(-hsch-)

TANEČNÁ SKUPINA DEVIL´S
– úspešná na súťaži
Dňa 10.4.2010 sa dievčenská skupina DEVIL´S zo Stupavy, pod
vedením Martiny Mózovej zúčastnila súťaže „Děti fitness aneb
sportem proti drogám“. V Českej republike má táto súťaž už 10 ročnú
tradíciu. Na Slovensku ju organizátori usporiadali po prvýkrát v Bratislave. Dievčatá sa po výbornom výkone umiestnili na II.mieste a postupujú do Česko-Slovenského finále, ktoré sa uskutoční 6.6.2010
v O2 Aréne v Prahe.
K úspechu im gratulujeme a držíme im palce, aby i naďalej robili
pekné meno Stupave. Zároveň ďakujeme ich trénerke Maťke Mózovej
za obetavú prácu, čas a trpezlivosť, ktorú venuje dievčatám
Za rodičov dievčat H.D.

Pozvánka do Ivančíc
MKIC Stupava pripravuje autobusový zájazd na Slavnosti chřestu špargle v Ivančiciach dňa 22. mája 2010. Odchod autobusu od
Kultúrneho domu o 8.00 hodine. Program: 10.00 – prehliadka kláštora Rosa Coeli, program na slávnostiach: od 9.30 – dychovky, 1.
časť kuchárskej show, brušné tance, country kapela, 2. časť kuchárskej show, country kapela, prehliadka galérie v Skřibském mlýne
(Na Skříbáku). Predpokladaný návrat: 20.30 h.
Dopravné: 9 €/ osoba.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.5. v kancelárii Kultúrneho
domu osobne, tel. 02/6593 4312, mozova@msks-stupava.sk.
-9-

rôzne
Deň Európy – koncert skupiny SATISFACTION
V sobotu 8. mája o 16.00 hodine sa v Sedliackom dvore uskutoční
koncert hudobnej skupiny s hosťom Jankom Slezákom (vstup voľný).
Hudobná skupina vznikla v júli roku 2006 v Senici. V súčasnosti má
skupina v repertoári prevažne vlastnú tvorbou zameranú na folk, rock,
pop a blues. Autorom hudby i textov je Viera Šusteková, spoluautorom hudby sú Peter Kavický (Stupavčan) a Peter Kovárik. V septembri 2006 nahrali svoje prvé CD demo s názvom TAK AKO. Je na ňom
osem skladieb, ktoré sú prierezom ich žánrovo rozmanitej tvorby.
V októbri 2006 bola nasadená pieseň z tohto dema NAIVNÁ v regionálnom rádiu G3 v hitparáde WÉČKO. Na jeseň roku 2006 prišla
do skupiny nová manažérka Janka Tóthová zo Stupavy. Dodala skupine poriadny kus energie. Účinkovanie na festivale Truck Country
2008 bolo posledným spoločným koncertom v starej zostave. V auguste prišli nové posily a to Rado van Grimm /basa, Peter Kovárik
/kláves, spev a Stanislav Kociov / bicie. Viac informácií o skupine nájdete na stránke www.satisfaction.sk .

Staviame máju
MKIC Stupava pozýva na tradičné Stavenie máje v piatok 30. apríla
o 18.30 pred Kultúrnym domom. Na počúvanie a do tanca hrajú Záhoráci. Podujatie pokračuje zábavou v Kultúrnom dome. Vstup voľný.

Prvomájové popoludnie
MKIC Stupava pozýva na podujatie v sobotu 1. mája v Sedliackom
dvore od 16.00 hodiny. Program: DH Veselá muzika, country skupina Dunaj, TS DEVIL´S. Vstup voľný.

Rybárske preteky
Základná organizácia SZR pozýva na prvomájové preteky v sobotu
1.5. o 8:00 - 13:00 na Vachálkovom rybníku (smerom na Malý háj)
pre deti do 15 rokov. Občerstvenie zabezpečené. Štartovné 2€
Info 02 /6593 3372

Pietna spomienka
Mesto Stupava a MKIC Stupava pozývajú na pietnu spomienku pri
príležitosti výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika, ktorá sa
uskutoční v utorok 4. mája o 18.30 pri pomníku generála Štefánika.

Koncert skupiny Satisfaction
MKIC Stupava pozýva na koncert v sobotu 8.5. o 16:00 v Sedliackom
dvore pri Kultúrnom dome. Hosťom koncertu je Janko Slezák.
O 19.00 sa v sále KD koná koncert kapely Fragile. Vstupné 9 €.

Koncert ku Dňu matiek
Mesto Stupava a Mestské kultúrne a informačné centrum pozývajú na
koncert Zdeňka Sychru, pri príležitosti Dňa matiek v nedeľu 9. mája
o 17.00 hodine v sále Kultúrneho domu. Vstup voľný.

Zbierka textilu na humanitárne účely
V Stupave sa uskutočnila ďalšia zbierka textilu na humanitárne účely
v týždni od 6. do 11. apríla 2010. Aj táto zbierka sa uskutočnila pre
humanitárnu neziskovú organizáciu – Diakonia Broumov. Táto organizácia poskytuje sociálne služby a materiálnu pomoc sociálne odkázaným občanom. Viac na www.diakoniebroumov.org. Počas zbierky
sa vyzbieralo 26 plných 1100 litrových kontajnerov (také ako sa nachádzajú pri bytových domoch). Ako miesto zberu sa určil Mestský
podnik technických služieb v Stupave na Dlhej ulici, kde na tento účel
boli na vrátnici pristavené kontajnery.
Odovzdať sa tu mohla nepoškodená obuv a nepotrebný textil – dámsky, pánsky, detský, posteľná bielizeň, deky, periny, spacie vaky, perie, závesy, záclony, obrusy, uteráky, látky (min 1m2) atď.
Ďalšiu zbierku plánujeme uskutočniť od 28.6. do 4.7.2010. Oznam
o jej konaní bude zverejnený na úradných tabuliach mesta, na internetovej stránke Stupavy a v prípade funkčnosti rozhlasu aj cez neho.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.
MsÚ Stupava, referát odpadového hospodárstva

Rozhovor s Mgr. Boženou Ševčíkovou, koordinátorkou predaja
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Novinka: úver len za 1,99 %
Verná svojej tradícii, najväčšia stavebná sporiteľňa opäť prichádza
s novinkou, ktorá prináša jej klientom možnosti, ako si rýchlejšie
a efektívnejšie splniť svoju predstavu o lepšom bývaní.
V súvislosti so stavebným sporením a jeho výhodami sa často
skloňuje štátna prémia a úroky. Stále platí, že sú to najdôležitejšie prednosti tohto bankového produktu?
Určite. Z pohľadu klienta je totiž zaujímavé, ak vie, že svoje financie
ukladá bezpečne, a pritom ešte aj výhodne. A výhodnosť mu zabezpečujú nielen dvojpercentné ročné úroky, ale aj štátna prémia, ktorá
aj v tomto roku môže byť až 66,39 €. Pre našich sporiteľov je nesporne výhodné a zaujímavé aj to, že už po dvoch rokoch sporenia a po
splnení stanovených podmienok, získajú zákonný nárok na stavebný úver s iba 2,9-percentným ročným úročením. A tento úrok im garantujeme počas celej doby splácania úveru.
V súčasnosti sa ale objavili na verejnosti informácie, že na úvery
ponúkate ešte výhodnejšie úroky, než tie, o ktorých ste teraz
hovorili. Ako to teda s úvermi a úrokmi je?
O čom som hovoril v úvode, to je dlhodobá záležitosť a platí bez časového obmedzenia. To, na čo sa pýtate, je naša aktuálna ponuka,
ktorá platí pre žiadosti o úver podané v čase od 1. apríla do 31. júla
2010. Konkrétne je to ponuka, v rámci ktorej majú naši klienti možnosť získať úver s naozaj mimoriadne výhodnou úrokovou sadzbou
len 1,99 % ročne. A dokonca úver s takýmto zaujímavým úrokom
môžu využiť klienti – fyzické osoby a aj právnické osoby – spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové družstvá.
Aké ďalšie podmienky musia vaši klienti splniť na to, aby mohli
túto ponuku využiť?
Medziúver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou musí byť v prípade
fyzických osôb zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť.
V prípade právnických osôb je potrebné, aby čerpaný medziúver
využili na obnovu bytového fondu. Fyzické osoby môžu čerpať medziúver v maximálnej výške 170 00€, v prípade manželov alebo partnerov a pri financovaní jedného objektu môže byť táto suma až dvojnásobná. Právnické osoby majú výšku úveru neobmedzenú. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu garantujeme do konca kalendárneho roka
2010. Počnúc 1. januárom nasledujúceho roka sa úroková sadzba
zmení na sadzbu platnú v čase podania žiadosti o úver.
Znamená to, že by ste záujemcom o lepšie bývanie poradili, aby
možnosť získať úver len za 1,99 % využili čo najskôr?
Samozrejme, pretože čím skôr si klient podá žiadosť o úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, tým viac na zvýhodnenom úročení
získa.
Spomenuli ste, že vaša aktuálna novinka – úvery s ročným úrokom 1,99 % – je časovo limitovaná. Čo v prípade, že klient by túto šancu aj rád využil, ale pracovné alebo iné povinnosti mu nedovolia navštíviť vás. Existuje aj pre neho nejaké riešenie?
Máte pravdu v tom, že stále platí – čas sú peniaze. Ak klient má záujem o našu novinku alebo aj v prípade, ak by sa rád iba dozvedel
viac o možnostiach využitia stavebného sporenia, môže sa na nás
obrátiť telefonicky a náš obchodný zástupca sa s ním dohodne na
stretnutí buď u klienta v práci, uňho doma, alebo kdekoľvek, kde to
klientovi vyhovuje. Naši obchodní zástupcovia sú rovnako flexibilní
aj čo sa týka času, takže stretnúť sa môžu aj v popoludňajších či
večerných hodinách, alebo aj cez víkend. Všetci naši spolupracovníci sú vybavení mobilnými pracoviskami, takže aj keď klient nenavštívi priamo kanceláriu obchodného zástupcu, dostane určite plnohodnotné informácie a servis.
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Viac informácií získate v kancelárii obchodných zástupcov
PSS, a. s., na adrese: Stupava, Hlavná 46, 02/6593 5990

rôzne

Zapojili sa aj seniori
Domov sociálnych služieb Stupava sa tiež zapojil do sprievodných
podujatí jarmoku. Pod vedením p. Kralovičovej vytvorili prezentáciu
svojej činnosti. V tejto súvislosti treba povedať, že súčasné vedenie
domova a najmä riaditeľ Mgr. Pavol Podmajerský kladie veľký dôraz
na humanizáciu tohto zariadenia. Otvára možnosti pre sebarealizáciu
obyvateľov domova a vytvára im podmienky. Pochopiteľne, že v rámci
možností, ale aj tak sú výsledky obdivuhodné. Nedávno prebehla internetizácia zariadenia a je vyhlásená zbierka na podporu zakúpenia
PC pre seniorov. Podľa slov riaditeľa Podmajerského: „Našou ambíciou je z takto získaných prostriedkov zakúpiť počítač príp. laptop,
aby seniori mohli udržiavať kontakt so svojím okolím a so svojou rodinou. Otvárame priestor k zvyšovaniu komunikačných zručností najstaršej generácie.“ Pre tých, ktorí sú ochotní prispieť a podporiť túto
myšlienku uvádzame číslo účtu, na ktoré môžu poslať finančný príspevok: 8247788/5200 VS 122009.
(-ps-)

...aby futbal spájal
celé rodiny

Spoločnosť E.ON Vám prináša celoeurópsky projekt Rodinný futbal,
ktorého cieľom je podporiť spoločné trávenie voľného času rodín
s deťmi prostredníctvom futbalu, skultúrnenie prostredia futbalových
štadiónov a pomoc futbalovým družstvám detí a mládeže
v školách, kluboch či obciach.
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk

www.zse.sk
www.eon.com
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Prvé westernové hry
v Stupave
V areáli novootvoreného baru Intenzíva
na Novej ul. č. 1555 sa dňa 5. 6. 2010
o 11:00 hod. budú konať westernové hry.
Všetci milovníci koní sú vítaní a môžu sa
prihlásiť na preteky na t.č. 0903 903 418
do 28.mája 2010.
Pretekári zaplatia zápisné 5,-- €.
Program je pre deti i pre dospelých.

kaštiel

smer
BRATISLAVA

smer
MALACKY

Stupava, Hlavná 26, tel.č. 0910 561 080, info@m-nabytok.sk
www.m-nabytok.sk, Po-Pi: 10:00-19:00, So: 9:00-13:00
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Pour Art
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Z ČINNOSTI NAŠICH ZÁHRADKÁROV
V dňoch 27. – 28.3.2010 sa konala vo Veľkom Bieli Okresná výstava
vín s verejnou degustáciou. Bol to 1. ročník a súčasne 12. ročník
miestnej výstavy vín. Na pozvanie záhradkárov z Veľkého Bielu výstavy sa zúčastnili so svojimi vzorkami aj naši záhradkári – pestovatelia vínnej révy. Nemec Stanislav, Sopúšek Ivan, Marošová Viktória, Rác Ladislav, Lachkovič Vladimír, JUDr. Balog Milan, Drenina
Ivan. Výstavy sa zúčastnilo 47 vystavovateľov s počtom vzoriek 128
z 15-tich obcí. I keď v stupavskom a mástskom chotári a v záhradkách vínnej révy ubúda, počtom vystavovateľov 7 so 14 vzorkami sa
naši záhradkári zaradili medzi najpočetnejších.

Ocenenia a diplomy za účasti predsedu a tajomníka ZO SZZ vo Veľkom Bieli, starostu Veľkého Bielu odmeneným odovzdal prof. Ing.
Ivan Hričovský DrSc predseda RV SZZ na Slovensku. Prof. Hričovský
vo svojom príhovore ocenil prácu záhradkárov a pestovateľov vinnej
révy. Poďakoval za ich ťažkú, namáhavú prácu, za ich snahu pokračovať v odkaze našich predkov. Zvlášť poďakoval záhradkárom zo
Stupavy a Mástu, za ich aktívnu účasť na výstave a za prácu v prospech záhradkárskeho hnutia na Slovensku. Našim záhradkárom sa
dostalo poďakovanie aj od organizačného výboru – predsedu a tajomníka ZO SZZ vo Veľkom Bieli. Účasťou na výstave sme nadviazali
na pokračujúcu spoluprácu záhradkárov Stupavy a Veľkého Bielu.
Touto cestou chceme poďakovať aj Samovi Katonovi, ktorý nám zabezpečil bezpečnú a pohodlnú dopravu a tak prispel k zdar-nému
priebehu našej účasti na výstave.
JUDr. Balog Milan tajomník ZO SZZ

Energiu nasmerovali pozitívne

Pod dohľadom odbornej degustačnej komisie naši záhradkári zabojovali o medaily /i keď neboli porovnateľné s medailami na zimnej
olympiáde/. Celkom sme získali 4 strieborné a 6 bronzových medailí.
Nemec Stanislav
strieborná
vzorka André
Sopúšek Ivan
strieborná
vzorka Zmes červená
Rác Ladislav
strieborná
vzorka Svätovavrinecké
Lachkovič Vladimír
strieborná
vzorka Svätovavrinecké
Sopúšek Ivan
bronzová
vzorka Zmes červená
Sopúšek Ivan
bronzová
vzorka Zmes ružová
Nemec Stanislav
bronzová
vzorka Müller Thurgau
Marošová Viktória
bronzová
vzorka Zmes biele
Lachkovič Vladimír
bronzová
vzorka Zmes červená
Lachkovič Vladimír
bronzová
vzorka Veltlín zelený
Šampióna Okresnej výstavy získal producent Soldán Vladimír z Častej za vzorku Veltlín zelený 2009.

Popri kolektívnych športoch, ktoré sa v Stupave pri základnej škole
veľmi dobre rozvíjajú a majú stále rastúce zázemie od septembra
minulého roku existuje príležitosť aj pre individuálny a dosť tvrdý šport
– box. Krúžok boxu s podporou riaditeľa školy Mgr. Csillaghyho, otvoril inštruktor športu a reprezentant bývalého Československa Laco
Bartoš.
Začiatky neboli ľahké a už to vyzeralo aj na fiasko, ale napokon krúžok vznikol. Dnes Laco situáciu komentuje slovami: „Napriek tomu,
že začiatky boli veľmi ťažké a zdalo sa, že o tento šport nebude záujem, časom sa ukazuje, že aj medzi mojimi zverencami sú chlapci
s talentom. Môžem povedať, že na mojich tréningoch dostávajú ten
najlepší základ, aký je možný za daných podmienok. Napriek tomu,
že tréningy sú náročné na fyzickú kondíciu, chalani sú vytrvalí a zodpovední. Takto sa môžu dostať aj vyššie, pozitívne hodnotím, že zaujali aj športové kluby a chcú na sebe ďalej pracovať. Škoda, že tí najlepší a talentovaní určite zo Stupavy odídu, najbližšie do Malaciek. Ľutujem, že za daných podmienok im ďalší rast v Stupave nemôžem zabezpečiť ani dopriať.“
Krúžok boxu v škole navštevuje cca 20 chlapcov vo veku od 14 do
17 rokov.

ponúka predaj:
letných pobytových zájazdov
poznávacích zájazdov
wellness pobyty
lyžovačky
exotiku
detské tábory
vstupenky zo siete TICKETPORTAL
TICKET ART
Autobusové lístky a letenky z ponuky
STUDENT AGENCY

www.viastupava.sk
Otváracia doba:
Po – Pi: 9,30 – 13,00 14,00 – 17,30
Sobota: 9,00 – 12,00
Adresa:
Hlavná 573/15, 900 31 Stupava
Kontakty:
tel./fax: 02/6593 4316, mobil: 0918/429 454
e-mail: via@viastupava.sk

Tréningy prebiehajú v malej telocvični základnej školy. Venujú sa všeobecnej kondičnej príprave a základným prvkom boxu sú však vedené bez kontaktu, to znamená, že pri boxe neprichádza k úderom na
tvár a telo. Napriek tomu, že box je tvrdým športom, kultivuje mladých
ľudí a pozitívne ich orientuje na cieľavedomosť, disciplínu a rozvíja ich
osobnosť.
-ps-

Prvomájový futbalový zápas
Futbalový klub Tatran Stupava Internacionáli pozýva na zápas o Pohár primátora mesta Stupava v sobotu 1. mája o 15.00 . Hrajú Internacionáli: Hádzanári – futbalový štadión Stupava.
Zároveň pozývajú na ďalšie zápasy: 15.5. o 16.00 hod Internacionáli: Vajnory, 29.5. o 16.30 Internacionáli: DNV, 6.6. o 10.00 Internacionáli: Závod, 13.6. o 10.00 Internacionáli: Pezinok, 26.6. 17.00
Kostolište: Internacionáli, 24.7. o 14.00 Ivančice: Internacionáli.
- jozef dugovič- 14 -
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Stupavskí minihádzanári informujú

PLAYMINIHANDBALL opäť v Stupave

Mini Handball Inter Liga v Stupave

Tak a máme to tu, tretí ročník obľúbeného turnaja PLAYMINIHANDBALL 2010 je čochvíľa pred nami. Hlavný usporiadatelia z HC TATRAN STUPAVA vytvorili pre minihádzanárov ďalší veľký projekt a to
medzinárodný turnaj. Nuž, keď sme
pred tromi rokmi začínali a turnaj zorganizovali v malej a veľkej telocvični ZŠ
Stupava, kde sa nám prihlásilo 16
družstiev, tak sme túžili po veľkom turnaji. Máme ho tu :-)
V dňoch 23.-25.4. 2010 do Stupavy zavíta 48 družstiev, ktoré budú
štartovať v dvoch kategóriách. V kategórií 1999/2000 je zatiaľ prihlásených 24 družstiev a v kategórií 2001/2002 20 družstiev. V minulom
roku nám turnaj PLAYMINIHANDBALL vyšiel nadmieru skvele a spokojnosť trénerov z pozvaných družstiev nám urobila najväčšiu reklamu medzi družstvami. Na tretí ročník sa nám družstvá sami hlásili
v predstihu a to je pre organizátorov najlepšia vizitka. Projekt PLAYMINIHANDBALL vznikol z nápadu pár nadšencov a za pomoci miestnych sponzorov, mesta Stupava a Základnej školy v Stupave sme
spoločne vytvorili projekt, ktorý má šťavu a rešpekt už aj za hranicami. Naše poďakovanie ďalej patrí aj Park hotelu Stupava, ktorý nám
poskytol skvelé podmienky pre väčší turnajový komfort. Vážime si
našich partnerov a s nimi rastie aj naša sila a postavenie na hádzanárskej mape.
Vážení športoví fanúšikovia, srdečne Vás pozývame do mestskej
športovej haly v Stupave na turnaj PLAYMINIHANDBALL, príďte povzbudiť našich najmenších. Veľkú minihádzanárskú all stars exhibíciu usporiadame 24.4.2010 o 18:00 v MŠH Stupava, kde hrajú najlepšie deti proti sebe a na záver si zahrajú aj tréneri vo výbere
trénerov proti sebe pred plným hľadiskom.
Ak máte doma dieťa a má talent alebo veľa energie a rado by sa
venovalo športu, zoberte ho pozrieť do stupavskej haly na PLAYMINIHANDBALL.
PLAYMINIHANDBALL znamená bav sa hrou, bav sa minihádzanou.
Viac info nájdete na turnajovej stránke www.playminihandball.com.

V sobotu 13. marca sme ako hlavný organizátor spolu s klubom Tj
Sokol Nove Veselí usporiadali v Mestskej športovej hale v Stupave 3.
kolo medzinárodnej minihádzanárskej ligy. Do Stupavy zavítalo 20
družstiev z krajín Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Kvalitné
stretnutia boli odohrané na štyroch minihádzanárskych ihriskách.
V tejto súťaži nepoznáme ľahký zápas.
Umiestnenie našich družstiev v kategórii 1999/2000: Tatranček Stupava „A“ - 5. miesto, Tatranček Stupava „D“ - 8. miesto, Tatranček
Stupava „B“ - 10. miesto. V kategórii 2001/2002 sa naše jediné družstvo zúčastnilo na 9. mieste. V tejto medzinárodnej súťaži prípravkárov
naberáme veľa skúsenosti a to nás posúva dopredu. Iba zápasy
s kvalitnými súpermi nás posúvajú výkonnostne vopred. Čo sa ukázalo o týždeň neskôr, keď sme zavítali do Uherského Hradišťa na turnaj
minihádzanárov 4+1 za účasti šiestich družstiev, kde sme každý zápas s prehľadom vyhrali. M.H.I.L má svoju kvalitu a pre trénerov je veľmi dobre, že môžu svojich zverencov porovnávať s vyspelými družstvami. Minihádzanárska kvalita zavítala do Stupavy a nižšie si môžete
prečítať hodnotenie trénerov dvoch našich družstiev. Ešte jedna príjemná správa pre nás je, že medzinárodná minihádzanárská súťaž
získala grant z Višegrádskeho fondu. Tento projekt má budúcnosť
a budúcnosť sú naše deti v prípravke a to nás teší, preto im venujeme
toľko pozornosti. Projekt M.H.I.L má zvuk v mládežníckej hádzanej
a preto kluby HC TATRAN STUPAVA a Tj Sokol Nové Veselí ako organizátori projektu budú pokračovať v tejto lige aj v ďalšom ročníku.
Hodnotenie Rudolfa Draškoviča:
Na tomto turnaji som trénoval družstvo Tatranček Stupava ,,A" v zložení: Pápaj, Lutonský, Fúsek, Polák, Hýravý, S.Renčo, Machata.
Chlapci prvý zápas podcenili a nakoniec prehrali tesne o gól s dievčatami ETO Gyori ,,C" 9:10. Bol to dosť nervózny zápas, ktorý nikto nečakal. Prvú facku sme dostali na úvod vo forme prehry, ale zaslúženú!!! Treba brať do úvahy, že prvý zápas je vždy najťažší a niekedy je
lepšie prehrať na začiatku ako na konci. Mali sme pomerne silnú zostavu a v úvodných zápasoch sa chlapci hľadali na ihrisku. Od zápasu k zápasu sa ich výkon lepšil. Minihádzaná a hlavne M.H.I.L nie je
vôbec ľahká súťaž. Je veľmi náročná a s piatym miestom môžeme byť
maximálne spokojní.
S vystúpením svojho družstva som spokojný, je vidieť progres a to ma
teší. Hodnotenie Roberta Geisseho: “Piatok 13-teho alebo hodnotenie družstva Tatranček Stupava "B" Mužstvo: Petra Geisseová, Tereza
Fabianová, Ema Piačková, Laura Tamášiová, Gabika Boďová,
Alexandra Molnárová. Na naše družstvo dopadla atmosféra dátumu
turnaja - 13.3.2010. Len škoda, že to bola sobota a nie piatok. Za celý
turnaj sme dali iba 5 gólov, z čoho Laura Tamašiová 3, Terezka Fabianová 1, Gabika Boďová 1. Pochvalu si z družstva zaslúžia Gabika
a Alexandra, nakoľko pri absolvovaní malého počtu tréningov (trénujú od februára 2010) sa výkonom vyrovnali ostatným hráčkam, ktoré
trénujú aj 2 roky. Katastrofická bola hlavne strela na bránku, nakoľko
niektoré strely na bránu boli slabšie ako prihrávka. To bol aj kameň
úrazu. Pri uvoľňovaní hráčov sa začali prejavovať skúsenosti z posledných tréningov, ale tá streľba!!!!! Ak sme sa dostali k strele, buď lopta
nedoletela do brány, alebo Laura skoro s 98% istotou strieľala do
brankára. Petra Geisseová v bránke odohrala svoj štandard, ale bez
kvalitnej obrany a chytania odrazených lôpt to skrátka nešlo. Môžem
ju pochváliť za posledný zápas, kde za 5 minút nedostala gól ani z vyložených šancí súpera. Škoda, bol to asi piatok 13-teho. Tréneri sú na
svojich zverencov prísni, lebo im záleží na napredovaní svojich hráčov. Viac info o minihádzanárských turnajoch nájdete na:
www.hctatranstupava.sk

Touto cesto by sme sa chceli poďakovať členom komisie územného
plánovania a výstavby mesta Stupava, ktorí darovali časť svojich odmien komisie v celkovej sume 100 €, pre rozvoj mládežníckej hádzanej v Stupave.
Rudolf Draškovič

Veľkonočný turnaj
v stolnom tenise
Na Veľký piatok 2.4.2010 a v sobotu 3.4.2010 sa konal v starej telocvični ZŠ Stupava tradičný stolnotenisový turnaj. Piatok bol vyhradený pre deti, ktoré hrali v dvoch kategóriách, chlapci do 15 rokov
a dievčatá do 15 rokov.
V kategórii chlapcov súťažilo 14 hráčov a dievčat bolo 6. Chlapci hrali v dvoch skupinách, z ktorých postúpili prví štyria do štvrťfinále, kde
sa hral „K.O. systém“. Dievčatá hrali systémom „každá s každou“,
a to určilo poradie.

Srdečne Vás pozývame do novootvorenej
reštaurácie a bufetu v hoteli Trenkwalder
na ulici F. Kostku v Stupave.
Ponúkame raňajky, desiatové polievky,
obedy, večere. MENU = 2,60€
Zabezpečujeme rodinné oslavy.
Kontakt: 0905 520 486
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(pokračovanie na strane 18)

rôzne

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Stupavské dievčatá
skončili tretie

(dokončenie zo strany 17)

Umiestnenie DIEVČAT
1. LOIBL Mária (Angern)
2. ŠRÁMKOVÁ Veronika (Mor. Sv. Ján)
3. ŠRÁMKOVÁ Erika (Morv. Sv. Ján)
4. ŠVAJDLENKOVÁ Laura (Stupava)
5. BALOGOVÁ Martina (Stupava)
6. VTÁČKOVÁ Kristína (Stupava)

10 b
8b
6b
4b
2b
0b

15 : 3
14 : 5
12 : 6
6 : 10
3 : 14
3 : 15

CHLAPCI - štvrťfinále
RAGAS Matúš (Stupava) – LUKÁČ Jakub (Stupava)
3:0
LELKEŠ Adam (V. Uľany) – FUSEK Samuel (Stupava)
3:0
BELZÁR Michal (Stupava) – FIŠER Kristián (Stupava)
3:2
LEPEŠ Jozef (V. Uľany) – MARTINKOVIČ Damián (Mor. Sv. Ján)3: 0
CHLAPCI – semifinále o 3. miesto: RAGAS – LELKEŠ 3 : 0, BELZÁR
– LELKEŠ
3 : 1, LEPEŠ – BELZÁR 3 : 0
CHLAPCI – o 1. miesto: LEPEŠ – RAGAS 3 : 0
V sobotu 3.4.2010 sa súťažilo v dvoch kategóriách. Do turnaja sa prihlásilo 32 štartujúcich. Kategória do 50 r. mala 24 hráčov. Hralo sa
v štyroch skupinách a z každej skupiny postúpili prví dvaja do štvrťfinále. Kategórie nad 50 r. sa zúčastnilo 8 hráčov, kde sa hral systém
„každý s každým“,a to určilo poradie.

KATEGÓRIA do 50 r. – štvrťfinále
KRAJČA Andrej (Bratislava) – VANEK Richard (Bratislava)
3:1
HAŠŠO Miroslav (Stupava) - POLÁK Stanislav (Mor. Sv. Ján) 3 : 1
VAVROVEC Ervin (Angern) – ŠTVRTECKÝ Martin (Mor. Sv. Ján)3 : 0
ŠULTYS Jaromír (Stupava) – KAHÁNEK Jozef (Stupava)
3:2

Do 50 r. – semifinále
KATEGÓRIA nad 50 r.
KRAJČA – HAŠŠO 3 : 2, VAVROVEC – ŠULTYS 3 : 2 o 3. miesto
ŠULTÝS – HAŠŠO 3 : 2, o 1. miesto VAVROVEC – KRAJČA 3 :1
KATEGÓRIA nad 50 r.
1. NEMČOVIČ Dušan (Angern)
2. GROFIK Pavol (Bratislava)
3. NERADOVIČ Rudolf (Stupava)
4. VANEK Richard (Bratislava)
5. POLIAK Miroslav (Bratislava)
6. LIMA Pauli (Angern)
7. JAROLÍN Ivan (Bratislava)
8. KUBRANSKÝ Miroslav (Stupava)

14 b
21 : 0
10 b
17 : 6
10 b
15 : 12
8b
12 : 11
6b
13 : 14
6b
10 : 13
2b
7 : 19
0b
1 : 21
Jozef Kahánek, PST Stupava

Dňa 20.marca sme sa zúčastnili ďalšieho kvalitného turnaja
v Nemšovej. VI. ročník sa konal za účasti družstiev zo západného
Slovenska a Čiech: Nemšová, Slavičín, Mikušovce, Pruské, Stupava, Záhorská Bystrica.
Turnaj bol zo strany organizátora môže spochybniť náš výkon.
Nemšovej organizačne a čo do Ukázalo sa, že aj so Stupavou sa
kvality zúčastnených družstiev musí rátať na popredných mieszvládnutý perfektne. Takéto pod- tach. O našom výbornom výkone
mienky ako bezplatné používa- svedčí aj to, že najlepšou strelkynie mestskej haly a poskytnuté fi- ňou turnaja sa stala Naďa Jankenančné prostriedky zo strany lová zo Stupavy so 6 gólmi.
mesta môžeme len závidieť.
Hneď za ňou bola ďalšia hráčka
Na turnaj sme išli s malou dušič- Stupavy - Andrea Vaseková s 5
kou. Kvalitné obsadenie hovorí gólmi.
za všetko. My sme trénovali len Musíme priznať, že naše tréninv školskej telocvični a báli sme gové podmienky, finančne nesa, ako naše dievčatá zvládnu dostupná mestská hala a finanhru na veľkom ihrisku. Hlavne čné zdroje, viac menej od rodiNemšová – organizátor turnaja čov, nezodpovedajú tomu, ako
bola favoritom.
naše dievčatá šíria dobré meno
Naše družstvo nastúpilo v prvom Stupavy po Slovensku. Veríme,
zápase proti rivalovi Tsunami Šk že sa to zmení a kompetentní poHargašova Záhorská Bystrica, chopia, že investovanie do mláktorá sa posilnila o hráčky deže sa oplatí. Len tak budeme
z Nemšovej. V tomto zápase sa môcť pokračovať v činnosti a zústupavské dievčatá nezľakli častňovať sa aj ďalších športoa presvedčivo zvíťazili 3:1. Po zá- vých podujatí.
pase a predvedenom výkone Na záver chcem poďakovať družsme si začali budovať pozíciu stvu zo Stupavy v zostave - Anhrať o prvé miesto v turnaji. Aj drea Vaseková, Naďa Jankelová,
keď sme proti Slavičínu nepo- Nikola Padušňáková, Monika
chopiteľne zakopli (prehrali sme Jerigová, Veronika Bartalošová,
3:1), ďalšími zápasmi sme po- Miriam Baštiová, Patrícia Hukotvrdili, že budeme hrať vo finále. vá, Kristína Kuštorová, Martina
Pruské sme zdolali 3:0, Mikušov- Kapášová, Michaela Gabrišová,
ce 6:1. Posledný zápas o víťaza Karin Mikuličová.

turnaja Stupava – Nemšová sme
museli vyhrať, ak sme chceli byť
víťazom turnaja, nestačila nám
ani remíza. Dlho očakávaný posledný zápas Stupava – Nemšová bol vyvrcholením turnaja.
Na ihrisku sa objavili dve hráčky
druhej slovenskej ženskej ligy.
Po jednej v každom družstve. Dlho trvajúci nerozhodný stav dramatizoval stretnutie. Až v poslednej tretine naše dievčatá dostali
gól. Aj napriek snahe a útočnej
hre, sa nám vynikajúcu Nemšovú
nepodarilo poraziť. Druhým gólom Nemšová spečatila svoje víťazstvo a zaslúžene pohár ostal
doma.
Ani prehra s Nemšovou 2:0 ne-
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Samozrejme ďakujem aj rodine
Vasekovej, Baštiovej, Jankelovej
a Bartalošovej, ktorí boli ochotní
zabezpečiť dopravu a povzbudzovať nás, ďalej trénerom Ing.
Vladimírovi Jankelovi a Lacovi
Bartalošovi, a takisto pani Eve
Slezákovej a pani Márii Polakovičovej, ktoré boli zakladateľkami
družstva dievčat a toto umiestnenie je výsledkom aj ich obetavej
práce a trpezlivosti v predchádzajúcom období.
Konečné poradie: 1. NTS FK-ZŠ
Nemšová, 2. Snipers Slavičín, 3.
Bogdau Stupava, 4. ZŠ Pruské,
5. ZŠ Mikušovce, 6. Tsunami ŠK
Hargašova Záhorská Bystrica
Vlado Jankela

rôzne
POĎAKOVANIE
So smútkom v srdci sme sa dňa 3.3.2010 navždy rozlúčili
s našim drahým manželom, otcom a starým otcom p.
Vojtechom Brbúchom. Ďakujeme p. Kazarkovi za dôstojnú rozlúčku a všetkým čo sa s ním prišli rozlúčiť na
poslednej ceste, ako aj za ich prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Spoloèenská kronika

POĎAKOVANIE
So smútkom v srdci sme sa dňa 12.3.2010 navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, dedkom, svokrom
a bratom p. Eduardom Košutom, ktorý zomrel vo veku
61 rokov. Úprimne ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
Dňa 3.4.2010 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko p. Ján Čukaš.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Narodili sa:
Cyril Dzirbík
Sára Šáliová
Daniel Sedlák
Tiana Slezáková
Agáta Jánošová
Timur Yilmaz
Martin Kun
Ján Vincent Šeliga
Martin Baláž
Patrik Kubíček
Adam Ambruš
Tereza Macášková

Štefánia Kočajdová /1930/
Eduard Košut /1948/
Mária Kohútiková /1924/
Mária Brezovská /1922/
Mária Ukropcová /1922/
Tomáš Móza /1943/
Miroslav Herman /1947/
Eliška Žilavá /1934/
Mária Hricová /1927/
Jaroslav Mader /1941/
Anna Masarovičová /1952/
Demian Levák /1943/

Opustili nás:
Ján Martinko /1932/

Zosobášili sa :
Ján Tomášek – Lenka Belešová

Smútiaca rodina

Riadková inzercia
 Predám trojizbový byt v tehlovom dome. Plastové okná, parkety, dlažba, vstavané skrine. Samostatné kúrenie, (veľmi nízke
náklady) v príjemnom tichom prostredí. Kontakt: 0905 215 111
 predám plynový prietokový ohrievač „Mora-Top“ za 133,-- Eur/
4.000,-- Sk. Volajte na t.č. 0902 715 615
 predám elektrickú rozvodnú skriňu, celoocelovú, pozinkovanú, za
150,-- EUR, prípadne dohoda. Rozmer 150 x 60 cm. Skriňa je ešte
nepoužívaná. V Stupave. Tel.: 0908 564 303
 predám 50 l keramickú piecku, 4 kW/220 V. Používaná, vhodná
pre začínajúceho keramikára. Cena 500,-- EUR. Tel.: 0903 935 432
 predám ovocné stromčeky /jablone, čerešne, broskyne/, moruše.
Cena 2-3 EUR/ks. Tel.: 0908 564 303
 robíte oslavu-párty? Urobím Vám domáce lokše – 1 ks á 0,27 €/ks.
Tel.: 02/65 935 818, alebo 0910 257 902
 predám staré obité tehly. Cena dohodou. Tel.: 0905 691 017
 Predám PEUGEOT 406 1.8i 16V, r.v.12/1999, najazdené 146 500
km, kúpené na SK, pravidelne servisované, servisná knižka, veľmi pekné, udržiavané, nefajčený interiér, STK, EK, letné a zimné
pneu na diskoch.Cena: 3 300,- €. Kontakt: 0905 86 00 96.

SPOMÍNAME
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Stupavskom cintoríne
snívaš svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len
cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. V neznámy svet odišiel
si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali, navždy budeš v srdciach tých, ktorí
Ťa milovali. Dňa 17.4.2010 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, brata a dedka p. Jozefa Fischera.
Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
Už to budú v máji 2 roky, čo od nás tíško odišla naša
drahá maminka, babka, omama, teta a švagriná p.
Annika Székházyová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Deti s rodinami

Odber krvi
MS SČK Stupava I. a II. pozývajú darcov na odber krvi v pondelok
31.5.2010 od 7,30 hod. do 10,30 hod. v Klube Pohoda na Hlavnej ulici
v Stupave. Radi by privítali medzi sebou aj mládež od 18 rokov. Treba
si priniesť so sebou občiansky preukaz, alebo kartu poistenca.
MS SČK prosia o pomoc pre tých, ktorí to potrebujú. Nikto nevie,
kedy túto vzácnu tekutinu bude potrebovať.

MS SČK Stupava II. ponúka
10 – dňový dovolenkový pobyt do Chorvátska - ostrov KRK Stedisko
OMIŠAJL – hotel ADRIATIC, pavilón Marína s odchodom autobusu od
Kultúrneho domu v Stupave.
Termíny: 16.7. – 25.7.2010 cena: 305,-- €/osoba, 6.8. – 15.8.2010
cena: 305,-- €/osoba. Deti do 5 r. zdarma + autobus, od 5 – 12
rokov 208,-- €, od 12 – 15 rokov 253,-- €, od 15 – 18 rokov 283,-- €
V cene je zahrnuté: doprava, 7x ubytovanie, každá izba je vybavená
WC a sprchou, doprava, kúpelný poplatok, hotelové poistenie, polpenzia = raňajky a večere formou švédskych stolov.
Bližšie informácie u pani Vilmy Vigerovej. Tel.: 02/65 936 649, alebo
mobil: 0907 161 531.

V stredu 31. marca sa konala celomestská pietna spomienka pri
príležitosti 65-teho výročia oslobodenia Stupavy. Účastníci si položením kvetov a vencov uctili pamiatku civilných obetí pri pamätníku
pred Kultúrnym domom. Podujatie pokračovalo pri hrobe sovietskych vojakov na Obore.

MS SČK Stupava II. spolu s CK GALEB, organizujú
5 – dňový poznávací zájazd do LONDÝNA v čase od 2.6. – 6.6.2010.
Odchod autobusu od Kultúrneho domu v Stupave.
Cena zájazdu je 235,-- €/osobu.
V cene je zahrnuté: doprava, 2x ubytovanie, 2x raňajky, doprava luxusným autobusom po meste, trajekt, sprievodca CK, poistenie proti insolventnosti CK. Záujemci sa môžu prihlásiť u autorizovaného predajcu p. Vilmy Vigerovej, alebo telefonicky na t.č.: 02/65 936 649, alebo
mobil: 0907 161 531.
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