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V tomto èísle si preèítate: Ako sa vybavovali sanosti l Na verejnosti sa pi nebude l H¾adá sa (iná)
cesta"STUPAVSKÝ BÁNKÁR" FERDI KOSTKA l Obnovená kaplnka bude vysvätená l Minihádzanársky turnaj "ROZHODNI SE SÁM 2008" ÈR

Jubilejný X. roèník Majstrovstiev ÈeskoSlovenska pretekov malotraktorov do vrchu ECCE TERRA 2008 sa konal v sobotu 6. septembra na trati
pri starom cintoríne. Mylienku slovenského a èeského priate¾stva postavenú na zmysle pre humor a recesiu priiel pozdravi aj legendárny
spevák Zdenìk Sychra (73). Pretekári súaili v dvoch kategóriách - pomalá jazda a rýchla jazda. V rýchlej jazde zvíazil stupavský pretekár
tefan Brbúch, 4. a 5. miesto obsadili Milan a ¼ubo Gramblièkovci. V kategórii pomalá jazda druhé miesto obsadila Mária Stríbrnská, na tvrtom mieste skonèil Anton Gama. Rozdiel v kategóriách spoèíva v stanovenom èase, za ktorý sa musí prejs tra, prièom sa hodnotí odchýlka
od limitu. Preteky sa skonèili úspene bez zranenia, v dobrej nálade a v priate¾skom duchu.

Nové vo¾by budú 22. novembra
STUPAVA

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Paku z 19.8.2008 sú vyhlásené nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí. Deò konania volieb je urèený na sobotu 22.
novembra 2008. V Stupave sa bude voli primátor mesta.
Podanie kandidátnych listín je najneskôr do 28. 9. 2008. (msú)

spravodajstvo
editoriál

Ako sa vybavovali sanosti

Budú vo¾by. Budeme voli primátora.
Ete oficiálne nezaèala volebná kampaò.
Oficiálne. Neoficiálne u vieme skoro vetko.
No comment.
Take o èom.
O poèasí?
Mono nervozite a predpovediach poèasia,
ktoré vplývajú na nau náladu.
Drte si dobrú náladu.
Normálne ju pestujte, zalievajte nie slzami,
so¾ kodí, zalievajte ju rosou kadého
nového rána.
Editoriál môe by aj o tom, èo sme zaili
a èo nás poteilo.
Mòa, vás, kohoko¾vek, len ja to musím
napísa.
Mòa napríklad poteil koncert Lucie Bílej.
Je zaujímavé, e som ho naplno preil
a na druhý deò. Na druhý deò kedy nae
médiá oznámili, e sa jej zrútilo manelstvo
a vlastne prehrala.
Vtedy som si uvedomil, e v Stupave
predviedla excelentný výkon, nieèo úasné,
nieèo èo môe vychádza len zo srdca.
Ani jedným faloným tónom neprezradila,
e trpí. Ani jedným gestom nedala najavo,
e sa na druhý deò dozvieme o jej bolesti.
A tak mi napadlo, e vetko je a o tom
druhom dni.
Aj ve¾ké víazstvá aj ve¾ké straty sa napokon
ukáu a na ten druhý deò, alebo a potom.
Ani víazstvo, ani pád nie sú tak dôleité,
lebo sú to len okamihy, ako to, èo bude
nasledova.
Nikto z nás nevie, èo bude zajtra.
Nu a predsa sa usilujeme naplánova si
vetko, aby sme neboli prekvapení,
aj sa pripoistíme, aj tie poistky preplatíme,
len, aby sme boli dnes spokojní, e zajtra
nebudeme na dne. Vetko to robíme,
lebo druhé nám ani nezostáva.
Chceme vyhra alebo aspoò neprehra.
Neviem, èi toto sú tie lampáe naplnené
olejom, o ktorých sa hovorí v Biblii v príbehu
o nevestách, ktoré majú èaka enícha
a olej v lampách je o tom, e sú kedyko¾vek
pripravené, e nebudú prekvapené.
Myslím si, e olej v lampách je o nieèom
inom. Olej v lampách je o tom, aby sme nielen poèúvali, ale aby sme si aj zaali a dobre
videli, koho púame do svojho príbytku,
komu to dôverujeme, komu sme sa zverili.
To je vlastne vetko. U ani riadok navye.
Len jedna poznámka. Ten olej nikde
nekúpite. Mono vám niekto poradí,
e ho zoeniete za výhodnú cenu.
Neverte mu.
Olejom sme napokon kadý z nás.
V kadom z nás je dobro, spravodlivos a
najmä láska. Nebojme sa svieti, ten olej
nevyhorí, tu neplatia iadne fyzikálne
zákony. Ten, kto svieti,
tomu sa to v dobrom vráti.

Stupava - Na rokovanie mestského zastupite¾stva dòa 4. septembra predloila Hlavná kontrolórka (HK) Ing. Zdenka Packová Správu o výsledku z vykonanej kontroly prijímania, evidencie, preetrovania a vybavovania saností a petícií za I. polrok 2008. Kontrola bola vykonaná
v mesiaci august 2008. V úvode HK uvádza, e pod¾a Veobecne záväzného nariadenia (VZN)
mesta Stupava è. 1/2001 zabezpeèuje prijímanie, evidenciu, vybavovanie a preetrovanie saností prednosta úradu. V období práceneschopnosti prednostky úradu zabezpeèuje prijímanie
a evidenciu HK. Zastupujúca prednostka p. ¼ubica Havranová, ktorá nastúpila 11. februára
odmietla prevzia a zabezpeèova spomínanú agendu. Vybavovanie a preetrovanie saností
vykonávajú prísluné referáty. V prvom polroku 2008 bolo zaregistrovaných 24 saností.
HK vo svojej správe upozornila, e nie vetky
podania, ktoré dostane orgán verejnej
správy, mono povaova za sanos.
Sanos smeruje na ochranu práv alebo
právom chránených záujmov saovate¾a, na
ochranu tých práv a právom chránených záujmov, ktoré boli poruené alebo ohrozené
v dôsledku èinnosti, resp. neèinnosti (opomenutia) orgánu verejnej správy. Sanos je
aj upozornenie na konkrétne nedostatky poruenia právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyaduje zásah orgánu verejnej
správy. Inými slovami za sanos mono
povaova také podanie, v ktorom sa saovate¾ domáha práv poruovaných v dôsledku toho, e zlyháva dozor èi doh¾ad
orgánu tátnej správy alebo orgánu obce.
Podanie - sanos sa posudzuje pod¾a
obsahu. Podaniami v praxi vak môu by aj
návrhy, iadosti, podnety, upozornenia, oznámenia a podobne.
iadosti a podnety sú vybavované pod¾a vnútorných predpisov, postupov uvedených na
internetovej stránke mesta Stupava www.stupava.sk.
V knihe evidencii saností je evidovaných za
I. polrok 2008 22 saností a 2 petície (evidované pod èíslom 08/08,16/08) Petícia è.
8/08 zo dòa 18.2.2008 (nespåòa podmienky
petície) - iados podpísaných obèanov
o skolaudovanie parkoviska na ul. Hlavná
oproti firme Tabak Emília bola vyrieená
a odpísané bolo listom dòa 5.3.2008.
Petícia 16/08 zo dòa 29.5.2008 za zastavenie
výstavby "jednoduchej prístupovej komunikácie k hospodárskemu dvoru Stupava"
v oblasti nového cintorína na Rímskej ulici.
Osobám urèeným na styk s orgánom verejnej správy bolo odpísané dòa 26.6.2008.
Z obsahu listu struène vyberáme:
"Umiestnenie stavby prístupovej komunikácie
bolo povolené rozhodnutím stavebného
úradu mesta Stupava, pod è.j. SÚ-2782/0607/Pa zo dòa 22.3.2007, ktoré nadobudlo
právoplatnos dòa 14.5.2007. Stavebné povolenie bolo vydané na základe iadosti iadate¾a TEMSING, spol. s.r.o., ktorý v konaní
zastupoval stavebníka - spoloènos Dan
Club-Dráva, spol.s.r.o., Jablonové è. 86,
rozhodnutím è.j. 5264/820/07-Mr zo dòa
21.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnos
dòa 28.12.2007. Obe rozhodnutia spåòali
poiadavky dotknutých orgánov tátnej
správy a boli vydané s dodraním stanovísk
dotknutých orgánov a úèastníkov konania.
Rozhodnutia sú v súlade s územným plánom
mesta Stupava, ktorý bol schválený na rokovaní mestského zastupite¾stva dòa 20.4.2006.
Mesto Stupava spracovávalo územný plán
v èasovom rozmedzí pribline dvoch rokov,
kedy bol spracovaný koncept územného
plánu, návrh územného plánu a jeho
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definitívna podoba, prièom obyvatelia mesta
sa mohli k jednotlivým etapám vyjadri pri
verejnom prerokovaní. Nako¾ko stavba je
v súlade s územným plánom mesta Stupava,
umiestnená právoplatným územným rozhodnutím a povolená právoplatným stavebným
povolením, neexistuje právny dôvod, na základe ktorého by peciálny stavebný úrad
právoplatné rozhodnutie zruil.
Na pozvanie zástupcu primátora mesta
Stupava Ing. iaka na rokovanie oh¾adom
prístupovej komunikácie k hospodárskemu
dvoru sa uskutoènilo stretnutie zástupcov
mesta Stupava s investorom komunikácie
dòa 19.6.2008. Ing. iak oboznámil na tomto
stretnutí investora s petíciou obèanov. Po
oboznámení sa s obsahom petície investor p. Filová ubezpeèila zástupcov mesta, e
komunikácia bude vyuívaná výluène osobnými automobilmi, v poète pribline 30 prejazdov denne, nako¾ko v areáli hospodárskeho dvora sa nachádza len portový klub
a ustajnenie pre maximálne 35 koní.
Zásobovanie hospodárskeho dvora - krmivo
pre kone bude dováané po¾nou cestou
popri areáli spoloènosti DURA, v intenzite 2-3
krát roène. P. Filová sa ïalej zaviazala, e
k petícii obèanov zale stanovisko, ktoré
bude uverejnené v novinách "Podpajtúnske
zvesti". Toto oznámenie do dneného dòa
nebolo v Podpajtúnskych zvestiach uverejnené.
Z uvedených 24 evidovaných saností boli
podané 2 podnety. Podnet na pokodenie
majetku spôsobené stavbou suseda. Tento
podnet je dorieený a rieil ho stavebný úrad
v stavebnom konaní.
Podnet na preskúmanie postupu MsÚ okresnou prokuratúrou, kde boli odovzdané
vyiadané dokumenty a do dneného dòa
neprilo z prokuratúry vyjadrenie.
Z ïalích 20 evidovaných saností bolo 8
opodstatnených saností, 9 neopodstatnených saností a 3 sanosti sa rieia v stavebnom konaní.
Z poètu 24 saností, petícii a podnetov (ïalej
len podaní) rieilo 20 oddelenie výstavby a
ivotného prostredia (VaP), jednu sanos
rieilo oddelenie VaP spolu s oddelením
správy majetku mesta, jednu sanos rieilo
oddelenie VaP spolu s mestskou políciou
(MsP), jedno podanie rieilo oddelenie
správy majetku mesta a jednu sanos rieila MsP.
Z toho vyplýva, e z 24 podaní rieilo 22 oddelenie VaP, z ktorých 6 podaní sa rieilo
v stavebnom konaní. Z celkového poètu bolo
vybavených dvadsa podaní, ostatné sú
rieené v stavebnom konaní.
- msú-
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Anonymy neuverejníme

Na verejnosti sa pi nebude

Do reakcie priiel anonymný list, v ktorom nás iadal(i) o uverejnenie otvoreného
listu adresovaného viceprimátorovi Ing. ¼ubomírovi iakovi. Anonym upozoròoval
na stret záujmov predstavite¾a samosprávy (konkrétne menovaného), s ktorým
majú svoju skúsenos cca tridsiati obèania Stupavy. V zmysle zákona o prístupe
k informáciám aj nepodpísané - anonymné listy má povinnos adresát preetri.
Adresátom v tomto prípade bol viceprimátor. Anonymné oznámenia nebudeme
v Podpajtúnskych zvestiach uverejòova, pretoe redakcia by mohla by (ako jediná!) alovaná za ohováranie, pokodenie dobrého mena a pod. Prednedávnom
priiel ïalí anonym, ktorý upozoròuje na niektoré skutoènosti, síce adresne, ale
nie sú nièím podloené. Mono niekto skúa moju odvahu a gurá, ale preèo
moju, keï sa dotyèný pod svoj názor nedokáe podpísa. Nebudem to uverejòova, aj keï si myslím, e v mnohom s autorom súhlasím. Nie nebudem spúa
lavínu anonymných oznamov, ani takých, ktoré podpíe nejaký "mrkvièka". To by
nebola dobrá cesta, ijeme v demokracii a zasadnutia mestského zastupite¾stva sú
toho dôkazom, pretoe obèianske návtevy sú vypoèuté, obèania majú odvahu
poveda aj kritické pripomienky vedúce ku konfrontácii, to je vetko v poriadku, tak
to má fungova. Anonymné oznámenia má povinnos adresát preskúma, nie je
vak povinnosou ich uverejòova a ïalej íri.
Pavel Slezák

Na zasadnutie MsZ v Stupave dòa 4. septembra prila obèianska návteva, ktorá
iadala poslancov, aby vyrieili pretrvávajúci stav zneèisovania a konzumovania
alkoholu pre bytovým domom na Bezruèovej ulici. Upozornili aj na fakt, e sa tak
deje aj v bezprostrednej blízkosti susednej materskej koly. Ako dôkaz predloili
poslancom fotografie. Od rána do neskorých veèerných hodín je tento priestor
(bývalé pieskovisko) okupované osobami, ktoré konzumujú alkoholické nápoje
zakúpené v blízkom obchode s potravinami. Táto sanos nie je prvá, majite¾ka
prevádzky bola upozornená na to, e konzumácia alkoholu pred jej prevádzkou je
v rozpore so zákonom. Konzumenti sa vak presunuli o pár metrov ïalej, èo vak
problém nevyrieilo, naopak vyhrotilo. Nehovoriac o tom, e park a predzáhradky
slúia aj ako verejné toalety, èo oprávnene majite¾ov domov poburuje. Poslanci
v diskusii navrhovali rôzne rieenia od likvidácie bývalého pieskoviska a zriadenia
parkovacích plôch a po zákaz predaja alkoholických nápojov v tejto prevádzke, èi
úplné zruenie predajne. Problém spoèíva aj v tom, e mesto nemá veobecne
záväzné nariadenie (VZN), ktoré by rieilo konzumáciu alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách. Na Slovensku u existujú mestá, ktoré prijali záväzné
nariadenia, ktoré tento problém rieia a dávajú mestskej polícii do rúk nástroje,
aby úèinne zasiahli. Poslanci sa uznesením dohodli, e mestský úrad pripraví VZN,
ktoré bude problematiku konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti riei.
Zároveò aj podnikanie sa riadi urèitými pravidlami a môe uloi sankcie aj v prípade nekonania, aby koneène prilo k náprave.
-ps-

H¾adá sa (iná) cesta
Verejnú mienku v Stupave rozvírilo rozhodnutie stavebného úradu o budovaní
komunikácie, ktorá má by pokraèovaním ulice Rímska smerom k zariadeniu agroturistiky - ranèu Club Drava. Zástupcovia petièného výboru a obèania na júnovom
zasadnutí mestského zastupite¾stva potvrdili svoju poiadavku, aby ulica Rímska
zostala v pôvodnom stave. Mesto reagovalo v zmysle rozhodnutia a zákona.
Petièný výbor dòa 13. augusta o 17.30 hod zorganizoval svieèkový pochod od
Nového cintorína pred budovu Mestského úradu v Stupave. Letákom bez podpisu
autorov pozýval Stupavèanov na túto protestnú akciu, aby prili vyjadri svoj
nesúhlas s vybudovaním prístupovej cesty pre koníèkarov smerujúcich na ranè
Club Drava. Svieèkový pochod sa uskutoènil a aktivisti zanechali po sebe transparenty zavesené oproti budove mestského úradu. Napriek tomu, e na nich
napísané výzvy boli adresované poslancom treba poveda, e poslanci nerozhodli
o stavebnom povolení, ale môu ete h¾ada ( a urèite aj h¾adajú) iné, pozitívne,
rieenie. H¾adali ho u po prvej návteve obèanov. Schválili návrh poslanca Ing.
Petra Mazúra, aby mestský úrad preveril vlastnícke vzahy v lokalite Dúbravy funkèná plocha F1-B-64 pod navrhovanou komunikáciou ústiacou na tátnu cestu
do Malaciek. Úèelom uznesenia je zisti monos vysporiadania pozemkov
s Mestom Stupava, èím bude potom daná monos investorovi (výstavba rodinných domov Dúbravy-juh) splni podmienku (vyplývajúcu z územného plánu)

Projekt 40up v Stupave u prebieha

Uívajme poèítaè po tyridsiatke!
Miesto: Z Stupava
· Vek nad 40 rokov
· Vzdelanie nerozhoduje
· Chu pracova na sebe
Kurzy Základy pouívania poèítaèov a internetu a Vyuite¾nos poèítaèových programov sú obsadené a v plnom prúde.

V ponuke ete máme tretí kurz:
ivot s digitálnymi technológiami
termín: 2.10.-30.10.2008 od 16.00-18.00
lektor: Mgr. Jana Fierová
Kurz trvá 10 hodín(5 stretnutí po dve hodiny). Dozviete sa, èo sú
digitálne technológie a zariadenia, upravíte fotografie, zistíte, ako si
vypoèu digitálnu hudbu a èo umoòuje digitálne video. V kurze
bude 15 úèastníkov pri samostatnom poèítaèi. Úèastníci kurzu
dostanú tudijnú literatúru zabezpeèenú spoloènosou P-MAT n.o.
Úèas na kurze je pre úèastníkov zdarma.
Bliie informácie na www.40up.sk alebo priamo v kole.
V prípade záujmu o kolenia môete vyplni prihláku na
www.40up.sk, kde si nájdete kurz. Treba uvies adresu, telefón a dátum narodenia. Môete kontaktova osobne aj lektorku, prípadne
údaje nahlási telefonicky na tel. 02/65935768 Fierovej, 02/6593
4437 v kole.
-jf-

vybudova dopravné napojenie nad rámec funkènej plochy. Toto uznesenie bolo
prijaté mestským zastupite¾stvom, ktoré sa konalo v dòoch 26. a 30. júna 2008.
Vyhodnotenie uznesenia vykonalo mesto na zasadnutí MsZ dòa 4.9., kde kontatuje, e pod¾a Smerného územného plánu je navrhovaná komunikácia umiestnená za kanálom (v správe Povodia Dunaja) v areáli "M" na pozemkoch, ktoré
vlastnia 4 súkromné osoby a na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Polygón
Stupava, a.s. v likvidácii. Poslanci následne schválili uznesenie, ktoré navrhol Ing.
Mazúr, kde sa ukladá zastupujúcej prednostke kvantifikova rozlohu z predmetných pozemkov potrebnú na vybudovanie navrhovanej komunikácie nad funkènou
plochou. A zároveò rokova s vlastníkmi o monosti získania týchto èastí
pozemkov do vlastníctva mesta. Tieto kroky povedú k vybudovaniu komunikácie,
ktorá v budúcnosti vyriei dopravné napojenie lokality Noviny, ktorá je urèená na
bývanie, ale pod¾a územného plánu v èasovom horizonte po roku 2020. Zatia¾ by
slúila len spoloènosti Club Dráva, prièom by sa upustilo od napojenia komunikácie na ulicu Rímsku.
-ps-

Múzeum Ferdia Kostku v Stupave srdeène pozýva deti a nielen
deti na VIII. tvorivé keramické dielne, ktoré sa uskutoènia v sobotu
27. septembra o 10,00 hod. v areáli múzea FK v Stupave. Teíme
sa na vás.
Riadite¾stvo Základnej koly s materskou kolou Hargaova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica prijme ihneï uèite¾a 1. stupòa Z, M-F,
informatika. Ponúkame sluobný mobil a lepie finanèné ohodnotenie. Bliie informácie - tel.è. 02/65 356 115, 0910 902 555,
e-mail: zshargasova@centrum.sk
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"STUPAVSKÝ BÁNKAR" FERDI KOSTKA
Pripomíname si 130.výroèie narodenia slávneho rodáka
u dnes neexistujú. Zanikli
v dôsledku ve¾kovýroby a tak ich
poznáme len z rozprávania, dokumentárnych filmov, èi dobových fotografií.

U nie je medzi nami ve¾a tých,
ktorí osobne poznali svojho slávneho rodáka - umeleckého
dbánkara národného umeleca
Ferdia Kostku (1878 - 1951).
Spomínajú si na neho ako na tichého a pracovitého, vysokého
tíhleho mua s hustou hrivou
vlasov a fúzami v dlhej zástere
upinenej od hliny. Vraveli mu aj
"bánkar". Obèas ho vídali stá
pred svojou malou dielnièkou
v dlhej zástere pri plote, na
ktorom boli nastoknuté dbánky.
Keï ili okolo jeho domèeka robi
do po¾a, z èasu na èas si od neho
kúpili nejaký ten dbánik, misku,
èi tanierik- také praktické "obyèajné vjeci". 11. novembra uplynie u 130 rokov od jeho narodenia.
Nie kadý v dobe, kedy majster
Ferdi Kostka il vedel, e okrem
toho, e bol dbánkar, bol aj významným ¾udovým umelcom.
Popri svojom dbánkarskom remesle si vo chví¾ach oddychu,
len tak pre poteenie, rád z hliny
ruène modeloval aj tzv. ¾udové
plastiky - figúrky. Najèastejie ilo
o soky svätcov, zvieratiek a skupinky viacerých postavièiek prostých ¾udí zo Záhoria - napríklad
remeselníkov, vinohradníkov, sedliakov a muzikantov. K najcennejím exponátom Múzea F.
Kostku v Stupave patrí drobná
plastika umelcovej matky a súsoie Stupavskí muzikanti. Rád modeloval i stromy s drobnými lístkami, kvietky, èi rôzne veci, ktoré
ho zaujali a ku ktorým mal blízky
vzah. V jeho ojedinelých prekrásnych figúrkach sa nám zachoval pestrý a dnes u donávratna odviaty ivot vtedajieho ¾udu, ktorý majster Ferdi
Kostka odpozoroval okom skutoèného umelca. Nápady èerpal
aj z prác svojho deda Jána Kostku st., najmä motívy so zvieracou
tematikou. V jeho tvorbe je cíti
úctu k remeslu, k svojim predkom, k ich práci a predkov ako aj
hlbokú zbonos. Mnohé remeslá a práce v po¾nohospodárstve

"V mene kría zaèínam!"
Takto zbone zaepkal tento ve¾ký majster vdy, keï ráno usadol
vo svojej pracovni za kruh. Pravou rukou urobil kríik na hlavicu
svojho dbánkarskeho kruhu.
Prosil Boha, aby poehnal jeho
prácu.
Zo zachovaných spomienok
a kníh sa dozvedáme, e ivot
poctivého remeselníka, ktorý
pracoval s hlinou - hrnèiara, kachliara a dbánkara - nebol kedysi vôbec ¾ahký. Znamenalo to
napríklad nakopa hlinu, poriadne ju "vymiesi", teda pripravi si
ju pre modelovanie. Nerobil to
sám. Mal na to pomocníkov,
väèinou èlenov svojej rodiny. A
po zvládnutí mnostva mravenèej remeselnej práce mohla zaèa práca na hrnèiarskom kruhu.
Najradej bosými nohami otáèal
drevený hrnèiarsky kruh - geniálny vynález, ktorý poznáme u
z dávnych èias... Hruda hliny sa
na kruhu roztoèí a prsty èloveka
z nej vytvarujú nádobu, napríklad
na vodu. To¾ko z histórie hrnèiarskeho kruhu, ktorý posunul ¾udstvo o krok dopredu a zjednoduil mu ivot. Po vytoèení na
kruhu nasledovalo mnostvo od-

borných úkonov, ktoré poznali
len tí najlepí remeselníci - hrnèiari, napríklad suenie a vypálenie v keramickej peci. Potom
zdobenie - ma¾ovanie, glazúrovanie.
Z kroniky PutzovejKostkovskej
V samotnej Stupave, kde sa majster Ferdi Kostka narodil (dòa
11. 10. 1878), má remeselná prá-

ca s hlinou - hrnèiarstvo, kachliarstvo i dbánkarstvo dlhú tradíciu. V písomných záznamoch je
doloené, e u v 17. storoèí tu
viacerí remeselníci - hrnèiari- toèili hrnce. Vïaka loiskám výbornej hliny, pomerne ve¾kej náboenskej slobode a rozvinutej tradícii hrnèiarstva sa tu usadil
Jozef Putz (1735 - 1805), poto-

mok novokrstencov - habánov,
ktorí na Záhorie utiekli pred prenasledovaním z Moravy v 17. storoèí. Je isté, e Jozef Putz, priiel
do Stupavy z Malaciek, kde il a
pôsobil ako dbánkar aj jeho
otec. V malej kronike PutzovcovKostkovcov sa píe, e Jozef syn
malackého
dbánkara

Heinricha Putza - sa v Stupave
v roku 1759 oenil s Annou Jurákovou (narodenou v Jabloòovom). To dokazuje, e predkovia
Ferdia Kostku (u prapraded
Heinrich Putz) boli dbánkari
a praded Jozef Putz - pochádzal
z Malaciek. Ten bol Slovákom,
rímsko-katolíckeho vierovyznania. Jozef Putz sa v Stupave najskôr oenil v roku 1767 a neskôr
sa tu aj usadil. V roku 1771 si tu
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kúpil dom a väèí pozemok na
hornom konci Stupavy (dnes tu
stojí rodný dom Ferdia Kostku).
Mal troch synov (Michala, Frantika a Jána) a dve dcéry (Barboru a Teréziu). Vetci traja synovia sa venovali dbánkarstvu
a tak keï zomrel, v remesle mal
kto pokraèova. V jeho dielni pracoval syn Ján, ktorý sa v roku
1795 v Stupave oenil s Annou
Hannovou z Ve¾kých Levár.
Okolo roku prichádza k majstrovi
Jánovi Putzovi pracova grófsky
dbánkar Michal Odler z Dechtíc.
Zah¾adí sa do jednej z jeho dcér Terezy. Do roku 1817 pracuje
v Stupave v dielni svojho svokra
a potom odchádza s rodinou do
rodných Dechtíc, neskôr do Koolnej i Modry. Ako pravý dbánkar aj on bol vandrovníkom.
V roku 1819 sa vydáva druhá
dcéra Jána Putza - Barbora a to
za ïalieho otcovho tovaria Stupavèana Jána Kostku (nar.
1796). Ján Kostka bol znamenitým dbánkarom. Barbore Putzovej a Jánovi Kostkovi sa v roku
1838 narodí Karol Kostka - dediè a pokraèovate¾ putzovskej
a kostkovskej tradície, otec náho majstra Ferdia. So enou
Magdalénou Ongerovou z Perneku mal synov Jána, Jozefa, tefana, Annu, Katarínu, Teréziu
a Ferdinanda - Ferdia.
Národný umelec
Najmladí syn Ferdi sa preslávil
aj za hranicami svojej vlasti. Nebol to úspech náhodný. Je isté,
e vo svojej tvorbe zúroèil dlhoroènú tradíciu habánskych, ale aj
stupavských dbánkarov, nadviazal na ich remeselnú zruènos
i poznatky ¾udového umenia.
Vetko zdedené i nauèené vak
dokázal ete obohati o svoj výrazný a originálny výtvarný talent,
ktorý vyústil v koneènej podobe
do obdivuhodných diel vzácnej
hodnoty. V ornamentike a farebnosti zdobenia nadviazal na tradíciu habánskych a slovenských
folklórnych (aj konkrétne stupavských) motívov z výiviek ¾udových krojov, obrusov a kútnych
plachiet - napríklad v kvetinových
ornamentoch
(najmä
ruí),
uprednostòovaní ltej a modrej
farby.
Nie sú to len predmety úitkovej
hodnoty, ako ma¾ované dbány,
taniere, kropenièky na svätenú
vodu, svietniky a pod., ale najmä
u spomínaná figurálna tvorba.
Práve za òu mu vláda pred 62

rôzne
rokmi udelila najvyí titul národný umelec. Bolo to presne
27. júna 1946. Je pozoruhodné,
e Ferdi Kostka získal toto uznanie napriek tomu, e bol vlastne
¾udovým umelcom, bez oficiálneho umeleckého vzdelania. Od
trinástich rokov, kedy ukonèil
"¾udovú" kolu, sa tri roky uèil v
otcovej dielni dbánkarskemu

celý svoj ivot zriadilo Ministersvo kultúry v roku 1968 Múzeum
Ferdia Kostku. Spoèiatku bolo
zriaïovate¾om múzea Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
ktoré financovalo rekontrukciu
i sprístupnenie múzea. V súèasnosti je zriaïovate¾om múzea
Malokarpatské múzeum Pezinok,
ktorého zriaïovate¾om je Bratis-

remeslu. Potom iiel "na skusy"
do Modry, na vojenèinu a potom
domov - do rodnej Stupavy. A
do svojej smrti zostal verný Stupave a svojej malej dielni, kde
tvoril a do svojej smrti v roku
1951.
Hoci sám nemal akademické
vzdelanie, odchoval ïalieho národného umelca - svojho synovca akademického sochára Jozefa Kostku. Ujal sa ho ako láskavý strýko po smrti svojho brata
Jozefa. Vtepil mu základy
dbánkarskeho a hrnèiarskeho
remesla a neskôr ho poslal na
túdiá do sveta, kde sa vykolil
a stal sa vynikajúcim slovenským
sochárom. Jozef Kostka je autorom emblému FK a busty F. Kostku na jeho hrobe v Stupave.

lavský samosprávny kraj. Súèasou múzea je obytná èas, v ktorej sa narodil a v ktorej pracoval majstrova dielnièka. Nachádzajú
sa tu fajansové výrobky a hrnèiarske práce, ktoré múzeu darovala jeho manelka Frantika
Jochová-Kostková. V ïalej budove sa nachádza habánska
pec. Je to najstaria funkèná habánska keramická pec na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
Lektorkou múzea je p. Antónia
Suchá, ktorá dokáe so zanietením detailne porozpráva o ivote a práci Ferdia Kostku, o jeho úspechoch doma i v zahranièí, o rodine Putzovcov a Kostkovcov, o habánoch, ich dbánkarskej tradícii v Stupave a na
Záhorí v minulosti i dnes. Pridá
i zaujímavé perlièky zo ivota stupavského keramikára, napríklad
o jeho kolekcii "èiernej keramiky".

Múzeum F. Kostku v Stupave
V domèeku, kde il a tvoril po

Alebo ïalí príbeh o najslávnejom diele Stupavskí muzikanti.
Pri poh¾ade na túto esèlennú
dychovku akoby sme poèuli aj
hudbu, ktorá vychádza z ich nástrojov. Tak ve¾mi sa zapáèili priate¾ovi Ferdia Kostku Duanovi
Jurkovièovi - slávnemu architektovi a rodákovi zo Záhoria, e ich
vzal so sebou do Paría a predstavil ich na Svetovej výstave
moderného umenia v roku 1925.
Práve za Stupavských muzikantov získal Ferdi Kostka ocenenie
- krásny diplom, ktorý je dodnes
ozdobou jeho múzea. Sme hrdí
na to, e stupavský ¾udový umelec a dbánkar dokázal oèari ve¾kých znalcov umenia v Paríi
a zvidite¾nil tak Záhorie a nau
vlas vo svete.
Kresliarske a maliarske majstrovstvo tohto ¾udového národného
umelca môu návtevníci obdivova aj na prekrásnych dbánkoch, vázach, èrpákoch a tanieroch. Ferdi Kostka si vopred niè

nepredkres¾oval, ale ma¾oval priamo na dbány, taniere, èi vázy!
F. Kostka vynikal ve¾mi dobrým
pozorovacím talentom a fortielnym majstrovstvom keramikára.
Keï prídete do Múzea nezabudnite si vimnú drobnú keramickú

Fvýkup a predaj
Fmotorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
Folejov, mazív, autokozmetiky
FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)

Habánska keramická pec, ojedinelá zbierka dbánkarskeho umenia známeho stupavského rodáka
Ferdia Kostku, sú k nahliadnutiu
v jeho múzeu kadý deò okrem
nedele a pondelka. Zvonèek pri
dverách múzea èaká na kadého,
kto túi spozna ivot a majstrovstvo tohto jedineèného slovenského národného umelca. Hoci
dobu, v ktorej il, u odvial èas,
zostala nám tu jeho tvorba a tá je
tou najvzácnejou a nezmazate¾nou stopou kadého èloveka.
Kontakt do múzea 02/6593 4882.
Autor èlánku: Markéta Jeíková

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV
Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646

likvidácia vozidiel NON STOP

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov

Znaèiek:
PROTHERM
JUNKERS
VAILLANT
LEBLANC
BUDERUS
GEMINOX
DESTILA
QUADRIGA
JOHN WOOD

(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

soku starenky. Ihneï v nej spoznáte "maminku" F. Kostku, ktorej
fotografia visí vo vitríne múzea
hneï ved¾a fotografie umelca. "Je
to ona, s modlitebnou knikou
a pátrièkami v ruke, s vráskami
na tvári!" Povie si kadý návtevník múzea. Ako geniálne dokázal
vymodelova rysy svojej milovanej matky.
Nemono obís ani umelcove
náboenské cítenie. Bol hlboko
veriacim èlovekom. Preto v jeho
zbierke nájdeme aj ve¾a sakrálnych soiek, napr. svätá Veronika, Boské srdce Jeiovo, svätý
Jozef s Jeikom, ale aj drobných úitkových a darèekových
predmetov - kropenièky a dbániky na svätenú vodu, kríiky, urèené aj pre púte v blízkej Marianke.
V posledných rokoch záujem
o tvorbu náho ¾udového národného umelca Ferdia Kostku rastie. Èaro múzea stupavského keramikára èoraz viac obdivujú aj
turisti zo zahranièia, najmä zo susedných Èiech a Rakúska. Lektorka múzea privítala návtevníkov aj z Belgicka, Francúzska,
USA, èi Austrálie.
Lektorka múzea sa najviac poteí
návteve detí aj z tohto dôvodu
sa rozhodla pravidelne organizova v múzeu Tvorivé keramické
dielne pre deti.

Fpredaj pneumatík a PNEUSERVIS
Fpoièovòa prívesných vozíkov
Fpieskovanie okien CAR CODE
Fpredaj LPG na ÈS
Fvýmena PB f¾ia

Uzatváranie povinného zmluvného poistenia
a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni OTP GARANCIA
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Záhorská Bystrica

Uznesenia Miestneho zastupite¾stva Bratislava Záhorská Bystrica zo dòa 26.8. 2008
U z n e s e n i e è. 246/2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
n a v e d o m i e informatívnu
správu o bezpeènostnej situácii
v MÈ B - ZB od zaèiatku roka
2008.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 247/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o umiestnení
a financovaní kamerového systému v areáli Z s M, Hargaova
2. s ch v a ¾ u j e komisiu na
posúdenie systému zabezpeèenia areálu Z s M kamerovým
systémom v zloení: p. Kuboviè,
p. Sajan, Ing. Pokorný, Ing. Hurbaniè, Ing. rámek.
T: do 10.9.2008
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 248/2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
n a v e d o m i e správu o èinnosti Komisie na ochranu verejného poriadku a ivotného
prostredia za 1. polrok 2008.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 249/2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
na vedomie
a) výsledky hospodárenia MÈ B ZB za 1. polrok 2008
b) stanovisko miestneho kontrolóra k výsledkom hospodárenia.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 250/2008
Miestne zastupite¾stvo s ú h l a s í s prefinancovaním nákladov
na vybudovanie klimatizácie
a vzduchotechniky nájomcovi
nebytových priestorov v SD p.
Petrovi Drahoovi, za podmienky
zvýenia nájomného v retaurácii, na sumu 3000 Sk/m2/rok
a za ostatné priestory, na sumu
1500 Sk/m2/rok, zapoèítaním nákladov do nájomného za prenajaté priestory do doby ukonèenia
nájmu.
U z n e s e n i e è. 251/2008
Miestne zastupite¾stvo

1. b e r i e n a v e d o m i e
správu o èinnosti stavebného
úradu MÈ B - ZB za 1. polrok
2008

vebníkovi Petrovi Prvonièovi s
manelkou.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.

2. v y j a d r u j e nespokojnos s
rozhodnutiami KSÚ, ktorými zniuje výku pokút za poruenie
stavebného zákona stanovenej
starostom MÈ

U z n e s e n i e è. 257/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
správu miestneho kontrolóra o
vybavovaní
korepondencie
medzi MÈ B - ZB a p. Jánom
Pavlusíkom

3. p o v e r u je starostu, aby
predloil písomný protest a prerokoval ho s prednostom KSÚ.
U z n e s e n i e è. 252/2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e prenájom nebytových
priestorov - ambulancie v objekte
ZS o výmere 46,80 m2 MUDr. Michalovi Csáderovi na dobu neurèitú s výpovednou lehotou 3 mesiace a nájomným vo výke 1 Sk
do konca roka 2008 a a od 1.1.
2009 vo výke 100 Sk/m2/rok
s medziroènou valorizáciou
o percento inflácie.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 253/2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e pre nájomcu Jaroslavu
Vicenovú zvýenie nájmu za prenajatý nebytový priestor o výmere 38,25 m2, vyuívaný ako zubné
laboratórium na 1000 Sk/m2/rok.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.

2.  i a d a p. Pavlusíka, aby
predloil vetky dokumenty,
ktoré povedú k vyrieeniu jeho
iadosti.
U z n e s e n i e è. 258/2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
n a v e d o m i e informatívnu
správu o postupe prác na odstraòovaní havárie vykurovacieho systému a kotolne Z s M,
Hargaova 5.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 259/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e
a) zmenu vyuitia budúcich
nebytových priestorov druhej

U z n e s e n i e è. 254/2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e pre nájomcu Miroslavu
Gulabovú zvýenie nájmu za prenajatý nebytový priestor o výmere 31,43 m2, vyuívaný ako kaderníctvo na 1000 Sk/m2/rok.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 255/2008
Miestne zastupite¾stvo r u  í
uznesenie è. 226/2008 zo dòa
1.7.2008 o prenájme nebytových
priestorov pre Zuzanu Mikolciovú.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 256/2008
Miestne zastupite¾stvo n e s úh l a s í s odpustením príspevku
na technickú infratruktúru sta-6-

etapy nadstavby SD z penziónu
s prechodným ubytovaním na
kancelárske priestory
b) spracovanie investièného zámeru pre zmenu úèelu predmetnej nadstavby
2. p o v e r u j e starostu vypracovaním plánu financovania
predmetnej nadstavby s vyuitím
modelu spolufinancovania predmetnej nadstavby poskytnutím
nebytových priestorov formou
dlhodobého nájmu.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 260/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu o neoprávnenom
zabratí pozemku
b) informáciu o nepovolenej
stavbe oplotenia v blízkosti
areálu Po¾ný mlyn
2.  i a d a starostu
a) o podanie informácie o stavbe
oplotenia pozemku v k.ú. ZB firmou Estrela
b) o preetrenie stavby oplotenia
v blízkosti v areálu Po¾ný mlyn.
T: do budúceho zasadnutia MZ

V ZÁHORSKEJ BYSTRICI VZNIKOL NOVÝ
POLITICKÝ KLUB

Spektrum politických strán zastúpených na miestnej úrovni sa rozírilo aj v Záhorskej Bystrici. Na základe vnútornej iniciatívy SDKÚDS tu bol zaloený Miestny zväz Bratislava - Záhorská Bystrica.
Rozhodnutie zaloi miestny zväz SDKÚ-DS vyplynulo z potreby
reprezentova záujmy volièov na miestnej úrovni, keïe volièský
potenciál tejto strany je v Záhorskej Bystrici vysoký. V parlamentných vo¾bách v roku 2006 tu SDKÚ-DS volilo takmer 42 percent
oprávnených volièov.
Miestny klub vznikol 25. augusta 2008. Na ustanovujúcej schôdzi
sa zúèastnila aj poslankyòa NR SR Lucia itòanská a generálny
sekretár strany tefan Hudec. Zakladajúci èlenovia nového politického klubu zvolili za svojho predsedu Ing. Jozefa Krúpu. Nový
predseda poïakoval za prejavenú dôveru a naznaèil ciele, ktorými
sa chce miestny klub ubera. "Radi by sme aktívne prispeli k rozvoju obce a podporili vetky zmysluplné projekty." podotkol na margo
fungovania klubu Jozef Krúpa. "Uvedomujem si aj potrebu
spolupracova s politickými subjektmi v Záhorskej Bystrici ako
i s miestnym zastupite¾stvom. Za najdôleitejie vak povaujem
nevyhnutnos hovori s ¾uïmi o ich potrebách èi poiadavkách
a pokúa sa v rámci naich monos prispie k ich realizácii," uzavrel výpoèet cie¾ov nový predseda miestneho klubu SDKÚ-DS.
Nový politický subjekt sa chce profilova ako otvorený zväz. To znamená, e chce v najbliom období rozirova svoje rady. Ve¾mi rád
preto privíta medzi sebou vetkých, ktorí sa chcú svojimi podnetmi
aktívne zapoji do miestneho politického ivota a prispie tak k napredovaniu obce.

Záhorská Bystrica

S Bystrièanma pri muzice - fotoreportá
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rôzne

PROGRAM podujatia

piatok 3. októbra
12,00 hod. - Remeselnícky jarmark
15,00 hod. - "Zvolávaèka" Veterán TRIO z Borinky a súbor
Balkanèe (Bulharsko) - peia zóna Hlavná ulica
16,00 hod. - "Zelová tafeta" (z mástskej roli po Hlavní ulici a
konc na pódium)
17,00 hod. - Slávnostné otvorenie Dòa zelá, úèinkujú: spevácky
zbor Nevädza, SF Chasa, deti zo Z a ZU Stupava, taneèná
skupina "Stardance" (Vysoká pri Morave), SH URSUS a taneèná
skupina ELIAH
20,00 hod. - koncert skupiny ALOJZ
21,00 hod. - Oldies diskotéka s DJ PAOLOM

Dunajka "Karnevalový hrad", AO DISCO LEO (mini disco paráda)
14,00 hod. - Èarovné ostrohy a ¼udová hudba Miroslava Dudíka
15,00 hod. - Vyhlásenie výsledkov súaí a vystúpenie detí z MC
Fifidlo
15,30 hod. - ¼udový rozprávaè Joka Benkoviè z Lábu
16,00 hod. - Duo Otto a Sylvia z Marianky
18,00 hod. - "Mladí tancujú" - TS Taxis (Skalica), Devil´s (Stupava)
a TK Spektrum (Bratislava)
20,00 hod. - koncert Zuzany Smatanovej
21,30 hod. - OHÒOSTROJ (záver podujatia)

sobota 4.10.2008
8,00 hod. - Remeselnícky jarmark
9,00 hod. - Festival "My varíme ze zelá" - tímy varia kapustnicu,
úèinkujú Veterán TRIO z Borinky a heligonkári z kopaníc, od 13,00
hod. STRUNOBRANIE - regionálna prehliadka country hudby BSK
(na lúke pri parkovisku za sedliackym dvorom)
9,00 hod. Festival folklóru "Susedia susedom"
úèinkujú: DFS Bazalièka (Rohoník) a DFS Grbarèieta (Devínka
Nová Ves), FS Poleno (Bratislava), FS Sobotite, Bystrièané
(Záhorská Bystrica), Rosica (Devínska Nová Ves), enský spevácky
zbor (Lozorno), enský spevácky zbor (Lanhot) a Muský spevácky
zbor (Kunovice), FS Testvériseg Táncegyuttes (Sopron, HU), FS
Balkanèe (Svoge, BLG), FS Slneènica - Suneèník (Gajary), Veterán
TRIO z Borinky
20,00 hod. - "Bavíme sa pri dychovce" - úèinkujú Dychová hudba
Polanka z Ivanèic, Dychová hudba Veselá muzika zo Stupavy
nede¾a 5.10.2008
10,15 hod. - poehnanie kaplnky sv. Vendelína
(nám. Slovenského povstania)
10,45 hod. - slávnostná svätá oma s poïakovaním za úrodu vo
Farskom kostole v Stupave
11,00 hod. - Program pre deti - súbor VEGA zo Zohoru, divadlo

Sprievodné podujatia:
30.9. - 3.10. Rezbárske sympózium Alojza Machaja
2.10. o 19,00 hod. - Vernisá výstavy Chryzantéma
v Pastoraènom centre
3.10. - 5.10. Výstavy Úroda 2008 a výstava dyòových straidiel Sedliacky dvor
4.10. 13,00 - 17,00 hod. - Tvorivé dielne pre deti s OZ Pohodka
v areáli mestského detského ihriska, od 14,00 hod. program pre najmeních - detské divadelné predstavenie "O veselom sloníkovi",
kúzelnícka show "Uèíme sa èarova", súae s CVeÈKom
3.-5.10. "INÉ PRÚDY" - trojdòová akcia OZ POUR ART realizovaná
v rámci propagácie projektu miestneho kultúrneho centra - priestoru
pre umenie (výstavná sieò KD)
4.10. o 11,00 hod. - prezentácia knihy Adolfa Lachkovièa
Na hrane snov, autogramiáda (areál za Sedliackym dvorom)
4.-5.10. - tombola s okamitou výhrou
Info: www.msks-stupava.sk
Zmena programu vyhradená!
Organizátori: Mesto Stupava, Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava, organizátor výstavy ÚRODA - ZO SZZ Stupava.
Partneri podujatia: Slovenská agentúra cestovného ruchu,
Bratislavský samosprávny kraj
Reklamní partneri: Tondach Slovensko, Stavmix, Nectel
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rôzne
Varíme ze zelá
Pod týmto mottom sa v sobotu 4.
októbra uskutoèní festival varenia kapustnice a tradièných ka-

Rezbárske sympózium
Pri príleitosti XII. Roèníka Slávností kapusty - Deò zelá 2008 sa
od 30. septembra do 3. októbra
uskutoèní rezbárske sympózium
pod vedením Alojza Machaja.
Tentokrát sa rezbári budú venova reliéfnej tvorbe s tématikou
histórie náho mesta. Otvárame
tak cyklus venovaný jubilejnému
740 - tému výroèiu prvej písomnej správy, ktoré Stupava oslávi
na budúci rok. Reliéfy budú po
povrchovej úprave umiestnené
v reprezentaèných priestoroch
mesta.
Town twinning citizens
meetings 2008
Stupava sa zapojila do programu
Európa pre obèanov 2007-2013.
Zmyslom programu je podporova stretnutia obèanov partnerských miest, budova siete a najmä priate¾stvá obèanov spoloènej Európy. Napriek tomu, e
mesto nemá podpísané oficiálne
dohody o partnerstve, vyuili
sme Deò zelá ako príleitos pre
stretnutie Stupavèanov s obèanmi Ivanèíc (ÈR), mesta Svoge
(Bulharsko), obce Raesfeld (Nemecko) a mesta oproò (Maïarsko). Okrem toho, e Deò zelá
pozdravia v programe Susedia susedom pripravujeme aj neformálne stretnutia stupavských
spolkov a zdruení s naimi hosami, ktorých bude okolo stopädesiat. Stretnutie obèanov je financované z prostriedkov spomínaného programu. Naa iados a projekt boli úspené
a Stupava sa tak zaradila medzi
tyri mestá na Slovensku, ktoré
pri tejto výzve získali finanènú
podporu pre svoje projekty.
Stretnutie obèanov zaèína vo
tvrtok 2. októbra a konèí v nede¾u 5. októbra.

pustných jedál. Slovenské tímy
budú vari kapustnicu, zahranièní
hostia svoje tradièné kapustové
peciality. Podujatie zaèína
o 9.00 hodine na ploche za Sedliackym dvorom (parkovisko
a lúka od Kúpe¾nej). Okrem varenia a ponúkania je pripravený
program na malom pódiu, v ktorom vystúpia hudobné skupiny
z regiónu - seniori a od 14.00 hodiny pódium bude patri skupinám
country hudby Strunobraniu regionálnej prehliadke Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorú organizuje Malokarpatské
osvetové stredisko Modra.
Predpokladáme, e kapustné jedlá bude vari minimálne pätnás
tímov, domácich, susedov i zahranièných hostí. Kadý, kto bude chcie ochutna kapustnicu si
môe kúpi misku, ku ktorej dostane 3 lístky na degustáciu, za
jeden lístok dostane minimálne
tvrlitra polievky, to máme spolu
tritvrte litra kapustnice, no dobrú chu a "na zdraví". Za misku
s chlebom zaplatí 50 korún duálne zobrazené 1,66 eura.
Výstava ÚRODA 2008
Dovo¾ujeme si Vás pozva na výstavu ÚRODA 2008, ktorá bude
intalovaná v Sedliackom dvore
od 3. do 5. októbra. Organizátorom výstavy je ZO SZZ v Stupave.
V prípade, e máte záujem vystavova plody svojej práce, prípadne prihlási kapustu do súae
Najèaí huavièka zelá, oznamujeme vám, e výstavné exponáty
sa preberajú len vo tvrtok 2.10.
od 12.00 do 20.00 hod v trnici Sedliacky dvor. Prosíme Vás, aby

ste dodrali tento termín, nako¾ko
v piatok sa bude výstava u len
aranova.

Výstava dyòových straidiel
Medzi najkrajie podujatia patrí
výstava dyòových straidiel. Preberanie exponátov bude vo tvr-

tok 2. októbra od 8. do 18.00
hodiny. Výstava bude aranovaná na pódiu v Sedliackom dvore.
Ocenených bude desa najkrajích prác v kategórii individuálne práce a tri najkrajie kolektívne práce.
Výstava Chryzantéma
MKIC Stupava v spolupráci so
zdruením Chryzantéma Jiní
Morava pozýva na vernisá výstavy aranovaných chryzantém,
keramiky Ivety Vachálkovej, a výtvarných prác detí ZU pod vedením M. Kolembusovej, ktorá sa
koná vo tvrtok 2. októbra
o 19.00 hodine v priestoroch Pastoraèného centra. Výstava je
spojená s predajom èrepníkových a aranovaných chryzantém. Na otvorení sa bude podáva èaj z chryzantém, v kultúrnom
programe vystúpi enský spevácky zbor Nevädza. Tradièné
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podujatie sa po prvýkrát koná
pod zátitou pani Hany Beleovej, manelky nebohého primátora Ing. J. Belea.
Podujatia pre deti
Poèas slávností sme nezabudli
ani na deti. V sobotu na mestskom detskom ihrisku pripravilo
OZ Pohodka popoludnie pre deti
- tvorivé dielne a to v èase od 13.
do 17.00 hod. Na tom istom
mieste zaèínajú od 14.00 hod podujatia pre deti - detské divadelné predstavenie "O veselom sloníkovi", kúzelnícka show "Uèíme
sa èarova" a súané hry "Súaíme s Cveèkom".
V nede¾u pozývame na koncert
skupiny Vega zo Zohoru (11.00),
detské divadelné predstavenia v podaní Strinkovcov a DJ Lea
(12.00-14.00 hod).
Prezentácia knihy
Adolf Lachkoviè (1931), spisovate¾ známy svojím dlhoroèným
pôsobením vo filme. Èas svojej
tvorby venuje páve tomuto médiu. Po úspených knikách
z tohto prostredia Scenár asistenta a Lásky hrienych filmárov
nám v románe Na hrane snov
priam detailne ukazuje ivot filmového výrobného tábu. Hlavný protagonista, pomocný reisér Leo, sa húevnato usiluje
o vlastnú sebarealizáciu a preíva hlbokú komplikovanú lásku.
Prezentácia knihy Adolfa Lachkovièa sa uskutoèní 4. októbra
o 11,00 hod. v areáli za Sedliackym dvorom a spojená bude
s autogramiádou.
"INÉ PRÚDY"
Trojdòová akcia OZ Pour Art realizovaná v rámci propagácie projektu miestneho kultúrneho centra - priestoru pre umenie.
Program /Výstavná sien KD Stupava/
3.-5.10. - Výstava prác mladých
stupavských maliarov a fotografov.
4.10. - kultúrny program od 13,00
hod. - filmová tvorba tudentov
VMU, "aty" - detský muzikál,
Ochotnícke divadlo v Stupave
a Máste /prednáka, prezentácia
dobových fotografií a diskusia/,
divadlo, literárny vstup, jazzový
koncert...a mnoho ïalieho.
Zmena programu vyhradená.

Rôzne

Obnovená kaplnka bude vysvätená

Heròa je otvorená v týchto dòoch:
PO - 16,00 - 18,00
STR - 17,00 - 18,00
TV - 16,00 - 18,00

Stupava - Asi platí to bené a zauívané, e len èo niekto zaène nieèo
robi, u sa nájdu ïalí, ktorí k tomu majú roztomilé poznámky. Píem
roztomilé, lebo doteraz sa pod zátitou a vïaka stupavskému pánovi
farárovi Felixovi Mikulovi obnovilo, zachránilo a znovu objavilo to¾ko
hodnotných pamiatok miestneho a mono i irieho významu, e je
skutoène na zamyslenie, keï sa niekto opýta (so zdesením), ktoe
stojí za rekontrukciou kaplnky sv. Vendelína na námestí Slovenského
povstania. My z "horného konca" vieme, e to je kaplnka ukrytá v lesíku briez a borovíc, ktorá v posledných rokoch bola ve¾mi pokodená
a devastovaná. Kadý rok sa organizuje farská zábava a výaok z tohto podujatia je základom pre obnovu nejakej sakrálnej stavby alebo
pamiatky. Aj tento rok tomu bolo tak. Iste výnos zo zábavy nestaèil na
pokrytie nákladov spojených s obnovou kaplnky sv. Vendelína, ale
pomohli peniaze z milodarov od farníkov i sponzorské príspevky stupavských firiem. Tie cudzie, ktoré nám budujú námestie, verejné priestranstvá, tie cudzie, ktoré tu budujú nové sídliská, tie v zozname
sponzorov h¾ada nemusíme. Prispeli domáce firmy aj ivnostníci, tak
ako kedyko¾vek predtým, nezitne, lebo sú doma a vedia, e podporujú svoje mesto. Nebudem polemizova o technickom rieení opravy
stavby, ani o tom, èi sa kaplnky zatep¾ujú alebo nie, mono ilo len
o vyrovnanie nerovnosti stien. Vzh¾ad kaplnky je pôvodný, oplotenie
je pôvodné, brána kaplnky opravená a oetrená. Na oltári bude socha
sv. Vendelína, patróna pastierov, pretoe kúsok od kaplnky, na
pozemku, kde dnes stojí polyfunkèný dom (napokon celkom vhodne
pozdvihol dizajn "horného konca") stála pastieròa. Preto tam kaplnka
patrí, aj keï sa vetko okolo nej zmenilo. Patri tam bude dovtedy,
pokým si budeme vái vlastnú históriu. Ochotu a podporu farského
spoloèenstva, ktoré nezitne prispieva k obnove pamiatok a ich zachovaniu si uctíme aj pri príleitosti Dòa zelá. Slávnostná svätá oma
s poïakovaním za úrodu zaène obradom obnovenia kaplnky v nede¾u 5. októbra o 10.15 hodine pri kaplnke sv. Vendelína. Odtia¾ pôjde
sprievod do farského kostola, kde bude slávnos pokraèova. Nech je
tento obrad poïakovaním vetkým, ktorí sa ochotne a nezitne podie¾ajú na zachovávaní odkazu naich predkov. Napokon, keï u hovoríme o námestí, ktoré svojím názvom pripomína udalosti roku 1848,
aj tento priestor by si koneène zaslúil pozornos zo strany mesta.
Námestie slúi autobusovej spoloènosti, ktorá sa ani nepostará
o vzh¾ad svojich "prístrekov" a ten háj okolo kaplnky tie ani z ïaleka nezodpovedá nárokom na parkovú úpravu. Ak teda nazývame toto
miesto námestím, malo by svojím rieením zodpoveda predstavám
o tom, èo námestie v skutoènosti je.
Pavel Slezák

Kontakt: MC Fifidlo MKIC Stupava - boèný vchod,
0905 152 722, 0903 677 372, mcfifidlo@zoznam.sk,
www.fifidlo.sk

Zájazd do Ríma

MS - Slovenský èervený krí Stupava 2 usporiadal v dòoch 14. 18.5.2008 autokarový poznávací zájazd do Ríma. Uèastníci zájazdu
videli najznámejie historické pamiatky v Ríme ako je Vatikán Svätopeterské námestie, chrám sv. Petra s kopulou, Sixtínsku kaplnku, panielske nám., Fontánu do Trevi, rôzne kostoly a chrámy, baziliky, Sväté schody, Fórum Romanum a ve¾mi známe Koloseum. Zájazd mal ve¾ký úspech a vetci zúèastnení boli síce nachodení, ale
kadý deò plný nových záitkov a odniesli si z Ríma nielen fotografické zábery, ale aj pekné spomienky. Na dobrej pohode a astlivej ceste mal podiel ofér autobusu pán Billa Martin.
-vig-

OZNAM

Po roku opä návteva Detského domova v Klasove pri Nitre. SÈK
skupina II. v Stupave navtívil v júni deti v detskom domove v Klasove
pri Nitre. Deti nás oèakávali a milo privítali aj s p.riadite¾kou a sestrièkami. Navtívili sme leiace oddelenie, postihnuté aj chodiace deti.
Odovzdali sme im atstvo, rôzne cukrovinky a ovocie, ktoré sme
zakúpili a tie dostali od sponzorov.
Výbor SÈK skup.II. ïakuje touto cestou MsÚ v Stupave a vetkým
sponzorom, ktorí nám prispeli finanènými a vecnými darmi. Ïakujeme tie p.L.Kristoffymu, ktorý nám poskytol auto a odviezol nás do
Klasova.
Výbor SÈK skup.II.

Program na mesiac október 2008
Kadý utorok (7.10., 14.10., 21.10., 28.10.) o 18,30 hod. - Pilates
s Janou Prokeovou, vhodné aj pre tehu¾ky. Cvièí sa v starej kole
na prízemí.
Kadú stredu (1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.) o 16,00 hod. Krúok ¾udových tancov pre kôlkárov s Dankou
18. 10. o 10,00 hod. - Deò krásy, líèenie a poradenstvo ZDARMA
20. 10. o 16,00 hod. - Tvorivé dielne pre rodièov s demi výroba ozdôb a figúrok z gatanov
25. 10. o 16,00 hod. - ARKANIÁDA
2x do mesiaca sa budeme stretáva na tvorivých dielòach pre
rodièov s demi v ker. dielni Pohodka - záujemci sa môu prihlási
telefonicky, alebo mailom

Poznávací zájazd

MS - SÈK II. Stupava Poriada 3-dòový spoznávací zájazd do PO¼SKA
- Krakov + Osvienèim dòa 25.9. - 27.9.2008 za cenu: 2.750,--SKK
Cena zahàòa: 2x ubytovanie, raòajky, doprava, sprievodca z CK
1.deò - 06,00 hod. odchod autobusu do Kultúrneho domu v Stupave
Osvienèim, poobede odchod do Krakova + ubytovanie
2.deò - Obhliadka mesta Krakov + Wielièka /solná baòa/
3.deò - po raòajkách odchod do Nového Targu - monos nákupu na
miestnom trhu + odchod domov, príchod domov vo veèerných hodinách. Bliie informácie u pani Vígerovej na tel.è. 02/65 936 649,
mobil: 0907 161 531, alebo u p.Vizmüllerovej v predaji Elektro.

Zapojte sa do èinností a organizovania aktivít v MC Fifidlo!
Vyuite priestor na
realizáciu svojich predstáv o materstve,
naplnenie svojich potrieb sebarealizácie
a uplatnenie svojich zruèností a vedomostí.
Rady uvítame kadú novú èlenku, ktorá sa k nám pripojí
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Rôzne

O èinnosti Mestskej polície Stupava
(1.6. - 31.7. 2008)

Èinnos Mestskej polície za uvedené obdobie bola zameraná najmä
na kontrolu verejného priestranstva v meste, najmä na Nám. Sv. Trojice (zákaz zastavenia) a tie plnila ïalie úlohy, ktoré jej vyplývajú zo
zákona o Obecných a mestských políciách. Tieto úlohy sa týkajú najmä vyh¾adávania a rieenia priestupkov v oblasti obèianskeho spolunaívania, dodriavanie verejného poriadku a jeho ochrany, dodriavanie dopravných predpisov, ochrany ivota a zdravia obèanov,
ochrany ivotného prostredia a dodriavanie veobecno-záväzných
noriem mesta Stupava. Policajná hliadka vykonávala pravidelne kontroly parku, Zámockého parku, areálu Z, elezniènej stanice, chatovej oblasti na Novej hore, Vrchnej hore, Malom háji, parkovísk medzi
sídliskami. Denne sprístupòovala Mestské detské ihrisko na ul. J.
Krá¾a a tie o urèitej hodine sa starala o jeho uzamknutie.
V uvedenom období hliadka MsP Stupava nevykonala iadnu kontrolu dodriavania obmedzenej rýchlosti na komunikáciách v meste
Stupava.
Pri plnení zákonom daných úloh sa policajné hliadky nezaobili bez
priamych zásahov prísluníkov policajného zboru. Poèas letných
mesiacov polícia zaznamenala najviac hlásení o neprimeranom správaní obèanov. Prijímali sanosti o ruení noèného pokoja (nielen
z ulíc, ale aj samotných bytových jednotiek), výtrnostiach najmä
v Zámockom parku, v areáli pri kostole, ïalej sanosti na urèité stupavské pohostinstvá, ktoré boli so sanosami oboznámené a vykonali nápravu.
Sanosti sa týkali aj dopravného h¾adiska. Bezoh¾adní obèania
parkovali na vyhradených miestach, èi zaparkovali dodávku priamo
na kriovatke. Zásahy sa samozrejme nezaobili bez blokových
pokút. V uvedenom období bolo udelených 197 pokút v blokovom
konaní vo výke 31.100,- Sk. Hliadke bolo nahlásené aj odcudzenie
tabu¾ky pre telesne postihnutých z parkoviska na Hlavnej ulici.
Policajti pouèili oznamovate¾ku - majite¾ku o vybavení si nového
oznaèenia.
Bezoh¾adnos na cestách sa odzrkadlila aj na dopravných nehodách, ktoré boli zaznamenané najmä neskorých veèerných, èi v skorých ranných hodinách. Takou bola aj dopravná nehoda 14. júna o
4.25 hod. na Hlavnej ulici v Stupave, 5. júla o 21.50 hod. nehoda pri
Artézskej studni. 7. júla bola o 22.20 hod. nahlásená dopravná nehoda na Hviezdoslavovej ulici v Stupave a ïalie nehody na úsekoch zo
Stupavy na Borinku (22. júla 2008) a do Devínskej Novej Vsi (12. júla
2008). Pri vetkých spomenutých dopravných nehodách neboli
nahlásené nijaké zranenia.
Nie je ojedinelou záleitosou, e badáme po uliciach Stupavy pohyb
obèanov, ktorí sú zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov. Hliadky
nieko¾kokrát robili výjazdy za úèelom kontroly týchto ¾udí. Vo väèine
prípadov vak policajná hliadka u dotyènú osobu na urèenom
mieste nenala (ÈS Jurki, ul. Pri Kríi).
Na vo¾ný pohyb zvierat, najmä psov, sa obèania saovali najmä
v Zámockom parku. 16. júna o 7.50 hod. bolo nahlásené, e po Stupave sa potuluje svorka psov. Hliadka niektorých chytila.
7. júla o 17.00 hod. bolo hliadke nahlásené, e na ul. Dlhej je poiar
na è. 28. Hliadka na mieste zistila, e horí prvé poschodie a e v dome
sa nachádza ete staria pani, ktorá je imobilná. Policajti vyniesli pani
z domu a privolaná bola poiarna sluba.
24. júna o 3.00 hod., pri kontrole nám. SNP, hliadka kontrolovala podozrivú osobu a zistila, e sa jedná o obèana Tadikistanu. Zadraná
osoba bola v pátraní a má by vyhostená zo engenského priestoru.
Medzi MsP Stupava a OOPZ pokraèuje spolupráca v oblasti pátrania
po osobách h¾adaných, chovancoch na úteku, nezvestných, podozrivých z násilnej trestnej èinnosti, podozrivých z trestných èinov,
osoby na výkon trestu OS, na zatknutie a vojenských zbehov, tie páchate¾ov trestnej èinnosti.
- pod¾a msú -

Ná príbeh je mono naivný, ale pouèenie z neho nás prilo nielen
draho, ale priviedlo nás k odvahe, aby sme sa so svojou skúsenosou
podelili aj s ostatnými. Aby sme ich varovali pred skúsenosou, na
zaèiatku ktorej bolo ve¾ké priate¾stvo, dôvera, úcta a hlavne nádej, e
aj v tomto svete je ete kus dobra, e existujú dobrí ¾udia, ktorí sú
ochotní pomôc.

VAROVANIE

PRE OSTATNÝCH!
Boli sme v situácii (a stále sme), e vïaka zdravotným problémom
a postihom sa nám neije práve najlepie. tát myslí aj na týchto ¾udí,
len nie kadý z nich je dostatoène podkutý a vytrvalý, aby si to, na èo
má nárok aj vybojoval. Kadý sa snaí zlepi si svoju finanènú situáciu, len poniektorí to robia dos zákernou cestou. Zneuívajú naivitu,
dôverèivos ¾udí, ktorí nie sú a takí zdatní a odolní voèi byrokracii
a vetkým tým vybavovaèkám, aby napokon dosiahli to, èo im patrí.
Toto je príbeh o nás a rodine K. z neïalekej obce Vysoká pri Morave.
Vzh¾adom na to, e ich dobre poznáme a vieme, e môeme ma
stopercentnú pravdu vdy si nájdu paragraf a nejakú tú cestièku, aby
narobili problémy a akosti, píeme opatrne. Tento príbeh sme si
nevymysleli, preili sme ho naplno so vetkým, èo k tomu patrilo
a ete len bude patri.
Na zaèiatku bolo priate¾stvo s mladou rodinou, kamarátstvo na ivot
a na smr, úplne ideálne. Noví priatelia majú záujem o vás, o vae problémy, sú ochotní vám poradi a pomôc, oni si pomohli a teraz preèo
by to neurobili pre vás??? A potom zistíte, e sa úasným spôsobom
votreli nielen do váho bytu, rodiny a súkromia ale a pod kou. A
potom zistíte, e ste sa zaplietli s profíkmi, ktorí majú jediný cie¾, oklba vás, vycica, znièi prípadne vás dosta "iba" za mree!!! A pritom
ide len o to, e sú ochotní vybavi vám kompenzaèné príspevky za
zdravotné postihnutia na oficiálnej intitúcii tohto tátu. Po urèitej dobe, keï platíte samé poplatky a èakáte, e sa Vám vrátia nastane hodina pravdy. Prebudíte sa do reality a zistíte, e suma ktorú ste dali pani
Kmínke sa vyplhala na 150 000 tisíc korún. A NIÈ. Zaènete pýta
svoje peniaze naspä a Kmínka sa zamotáva do svojich klamstiev a zisujete, e ten pekný sen bol sladký podvod. Práve ste prili o svoje
peniaze, vrátane vetkých dokumentov, fotokópií obèianskych preukazov, rodných listov no skrátka o vetko, èo môe by inou osobou
zneuité. Slzy nepomôu, ak sa nezmierite s tým, e vás niekto podviedol a vy ste len naleteli, dáte sa do pátrania a prídete na samé zaujímavé veci. Kmínke a spol nerobí problém okráda Nás naivných, ale
aj úrady. Zaène vám beha mráz po chrbte. A nakoniec, keï po
vetkých vyhráaniach od Kmínky a spol. zistíte, e si máte dáva
dobrý pozor, pretoe dostali aj nevinného do väzenia.
Skoro rezignujete. Èo môe èlovek dokáza, kam sa môe obráti,
èomu môe veri?
Podviedli úrady, dôverèivých ¾udí, podávajú trestné oznámenia na intitúcie, dostali do basy nevinného... Dostanete strach. Strach o seba. Ale, my sme sa rozhodli nebá sa. Keï nás to zatia¾ nezabilo, asi
nás to môe posilni. Za svoje budeme nekompromisne bojova vetkými monými spôsobmi. Máme krutého protivníka. Ak má niekto
skúsenos a zail nieèo podobné, nech sa nebojí ozva, pretoe my
sme u trestné oznámenie na Kmínku podali. Ostaným chceme len
poradi, e hoci je ivot aký, hoci si mnohokrát nevieme da rady
a kadý z nás sníva svoj sen, e vetko sa na dobré obráti, NEUVERTE predavaèom astia, milým votrelcom, ktorí to s vami myslia
dobre. koda, e nás tento príbeh nauèil opatrnosti a u neveríme na
"dobré skutky". Jeden sme predsa urobili, povedali sme vám, Dajte si
pozor! A nám drte palce, aby sme vydrali.
Veronika Gabriová, Martina Trebická
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téma

OZ Pohodka

O nás: Nae Obèianske zdruenie sme zaloili v roku 2006. Pracujeme s demi, mládeou, dospelými, ale i v kombinovaných skupinách.
Máme okolo 100 aktívnych èlenov vo veku od 3 do 65 rokov. Doposia¾
sme organizovali krúky keramiky (10 krúkov za týdeò), krúok
drôtikovania a krúok servítkovej techniky. Spolupracujeme s Kultúrnym strediskom v naom meste, organizovali sme výstavy detských
prác, tvorivé dielne v KD, dielne poèas Dní Zelá,... Spolupracujeme
i so Základnou kolou v Stupave v rámci keramických dielní pre niektoré triedy a tvorivé dielne pre kolský klub. Naa spolupráca je
i s materskými kôlkami, uskutoènilo sa nieko¾ko keramických dielní.
Pravidelne spolupracujeme s materským centrom Fifidlo na keramických dielòach pre deti a mamièky. Deti boli v domove dôchodcov
a rozdávali keramické darèeky.....
Nae ciele: Nako¾ko o ponúkané krúky je stále väèí záujem, majú
pozitívnu spätnú odozvu, od èlenov, rodièov, príbuzných, ale i od nezainteresovaných ¾udí, plánujeme rozíri nau èinnos o ïalie krúky, èi u jestvujúcich zameraní, alebo ïalích výtvarných techník.
V prípade záujmu vieme zabezpeèi i kurzy pohybové (taneèné, divadelné,...). Chceli by sme pravidelne spolupracova s M, Z, materským centrom Fifidlo, klubom dôchodcov Pohoda, KD, s OZ Pour Art,
ale i s predstavite¾mi mesta (na prezentovaní mesta, mestských akciách,...).
Naim cie¾om je pôsobi výhradne v Stupave a hlavne pre ¾udí z náho mesta, máme záujem, aby Stupava prosperovala, aby sa tu ¾udia
cítili doma a aby tu mali zázemie a kultúrne i spoloèenské vyitie.
Nako¾ko nae monosti sú obmedzené, èi u fyzicky alebo finanène,
potrebujeme pomoc z vonka. Váime si podporu Mestského úradu,
Kultúrneho strediska, naich èlenov, iakov, spolupracovníkov, rodinných prísluníkov, priate¾ov, no proste vetkých ¾udí, ktorí nám fandia,
vidia v naej práci význam, podporujú nás (psychicky, finanène, ...)
a majú záujem aby naa èinnos i naïalej prosperovala a rozvíjala sa.
Touto cestou by som sa chcela vetkým srdeène poïakova.
Iveta Vachálková

Denný letný tábor pre deti

V dòoch od 31.júna do 25. júla 2008 OZ Pohodka organizovalo denný
tábor. Deti v jednotlivých skupinkách kreatívne trávili èas. Uèili sa rôzne výtvarné techniky (modelova z hliny, ma¾ova,...), portovali, hrali
hry, zabávali sa,... Mali sme i celodenný výlet na ranè s koòmi, èo
malo ve¾kú odozvu v neposlednom rade u rodièov. Tábor sa konal
v priestoroch klubu dôchodcov, za èo im chceme srdeène poïakova,
ale i za trpezlivos a podporu. Obzvlá ïakujem pani Vierke tefkovej. Ïakujem Katke Rafajovej za pomoc a naím dobrovo¾níèkam:
Zuzke Capkovej, Anièke Králikovej, Katke Králikovej a Beátke Barancovej. Som rada, e sme mohli spoloène prei vzájomne prospený
èas, e sme zaili ve¾a srandy a zábavy.

Zápis na krúky

keramiky, drôtikovania a tvorivých dielní
na k. rok 2008 - 2009 v OZ Pohodka.
6.októbra od 16. - 18.hod v novej dielni
Pozývam Vás na zápis do krúkov keramiky, drôtikovania a tvorivých
dielní. Uskutoèní sa dòa 6. októbra v priestoroch novej dielne v areáli klubu dôchodcov na Hlavnej ulici è. 90 (za pizzeriou Ponteroso, objekt bývalej kôlky), od 16.00 do 18.00 hod.
V cene kadého krúku je i materiál
KERAMIKA: Deti, mláde, dospelí ale i rodièia spolu s demi, teda
vetci, ktorí majú chu tvori a nieèo sa nauèi, sa môu zapísa do
kurzov v urèených hodinách. Úèastníci chodia na krúok jedenkrát
za týdeò, vyuèovacia hodina trvá 90 minút. Platí sa pauálne na tri
mesiace vopred.
· deti
400,-Sk/mesiac (13,28 EURO)
· dospelí
600,-Sk/mesiac (19,92 EURO)
· rodiè a diea 800,-Sk/mesiac (26,56 EURO)
Krúky vedie Iveta Vachálková a Mirka Dvorská.
DRÔTIKOVANIE: Dva krúky, jeden pre dospelých a druhý pre
deti. Úèastníci sa nauèia základné drotárske techniky a zaujímavou
formou tvori z drôtu. Platí sa pauálne na tri mesiace vopred.
· deti
400,-Sk/mesiac (13,28 EURO)
· dospelí
600,-Sk/mesiac (19,92 EURO)
Krúky vedie Gabika Vilemová.
TVORIVÉ DIELNE: Jeden krúok (v prípade záujmu i viac). Èlenovia sa nauèia rôzne techniky tvorenia, napr. servítkovú techniku,
batikovanie, praktické výrobky do domácností, darèeky,...
Platí sa pauálne na tri mesiace vopred.
· deti
300,-Sk/mesiac (9,96 EURO)
· dospelí
400,-Sk/mesiac (13,28 EURO)
Krúok vedie Radka Zajaková.
PRIPRAVUJEME: I touto cestou by sme sa chceli poïakova predstavite¾om náho mesta za pridelený nový priestor, budeme sa
snai nesklama prejavenú dôveru a preto plánujeme nové veci,
ako napr.:
· jednorázové kurzy (batikovanie, ma¾ovanie na plátno, ma¾ovanie
na textil, .....)
· krúok pre Materské centrum Fifidlo
· spoluprácu s naou Základnou kolou a Materskými kolami
· krúky arte-terapie: dva krúky pre dospelých (jeden v doobedných hodinách a druhý vo veèerných). Úèastníci budú relaxova
formou výtvarného prejavu.
· jednorázové spoloèenské akcie (deò otvorených dverí, ....)
· a ïalie podujatia, v rámci naich moností
Teím sa na Vás
Iveta Vachálková, OZ Pohodka

Termíny
pravidelných
hodín
Taneèky
streda 16:00 - 17:00 hod.
(malá sála)
Deti i rodièov srdeène zdravím a fotografie z tábora si môu pozrie na
http://ozpohodka.rajce.idnes.cz/077_Pohodka_tabor_1/
http://ozpohodka.rajce.idnes.cz/078_Pohodka_tabor_2/
http://ozpohodka.rajce.idnes.cz/079_Pohodka_tabor_3/
http://ozpohodka.rajce.idnes.cz/080_Pohodka_tabor_4/
Iveta Vachálková
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September
17.9, 24.9.
Október
1.10, 8.10, 15.10,
22.10, 29.10

Potraviny
VEÈIERKA
Hlavná 56, Stupava
Otváracie hodiny:
Po - Pia
6:30 - 12:00
15:00 - 21:00
So - Ne
7:00 - 12:00
15:00 - 21:00
Tel.: 0907 427 486

rôzne

Skonèil EKOTÁBOR v Stupave

Ekocentrum pri DK Stupava
program pre verejnos

Objavova krásu prírody nemusíme vdy len vo ve¾horách, alebo
v exotických krajinách, èi pri mori.. Máme ju èasto na dosah ruky
okolo nás, v naom kraji, v naom meste èi dedine, kde bývame, len
si ju treba lepie víma, ma ju rád a hlavne si ju ochraòova, lebo je
naa. Môe potom slúi na oddych ale aj na zábavu.

Obèianske zdruenie ENVIROSVET pripravuje environmentálne programy pre irokú verejnos, od detí 2. stupòa Z a po dôchodcov.
Cie¾om týchto programov je upozorni na dôleitos ochrany prírody,
efektívne vyuívanie vo¾ného èasu obyvate¾ov Stupavy a priblíi im
praktickú ochranu prírody.
Programy budú realizované 1x do mesiaca v Ekocentre pri DK Stupava a to od septembra 2008 do januára 2009. Obsahom programov
bude prednáka k danej téme a premietanie krátkeho filmu. Kadý
z úèastníkov dostane informaèný materiál a pre deti budú pripravené
tematické odznaky.
Témy programov sú nasledovné:
September: Bocian èierny - nie ve¾mi známy vták lesov na Záhorí
Október: ivot hospodárskych zvierat (2.10. Svetový deò hospodárskych zvierat) súèasou programu je návteva Biofarmy v Stupave
November: Kamzík vrchovský - ná chránený a vymierajúci druh
December: Nae lesy (11.12. Medzinárodný deò hôr)
Január: Medveï hnedý - súèasou programu je putovná výstava
"Stretnutie s medveïom" SWS projekt Bears
Február: Mokrade (2.2. Medzinárodný deò mokradí)
Tieto programy sa uskutoènia vïaka podpore Accenture nadaèného
fondu v Pontis.
Pozor!
Prvý program o Bocianovi èiernom sa uskutoèní u 17.9.2008
o 18:00.
Viac o tomto vzácnom vtákovi lesov na Záhorí bude prednáa
odborník Mgr. Ján Doboviè z SOS/BirdLife Slovensko.
Vstupné je dobrovo¾né.
Viac info: rakovanova@envirosvet.sk, 0911 472 514
kopacova@envirosvet.sk, 0903 394 996
Obèianske zdruenie ENVIROSVET pri Dome kultúry Stupava
organizuje pre deti kolského veku tieto záujmové krúky:
Tvorivé dielne
V rámci tohto krúku budú deti vyrába hlavne z prírodných materiálov rôzne hraèky perky obrázky a nauèia sa technikám ako je batikovanie, výroba papiera a pod.
Tvorivé dielne sa budú kona v priestoroch Ekocentra v DK Stupava.
Presný deò a èas po dohode s Bc. Kristínou Kopáèovou
(zaèíname v októbri)

S týmto cie¾om uskutoènilo koncom prázdnin Ekocentrum ENVIROSVET pri DK Stupava pre deti kolského veku denný EKOTÁBOR.
Program tábora zaèal v stupavskom parku, kde po úvodných zoznamovacích hrách mali deti rôzne súae. Uèili sa spoznáva názvy stromov a urèova ich vek. Zistili napríklad, e najstarí strom v parku má
takmer 500 rokov. Ïalí deò boli deti na malej domácej farme v Lozorne, kde videli domáce zvieratá - sliepky, kaèice, prasiatka, oveèky èi
koòa. Videli ako ijú, èo potrebujú a tie ich mohli kàmi. Na farme si
za pomoci svojich vedúcich uvarili kotlíkový gulá, ktorý im v prírode
ve¾mi chutil. Nasledujúci deò sa v prírode hrali na stopárov a h¾adali
poklad, ktorý bol schovaný v kameòolome. Teili sa z nájdeného pokladu, ale aj z obeda, ktorý jedli priamo v prírode. Najzaujímavejí pre
deti bol indiánsky deò. Nai animátori postavili indiánsky tábor - pravý
indiánsky príbytok "tí-pí", pred ktorým ich èakal náèelník Zavíjajúci vlk
v pravom indiánskom obleèení a s indiánskym náèiním. Deti si vyskúali stre¾bu z luku, videli ako sa vyhotovujú indiánske ruèné práce
a spoznali ïalie zvyklosti zo ivota indiánov.
Pretoe detský tábor sa uskutoènil poèas OH, urobili si aj deti vlastnú
táborovú olympiádu. Táto bola nielen zo portových súaí ale aj z vedomostí o prírode. Víazi dostali okrem medailí aj vecné ceny. Na
záver tábora bol eko-karneval. Ako ináè, masky boli len z prírodných
materiálov, ktoré si deti zhotovili samé z toho, èo nali v prírode - listy
stromov, konáriky, iky, a pod. Mali z toho väèiu rados, ako z honosnej masky kdesi z poièovne.

Kontakt: kopacova@envirosvet.sk, 0903 394 996
Cena krúku je 400,- Sk/mesiac (13,27 EURO)
Poplatok zahàòa aj náklady na materiál.
Ekokrúok
Tento krúok je pripravený pre deti, ktoré majú radi prírodu a chcú
sa o nej nauèi èo najviac. Krúok bude prebieha prevane
v prírode a za nepriaznivého poèasia sa budeme stretáva
v priestoroch Ekocentra v DK Stupava.
Ekokrúok bude prebieha kadú stredu od 16:00 do 17:30
(zaèíname 1.10.2008)
Kontakt: Mgr. Martina Rakovanová, rakovanova@envirosvet.sk,
0911 472 514
Cena krúku je 360,- Sk/mesiac (11,94 EURO)

Kolektív detí, aj keï rôzneho veku, bol ve¾mi dobrý. Na èas "vypli"
z domu, zaili malé dobrodrustvá, zábavu, mono objavili v prírode
doposia¾ nepoznané a isto sa nenudili. Za to patrí vïaka naim vedúcim tábora Tine a Ole z ekocentra ENVIROSVET pri DK Stupava a tie
podpore T-mobile nadaèného fondu v Pontis. Na pamiatku dostal
kadý úèastník tábora CD s fotografiami.
Za Envirosvet Mgr. Martina Rakovanová
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Minihádzanársky turnaj "ROZHODNI SE SÁM 2008" ÈR
- výborná príprava pred sezónou
"Jakub! Nad èím rozmýla?" popohánìl trenér své svìøence týmu HC
Tatran Stupava, hlási dárský denník
v svojom aktuálnom vydaní po turnaji.
HC Tatran Stupava a organizácia Tatranèek minihádzaná sa zúèastnila na
medzinárodnom turnaji v Èeskej republike "ROZHODNI SE SÁM 2008" v èase 28 - 31.8 2008. Zátitu nad portovo - kultúrnou akciou prevzal klub Házená Nové Veselí, ktorý zorganizoval
ve¾ký benefièný trojdòový turnaj
v dvoch mestách a to v ïáre nad Sázavou a v Novém Veselí. Na tomto turnaji sme nemohli chýba ani my, ako
èerstvý druobný oddiel klubu Házená
Nové Veselí, ktorý zvládol tento turnaj
na jednotku po organizaènej stránke
s kvalitnými súpermi a dobrým kultúrnym programom.
Na turnaji sme tartovali v kategórií miniházaná, kde bolo prihlásených 19
drustiev. Za spomenutie stoja urèite
kvalitné drustvá ako: HC Baník Karviná, HK Dukla Praha a KCTM Vyso-

èina TJ Sokol Nové Veselí. Ná oddiel
reprezentovali drustvá: Z Tatranèek
Stupava "A", Z Tatranèek Stupava "B",
Z Tatranèek Lozorno. Práve najlepie
si poèínalo drustvo Z Tatranèek Stupava "A", ktoré obsadilo 11 miesto
v silnej konkurencii medzi èeskou elitou s bilanciou 8 víazstiev a 4 prehry.
ia¾ neastná prehra s Duklou Praha
po polèase 5:5 a koneènom výsledku
9:13 v základnej skupine nás obrala
o finálovú skupinu.
Na turnaji bola podpísaná oficiálna
druba medzi klubom HC Tatran Stupava a KCTM Vysoèina TJ Sokol Nové
Veselí. Cie¾om druby s týmto popredným klubom v práci s mládeou, ktoré
patrí medzi najlepie kluby v Èeskej
republike je získa nové monosti rozvoja, posunú mládenícku hádzanú na
vyiu úroveò a predovetkým motivova deti v oddieloch. Házená Nové Veselí sa momentálne pýi v sezóne
2007/08 majstrom èeskej republiky
v kategórií mladích iakoch. K tomu
Vám radi predstavíme nae spoloèné,
ale aj samostatné projekty, ktoré chystáme do sezóny 2008/09.

Záhorácka Minihandball kolská liga:
Projekt je zameraný na rozvoj hádzanej
v naej oblasti. Sme organizátori tejto
súae. Máme záujem vráti hádzanú
do regiónu, preto sme sa rozhodli zaèa na základných kolách, momentálne v naej organizácii pôsobia dve koly: Z Tatranèek Stupava, Z Tatranèek
Lozorno a èoskoro pribudne tretia kola. Do tejto ligy sme oslovili ïalie koly a oddiely a to Z Rohoník, Z Malacky, Tj Záhorán Senica a samozrejme
nae drustvá. Hra sa bude vdy raz
do mesiaca v sobotu. Celkovo 7 kôl
v kadom meste.
Minihandball Inter Liga (M.H.I.L): HC
Tatran Stupava (SK) a klub Házená
Nové Veselí (CZ) sa rozhodli posunú
minihádzanú na vyiu úroveò a zorganizovali pre nasledujúcu sezónu 2008/
2009 medzinárodnú ligu M.H.I.L, ktorá
má za úlohu zatraktívni minihádzanú
a ponúknu kvalitné zápasy. Mustvá si
môu porovna skúsenosti a výkonnos

svojich malých hráèov. Táto súa je
medzinárodná, prvým rokom v nej budú tartova hráèi a kluby z Èeskej
a Slovenskej republiky. V ïalích rokoch pribudnú drustvá z Maïarska

Majstrovstvá BKZHá v minihádzanej:
Nae drustvá tartujú raz do mesiaca
v kolskom roku aj v tejto súai, ktorú
riadi Bratislavský krajský zväz hádzanej. Hrá sa poèas kolského vyuèovania turnajovým spôsobom, s tým e
kadé kolo sa odohrá v inom meste,
tartuje 10 - 16 tímov. Túto súa neriadime my, ale raz za rok hostíme jedno
kolo v Mestskej portovej hale. Drustvá tartujúce v tejto súai: KP Bratislava, Slovan Modra, Z Tatranèek
Stupava, Z Tatranèek Lozorno,
Piccard Senec, Spoje Bratislava, Inter
Bratislava, KP Tomáov.
Play MINIHANDBALL: Medzinárodný
turnaj Play MINIHANDBALL je projekt,
ktorý má za úlohu spropagova hádzanú a urobi dobrú reklamu organizácii
Tatranèek, sponzorom a mestu Stupava. Turnaj bude medzinárodný v trvaní
4 dní, kde bude tartova v sezóne
2008/09 pribline 40 minihádzanárskych drustiev. Tento turnaj má za
úlohu napredova kadým rokom a
spopularizova minihádzanú na Slovensku.
Preèo práve minihádzaná?: Minihádzaná 4+1 sa vo svete rozbieha a stáva sa ob¾úbenou zábavou pre deti hrajúce za svoj klub alebo kolský tím.
Táto hra je ve¾mi jednoduchá a podobná klasickej hádzanej. Hrajú ju 4 hráèi
v poli a 1 hráè v bráne. Minihádzaná
ponúka hráèom rýchlu hru a èastý
kontakt s loptou, preto je tak ob¾úbená
a zábavná. Minihádzaná ponúka trénerom a klubom viaceré monosti vytvori vlastné ligy a zapoji viac detí do hry.
Hra sa dá bez problémov aj v kolskej
telocvièni, preto je minihádzaná tak
nenároèná a zábavná. Staèia dve brány
a jedna lopta. Po minihádzanej nasleduje prechod do kategórie mladích
iakov hádzanej na celé ihrisko.
Zaèa s minihádzanou sa nám vyplati-

a Rakúska. Minihandball Inter Liga je
projekt zaujímavý a nenároèný. Oslovené kluby: KCTM Vysoèina TJ Sokol
Nové Veselí, Sokol Telnice, SK Velká
Bystøice, Sokol Velké Meziøíèí, Jiskra
Havlíèkùv Brod, Hc Tatran Stupava,
Piccard Senec, Slovan Modra, Spoje
Bratislava, Slovan Duslo ala, MK
Hant Povaská Bystrica, KP Bratislava a HK Kúpele Bojnice. Celkovo sa
odohrajú 4 kola, 2 v Novom Veselí a 2
v Stupave.
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Futbalový klub gratuluje!
Dlhoroèný èlen futbalového
klubu Michal casný
v týchto dòoch oslávil
svoje tridsiate narodeniny.
Prajeme mu ve¾a úspechov
v ivote i v jeho futbalovej
kariére.
výbor

lo, lebo to deti baví. Koncom kolského
roka 2007/08 sme registrovali v roèníkoch 2,3,4 na Základnej kole v Stupave 47 detí a v Základnej kole Lozorno 15 detí, ktoré posledný kolský me-

siac trénovali minihádzanú. Prekvapila
nás návtevnos tréningov v rámci letnej prípravy v mesiaci august, poèas
ktorej navtevovalo tréningy trikrát do
týdòa okolo 30 detí. Preto veríme, e
sezóna 2008/09 bude pre detí ete
zaujímavejia a nové projekty ich oslovia. Ïalej HC Tatran Stupava pre propagáciu mesta Stupava a hádzanej
v naej oblasti bude hosti medzinárodný hádzanársky turnaj ien "Karpatia
Cup" za úèasti drustiev Rumunska,
Bieloruska, Litvy, Srbska a Slovenska.
V mestskej portovej hale v Stupave
budú odohraté zápasy v dòoch 16.10.
a 19. 10. 2008. V Bratislavskej portovej hale na Pasienkoch dòa 17.10.
2008 a 18.10.2008 v Modre. Veríme,
e i táto dobrá reklama nám pomôe
zláka mladé talenty a uvidíme ich tie
mono raz ako reprezentantov.
Ak má záujem o minihádzanú a si narodený, resp. narodená v roku 1997 2003 prihlás sa!! Príï medzi nás do
ve¾kej telocviène v Základnej kole
v Stupave, kadý pondelok od 17:00
do 18:30. Kontakt:
playminihandball@hctatranstupava.sk
tel. è.: 0904 32 96 92,
www.hctatranstupava.sk
Rudolf Drakoviè

rôzne

Spoloèenská kronika

Zosobáili sa:
Daniel Moko - ¼udmila Diviaková
Duan Gura - Viera Skoèdopolová
Richard Janáè - Monika Wiegerová
Ferdinand Suchý - Lenka Kavická
Pavol Slezák - Monika Hálková
Viktor Masaroviè - Jana koròáková
¼ubo Tarèák - Daniela Belanská
Rudolf Laca - Andrea Huranová
Juraj Reèlo - Katarína Gaálová
Ondrej evèík - Marcela Hanková

Narodili sa:
Matú kára
Klára Horváthová
Lea Orulová
Richard Baleja
Timotej Lachkoviè
Lara Bollová
Andrej Gajdoech
Rebeka Makarová
Adrian krovan
Claudia Janèárová
Silvia Janèárová
Dávid Janèár

Martin Petro - Katarína Vaòková
Peter Lieskovec - Eva Valovièová
Miroslav Blaíèek - Soòa Buchtová
Martin Simoník - Viktória Bochinová
Mgr.Juraj Szabo Márcia Andreia Dos Santos Vilar
Richard Lenner - Lenka Belèíková
Peter Lao - Monika Brezovská
Mgr.Milan Matúek Ing.Mária Straková

SPOMÍNAME

Opustili nás:
Emília Veselá /1925/
tefan Kajzer /1916/
Anna Vachálková /1923/
¼udmila Krajaèièová /1932/
Albeta Dumitrescu /1919/
Frantiek Fischer /1961/
Anna Hózová /1917/
Anna Bendová /1947/

SPOMÍNAME

Dòa 23. augusta uplynulo 40 rokov od úmrtia naej
mamy Anny Prokeovej, rod. Pavlíèkovej. 24. júla
uplynulo 29. rokov od úmrtia náho otca Jána
Prokea.
S úctou a láskou na nich spomínajú synovia
Svetozár, Milan, Ján a dcéra Alica s rodinami

Dòa 2.10.2008 uplynie rok, èo nás navdy
opustil ná milovaný manel, otec a starý otec
Rudolf Brezovský. Kto ste ho poznali, tichou
spomienkou si spomeòte s nami.
Manelka Albína a deti s rodinami.

Kto ste ich poznali spomeòte si s nami.

SPOMÍNAME

Riadková inzercia

Dòa 17. augusta uplynuli 4 roky od smrti náho
brata Jozefa Madera z Mástu. Jeho náhly odchod
je pre nás stále bolestivou stratou, s ktorou nám
èas pomáha vyrovna sa. Spomienky vak zostávajú v naich srdciach, v ktorých je ná brat stále
s nami.
Anna Nemcová a súrodenci

l Predám frézu na drevo, cirkulár, prázdne akvárium - dåka 120
cm, plastové jazierko. Cena dohodou. Tel.: 02/ 65 933 944
l Anglický lektor individuálne nauèí, douèí anglický, franúczsky a
taliansky jazyk, v popoludòajích
hodinách. Prípadne pomôe rozíri slovnú zásobu v ktorejko¾vek
pracovnej oblasti, èi v ktoromko¾vek odbore túdia. Kontakt: John
Grioni, 0902 725 481
l Predám nepouívaný alarm,
kanadský systém DSC 585 +
GSM modul. Vhodný do rodinného domu alebo menej prevádzky. Cena 17.000,-- Sk.
Kontakt: 0905 222 032
l Predám mobilný telefón
NOKIA 6300 a NOKIA 6233 úplne nové v krabici, záruèný list
+ slúchatka. Tel.: 0905 222 032
l Dám do prenájmu obchodný
priestor 184 m2 na Hlavnej ulici
v Stupave. Tel.: 0904 464 651,
0904 877 338
l Dám do prenájmu kancelárske
priestory od 100 - 110 m2 na
Hlavnej ulici v Stupave. Tel.:
0904 464 651, 0904 877 338
l Darujem starí typ obývaèky.
Tel.: 0908 477 399
l Predám havarovanú Felíciu predok, za symbolickú cenu. Tel.:
0908 477 399
l Predám murovanú gará
v centre Stupavy pri zdravotnom
stredisku. Vl. pozemok s elektrinou. Cena dohodou. Tel.: 0908
564 303.
l Predám záhradnú 3-miestnu
hojdaèku so striekou, zelenú,

SPOMÍNAME
Dotåklo ¾achetné srdieèko, utíchol ten milý hlas, ktorý
nám vravel tak nespoèetnekrát ako nás má ve¾mi rád.
Dòa 25. 9. 2008 uplynie 21 rokov, èo nás bez rozlúèky
opustil ná drahý a milovaný manel, otecko a deduko pán Ervín Nemovský.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
SPOMÍNAME
Dòa 24.9.2008 uplynie rok, èo nás navdy opustil
milovaný manel, otec a dedo p. Ing. Arpád Osvald.
Ïakujeme vetkým, ktorí mu venujú spomienku.
Manelka a dcéry s rodinami
SPOMÍNAME
Dòa 28. 8. 2008 uplynulo 5 rokov od úmrtia naej milovanej matky,
babky a prababky p. Márie Masarovièovej a 18 rokov od úmrtia milovaného otca p. Klimenta Masarovièa.
Ïakujeme vetkým za tichú spomienku.
S láskou spomína syn Pavel s rodinou
SPOMÍNAME
Dòa 4. októbra 2008 uplynie 5 rokov, èo nás za tragických okolností navdy opustil ná milovaný
manel, otec a starý otec pán Anton vec. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ïakujeme.
S láskou Tvoji najblií.

málo pouívanú v cene 1.000,-Sk v Stupave. Tel.: 0908 564
303.
l Predám strený nosiè-prieèny,
na Ford Mondeo, cena 2.000,-Sk /z¾ava 60%/ v Stupave.
Tel.: 0908 564 303.
l Predám bordové kabrince neglazované-matné, rozmer 25 x
6,5 cm, cca 3,5 m2 Cena 150,-Sk/m2. Zbytok v Stupave.
Tel.: 02/65 934 510.
l Predám zinkovú rúru 1 1/4
palca dåka 6 m. Lacno.
Tel.: 02/65 934 510.
l Predám sodovú nerez. f¾au.
Nová cena 500,-- Sk.
Tel.: 02/65 934 510.
l predám 50 l demión v kovovom obale s výste¾kou v Stupave. Cena 500,-- Sk.
Tel.: 02/65 934 510.
l predám U-profily 60 x 30, dåka
2,20 cm, cca 20 ks v Stupave.
Lacno. Tel.: 0908 564 303.
l Robíte oslavu - párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 8,-Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo
0910 257 902.
l Predám, alebo prenajmem
gará v Stupave na Jilemnického
ul. Tel.: 0903 464 280
l Predam rohovú rozahovaciu
sedaèku pastelovej farby - v dobrom stave. Tel.: 0904/260 969.
l H¾adám podnájom za rozumnú
cenu v dome v Záhorskej Bystrici, Marianke alebo Stupave, aj
u starích osôb. Ochotne pomôem aj s benými prácami okolo
domu a v záhrade.
Tel.: 0918 957 738

Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,

SPOMÍNAME
Dòa 5.októbra 2008 uplynie rok, èo nás navdy opustil ná milovaný manel, otec, svokor, dedko a pradedko pán tefan Antal. Èas zmierni smútok a boles
v naich srdciach, ale spomienky na krásne chvíle
preité s Tebou zostávajú.
Za tichú spomienku ïakuje manelka a deti s rodinami.
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