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V tomto èísle si preèítate: Parkovanie na námestí sa riei l VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY na nové vo¾by
primátora v Stupave l Tvorivé dielne v múzeu l Hádzanársky reprezentaèný turnaj ien v Stupave - SLOVAKIA CUP 2008 l STUPAVA FLORBAL CUP 2008

XII. roèník Dòa zelá 4. októbra otvoril prezident SR Ivan Gaparoviè. Fotogaléria na str. 8-9.

Nové vo¾by budú 22. novembra
STUPAVA

Volebný deò zaèína o 7:00 a konèí 20:00.
V Stupave sa bude voli primátor mesta.

spravodajstvo
O z n á m e n i e Mesta Stupava o zriadení volebných
okrskov pre vo¾by primátora mesta Stupava

Mesto Stupava v zmysle rozhodnutia predsedu NR SR è. 717 zo dòa 19. augusta 2008 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí , pod¾a § 10 ods.
2 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy v znení neskorích predpisov oznamuje, e Vo¾by sa konajú dòa 22. novembra 2008 /sobota/
v èase od 7.00 hod. do 20.00 hod.
V meste Stupava bolo urèených es volebných okrskov, v ktorých budú zriadené
nasledovné volebné miestnosti:
Miestom konania volieb v okrsku è. 1 je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná ul.è. 1/24 pre volièov bývajúcich v uliciach: Drustevná, Duklianska, F. Kostku, Jilemnického, Kalinèiakova, Lesná, Malacká, Na
Kopcoch, nám. SP, ul. SNP, Nová, Obora, Paitná, Po¾ná, Pri artézskej studni, Rímska, U Kozánka, Prof. Ondroucha, Pod vàkom, Borovicová, Jed¾ová, Vincenta ikulu, Dubová
Miestom konania volieb v okrsku è. 2 je:
Základná umelecká kola, Stupava, Cintorínska ul.è. 440/ 2 pre volièov bývajúcich v ul.: Debnáreò, Domov dôchodcov, Gatanová, Jaseòová, Javorová, Hlavná,
nám. M. R. tefánika, Kalvárska, Slovenská, Nám. sv. Trojice, Park, Pri borníku
Miestom konania volieb v okrsku è. 3 je:
Materská kola, Stupava, ul. J. Krá¾a è. l592/1 pre volièov bývajúcich v ul.: Bezruèova, Bitúnková, Budovate¾ská, Keltská, Krína, Marcheggská, Pri majeri, Pri potoku, S.Chalupku, Zemanská
Miestom konania volieb v okrsku è. 4 je:
Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava - I. poschodie, vchod z ul. Kúpe¾nej - pre volièov bývajúcich v ul.: Agátová, Bernolákova, Cementárenská, Dlhá, J.
Krá¾a, Kukuèínova, Kúpe¾ná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sládkovièova,Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Záhradná, abáròa, Boèná,
Fándlyho
Miestom konania volieb v okrsku è. 5 je:
Základná kola kpt.Nálepku, Stupava, kolská ul.è. 614/2 pre volièov bývajúcich
v ul.: Bazová, Cintorínska, Hroznová , Karpatská, Kvetná, Krátka, Lúèna, Malý Háj,
Marianska, Mlynská, M.Benku, Mutová, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na
Vrchnú horu, Pod Kremenicou, Pri kríi, Révová, Ruová, Sadová, Stromová, Slneèná, kolská, Vinièná, Vinohradská, Zdravotnícka, Pri Greftoch, Okruná
Miestom konania volieb v okrsku è. 6 je:
peciálna základná kola, Stupava - Mást, Záhumenská 50/A. pre volièov bývajúcich v ul.: Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodova, Hollého, Hurbanova,
Hviezdoslavova, Juraèkova, Krajná, Moyzesova, Rovná, Stredná, túrova, Zadná,
Záhumenská, eleznièná, Matukova
V Stupave 11. 09. 2008
Ing. ¼ubomír iak, v.r., zástupca primátora mesta

Zasadala komisia
Stupava - Dòa 11. septembra zasadala komisia, ktorá prerokovala nasledovný program:
1. Prerokovanie iadosti o vydanie stanoviska mesta k investiènému zámeru
"Obytný súbor Stupava - Agátky - I.
Etapa (pripravovaná zmena investora
v areály Cevaservisu a.s.), pre iadate¾a RETEP Slovakia, s.r.o., so sídlom
Bratislava. Komisia k predloenej iadosti zaujala totoné stanovisko ako pri
iadosti spoloènosti Reding, a.s., ktorá
bolo prerokovaná dòa 29.10.2007 na
zasadnutí komisie územného plánovania a výstavby mesta Stupava. Jedná
sa o to isté územie s takmer totoným
zámerom, len s iným investorom. Stanovisko zo dòa 29.10.2007 "Komisia
skontatovala, e výstavbou bytových
domov v areáli Cevaservisu sa nadmerne zaaí dopravná situácia na
miestnych komunikácia. Vzh¾adom
k tomu, e jediným prístupom do obytného areálu sú príjazdové komunikácie
z ul. Cementárskej a ul. Dlhej, èlenovia
komisie doporuèujú, aby výstavba

v areáli Cevaservisu bola podmienená
vybudovaním dopravnej infratruktúry
nad rámec areálu. Moným rieením je
dobudovanie komunikácie ul. Na aleji
smerom k dia¾nici D/2 a vybudovaním
èasti obchvatovej trasy v západnom
okraji mesta Stupava, jednalo by sa
o spoloènú investíciu mesta s investorom".
2. Prerokovanie iadosti o vydanie
záväzné stanovisko k umiestneniu
stavby "Obytná skupina 17 rodinných
domov Stupava, Lesná - Noviny" v k.
ú. Stupava pre investora Ing. Hana
Mindáková, M - REAL, so sídlom Stupava. Komisia sa k predloenej iadosti
nevyjadrila, nako¾ko investor má na
území mesta Stupava nedorieené investièné výstavby. Z tohto dôvodu èlenovia komisie iadajú, aby bol investor
prizvaný na najbliie plánované zasadnutie komisie.
3. Prerokovanie iadosti o vydanie
záväzného stanoviska mesta k umiest-

neniu stavby "Kremenica - Sever, Stupava, 2. etapa" v k. ú. Stupava pre investora D.P.B. Slovakia, a.s., so sídlom
Bratislava. Rieené územie sa na-chádza na východnom okraji zastava-ného
územia mesta Stupava, june od
predåenia ulice pri Borníku. Zámerom
investora je na rieenom území vybudova dopravné komunikácie a technickú infratruktúru a vytvori tak 12
stavebných parciel, vhodných pre umiestnenie 12 samostatne stojacích rodinných domov. Zámer predstavuje 2.
etapu výstavy, ktorá bola navrhnutá
v Urbanistickej túdii obytnej zóny
"Kremenica - Sever, Stupava", máj
2006. Prvá etapa výstavby v zmysle
tejto dokumentácie je v súèasnosti vo
výstavbe.
Komisia doporuèuje výstavbu rodinných domov v zmysle predloenej urbanistickej túdie, za podmienok uvedených v rámci 1. etapy a dorieenia
odvodu daïových vôd z predmetnej
lokality.
4. Prerokovanie iadosti o vydanie
záväzného stanoviska k investiènému
zámeru "Zmena úèelu vyuitia budovy
(pôvodné vyuitie skladu zmeni na
byty)/nadstavba/vybudovanie parkoviska" na pozemku parc. è. 449/3 k. ú.
Stupava, ul. Marcheggska, pre
iadate¾a Ubytovòa, s.r.o., so sídlom
Stupava. iados nebola prerokovaná,
z dôvodu nedostatoèných podkladov.
Komisia sa k predmetnej iadosti
vyjadrí a po doloení architektonickej
túdie investièného zámeru.
5. Prerokovanie iadosti o vydanie
záväzného stanoviska k investiènému
zámeru "Prístavba predajne s galériou
k skladu keramiky" na pozemku parc.
è. 4129/66 k. ú. Stupava (areál na ul.
Dlhá 25), pre iadate¾a Ing. arch. Jaroslava Lalíka, bytom Stupava. Investièným zámerom investora je nadviaza
na existujúci sklad s objektom pohotovostnej predajne s priestormi kancelárie a hygienickým zariadením. Architektonické rieenie vychádza z jednoduchej formy kvádra o rozmeroch
9x7x7 m.
Predloenú iados komisia doruèuje
za podmienky, e vstup do prevádzky,
zásobovanie a vetka doprava bude
zabezpeèená výluène z areálu Dlhá 25.
Osadenie stavby od komunikácie musí
by v zmysle vyhláky odstupových
vzdialenostiach è. 532 z 19. septembra 2002.
6. Prerokovanie iadosti o vydanie
súhlasu mesta Stupava k nadstavbe
bytového domu na ul. Ruová è. 992,
pre iadate¾a TATRA - Milan Mitina, so
sídlom Gajary. túdia navrhuje nadstavbu súèasnosti tvorpodlaného
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bytového domu na ul. Ruová è. 992
v rozsahu jedno plnohodnotné podlaie
a obytné podkrovie so vznikom mezonetových byty. V rámci kadého schodiskového traktu vznikli tyri dvojizbové byty, spolu 12 nových bytov.
Komisia doporuèuje nadstavbu bytového domu v rozsahu nadstavby podkrovia bez budovania plnohodnotného
podlaia. Dôvodom je nedostatok parkovacích miest v danej èasti mesta
Stupava.
7. Prerokovanie iadosti k umiestneniu
stavby "Polyfunkèný objekt" na ul.
Hlavná 55, pre iadate¾a p. Sopuka,
bytom Stupava. K predloenej iadosti
komisia nemá námietky a vak iada,
aby investor predloil varianty objektu,
v ktorých predmetom by bol iný návrh
strechy z dôvodu zosúladenia navrhovaného objektu s okolitou zástavbou
jestvujúcich domov.
V rôznom odznelo
Predseda komisie p. Foltín - navrhol na
podnet èlenov komisie, aby boli vykonané miestne obhliadky iadosti, ktoré
majú by prerokované v komisii z dôvodu ozrejmenie o akú stavbu ide a kde
sa nachádza.
· Ing. arch. Michal Huèko - navrhol aby,
sa zmenil územný plán mesta Stupava
v území za dia¾nicou na zámer, ktorý
rieil starý územný plán mesta Stupava. Dôvodom je neúmerný rast obyvate¾stva mesta, ktorý bude ma stúpajúcu tendenciu.
· Komisia doporuèuje, aby výstavba
funkèných plôch F6-B-06, F6-B-09
(obe v areáli Cevaservisu), F1-B-48,
F1-B03, F6-B-03, boli podmienené
vybudovaním komunikácii v dotyku
z predmetnými funkènými plochami t.j.
od areálu Cevaservisu a po ul. F.
Kostku, vid. schválený územný plán
mesta Stupava.
· Komisia doporuèuje Mestu Stupava
spoplatnenie výstavby pre rozvoj dopravnej a technickej infratruktúry.
Spoplatnenie sa vzahuje na úitkovú
plochu stavby a to nasledovne:
byt v bytovom dome - do 80 m2 50 000,- Sk
nad 80 m2 - 50 000,- + 100,- Sk/ m2
rodinný dom - do 200 m2 - 100 000,Sk
nad 200 m2 - 100 000,- Sk + 100,Sk/ m2
Pokia¾ sa jedná o výstavbu jedného
celku (napr. lokalita rodinných dom),
investor zaplatí ete pred vydaním
územného rozhodnutia.
/pod¾a zápisnice z komisie, skrátené/

spravodajstvo

Parkovanie na námestí sa riei Zloenie Eurotímu mesta Stupava
Vedúca Eurotímu: ¼ubica Havranová,
zastupujúca prednostka úradu, 02/
6020 0913, prednosta@stupava.sk
Èlenovia Eurotímu:
Daniela Drahoová, vedúca ekon.oddelenia MsÚ, 02/6593 4243, ekonomika
@stupava.sk
Monika Ivánková, referent ekon.oddelenia, 02/6020 0919, personal@
stupava.sk
Ing. Soòa Geisseová, vedúca odd.
správy majetku mesta, 02/6020 0928,
majetok@stupava.sk

Stupava - Na rokovaní dopravnej komisie dòa 1. októbra sa okrem
iného rieilo aj parkovanie na Námestí Sv. Trojice. Obèianska návteva vedená vdp. Felixom Mikulom navrhla vytvorenie parkovacích
miest na námestí Sv. Trojice. iadala komisiu, aby odporuèila
posunutie ståpikov, èím by sa vytvoril odstavný pruh na parkovanie
popri komunikácii, na ktorom by mohli automobily parkova. Èlen
komisie p. Valoviè upozornil prítomných na skutoènos, e úprava
námestia bola realizovaná na základe projektu, na ktorý mesto
obdralo peniaze z fondov, a tento projekt je nutné dodra. Zároveò
navrhol vybudovanie miest pre parkovanie na ul. Slovenskej a vo
dvore objektu základnej umeleckej koly.
Vdp. F. Mikula iadal o ¾udský prístup a v èase svätej ome nepokutovanie ¾udí, ktorí sú v kostole. iadal o provizórne rieenie a doèasné parkovanie na námestí Sv. Trojice. MUDr. V. Erdélyi navrhol umiestni dopravnú znaèku, ktorá by upravovala parkovanie v priestore
peej zóny s èasovým obmedzením. F. Lachkoviè (poslanec MsZ)
uviedol, e keï sa poèas zastupite¾stva odsúhlasoval projekt, poslanci nevedeli, ako to bude rieené a poèas bohosluieb by mala by
plocha pre parkovanie vo¾ná a mestská polícia by na tomto námestí
nemala pokutova. Parkovanie iada upravi dopravnou znaèkou s
vyznaèením èasu parkovania. Komisia na základe diskusie odporuèila vyhradenie plochy pre doèasné parkovanie na námestí Sv. Trojice.
Predseda komisie Dr. M. Gramblièka predloil odporúèanie komisie
na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa 9. októbra. Poslanci v
diskusii vyjadrili záujem riei parkovanie na námestí a odporuèili, aby
dopravná komisia pripravila konkrétny návrh po zhodnotení statiky
jednotlivých plôch a doporuèila zastupite¾stvu miesta, kde je moné
parkova. Pod¾a slov predsedu komisie Dr. Milana Gramblièku
dopravná komisia rozhodne 30. októbra, momentálne sa navrhuje
parkova za kostolom a pre úèely parkovania vybudova parkovacie
miesta pozdå plota zámockého parku na ulici Slovenskej. Na stavbu
parkoviska by sa mala poui zámková dlaba, ktorá zostala po
rekontrukcii chodníkov a priestranstiev. Definitívne rozhodnutie urobí
mestské zastupite¾stvo na svojom zasadnutí dòa 13. novembra.
-pod¾a dopr.kom.-

Kontaktné osoby v zmysle Komunikaèného plánu mesta Stupava pri zavedení eura
· komunikácia s interným a externým
mediálnym prostredím
¼ubica Havranová, zastupujúca prednostka úradu, 02/60200913, prednosta@stupava.sk
· kontaktný bod pre interné prostredie
Daniela Drahoová, vedúca ekon.oddelenia MsÚ, 02/6593 4243, ekonomika
@stupava.sk
· kontaktný bod pre klientov
Monika Ivánková, referent ekon.oddelenia, 02/6020 0919, personal@stupava.sk
Zdenka Obermárová, referent ekon.
oddelenia, 02/6020 0918, poplatky
@stupava.sk
Darina Koreòová, referent ekon.oddelenia, 02/6020 0918, dane@stupava.sk
· spolupráca s poboèkami bánk
Jana Jankovièová, referent ekon.oddelenia, 02/6020 0920
· zriadenie kontrolnej hliadky na dodriavanie duálneho systému oceòovania
Daniela Drahoová, vedúca ekon.
oddelenia,
Monika Ivánková, referent ekon.oddelenia, 02/6020 0919, personal@stupava.sk
Darina Koreòová, referent ekon.oddelenia, 02/6020 0918, dane@stupava.sk

Nieèo pre kompetentných!

Stupava- Touto formou, by som chcel vyjadri vlastné pocity, skúsenos, ale i
názor i keï v mnohých prípadoch nenachádzam slov a zostáva mi len poèudovanie, etee existuje jedno oko naviac a tým je èoèka fotoaparátu, alebo
kamery.
Bývam v èasti Stupavy, ktorá bola oázou ticha, ale postupne èasom ticho prestalo existova najmä v skorých ranných hodinách, keï majitelia svojich miláèikov
vychádzajú za ich potrebou, vtedy nastáva postupný desivý brechot celej komunity psov a je po spánku.
Cez deò naoko, akoby to ulo, ale doba sa posunula, zmenila a prieène ulicou
prechádzajú mladí ¾udia, sú asi cudzí pretoe aj na týchto pes zateká a oni
nemilými a vulgárnymi slovami prejdú popod okná paneláku.
Obèas sa pozastavia, vykonajú potrebu a pokraèujú cestou. Je pravdou, e je to
verejné priestranstvo, ale nie je vhodné pre potreby ¾udí a psov. Je to nevkusné!
Denne tu prechádzajú deti do koly, kôlky, ¾udia za nákupom drobností a hlavne
cez víkend je gará spásou, záchranou v prípade výpadku, alebo spotreby domácich zásob.
Ranná situácia sa èasto opakuje, cez deò, podveèer a aj do neskorého veèera,
tam i v blízkom okolí vysedávajú a holdujú pivu, alkoholu domáci-stamgasti, rôzni
robotníci ba i bezdomovci.
Hlasné slovné prejavy ma nútia k tomu, vyprovokovali ma toto napísa, aby sa
tomuto javu venovala väèia pozornos, povimnutie zo strany kompetentných.
Nie som toti jediný majúci pocit, e sa to nedá nevimnú, e niet iadneho rieenia.
Dodriavanie a kontrola právnej platnosti od kompetentných "Nariadenie o zákaze
poívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve", by k tomu urèite
pomohla.
Neprajem nikomu, aby sa Vám chodili vyprázdòova k domu, garái, plotu. Ono
niet sa èomu èudova. Práve popísané nae okolie vrátane upravovanej zelene je
jediným sociálnym zariadením v okolí.
Pod¾a mòa niè nie je zlé na tom, ak chceme, aby ten ná domov, jeho okolie bolo
príjemným, pekným a zdravým bývaním.

Informácia pre verejnos v nadväznosti na zavedenie eura v Slovenskej

republike:
Informácie o problematiek prechodu
na euro v Slovenskej republike je
mono získa na: internetová stránka
www.euromena.sk, bezplatné telefónne èíslo 0800 103 104, na Mestskom úrade Stupava
UPOZORNENIE
¢ Upozoròujeme obèanov mesta aj
podnikate¾ov na povinnos duálenho
zobrazovania cien tovarov a sluieb. V
prípade nedodrania pravidiel duálneho
zobrazovania mono poda sanos
alebo upozorni prísluné orgány (kontakty sú uvedené niie).
¢ Treba si hotovos vèas pred
31.12.2008 uloi v bankách a
nenecháva si vysokú hotovos s SKK!
¢ V nijakom prípade nevymieòajte
hotovos za eurá mimo bánk !
¢ Kadé podozrivé konanie nahláste
na PZ, SOI, prípadne na MsÚ !
¢ Venujte zvýenú pozornos poznávaniu pravých bankoviek a mincí!
¢ V období duálneho hotovostného
obehu nezneuívajte obchody na
funkciu zmenárne!
KONTAKTY
- Inpektorát Slovenskej obchodnej
komory, Prievozská 32, P.O.Box5, 820
07 Bratislava 27,
tel.è. 02/58272172, 58272173, lubica
.petiova@soi.sk, osobitná tel. linka
0850 111 937
- Obvodné oddelenie PZ SR Stupava,
Park 14, 6593 6030, 6593 6031, 6593
6032
PZ Malacky, Zámocká 5, Malacky,
034/7722233, 0961513705
- Tatrabanka a.s., Hlavná 30, Stupava,
po-pia 9,00-17,00 hod.
- Slovenská sporite¾òa a.s., 6593
4735, po - ut, t - pia 8,00 - 17,00
hod. streda 08,00 -18,00
- Veobecná úverová banka a.s.,
Mlynská ul., 6593 6736, po - pia
09,00-12,00 a 13,00-17,00
- Slovenská pota a.s., Hlavná ul.,
6593 4401, 6539 4405

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
na nové vo¾by primátora v Stupave 22. novembra 2008

Mestská volebná komisia v Stupave pod¾a § 18 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o
vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov v y h l a s
u j e, e na vo¾by primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov.
1. Branislav Bele, 37 r., ekológ, Stupava, S. Chalúpku 995/11, nezávislý kandidát
2. ¼ubica Havranová, 54 r., zastupujúca prednostka MsÚ, Stupava,
Budovate¾ská 969/11, nezávislá kandidátka
3. Marek Móza, 32 r., podnikate¾, Stupava, Hlavná 61, nezávislý kandidát
4. Pavel Slezák, 44 r., kultúrny pracovník, Stupava, eleznièná 893/3, SMER sociálna demokracia, ¼udová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
5. Peter Valoviè, 35 r., invalidný dôchodca, Stupava, Nová 120, nezávislý kandidát
6. ¼ubomír iak, Ing., 59 r., tátny zamestnanec, Stupava, eleznièná 5,
Kresanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresanská únia Demokratická strana

Pavol Huk, obyvate¾ mesta, èlen komisie MsÚ pre sociálne veci,
zdravotníctva a verejného poriadku.

Michal P a u l í k, v.r. - predseda volebnej komisie
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Záhorská Bystrica

Informácie a pozvania Miestneho úradu
Kurz anglického jazyka

Miestny úrad Záhorská Bystrica a Komisia kolstva, mládee, portu,
informatizácie a cestovného ruchu organizuje Kurz Anglického jazyka
pre dospelých - úplných zaèiatoèníkov. Bliie informácie nájdete na
plagátiku.

Privítanie adventu

Miestny úrad Záhorská Bystrica v spolupráci s Kultúrnou komisiou
Vás srdeène pozývajú na akciu s názvom "Privítanie adventu", ktorá
sa bude kona 30.11.2008 o 15.00 na Námestí Rodiny v Záhorskej
Bystrici.
V rámci prvej adventnej nedele sa uskutoèní súa o najkrají adventný koláè. Zapáli sa prvá adventná svieèka na ve¾kom adventnom
venci pozostávajúceho z upeèených koláèov poloených na fontáne.
Úèastníci sa budú môc obèerstvi v predajných stánkoch s vianoènými pecialitami aj s vareným vínom. Uskutoèní sa slávnostné
rozsvietenie Vianoèného stromèeka. Vianoènú atmosféru budú
dopåòa vystúpenia detí zo Základnej koly.
Divadelné predstavenie novej hry súboru áchor zo Zohoru
Miestny úrad Záhorská Bystrica Vás srdeène pozýva po úspenom
uvedení hry "Hrachová poléfka, alebo gdo komu vlastne hádzau ten
hrach pod nohy?" v minulom roku, na nové predstavenie ochotníckeho divadelného súboru áchor zo Zohoru z vo¾ným pokraèovaním
hry: "Svadební omáèka a k temu nevestino koleno". Predstavenie sa
uskutoèní dòa 16.11.2008 o 15.00 hod. v sále Spoloèenského domu
v Záhorskej Bystrici. Vstupné 50,- Sk

Malacky. Prítomných èlenov a pozvaných hostí privítala predsedníèka
klubu pani ¼udmila Moková. Slávnostný príhovor predniesol starosta
mestskej èasti pán Vladimír Kuboviè. Z jeho rúk prevzali èlenovia
výboru i pamätné ïakovné listy mestskej èasti. Z kruhu pozvaných
hostí sa prítomným svojim neopakovate¾ným spôsobom prihovoril bývalý správca bystrickej farnosti ThDr.
Ladislav Ostrák. Na stretnutie priiel aj so
svojou mamièkou a hneï v ten deò aj do
Klubu vstúpil. Nevedným záitkom bol
pre prítomných operetný galakoncert v podaní èlena SND Ivana Ováta a jeho hostí.
Záver veèera patril vystúpeniu dychovej
hudby Záhorienka, pri jej tónoch sa zaplnil
i taneèný parket. Slávnostnú atmosféru
dotvárali i sviatoène prestreté stoly, na
ktorých sa vynímali pamätné darèeky -

Vetci ste srdeène vítaní

Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici
oslavoval "dvadsiatku".

Keï v októbri 1988 pri príleitosti mesiaca úcty k starím oficiálne
vznikol Klub dôchodcov, asi málo kto by veril, aký mohutný a koatý
strom môe vyrás i z malého semienka. Zásluhou oboch doterajích
predsedníèok, pani Albíny Miovskej i ¼udmily Mokovej a za výdatnej
pomoci spolupracovníkov vo výbore sa z klubu po dvoch desaroèiach stala etablovaná organizácia s pevne vybudovaným organizaèným systémom i skúsenosami. So svojou vye tristoèlennou základòou patrí medzi najväèie organizácie svojho druhu v irokom
okolí a mono je i najväèou. Klub sa stal neodmyslite¾nou súèasou
ivota starích obèanov Záhorskej Bystrice, najmä v oblasti ich
kultúrneho a spoloèenského ivota. Poèas svojho dvadsa roèného
pôsobenia má klub na svojom konte nespoèetné mnostvo spoloèenských aktivít, pravidelných výroèných podujatí a osláv, domácich
i zahranièných zájazdov a rekreácii.

jubilejné hrnèeky, èokoládové výrobky a oèiam lahodiaca záplava
ve¾kého poètu venovaných ruí od spoloènosti AUTO-AZ Zohor.
Za úspený priebeh oslavy treba poïakova vetkým, ktorý podujatie
finanène i vecne podporili: pani Marta Kotyza, rod. Poláková, pán ¼ubomír Farenzena, pán Tibor Kuklovský, spoloènos AUTO-AZ Zohor,
pán Stanislav Bilaèiè a BKP Elektro, OPERA a.s. Bratislava, Ing. Eduard Hanúsek KOVOHUTY s.r.o., Ing. tefan Jáno MANAG TERMO
s.r.o., JJJ-Stav Build s.r.o., RNDr. Rudolf Polák, ThDr. Ladislav Ostrák,
Kraft Foods Slovakia a.s., starosta m.è. pán Vladimír Kuboviè, pani
Anna Poláková, pani ¼ubomíra Fabianková kvetinárstvo Vôòa rue, p.
Rudolf Matúek.
Vedeniu Klubu dôchodcov i celej èlenskej základni patrí poïakovanie
za neúnavnú a obetavú èinnos v prospech najstarej generácie
i prianie len toho najlepieho do ïalích desaroèí.

Ústredným bodom osláv bola slávnostná akadémia, ktorá sa uskutoènila 28. septembra 2008 vo ve¾kej sále spoloèenského domu
v Záhorskej Bystrici za prítomnosti viac ako tristo úèastníkov.
Akadémii predchádzala ïakovná slávnostná sv. oma v kostole sv.
Petra a Pavla, poèas ktorej liturgiu svojim spevom obohatila pani
Darina Laèiaková. Program akadémie v preplnenom spoloèenskom
dome zaèalo o 15. hodine vystúpenie maoretiek Saltatrix MCK
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Záhorská Bystrica
Uznesenia Miestneho zastupite¾stva
Bratislava - Záhorská Bystrica z 30.9. 2008
U z n e s e n i e è. 261/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu
správu o rieení právneho stavu súdneho
sporu medzi MÈ B - ZB a spoloènosou
RETEP Slovakia s.r.o.
2. u k l a d á právnemu zástupcovi MÈ B
- ZB vypracova analýzu kauzy medzi MÈ
B - ZB a spoloènosou RETEO Slovakia
s.r.o. a následne informova MZ.
U z n e s e n i e è. 262/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej èinnosti Z s M,
Hargaova 5, Bratislava za kolský rok
2007/2008.
U z n e s e n i e è. 263/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e Koncepcia
rozvoja Z s M, Hargaova 5 na obdobie rokov 2008 - 2010
2. o d p o r ú è a vedeniu koly prehodnoti monosti rozírenia vyuèovania
predmetu náboenstvo a o výsledku
informova na budúcom zasadnutí MZ.
U z n e s e n i e è. 264/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v e d o m i e správu z kontroly vykonanej v
MÈ B - ZB na úseku poiarnej ochrany.
U z n e s e n i e è. 265/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v ed o m i e správu o èinnosti komisie kolstva, mládee, portu, informatizácie
a cestovného ruchu od zaèiatku roka
2008.
U z n e s e n i e è. 266/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu
o èinnosti komisie pozemkového a lesného hospodárstva od 26.10.2007 do 29.
9. 2008
2. p o v e r u j e poslanca p. Rudolfa Poláka, aby vo výbore LPS obhajoval záujmy MÈ B - ZB ako vlastníka podielov
v LPS.
U z n e s e n i e è. 267/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v ed o m i e správu o príprave MÈ B -ZB na
zimnú údrbu komunikácií v zimnom období 2008/2009.
U z n e s e n i e è. 268/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. o d v o l á v a
a) Ing. Janu Kubaskú z funkcie predsedníèky komisie finanènej, pre investície
a rozvoj podnikania
b) Ing. Rudolfa Hurbanièa z funkcie predsedu KOVP a P
c) p. Lýdiu Abíkovú a p. Hedvigu
Turanskú z komisie kolstva, mládee,
portu, informatizácie a cestovného
ruchu
2. s ch v a ¾ u j e
a) Ing. Rudolfa Hurbanièa za predsedu

komisie finanènej, pre investície a rozvoj
podnikania
b) Mgr. Martina Besedièa za predsedu
KOVP a P
c) Ing. Janu Kubaskú za èlenku komisie
finanènej, pre investície a rozvoj podnikania
d) Mgr. Mateja Monco¾a za èlena komisie
kultúry a za èlena komisie kolstva, mládee, portu, informatizácie a cestovného ruchu
e) p. Lýdiu Abíkovú za èlenku KOVP a P.

Zmeny vo vedeniach komisií Miestneho
zastupite¾stva

Poslanci na rokovaní v posledný septembrový deò schválili viaceré
personálne zmeny v zloeniach komisií. Na vlastnú iados bola z funkcie predsedkyne komisie finanènej a pre rozvoj podnikania uvolnená
poslankyòa Ing. Jana Kubaská. Na jej miesto poslanci schválili Ing.
Rudolfa Hurbanièa. Vedenie komisie ochrany verejného poriadku
a ivotného prostredia po òom prevzal poslanec Mgr. Martin Besediè.

U z n e s e n i e è. 269/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo s ú h l a s í s formou nepeòaného plnenia - dodávka
a montá kamerového systému v novej
budove miestneho úradu v hodnote 135
574 Sk s DPH ako príspevku na technickú
infratruktúru zo strany spoloènosti BKP
Elektro s.r.o.
U z n e s e n i e è. 270/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e odpredaj pozemku p.è.
2669/139, orná pôda vo výmere 101 m2
k.ú. Záhorská Bystrica k.ú. Záhorská
Bystrica za cenu 3000 Sk/m2 pre
Vladimíra Kristla a manelku Ing. Gabrielu
Kristlovú
2. s ú h l a s í s finanèným darom vo
výke 70 tis. Sk na zakúpenie výpoètovej
techniky pre Základnú kolu, Hargaova 5
v Záhorskej Bystrici.
U z n e s e n i e è. 271/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e odpredaj pozemku p.è.
2669/140, orná pôda vo výmere 101 m2
k.ú. Záhorská Bystrica do vlastníctva Ing.
Andreja Orolína s manelkou Ing. Janou
Orolínovou za cenu 3000 Sk/m2
2. s ú h l a s í s nepeòaným darom vo
výke 70 tis. Sk na zakúpenie výpoètovej
techniky pre Základnú kolu, Hargaova 5
v Záhorskej Bystrici.
U z n e s e n i e è. 272/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo
výke 1 pozemku p.è. 350/1, záhrada vo
výmere 424 m2, k.ú. Záhorská Bystrica
do vlastníctva Stanislava èepku a manelky Terézie èepkovej za cenu 4000
Sk/m2.
U z n e s e n i e è. 273/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v ed o m i e vyhodnotenie folklórneho festivalu "S Bystrièanma pri muzice" a ostatných podujatí, konaných v rámci KL
2008.
U z n e s e n i e è. 274/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
finanènú odmenu starostovi MÈ B - ZB za
2. tvrrok 2008 vo výke 50% základného platu.
U z n e s e n i e è. 275/2008
zo dòa 30.9.2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v ed o m i e správu o rokovaní komisie výstavby a dopravy v 9/2008.

Bude aj sedemnásty...?
V Záhorskej Bystrici sa v dòoch 5. 7. 2008 uskutoènil u 16. roèník
festivalu s Bystrièanma pri muzice.
Na úvod treba zdôrazni, e festival dostal nový kabát! Bola tu zmena
termínu, - festival sa oddelil od hodových júnových slávností a jeho
organizovanie sa pripojilo k bystrickému jarmoku. Spolu so mnou ste
si iste poloili otázku - aký bol festival?
Kadý vie, e hlavný organizátor je mestská èas Záhorská Bystrica,
t. j. poèínajúc od miestneho zastupite¾stva, kultúrnu komisiu, ale i
aparát miestneho úradu, resp. sa na òom podie¾ajú aj spoloèenské
zloky z obce. Miestne zastupite¾stvo schválilo nový projekt a zdá sa,
-e sa oplatilo. Vieme vak, zo skúseností, e vdy je to o tom akí
¾udia sa angaujú, ich aktivita a schopnosti, to vetko je spoloèným
menovate¾om samotnej prípravy a následne i priebehu kultúrnej
akcie.
Schválený projekt obsahoval popri hlavnom programe, aj konanie
sprievodných akcií, ktoré ve¾mi dobre poèas festivalu zapôsobili na
návtevníkov a to poèínajúc kolo-povinnými demi - úèasou na záhoráckom bábkovom divadle, návtevníci mali monos navtívi jarmok a osobitne sa teila medzi Bystrièanmi akcia, totito spoloèný
piatkový veèer pod názvom Bystrica Bistrici, ktorý bezprostredne po
skonèení, hostia z Maria Bistrice " premenovali " na svoji svojim.
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Bude aj sedemnásty...?
(pokraèovanie zo strany 5)
Zvlátnosou festivalu bolo, e na
reciproènú návtevu Matice
Slovenskej a súboru Bystrièan
pricestovala 50 èlenná delegácia
Kultúrno umeleckého drustva
z Marija Bistrice - Chorvátska priam osudová druba dvoch
Bistríc a prijali pozvanie obce,
aby vystúpili poèas festivalu.
Pri tejto príleitosti hrali prvé
husle Bystrické rodiny, ktoré si
doslova rozchytali naich hostí,
ktorým zabezpeèili komplexnú
starostlivos poèas pobytu v Záhorskej Bystrici( a nie vetkým sa
aj ulo). O ich spokojnosti a úrovni svedèí aj vysoko uznanlivý ïakovný list, ktorý sme obdrali
hneï na druhý deò po ich príchode do vlasti. Naím spoluobèanom za to patrí naozaj tá najúprimnejia vïaka!
Poèas festivalu vetky sprievodné akcie mali spoloèného menovate¾a v ich originalite.
Hrnèiarsky majster priamo na
p¾aci vytáèal a svojimi rukami formoval tradièné dbánky, známy
vinár Mao Besediè nielen, e
predával výborný burèiak, ale stihol aj predvies, najmä pre kolopovinných, ako sa spracúva
hrozno, mut a mladé víno a ïalie sprievodné akcie, poriadané
predovetkým v ¾udovom dome.
Hlavný program - úvodom
pestrý sprievod, nádherné kroje,
nae moravské aj chorvátske,
v ktorých úèinkujúci v sprievode
dychovej hudby napochodovali
na otvárací ceremoniál. Prítomnos oficiálnych hostí, medzi nimi
aj ve¾vyslanca Chorvátskej republiky umocòovalo vános tohto
podujatia s medzinárodnou
úèasou. Take bolo, èo poèúva,
vidie a aj sa zabavi. Vystúpili
súbory zo Slovenska,ÈiechMoravy a Chorvátska.
Nedá mi nespomenú krásny

záitok s duchovným rozmerom
z nedele 08.09. 2008, ako je
známe u naich susedov v Marianke sa v ten deò konalo vyvrcholenie pútnického trojdnia,
keï v nede¾u dopoludnia hlavným celebrantom sv. ome pod
holým nebom bol J. E. arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský. Vïaka 50 - èlennej delegácii z Marija Bistrice (významné
pútnické miesto Chorvátov !) sa
krojovaného sprievodu zúèastnilo vye 100 úèastníkov, èo v Marianke nepamätajú. Nai hostia,
okrem iného aj piesòou Devo,
Devo pozdravili toto sväté miesto
a úèastníkov na òom prítomných.
Poèas trojdòového pobytu, bohatého na aktívny program, nai
hostia odchádzali s pocitom vrelého prijatia, plní dojmov a záitkov so s¾ubom, e naa neformálna druba bude pokraèova
aj v budúcnosti.
Nu èo! Aká otázka na zaèiatku,
taká na konci. Bude aj sedemnásty roèník festivalu? Som nepochybne presvedèený, e bude
- lene 17. roèník sa nepripraví
sám, ani nie za obdobie jedného
mesiaca ....
16. roèník festivalu, jeho príprava i priebeh o. i. ukázal, e je
dobre, repektova názory aj irieho okruhu záujemcov o to,
aby festival dopadol dobre, aby
v rámci neho prebehli také akcie,
ktoré zaujmú návtevníkom festivalu.
Samotný priebeh festivalu tie
potvrdil, e je správne a dobré
angaova aj spoloèenské zloky
v obci, èo sa ve¾mi pozitívne prejavilo v aktívnej úèasti èlenov Matice Slovenskej, osobitne súboru
Bystrièan, èlenov Èerveného kría, hasièského zboru, klubu dôchodcov, ale aj zanietených jednotlivcov.Verím, e miestny úrad

svojím úprimne angaovaným
prístupom k aktívmym spoluobèanom môe získa, ïaleko irí
aktív spolupracovníkov pre dobrú vec.
Nu veru - ak 17. roèník, tak zaènime u teraz, nielen prázdnymi
slovami, oduevnelou kritikou,

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

Èoe je to osemdesiatka,
- v dobrom zdraví, výbornej
nálade sa nedávno doil významného ivotného jubilea ná
dlhoroèný predseda Matice Slovenskej, výborný spevák, priate¾
a radca Ing. tefan ¼iïák zo Záhorskej Bystrice.
A tak do radu gratulantov sme sa
postavili aj my, èlenovia spevokolu Bystrièan, - toho súboru,
ktorého jubilant bol zakladate¾om a prvým zbormajstrom.
Na spoloènom stretnutí sme
neetrili slovami vïaky za jeho
doterajiu aktívnu èinnos na poli
Matice Slovenskej, spevokolu
Bystrièan a iste by bolo, èo hodnoti pri jeho aktivitách aj inú záslunú prácu ktorú poèas svojho
ivota odviedol v Záhorskej Bystrici.
tefanko, pri tejto príleitosti, dovo¾ujeme sa pripoji k slovám, ktoré
Ti v ïakovnom liste z úprimného srdca tlmoèil predseda Matice
Slovenskej Jozef Marku, pripoji sa k poïakovaniu za Tvoju obetavos, nadenie, ako aj za to, e ve¾a z Tvojho vo¾ného èasu patrilo
a patrí Matici a predovetkým súboru Bystrièan. Si ten, èo napåòa
matièné mylienky, aby sme povznáali slovenského ducha, v kultúre, vzdelanosti a nadovetko v súèinnosti a v spolupráci a s ostatným národmi, poznávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií v oblasti
folklóru nielen na Slovensku, ale aj v zahranièí.
Mali sme úprimnú rados, e Tvoju prácu, z príleitosti Tvojho jubilea
ocenil aj starosta Vladimír Kuboviè, ktorý Ti osobne v prítomnosti
èlenov samosprávnych orgánov Záhorskej Bystrice a Bratislavy
vyslovil úprimné poïakovanie a odovzdal upomienkové predmety.
Chceme sa ete s Tebou spolu stretáva na pôde Matice a v kruhu
èlenov súboru Bystrièan a v Tvojej rodnej Záhorskej Bystrici. Samozrejme - ak to dovolí Tvoja kondícia, predovetkým zdravie.
eláme Ti do ïalích rokov Tvojho ivota, pevné a trvalé zdravie,
ve¾a astia a rodinnej pohody v kruhu Tvojej rodiny a neustále spevavú a spokojnú jeseò Tvojho ivota. A toto vetko Ti vinujú a z celého srdca prajú Tvoji " Bystrièania"
Za výbor Matice i za súbor Bystrièan
tefan M a r t i n k o v i è

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

ale konkrétnymi námetmi, nápadmi a osobným prínosom
kadého z nás, èo prispeje k väèiemu úspechu, teda tak, aby sa
naplnilo heslo festivalu "S Bystrièanma pri muzice."

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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Finanèné
sluby
vetkého
druhu.

Stupava, Hlavná 27,
pasá AVANA
1.poschodie.
Tel.: 0918 994 773

Domov dôchodcov
a Domov sociálnych
sluieb Stupava
príjme do TPP
s nástupom ihneï
2 zdravotné sestry,
2 pomocné zdravotné
pracovníèky a jednu
upratovaèku.
Bliie informácie
u p. Balaovièovej.
Tel.: 0908 151 933

CIC Stupava informuje
Cezhranièné informaèné centrum v Stupave s rakúskym partnerom
Weinviertel Management - Euregio odtartovalo dòa 17. 9. 2008 sériu
pracovných stretnutí zameraných na cezhraniènú spoluprácu s monosou vyuitia európskych fondov pre rok 2009. Pozvaní boli starostovia miest a obcí, èlenovia obèianskych zdruení, zástupcovia kôl
a materských kôl zo Záhoria a Weinviertel. Strategickým cie¾om
stretnutia bolo oboznámenie sa s problematikou teritoriálnej spolupráce malých regiónov a mikroregiónov na oboch stranách rieky Moravy, ïalej príleitostne v diskusii spozna pripravované projektové zámery úèastníkov semináru. Program úvodného stretnutia bol informaèný. Ing. M. Adameková z Bratislavského samosprávneho kraja
z oddelenia teritoriálnej spolupráce predstavila Program cezhraniènej
spolupráce Rakúsko - Slovensko 2007 - 2013". Upozornila na nieko¾ko zmien v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a nevyhnutnosti
pri registrovaní projektov. Hlavné ciele cezhraniènej spolupráce sú
a budú zamerané na podporu rozvoja cezhranièných hospodárskych, sociálnych a enviromentálnych èinností, ïalej na podporu
ochrany prírodných a kultúrnych zdrojov, zlepenia prístupu k dopravným, informaèným a komunikaèným sieam a slubám. Ing. A.
Hosch a Ing. H. Hansy z Weinviertel Management zdôraznili, e
o cezhranièné projekty je ve¾ký záujem i u rakúskych susedov.
Nevyhnutná je vak spolupráca malých regiónov. V prípade Weinviertlu sa osvedèili zdruenia viacerých malých obcí, tzv. mikroregióny. Predstavili preto projekt, ktorý bazíruje na doterajích skúsenostiach malých obcí - "RECOM"(Regional Cooperation Management -preklad: Spoloèný manament v regiónoch). Ïalej predstavili
aktuálne podané projektové zámery ako napr. Most cez rieku Morava
v Devínskej Novej Vsi pre cyklistov, Spolupráca zámkov v mestách
Malacky a Marchegg (je zatia¾ len plánovaný) Manament chránených oblastí Morava - Thaya v rámci projektu "Natura 2000".
Ïalie pracovné stretnutie sa uskutoènilo 20.10.2008. Workshop bol
zameraný najmä na predstavenie projektových zámerov s monosou
diskusie a ponuky konkrétneho projektového partnerstva pre konkrétne projekty. Zástupcovia miest a obcí Záhoria (Malacky, Stupava,
Záhorská Bystrica, Plavecký tvrtok, Jakubov, Plavecký Mikulá, Gajary, Jablonove) a Weinviertel Management sa spoloène zhodli na
niektorých bodoch "ve¾kého projektu", podporujúci ekoturizmus,
vzdelávanie a ochranu prírody, a ktorý by sa mohol do konca februára
zaregistrova. Z projektových nápadov uvádzame napríklad: spoloèný
kalendár kultúrnych podujatí, náuèná vodná cestu po rieke Morave,
vybudovanie pozorovate¾ní vtáctva na rieke Morava, podpora regionálnej gastronómie - "jedlo spája", náuèný chodník - Obora v Stupave. Vzh¾adom na nevyhnutnos zabezpeèenia urèitého tandardu
realizácie a následnej udrate¾nosti bol podporený názor zabezpeèenia jeden koordinátor zastupujúce záujmy vetkých obcí.
Ïalie pracovné stretnutie bude nasledova 3.12.2008 v budove
Cezhranièného informaèného centra v Stupave o 10.00 hod, kde sa
skonkretizujú detaily projektu. Mestá, obce, obèianske zdruenia, ak
máte záujem zapoji sa, prípadne predstavi vae projektové nápady,
radi Vás privítame. Ïalie informácie Vám radi poskytneme na
cic@msks-stupava.sk.
-LS-
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Dvanásty roèník
Dòa zelá

Aby to nevyzeralo, e si robím kampaò, tak len struène a faktograficky. V piatok pri zvolávaèke pozdravili Stupavèanov hostia
z Bulharska. Súbor Balkanèe z partnerského mesta Svoge (Sofijská
oblas). Deti dokázali roziari tváre okoloidúcich aj napriek studenému a dadivému poèasiu. O dobrú náladu sa pri cukrárni postaralo
Veteran trio z Borinky. O 16.00 hodine zaèala tafeta ¾udských rúk
s koíkom v ktorom bola hlavièka kapusty. Vïaka stupavskej kole,
uèite¾om a kolákom doputovala a na pódium, kde ju prevzal prezident SR Ivan Gaparoviè, aby ju poloil na èestné miesto a tak otvoril XII. roèník Slávností kapusty Deò zelá 2008. Okolo 16.30 za zvukov
slávnostných fanfár v podaní Veselej muziky viceprimátor mesta Ing.
¼. iak privítal pána prezidenta, ktorý sa stretol s poslancami a zástupcami mesta. O 17.00 hodine sme ho privítali na pódiu, po slávnostnom otvorení pána prezidenta piesòou pozdravil enský spevácky
zbor Nevädza. Pán prezident potom navtívil výstavu Úroda, zastavil
sa pri stánku naich partnerov z nemeckého mesteèka Raesfeld, so
záujmom si pozrel výstavu dyòových straidiel a pokraèoval pri
stánku s kaktusmi. Nakúpil aj od naich stálych trhovníkov z "maïar".
Potom sa hostia presunuli do Kultúrneho domu, kde otvorenie
slávností pokraèovalo recepciou.
V sobotu od deviatej zaèal festival My varíme ze zelá, na ktorom sa
zúèastnili tímy zo Stupavy - SÈK I, SÈK II, Klub slovenských turistov,
Základná kola, spevácky zbor Nevädza, skupina historického ermu
URSUS, firma Profi rent, spoloènos Tondach Slovensko, folklórna
skupina z Makova, Obèianske zdruenie tvrtèan z Plaveckého tvrtka, hostia z Ivanèíc, Svoge, Raesfeldu a oprone. U je navarené
ohlásili maoretky - èlenky speváckeho zboru Nevädza s tradièným
humorom a zmyslom pre recesiu.
Na ploche za Kultúrnym domom popoludní bol program v týle country hudby - Strunobranie, regionálna prehliadka country skupín.
V nede¾u zaèala slávnostná sv. oma pri kaplnke sv. Vendelína na
Námestí Slovenského povstania, odtia¾ sprievod pokraèoval do kostola. Po sv. omi sme sa rozlúèili na spoloènom obede s naimi
zahraniènými hosami. V rámci programu EU Citizen meeting Stupavu poèas slávností navtívili hostia z Bulharska, Èeska, Maïarska
a Nemecka, spolu 150 hostí, o ktorých sme sa starali tyri dni. Vetci
mali ve¾mi dobrý pocit so stretnutí s naimi obyvate¾mi, úasným spôsobom sa zapájali do spoloèných podujatí a odchádzali s pocitom,
e v Stupave nali ve¾a priate¾ov.
Ete v skratke: poèas slávností sa konali tyri výstavy, rezbárske sympózium, remeselnícky jarmok s vye stovkou remeselníkov, kapustnica sa varila v 15 kotloch, na pódiu vystúpilo 35 súbor a skupín, program slávností trval 40 hodín.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC Stupava
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nai "starí známi", ale aj kopa nových úèastníkov, z ktorých u nabudúce budú tie "starí známi". A keï hovorím "starí známi", nemyslím to
len obrazne. Naozaj sme otvorení da ancu "pohra sa hrnèiarskou
hlinou" nielen deom, ale aj tým skôr narodeným. A boli by ste prekvapení /ako sú aj oni sami prekvapení/, e i dospelý èlovek sa dokáe
ete "hra". A výsledný efekt je úasný! Èlovek si sám vlastnými rukami dokáe vymodelova, vytvori èosi konkrétne, aj keï pôvodne to
bral len ako "hru", lebo k nám priiel ako doprovod detí. Svoj výrobok
si toti môe po vypálení, naglazovaní a znovuvypálení aj zobra
domov. A toto je vlastne podstata naich tvorivých dielní - objavi
v sebe tvorivos a mono i trochu talentu, o ktorom sme ani sami
doteraz nevedeli. Vïaka pomoci a radám naej intruktorky Ivetky
Vachálkovej sa pod prstami detí, ale aj ich rodièov, èi dokonca starých
rodièov rodili rôzne zvieratká, dokonca i dinosaury a draci, èi postavièky a velièo iné, pod¾a vlastnej fantázie. Vïaka mnostvu úèastníkov, aj výrobkov bolo ve¾a. Po vypálení z nich budú snáï aj pekné
a milé darèeky pod stromèek na Vianoce. e tieto výrobky nie sú také
dokonalé ako z obchodu? To nevadí! Ich hodnota nie je v dokonalosti, ale v tom, e sú urobené vlastnoruène a s láskou. Po rokoch
z nich budú krásne spomienky na nezaplatenie. Pripomenú nám èas,
keï sme sa na dvore múzea pokúali dosta z toho kusa hliny nieèo,
èo tam bolo skryté a nae prsty tomu pomohli von. Ale, na spomienky
je ete èasu dos, teraz nám naopak prichodí vráti sa do prítomnosti
a zhodnoti tieto Tvorivé dielne. Ich súèasou, tak ako vdy, bolo aj
obèerstvenie, lebo po vyèerpávajúcej práci je treba sa posilni. Spoloène sme si pochutili na chlebíkoch zo Stupavskej pekárne Seko, so
salámou, ktorú nám venoval p. Rodan Horecký, keèupom a patétami nás podporila firma Hamé Stupava. Zapíjali sme to malinovkami,
alebo èajíkom, ktorý nám uvarili pomocníèky, takisto od sponzorov.
Nemôeme obís ani Potraviny Hrica, ktorí nám tie nikdy neodmietnu prispie sladkosami. Pomocnú ruku vdy podá aj Mestský úrad
Stupava na dokúpenie ostatných potrebných vecí. A to hlavné - tú
ozajstnú hlinu priamo z Modranskej majoliky nám, ako vdy zabez-

Stretnutie s poslancom
Vetkých obyvate¾ov Stupavy, predovetkým vak Mástèanov pozývam na stretnutie, ktoré sa uskutoèní vo tvrtok 30. októbra 2008 so
zaèiatkom o 18. hodine v priestoroch klubu dôchodcov Pohoda.
Hlavnými témami bude budovanie kanalizácie a oprava chodníkov
v Máste, úprava parkovania na nám. Sv. Trojice a rieenie problémov dopravy v meste. Kadý má vak monos vystúpi s vlastným
problémom, vlastným návrhom a pripomienkou k èinnosti mestského zastupite¾stva a mestského úradu.
Braòo Ondru, poslanec MsZ

Výzva kandidátom
na post primátora mesta Stupava
Váená pani kandidátka,
Váení páni kandidáti,
na post primátora mesta Stupava.
Funkcia primátora mesta je pozícia, ktorá:
1. je lukratívna z h¾adiska finanèného ohodnotenia a dosiahnutia
osobných ambícií
2. je nároèná z h¾adiska manaérskych zruèností (riadenie, ekonomika, koncepèný rozvoj a pod.), realizácie rozumných rozvojových trendov mesta, plnenia volebných s¾ubov a oèakávaní obyvate¾ov.
Tým, e ste sa rozhodli kandidova na post primátora mesta, vyslovujem moje vnútorné presvedèenie, e Vaa kandidatúra nie je zameraná len do konca tohto volebného obdobia, ale e Vaou ambíciou je
získa priazeò volièov aj v budúcom volebnom období. Do konca tohto volebného obdobia je potrebné vykona opatrenia takého charakteru, ktoré Vám vytvoria priaznivé predpoklady na úspech v budúcich
vo¾bách. K tomu je potrebné dokonale pozna súèasnú situáciu
v meste, v celej írke problémov. Mali by ste pomenova pozitívne
a negatívne javy pri súèasnom spravovaní mesta, a na základe týchto znalostí by mal by pripravený Vá volebný program (doplnený
o predpokladaný èasový harmonogram a finanèné monosti), ktorým
sa budete snai získa priazeò volièov.
Vau oficiálnu volebnú kampaò navrhujem uskutoèni ved¾a tradièných spôsobov (vylepovanie plagátov a volebných programov) aj takto:
a. volebné programy po dohode s mestom zverejni na WEB stránke
mesta
b. umoni volièom poadova prípadné vysvetlenia k niektorým èastiam Váho volebného programu na Vaej e-mailovej adrese (na volebnom programe uvies e-mail adresu)
c. tesne pred vo¾bami (vhodný termín 14. a 16.11.2008), po dohode
kandidátov s mestom, uskutoèni spoloèné stretnutie kandidátov
s volièmi so struènou audio/video prezentáciou, na ktorom by obèan
mohol lepie pochopi prednosti svojho kandidáta. Stretnutie zorganizova v Mestskom kultúrnom a informaènom centre - vyui intalovanú audio/vídeo techniku.
Záverom vyslovujem presvedèenie, e prijmete túto výzvu, s oh¾adom na význam postu primátora pre rozumný rozvoj mesta a ivot
jeho obyvate¾ov.
Stanislav Voda, Keltská 18, Stupava

peèí nae materské Malokarpatské múzeum v Pezinku. Vïaka takejto podpore sa nám darí tieto akcie vôbec uskutoèòova. Take ete
raz vyslovujeme úprimnú vïaku vetkým spomenutým sponzorom,
ale aj nespomenutým, ktorí len tak prinesú alebo polú nieèo pre
poteenie - teraz to boli perá - alebo pre potrebu - napr. fóliu, ktorou
sme pokryli stoly a lavice, aby sme ich pri práci nezababrali a nemuseli pracne drhnú. Apropo stoly! Aj za tie sa nám patrí poïakova.
Ako vdy, aj teraz nám ich zapoièala pani vedúca Stupavskej krèmy,
za èo sme ve¾mi vïaèní, lebo to máme blízko /oproti/ a nemusíme ich
preváa z iných zdrojov. Vïaka vetkým horeuvedeným spomenutým, ale aj tým, èo nám konkrétnou prácou pomáhali pri zabezpeèovaní celej akcie, sa nám podarilo prei spolu pekný pohodový deò
s krásnym výsledkom - mnostvom novovytvorených diel, ktoré vyli
z tvorivých rúk úèastníkov.
Teí ma osobne tá skutoènos, e tých tvorivých rúk k nám prichádza
vdy viac a viac, a nám mono nakoniec bude ná dvor múzea aj
malý. Nevadí, hlavná vec, e záujem o tvorenie je ve¾ký. Take monos majú ete aj tí, ktorí u nás ete neboli, pretoe nás môu navtívi
na budúcich Tvorivých dielòach v roku 2009.
U teraz sa na vás teí a za pomoc pri doterajích, ale aj tých budúcich ïakuje lektorka Múzea Ferdia Kostku v Stupave Antónia Suchá.

Tvorivé dielne v múzeu
"Milé deti a nielen deti" takto som sa Vám prihovárala u po ôsmykrát
cestou plagátov, pozvánky v Podajtúnskych zvestiach, ale aj v mestskom rozhlase, aby som Vás pozvala na nae tradièné Keramické tvorivé dielne do Múzea národného umelca keramikára Ferdia Kostku,
ktoré sme tentokrát venovali pamiatke jeho nedoitých okrúhlych
130. narodenín /* 11.10.1878 - 28.7.1951/.
Veru s malou duièkou som oèakávala, ako nás prekvapí sobotòajie
poèasie, pretoe do piatku bola na september taká neskutoèná zima
/niekde u i noèné mrazíky/, e to vôbec nevyzeralo, e sa na dvore
múzea, kde sa tieto dielne konajú, bude da aj pracova. Ale tak, ako
vdy doteraz, aj tentokrát asi nad nami dral tam hore ochrannú ruku
sám ve¾ký Majster Ferdi Kostka a protekène nám vybavil to nádherné
slneèné "babie leto". Vïaka nemu sme nae tvorivé dielne predsa len
mohli rozbehnú. A návteva bola znovu ve¾mi poèetná. Navtívili nás
10
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INFO
Poèas mestských slávnosti "Deò Zelá 2008" sa konalo sprievodné
podujatie pod názvom INÉ PRÚDY, organizované obèianskym zdruením PourArt v priestoroch výstavnej sály kultúrneho domu. Akcia
bola realizovaná v rámci propagácie projektu miestneho kultúrneho
centra - priestoru pre umenie. Komorný koncert èlenov Slovenského
národného divadla a èlenov Slovenskej filharmónie, ukáka z detského muzikálu ATY, videoprojekcia /Kino vagón, Mediální realita/,
prezentácia a diskusia Clubu Abbellimento /ochotnícke divadlo v Stupave so vzácnym hosom pánom Miroslavom Lukánom/, jazzový koncert /ipo, Suchánek, Vávro/, Ska-pra upina. Poèas akcie prebiehala taktie výstava fotografií stupavských autorov /I. Paleèková, N.
Hajdu, D. Katona/. Touto cestou sa chceme poïakova vetkým ¾uïom, ktorí sa zúèastnili na akcii a vyjadrili nám svoju podporu.
Poèas akcie Iné prúdy bol predstavený projekt KINO VAGÓN, ktorý
ponúka monos vyuitia elezniènej stanice Stupava a jej okolia.
V tejto túdii sa venuje pozornos vlakovému vagónu, z ktorého by po
úprave mohol vzniknú filmový klub. Autori projektu: Ivan Klas, Juro
lauka, Martin Muráni.
Dòa 17. októbra 2008 sa konalo MIMORIADNE VALNÉ ZHROMADENIE èlenov obèianskeho zdruenia PourArt. Výsledkom bolo zhodnotenie èinnosti za uplynulé obdobie a prerokovanie pracovného plánu na ïalí rok.

PRIESKUM

estnásty február 2006

ranná

Dnes nie je deò ako iné
Dni sú
Dnes je deò ligotavých chodníkov
A noèných krivosvetiel

U skoro ráno
Na sklonku mihu oka
Sa so sebou stretávam

Dnes je deò saténových sàdc
A perál uviazaných na konci povrázku
Dnes je deò mnohozvuku
S príchuou polygrafie
Deò károvaných závesov
A bielych tyèí
Pobozkaj ma
Nech a ticho znièím
Dnes nebol deò ako iné dni boli
A ani ten zajtrají nebude
Dnes bol deò tvojich úsmevov
A úskokov do sebaklamu
Deò tebotavý vitorivý
Deò aký zajtra nebude
Fru Kreasová, Stupava

Obèianske zdruenie Pour Art zisuje záujem o fotografický krúok.
Ak by ste prejavili chu o túto aktivitu prosím napíte nám na
info@pourart.sk alebo na nau adresu OZ PourArt, Hlavná 68, 900 31
Stupava.

U skoro ráno
Poh¾adom na kvitnúci hyacint
Sa skláòam v ozvenách
V ozvenách mojich svetadielov
Túim kresli obrazy due
Prislúchajúce mojim pocitom
Keby som tak bola magnóliou
Kvitnúcou ´kraj skleníkov
Pulzovala by som vaimi krokmi
Som iónová pumpa
Prepúam a vypudzujem
Tok kolibríkov v mojom bruchu
U mi je dobre
Som po rannej hygiene
A kvietky rozkvitajú
Bylinné èaje poskytujú
Rytmické uvo¾òovanie
Skatolu a metánu
Nemám si na èo saova
Len keby nepralo
Fru Kreasová, Stupava

PourArt, Hlavná 68, 900 31 Stupava
www.pourart.sk, info@pourart.sk

Bc. Jaroslav Pavlíèek

Foto hore: Jaroslav Pavlíèek - Iné prúdy
Foto dole: Jaroslav Pavlíèek - Bojnické jazierko

Vek: 24 (*1984)
túdium: bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v BA
pracuje: v oblasti podnikovej ekonomiky (Dane a úètovníctvo)
O klasickú a digitálnu fotografiu sa
vánejie zaujímam pribline 4 roky.
Zo svojej doterajej publikaènej èinnosti si najviac cení: autorskú úèas
na výstave fotografií v katieli vo Svätom Antone, v rámci celoslovenskej
fotografickej súae usporiadanej Pohronským osvetovým strediskom
BBSK, Prezentácia fotografií vydavate¾stvom Perex, a.s. v dennej tlaèi.
Ob¾úbené fotografické ánre: dokument a reportá, krajina, a v poslednom èase lomografia.

Hrajte o zaujímavé ceny!

Vylútenú Sudoku polite na info@pourart.sk alebo na adresu PourArt, Hlavná
68, 900 31 Stupava, heslo Sudoku a nezabudnite na Vae kontaktné údaje:
1. POUKÁKA do keramickej dielne Pohodka od Ivety Vachálkovej.
Blíia sa Vianoce! Preèo nepotei svojich najbliích vlastnoruène vyrobeným
darèekom? Poukáka obsahuje 5 vstupov do keramickej dielne.
2. ROÈENKA STUPAVA è. 3 od obèianskeho zdruenia Club Abbellimento.
Cie¾om zdruenia je mapova a propagova históriu mesta Stupava.
Z výsledkov svojej práce zostavuje a kadoroène vydáva roèenku Stupava.
3. TRIÈKO PourArt /prosím pripíte aj ve¾kos v prípade výhry/
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Druhé
narodeniny Otvorenie dielne OZ Pohodka
Bolo nám cou, e dòa 10. októbra sme mohli spoloène s predMC Fifidlo
Prvé 2 roky ivota znamenajú pre diea
obrovský posun od drobulinkého jemného stvorenia úplne závislého
od mamy - k èlovieèiku, ktorý je schopný hrdo kráèa, prekroèi prekáku, vyjs po schodoch a dorozumie sa s okolím na úrovni základných potrieb a radostí.
Èo znamenajú 2 roky "ivota" pre materské centrum?
Spolu s ïalími èlenkami sme sa nauèili hrdo kráèa s pocitom, e by
matkou je to najkrajie poslanie na svete.
Prekroèili - zvládli sme prvé prekáky: s pomocou pána Slezáka sme
získali priestor pre heròu, finanèné prekáky nám pomohli prekona
nai sponzori. Vystúpili sme po schodoch a vstúpili do Únie materských centier ako riadny èlen.
Nauèili sme sa ako sa predstavi, ako poiada o pomoc a podporu,
ako pozva niekoho k nám, ako ponúknu ïalím mamám to, èím
disponujeme.
Za 2 roky sa z náho centra stal hrdý a samostatný èlen stupavskej
obce.
Tak, ako kadé diea pokazí hraèku, spadne, poplaèe si, aj my sme
mali aké chvíle, kedy nám nevyiel plán, nepodarilo sa nám splni
nae predstavy a mono nám aj bolo do plaèu, keï naa úprimná
a dobrovo¾ná snaha vyla nazmar.
Na rozdiel od 2 roèného bato¾aa, my u máme ná postoj stabilnejí,
kroky istejie a samostatne napåòame ná cie¾: poskytnú mamám
a ich deom priestor na realizáciu ich predstáv o materstve.
Má naa aktivita zmysel?
Posúïte sami, èi môe by pre èloveka na tarte do ivota nieèo lepie, ako spokojná mama, ktorá sa má s kým stretnú v peknom prostredí plne prispôsobenom jej dieatku, má podporu v kolektíve seberovných mamièiek, kde nájde nielen nezáväzný pokec, ale aj rady,
oporu, priestor na cvièenie zamerané presne pre òu, monos zrealizova svoje predstavy a potreby.
O to vetko sa snaíme my - "dvojroèné" fifidlovské mamy!
-mc-

POÏAKOVANIE

stavite¾mi mesta: pánom Ing. iakom (zástupcom primátora mesta) a
pánom Pavlom Slezákom (riadite¾om KD) v prítomnosti naich milých
iakov a hostí spoloène, oficiálne otvori priestor pre fungovanie èinností OZ Pohodka. Chcela by som ete raz zo srdca poïakova vetkým, èo mali akúko¾vek úèas na vytvorení tohto miesta. Ïakujem
vetkým zúèastneným za milé a príjemné stretnutie.

Teíme sa na nový zaèiatok a plány do budúcna. Budeme sa vemone snai nesklama nádeje, ktoré do nás boli vloené a vytvori
tak centrum pre vetkých ¾udí v Stupave bez rozdielu veku, kde by
mohli kreatívne strávi èas, nauèi sa nieèo nové, stretnú a spozna
nových ¾udí a naèerpa silu a energiu pre ïalí, kvalitnejí ivot.
Naa organizácia je nezisková a preto potrebujeme pomoc od iných,
èi u od mesta, od sponzorov, z 2%, dobrovo¾nícku èinnos,....
Preto by sme chceli vyzva ¾udí, ktorí vidia v naej práci zmysel,
a môu nás podpori (v rámci svojich moností), aby tak urobili. Prijímame i zaujímavé návrhy záujmových èinností,.... no proste chceme
komunikova s ¾uïmi a by tu pre ¾udí.
Kontaktova nás môete na: ozpohodka@gmail.com, prípadne na
tel.è. 0918420437.
Iveta Vachálková, OZ Pohodka

Roznáali zvesti

Materské centrum Fifidlo vzniklo koncom roku 2006 ako obèianske
zdruenie zdruujúce rodièov s demi na materskej, resp. rodièovskej
dovolenke. Èinnos náho MC je zaloená na dobrovo¾nej práci èlenov a sympatizantov. Finanèné prostriedky na èinnos získava MC
z nadácií, dotácií, èlenských príspevkov, vïaka 2% z daní, ale jeho
èinnos je moná aj vïaka ¾udskej ústretovosti a pochopeniu.
Tak ako vlani, aj tento rok sa nám darilo a darí organizova bohatý
program pre deti aj pre rodièov. V tomto roku sa nám podarilo získa
finanèné prostriedky z dvoch dotaèných zdrojov - z nadaèného fondu
T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis sme získali 50 000,- Sk
a z rozpoètu mesta Stupava bolo MC Fifidlo podporené sumou 30
000,- Sk.
Vïaka podpore z nadaèného fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis sa uskutoènilo vystúpenie divadla Piky (ktoré deti poznajú
pod názvom Ela a Hop), ïalej tieto finanèné prostriedky boli pouité
na nákup materiálu na tvorivé dielne, ktoré sa realizovali v MC a pri
príleitosti MDD na detskom ihrisku. Vïaka podpore z nadaèného
fondu T-Mobile, a.s. v Nadácii Pontis takisto prebiehali taneèné krúky
( vïaka tejto podpore bol zakúpený nový CD prehrávaè, CD nosièe
s piesòami pre deti, látka na kostýmy). Taktie boli tieto finanèné prostriedky pouité na nákup kancelárskych potrieb.
Finanèné prostriedky z mesta Stupava boli a ete budú pouité predovetkým na cvièenia, koncert Márie Podhradskej a Richarda Èanakyho, ktorý je plánovaný na november pri príleitosti 2. narodenín Materského centra a na vystúpenie divadla Piky.
Ve¾mi si váime pomoc a ústretovos zo strany vedenia MKIC v Stupave, ktoré nám poskytuje priestory aj pre existenciu MC aj na realizáciu naich aktivít.
Vetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom podporili alebo podporujú Fifidlo, srdeène ïakujeme v mene detí a ich rodièov.
-mc-

V Stupave sme sa vrátili k roznáaniu Podpajtúnskych zvestí do schránok. Neviem, èi to bolo po prvýkrát, kedy nai distribútori vzali vec úplne váne, ale stala
sa nepríjemná vec. Zaèali v Máste a pochodili, aspoò tak tvrdia, dom od domu
a kde boli schránky, tam aj noviny vloili. Nu ale prili po mestský úrad a z poètu
2850 výtlaèkov u nemali ani jeden kus. My sme doteraz vychádzali z údajov
oddelenia evidencie Mestského úradu a tento poèet zodpovedal poètu domácností
v stupave. Znamená to, e je nás v Stupave o nieèo viacej... Museli sme zabezpeèi dotlaè a preto "Horný koniec Stupavy" dostal noviny do schránok o pár dní
neskôr. Celkom bolo distribuovaných 3350 výtlaèkov, èo je o pästo kusov viac.
Napriek tomu sme u dostali reklamácie, e niektoré schránky zostali bez zvestí.
Distribútori nás upozornili, e schránky nemajú domy na Obore a na ulici Debnáreò, tam ich obèania urèite nedostali. V prípade, e niekto posiela noviny svojim príbuzným a potrebuje viacej výtlaèkov, môe si ich vyzdvihnú v Mestskej
kninici R. Morica alebo v kancelárii Kultúrneho domu (vchod od Kúpe¾nej ulice).
Ïakujeme obèanom za záujem o informácie z náho mesta a v prípade pripomienok sa obèania môu na nás obráti telefonicky 02/65934312, e-mailom: info
@msks-stupava.sk. Obèanom Záhorskej Bystrice oznamujeme, e distribúciu zabezpeèuje miestny úrad, na ktorý v deò vydania doruèujeme tisíc výtlaèkov Podpajtúnskych zvestí.
P. Slezák, éfredaktor
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Hádzanársky reprezentaèný turnaj ien v Stupave - SLOVAKIA CUP 2008
deom. Èo nám tento turnaj môe prinies? Naím elaním je,
aby deti si z neho zobrali èo najviac, keï chcú by dobrými hádzanármi, mali by vidie najlepích hráèov, resp. hráèky na ivo
a to mali monos vidie nielen
deti, ale tie aj ich rodièia. Nie

Portugalské sólistky Barbosová
a Juliana Souzová, Maïarka
Fábryová, Èeská Legenda - Lenka Èerná a slovenska kanonierka
Denisa Glankovièová. To vetko
sme mohli vidie na obnovenom
turnaji Slovakia CUP 2008. Vïaka naej snahe sa nám podarilo
po viac ako 10 rokoch dotiahnu
reprezentaènú akciu do Stupavy.
Tento raz nie hocijakú. Na turnaji
Slovakia CUP v dòoch 16 -19.10
2008 sa v Stupave predstavili
reprezentaèné drustvá ien
z krajín Rumunska, Litvy, Portugalska, Èeskej Republiky, Maïarska a Slovenska.
Pre slovensku hádzanú je dobré,
e sa po siedmych rokov obnovil
turnaj Slovakia CUP, kde tréneri
mali monos otestova svoje
hráèky a ich schopnosti na medzinárodnej scéne. Pre stupavskú hádzanú to znamená tie ve¾a. Oivenie spomienok na slávne èasy stupavskej hádzanej,
keï klub Tatran Stupava tartoval
v najvyej Èeskoslovenskej lige
a na vypredaných Pasienkoch
hral proti Dukle Praha. Lene zo
spomienok sa i nedá, preto
sme radi, e sme mali monos
turnaj Slovakia CUP 2008 privíta
v naom meste, èo nám prinieslo
dobrú reklamu pre mesto Stupava a monos prezentova nau
prácu s mládeou. Celkom zaujímavé pre nás bolo, e tvrtkový
zápas Slovensko - Rumunsko sa
vysielal z Mestskej portovej haly
v Stupave v priamom prenose na
programe Slovenskej televízie
STV3. Zápas Slovensko - Portugalsko a nede¾ný Slovensko Maïarsko sa tak isto vysielal
z mestskej portovej haly na programe STV3 v zázname. Za tento
turnaj sme bojovali hlavne kvôli

kadý rodiè hral hádzanú a mono niektorí ani nevedeli ako sa
vlastne hrá. V Stupave sme mali
monos vidie poèas 4 dní rumunsku modernú hádzanú,
s rýchlou prácou nôh, maïarský
protiútok, portugalskú hádzanár-

sku a technickú vyspelos hráèok. Deti nastupovali na hraciu
plochu spolu s reprezentantkami
na oficiálny nástup pred hymnami, vdy keï hralo Slovensko.
Medzi polèasmi odohrali propagaèný zápas minihádzanej 4+1
medzi sebou. Pre nich to bol

ve¾ký záitok a hlavne motivácia
do budúcna. Pre nae deti sme
pripravili vo tvrtok do obeda ivú diskusiu v kolskej jedálni
v základnej kole, ktorej sa
zúèastnili iaci z 3. a 5. roèníka.
Do Základnej koly v Stupava
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zavítali vetky reprezentantky
Slovenska spolu s ich trénermi
¼ubomírom a Róbertom Populhár. Deti mali monos poèu ako
reprezentantky zaèínali, aký je
ich denný reim v zahranièných
kluboch, èo vetko museli spravi, aby sa dostali na medzinárodnú úroveò. Záver diskusie
bol ukonèený autogramiádou.
Slovenky ktoré boli ubytované
od pondelka v Parkhotely v Stupave, odtartovali svoj prvý zápas vo tvrtok proti Rumunsku
s výsledkom v prospech náho
mustva v pomere 21:20 (10:9).
O finále ich obral sobotòají
súboj s Portugalskom, ktorý
skonèil 27:28 (13:11) v zaplnenej
stupavskej hale, kde atmosféra
naich priaznivcov nesklamala.
Nede¾òajou výhrou proti Maïarsku 30:22 (16:10) si Slovensko
zabezpeèilo tretie miesto. Turnaj
nakoniec vyhrali Portugalèanky
nad Èeskou republikou 28:27 po
polèase (21:15).
Pre nás je dôleité, e turnaj sme
organizaène zvládli, èím sme si
zaslúili pochvalu od Slovenského zväzu hádzanej a taktie od
trénerov reprezentácie. Nali tu
èo potrebovali, mali vytvorené
perfektné podmienky na trénovanie, ubytovanie v prijemnom
prostredí a potrebný servis pre
reprezentáciu.
Radi by sme Vás preto pozvali na

ná minihádzanarský turnaj Minihandball Inter ligy, kde budú tartova drustvá zo Slovenska
a Èeskej Republiky v kategórií
prípravka, ktorý sa uskutoèní
v Mestskej portovej hale v Stupave v dòa 9. 11. 2008 so zaèiatkom o 9:00.
Veríme, e aj mi vychováme
reprezentantky a reprezentantov.
Rudolf Drakoviè

port

STUPAVA FLORBAL CUP 2008
Medzinárodný úspech v najsilnejej kategórii chlapcov.
Takmer presne po roku sa v Stupave
zili florbalisti zo vetkých kútov Slovenska, poctili nás hviezdne tímy
z Èeska, zaznamenali sme príval maïarských drustiev a prvýkrát v histórii
turnaja privítali i reprezentaèné výbery
z Po¾ska. Od stredy 8. októbra do soboty 11. októbra sa v Stupave konal jubilejný 5. roèník medzinárodného florbalového turnaja iakov STUPAVA
FLORBAL CUP 2008. Právom patrí stupavský turnaj k najväèím na Slovensku, pretoe i tento rok bolo vypredané.
43 drustiev v tyroch kategóriach
dievèat a chlapcov zaplnilo mesto,
portovú halu ako i základnú kolu, kde
väèina drustiev bolo ubytovaných.
I kolská jedáleò musela otoèi na vyie obrátky a poskytnú stravu vye
350 úèastníkom. Organizaèný tím turnaja (Mgr. Jaroslav Fier- riadite¾ Stupava cup, ¼ubomír Doka, Milan Suchý)
pracoval takmer pol roka pred prvým
bully na prípravách a organizaènom zabezpeèení a opä sa potvrdila skvelá tímová práca, ktorá vyvrcholila pohodovým a bezproblémovým priebehom
florbalového turnaja v Stupave. Neodmyslite¾ná bola pomoc sponzorov
a partnerov turnaja ako i florbalu zanietených rodièov a priaznivcov. Turnaj sa
konal pod zátitou viceprimátora mesta
Stupava Ing. iaka, ktorý slávnostne
otvoril STUPAVA CUP 2008.
A tak v stredu 8.10.2008 o 12:00 sa
spustil florbalový maratón, na ktorom
sa odohralo 140 zápasov. Turnaj
spestrili individuálne súae chlapcov
a dievèat vo vetkých vekových kategóriach.
Z kpt. J. Nálepku v Stupave mala zastúpenie vo vetkých kategóriach. Mladie dievèatá po dvoch prehrách v skupine a jednom víazstve sa stretli v boji
o ïalie postupové miesta s drustvom
Kadra U14 Polska. Vo tvrfinálovom
zápase vak ve¾a ancí na úspech proti
ve¾mi vyspelému po¾skému kolektívu
nemali. Po prehre 1:4 v turnaji skonèili.
Suverénne slovenské drustvo mladích dievèat z Nemovej taktie nedokázalo prelomi po¾skú obranu a tak diváci v portovej hale sledovali po¾skomaïarské finále, pretoe i drustvo
z kúpe¾ného mesta Hunyadi Eger bolo
príjemným prekvapením turnaja a prebojovalo sa a do finále. Obe drustvá
sa prièinili o vynikajúci zápas a hlavne
atmosféru na tribúnach. Víazom mladej kategórie dievèat sa stalo drustvo
Kadra U14 Polska, striebro patrí
Hunyadi Eger a bronz putuje do Nemovej. Zemiaková medaila zostala libereckým Draèiciam.
Po¾ské drustvá boli prekákou i pre
kategóriu starích dievèat D92. Hoci
dievèatá Fireball postupovali zo základnej skupiny z 3. miesta, nevyhli sa vo
tvrfinálovom zápase KS Gorce Nowy

Targ. V dramatickom zápase sa nakoniec teili z víazstva dievèatá
z Noweho Targu po výsledku 3:5. Semifinálovú partiu tvorili dve po¾ské
drustvá a dve slovenské z Nitry a Ninej. Dievèatá z Ninej si na turnaj zobrali ,,kriatka tasteny.. a pre ostatných mono neuverite¾ne, dostali sa a
do finále turnaja. Zápasy kategórie
dievèat D92 mali ve¾mi dobrú úroveò
u od základných skupín. Finále to len
potvrdilo. Opä vo výbornej atmosfére

a neustálom povzbudzovaní oboch
tímov sa zrodil výsledok Niná - Gorce
Nowy Targ 3:0. koda, e záver zápasu bol poznaèený neportovým odchodom po¾ského drustva do kabín po
údajnom chybnom verdikte rozhodcu
(pozn. pod¾a pravidiel rozhodnutie
rozhodcu bolo správne). Na tvrtom
mieste skonèili dievèatá z Nitry, 3.
miesto patrí Kadra U16 Polska, 2.
miesto KS Gorce Nowy Targ a zlato
patrí dievèatám Ninej.
Pre trénerov Ninej to u bola druhá
zlatá rados, pretoe suverénnym spôsobom preli turnajom i mladí chlapci
CH 95. Po plnom bodovom zisku
v skupine, niè neponechali na náhodu
i v zápasoch play off. Vo tvrfinále
zdolali Z Vedlejí Brno 10:1, v semifinále Záhorskú Bystricu 5:2 a finále
bolo jasnou záleitosou s maïarským

Diamonds Budapest 8:3. Titul Majstrov
SR 2008 a titul zo Stupava Cup 2008 je
tak v správnych rukách. Výborné výkony v kategórii CH95 podalo domáce
drustvo Bogdau Stupava. Výkony
Stupavèanov sa stupòovali od zápasu
k zápasu. koda len, e na semifinále
a v boji o 3. miesto muselo drustvo
Stupavy nastúpi bez troch hráèov základnej zostavy, teda znaène oslabené.
Po 1. mieste na Ve¾konoènom turnaji,
2. mieste na Majstrovstvách SR 2008

ako i 3. mieste na Nisaopen v Liberci je
4. miesto z dvanástky chlapèenských
tímov ve¾kou motiváciou do ïalích turnajov.
Bezkonkurenène najsilnejou kategóriou bola chlapèenská CH93. Úèas
hviezdnych èeských drustiev z Prahy
a Ostravy, silných maïarských tímov
Budapesti a Komároma drali turnaj
v napätí od samého zaèiatku. Víazi
základnych skupín FBC Pepino Ostrava
a AC Sparta Praha postupovali priamo
do semifinále. Ostatné tímy sa museli
o úèas v bojoch o medaily popasova
v predkole. Domáce drustvo Bogdau
Stupava si jednoznaène poradilo s nepríjemným súperom z Nitry, doplneným hráèmi z Koíc. Po výsledku 3:0
nai ili do tvrfinále proti nebezpeènému a na turnaji silne zostavenému
drustvu Dragons Ruinov Bratislava.
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Po skvelej taktickej disciplinovanej hre
Bogdau Stupava vyhral 1:0 a postupoval do semifinále. Dvojica bola jasná
Bogdau Stupava - Sparta Praha (pozn,
druhá semifinálová dvojica Diamonds
Budapest - Pepino Ostrava). Podobne
ako pri mladích chlapcoch, oslabenie
o troch hráèov postihlo Stupavèanov i
v starej kategórii a to v najmenej
vhodnú chví¾u (zdravotné problémy, rodinné záleitosti a pod. ). Chlapci sa
vak neuverite¾ne zomkli a bojovali i za
chýbajúce opory. Semifinálový výsledok a prehra 1:2 v iadnom prípade
nebol zahanbením. Drustvo ve¾koklubu z Prahy sa celý zápas obavalo
o výsledok, hlavne keï v poslednej
minúte zazvonila dvakrát tyè na súperovej bránke. V rovnakom duchu zabojovali stupavskí chlapci v zápase o 3.
miesto proti Diamonds Sport Klub
Budapest. Jednoznaèné víazstvo 5:0
pre Bogdau ako i predvedená hra
poèas celého turnaja znamenali ïalí
ve¾ký medzinárodný úspech florbalu
v Stupave ako i skutoènos, e Bogdau
Stupava sa pravidelne dostáva medzi
medailové tímy na Stupava cup a zaraïuje sa medzi najlepie slovenské
drustvá na turnaji. Vyvrcholením kategórie starích chlapcov a celého turnaja bol zápas Pepino Ostrava - Sparta
Praha. Takmer v domácej atmosfére sa
mohli cíti obe drustvá hnané dopredu
stupavskými fanúikmi. Skvelý zápas,
ukáka moderného florbalu, proste super záver Stupava Cup 2008! Po remíze v riadnom hracom èase 3:3 o víazovi 5. roèníka STUPAVA FLORBAL
CUP museli rozhodnú samostatné nájazdy. Sparta Praha to urobila profesorsky a jej hráèi sa nepomýlili ani raz.
Zlaté medaily, pohár pre víaza, putovný pohár sa dlho ligotali nad hlavami
drustva z Prahy.
Obrovské poïakovanie patrí vetkým
hráèom, organizátorom, vedúcim, trénerom, rodièom, ¾uïom ochotným pomôc, sponzorom, partnerom turnaja,
organizáciam v Stupave, ktoré zabezpeèovali plynulý priebeh turnaja, turnajovej slube, slube v hale, v kole.
STUPAVA FLORBAL CUP bolo opä
skvelé portové predstavenie, vye
tisíc úèastníkov a ¾udí okolo turnaja sa
dostali do dejiska portových výkonov,
tlakovej vlny emócií ako i ve¾kého
mnostva záitkov a kamarátstva... U
vetci sa teíme na 6.roèník najväèieho medzinárodného iackeho turnaja na Slovensku, ktorý zaradila medzinárodná florbalová federácia IFF v Helsinkách do kalendára svetových florbalových turnajov.
Podrobnosti o turnaji nájdete na
www.stupavacup.sk

rôzne
Opustili nás:
Mária Slobodová /1950/
Rozália Ivicová /1937/
Tomá Jambor /1935/
¼ubomír Chrupka /1956/
Juliana Poláèková /1936/

Spoloèenská kronika

Narodili sa:
Tomá Ambru
Sabína Daráová
Matú Fusek
Klára Horváthová
Rebeka Hucelová
Martin Hurban
Nina Liïáková
Jakub Mean
Lea Orulová

Jakub Piaèek
Daniel Pikaò
Marek Podstupka
Henrieta Sarková
Etienne Matú Savka
Tobias Schwarz
Linda Alexandra Sopúková
Sebastian Vanek

Zosobáili sa:
Juraj Homola - Ing.Zuzana Janatová
tefan Slezák - O¾ga Stankovská
Maro Záò - Miroslava Malinová
Jaroslav Noskoviè - Lucia Piknová
Radoslav Chmelík - Kristína Kosíková

SPOMÍNAME
Dòa 31. novembra uplynie rok, èo nás náhle opustila
naa milovaná manelka a mamièka pani
O¾ga Rácová. S bolesou v srdci nesieme akú a
nenávratnú stratu vzácneho a láskavého èloveka,
ktorý nám stále viac chýba. Ïakujeme vetkým, ktorí
spomínajú a zdie¾ajú nau boles i smútok.
manel Ján,
synovia Peter, Roman a Martin s rodinami

Peter Jandorf - Barbora Horváthová
Marian Slivka - Ing.Miriam Hollá
Martin Korau - Kristína Kováèová
Peter Mrázek - Beata Sofková
Peter Mikuláek - Ivana Illyová
Jaroslav Krehe¾ - Silvia Benkeová
Frantiek Mezey - Gabriela Klímová
Martin Dado - MUDr.Ivana Papajová
Martin Kriflík - Katarína Martincová
Martin Macák - Michaela Prokopová
Rastislav Sabo - Iveta Betechová

Vyhodnotenie Dyòových straidiel 2008

Súae sa zúèastnilo 8 kolektívov a 50 jednotlivcov s 165 exponátmi.
Poradie jednotlivcov: 1. miesto - Labutia romanca, Joko Kahánek,
(10 rokov), 2. miesto - Rituál, Agnea Vavrinová (18 rokov),
3. miesto - Tetka zelá oslavuje, Viktória Parobeková (12 rokov)
Albeta Kozaòáková (12 rokov), Kristína Valovièová (11 rokov)
Eva Popíková (11 rokov)

SPOMÍNAME
S bolesou a láskou v srdci si pripomíname 7 rokov,
ktoré uplynuli od poslednej rozlúèky s naim manelom, otcom a dedom p.Vladimírom Jurèom.
Ïakujeme vetkým, ktorí spomínajú spolu s nami.
Manelka, syn a dcéra s rodinami

Vyhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny Úroda 2008

SPOMÍNAME
Dòa 31.10. 2008 uplynie rok, èo nás navdy opustil
ná milovaný manel, otec, strýko, krstný otec a brat
p. Milan Lachkoviè.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Manelka a deti

V súai o najaiu kapustu /zelé/:
1. miesto - kapusta KRAJOVÁ p.Kalivodová Jarmila -14 kg
2. miesto - kapusta VESTRI p.Kovacs Frantièek - 13 kg
3. miesto - kapusta KRAJOVÁ p.Lachkoviè Vladimír - 12kg

Organizátor: ZO SZZ 6 - 19 STUPAVA, výstavy sa zúèastnilo 79
vystavovate¾ov s 350 vzorkami.
HODNOTENIE: 1. miesto - jablko "CYBELE" p. Sopúek Ivan, 2.
miesto - kolekcia ovocia a zeleniny, p. Ondroviè Milan z Lozorna, 3.
miesto - kolekcia hrozna, p. Némethová Blanka, peciálna cena kolekcia jabåk p. Nemec Stanislav.

V súai o najaiu tekvicu /buèu/:
1. miesto - GOLIA p.Maderová Marta - 69kg

SPOMÍNAME
Dòa 10. novembra 2008 uplynie 5 rokov, èo nás navdy opustil ná milovaný manel, otec, dedko a svokor p. Bohumír Hodul.
Ïakujeme Vám, ktorí mu venujete tichú spomienku.
S láskou spomínajú manelka a dcéry s rodinami

-zoszz-

Riadková inzercia
l predám mraznièku 130 l
zn.SAMSUNG - Calex. Cena
dohodou. Tel.: 02/65 934 587
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 dám do prenájmu 3-izbový byt
v Stupave. Tel.: 0904 464 651,
0904 877 338
l dám do prenájmu 4-izbový byt
v Stupave. Tel.: 0904 464 651,
0904 877 338
l predám ovocné stromky a kríky v Stupave. Cena 80,-- Sk/ks.
Tel.: 02/ 65 934 510
l predám zimné jablká na
uskladnenie, kvalitné á 20,-Sk/ks v Stupave.
Tel.: 02/ 65 934 510
l predám strený nosiè na auto
Ford Mondeo, nepouívaný.
Cena 2.000,-- Sk v Stupave.
Tel.: 0908 564 303
l predám 3 samostatne nebytové priestory 85 m2, 85 m2, 266
m2 v polyfunkènom dome na
Hlavnej ul. è. 26 v Stupave. Kadý je vybavený samostatným vodomerom, plynomerom, elektromerom, kanalizaènou prípojkou
a sociálnymi zariadeniami. Cena

SPOMÍNAME
Za lásku a dobrotu mu u niè nemôeme da, len kytièkou kvetov a zapálenou svieèkou na neho spomína. Dòa 30. novembra uplynie 5 rokov, kedy nás navdy opustil milovaný manel, otec a dedko p. Jozef
Tomkoviè.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou na neho spomínajú
manelka, deti a vnúèatá.
POÏAKOVANIE
Pod vedením p. V. Vigerovej z MS SÈK Stupava II. sa dòa 30.9.2008
uskutoènil odber krvi pre môjho manela p. Miroslava Fiera. Touto
cestou sa chcem poïakova darcom pp. Albertovi Beloièovi, Marekovi Královièovi, Mariánovi Fierovi, Ivanovi Slobodovi, Andrey Daráovej a Márii iovej.
Ete raz ïakuje p. Vigerovej i darcom manelka Mária s rodinou.
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23.000,-- Sk/m2 + DPH alebo
dohodou. Tel.: 02/65 933 060
l predám gará na abárni
v osobnom vlastníctve, zachovalá, s montánou jamou, zavedená elektrina. Cena dohodou.
Tel.: 02/65 933 060
l predám antidekubitnú plnoautomatickú polohovate¾nú poste¾
pre imobilného pacienta. Cena
70.000,-- Sk. Tel.: 02/65 933 060
l vybavíme najvýhodnejí hypotekárny úver, v ktorejko¾vek banke. Zn.Spo¾ahlivo a bezplatne.
Tel.: 0918 994 773
l vezmen do prenájmu, prípadne kúpim gará v okolí Vajanského alebo Budovate¾skej ulice
v Stupave. Tel.: 0908 798 523
l vdova 41/170/V s dvoma demi /9,6/ h¾adajú dobrého priate¾a
so vzahom k deom a prírode.
E-mail: lukynaty@gmail.com
l prijmem domácu do rodinného
domu v Stupave na cca 2 dni
v týdni. Tel.: 0903 459 762
l robíte oslavu - párty? Urobím
vám domáce loke - 1 ks á 8,-Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo
0910 257 902
l H¾adám zamestnanie v administratíve - skladové hospodárstvo
s nástupom od 1.januára 2009,
prípadne pod¾a dohody.
Tel.: 0915 741 489
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