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Vsobotu 17. februára sa v Kultúrnom dome v Stupave konalo podujatie pre deti. Súèasou programu boli aj tvorivé dielne,
ktoré organizovalo zdruenie Pohodka. Deti poma¾ovali vypálenú keramiku pod¾a svojej fantázie...

31.3. Ve¾konoèný jarmok od 8.00 hod pri Kultúrnom dome
Program:
Výstava kraslíc - súa O najkrajie ve¾konoèné vajíèko
vo výstavnej sieni Kultúrneho domu (výstava potrvá do 6.4.2007).
Prezentácia aranovania kvetov, ma¾ovania kraslíc
vo výstavnej sieni Kultúrneho domu (od 8.00 hod).

riport

editoriál

Táto naa skorojar nás teda poriadne zaskoèila.
Èakali sme minuloroènú zimu a prila predèasná jar
a nevieme, èo na to poveda. A v Paríi sa stretli
vedci, ktorí sa zaoberajú klimatickými zmenami a ich
predpovede vôbec nie sú optimistické a tvrdia, e ak
sa my - ¾udstvo nepolepíme vo svojom prístupe
k matke prírode, dopadneme ve¾mi tvrdo, rovno na
nos, na hlavu a bude s nami ve¾mi zle. Ko¾ko takých
správ sme u poèuli a tak sme u hluchí a nemí,
nevnímaví. Jedno mi vak predsa len vàta v hlave,
preèo sme sa tak strane zmenili, otoèili, ani to
nemusí by o stoosemdesiat alebo tristoesdesiat
stupòov, staèí len o pár, aby sme konali v horúèke.
Mám jedného priate¾a s ve¾mi chladnou hlavou. Je
úplne iný a odliný od nás vetkých. Dnes vetci
kupujeme, viac ako kedyko¾vek predtým. Tlaèíme
pred sebou kopcom naplnené vozíky a zúrime pri
pokladniach, aby sme si èo najskôr odviezli to svoje
rozhodnutie domov. Mám pocit, e on u dos dlho
niè nekúpil, ale vetko získal. Aký je v tom rozdiel?
Kúpi znamená vymeni tovar za svoje peniaze,
získa znamená dosiahnu svoje a presadi aj svoju
predstavu. Pri tom ako vysvet¾uje svoje postupy je
skoro neskutoèný, tomu sa nedá uveri, lebo kadý
to nedokáe, na to musí ma èlovek nielen alúdok,
ale aj talent. No musím uzna, e vie, èo chce - èo
chce kúpi a najmä èo a ko¾ko chce zaplati. Nechcel
som chváli jeho talent, len mi dal inpiráciu. Zháòa
sa po výrobkoch, ktoré majú "cajchovanie" MADE IN
CZECHOSLOVAKIA. Sú to u vzácne veci, skoro rarity a o pár rokov aj staroitnosti. Tvrdí, e to bola
kvalita, môe aj nemusí to by pravda.
Chcel som si kúpi slovenskú vlajoèku a vyvesi ju
pred svoj domèek. Kúpil som ju pod¾a svojich predstáv, vetko bolo v poriadku, a na to, a to mi ve¾mi
skalilo rados, e na nej bola naitá stuka s informáciou MADE IN CHINA. Vtedy som si uvedomil,
e aj vlajka je len tovar a biznis je biznis. Vôbec
nejde o kvalitu, ide len o peniaze. A tak ako sú nám
jasné globálne klimatické zmeny otep¾ovania naej
planéty a nevieme, èi za to môeme a èi sme
k tomu náhodou neprispeli spa¾ovaním pohrabaného
lístia, tak sú nám známe aj globálne zmeny
v ekonomike a tu u ani netuíme, èi za nieèo
môeme. Ete je nás dos, ktorí by sme mohli nosi
na sebe znaèku Made in Czechoslovakia, rastie nám
generácia Made in Slovakia, èo bude o chví¾u?
Nemali by sme sa len tak strati a èaka na následky
globálnych zmien. Iste, ani nemáme, èo urobi,
aby sme to vetko zvrátili, ani sa to neoèakáva,
ani k tomu asi nepríde. Len niekde sa nenápadne
stráca tá naa vlastná znaèka, to, èo je najcennejie,
ten punc, ten odtlaèok náho palca, náho mozgu.
Poèúvame, e sme ve¾moc vo výrobe automobilov
a pritom sme jeden montány dvor, ani jednu
z vyrábaných znaèiek sme nevymysleli, ale v poète
zmontovaných sme prví na svete. Sme vlastne automobilová ve¾moc. Ete, e nám to povedali,
lebo by sa nám to ani neprisnilo.
A tak som si zaumienil, e zaènem zbiera drobnosti
so znaèkou Made in Slovakia. Nae drobnosti, veci,
za ktoré môeme, vymysleli sme ich aj urobili vlastnými, mono ani nie zlatými ruèièkami, ale sú
nae. Aby som, keï sa mòa opýtajú vnúèatá, e èo
sme dokázali, aby som mal tajné tromfy. Vetko sa
skladá z malièkostí, aj tie najväèie a najzloitejie
veci, na nich stojí svet. Na drobnostiach majstrov...
Váme si drobnosti s naou znaèkou, na nich stojí
ten ná ve¾ký svet.

Sanosti podané v tomto roku
Mestský úrad v Stupave eviduje od 1.1.2007
es saností. Okrem saností,, ktoré sa týkajú susedských vzahov a ivotného prostredia je evidovaná petícia obèanov, podaná
8. januára za odstránenie bývalej retaurácie
"Karkulka". Predmet petície riei primátor,
ktorý na budúci týdeò zvolal stretnutie prísluných orgánov (poiarna ochrana, hygienik atï.), od ktorých bude iada stanovisko
k stavbe, s tým, e tieto podklady budú podpornými pre vydanie rozhodnutia o odstránení stavby. Poslanci boli o podaných sanostiach informovaní HK mesta Ing. Z. Packovou
na zasadnutí zastupite¾stva 15.2.2007.
-ps-

Pripomienky
a interpelácie poslancov

Na rokovaní MsZ dòa 15.2. poslanci predniesli nasledovné pripomienky a interpelácie
Poslanec F. Lachkoviè iadal informáciu, èi
bola vyplatená odmena za projekt Stupava sever, za akej èiastky bude vyplatená odmena za projekt vybudovanie cyklotrasy, iadal
informáciu o internej smernici pre pouívanie
sluobných vozidiel a informáciu o prijatých
opatreniach voèi zamestnancom zodpovedným za sledovanie rozkopávok v meste. V interpeláciách iadal informáciu o rieení jeho
pripomienok z predchádzajúceho obdobia objekt telekomunikácií v Máste (skrinka pri
"Pentagone" je kontajnerom), iadal dorieenie vstupu k sieti optických káblov (Sitel) systémom bunkrov v zemi, aby pri oprave nedochádzalo k rozsiahlym rozkopávkam. iadal
zabezpeèi dôkladné èistenie komunikácie
ku skládke, èistenie aj ¾abu. iadal informáciu o prenájme pozemku mesta firme LMM.
Poslanec Ing. P. Mazúr podal písomné interpelácie: Aký je súèasný stav rieenia
"KARKULKY", ako sa riei petícia obèanov,
aký je výsledok z rokovania v dedièskej veci
"Vanek" s príslunou notárkou, èi boli oslovené moné orgány tátnej správy oh¾adne vypracovania stanoviska, prípadne odborného
posudku, hlavne krajského hygienika. Vo veci predajne BILLA iadal informáciu, aký je

stav v rokovaní oh¾adnej jej investièného zámeru, jej rozírenie zo stany vstupu, iadal
riei vzh¾ad zo zadnej èasti, z Mlynskej ulice
/po stránke stavebnej -oplechovanie prístavby, pozostatok betónovej strieky nad bývalým vchodom, celkový vzh¾ad/ a spôsob
ukladania odpadu na chodníku - kontajner.
Vo veci cesty - pokraèovanie ul. Marianska,
iadal informáciu, ktorý investor a v akom termíne vybuduje èas pokraèovania ul. Marianska t.j úsek od odboèky ulice na Vrchnú horu
po výstavbu 9RD-Dielové. Vo veci Vyhnálková ulièka predloil poiadavku obèanov, aby
retauraènej prevádzke boli upravené prevádzkové hodiny a aby bola odstránená drevená kontrukcia prístreku. Informoval o iadosti o finanèné prostriedky na výstavbu kanalizácie na ul. Rímskej, ktorú predloilo Obèianske zdruenie ul. Rímska. O rieení informoval primátor mesta v tom zmysle, e rozpoètu mesta sa nebude poskytova iadny finanèný príspevok.
Poslanec G. Bele navrhol, zavies systém
vydávanie stravných lístkov na stravovanie
dôchodcov pod¾a vlastného výberu. (Systém
uplatnenia príspevku na stravovanie a výka
príspevku budú predmetom rokovania sociálnej komisie).
Poslanec MVDr. R. Kazarka iadal odstráni
doèasné premostenie Stupavského potoka
v malom parku.
-ps-

O dotáciách sa rozhodne do 31.3.2007

Stupava - Mestské zastupite¾stvo v Stupave rozhodne o poskytnutí dotácií z rozpoètu mesta v zmysle VZN mesta Stupava è.1/2005, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta
Stupava na marcovom zasadnutí MsZ. Poslanci tak rozhodli z dôvodu, e nové mestské zastupite¾stvo len teraz zaèalo pracova a oni sami potrebujú dostatok èasu na zoznámenie sa so
iadosami, aby mohli objektívne rozhodnú. O dotácie z mestského rozpoètu mohli poiada subjekty pôsobiace na území mesta v rôznych verejnoprospených oblastiach, pre rok 2007 bolo
podávanie iadostí ukonèené.
-ps-

Mesto podalo iadosti

Primátor mesta informoval poslancov o podaných iadostiach mesta o nenávratné finanèné
prostriedky na realizáciu nasledovných projektových zámerov: rekontrukcia kotolne v základnej kole príspevok v objeme 2 mil. Sk podaná na Krajský kolský úrad, rekontrukcia
praniera v objeme 260 tis. Sk podaná na Ministerstvo kultúry SR, výmena okien na zdravotnom stredisku v objeme 300 tis. Sk podaná na Ministerstvo financií SR. Mestské kultúrne
a informaèné centrum podalo iadosti v rámci Grantového programu ministerstva kultúry na
kofinancovanie doplnenia kninièného fondu (60 tis. Sk) a na podujatie Slávnosti kapusty festival Susedia - susedom vo výke 130 tis. Sk. O poskytnutí príspevku rozhodujú odborné
komisie, súèasou podmienok je aj kofinancovanie zo strany iadate¾a v rozsahu od 20 do
50%.
-ps-2-

Stupava

Rozsiahla výstavba v Stupave

Poslanci zvolili

Na zasadnutí MsZ v Stupave dòa 15.2. predloil informáciu o èinnostiach na referáte výstavby a ivotného prostredie vedúci ¼. Illi. Informáciu o aktuálnych èinnostiach na referáte sociálnych vecí, oddelení
výstavby a ivotného prostredia uviedol primátor mesta, ktorý informoval o pripravovanej výstavbe nových nájomných bytov (sociálnych). Financovanie projektu sa bude riei formou príspevku zo tátneho fondu rozvoja bývania a prostredníctvom Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja. Moná lokalita pre výstavbu je abáreò.
Vedúci oddelenia informoval o vydaných územných rozhodnutiach
na projekty:
· Ul. Jilemnického - investor BAU development Bratislava - výstavba
bytových domov. - 90 bytov - 3 bytové domy.
· Obytný súbor ZIPAVA - investor ZIPP Bratislava - bývalé výrobné
priestory ZIPP - 224 bytov, 4 bytové domy a 2 polyfunkèné prízemné
domy.
· Ul. Jilemnického - lokalita Zahrádky - HM REAL - Ing. Hana
Mindáková.
· Kremenica - sever - smerom na strelnicu - Ing. Davídek, D.P.M.
Slovakia, s.r.o., Bratislava. Výstavba 9 rodinných domov.
· Rekontrukcia objektu AVANA na ul. Hlavnej - 4 bytové jednotky +
priestory na podnikanie.
· LUBOCONS ul. Nová - výstavba novej výrobnej haly.

Na riadnom zasadnutí mestského zastupite¾stva Stupava poslanci zvolili za zástupcu primátora a tvrtého èlena mestskej rady mesta Ing. ¼ubomíra iaka.
Za èlenov komisie finanènej (predseda Ing. J. Ukropec) z poslancov: Ing. P. Mazúra a odborníkov - obyvate¾ov mesta: F. Sobolíka, J. Valachovièa, P. Kalivodu, M.
krovana,
Za èlenov komisie majetkovej (predseda F. Lachkoviè) z poslancov: J. Hornovú,
Ing. P. Mazúra, a odborníkov - obyvate¾ov mesta: JUDr. E. Geisseho, M. Baloga,
B. Belea, J. Valachovièa, P. Kalivodu, Mgr. P. Novisedláka, P. Valovièa, P. Kubíèka.
Za èlenov komisie dopravnej a miestnych komunikácií (predseda PaedDr. M. Gramblièka) z radov poslancov J. Boráka, G. Belea a odborníkov - obyvate¾ov mesta:
MUDr. V. Erdélyiho, Ing. P. Nagya, F. Matulníka, T. Fiera, J. Onduka, Ing. E. Bauera, P. Mikua, J. Vicenu, Ing. A. Osvalda.
Za èlenov komisie územného plánovania a výstavby (predseda M.Foltín) z poslancov: odborníkov - obyvate¾ov mesta: Ing. J. Sandanusa, Ing. M. Franzovú, K. Janatu, Ing. J. Blaeka, Ing. arch M. Huèka, Ing. V. Kluvánka.
Za èlenov komisie ivotného prostredia (predseda Ing. ¼. iak) z poslancov: A.
Foltínovú, a odborníkov - obyvate¾ov mesta: D.Trepáèovú, P. Kubíèka, F. Obadala,
P. Krála.
Za èlenov komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a verejného poriadku (predseda
MVDr. R. Kazarka z poslancov: RNDr. D. Nemcovú, A.Foltínovú a odborníkov obyvate¾ov mesta: P. Huka, R. Hornovú, ¼. Novákovú, P. Slezáka, G. Slezákovú, A.
Daráovú, J. Valovièovú, Mgr. I. Mraèkovú.
Za èlenov komisie podnikate¾ských èinností (predseda G. Bele) z poslancov: J.
Hornovú a odborníkov - obyvate¾ov mesta: R. Hornovú, M. Píra, J. Jakovú, M.
Mózu.
Za èlenov komisie kolstva, mládee a portu (predseda B. Ondru) z poslancov:
J. Borák a odborníkov - obyvate¾ov mesta schváli zastupite¾stvo na návrh predsedu, ktorý bol t.è. odcestovaný.
Za èlenov rád kolských a predkolských zariadení z radov poslancov a zriaïovate¾a: Základná kola: Branislav Ondru, za zriaïovate¾: Mgr. Pavel Slezák, Blanka Vainová, prednosta úradu., Základná umelecká kola - Ján Borák, Materská
kola ul. Ruová - MVDr. Robert Kazarka, Materská kola ul. J. Krá¾a - Jarmila
Hornová, Materská kola ul. Marcheggská - Frantiek Lachkoviè, Materská kola
ul. Hviezdoslavova - Andrea Foltínová.
-pod¾a msz-

Ïalej informoval poslancov o pripravovaných investièných zámeroch
· U bývalá píla L na ul. Vajanského. Investor RETEP, s.r.o.
Bratislava. Výstavba bytových domov.
· Bytový dom ul. túrova - investor IMUNA Bratislava.
· Výstavba 9 RD ul. Moyzesova.
· 12 RD ul. túrova - investor HM REAL - Ing. Hana Mindáková.
· 4 RD ul. túrova - investor p. Tomek.
· 3 RD ul. túrova - investor rodina Maderová.
· Lokalita Dielové - investor MANDI INVEST - Ing. Ivan Sirotka.
Výstavba rodinných domov v lokalite ulíc M. Benku, Vinohradská,
Marianska.
· Dúbravy - ul. Malacká - medzi borníkom a hospodárskym dvorom
krábalky - výstavba rodinných domov. Investor BOSS, s.r.o.,
Bratislava.
· Milan Barcaj presun prevádzky zberných druhotných surovín z ul.
eleznièná na Devínsku cestu.
· Stupava - Západ - lokalita nad ul. Jilemnického. Investor ATYP
INTERIÉR Bratislava. Výstavba bytových a rodinných domov a polyfunkèného centra.
· AVANA - rekontrukcia výrobných priestorov ul. Bezruèova.

Rozbor poiarovosti v okrese Malacky
za rok 2006

Napriek viacerým realizovaným opatreniam pokraèoval v roku 2006
trend v nepriaznivom vývoji poiarovosti, èo malo za následok vznik
156 poiarov. Poiarmi bola spôsobená priama koda vo výke 1 327
020,- Sk a následná koda 1 038 700,- Sk Zásahmi hasièských jednotiek boli uchránené hodnoty vo výke 63 913 000,- Sk Pri poiaroch v roku 2006 bolo zranených 7 osôb.
V okrese Malacky nárast poiarovosti v roku 2006 najviac ovplyvnili
poiare vzniknuté v prírodnom prostredí, poiare odpadov a poiare
v cestnej doprave. V bytovom hospodárstve vzniklo v roku 2006
v okrese Malacky 21 poiarov s celkovou kodou 3 602 000,- Sk, pri
ktorých bolo 6 osôb zranených.
Najèastejími príèinami vzniku poiarov v sledovanom období bolo
zakladanie ohòov v prírodnom prostredí v 57 prípadoch, nedbalos
a neopatrnos dospelých v 85 prípadoch, v 18 prípadoch bol poiar
zaloený úmyselne.
Z èasového h¾adiska najviac poiarov vzniklo v èasovom intervale
medzi 17,00 hod. - 18,00 hod., kritickými boli aj èasové intervaly
14,00 hod. - 16,00 hod. a 18,00 hod. - 21,00 hod. Naopak najmenej
poiarov vzniklo v intervaloch 0,00 hod. - 01,00 hod. a 04,00 hod. 05,00 hod.. Najkritickejími dòami z h¾adiska vzniku poiaru bola streda a piatok. Najviac poiarov vzniklo v mesiacoch apríl a júl.
Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v Malackách
v súvislosti so vznikom poiaru prejednalo 3 priestupky, za ktoré uloilo pokuty v úhrnnej sume 1 000,- Sk, v 7 prípadoch bol vznik poiaru
rieený formou blokovej pokuty, ktorej celková suma predstavuje 4
400,- Sk
Za zneuitie linky tiesòového volania uloilo okresné riadite¾stvo jednému obèanovi pokutu vo výke 5 000,- Sk.

Poslanci v diskusii iadali, aby sa pri vydávaní územného rozhodnutia dodriavali regulatívy vyplývajúce zo schváleného územného plánu. Diskutovalo sa o zaaení miestnych komunikácií - prístupových
ciest na budúce staveniská. Upozornili na súèasný stav miestnych
komunikácií a iadali, aby mesto urèilo investorom prístupovú trasu
na stavenisko. Zaujímali sa aj o rieenie statickej dopravy - parkovania. Nová výstavba ráta s garáami a parkovacími plochami tak, ako
to ukladá stavebný zákon (koeficient 0,6 parkovacej plochy na jednu
bytovú jednotku). Primátor informoval o zámere doèasne vyui prepojenie z ulice elezniènej cez pozemok slovenských elezníc (cez
ko¾ajisko) na stavenisko ZIPAVA (areál bývalej ZIP-ky). Rozsiahla výstavba prinesie aj problémy, dôleité je, aby sa s investormi komunikovalo a bol zabezpeèený doh¾ad zo strany mesta nad dodraním
podmienok územného rozhodnutia.
-ps-

Preskúanie systémov varovania obyvate¾stva

Akustické preskúanie sirén vykoná mestský úrad dvojminútovým
stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvate¾stva o èase
skúky prostredníctvom miestnych informaèných prostriedkov. Jednotný èas preskúania je o 12.00 hod v niie uvedených termínoch:
9. marec, 13. apríl, 11. máj, 8. jún, 13. júl, 10. august, 14. september,
12. október, 9. november, 14. december.
-msú-

Riadite¾ Okresného riadite¾stva
Hasièského a záchranného zboru v Malackách
kpt. Mgr. Juraj Slovinský
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Záhorská Bystrica

Zasadalo Miestne zastupite¾stvo

Po úvodnom slávnostnom zasadaní miestneho zastupite¾stva 21. decembra 2006 na ktorom starosta a poslanci zloili s¾ub a schválili Prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorína v Záhorskej Bystrici, sa zastupite¾stvo v januári zilo na svojom druhom a treom zasadaní. V programe zasadania 9. januára bol návrh na urèenie zapisovate¾ky miestneho zastupite¾stva, vo¾ba zástupcu starostu, návrh na zriadenie komisií miestneho zastupite¾stva, návrh na vyhlásenie vo¾by na obsadenie miesta kontrolóra mestskej èasti, informatívne správy o právnom
stave k nehnute¾nostiam uívaných TJ Karpatia, návrh zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska a informácia o ustanovení poslaneckého klubu KDH, OKS a DSS. V prijatých uzneseniach poslanci schválili
p. Boenu Kubíkovú za zapisovate¾ku miestneho zastupite¾stva, poslancom sa vak nepodarilo zvoli zástupcu starostu, keï starostom
navrhnutý kandidát Ing. Rudolf Hurbaniè nezískal nadpoloviènú väèinu hlasov. Uznesením è. 4/2007 zastupite¾stvo schválilo sedem komisií miestneho zastupite¾stva (informácia o ich zloení na inom mieste). Uznesením è. 5/2007 zastupite¾stvo vyhlásilo vo¾by na obsadenie
kontrolóra mestskej èasti, ktoré po doruèení iadostí a potrebných
podkladov zo strany uchádzaèov prebehnú na zasadaní zastupite¾stva dòa 27. 2. o 15.00 hodine. Zastupite¾stvo zobralo na vedomie
správu starostu o právnom stave k nehnute¾nostiam vo vlastníctve Hl.
mesta SR Bratislavy, uívaných TJ Karpatia a poiadalo starostu aby
v prípade vzniku nových právnych skutoèností informoval o nich poslancov MZ. Miestne zastupite¾stvo schválilo zmluvu o nadstavbe
Zdravotného strediska, na základe ktorej nadobudne MÈ Záhorská
Bystrica do vlastníctva nebytové priestory na prízemí o rozlohe 790 m2
a spoluvlastnícky podiel na spoloèných èastiach a zariadeniach
domu a investor nadstavby H.C.K. GROUP s.r.o. bytové jednotky na
prvom a druhom poschodí a prislúchajúce podiely na spoloèných èastiach a zariadeniach domu. Zastupite¾stvo menovalo na posúdenie
predloených nákladov na rekontrukciu zdravotného strediska komisiu v zloení p. Liïáková, Ing. Hurbaniè a Ing. Mader a poverilo starostu podpísaním Zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska a dohody o urovnaní vzájomných nárokov medzi uvedenými subjektami.
V závere rokovania poslanci uznesením zobrali na vedomie informáciu o ustanovení poslaneckého klubu za KDH, OKS a DSS, ktorého
predsedom sa stal poslanec Ing. Marián rámek.
Na svojom treom zasadaní sa zili poslanci 30. januára. V úvode rokovania zloil poslanecký s¾ub p. Miloslav Sajan, nahradil tak v zastupite¾stve Ing. Jozefa Madera, ktorý sa z osobných a pracovných dôvodov vzdal poslaneckého mandátu. V ïalích bodoch rokovania
schválili prítomní poslanci so zapracovanými pripomienkami návrh
rokovacieho poriadku, zloenie komisií miestneho zastupite¾stva
a náplò ich èinnosti. Za druhého sobáiaceho urèili poslanci p. Miloslava Sajana. Na návrh starostu schválili poslanci s pripomienkami
zásady odmeòovania poslancov a èlenov komisií miestneho zastupite¾stva a rámcový plán èinnosti miestneho zastupite¾stva na 1. polrok 2007.

¼ubica Vargicová a Miroslav Dvorský
koncertovali v Záhorskej Bystrici

Záhorskú Bystricu a Zohor spojil chrámový
spev i osobnosti spoloènej histórie

Na samom sklonku vlaòajieho roka, 30. decembra 2006 sa v kostole
sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici uskutoènilo milé podujatie, spoloèný vianoèný koncert Speváckeho zboru Bystrièan zo Záhorskej
Bystrice pod vedením JUDr. tefana Martinkovièa a speváckeho zboru Glória zo Zohoru pod taktovkou p. Janky Valovièovej. Zbory za
úèasti oboch starostov, p. Kubovièa i Dr. Michalinovej, v spoloènom i
vo svojich vlastných blokoch predstavili publiku vianoèné zborové
skladby domácich i zahranièných autorov ale aj slovenské vianoèné

koledy. V závere koncertu domáci správca farnosti ThDr. Anton Solèiansky poukázal na historické väzby oboch obcí, najmä na osobnosti dvoch kòazov Alojza Kofrányiho a Arnolda Masarovièa. Dekan
Alojz Kofrányi pôsobil ako farár v Zohore v rokoch 1868 a 1886, neskôr a do svojej smrti v roku 1914 v Záhorskej Bystrici. Práve do zohorskej epochy jeho ivota spadá jeho intenzívne túdium v oblasti
mechaniky a pohonu parolodí, ktoré bolo korunované priznaním
dvoch patentov. Kòaz Arnold Masaroviè sa narodil v roku 1853 v Zohore ako syn miestneho notára Jána Masarovièa. Krátko po jeho narodení vak jeho otec dostal miesto notára v Záhorskej Bystrici, kam
sa aj s rodinou presahoval. Znaènú èas svojho kòazského ivota
preil Arnold Masaroviè na penzií v Záhorskej Bystrici, kde pomáhal
v pastorácií tak dp. Alojzovi Kofrányimu ako aj dekanovi Antonovi Florekovi. Spoloèný koncert ukázal nové smery, ktorými sa môe ubera
spolupráca oboch obcí. Tak v oblasti kultúry a hudby ako aj v spoznávaní a výskume spoloèných dejín.

Pozvánka

- predstavenie divadelného súboru áchor zo Zohoru

Komisia kultúry pri miestnom zastupite¾stve Vás srdeène pozýva na
predstavenie divadelnej hry "Hrachová poléfka" v podaní ochotníckeho divadelného súboru áchor zo Zohoru. Podujatie sa uskutoèní
v nede¾u 11. marca 2007 o 15.00 hodine vo ve¾kej sále Spoloèenského domu. Vítaní sú vetci priaznivci nefalovaného záhoráckeho humoru a dobrej zábavy.

Láska a vïaènos matke, hrdos na Záhorskú Bystricu. Azda takto
mono vystihnú motto koncertu, ktorý sa konal v nede¾u 11. februára
v kostole v Záhorskej Bystrici. Hviezdy opernej scény prijali pozvanie
rodiny Polákovej, ktorá koncert venovala svojej mamièke pani Helene
Polákovej ku krásnym 85-tym narodeninám. Do posledného miesta
zaplnený kostol opä raz zaznel tónmi opernej i sakrálnej hudby v podaní umelcov svetového mena. Klavírnym sprievodom i sólovými
skladbami sa predstavil popredný slovenský klavirista Daniel Buranovský. Finanèné dary od hostí, ktorí prijali pozvanie rodiny Polákovej i farnosti Záhorská Bystrica a zúèastnili sa na koncerte budú pouité na generálnu opravu miestneho organu Rieger z roku 1902.
O tom, e sa v posledných rokoch stal kostol v Záhorskej Bystrici
vyh¾adávaným miestom hudobných umelcov najmä pre svoju akustiku u vari niet pochýb. Zámerom farnosti je preto uskutoèni opravu
tohoto cenného nástroja, aby mohol popri oslave Pána pri liturgických sláveniach zaznie i pri koncertných podujatiach.
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Záhorská Bystrica

Faiangový ples Mestskej èasti
Bratislava-Záhorská Bystrica

Pripravovaná expozícia v ¼udovom dome - výzva
na spoluprácu pri akvizícií budúcich exponátov

Keï sa skonèí obdobie Vianoc a nastane èas faiangov, kadého
milovníka dobrej zábavy v Záhorskej Bystrici zaène trápi otázka,
kedy bude tradièný reprezentaèný ples. Za uplynulých dvanás rokov
získal na popularite, návtevnos a treba doda e i úroveò podujatia
z roka na rok rastie, koda len, e ve¾ká sála spoloèenského domu
nemôe poja vetkých, ktorí by na ples s radosou zavítali. Trinásty
roèník reprezentaèného plesu mestskej èasti Záhorská Bystrica sa
konal v sobotu 27. januára. Na hostí u tradiène pri vstupe èakal prípitok s pánom starostom s kalikom slivovice a dobré vínko s pagáèikmi na stole. Medzi osobitne pozvanými hosami nechýbali primátor
Stupavy Ing. Ján Bele, starosta Marianky p. Viliam Bolgáè, starosta
Borinky p. Milan Maxian a správca miestnej farnosti vdp. Anton
Solèiansky. Ples oficiálne otvoril svojim príhovorom starosta Kuboviè,
nezabudol pripomenú, e Spoloèenský dom práve prechádza
prestavbou, èo spôsobuje isté obmedzenia, no vyjadril presvedèenie,

e budúci 14. roèník sa bude kona v dôstojnejích podmienkach.
V nasledujúcich blokoch programu zaujali hostí tancujúce dievèatá
zo skupiny Modan, speváèka Petra Huliaková a pozornos prítomných pánov upútali taneènice zo skupiny Latiniko svojou choreografiou i garderóbou. Celý program vtipným a od¾ahèeným spôsobom
moderoval Pavol Plevèík, ktorý sa predstavil aj vo svojom hudobnom
èísle bravúrnou hrou na ústnu harmoniku. No a keï nevystupovali pozvaní umelci, patril parket vetkým nám ostatným neprofesionálnym
taneèníkom, ktorým do tanca hrala tak ako po ostatné roky i teraz
skupina Selekt. Pre gurmánov bolo zabezpeèené pestré plesové
menu teplej i studenej kuchyne i coctaily a mieané nápoje z baru
pána Drahoa. Dobre rozbehnutú zábavu preruilo o polnoci rebovanie tomboly, v ktorej znovu nechýbali hodnotné ceny od tedrých
sponzorov. Potom u patril parket a do rána zabávajúcim sa hosom,
svoj priestor si iste nali i tí, ktorí toto podujatie vyuili v rozhovoroch
na nadviazanie nových pracovných ale i osobných kontaktov. Na záver treba vyslovi poïakovanie organizátorom plesu, Miestnemu úradu i Komisií kultúry za výborne zvládnutú organizáciu. Osobitné poïakovanie patrí vetkým, ktorí prispeli svojim finanèným alebo vecným darom. RS Team Slovakia, VIASPOL, Delikates Jurita s.r.o., Ing.
Lyièiar, EWD Záhorská Bystrica, s.r.o, Beneton, Retaurácia Kohútik,
Kaderníctvo Zuzana - p. Ralbovská, NUBIUM, MENTON, Esco spol.
s.r.o. Ing. Hlavenka, BKP Elektro, Pekáreò u Floriánka, Drustvo
podielnikov Devín, T-Mobile, Ing. Boòák, Ing. Pytoòák, Vdp. Anton
Solèiansky, Akad. Sochár Vio Bojòanský, JJJ Stav Build, Velux, VETEX, s.r.o, Iberis, Ing. Kristl, Cukráreò rod. Illíková, Nika - p. Sajanová,
Europlast, s.r.o, p. Kaiser Autodoprava, Kovohuty - Ing. Hanúsekom,
Retaurácia pri Kaplnke, Corona Bar - p. Draho, Kvetinárstvo Vôòa
Rue - p. Fabianková, Potraviny ESKO Daniel Liïák, Kaderníctvo
FEMALETO - Mária Sajanová, AK Mgr. Haapka, Pohostinstvo u Iváka, Ing. Ján Bele - primátor mesta Stupava, Potraviny Sisa, AK JUDr.
tefan Martinkoviè, Eurostyle spol.s.r.o., Potraviny v Kúte, Rod. pána
Turanského, Rodina Fabiánová, Starosta MÈ Záhorská Bystrica
Vladimír Kuboviè

Jednou z aiskových investièných aktivít mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica je výstavba ¼udového domu, nadväzujúceho svojou architektúrou na tradiènú ro¾nícko-remeselnícku zástavbu v Záhorskej Bystrici, s akou sa ete i dnes môeme stretnú v starej èasti
obce, najmä na dolnom konci a na ulici èeskoslovenských tankistov.
Ako sme u v minulom roku informovali na stránkach Podpajtúnskych zvestí, budovaný objekt by mal v budúcnosti slúi ako miesto
prezentovania remeselnej výroby domácich remeselníkov, mal by sa
vak vyuíva i ako miesto konania výstav, spoloèenských a kultúrnych podujatí. Po jeho dokonèení by v èasti jeho interiéru mala vzniknú stála, výtvarne i architektonicky hodnotná stála expozícia venovaná tak dejinám ako aj tradiènému spôsobu ivota obyvate¾ov Záhorskej Bystrice v minulosti. Historická èas expozície by na základe dochovaných archívnych, obrazových a trojrozmerných predmetov mala zachytáva najdôleitejie obdobia z politických, hospodárskych,
cirkevných i kultúrnych dejín obce. Národopisná expozícia si kladie
za cie¾ priblíi spôsob bývania, odievania, stravovania, tradícií ale
i spôsobu obivy obyvate¾stva - po¾nohospodárstvu a remeslám.
Obraciame sa preto s prosbou na vetkých, ktorí by svojimi zachovanými pamiatkami mohli obohati pripravovanú expozíciu, èi u formou zapoièania alebo darovania exponátov mestskej èasti. Predovetkým sa jedná o fotografie, písomný materiál, nábytok, po¾nohospodárske a remeselné náradie a stroje, zariadenie domácnosti
a hospodárstva, ako aj èasti ¾udového odevu alebo textílií pouívaných v domácnosti. Veríme, e prijmete nau ponuku spoloène sa podie¾a na prezentácií a propagácií kultúrnych hodnôt
naej mestskej èasti.
Kontakt:
Miestny úrad
Záhorská
Bystrica tel.
65956 210
alebo
Mgr. Martin
Besediè
0904 171 004

Komisie miestneho zastupite¾stva

Komisia rozvoja výstavby a dopravy: predsedníèka p. Marta Liïáková,
poslanec p. Miloslav Sajan, tajomníèka Ing. Fialová, èlenovia - Ing.
arch. Gabriel Drobniak, Ing. Milo Golian, Ing. arch. Daniela Kopèáková, PhDr. Tomá Besediè
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva: predsedníèka p. Dana Balková, tajomníèka Boena Kubíková, èlenovia - Dagmar Besedièová,
Eva Danková, MUDr. Dagmar Cingelová, Jana Kra¾ovièová, ¼udmila
Moková
Komisia kultúry: predsedníèka p. ¼ubomíra Fabianková, poslanec
Mgr. Martin Besediè, tajomníèka Radoslava Mihalovièová, èlenovia Eva Èechová, Gabriela Zsigmondová, tefánia Papíková, Mária Vígerová, Peter Chmela
Komisia na ochranu verejného poriadku a ivotného prostredia: predseda Ing. Rudolf Hurbaniè, tajomníèka Jana Veselá, èlenovia - JUDr.
Mária Filová, JUDr. Zlata Treichelová, Miroslav Butkoviè, Jaroslav Kozmon
Komisia pozemkového a lesného hospodárstva: predseda RNDr. Rudolf Polák, èlenovia - PhDr. Tomá Besediè, Rudolf Pogay, Ján Zárecký, Marián Turanský
Komisia kolstva, mládee, portu informatizácie a cestovného ruchu:
predseda Ing. Marián rámek, tajomníèka p. Abíková, èlenovia - Ing.
Iveta Kozakovièová, PaedDr. Alena Janèeková, Ján Janata, Tomá
Mazák, Marián Forgáè
Komisia finanèná, pre investície a rozvoj podnikania: predsedníèka
Ing. Jana Kubaská, tajomníèka Alena Maroová, èlenovia - Ing. Daniela Martinèièová, Ing. Eduard Pokorný, Tomá Besediè ml., Rudolf
Draho
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inzercia

ponuka
za ceny roku 2006
Akcia platí do vyèerpania zásob!!!
Platí pre vetky typy keramickej strenej krytiny Tondach
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inzercia

Vrchná hora pri Stupave

Vápnitý (kalcitový) tmel, ktorý
spevnil piesky na pieskovce,
vznikol rozpúaním vápnitých
schránok rôznych organizmov.
Lastúry sa rozpadli na biely práok. V kusoch hornín odvalených
z pieskovcových lavíc mono
nájs mnoho odtlaèkov a odliatkov jadier lastúrnikov a ulitníkov
a zvyky ich schránok.
Èasté sú tu tie polohy piesèitých riasových vápencov, miestami rozpadnutých na rôzne ve¾ké
bloky. Vápence vznikli zo súvislých porastov vápnitých rias - litotamnií, ktoré vytvárali v mori trsy
podobné koralom. Patria medzi
èervené riasy. Takúto farbu majú
ich stielky poèas ivota, výstu
pletiva z uhlièitanu vápenatého je
biela. Na zelených riasových kobercoch ili v vtedajom mori
drobné ulitníky, prvoky, machovky, väèie i menie ráèiky. Vrstvy
riasových vápencov dokazujú, e
håbka mora bola v týchto miestach malá a nepresiahla 60 m.
Riasy podobne ako väèina
rastlín potrebujú pre svoj ivot
slneèné svetlo. V hornine dnes
tvoria riasy mlieènobiele valèeky,
na prieènom lome so pirálovitou
kresbou. Riasové vápence sa
tie nazývajú litotamniové vápence, alebo litavské vápence pod¾a

Mária Bizubová

Poloha územia
Vrchná hora, niekedy oznaèovaná ako sestra Devínskej Kobyly, je nevysoký kopec neïaleko
Stupavy, s nadmorskou výkou
280 m n. m. Vrcholová èas má
charakter truktúrnej ploiny vytvorenej na menej odolných piesèitých horninách mladích treohôr.
Pod¾a geomorfologického èlenenia Slovenska (MAZÚR, LUKNI,
1980 in ATLAS KRAJINY SR,
2002) patrí Stupavského predhoria, ktoré je súèasou Pezinských
Karpát, a tie sú podcelkom geomorfologického celku Malé Karpaty. Leí na kontakte s Podmalokarpatskou zníeninou, ktorá je
súèasou Borskej níiny. Z aspektu ochrany prírody je súèasou
Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.
Pomerne unikátna geografická
poloha sa stala jedným z hlavných dôvodov vzniku pomerne
pestrých prírodných pomerov,
odráajúcich sa aj predovetkým
v nezvyèajne bohatej flóre. Vrchná hora predstavuje akýsi ostrov
prírodnej krajiny, ktorej relatívna
hodnota v urbanizovanej krajine
na jednej strane stále rastie, na
druhej strane je vak rozvíjajúcimi sa ¾udskými aktivitami stále
zranite¾nejia.
Horniny a skameneliny
Vrchná hora je budovaná horninami, ktoré sú pozostatkom mora. V mladích treohorách, pred
14 a 16 miliónmi rokov, vyzerala
okolitá krajina úplne inak ako
dnes. Aj západné úpätie Malých
Karpát obmývalo more. Strmé
skalnaté pobreie postupne poklesávalo a bolo pozvo¾ne zaplavované morom. Vlny naráali na
vápencové, prípadne ulové

podloie a miestami zálivmi zasahovalo aj do pohoria. V zátokách sa z jemného piesku tvorili
pláe. Plytké, teplé a priezraèné
more so slanosou 3,5 %, poskytovalo výborné podmienky pre ivot. ili tu lastúrniky, ulitníky,
ustrice, morské jee, koraly, machovky, èervy, ale aj kostnaté ryby, ve¾ryby, raloky, tulene, kraby,
korytnaèky a iné ivoèíchy. Niektoré lastúrniky plávali blízko pri
morskej hladine. Otváraním a zatváraním svojich lastúr pripomínali poletujúce motýle. Tam, kde
skalnatý breh vyènieval do mora,
boli podmienky pre ivot horie.
Ustrice si preto tvorili hrubie
schránky alebo sa viaceré pripútavali bliie k sebe, aby tak odolávali sile morských vån. Lastúrniky rodu Lithodomus sa vïaka pílkovitému okraju svojej schránky
mohli zavàtava do pobrených
skál. Povrch hornín tvoriacich
morské pobreie býva preto èasto rozvàtaný dierkami od týchto
vàtavých lastúrnikov, ale aj od
èervov a hubiek. Vyvàtané jamky
sú niekedy vyplnené pieskom.
Najèastejou horninou na Vrchnej hore sú piesky. Sú ltohnedej
farby, stredne a hrubozrnné, s
obsahom svetlej s¾udy muskovitu. Na odkryvoch je pozorovate¾né ikmé zvrstvenie. Èasté sú
výmole, predisponované èlovekom, ktorý ail piesok pre
miestne úèely alebo v nich zaloil
cesty. Piesky sa miestami striedajú s lavicami pevnejích pieskovcov. Na niektorých miestach
sa v pieskoch podobne ako na
známom Sandbergu vyskytujú
bochníkovité pieskovcové konkrécie, priemerom a 30 cm.
Vznikli spevòovaním piesku na
miestach s bohatím nahromadením schránok organizmov.

Mestský podnik technických sluieb
Stupava, Dlhá 11
Autodoprava:
- èerpanie septiku v Stupave
- ve¾koobjem. kontajner 5 a 7m3
- zemné práce UNC 060
- vysokozdviná ploina
AVIA MP16
tel: 02/ 6593 4515
Fax: 02/ 6593 5480

skládka odpadu:
tel.: 02/ 6593 5912
Pohrebná sluba:
pohotovos NONSTOP
0902 930 941
- výroba smút. vencov
Tel.: 02/6593 4519
02/6593 4112
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pohoria Litavské vrchy (Leitha)
v Rakúsku, kde sa v minulosti aili. Dnes sa ete aia pri Neziderskom jazere v kameòolome
St. Margaretten, kde sa aj spracovávajú na zaujímavý dekoraèný kameò. V minulosti aený riasový vápenec sa pouil ako obkladový materiál na mnohých budovách v Bratislave a vo Viedni.
Zo skamenelín lastúrnikov boli
na Vrchnej hore okrem ustríc najèastejie schránky a úlomky pekténov (hrebenatiek) a srdcoviek
(Cardium). Ulitníky reprezentuje
Bolma meynardi s mlieènobielymi vieèkami pokrytými z plochej
strany pirálovitou kresbou. Zaujímavá je aj veièkovitá Turritella
a Ancilla, pri ktorej posledný
závit ulity obklopuje predchádzajúci.
Bohatý ivot bol poèas mladích treohôr urèite aj na okolitej
pevnine. Rástol tu ihliènato-listnatý les s borovicou, brezou,
brestom, dubom. Vïaka teplému
subtropickému podnebiu sa tu
vyskytovali palmy, magnólie, cykasy, koricovníky, ginká a sekvoje, ili tu primitívne kone a jelene, antilopy, nosoroce, mastodonty, opice a iné ivoèíchy.

Stupava

Z histórie bývalej poty

Objekt bol postavený koncom 19. storoèia. Budovu charakterizovalo
najmä secesné ulièné prieèelie, ktoré bolo zdobené bohatou plastickou fasádou s figurálnymi postavami, ¾udskými maskami a ornamentálnymi symbolmi. Hornú èas prieèelia uzatvárala oblúková atika, po
stranách a na vrchole ukonèená ozdobnými profilovanými kue¾mi.
Objekt pred 2. svetovou vojnou vlastnila idovská rodina Reichovcov,
ktorá obývala jeho druhé poschodie. Na prízemí boli obchodné prevádzky - obchod s textilom Markusa Duschinského, zlatníctvo a hodinárstvo pána Poláèka. Po deportácii idov bol dom krátky èas neobývaný. Po druhej svetovej vojne boli na poschodí a vo dvore nájomné
byty, prízemie z uliènej strany slúilo naïalej obchodným úèelom.
Neskôr bola v tomto priestore umiestnená pota. Súèasou domu bol
aj klenutý pivnièný priestor a schodisko so secesným kovovým zábradlím. V miestnostiach na hornom poschodí boli ete v roku 1997
na podlahe uloené profilované pásy z èelnej fasády.

prijalo s ve¾kým znepokojením rozhodnutie o asanácii domu na Hlavnej ul. 575/5. ...Fasádne stvárnenie uvedeného domu nemalo obdobu
v irom okolí. Dom patril k tyrom najcennejím z pamiatkového h¾adiska na Hlavnej ulici a reprezentoval jedinú secesnú pamiatku v Stupave. Jeho asanáciu vnímame ako nenahradite¾nú a zbytoènú stratu
vo fonde pamiatkových objektov náho mesta. Z tohto h¾adiska prebiehajúci projekt revitalizácie Hlavnej ulice sa dostáva do kontraproduktívnej polohy. Revitalizáciu sprevádza nièenie posledných pamiatkovo cenných objektov. Z tohto dôvodu:
- iadame stavebný úrad mesta Stupava, aby vysvetlil okolnosti asanácie uvádzaného objektu
- vyzývame samosprávu mesta Stupava, aby dôrazne ochraòovala
kultúrne dedièstvo Stupavy
- nako¾ko Stupava nemá vyhlásenú pamiatkovú zónu, opätovne iadame vypracova súpis pamätihodností mesta Stupava. Jeho vypracovanie, schválenie a z neho vyplývajúce regulatívy môu v blízkej
i vzdialenej budúcnosti zabráni takýmto stratám. Èlenovia obèianskeho zdruenia Club Abbellimento ponúkajú spoluprácu na vypracovanie súpisu.
Záverom Vás prosíme o písomné vyjadrenie, v ktorom bude objasnená asanácia domu na Hlavnej ul. è. 575/5. Na podobný podnet oh¾adom bývalej Troyerovej kúrie na Agátovej ulici, podaný 13. februára
2006, sme doteraz nedostali iadnu odpoveï. Práca obèianskeho
zdruenia Club Abbellimento je zaloená najmä na spolupráci s mestom Stupava. V prípadnom opakovaní tohto javu budeme nútení povaova mestskú samosprávu za partnera, ktorý nemá záujem ochraòova kultúrne dedièstvo náho mesta. Podpísaní: Milan Gregu,
akad. mal. Milan Kubíèek, Ing. Arch. Michal Huèko."
iadosou sa zaoberali poslanci mestského zastupite¾stva dòa 15.
februára. Informáciu o asanácii podal primátor mesta Ing. Ján Bele.
-ps-

Rokovanie o starej pote

Preèo prilo k asanácii?

Obèianske zdruenie Club Abbellimento reagoval na likvidáciu budovy bývalej poty iadosou o vyjadrenie k asanácii, ktoré zaslal primátorovi a mestskému zastupite¾stvu dòa 11.2.2007. Zo iadosti vyberáme: "Obèianske zdruenie Club Abbellimento pôsobiace v Stupave,

Dòa 8.2.2007 sa uskutoènilo rokovanie oh¾adom ïalieho postupu
prác na stavbe "Rekontrukcia objektu starej poty na Hotel - Hlavná
ul. è. 575/19 Stupava". Na predmetnej stavbe sa v tom èase vykonávali búracie práce. Po asanovaní nadzemnej èasti dvorného krídla sa
na èasti ulièného krídla zaèali prejavova trhliny predovetkým
v stropných kontrukciách. Na základe týchto skutoèností, bol investorom stavby prizvaný statik, ktorý vypracoval písomné stanovisko,
v ktorom (z h¾adiska bezpeènosti v súèasnosti vykonávaných asanaèných prác a následnej statickej bezpeènosti realizovanej stavy) navrhol zbúra uliènú èas (krídlo) v celom rozsahu a mikropilotami podchyti základy susedného objektu (z ¾avej strany pri poh¾ade z ulice)
a rozíri priestor suterénu na celú írkou pozemku. Na rokovaní bolo,
dohodnuté, e sa na stavbe, za prísluných bezpeènostných opatrení
bude pokraèova. Budú sa vykonáva búracie práce v rozírenom rozsahu v súlade so stanoviskom statika. To znamená, e bude zbúrané
aj celé ulièné krídlo, vrátane uliènej (fasádnej) obvodovej steny.
Zástupcovia mesta iadali investora, aby ulièné krídlo budúceho
hotela malo rovnaký poèet nadzemných podlaí ako krídlo boèné.
Výky hrebeòov obidvoch krídiel (ulièné a boèné) budovy hotela budú zachované.
Ulièná fasáda novo budovaného ulièného krídla (vo vetkých 3 nadzemných podlaiach) budovy hotela bude èlenená a vyzdobená replikami plastických fasádnych prvkov tak, ako sa dochovali na 1. poschodí budovy bývalej poty. Na rokovaní sa dohodli, e investor zabezpeèí u odborne spôsobilých projektantov nový návrh na rieenie
uliènej fasády a ten predloí Mestu Stupava (cca v lehote do jedného
mesiaca) na schválenie.
Na zmeny rozostavanej stavby hotela, zabezpeèí investor projektovú
dokumentáciu.
Zástupcovia mesta Stupava iadali, aby repliky plastických prvkov
nachádzajúce sa na uliènej fasáde boli opatrne a etrne zdemontované z fasády domu a slúili na navrátenie resp. ako predloha na nové
odliatky.
Na rokovaní boli za mesto prítomní primátor Ing. J. Bele a vedúci oddelenia výstavby a iv. prostredia ¼. Illi, za investora spoloènos KANVOD SK, s.r.o. Bratislava p. tefan Kobes, konate¾ spoloènosti.
(pod¾a záznamu z rokovania, krátené -ps-)
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kultúra

XIV. mestský ples

Stupava - V Kultúrnom dome sa v sobotu 10. februára konal v poradí
u trnásty mestský reprezentaèný ples pod zátitou primátora
mesta. Nové priestory konferenènej sály mali pri tejto príleitosti premiéru a bola to aj skúka, èi je moné v týchto priestoroch organizova aj takéto reprezentaèné podujatie. V programe úèinkovali najmä
domáci umelci - do tanca hrala Veselá muzika a DJ Janko Borák,
úvod plesu patril taneèným kreáciám v podaní Petra Jasovského
a Lucie Vestenickej, Stupavèanky, ktorá je majsterkou SR v latinskoamerických tancoch a taneèným skupinám Eliah a Devils. Spokojnos
hostí potvrdila, e sa ples vydaril a v budúcnosti nájde svoje miesto
práve v Kultúrnom dome.
-ps-

O najkrajie ve¾konoèné vajíèko

Blíiace sa Ve¾konoèné sviatky sú aj na Záhorí odjakiva spojené so
starostlivou prípravou nielen bohatého stola a pohostenia pre
ibáèov, ale najmä so zdobením ve¾konoèných vajíèok - kraslíc.
Mestské kultúrne a informaèné centrum v Stupave pri tejto príleitosti
vyhlasuje celozáhorácku súa o najkrajie ve¾konoèné vajíèko.
Sponzorom súae je najväèí producent hydiny a vajec na Záhorí
spoloènos Hydinár a.s. Gbely.
Ako sa do súae zapoji? Nu jednoducho, pod¾a vlastnej fantázie
ozdobíte vajíèko - výduok, ale podmienkou je, aby bol na stuke
(aby sa kraslica dala zavesi na "leteèko"), kraslicu starostlivo zabalíte
a do balíèka pridajte lístok s menom a priezviskom, adresou a uveïte
aj svoj vek, aby sme vás vedeli zaradi do súanej kategórie. A èo
potom s balíèkom? Vyh¾adajte firemnú predajòu Hydinár a.s. Gbely
v Stupave, nájdete ju na Hlavnej ulici oproti vinárni, kanceláriu Kultúrneho domu alebo kninicu. Tu môete svoje súané kraslice odovzda v termíne od 12.3. do 22.3. 2007. Odborná porota vyhodnotí 3 najkrajie kraslice a to v troch súaných kategóriách do 10 rokov, do 18
rokov a v kategórii dospelí od 18 rokov. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoèní dòa 30. marca v MKIC v Stupave. Výstava kraslíc bude vo výstavnej sieni MKIC v Stupave od 31.3. do 7.4.2007. O výsledkoch súae bude verejnos informovaná prostredníctvom mediálneho partnera
- týdenníka Záhorák a výherná listina bude uverejnená vo vetkých
predajniach firmy Hydinár a.s. Gbely. Pre víazov sú pripravené zaujímavé ceny, ktoré venuje sponzor súae firma Hydinár a.s. Gbely.
Info: e-mail: info@msks-stupava.sk, tel: 02/6593 4312

Nová vypa¾ovacia pec

OZNAM

Kninica Ruda Morica v Stupave upozoròuje svojich èitate¾ov, ktorí
zabudli vráti poièané knihy vo výpoiènom termíne, e môu tak
urobi v "Týdni slovenských kniníc" t.j. od 26.3. do 30.3.2007 bez
zaplatenia pokuty z omekania. Zaplatia len èlenský poplatok.
Zároveò oznamujeme, e v kninici predávame kniné novinky pre
deti aj dospelých a pre iakov Z ponúkame rôzne príruèky a testy
na zdokonalenie v slovenèine a v matematike.

"ZÁHORIE" oslavovalo 15. narodeniny

Prihláste sa na

Kurz latino-amerických tancov pre zaèiatoèníkov,
vhodný pre páry vo veku od 18 rokov do veku "kto sa ako cíti".
Poèas kurzu, ktorý vedie profesionálny taneèník z Nikaragui,
sa kurzisti nauèia základy tancov:
samba, èabada, salsa, rumba, mambo.
Uzávierka pre prihláky: do 28. februára 2007. Kurzovné: 1200,-/os.
Kurz bude prebieha kadú nede¾u v popoludòajích hodinách.
Info: 02/6593 4312, 0905 364 224, e-mail: info@msks-stupava.sk

A MÁME SA ZAS NA ÈEM SMÍT
...Kúpim ti Mariko
americké bombarïáky
na letisku v Kuchiòi
budeme spouem létat
Vestfálckem aj v Poríòí

Zástupcovia OZ Pohodka, by sme sa aj touto formou chceli poïakova darcom finanèného príspevku na zakúpenie vypa¾ovacej pece do
naej keramickej dielne. Dòa 12.9.2006 sme podali projekt, ktorý bol
úspene prijatý a nám boli poukázané prostriedky na spolufinancovanie na zakúpenie pece. Tento projekt sa uskutoènil vïaka podpore
z fondu Citibank, zaloeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladate¾om fondu je spoloènos Citibank (Slovakia) a.s.
Pec bude slúi vetkým iakom náho keramického krúku (od 4 rokov do 60). Vetci sa teíme z daru bez ktorého by sme krúky nemohli realizova.
OZ Pohodka

Co a nemá
co si z jáderek
já nescem americké bombarïáky
já scem prstének.

V decembri si v Záhorskom múzeu v Skalici pripomínali 15 rokov od
zaèatia vydávania vlastivedného èasopisu ZÁHORIE. Zátitu prevzal
predseda trnavského samosprávneho kraja Ing. T. Miku. Podujatie
poctil svojou návtevou i podpredseda vlády SR Duan Èaploviè.
Riadite¾ka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahoová zhodnotila 15
- roènú èinnos obetavých ¾udí, dopisovate¾ov, stálych pracovníkov
múzea.Predvianoèný èas spríjemnil adventný koncert ¾udovej hudby
Jána Rokytu zo susednej Moravy.I my sme osobne pozdravili tento
sviatok èasopisu za Stupavu i obèianske zdruenie Abbellimento.
Myslíme si , e aj v Stupave sú odberatelia a èitatelia tohto
pouèného èasopisu o Záhorí pre Záhorákov.
Mgr. Gabriela Prokeová, za Obè. zdruenie Abbellimento

Dopoludnie pre najmeních

/skrátené/

Takýmito a ïalími úsmevnými básnièkami sa prihovára Záhorákom
spisovate¾ z Jakubova Jozef Moravèík Jakubovec vo svojej novej knike "Hakáèové husle". Krst knihy bol v Zohore 16. januára. Autor touto
knihou nadväzuje na úspenú knihu z roku 2000 - Hakáèové víno.
Krásnymi piesòami pozdravil krst knihy spevácky zbor Glória zo Zohoru. Vydavate¾om knihy je Ján Hladík, grafik, maliar, fotograf zo Zohoru, ktorého obrazy tvorili príjemnú scenériu podujatia. Po autogramiáde prítomných nezáväzne bavili veselí èlenovia ochotníckeho
divadla " Na Hambálku" z Malaciek. Opä jedna z vydarených akcií
náho regiónu.
Mgr.Gabriela Prokeová - Obè. zdruenie Abbellimento

Mestské kultúrne a informaèné stredisko pripravilo v sobotu 17. februára pre najmeních zaujímavý program. V spolupráci s OZ Pohodka a pani I. Vachálkovou bola vo výstavnej sieni intalovaná výstavka keramickej tvorby detí z jej výtvarného krúku. Potom nasledovalo detské divadelné predstavenie a program pokraèoval tvorivými
dielòami. Deti si pod vedením Ivetky Vachálkovej mohli nama¾ova
na u vypálené výrobky obrázky pod¾a svojej fantázie. Chceli by sme
pokraèova v sobotòajích dopoludniach pre deti u aj preto, e sa
pri Kultúrnom dome koná pravidelný trh a u je pre dospelých aj ïalí dôvod, aby prili so svojimi demi aj na kultúrne podujatie. Okrem
programu pre deti pripravujeme poèas Ve¾konoèného jarmoku výstavu kraslíc a najmä prezentáciu ¾udových remesiel a aranovania
kvetov, tak aby okrem nakupovania návtevníci jarmoku mali monos aj kultúrneho vyitia.
-pavel slezák-
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zdravie

Preèo med?

Vèelý med je finálnym produktom vèely medonosnej (apis mellifera), ktorá patrí do èe¾ade blano-krídleho hmyzu. Produkciou
medu sa zaraïuje medzi uitoèný hmyz. Popri mede, ktorý je
hlavným produktom vèiel, produkujú tie vosk, pe¾, propolis, jed
a materskú kaièku. Vèely sú jediným blanokrídlym hmyzom,
ktorý produkuje také mnostvo
medu, ktoré postaèuje nie len na
vlastný rozvoj vèelstva, ale aj na
vytvorenie zásob, o ktoré sa vèelár s nimi delí. Dostatoèné zásoby medu dokáu vèelstvá vytvori
vïaka tomu, e v èase hlavnej
znáky ich spoloèenstvo (jedna
rodina obsadzujúca ú¾ pozostávajúci z 2 - 3 nadstavkov) tvorí
50.000 a 80.000 vèiel. Na nazbieranie jedného kilogramu medu potrebujú vzlietnu 2 a 5 miliónkrát, v závislosti od vzdialenosti a výdatnosti nektáru kveteny. Nektár ete nie je takým medom, ako ho poznáme. Obsahuje 30 - 50 % vody. Donáaný nektár vèely poèas zbierania a uskladòovania spracúvajú a enzýmovým tiepením v alúdku menia na med, prièom ho obohacujú niektorými látkami zo svojho
organizmu. Medom sa vèely kàmia a prebytok ukladajú do zásob (do medníka). Med v medníku zreje, odparuje sa z neho prebytoèná voda a dostáva konzistenciu, ktorá sa od dobrého medu poaduje.
Med je vzácnym liekom a potravinou, ktoré ¾udia poznali u v dávnej minulosti. Vedci odhadujú, e
vèely sa vyskytovali na naej planéte u pred viac ako 80 miliónmi rokov. Pod¾a posledných nájdených vèiel vo fosíliách sa ich
vek odhaduje dokonca a na 100
miliónov rokov. Do zaèiatku pestovania cukrovej repy a z nej výroby cukru, med sa pouíval najmä v domácnostiach ako sladidlo. Uplatnenie u oddávna naiel
tie v ¾udovom lieèite¾stve. Neskôr, ale najmä v posledných desaroèiach sa medu venovala pozornos jeho skúmaním, najmä
chemickému zloeniu a obsahu
minerálnych látok a prvkov. Med
obsahuje 30 - 35 % hroznového
cukru (glukózu), 35 - 40 % ovoc-

ného cukru (fruktózu), 2 - 10%
iné sacharidy, 2 - 12 % dextrínov,
0,1 - 0,5 % bielkovín, 0,1 - 0,3%
minerálnych látok (vitamíny, éterické oleje, kyseliny, nihibíny, glykutylfaktor a iné), 18 - 22% vody.
Bielkoviny sú zastúpené asi 0,1 0,5%. Ich zloenie je rozdielne
a závisí od druhu a pôvodu medu. Nachádzame v òom a 13
druhov aminokyselín vrátane
esenciálnych. Pôvod bielkovín
má èiastoène rastlinný charakter
(z nektáru rastlín), èiastoène ivoèíny (z hltanových liaz vèiel).
pecifické zloenie medu závisí
najviac od zmesy kvetov navtívených vèelami, ktoré med vyprodukovali a líi sa tie pod¾a lokality, obdobia, sezóny a jednotlivých vèelstiev. Hmotnos 1 litra
medu je pribline 1,4 kg. Vysoký
obsah dextrínov v mede nie je na
závadu, naopak spoma¾uje krytalizáciu medu a tým zostáva
med dlho tekutý. Med krytalizuje rýchlejie, ak sa v òom mnostvo glukózy pribliuje mnostvu
fruktózy. V jasných nektárových
medoch je podstatne viac fruktózy ne glukózy, a preto tieto
medy ostávajú tekuté. Tmavie
medy, najmä medovicové, rýchlejie krytalizujú. Táto vlastnos
medu závisí od obsahu dextrínov
a od teploty miestnosti, v ktorej
med uskladòujeme. Skrytalizovaný med nie je menej hodnotný
v porovnaní s tekutým medom.
Jeho nevýhodou je, e sauje
manipuláciu pri jeho uívaní.
V poslednom období sa pri spracovaní medu pouívajú technológie, ktorými sa na zaèiatku jeho
tuhnutia rozbíjajú krytály a med
si zachováva pastovú konzistenciu (pastovanie medu). Med obsahuje jednoduché cukry, ktoré
prechádzajú bez akejko¾vek premeny tráviacim traktom do tenkého èreva (na povrch sliznice)
odkia¾ sú odvádzané do krvných
vlásoèníc a do srdca. Táto vlastnos medu ho zaraïuje medzi
energeticky významnú zloku,
ktorú mono efektívne vyui pri
rýchlej obnove oslabeného organizmu po fyzickej únave, v èase
rekonvalescencie, pri príprave
portovcov, ale aj v benom ivote èloveka. Med obsahuje minerálne látky a stopové prvky. Sú to
soly draselné, vápenaté, horeènaté, sodné. Stopové prvky: elezo, meï, mangán, kobalt, zinok, jód, fluór, kyselina kremièitá
a ïalie, ktoré majú ve¾ký význam pre celkové zdravie èloveka.
Ich mnostvo sa pohybuje od
0,1-0,4 %. Minerálne látky, ktoré
sú v pôde rozpustené vo vodných roztokoch, dostávajú sa
z nej do rastlín a z nich do medu.

Zvlá medovicové medy obsahujú týchto minerálnych látok
omnoho viac. Zrelý med nesmie
obsahova viac ako 21% vody.
To, e med obsahuje základné
cukry vstrebate¾né bez nutnosti
enzýmov, je ve¾mi vhodný pre
sladenie kojencom, kde nespôsobuje kvasenie v zaívacom trakte a nerobí plynatos a bolesti.
Sú aj názory, e med deom do
veku dvoch rokov sa nemá podáva. Stopové minerály, hlavne
elezo a meï sú dôleité pre
zvýenie hemoglobínu v krvi. Prítomnos fosforu a vápnika pôsobí proti vzniku krivice a horèík pôsobí uk¾udòujúcim úèinkom.
Z ostatných látok sú v mede organické kyseliny: jablèná, vínna
a citrónová. Prítomnos organických kyselín dodáva medu vôòu
a osobitnú chu. Reakcia medu
je kyslá. Aminokyseliny obsiahnuté v mede sú totoné s aminokyselinami zo sektoru hltanových
liaz vèiel a pe¾u. Na bielkoviny je
viazaná prítomnos poèetných
enzýmov. V mede sú obsiahnuté:
invertáza, diastáza, kataláza, fosfatáza, ïalej oxidáza, peroxidáza
a reduktáza. Zahriatím medu nad
45 stupòov Celzia sa enzýmy
nièia a med stráca hodnotné látky. Keï poznáme zloenie medu
a jeho úèinky, môeme z toho vyvodi, pri ktorých onemocneniach a stavoch je med vhodný
na prevenciu a na lieèenie chorôb. Oddávna sa med uíval pri
zápaloch horných ciest dýchacích, ako sladidlo do p¾úcnych
èajov, s maslom v teplom mlieku
pri zápale hrdla a prieduiek,
alebo s rozmixovanou cibu¾ou
proti ka¾u. To, e med obsahuje
jednoduché cukry, glukózu
a fruktózu, obsahuje základné
látky pre glykogén, ktorý sa doporuèuje pri onemocnení peèene, hlavne pri vírusovom zápale
peèene, zápaloch lèníka a pri
pokodení tkaniva peèene liekmi. Med ako súèas ¾udového lieèite¾stva sa vyuíval predovetkým na ¾ahie poranenia a popáleniny. Rezné rany sa takto hojili
bez väèích jaziev. V súèasnosti
si med opä nachádza miesto pri
lieèení priamo, alebo ako podporný liek popri moderných metódach v medicíne. Antiseptický
úèinok medu sa vyuíva s úspechom pri popáleninách, pri vredoch a preleaninách, a to aj
v takých prípadoch, keï zlyhávajú konvenèné antibiotiká. Med
vynikajúco vstrebáva vodu a vyplavuje hnis a cudzorodé látky
z rán. Hroznový cukor obsiahnutý v mede pôsobí osmotickým
tlakom na prekrvenie tkaniva
a prispieva k zahojeniu rany.
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Nízky obsah vody a vysoký obsah cukru obmedzuje rast baktérií. Pri oxidácii cukru pomocou
enzýmu inhibínu vzniká peroxid
vodíka, ktorý má dezinfikaèné
úèinky. Tieto úèinky boli známe
dlho predtým ako bolo vysvetlené, èo sa skrýva za zázraènou
lieèivou silou medu, ktorá pomáhala ¾udom pri lieèení ich chorôb.
Dnes je u vedecky potvrdené,
e tou tajnou silou je antimikrobiálna aktivita vèelieho medu.
Vysoký obsah invertovaných cukrov v mede (60 - 70 %) robí
z medu ideálny zásobník energie
a ¾udský organizmus ju dokáe
z nich ve¾mi rýchlo vyui na zvýenie telesného a duevného výkonu. Preto sa odporúèa v rekonvalescencii, veobecne pri
oslabení organizmu, ale najmä
v pokroèilom veku ¾udí. Je ve¾mi
cenný pre ¾udí s horím trávením,
pretoe cukor v mede je u predtrávený. Med je èasto súèasou
potravinových zásob horolezeckých výprav. Dnený moderný
èlovek, èasto vystresovaný, si
ve¾mi rád vezme potravu, ktorá je
uk¾udòujúca, regenerujúca a je
naviac chutná. Med znamená
vdy obohatenie raòajok. Jeho
úèinky sa zvyujú najmä pri pravidelnom uívaní aj v meních
dávkach. Napríklad chlieb s medom, lyièka èistého medu, lyièka medu v èaji, lyièka medu
v pohári vody ráno na laèný alúdok, alebo veèer pred spaním.
Med v èaji má nezastupite¾né
miesto, ak pod¾a druhu èaju
správne zvolíme druh medu.
Med obsahuje acetycholin, ktorý
roziruje drobné cievy a tým zniuje tlak. Na porovnanie mono
uvies, e jedná lyièka medu má
rovnakú výivnú hodnotu, ako
dve slepaèie vajca. Med je preto
ve¾mi hodnotná potrava. Nové
poznatky o mede prispeli k tomu,
e potravinársky priemysel podstatne viac med vyuíva na obohatenie a skvalitnenie svojich
produktov. Med okrem toho, e
dodáva telu energiu bez zaaovania tráviaceho traktu, povzbudzuje èinnos èriev pri dlhodobej
zápche. Naopak, pri neinfekèných hnaèkách pôsobí uk¾udòujúco. Dextríny obsiahnuté
v mede hoja poranenú sliznicu,
preto sa med pouíva tie pri vredovej chorobe alúdka, dvanástorníka, alebo sliznice hrubého
èreva. Je známe, e med zastavuje rast a rozmnoovanie irokého spektra mikroorganizmov
(najmä baktérií).
Spracoval: tefan Demeter
(Dokonèenie v budúcom èísle.)

poviedka

Maèka

Adolf Lachkoviè
(Z pripravovanej knihy filmových poviedok)
Tanèíme popokatepéétl twist ...
reve v hale najnoví hit. Tancujme, tancujme, bláznivo poskakujme ... twist, twist, twist ...!
Twistová horúèka na filmárskom
bále. Mladé i starie nôky ien
sexy pôvabne, no rezko odskakujú od seba. Ale pozornos na
parkete náhle vzbudí nezvyèajná
èierna maska - maèka. Odvány
èierny trikot zapasovaný a vklínený do kadej - kaduèkej károèky tela. Nechýbajú dlhé fúzy a
chvost. V oèiach filmárskych
dám navonok okamite pohàdanie, pohorenie, vnútri ieravá
závis. Èo si to dovo¾uje? Taká
nehoráznos! Tieto eny nemajú
hanby. Aj nahé by tu tancovali...!
Tajomná ena-maèka s dokonale vyformovaným telom a úzkymi trbinami oèí ide z kola do
kola. Páni sa prekonávajú, nu
ale komu by nepadlo vhod, aspoò na malú chví¾u ma v náruèí
túto neobyèajne ivú "koèku"
s takmer nahým telom? Na kadú otázku iba fistulovo-slabé
zamòaukanie, a to je málo na
odhalenie. Èo by za to dali, keby
vedeli, kto sa za tou perfektnou
maskou maèky skrýva. Áno, ale
práve táto zvedavá, hryzavá neistota, kto sa vám to vykiera do
oèí, je tou pravou so¾ou kadého
plesu.
Maske-maèke môete tyka,
môete ju stíska, chyta za fúzy
a chvost, ale to pánom z filmu
nestaèí. Navye maèka sa vie
bráni, je vyberavá a ikovná;
zakadým sa vrtko vymkne z nechceného objatia. Jej pohyby
pritom nepostrádajú eleganciu,
ba a akúsi jemnú gráciu. To èloveka mýli. Kto je to? Kto je to?
epkanie pri stoloch. Hereèka?
Asi dáka hereèka, ale ktorá to
môe by, ktorá má takúto oèarujúcu postavu? Kostymérky pri
jednom stole, maskérky pri druhom, krútia hlavami, sporia sa,
dohadujú. Tá, tá, nie tá, oná, nie,
tá nemá také pekné nohy, tak
ktorá ...? - Nehádajte sa, ja ju
bezpeène odhalím, - povie suverénne jeden z manelov, inak
známy záletník a rázne vstane od
stola.
Zakrátko ju drí v náruèí. - Madam, máte nádherné telo, - nad-

sadí okamite; vie predsa ako na
eny ís.
Ale maèka iba koketne pohodí
hlavou. - Mòau, mòau.
To, e mu twist nejde, ho najmenej trápi. Udruje iba rytmus.
Musí ju odhali! Vpíja sa do jej úzkych primúrených oèí, ale niè.
Je to tá, hentá, alebo Jana? Nie,
Jana, nie, to by poznal. Blaena
je vyia, Alenka, alebo Renáta?
Zaène jej tyka. - Viem, kto si,
darmo si tu pomòaukáva. - Ide
na vec "tvrdo" Môeme sa zajtra
zís? Iba tak na kávu, na tamprlík .... neobanuje!
- Mòau. - Maèka sa vnútri
usmieva, takto si to predstavovala. Vetci sa chcú s òou stretnú. Vetci laèno baia po jej tele.
iadny chlap vak nevie na èom
je. Mòau je súhlas, alebo zamietnutie? Nevie to deifrova. To ho
práve zlostí. Keby prehovorila,
hneï by ju odhalil. Snaí sa ju
pritisknú k sebe, no nedarí sa
mu. Ba naopak, maèka sa mu
zrazu vymykne a u sa vrtí
s iným. Doparoma!
Oèi ien pri stole horia naliehavou zvedavosou. - Je to hereèka? Èo si zistil?
- Niè, na rukách má rukavièky
a vánivo tancuje.
- Na to by a bolo, - zakaredí sa
manelka. - Tak, èo myslí, kto to
môe by? Robí si z vás chlapov
srandu. Si neika, keby som
s òou tancovala, hneï by som ju
odhalila.
- Je mi akási povedomá, - bráni
sa mu. - Stopercentne ju poznám, ale naozaj neviem... vetko má zakryté...
- Ani by som nepovedala, opovrlivo sa zatvári kolegyòa.
- Mòau, - zaèujú jej prikrtený
hlas.
- Provokuje, makara, len sa
pozrite! - A maèièka si vskutku
vyberá priamo z tanca ïaliu
muskú obe. Chlap sa nevzpiera. Vetky masky si to môu dovoli. Do polnoci!
Ale maèka sa jednému muovi
úmyselne vyhýba. Uniká mu celý
veèer. Ten, sa na òu uprel. Taký
by ju mohol odhali, musela sa
v tanci premáha, aby sa mu
nepoddala. Bol to blaivý pocit.
Pozná ho. Je to hlavný osvet¾o-

vaè, pekný muný chlap, ale nikdy si ju ani nevimol. Vedela by
ho milova, aj keï je enatý. Pokazila mu veèer? Nech, vetci sú
rovnakí. Vidí, ako po nej sliedi
oèami. Zrejme mu manelka po
tanci vynadala. Sedí s òou a dcérou pri stole ako zmoknutý. Nalieva im víno do nedopitých pohárikov. Trpí. Má sa mu odhali?
Nie, rýchlo zaenie pokuenie.
Vetko by pokazila na èo sa tak
dlho, premyslene a dôkladne
pripravovala. A tak ïalej víri vodu, muov preberá, stíska sa
s nimi, necháva sa oblapkáva,
èimièky jej vo vzduchu len tak
lietajú. Triumfuje!
Ale vetko, nielen ¾udský ivot,
aj filmový karneval býva doèasu.
Polnoc a slávnostný tu! Vyhlasovanie cien, masiek i tomboly!
Ceny pre astlivcov sú pripravené - èokoládová torta, f¾ae
ampusu, vína, peòaenka, zrkadlo a ïalie drobné predmety náhle obracajú pozornos na seba.
Vetko strnie, ¾udia vyahujú
a pozerajú na èísla zakúpených
lístkov tomboly. Masky sa stavajú
do radu bliie k stolu. Napätie a
zvedavos. Ktorú z nich ohodnotia najvyie? Predseda poroty
ju vzápätí vyhlasuje: - Prvú cenu
masiek získava, - dramatická
pauza, - maska maèka! Za vtipnú a dokonale zvládnutú, detail-
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ne vypracovanú masku!
Súhlasné výkriky, potlesk, pískanie, pirály konfiet bláznivo
víria nad hlavami. Ale kde je maèka? Obzeranie, h¾adanie, zháòanie sa po víaznej maske sa chytá vetkých. Ale tej odrazu niet.
- Kde je? Prosím, prihláste sa! Ve¾ká torta stojí na stole nedotknutá. - Prihláste sa, lebo vám ju
zjeme! - Smiech, ale po maske
maèke ani stopy.
Zmizla. Kedy? Tu som ju predchví¾ou videla... Stála pri mne...
Tancovala s mojím muom....
Mono je na toalete ...
Maèka bez masky má u na
prepotenom trikote natiahnuté
mierne dokrkvané modré aty.
Na toalete jej to trvalo iba okamih. Stojí v kúte pri vchode a na
trochu rozcuchané vlasy si nasadzuje bledoèervenú trikovanú
èiapku. Chví¾u måkvo pozoruje
zhon, ktorý vyvolala. Nikto si ju
nevíma. Vetky krky a oèi sú
obrátené k predsedovi poroty pri
centrálnom stole. Pri jeho opätovnej výzve sa jej zmocní kratuèké zaváhanie. Chví¾ku predsa
bojuje so sebou. Nie, dôrazne
zakrúti hlavou, nie, nepreila by
to sklamanie. Nie! Nechce tú
chví¾ku slávy. U akoby videla
ten výsmech v mnohých oèiach
- pff, tá?! Nie, nezhodí sa pred
nimi. Nikto sa to nesmie dozvedie a ani nikdy nedozvie. Nechá
si to iba pre seba.
¼udia v sále i okolo nej stále
behajú, zháòajú sa po maèke
a ona v následnom tombolovom
hurhaji rýchlo opúa predsieò
ve¾kej taneènej sály.
Vonku si pevnejie pritiahne
ál. Áno, takto si to predstavovala. Pomsti sa vetkým tým odporným namysleným muom.
Áno, presne takto... takto... horké
slzy sa jej samé spustia z naminkovaných oèí a lejú sa po
kiahòami nepekne poznaèenej,
ete mladej tvári. Vie to naisto opä si ju celý rok nikto nevimne. iaden z tých lepiacich sa
chlapov, ju, Gizku, obyèajnú pomocnú kuchárku z filmárskej závodnej jedálne, nikto ani len
neosloví..

z kultúry

Materské centrum

"Faangi" sú èasom zábav, svadieb,
zabíjaèiek, makarných plesov, hodovania a pitia. Aj v naom Materskom
centre Fifidlo sme nadviazali na tradíciu Stupavy, sprievod masiek - Makár
a faiangy sme oslávili ve¾kým karnevalom, ktorý sa konal dòa 8. 2. 2007 v sále Kultúrneho domu. Deúrence sa nám predstavili v najrozmanitejích maskách: princeznièka,
lienoèka, ako, motorkár a ete mnoho iných pekných kostýmov,
v ktorých spokojne poskakovali na parkete. O zábavu sa starala au¾a Jau¾a - Lucka Veselá, ktorá svojimi hrami a súaami dokázala
udra pozornos detièiek do samého konca.
Po dobrej tancovaèke nám vetkým dobre padlo obèerstvenie od fy.
Kofola a pochutili sme si aj na koláèikoch, èi tradièných faiangových
ikách, ktoré napiekli mamièky i babièky. Vetkým, ktorí sa podie¾ali
na tomto peknom popoludní patrí naa srdeèná vïaka a teíme sa u
teraz na ïalie spoloèné stretnutie.

V mesiaci marec Vás pozývame:
Dòa 20. 2. o 16:00 hod na prednáku o lieèbe homeopatikami, ktorá
bude taktie spojená s obèerstvením.
Ani tento mesiac nebudú chýba cvièenia pre detièky, taneèné
popoludnia a cvièenia pre mamièky. Zároveò vyzývame vetky
tehu¾ky, ktoré majú záujem o cvièenie nech sa prihlásia na tel. è. 0905
985167, alebo môu nám napísa na: mcfifidlo@zoznam.sk

Tvorivé dielne v Domove dôchodcov

Domov dôchodcov v Stupave je najväèie zariadenie svojho druhu
v Bratislavskom samosprávnom kraji a jedno z najväèích na Slovensku vôbec.
Má kapacitu 250 lôok a je rozdelený na dve èasti - domov dôchodcov a domov sociálnych sluieb.
Keïe sa tu klientom poskytuje 24 hodinová starostlivos, pracovníci
sa im snaia zaplni a spríjemni kadú vo¾nú chví¾u. Nachádzajú sa tu
tzv. "tvorivé dielne", kde klienti nielen dokazujú svoje zruènosti, ale sa
aj zabavia a poteia.
Nadácia SPP vyhlásila vo februári 2006 výzvu na vytvorenie projektov, na ktorú pracovníci domova zareagovali vypracovaním projektu. Boli vybraní a vïaka Nadácii SPP do "tvorivých dielní" pribudli
krosná. Nako¾ko nejde len o ich obsluhu, ale aj o triedenie látok, èi u
pod¾a farby alebo typu, strihanie, zoívanie, namotávanie do klbiek
atï., zapojili sme do týchto èinností i èas klientov s aími poruchami. Dosiahli sme tým èastejie stretávanie sa klientov, ich lepie
spoznávanie a rozvíjanie sociálnych kontaktov.

Fit s Fifidlom

Milé mamièky, iadna diéta ani zaruèený odtuèòovací výrobok vám
nenahradí pohyb. S Fifidlom teraz môete nielen upevni svoje zdravie, získa tíhlu líniu èi pekne vypracované svaly, ale aj nadviaza nové priate¾stvá a spoloène si s ostatnými mamièkami aktívne "odpoèinú". Staèí, ak prídete na cvièenie pre maminy - na hodinu aerobicu,
ktorú pre vás pripravuje Marika Hlavenková. Cvièite¾ka Marika má viac
ako pätnásroèné znalosti a skúsenosti s aerobicom. Pracovala vo
viacerých fitnescentrách v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí v Stupave.
Venuje sa viacerým druhom cvièenia aerobicu: aerobic pre zaèiatoèníkov, latino-aerobic, body-work, bodyforming a fittball. Vetkým maminám odkazuje "Cvièenie vplýva na kadého èloveka pozitívne, zlepuje kondíciu, upevòuje imunitný systém a formuje postavu. Odburáva nielen tuk, ale aj stres. Odporúèam vám cvièi 2 a 3-krát do týdòa
a v kadom veku."

V materskom centre u "cvièia" aj najmenie detièky. Alena Hlavatá,
ktorá chodí pravidelne cvièi so synom Jakubkom, hodnotí cvièenie
pre detièky ako príjemne strávené minúty. "Zacvièia si deti a trochu aj
mamky. Jakubko je astný, e je s inými demi a deje sa nieèo iné."
Cvièenie pre mamièky s demi pripravuje aj Silvia Gabrielová, ktorú
sme poiadali o krátky rozhovor:
Aký je obsah cvièenia pre detièky?
- Formou hry cvièenie úèelne vyuíva rados a poteenie malých detí
z pohybu. Ide o jednoduché pohyby, pri ktorých diea získava pocit
úspenosti a mama rados zo "ikovnosti" svojho dieaa. Mama je pre
diea vzor, priate¾, pomocník, dôverník a partner, ktorý mu ponúka
monos kooperova v hravých riekankach spojených so spevom a
pohybom.
Ako sa majú mamièky na cvièenie pripravi?
- Cvièenie si nevyaduje pre deti a mamièky peciálnu prípravu. Deti
sa cítia dobre v pohodlnom odeve. Pre mamièky je cvièenie psychickým uvo¾nením organizmu a u¾achtilou zábavou.
Aký prínos má cvièenie pre dieatko?
- Pohyb predstavuje pre diea ve¾ké lákadlo, ktoré mu otvára nový,
vzruujúci svet. Jeho nedostatok sa u detí prejaví nepokojnosou
a nepohodou celého organizmu. Cvièenie jednoduchou hravou formou postupne zdokona¾uje hrubú motoriku dieaa (pohyby celého
tela) a neskôr i jemnú motoriku (pohyby rúk a manuálne schopnosti).
Akáko¾vek pohybová aktivita podporuje zdravie detí a vzbudzuje
v nich rados a túbu po svojom "úspechu". Prajem mamièkám a ich
deom ve¾a radosti a zároveò oddychu pri spoloèných pohybových
chví¾ach v materskom centre Fifidlo!
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Novoroèné stretnutie florbalového klubu

Úspená èinnos florbalového klubu FK Bogdau Stupava, ktorý bol
zaloený a funguje pri Z kpt. J. Nálepku v Stupave je veobecne
známa. V utorok 30. januára sa v Kultúrnom dome konalo novoroèné
stretnutie klubu, aby vyhodnotilo svoju celoroènú èinnos a vedenie
informovalo hráèsku základòu o plánoch do budúcnosti. Na stretnutí
sa zúèastnili primátor mesta Stupava, ktorému vedenie navrhlo funkciu - èestného prezidenta klubu, riadite¾ Z Mgr. L. Csillaghy, viceprezident klubu Ing. Lohazer, sekretár klubu J. Fier, pedagógovia
koly a ïalí hostia.
Stupavský florbalový klub je mohutný a silný tým, e dokázal oslovi
iakov a iaèky naej koly. Oslovil mladú generáciu, ktorá je naou
budúcnosou. Florbal sa stal dobrým protihráèom nude a niènerobeniu, tým najvánejím a najnebezpeènejím hrozbám pre mladú generáciu, lebo od toho, ako nae deti a mladá generácia trávia vo¾ný
èas od toho závisí duevné i telesné zdravie naich detí a mladých
¾udí. Mohutná úèas hráèov - iakov koly i rodièov na tomto stretnutí
jasne ukázala, e nuda zostala sedie na trestnej lavici, e nemá miesto medzi naimi demi, e sú plní energie a elánu, e vedia, èo chcú,
e chcú portova. Úasný kus tvrdej práce ¾udí, ktorí stoja za florbalovým klubom, tak dostal poctu, poïakovanie a uznanie, na ktoré
zvyèajne nezostáva ve¾a èasu.
O tom, e florbal sa stal doslova masovým portom svedèí aj poèet
drustiev, ktoré postupne vznikali od roku 2004. Najmladie drustvo
pod názvom Srne a drustvá Panda, Èierne maèky trénujú E. Slezáková a M. Polakovièová.
Drustvá chlapcov Tigre, Panters, tart a Bogdau U15 - trénujú
Jaroslav Fier a Tibor Pogay.
Drustvo chlapcov Bogdau U 17 - Jaroslav Fier a Jozef Veselovský.
Najstarie dievèatá - drustvo Fireball U17 trénuje Mgr. Marcela
Mózová
V rámci klubu pôsobí aj drustvo muov známe pod názvom Bogdau.
Jednotlivé drustvá sa predstavili publiku, potom prehovoril sekretár
a zakladate¾ klubu J. Fier, ktorý poïakoval sponzorom, rodièom
a trénerom za ich pomoc a obetavú prácu pre rozvoj klubu, ktorý pre
svoju úspenú èinnos potrebuje zapálených ¾udí, ale aj nemalé finanèné prostriedky. O podpore zo strany vedenia koly hovoril riadite¾
Mgr. Csillaghy. Na záver èinnos klubu vysoko ocenil primátor mesta
Ing. Bele a pris¾úbil, e sa bude zo vetkých síl usilova o zabezpeèenie podpory pre èinnos klubu. Po skonèení oficiálnej èasti nasledovalo neformálne stretnutie s obèerstvením.
-ps-

Rozpis turnajov BOGDAU STUPAVA 2007
Ve¾konoèný turnaj 4.4.2007
organizátor Bogdau Stupava a Z Stupava
U 11 - chlapci + dievèatá : región Bratislava
Medzinárodný turnaj Liberec : 14.-17.6.2007
Zúèastòujú sa :
BU - 14 - chlapci - 15 úèastníkov
GU - 14 - dievèatá - 15 úèastníkov
BU - 16 - chlapci - 15 úèastníkov
GU - 16 - dievèatá - 15 úèastníkov
Medzinárodný turnaj : PRAGUE OPEN - Praha 10.-15.7.2007
BU - 14 - chlapci 15 úèastníkov
GU -14 - dievèatá 15 úèastníkov
GU - 16 - dievèatá 15 úèastníkov
SLOVAK OPEN - Bratislava - 27.6.-1.7.2007
ENY
BU - 15 - dievèatá 15 úèastníkov
STUPAVA CUP - mesiac september
medzinárodný turnaj -organizuje BOGDAU STUPAVA
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rôzne
Mestské kultúrne a informaèné centrum pozýva

Spoloèenská kronika Stupava
Zosobáili sa:
Andrej Vlèek - Bibiana Vlèková
Peter Skácal - Kvetoslava urinová
Rastislav Baroò a Jana Procházková
Narodili sa:
Jakub Sýkora
Sofia Turanská
Ján Dudík
Zuzana Beloritová
Samuel Tomkoviè
Anna Kralovièová

10.3. Prednáka veterinárneho lekára MVDr. R. Kazarku o 11.00
hod - Kultúrny dom prednáková miestnos na 1. poschodí, vchod
od Kúpe¾nej ulice.

Opustili nás:
Ivan Hasoò /1935/
Jozef vajdlenka /1923/
Milan Peschl /1939/
Florian Vilem /1923/
Anna Siváková /1926/
Jolana Královièová /1931/
ofia Moricová /1926/
tefan Kuèera /1927/

13.3. Klub cestovate¾ov - Cestománia Mestské kultúrne a informaèné centrum vás pozýva na prvé stretnutie Klubu cestovate¾ov Cestománia, ktoré sa usktutoèní v utorok 13. marca vo výstavnej sieni Kultúrneho domu o 18.00 hodine (vchod zo Sedliackeho dvora).
O svojich záitkoch z Kene vám porozpráva pani Mgr. Gabriela
Prokeová. Prednáka je spojená s videoprezentáciou a výstavkou
suvenírov. Info: 02/65934312. Vstup vo¾ný.

Spomíname

17.3. Oldies diskotéka - pre mierne pokroèilých v Kultúrnom dome
od 20.00 hod. DJ Gabo a prekvapenie - vystúpenie skupiny latinoamerických tancov. Vstupné 190 Sk (vrátane nápoja).
Rezervácia vstupeniek: 02/6593 4312, kancelária KD.

Dòa 24.marca 2007 uplynie rok od smrti náho
otca, dedinka, strýka, brata a svata Emila Horeckého. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

22.3. Regionálne fórum aiskový región Klimatickej aliancie
Stupava a okolie/ Marchfeld - Konferenèná sála od 10.00 hod
28.3. Slávnostná akadémia pri príleitosti Dòa uèite¾ov.

Smútiaca rodina

31.3. Ve¾konoèný jarmok od 8.00 hod pri Kultúrnom dome
Výstava kraslíc - súa O najkrajie ve¾konoèné vajíèko - výstavná
sieò Kultúrneho domu (výstava potrvá do 6.4.2007)
Prezentácia aranovania kvetov, ma¾ovania kraslíc - výstavná sieò
Kultúrneho domu (od 8.00 hod)

Spomíname

S láskou a bolesou spomíname na náho otca
a manela ¼ubomíra Prokea, ktorý 7.2.2002 tragicky zahynul. Bol to ten najlepí otec a manel, ktorý
najviac na svete miloval svoje deti a manelku. Navdy zostane v naich srdciach ako ten najmilovanejí èlovek. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
manelka Jajka a deti Ivko a Tinka

Výstava Národný park Dunajské luhy
Vo vestibule Kultúrneho domu je intalovaná výstava rakúskeho
partnera Nationalpark Donau Auen Zároveò vás pozývame na Dni
otvorených dverí v termínoch 27.5. a 26.10.2007 do centra Národného parku v Orth/Donau.
Vstup poèas celého dòa je vo¾ný, návteva expozície a peia túra do
Národného parku o 14.00 hod je so slovenským sprievodcom. Slovenské dni v Národnom parku v termínoch 5.7., 29.8., 15.9. - prehliadka výstavy "DonAUräme", vyhliadková vea, túra po Národnom
parku so slovenským sprievodcom, informaèný materiál v slovenèine, dåka prehliadky je cca 3 hodiny, z¾avnené vstupné.
Info: www.donauauen.at, e-mail:schlossorth@donauauen.at, v slovenskom jazyku: katka.zlochova@stonline.sk, 02/64538494.

Spomíname

Dòa 7. marca uplynie rok, èo nás navdy opustila
milovaná manelka, mamièka a stará mama pani
Janka Mazúrová. Èas hojí rany, ale boles a smútok
zostávajú v naich srdciach. Ïakujeme vetkým,
ktorí s nami spomínajú.
Smútiaca rodina

Za ofiou Moricovou

Pripravujeme
Jazykové kurzy pre mini skupiny - maximálne 4 osoby.
Info: e-mail:slezak@msks-stupava.sk, 0905 364 224.

V tichosti a skromnosti po akej chorobe dòa 7.
februára zomrela pani ofia Moricová, ktorá celý
svoj ivot venovala práci. Pani Moricová generáciám stupavèanov otvárala mono prvé knihy v ich
ivote. Je to zvlátne poslanie, lebo otvorením knihy im otvárala okno do ve¾kého sveta. Skromná
ena, manelka ve¾kého spisovate¾a, venovala
svoj ivot otváraniu obzorov a myslím si, e mnohí
si pamätajú, e to bola práve ona, ktorá im prezradila ve¾ké tajomstvo skryté v napísanom slove. ivot nemusí by hluèný, dramatický
a búrlivý, aby mal svoju cenu.
Aj to ticho a skromnos kninice môe by ve¾kým javiskom ivota.
Aj tá drobná práca môe budova ve¾ké dielo. Lúèime sa s Vami, ale
navdy zostávate v naich pamätiach v kninici, medzi knihami, medzi to¾kou múdrosou sveta, ktorú ste ponúkali vetkým.
A nad vetkou tou múdrosou sveta stojí srdce a Vy v tých naich
srdciach máte svoje miesto.
Èes Vaej pamiatke!
kolegovia z Mestského kultúrneho a informaèného centra Stupava

Venujte nám 2 %

Váení spoluobèania, milí priatelia, rovnako ako minulý rok môe aj
teraz kadý obèan, zamestnaný na Slovensku urèi, na èo sa pouije
èas z jeho odvedenej dane z príjmu za rok 2006. Táto monos je
rozírená aj na právnické osoby (firmy, ivnostníci). Je to právo, ktoré umoòuje zákon. V minulom roku takto získané prostriedky sme
v spolupráci s Farským úradom vyuili na prevádzku Pastoraèného
centra a na podporu akcií v òom uskutoènených (mládenícke akcie, Deò matiek, Mesiac úcty k starím, seminár a duchovné cvièenia). Aj v tomto roku sa uchádzame o Vau priazeò. Ak sa rozhodnete nás podpori nae identifikaèné údaje sú nasledovné: Názov: Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava Sídlo: 900 31
Stupava, Mlynská 1, Právna forma: Obèianske zdruenie, Identifikaèné èíslo (IÈO): 00699349001, Termín: do 30. 4. 2007 pre osoby, ktorým daòové priznanie robí zamestnávate¾ do 30. 3. 2007 pre
právnické osoby (firmy, ivnostníci) Ponúkame aj tlaèivá s naimi
vyplnenými údajmi, ktoré nájdete vo vchode farského kostola alebo
u F. Stachovej na tel. è. 6593 4127.
Prosíme Vás, aby ste oslovili aj ïalích ¾udí okolo seba, ako aj firmy
a podnikate¾ov vo Vaom okolí, pretoe toto právo sa vzahuje aj na
nich. Za Vá dar, ktorým podporíte podujatia prináajúce do naej
spoloènosti pozitívne hodnoty, ïakujeme.

Poïakovanie

Dòa 4. februára 2007 sa uskutoènila výroèná èlenská schôdza SÈK
skupina II. Výbor touto cestou ïakuje vetkým sponzorom, ktorí prispeli finanènou èiastkou a darmi pre dobrovo¾ných darcov krvi.
Zároveò ïakujeme èlenom SÈK II, darcom krvi a pozvaným hosom
za ich hojnú úèas na schôdzi. Predsedkyòa SÈK II p. Vilma Vígerová
ïakuje vetkým èlenom výboru za celoroènú prácu a prípravu výroènej èlenskej schôdze.
Vilma Vígerová

Katolícka jednota Slovenska
poboèka Stupava
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Rôzne
Fvýkup a predaj
Fmotorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
Folejov, mazív, autokozmetiky
FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)

Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava
pozýva deti na jarné prázdninové podujatia:
Prázdninová taneèná kola - írske tance
od 5.-9. marca v Kultúrnom dome v Stupave,
pre deti od 6 do 14 rokov (zaèiatoèníci i pokroèilí)
Tréning: 10.00 - 15.00 hod, spoloèný obed od 12.0013.00 hod. Prázdninovú kolu vedie Jana Vagaèová t. s.
Eliah (t.è.: 0905 200 518)
Poplatok: 900 Sk vrátane obeda a nápojov.
Prihláky: na adresu janavagacova@post.sk,
osobne v kancelárii Kultúrneho domu alebo v Mestskej
kninici R. Morica.
Minimálny poèet prihlásených: 14
Uzávierka pre prihláky: 28.február 2007
V piatok 9.marca o 17.00 hodine
prezentácia výsledkov taneènej koly pre rodièov.

likvidácia vozidiel NON STOP
Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

Hlavná ulica 9/21,
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/ 6593 5555
mobil: 0903/ 462 782
e-mail: lubos@grauto.sk

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 KOOPERATIVA a WÜSTENROT

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

7.3.2007 /streda/
Zábavný kvíz pre deti do 10 rokov spojený s rozprávkami
Súai sa bude o vrecúko prekvapení.
Zaèiatok kvízu o 10.00 hod.- 11.00 hod. v Kultúrnom
dome - vchod od Kúpe¾nej ulice.
Po kvíze premietanie rozprávok, vyhodnotenie kvízu
Obèerstvenie je zabezpeèené!

Znaèiek:
PROTHERM - aj záruèný
JUNKERS - aj záruèný
VAILLANT - aj záruèný
LEBLANC - aj záruèný
BUDERUS - aj záruèný
THERM
DESTILA
GASEX

9.3.2007 /piatok/
Výlet na Èervený domèek
Zraz úèastníkov je o 10.00 hod. pred Kultúrnym domom
v Stupave.
Podmienka úèasti: diea s doprovodom dospelej osoby,
turistická výstroj, preukaz poistenca.
Sprievodcovia a zdravotná sluba sú zabezpeèené!
Obèerstvenie zabezpeèené!

Zoznam ordinácií a odborných pracovísk
na zdravotnom stredisku v Stupave

MUDr. Emília Erdélyiová - obvodný lekár - tel.: 02/6593 4412
MUDr. Milo Magala - obvodný lekár - tel.: 02/6593 4415
MUDr. Ivan Hasák - obvodný lekár - tel.: 02/6593 44594
MUDr. Vojtech Erdélyi- neurológ - tel.: 02/6593 4412
MUDr. Oliver Kubièka - internista - tel.: 02/6593 6654
MUDr. Zuzana Nerádová - psychiater - tel.: 02/6593 4987
MUDr. Zuzana Zúbeková - zubná lekárka - tel.: 02/6593 4084
MUDr. Nora Svobodová - zubná lekárka - tel.: 02/6593 5667
MUDr. Gabriela Lelkeová - zubná lekárka - tel.: 02/6593 4887
MUDr. Zuzana Daráová - zubná lekárka - tel.: 02/6593 5861
Zubné laboratórium - tel.: 02/66593 3492
MUDr. Tatiana Valáková - oèná ambulancia - tel.: 02/6593 4266
MUDr. Jana Mociková - detská lekárka - tel.: 02/6593 4513
MUDr. Kveta Oravcová - detská lekárka - tel.: 02/6593 4066
Mgr. Renata Konyaová - masáe - tel.: 0918 499 018
Lekáreò Fortuna, Zdravotnícka ul. - tel.: 02/ 6593 4416
OBGYN, s.r.o.- MUDr. Marek Dráb, MUDr. Peter Stanko - gynekológ
ADOS - agentúra domácej oetrovate¾skej sluby
Deana Chudá - kozmetika
Hospitálská reho¾a sv. Jána z Boha- Fakultná nemocnica
s polilinikou Milosrdní bratia - rehabilitácia - tel.: 02/6593 6656
Pod¾a -msú-

Zmena programu vyhradená!
Informácie: 02/ 6593 4312

Riadková inzercia
l Predáme nebytové priestory na podnikanie - 268 m2 v Stupave
na Hlavnej ulici è.26 /pri MsÚ/. Tel.: 02/6593 3060
l Prenajmem 1-izbový byt
v Stupave. 10.000,-/mes. vrátane energií. tel.: 0905 215 111
(vola po 19:00)
l Kto douèí slovenèinu a angliètinu pre 7. roèník Z v Stupave?
Tel.: 0908 790 217
l Kúpim nákovu, akúko¾vek.
Tel.: 0903 051 644, alebo 0904
978 296
l H¾adám podnájom v Stupave 2-izbový byt v slunom prostredí
na obdobie 1 roka pre matku
s demi. Cena dohodou. Tel.:
0905 429 244
l Predám plynový ohrievaè vody
zn."Mora Top" za 4.000,- Sk Pôvodná cena 8.500,- Sk, pouíva-
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ný 1 rok. Tel.: 0902 715 615
l Zaopatrím vae diea vo svojej
domácnosti - celodenne /Stupava a okolie/. Tel.: 0902 412 758
l H¾adám upratovaèku - podmienkou upratovanie domu +
ehlenie. Pracovný èas + plat
dohodou v Záhorskej Bystrici.
Tel.: 0903 239 318
l Predám 3,5 m vysoký strieborný smrek na presadenie. Tel.:
0915 434 162
l Robíte oslavu - párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 6,Sk. Tel.: 02/6593 5818, alebo
0910 257 902

