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V tomto èísle nájdete: Nové archeologické nálezy z doby antickej minulosti Stupavy, Ako postupuje realizácia projektov v Stupave, Súbor Matice Slovenskej Bystrièan reprezentoval v Chorvátsku, Ohliadnutie za 15.
roèníkom S Bystrièanma pri muzice

Námestie sv. Trojice oilo v sobotu 28. júla, stretli sa tu cyklisti úèastníci Stupavského cyklomaratónu. Trasa merala 49 kilometrov. Ve¾ký
poèet úèastníkov, pekné poèasie a záujem Stupavèanov urèite poteili organizátora podujatia - OZ Maratón.

Podujatia v Stupave

8.9.2007 -

IX. Roèník Majstrovstiev Èeskoslovenska pretekov malotraktorov do vrchu
ECCE TERRA STUPAVA 2007 - zraz úèastníkov amfiteáter Borník,
zaèiatok pretekov o 13:00

27.9.2007

"Otvorenie týdòa osláv Svetového dòa CR" v Bratislavskom samosprávnom kraji
- regionálne podujatie v Stupave od 14.00 do 21.00 hod - MKIC

27.9.2007

Otvorenie Týdòa regionálnej kuchyne v stupavských retauráciách
pri príleitosti XI. Roèníka Slávností kapusty - Deò zelá 2007

riport

editoriál
Èo bývalo beným javom stáva sa zvlátnosou
a skoro aj vzácnosou. Napríklad také lastovièky.
Mal som to astie, e som vyrastal v rodinnom
dome, ktorý postavili moji rodièia, splácali pôièky,
z dneného poh¾adu smiene sumy, ale dokázali to.
Postavili dom. Hoci sme èakali na vodovodnú prípojku celých trnás rokov, lebo môj nebohý otec
bránil starootcovský vinohrad - tam nad novým
cintorínom a to sa znepáèilo vtedajiemu vedeniu
emenvé a tak bol "zapísaný"- spolu s mojou
maminkou, tak ako aj mnohí ïalí, postavili dom.
Nepíem to na chválu, len kontatujem.
Zvlá pri pozorovaní lastovièiek. Aj tie postavia
hniezdo. Hoci aj na peknej fasáde Kultúrneho domu.
Postavili hniezdo - svoj dom, aby ho miestni
mládenci bezoh¾adne zhodili. Ale pozoroval som
hniezdo lastovièiek, kde sa vyliahli tyri mladé.
Mladé a hladné. Keby ste to videli, dáte mi za
pravdu, e mladá lastovièka nemá telo len akúsi
hlavu a strane ve¾ký zobák. Neskutoèným spôsobom neúnavne pýta a erie. Úbohá "mater"
sa teda nalieta, ne svoje milované mláïatá nakàmi.
A ete jedno poznanie, odnáa z hniezda výkaly.
Teda, môeme poveda, e lastovièky si urèite
do hniezda nepinia. A tak som pozoroval toto
hniezdo radosti a nádeje. Nastal deò, kedy si "mater"
pozvala na pomoc intruktorov lietania. To by ste
neverili, ale ïalie tyri lastovièky predvádzali tým
malým nenarancom techniku lietania, krok za
krokom. Neviem, èím im zaplatila, ale boli to neuverite¾ní ochotníci. Úasné a neskutoèné.
Oèakával som, e ich budú vyahova z hniezda,
aby nabrali odvahu vzlietnu. Nestalo sa tak.
Jednoducho sa tie hladoky postavili na okraj
rodného hniezda a leteli. Nie nadol, ale let za letom,
hoci arbavým, ale leteli. My, moderní ¾udia môeme
hovori o tom, e to príroda tak zariadila. Príroda je
taká neosobná, ja som skôr dôverèivý a myslím si,
e ten úasný zázrak lietania je troku ináè zariadený. Pre mòa osobne toto poznanie znamená
aj to, e mnohé veci vieme, a staèí nám postavi
sa na hranu istoty a neistoty, mono aj pohodlia
a dokáeme vzlietnu. Tak, ako tie hladné lastovièky,
ktoré len èakali na svoju mater, na svoju istotu.
A urèite nezistili, urèite nepochopili, ale boli
donútené vzlietnu. V tom je mono aj pointa
úspechu. Na hrane, v ohrození dokáeme zázraky.
Prajem vám, aby ste, jemnúèko ohrození roztiahli
svoje krídla - schopnosti a zamávali nad naimi
hlavami a dosiahli a ku hviezdam. Stá len tak na
okraji hniezda svojej istoty je síce bezpeèné, ale
pocit, e nikdy nevzlietnete urèite nepomáha i.
ite a lietajte, tak ako lastovièky...

Ak nebude èoskoro zrealizovaný nultý obchvat
Bratislavy, hrozí jej dopravný kolaps

V piatok 24. júla sa na podnet podpredsedu BSK stretli Ing. Gabriel Agárdy, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja a RNDr. Milan Cílek, prvý námestník primátora
hlavného mesta SR Bratislavy. Témou stretnutia bolo vzájomne sa informova o stave
príprav nultého okruhu okolo Bratislavy, tzv. dia¾nice s pracovným názvom D4.
Pôvodne bolo navrhovaných 7 variant trasovania tejto mimoriadne dôleitej dopravnej cesty
okolo hlavného mesta. Do územného plánu Bratislavy v r.1993 bol zaradený variant, ktorý fakticky kopíruje katastrálne územie hlavného mesta. Dôvodom bola snaha, aby sa administratívne práce zvládali èo najjednoduchie. Zaèiatok výstavby bol plánovaný na r. 2011. Tento
variant ostal aj v novom územnom pláne Bratislavy, ktorý bol schválený v tomto roku. Ing.
Gabriel Agárdy informoval námestníka Cíleka o tom, e pre BSK tento variant dnes u nie je
dostaèujúci, pomôe riei dopravu len v najbliom okolí hlavného mesta a nezoh¾adòuje
potreby vznikajúcich priemyselných parkov, automobiliek, atï. Z tohto dôvodu sa BSK zaèal
zaobera ïalími dvomi variantmi z pôvodných siedmych návrhov a to variantom Rovinka Senec - Pezinok (Lozorno) a variantom Rovinka - Blatné. Z uvedených troch variant pre BSK
by bol najprijate¾nejí tzv. stredný, t.j. Rovinka - Senec - Pezinok. Nevýhodou variantu zakotveného v územnom pláne sú úseky pod plánovanou treou vzletovou dráhou letiska, úsek pri
Ivánke pri Bratislave, úsek pri úrskom kanáli, 9 kilometrová dåka tunela pod Malými Karpatmi, trasovanie pri obci Mariánka, atï., èo znaène predrauje výstavbu. Tieto nedostatky
sèasti obchádza - vyluèuje spomínaný druhý variant.
Podpredseda BSK ïalej informoval námestníka primátora o ve¾mi významnej iniciatíve BSK,
a to v rámci Central European Transport Corridor (CETC), ktorá je zdruením regiónov od
kandinávie a po Jadranské more. Trasa tohto dopravného ahu by sa mohla dotknú aj Bratislavy, avak súèasné kapacity dia¾nièného ahu cez Bratislavu nie sú dostatoèné na zvládnutie takejto významnej nadnárodnej komunikácie. Preto by sa dala vyui monos èerpa
z prostriedkov EÚ v rámci CETC. BSK dòa 29. mája 2007 organizoval stretnutie hláv regiónov
zdruených CETC za úèelom prijatia spoloènej deklarácie na zaradenie CETC do programu
EÚ. Podmienkou budúcej monosti financova tzv. nultý okruh z prostriedkov EÚ je zaradenie
plánovanej dia¾nice D4 do národnej siete dia¾níc SR. To sa dodnes nestalo, i keï Národná dia¾nièná spoloènos má tento krok v pláne. Schváli to musí aj Vláda SR.

Daïová kanalizácia

Stupava - Nu, keby len chcel prís bohatý a
výdatný dáï! Aj podnik BSK - regionálne
cesty vyuil obdobie sucha a zaèal s výstavbou daïovej kanalizácie na uliciach Devínska cesta - Záhumenská. Koneène, po dlhých rokovaniach, mesto Stupava dosiahlo
zaradenie investície do rozpoètu samosprávneho kraja u tento rok, pretoe ide o komunikácie II. triedy a tieto spadajú do správy
BSK. Na výstavbe chodníkov sa bude finanène podie¾a spoloènos Volkswagen Slovakia, realizácia závisí od ukonèenia prác na
kanalizaènom zberaèi povrchových vôd.
-msú-

Chodníky na cintoríne

Stupava - V rámci investièných akcií v rozpoète mesta sa v týchto dòoch dokonèuje
vybudovanie chodníkov na mástskom cintoríne. Zloitý terén, na ktorom sa nachádza
cintorín, úzke chodníky a najmä svahy sú
akým oriekom pre optimálne osadenie
chodníkov. Napriek tomu sú chodníky pred
dokonèením, zároveò boli v zemi uloené káblové rozvody pre verejné osvetlenie. Toto
vak nie je v rozpoète mesta na tento rok.
Oddelenie výstavby u reagovalo na pripomienky obèanov, aby boli schody, ktoré sú
súèasou chodníka boli výrazne oznaèené,
aby sa tak predilo úrazom. Okraje chodníkov budú oznaèené farbou.
-msu-
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z obcí

Ako postupuje realizácia projektov v Stupave
Projekt Výstavba technickej infratruktúry v rekreaènej zóne mesta
Stupava je v súèasnosti v tádiu dokonèovania budovania chodníkov
a terénnych úprav po výstavbe kanalizaèného zberaèa. V èasti
budovania kanalizácie sa dokonèuje realizácia domových prípojok na
trase A7 (Nová ulica). Trasa A6 vedúca parkom bude v najbliej dobe
zaústená do preèerpávacej achty. Ukonèenie stavby pod¾a projektu
bolo plánované do 31.12.2007, vzh¾adom na dobrý postup priebeh
a postup prác sa termín realizácie skrátil. Kolaudácia stavby sa plánuje na koniec septembra, a po nej budú obèania vyzvaní na pripojenie domov na novovybudovanú kanalizáciu.

Modernizácia centrálnej mestskej zóny
Stupava - sever

Projekt Regenerácia centrálneho verejného priestoru mesta Stupava
je v druhej etape realizácie. Práce sú sústredené na Hlavnej ulici. Na
strane od tatra banky po ulicu Mlynskú bola vybudovaná daïová
kanalizácia a následne úprava chodníkov na úroveò poloenia
betónového podloia. Na opaènej strane komunikácie prebiehajú
stavebné práce na chodníkoch a verejných plochách, po výstavbe
daïovej kanalizácie sa pristúpi k úprave spodnej èasti chodníkov od
vinárne a po "Vyhnálkovu ulièku". V súèasnosti sa na tejto strane
obnovujú fasády domov a postupne prichádza k výmene strenej krytiny. Poloenie dlaby bude nasledova a po uloení kabeláe pre
verejné osvetlenie do zeme. Ukonèenie projektu je plánované do 30.
mája 2008.

Projekt Výstavba a napojenie Stupavskej cyklistickej cesty na Moravskú cyklistickú cestu zaèal v auguste odovzdaním staveniska dodávate¾ovi stavby - Vodohospodárske stavby a.s.. Firma v súèasnosti
vykonáva vetky prípravné práce pre zaèatie stavby. Mesto Stupava
v súèasnosti vybavuje povolenie na výrub stromov nachádzajúcich sa
na budúcej stavbe cyklotrasy. Tá povedie od Hlavnej ulice po trase Zemianska ul. - Agátová ul. - Kúpe¾ná ul.- Dlhá ul. - Mierová ul.- po
elezniènej ulici a cez dia¾nièný viadukt a po eleznièné priecestie pri
bývalých kasáròach, kde sa napojí na Moravskú cyklistickú cestu.

V súèasnosti prebiehajú práce na preloení a obnove oplotenia katie¾a a zaèínajú výkopové práce pre kabelizáciu NN do zeme a príprava kabeláe pre verejné osvetlenie. Súèasou projektu je i rozírenie telesa chodníka, preto prilo k posunu oplotenia. Chodník bude
rozírený od námestia sv. Trojice po boèný vchod do parku - pri potoku. Oprava plotu katie¾a sa bude robi po celej dåke t.j. a po poiarnu zbrojnicu. Súbene prebiehajú práce na oprave fasád budov v majetku mesta. Bola odstránená neúèelná prístavba k budove mestského úradu a pripravuje sa rekontrukcia fasády budovy úradu, poiarnej zbrojnice a susedného rodinného domu, ktorý je tie majetkom mesta. Za úèelom rozírenia parkovacích plôch a skultúrnenia
okolia úradu bude odstránená susediaca stavba (po pravej strane
úradu). Ukonèenie projektu sa predpokladá v auguste 2008.

Projekt Zlepenie cezhraniènej dostupnosti pomocou dia¾nièného
privádzaèa Stupava - sever je zameraný na prípravu a vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Riei napojenie komunikácie Stupava - Vysoká pri Morave na dia¾nicu v lokalite pri kaplnke sv. Barbory. V súèasnosti sa spracováva túdia uskutoènite¾nosti a vyuitia privádzaèa a prebiehajú prípravné práce na zaèatie verejného obstarávania na dodávate¾a projektovej dokumentácie pre
stavebné konanie.
-pod¾a msú-

Rekontrukcie v kolách

Stupava - V rámci opráv majetku mesta prebieha oprava hospodárskej èasti materskej koly na ulici Marcheggská. Na budove je nutné
stabilizova strechu, spevni kontrukciu krovu a vymeni strenú krytinu. Súèasou rekontrukcie je výmena okien a oprava fasády budovy. V budove starej koly (Z) prebieha oprava kotolne, na ktorú mesto získalo dotáciu vo výke 1,8 mil Sk , spolufinancovanie mesta je vo
výke 200 tis. korún, práce budú ukonèené do zaèiatku vykurovacieho obdobia. Zároveò prebieha úprava rekontrukcia sociálnych
zariadení. Ukonèenie je stanovené do zaèiatku kolského roka. -msú3

Stupava

Súkromné investície menia tvár Stupavy
Nae mesto v súèasnosti preíva najväèí stavebný rozmach vo svojej histórii. Ani v kronikách sa nespomína, e by sa na tomto území
v tak krátkom èase budovala v takom obrovskom rozsahu. Zo strany
samosprávy sa realizujú mnohomiliónové projekty revitalizácie centrálnej zóny, ktoré majú by ukonèené v priebehu roku 2008. Pokojne
môeme hovori o tom, e radikálne zmenia vzh¾ad mesta, na ktorý
sme zvyknutí od pädesiatych rokov minulého storoèia. O tom, e Stupava je ve¾mi atraktívnym a lukratívnym miestom svedèia aj miliónové
investície súkromného sektora najmä do výstavby bytových domov
a lokalít so zástavbou rodinných domov. Podie¾ajú sa na vytváraní novej podoby mesta, ktoré sa dynamicky rozrastá do írky i do krásy.
Zároveò vak prináa i ve¾ké nároky na budovania verejnej infratruktúry, budovanie obèianskej vybavenosti, pretoe s obrovským rastom
poètu bytov a rodinných domov súvisí i rast poètu obyvate¾ov s ich
nárokmi na obchodnú sie, koly, materské koly, zdravotnícke
sluby, ale aj na vývoz odpadu, èistenie komunikácií, verejné osvetlenie a podobne. Nu a ako sme u zvyknutí kardinálny problém Stupavy - doprava môe v krátkej budúcnosti úplne skolabova. Pokúsili
sme sa zmapova lokality v Stupave, kde sa zaèína s výstavbou alebo
sa výstavba plánuje. Investori chcú svoje plány uskutoèni èo najskôr,
pod¾a slov vedúceho odboru výstavby p. ¼. Illia - ide o èasový horizont do konca roku 2010. Nu, pozrite sa, ako Stupava bude rás...
Lokalita Na aleji sa nachádza na Kolónii a u jestvujúca komunikácia,
ktorú spolu s chodníkmi vybudoval investor Drevokon s.r.o. je kolmá
na ulicu Mierová. Realizuje sa tu výstavba 72 rodinných domov. Pravá
èas tejto lokality je tie urèená na výstavbu 12 rodinných domov.
V lokalite ulice Zadná bude stá 26 rodinných domov.

Aj areál bývalej píly (pri elezniènej ulici) sa postupne zmení, v prvej
etape sa plánuje s výstavbou 32 bytových jednotiek.

Expanzia výstavby sa íri skutoène vetkými smermi. V lokalite
Jilemnického ulica sa pripravuje výstavba 3 bytových domov s 90 bytovými jednotkami. Investorom je spoloènos baubild s.r.o. Výstavba
sa uberá ete ïalej a v lokalite Záhradky smerom na Zohor, ved¾a

Jedným z najväèích stavenísk je areál bývalej Zipky, tu sa u budujú
bytové domy, v prvej etape sa ráta s 226 bytovými jednotkami, v druhej etape pôjde o 50 bytov. V tejto lokalite plánuje mesto postavi bytový dom so sociálnymi bytmi (22 b.j.).
Ïalím významným staveniskom sa stáva areál bývalej stupavskej cementárne, kde je pripravená výstavba 5 bytových domov. Investorom
je spoloènos REDING a bude tu 98 bytových jednotiek.

komunikácie bude stá 5 bytových domov z toho jeden bude polyfunkèný a jeden ako garáový dom. Investorom je spoloènos HM
real. Smerom ku kaplnke sv. Barbory sa pripravuje výstavba 26 rodinných domov a 6 bytových domov. Investrom je spoloènos ATYP
Interier.
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Stupava
Na Malackej ceste je stavenisko v lokalite Dúbravy - juh, tu sa ráta
s výstavbou 60 rodinných domov.

V lokalite Dielové, Kremenica, Lochy sa predpokladá rozsiahla výstavba rodinných domov v jej prvej èasti pôjde o 503 rodinných domov.
Investorom je spoloènos Mandi Invest. V druhej èasti lokality
(Dielové) investor FX trade v prvej etape plánuje výstavbu 28 rodinných domov. V lokalita Kremenica - sever investor DTA s.r.o. plánuje
výstavbu 15 rodinných domov.

Za novým cintorínom v lokalite Noviny sa realizuje výstavba 15 rodinných domov. Lokalita je v územnom pláne urèená na výstavbu rodinných domov, predpokladá sa, e ich tu bude cca 200 (dvesto).

Stavebný ruch neobíde ani Mást. V lokalite Devínska cesta investor
urbárska spoloènos Mást plánuje v I. etape výstavbu 8 rodinných
domov a v èasti spodná Záhumenská cesta chce 20 rodinných
domov postavi spoloènos HM real. Dobudovaná bude aj ulica
Moyzesova (za vojenskou bytovkou) kde bude stá ïalích 14 rodinných domov. V lokalite - ulica túrova pribudne 12 rodinných domov.

Hody aj pri bytovke

O tom, e hody sú príleitos pre stretnutie rodiny, susedov a priate¾ov
boli presvedèení pp. Milan Proke, Milan Móza, Frantiek Draho
a Jaroslav Slezák - "organizátori"- priate¾ského stretnutia obyvate¾ov
byto-vého domu na elezniènej ulici. Slovo dalo slovo a v sobotu
zaèali prí-pravy a varenie hodového guláu, ktorého vôòa prilákala
susedov k spoloènému stolu. Stretli sa pri òom a kadý, najmä dobré
gazdinky priniesli ete nieèo na stôl, nechýbali trúd¾a, makovník èi
orechovník. Èo bolo dôleité nechýbala dobrá nálada, srdeènos
a zrazu vetci zistili, e je dôleité, nielen pozdravi sa cestou k smetiakom, ku garái alebo letkom k dverách svojho bytu, ale aj na chví¾u
sa zastavi, vypoèu si aj toho druhého a potom mono aj lepie
pochopi. Veï nielen v bytovkách, ale aj v uliciach bývame ved¾a seba
a mono sa ani nepoznáme. Nu a keï sú hody miestnym sviatkom
aj takéto stretnutie susedov je ich peknou oslavou.
-ps-
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Záhorská Bystrica

Súbor Matice Slovenskej Bystrièan
reprezentoval v Chorvátsku

V dòoch 6. - 9. júla uskutoènil súbor Bystrièan zájazd do pútnického
mesta Marija Bistrica v chorvátskom Záhorí, aby sa zúèastnil na programe festivalu Leto v Mariji Bistrici. Nadviazalo sa tak na priate¾stvo
medzi oboma Bystricami, ktoré vzniklo medzi farnosami oboch obcí
v roku 2004 pri prvej návteve pútnikov zo Záhorskej Bystrice v Mariji
Bistrici. Pri príchode sa èlenom zájazdu - spevákom spevokolu i ich
rodinným prísluníkom dostalo prijatia od èlenov miestneho kultúrneho zväzu pod vedením pani Vesny Brlek na Námestí Jána Pavla II.
Sobotnají deò patril návteve Záhrebu, kde pútnici navtívili katedrálu, v ktorej odpoèívajú dvaja záhrebskí biskupi - rodáci zo Slovenska biskup Alexander Alagoviè a kardinál Juraj Haulik. Milé bolo stretnutie s kanonikom záhrebskej kapituly Mons. Lovrom Cindorim.
Ústredným bodom trojdòového pobytu bolo vystúpenie s hudobnospeváckym pásmom na veèernom programe festivalu Leto v Mariji
Bistrici. Okrem naich spevákov, ktorých doprevádzala cimbalová
hudba Vonica z Brumovíc v programe vystúpili chorvátske a maïarské súbory. Samotnému hudobnému programu predchádzal krojovaný sprievod a sv. oma v bazilike Panny Márie. V nede¾u sa pútnici zúèastnili na sv. omi na otvorenom priestranstve sv. Alojzija Stepinaca,
záhrebského arcibiskupa a muèeníka komunistického reimu, ktorého na tomto mieste v roku 1998 blahoreèil pápe Ján Pavol II. Zbor
pod vedením Dr. Martinkovièa obohatil liturgiu spevom staroslovienskej modlitby Tebe pojem a slovenskej chrámovej hymny Boe èos´
ráèil.
(Foto . Martinkoviè)

Ohliadnutie za 15. roèníkom
S Bystrièanma pri muzice

Prvý júlový víkend tohto roku sa niesol v znamení petropavlovských
hodov s centrálnym programom folklórneho festivalu S Bystrièanma
pri muzice. O tom, e si toto podujatie získava èoraz viac pozornosti
zo strany Bystrièanov i návtevníkov z blízkeho okolia u vari ani
netreba pochybova, obzvlá tohto roku, keï sme boli svedkami u
15. roèníka hudobného a taneèného podujatia. Pri písaní týchto riadkov sa vynárajú spomienky na predolé roèníky a rastie nutkanie
porovnáva a hodnoti. Za predchádzajúcich pätnás rokov sa v Záhorskej Bystrici predstavili desiatky súborov zo Slovenska i zo zahranièia, privítali sme Slovákov z Maïarska i opakovane priate¾ov z Brumovíc. Menili sa organizátori festivalu i miesto jeho konania. Iste prelomovým roèníkom bol rok 2004, kedy sa program festivalu po prvý
krát uskutoènil na otvorenom priestranstve pred Spoloèenským domom za znaèného záujmu prítomných v dòoch, keï si Bystrica pripomínala 690. výroèie svojej písomnej zmienky. No skutoèným medzníkom bol vari a ten tohtoroèný pätnásty roèník. Ani nie tak skladbou
svojho programu, èi organizaèno-technickým zabezpeèením ako skutoènosou, e poprvýkrát mohlo naplno oi novovybudované Námestie Rodiny a by tým, èím má by naïalej - miestom kde sa budeme stretáva, zabáva, oddychova, nadväzova nové priate¾stvá, kde
sa bude Bystrica "stará" streta s Bystricou "novou".
Poïakova treba vetkým, ktorí sa o tohtoroèný program zaslúili, Folklórnemu súboru Èeèinka, Spevokolu Matice Slovenskej Bystrièan,
Folklórnemu súboru Lipa, Cimbalovej muzike Wimmerovcov, Veselej
muzike zo Stupavy i dychovej hudbe pána Bilaèièa. Vyzdvihnú treba
tie snahu a nasadenie pracovníkov miestneho úradu i èlenov komisie kultúry pri organizaènom zabezpeèení festivalu a vyslovi im poïakovanie.

Súsedé súsedom

Vítanie obèiankov

O tom, e niet nad dobré susedské vzahy a e kadú dobrú tradíciu
treba udriava a pestova sa utvrdzujeme kadoroène na tradiènom
stretnutí Bystrièanov a Marianèanov Súsedé súsedom. Tentokrát sa
v sobotu 11. augusta zilo vye 650 skalných i nových priaznivcov
tohto podujatia. O dobrú náladu sa hudbou, spevom a vtipným sprievodným slovom staral pán Otto Kollmann z Marianky, nechýbali obvyklé rivalské súae medzi drustvami Záhorskej Bystrice a Marianky
i napínavé poèítanie úèastníkov starostami p. Kubovièom a p. Bolgáèom. Tento rok ahali za dlhí koniec Bystrièania, je to vak pre Marianku výzva poièané vráti. Dobrú náladu nemohla pokazi ani letná
búrka. Dobrí susedia sa opä stretli a teia sa znova o rok.
(Foto J. Veselá)

Vo tvrtok 14. júna oila naposledy zasadaèka Miestneho úradu opä
davotom a plaèom naich najmeních, ktorí sa narodili od novembra
2006 do júna 2007. Prili so svojimi rodièmi aby boli slávnostne privítaní medzi obèanmi Záhorskej Bystrice. Prítomným rodièom sa prihovoril starosta pán Vladimír Kuboviè a po zápise do kroniky obce im
odovzdal domovský list dieaa. Milým hudobným programom sa
predstavili deti zo Základnej umeleckej koly.
Najmeními Bystrièanmi je týchto 19 detí: Alexej Kusin, Sofia Prvonièová, Martin Antal, Viliam Muitz, ofia Zátopková, arlota Kahayová,
Matej Hollý, Jasmína Jaroová, Natália Prokopová, Rudolf Michal
Drábek, Luká Kriko, David Lenèe, Damian Luka Drábek, Jozef Besediè, Pavlína Prokopová, Adam Pilárik, Daniel Sajan, Linda Zjavková,
Luká Moravec. Rodièom vedenie Mestskej èasti srdeène blahoelá
a praje ve¾a radosti z pokladov, ktoré do svojich rodín prijali.

Pozvánka na Hodovú zábavu

Komisia kultúry a Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica Vás
pozývajú na hodovú zábavu v sobotu 25. augusta o 19.00 hodine na
Námestí Rodiny. Do tanca a na poèúvanie bude hra skupina EN
AVANT. Zábava potrvá do 2.00 hodiny, Miestny úrad preto prosí
o pochopenie obyvate¾ov bývajúcich v blízkosti námestia.

Oznam Miestneho úradu

Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica oznamuje, e spoloènos OLO zruila pravidelný tvrtkový odvoz ve¾korozmerného odpadu.

Oznam o stránkových hodinách Stavebného úradu

Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica oznamuje, e samostatný
Stavebný úrad zaèal svoju èinnos od 1.8. 2007 v budove miestneho
úradu na ulici Èeskoslovenských tankistov è. 134. Stránkové hodiny
sú v pondelok a stredu od 8.00 do 17.00 hodiny.
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Uznesenia Miestneho zastupite¾stva z rokovania 26.júna a 3. a 4. júla 2007
U z n e s e n i e è. 66/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d o m
i e informatívnu správu o investiènej èinnosti v
MÈ 2. u k l a d á
a) komisii pozemkovej a lesného hospodárstva
spracova identifikáciu obecných pozemkov T:
do 30.10.2007
b) komisii výstavby a dopravy zaobera sa
rieením kriovatky ulíc Pútnickej a Jána Raka
(pri pekárni) a dopravnou situáciou na hranici
katastrov Záhorskej Bystrice a Marianky (pod
Rávnicou).
T: do 31.8.2007
U z n e s e n i e è. 67/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d o m
i e informáciu p. Blechu, predsedu predstavenstva LPS o údajnom protiprávnom nakladaní s urbárskym majetkom 2.  i a d a, ako
zastupite¾ský zbor, zastupujúci pod¾a zákona
369/1990 v platnom znení mestskú èas
Bratislava - Záhorská Bystrica, ktorá je
podielovým spoluvlastníkom v LPS
a) Predstavenstvo LPS o informáciu, v akom
tádiu je rieenie vlastníckych vzahov spoloèenstva na Katastrálnom úrade v súvislosti so zápisom pozemkov na liste vlastníctva a na Obvodnom pozemkovom úrade v súvislosti s uplatnenými retitúciami
b)v súlade so Stanovami LPS zvola valné zhromadenie do konca septembra 2007
3. u k l a d á komisii pozemkovej a lesného
hospodárstva rokova s Predstavenstvom LPS,
za úèasti starostu MÈ p. Kubovièa za úèelom
navrhnutia komplexného rieenia, najmä overenie právnej subjektivity ako aj vedenia LPS,
dodriavania stanov a zistenia stavu majetku
T: do 31.8.2007
4. p o v e r u j e právnika MÈ vypracovaním
odborného stanoviska k problematike
pozemkov v lokalitách Leopoldov majer, Cúrek a
roného pozemku Bratislavskej a Tatranskej
ulice.
T: do 30.9.2007
U z n e s e n i e è. 68/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d o m
ie
a) stanovisko poverenej komisie na preverenie
preinvestovaných ako aj nových rozpoètovaných
nákladov na nadstavbu spoloèenského domu
b) informáciu právnika MÈ vo veci preverenia
právnej zodpovednosti v súvislosti s nadstavbou
spoloèenského domu
2. k o n  t a t u j e
a) e rozdiel fakturovaných cien dodávate¾a
oproti pôvodnému rozpoètu stavby je po preverení plne v súlade s prácami na splnenie
poadovanej funkènosti a riadnej kvality diela.
Práce naviac vyplynuli poèas rekontrukcie stavby, kde mnohé práce neboli v pôvodnej PD a
vypracovanom výkaze výmer pomenované
(statické zabezpeèenie stropu na 1. NP /odstránenie nevhodných nosných ståpov a statické
zaistenie stropu premostením oce¾ovými nosník-

mi/, zmena miesta uloenia sute - skládka
Stupava, klimatizácia, trukturovaná kabelá,
komplexná plynofikácia, prípravné práce na
realizáciu ubytovacej èasti nadstavby a pod.)
b) e dodávate¾ská firma ESCO spol. s r.o. realizovala stavbu v dohodnutej cenovej úrovni
2006/1 a ceny neboli oproti priemeru nadhodnotené.
U z n e s e n i e è. 69/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d om i e informáciu starostu MÈ o predloených
ponukách bankových subjektov na získanie
úveru
2. u k l a d á Komisii finanènej, pre investície
a podporu podnikania vypracova stanovisko
k podmienkam získania úveru na základe predloených ponúk bankových subjektov na krytie
zvýených finanèných nákladov na nadstavbu
spoloèenského domu s prizvaním Doc. JUDr.
Ladislava Balka PhD.
T: do 30.6.2007
U z n e s e n i e è. 70/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v e d o m i e
správu o dodriavaní smernice pre podávanie,
vybavovanie a archivovanie iadostí o informácie v MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica za obdobie august 2006 - máj 2007.

Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d o m
i e návrh na navýenie rozpoètovaných nákladov na ¼udový dom s remeselným dvorom
2. s ch v a ¾ u j e komisiu, ktorá predloí správu,
týkajúcu sa posúdenia naviac nákladov na
dostavbu ¼udového domu s remeselným dvorom
v zloení: p. Liïáková, p. Sajan, Ing. Hurbaniè
U z n e s e n i e è. 77/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu
a) o tvorbe novej internetovej stránky MÈ B - ZB
b) o pláne vytvorenia koliacej miestnosti na
Farskom úrade v Záhorskej Bystrici
c) o pozastavení aktivít pri tvorbe komunitnej
siete
d) o monostiach vyuitia internetových systémov v Z s M, Hargaova 5
U z n e s e n i e è. 78/2007zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo s c h v a ¾ u j e Rámcový
plán èinnosti miestneho zastupite¾stva na 2. polrok 2007 s pripomienkami.

U z n e s e n i e è. 73/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e Plán kontrolnej èinnosti miestneho kontrolóra mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica na 2. polrok
2007 s pripomienkami.

U z n e s e n i e è. 79/2007zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo 1.  i a d a starostu
a) o preetrenie zákonnosti postupu p. Granca
pri zaèatí stavebných prác na výstavbe RD na
základe podnetu p. Purgiòovej
b) o preetrenie zákonnosti postupu p. Petra
Fatyku pri zaèatí stavebných prác na výstavbe
chaty na lesnom pozemku v Záhorskej Bystrici
2. b e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu p. Liïákovej, predsedníèky pracovnej skupiny oh¾adom pôsobnosti DHZ v ZB v
zmysle uznesenia è. 27/2007 zo dòa 22.3.2007
b) správu p. Liïákovej, predsedníèky komisie
výstavby a dopravy k plánovanému vybudovaniu telekomunikaèného zariadenia firmou T Mobile na hasièskej zbrojnici v Záhorskej
Bystrici.
c) informáciu p. Sajana o pripravovanom spracovaní agendy COO v MÈ B - ZB
d) informáciu Ing. Kubaskej predsedníèky
komisie finanènej, pre investície a podporu podnikania o výbere poisovne pre poistenie budov
Z a M, Hargaova è. 5

U z n e s e n i e è. 74/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d o m
i e správu miestneho kontrolóra o výsledku kontroly hospodárenia miestnych organizácií mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica v roku
2006
2.  i a d a starostu, aby dôrazne vyzval Miestny
spolok Matice slovenskej a FO TJ na predloenie
vyúètovania dotácie za rok 2006.

3. u k l a d á komisii sociálnej a zdravotníctva a
komisii finanènej, pre investície a rozvoj podnikania, aby prehodnotili nájomné zmluvy
uzatvorené medzi nájomcami nebytových
priestorov v objekte Zdravotného strediska,
ktorí poskytujú zdravotnícku starostlivos a
mestskou èasou B - ZB, z dôvodu uzatvorenia
novej správcovskej zmluvy na uvedený objekt.
T: do 30.9.2007

U z n e s e n i e è. 75/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v e d o m ie
informáciu miestneho kontrolóra o pouití
príspevkov na ininierske siete a udelených výnimkách plnenia.

U z n e s e n i e è. 80/2007 zo dòa 3.7.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d o m
i e stanovisko komisie na posúdenie navýenia
rozpoètových nákladov na dostavbu ¼udového
domu s remeselným dvorom, ktorá skontatovala, e predmetné práce na stavbe bolo nutné
z dôvodu zhodnotenia stavby zrealizova a

U z n e s e n i e è. 71/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo n e s ú h l a s í
s odpustením príspevku na technickú infratruktúru pre stavebníkov
- Mirka Veruzába
- Mgr. Martina Várossa.
U z n e s e n i e è. 72/2007 zo dòa 26.6.2007
Miestne zastupite¾stvo n e s ú h l a s í s odpustením príspevku na technickú infratruktúru
pre stavebníka Igora Trnovského.

U z n e s e n i e è. 76/2007 zo dòa 26.6.2007
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predloené dodatky k zmluve o dielo sú opodstatnené.
2. s ch v a ¾ u j e navýenie rozpoètových nákladov na dostavbu v celkovej èiastke 1 170 000
Sk vrátane DPH
3.  i a d a starostu o zapracovanie navýenia
nákladov do úpravy rozpoètu MÈ na rok 2007
4. p o v e r u j e starostu podpísaním dodatku o
navýení nákladov stavby.
U z n e s e n i e è. 81/2007 zo dòa 3.7.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e komisiu na
výber dodávate¾a zariadenia interiéru nového
miestneho úradu v zloení: p. Kuboviè, p.
Liïáková, p. Sajan, Ing. Macáková, Mgr.
Besediè.
U z n e s e n i e è. 82/2007 zo dòa 3.7.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. s ch v a ¾ u j e
a) odmenu miestnemu kontrolórovi za plnenie
uloených úloh v 1. polroku 2007 vo výke 30%
základného platu
b) odmenu starostovi za splnenie stanovených
úloh
- za 4. tvrrok 2006 vo výke 50 %
- za 1. tvrrok 2007 vo výke 50 %
2. u k l a d á zástupcovi starostu na najbliie
rokovanie MZ predloi kritériá na odmeòovanie miestneho kontrolóra a starostu.
U z n e s e n i e è. 83/2007 zo dòa 3.7.2007
Miestne zastupite¾stvo 1. n e s ú h l a s í so
znením pripravovanej vyhláky, ktorou sa ruí
matrièný úrad v mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica a priraïuje sa do mestskej
èasti Bratislava - Devínska Nová Ves
2. trvá na tom, aby naïalej matrièný úrad
zostal na území mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica z dôvodu neadekvátneho
zaaenia obèanov nákladmi na dopravu a poruenia princípu priblíenia výkonu tátnej
správy èo najbliie k obèanovi
U z n e s e n i e è. 84/2007 zo dòa 4.7. 2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a v e d o
m i e predloené ponuky DEXIA banky
Slovensko a Slovenskej záruènej a rozvojovej
banky a.s. na poskytnutie úveru mestskej èasti
Bratislava Záhorská Bystrica na dobudovanie
nadstavby spoloèenského domu.
2. u k l a d á komisii finanènej, pre investície
a rozvoj podnikania h¾ada moné alternatívne
rieenia dofinancovania nadstavby spoloèenského domu
3.  i a d a starostu, aby rokoval s predmetnými
bankovými intitúciami o ïa¾ích monostiach
získania úveru
U z n e s e n i e è. 85/2007 zo dòa 4.7. 2007
Miestne zastupite¾stvo p o v e r u j e poslanca
Ing. Rudolfa Hurbanièa výkonom funkcie
ïa¾ieho sobáiaceho na obèianske obrady
v mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica

INFO:
0911 20 22 77
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Stupava

Nové archeologické nálezy
z doby antickej minulosti Stupavy

Stupava je aj za naimi hranicami známa ako významná archeologická lokalita. Stavebný komplex, vybudovaný v polovici 2. stor. n. l. na
vyvýenine Kopec, bol súèasou siete rímskych pevnostných bodov
na stredoeurópskej hranici, prebiehajúcej v tej dobe po Dunaji. Snaha Rimanov kontrolova prihranièné územie na sever od rieky viedla
k vybudovaniu kontrolných stanoví aj na severnom brehu, t. j. na
dnenom Slovensku, kde vtedy ili Germáni. Z týchto stavieb je dnes
v podstate známa len stupavská a tak niet divu, e sa teí záujmu domácej i zahraniènej verejnosti. Mono uvies, e v roku 2007 obhájil
archeológ E. Vrba na univerzite v Bostone dizertaènú prácu ktorá bola vypracovaná aj vïaka úèasti autora na výskume v Stupave. Spolupráca Archeologického múzea v Bratislave a Univerzity Boston viedla
aj k výskumu zázemia rímskej stanice. K dosia¾ preskúmaným germánskym sídliskovým objektom pri severozápadnom múre pevnosti,
ïalej v polohe Urbárske sedliská a na Hlavnej ulici pred predajòou
Mototechny pribudli v posledných mesiacoch nové, mimoriadne dôleité nálezy.

Dosia¾ nebolo zo Stupavy známe iadne súveké pohrebisko, avak
vïaka výskumu v mieste bývalej starej poty na Hlavnej ulici sa podarilo odkry 4 germánske hroby. Výskum bol realizovaný s podporou
investora, firmy KANVOD Zlaté Moravce. Hroby boli iarové, uloené
do hlinených urien. Ich horné èasti boli síce u v minulosti znièené, no
aj tak sa podarilo získa nálezy s ve¾kou výpovednou hodnotou.
Okrem samotných urien sa nali aj prepálené kúsky bronzovej nádoby, fragmenty sklených nádob (medzi nimi aj tzv. millefiori, v antickej
dobe drahocenný artefakt), èas bronzovej spony, elezný nô a pod.

zovaný vïaka podpore obèianskeho zdruenia "Rímska" t. j. majite¾ov
tamojích rodinných domov. Zistila sa spodná èas polozahåbeného
príbytku zo 4. storoèia. Príbytok bol postavený pomocou kolovej kontrukcie, z ktorej sa zachovali jamy. Vo výplni objektu sa okrem keramiky nali mince, elezný k¾úè, fragment skla a ve¾ký jelení paroh, urèený k spracovaniu. Výskum ukázal, e osídlenie v polohe Kopec pokraèovalo aj po zániku antickej stanice.
Nálezy z oboch lokalít sú momentálne spracovávané v retaurátorských dielòach a neskôr budú publikované a vystavené.
Vladimír Turèan
Mestská kninica Ruda Morica v Stupave na Hviezdoslavovej
ulici poriada burzu vyradenej literatúry, kde si môete kúpi za
symbolickú cenu dobrú knihu. Knihy sú vystavené priamo
v kninici, kadý deò okrem stredy, a do 20.9.2007.

Kniha aj o Stupavèanoch

Unikátny bol jeden z hrobov, zahåbený cca jeden meter do zeme, èo
je u Germánov extrémny prípad. Hrob bol zrejme ete v dobe rímskej
vykradnutý. Mono teda uvaova, e ilo o knieací hrob (pod¾a
predbeného -antropologického posudku RNDr. A. efèákovej z Prírodovedného múzea SNM ilo o mladého jedinca).
Ïalie neèakané poznatky k antickej minulosti Stupavy priniesol výskum na Rímskej ul., na západnom svahu Kopca. Výskum bol reali-

V knihe Obluda na ko¾ajniciach, 1938 - 1945, o ktorej sme minule písali spomína autor tefan Horský príbehy a udalosti zviazané s osudmi desiatok vtedajích obèanov Stupavy a Mástu. Niektorí z Vás i Vai
menovci èi blízki sa tam nájdu: Apotol, Babjaková, Bartíek, Belaiè,
Beloiè, Beléni, Belzár, Benca, Boskoviè, Brbúchovci, Brenèiè, Brezovský, Bubík, Cselényi, Dovièièová, Drakoviè, Duffek, Duinský,
Farbulovci, Ftáèek, Gabri, Gera, Geriè, Gond, Grosschmiedt,
Ivicovci, Jánoovci-Jánoíkovci, Kastler, Klein, Kopál, Kostkovci, Kritoffy, Kuboviè, Langaek, Ledník, Liïák, Mader, Malec, Malina, Mindákovci, Maroovci, Németh, Nièovci, Novák, Obadal, Obermár, Petrák, Prosòáková, Rauscher, Riegler, Rosenthal, Sedláková, Skácalovci, Slezák, Slovák, imek, krovan, Tomèík, Venclíková, Veselý, Vlasákovci, Vrablic, Weinbergerová, Dr. Zimprich a ïalí.
Knihu si môete kúpi v Mestskej kninici Ruda Morica v Máste
a v Kultúrnom dome v Stupave.
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z obcí

Pamätná tabu¾a
¼udovítovi túrovi v Záhorskej Vsi

Putovanie s Klubom milovníkov cestovania

... národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je
hromádka koí otrockých.
¼udevít túr
Tieto slová, ale i iné zhody okolností vyústili 9. 6. 2007 v Záhorskej
Vsi do milej a krásnej udalosti - odhalenia pamätnej tabule ¼udovítovi
túrovi. Mnohé miesta na Slovensku sú späté s týmto velikánom
Slovákov. A odteraz to bude i najzápadnejia obec SR, Záhorská Ves.
Urèite èitate¾ov napadne, e preèo a teraz, veï na iných miestach sú
pamätníky túrovi zrealizované u dávno. Záhorská Ves patrila dlhé
obdobie do hranièného pásma, vstup bol len na peciálne povolenie,
no a na kadú akciu sa musia nájs nadenci a samozrejme peniaze.
Minulý rok 2006 bol rokom ¼. túra. Ako uèite¾ka dejepisu /vtedy na
Z v Lozorne/ som uskutoènila so iakmi 8. roè., v rámci poznávacích
akcií z dejepisu - Putovanie dejinami návtevu pamätných miest ¼.
túra v Modre. Pri výklade lektorky Mgr. O¾gy Pavúkovej mòa zaujalo,
keï hovorila, ako túr utekal pred zatykaèom z Modry cez Jablonové
a Záhorskú Ves do Rakúska - dediny Angern ku vlaku a odtia¾ do
Viedne a následne do Prahy na Slovanský zjazd /2. 6. 1848/ . Pretoe
som rodáèka zo Záhorskej Vsi, jej výklad mòa oslovil. Zvlá, keï
podotkla, e túrova spoloènos jednala o pamätnej tabuli s rakúskou stranou, ale zostalo zatia¾ len pri tom. Slovo dalo slovo, nápad
"vyzrel". Starosta obce JUDr. Boris imkoviè so svojim otcom Otom
imkovièom, kamenárom z Mástu Karolom Kostkom a ïalími nadencami dielo zrealizovali.

Slávnostný akt odhalenia otvoril príhovorom starosta JUDr. imkoviè,
zhromadenie pozdravil v mene Matice slovenskej z Martina Doc.
PhDr. Augustín Maovèík Dr.Sc.. V podaní Ing. Jaroslava Slováka odznela báseò od ¼. túra "Rozlúèenie" a odzneli piesne speváckeho
zboru Uhranka pod vedením dirigentky Magdalény imkovièovej.
Z radov mládeníkov bolo ve¾mi milé ponúkanie chleba a soli prítomným, èoho sa zhostili Lenka Sithová a Mirko Bilkoviè. Poteujúca bola
úèas bývalých uèite¾ov obce, starostov okolitých obcí, rodákov. Stupavu reprezentoval primátor Ing. Ján Bele, riadite¾ MKIC Pavel Slezák, lektorka múzea F. Kostku p. Tonka Suchá, zástupcovia OZ Club
Abbellimento a ïalí. Úèas bola hojná, napriek ve¾kej horúèave.
Ete struène uvádzam, ako to v osudný deò - 31. mája 1848 prebehlo.
Ako som u spomenula, túr sa skrýval a utekal pred zatykaèom.
Touto tzv. "tànistou cestou " sa dostal do Modry k bratovi Karolovi, kde
bol upozornený, e policajti o òom u vedia a prídu ho uväzni. Tajne
uiel cez Karpaty do Jablonového, kde ho prichýlil tamojí farár Ján
Galbavý. Najal spo¾ahlivého voziara, ktorý na rebriniaku previezol pod
rúkom noci cez Plavecký tvrtok a ïalej zhruba po dnenej tzv. Lábskej ceste, popri Tunke a èinkave na Bogdalický vàok do Záh. Vsi
/vtedy Uhorskej Vsi/. Voziar v skorých ranných hodinách zostal v dedine v hostinci Steiner /dnes tu stojí budova KWS/. Galbavý so túrom pokraèovali cez dedinu k drevenému mostu cez rieku Moravu.
astne preli na rakúsku stranu do dediny Angern - cisárska strá im
venovala pramalú pozornos. /Ako opisuje túto cestu kòaz Galbavý,
pozornos policajného jágra bola pri dievèine, ktorá veala prádlo
a kòaz v reverende ho nezaujal./ túr sa cez Viedeò na faloné doklady dostal do Prahy na Slovanský zjazd. Tam sa stretol s Hurbanom
a Hodom. Pamätnú tabu¾u nájdete v centre obce, pri Kultúrnom dome, na mieste bývalého hostinca Steiner.
Mgr. Gabriela Prokeová, OZ Club Abbellimento

Èitatelia u boli pred èasom oboznámení, e pri Mestskom kultúrnom
a informaènom centre pracuje Klub milovníkov cestovania. Keï prebehla 24. 4. 2007 prezentácia Èíny, naplánovali sme si pokraèovanie
formou návtevy výstavy hlinenej terakotovej armády, s ktorou sa dal
pochova prvý èínsky cisár. Je to svetový unikát zapoièaný Viedni
v múzeu Kunstlerhaus na Karslplatz 5. Hlinená armáda i kone sú v ivotnej ve¾kosti. Ïalej sme videli odevy starovekej Èíny, rôzne predmety ako i dokumentárny film o vykopávkach, ktoré ete pokraèujú.
Tento unikát svet pozná od roku 1974.

Èas sme vyuili zastavením sa v japonskej záhrade, ktorá je vybudovaná v areáli penziónu pre dôchodcov. V krásnom prostredí medzi
cudzokrajnými stromami, kvetmi, vodopádmi sme si oddýchli a kontatovali, e i my, za Domovom dôchodcov vlastne máme záhradu. Je
i oplotená, má i jazierko, bol tam i vodopád, rastú tu i cudzokrajné
stromy. Kvety by nebol problém dosadi. Lene my sme necitliví k tomu, èo máme vzácne. Ve¾ká koda. Mali by sme v Stupave ve¾ký ahák pre cudzích i domácich.

ÈO NA TO VÚC AKO SPRÁVCA TEJTO ÆASTI PARKU?
Treou zastávkou bol najväèí barokový katie¾ Rakúska - Hof, ktorý
mnohí Stupavèania poznajú, keï sa pozerajú v Devínskej Novej Vsi
na rakúsku stranu. Zdrali sme sa tu cca 3 hodiny, ale je tu èo pozera na celodenný výlet. Vetko je tu dané do pôvodného stavu z dôb
stredoveku, keï to bolo panovnícke sídlo Habsburgovcov, keï sa tu
konávali grandiózne knieacie a panovnícke slávnosti. Rakúsky tát
obnovuje toto sídlo za pomoci prostriedkov EÚ. Zámok obkolesujú
ve¾kolepé barokové záhrady, kvetinové zákutia a idylický statok - majer, ktorý zásoboval zámok. Je tu i dnes obnovený chov koní - lipicánov, norikov, ovcí, tiav, bizónov, bielych oslov, oípaných. Sú tu i pasienky, pálenica. Zvlá deti si prídu na svoje. Je tu monos pikniku,
dobrého menu na zahryznutie, ale i kúpy výrobkov remeselníkov,
priamo s ukákou výroby po starom. Iste by sa vojvodca Eugen
Savojský, ktorý si dal zámok postavi ako vidiecke sídlo pri Viedni aj
èudoval, ako tu vetko funguje ako za jeho ivota. A je to "iba na skok

"od nás".
Vrátili sme sa unavení, bolo horúce poèasie, ale plní krásnych dojmov. Po letných prázdninách sa zídeme opä a niekde zase poputujeme.
Mgr. Gabriela Prokeová, vedúca Klubu
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Letný denný kurz pre deti v OZ Pohodka

Mestské kultúrne a informaèné centrum pripravuje

OZ Pohodka usporiadalo v dòoch od 2. do 20. júla denný letný kurz.
Deti sa kadý deò nauèili výtvarnú techniku, spoloène sa hrali a príjemne trávili èas. Usporiadatelia boli nato¾ko spokojní s priebehom
kurzu, z pozitívnymi ohlasmi a spokojnosou tak detí ako aj rodièov,
e sa rozhodli pokraèova i budúce leto. Aj touto formou by sme
chceli pozdravi deti a ich rodièov. Chcela by som poïakova za
pomoc a spoluprácu Katke a Olinke Rafajovým, ktoré pomáhali s programom a s organizáciou. Ïakujem aj sponzorom, ktorí prispeli na
kúpu hier a v neposlednom rade i poslancom náho mesta za dotáciu pre nae OZ. Mohli sme si tak spestri ná program a zaujímavejie trávi èas. Deom sme s¾úbili fotky, sú umiestnené na internete na
stránke: www.ozpohodka.rajce.net
Som rada, e naa akcia mala taký úspech a teím sa na ïalie.
Iveta Vachálková, OZ pohodka

5 dòový KURZ trénovania pamäti

- máte problémy s pamäou?
- zabúdate mená, nepamätáte si èísla?
- stále èastejie sa vám stáva, e si nespomeniete na urèité slovo,
tvár èloveka, s ktorým ste sa u stretli?
- je pre vás aké uloi si do pamäti nové uèivo alebo informáciu?
- máte problém s koordináciou pohybov, koordináciou oko - ruka?
- pripadáte si trápne a pri porovnaní s ostatnými máte pocit, e to
u nie je to èo bývalo?
Ak ste u prili na to, e ak pre seba nieèo neurobíte Vy, tak pre Vás
nikto niè neurobí, potom máte monos pokúsi sa o nieèo nové.
Na kurze sa dozviete o rôznych typoch pamätí a ako s nimi pracova, aby nedochádzalo k ich znefunkèòovaniu tým, e ich nepouívame.
Na kurze sa intenzívne pracuje s technikami, ktoré vám po pár minútach umonia zapamäta si 150 poloiek nákupu, 100 èísiel od pí,
správne poradie nieko¾kých desiatok predmetov, ïalej sa trénuje
asociovanie, reazenie, vybavovanie, predstavivos, pohybová pamä, logika a pod.
Súèasou kurzu sú aj cvièenia zamerané na koordináciu pohybov,
na zlepenie koncentrácie, na odbúranie stresu, na skoordinovanie
mozgových hemisfér èi koordinovanie oka a ruky, cvièenia zamerané na zlepenie vnímania, pozornosti a pamäti a ïalie.
Vetky cvièenia sú postavené tak, aby rozvíjali jednotlivé druhy pamäti a umonili tak úèastníkovi overi si, ako na tom je so svojou pamäou a jej jednotlivými zlokami. Zároveò si môe overi, pri ktorých typoch cvièení má rezervy a ktorým by bolo dobré venova viac
pozornosti.
Prednáa a kurz vedie p. Daria Lukáèová.
Info: 02/6593 4312
Termín kurzu: 29.8.-2.9.2007
Miesto konania: MKIC - Kultúrny dom v Stupave
Cena: 4. 500,- Sk / osoba

Mestské kultúrne a informaèné centrum pripravuje

Zápis na krúky keramiky v OZ Pohodka

Pozývam Vás na zápis do krúkov keramiky, ktorý sa uskutoèní dòa
13. septembra v dielni pri Albert cafe od 15.00 do 19.00 hod. Deti,
mláde, dospelí ale i rodièia spolu s demi, teda vetci sa môu
zapísa do kurzov v urèených hodinách. Úèastníci chodia na krúok
jedenkrát za týdeò, vyuèovacia hodina trvá 90 minút. Nauèia sa teóriu modelovania a glazovania, vyskúajú si základné techniky v keramike a skúsenejí môu pracova individuálne. Pracovný plán je vo¾ný, upravuje sa individuálne s oh¾adom na skupinu a jednotlivca. Má
to by príjemné a uvo¾òujúce strávenie vo¾ného èasu.
Teím sa na Vás
Iveta Vachálková, OZ pohodka

Kurzy pre vetkých

Mestské kultúrne a informaèné centrum v Stupave pripravilo ponuku
vzdelávacích kurzov a podujatí.
Pripravujeme pokraèovanie jazykových kurzov anglického a nemeckého jazyka vetkých úrovní aj pre mini-skupiny, t.j. pre skupiny do
4 kurzistov. Otvárame kurzy pre vetky vekové skupiny vrátane kolských detí a mládee t.j. od 5 - teho roèníka Z. Kurzy vedú skúsení
a odborne zdatní lektori, termíny a intenzita je vecou dohody.
MKIC pripravuje Kurz latino - amerických tancov pre zaèiatoèníkov
(dospelí), pokroèilých (dospelí) a pre deti vo veku od 9 do 15 rokov.
Poèet hodín: 16 (45 minútových), 8 stretnutí. Cena: 1200 Sk / osoba.
Zaèiatok kurzu od 14. októbra.
Bliie informácie: info@msks-stupava.sk, telefonicky 02/65934312.

Milé deti,

Múzeum Ferdia Kostku v Stupave Vám oznamuje, e VI. Keramické
tvorivé dielne sa uskutoènia v sobotu 29.9.2007 od 10,00 hod. v areáli
Múzea Ferdia Kostku. Vetci sú vítaní. Teia sa na Vás pracovníci
Múzea FK

4 dòový KURZ INTENZÍVNEHO KRESLENIA
Patríte medzi ¾udí, ktorí sú presvedèení, e nevedia kresli?
Hanbíte sa za svoju kresbu, pripadá vám príli detská?
Máte s kreslením spojené nepríjemné pocity a preto sa mu snaíte
vyhýba?
Myslíte si, e kreslenie vám niè nedá, e je to pre vá ivot zbytoèné?
Neexistuje èlovek, ktorý by nevedel kresli. Jediný problém je v tom,
e nám nikdy nikto nevysvetlil, ako sa na kreslený objekt pozera,
aby sme ho dokázali nakresli. Kresli viete aj Vy! Má to ale malý háèik - neveríte si!
Kurz je
- vynikajúcou prípravou na talentové skúky pri prijímacích pohovoroch na stredné a odborné koly
- vhodný je aj pre ¾udí, ktorí sú vystavení stresom alebo vysokému
pracovnému vypätiu - vtedy môe slúi ako príjemná forma
relaxácie
- ideálny pre manaérov, úradníkov, lekárov, riadiacich pracovníkov,
podnikate¾ov a vetkých tých, ktorí sú vystavení vyej miere
stresu
- je zaujímavou monosou pre ¾udí v dôchodkovom veku,
ako si vyplni vo¾ný èas príjemným a nenároèným koníèkom
Techniky, s ktorými sa na kurze pracuje - línie, kontúry, negatívne
priestory, perspektíva, mrieka, h¾adáèik, tieòovanie, proporcie tváre, koordinácia mozgových hemisfér, kreslenie zvierat, hravé cvièenia, uvo¾òovanie rúk...
Termín: 30.8. - 3.9. 2007
Miesto konania: MKIC Stupava - Kultúrny dom
Cena: 3600,- Sk
Info: 02/6593 4312
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RUOMBEROK: 034 03 Ru¾omberok, Biely Potok, Korytnická 34, mobil: 0918 605 911

Pozinkované odkvapy

sú najpredávanejia skupina odkvapových systémov
na Slovensku s najväèím trhovým podielom.

l
l
l
l

hrúbka plechu 0,55 mm (a 275g/m2)
lesklejí ako sú tandardné pouívané na Slovensku
najvýhodnejia ponuka z h¾adiska ceny
doprava priamo a na stavbu do 24 hodín nad 5.000 Sk

Neriskujte! Spoliehajte na JJJ ...
- 12 -

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

Mestský podnik technických sluieb príjme do zamestnania
pracovníka na obsadenie pracovného miesta:
1/ ekonóm podniku
podmienka: V, S vzdelanie, aktívna práca s poèítaèom, znalos
WORD, EXCEL, znalos podvojného úètovníctva, prax v odbore

likvidácia vozidiel NON STOP

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov

2/ elektrikár na údrbu verejného osvetlenia a Ms rozhlasu
podmienka  osvedèenie na prácu na elektrickom zariadení,
vodièské oprávnenie skup. C
Nástup moný ihneï.

(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

iadosti zasielajte spolu s prac. ivotopisom a odpisom z reg.
trestov do 31.8.2007 na adresu: Mestský podnik technických
sluieb, Dlhá ul. è. 11, 900 31 Stupava Informácie na tel. èísle:
02/6593 4112

Uzatváranie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni KOOPERATIVA a WÜSTENROT

VARÍME DO ZÁVEREÈNEJ

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

e s p r e s s o

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

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

TINI CLUB
Nová kolekcia
horúcej èokolády
www.tiniclub.sk

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

Vás pozýva
nede¾a - tvrtok: 18:00 - 24:00
piatok - sobota: 18:00 - 02:00
Stupava 900 31
Agátová 16
Kultúrny dom
tel: 02/6593 5833

e-mail: espresso@tiniclub.sk
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Váení portoví priatelia!

Futbalová jeseò odtartovala zápolenia aj v naej tretej lige. Srdeène
Vás vítame v novom roèníku 2007/08 na naom tadióne.
Seniori v prvom kole vybojovali cenný bod v Malackách, srdeène gratulujeme. Ná dnený súper z Grinavy v prvom kole prehral doma
s Trnávkou 1:3.
Nai omladení dorastenci podali v Raèi sympatický výkon. Svoj krst
dobre zvládli Proke, ale najmä brankár Fabian, ktorý nieko¾kokrát
podral svoje mustvo.
Naa brankárska nádej tefko (st. iak) prestúpil do Artmédie Petralka.
Zo seniorov na hosovanie odili: Lenner - Z. Ves, Blaíèek - Borinka,
Biro - Borinka, Habloviè - Borina, Koberèík Jakub - Lamaè B.
Nové a staronové posily:
Pel prestup z Lozorna
Hodulík M. predåenie hosovania
Vadel.
predåenie hosovania
Bednár
predåenie hosovania
Polák M.
hosovanie z D.N. Vsi
Polomský a Vajsábel èakajú na vyjadrenie Rakúskeho fut. zväzu.
A- mustvo
Malacky - Stupava 2:1 (0:0)
250 divákov
Gól: Kostka 11m
K: Bednár, Husák
Zostava: Dostál, Jannis , Kostka, Bednár, Slotík, ¼. Hodulík, Tuinský,
M. Hodulík, Husák, Vadel, Pel.
Tréner: Hrica
Hneï v prvom jesennom kole videli diváci v Malackách záhorácke
derby, ktoré sa skonèilo nerozhodne 1:1. Stretnutie nenadchlo svojou
futbalovou krásou. Nervozita sa prejavovala na oboch stranách, z èoho pramenili nepremenené ance na oboch stranách. V prvom polèase Kostková hlavièka z päky preletela ponad Preisovú bránu, bola
to naa ve¾ká príleitos na skórovanie. Nae brvno bolo opeèiatkované strelou z 30 metrov. Góly padali a v druhom polèase. Za faul na
Tuinského bol nariadený v 68. minúte pokutový kop, ktorý Kostka
premenil. Domáci vyrovnali v 81. minúte, keï po samostatnej akcii sa
presadil Rený. V posledných dramatických minútach mohli obidve
mustvá strhnú víazstvo na svoju stranu, ale nakoniec sa to nepodarilo ani jednému z aktérov.
Dorast
Raèa - Stupava
2:0 (1:0)
K: 0
Zostava: - Fabián- Luèivjanský, Zaleík, Smeja, Katona - Jandorf
(70min. Hanák), Pokorný, M.Víger, L.Víger - Proke, Hanúsek (87.
min. Méri)
Tréner: Zezula
V prvom kole dorasteneckej ligy nám reb pridelil pomerne kvalitného
súpera Raèu. Úvod patril domácim, ktorí v 4 minúte otvorili skóre po
priamom kope pod brvno. Nau najväèiu ancu v prvom polèase nepremenil L. Víger. Po zmene strán nai dorastenci prevzali iniciatívu,
ale ako sa dostavali do gólových príleitostí. Strelu Prokea z poza
estnástky brankár vytlaèil na roh. V 60 minúte sme vak opä inkasovali my. Po rohovom kope sa hráè Raèe dostal k zakonèeniu a na jeho
strelu k tyèke bol Fabian prikrátky. V 75 minúte bol nariadený pokutový kop po faule brankára domácich na L.Vígera. Svoju chybu vak
napravil, keï vystihol Katonovi smer strely z 11m.
Pripravné zápasy dorastencov
Turnaj Kuchyòa:
Stupava - Kuchyòa(seniori) 2:3 Góly: Hanúsek 2, L.Víger
enkvice (seniori) - Stupava 6:0
Lozorno - Stupava
2:5 (1:4) Góly: Hanúsek 2, L.Víger 2,
Hanák
Pl. tvrtok - Stupava
5:3 (3:1) Góly: Katona, Proke, L.Víger
Stupava - FC Ruzinov ml.dor 6:1 (2:1) Góly: Hanúsek, Katona 11m,
Pokorný, Proke , M. Víger 2
Stupava - FK Dúbravka
8:2 (4:0) Góly: Hanúsek 2, M.Víger 2,
RVíger, Pokorný, Jandorf , Proke

Stupavský cyklomaratón

Preteky sa konali 28.7.2007 so tartom o 11.hod. z námestia Sv. Trojice v Stupave. Tra merala 49 km a bola trasovaná v CHKO Malé Karpaty. Organizátorom bolo Obèianske zdruenie Maratón so sídlom
v Stupave. Vyhlásených bolo 5 kategórií: juniori (do 18 rokov), eny
(19-40), eny seniorky (nad 40), mui (19-40), mui seniori (nad 40).
Zo stupavèanov sa najlepie umiestnili Renáta Belzárová 1. miesto
v kategórii eny seniorky a Nina Hajdu 3. miesto v kategórii eny.
Radovan Dlouhý

Aktivity tenistov TJ Zahorák

Aktivity tenistov TJ Zahorák v Záhorskej Bystrici pokraèujú. Po nultom roèníku v r.2006 bol na posledný týdeò juna 2007 zorganizovaný
I.roèník Záhorák-Open pre mládeníkov. Turnaja sa zúèastnili chlapci
v kategoriach iakov a dorastencov v spoloènej súai. Ohromný bol
záujem o turnaj aj zo strany hráèov aj ich rodièov. Zúèastnilo sa ho 11
hráèov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín a prví dvaja postúpili do
semifinále, ktoré sa hralo u vyluèovacím spôsobom. Súa prekvapujúco, ale zaslúene vyhral mladí zo súrodencov Krupovcov-Andrej
keï vo finále zdolal Jakuba Lipèáka 6:0;6:4. Tretie miesto získal
Michal Jurík víazstvom nad Petrom Lipèákom 6:3;6:2.
Turnaj potvrdil výkonnostný rast chlapcov zo Záhorskej Bystrice, na
èom majú zásluhu najmä oni sami, ale aj celý rad trénerov. Najväèiu
zásluhu na organizácii
ivota v TJ Záhorák a najmä
na práci s mládeou má
vak p.Straka.
Je celkom reálne, e v budúcom roèniku Majstrovstiev Bratislavy postaví TJ
Záhorák dve drustva. A to
svedèi tie o vzrastajúcom
záujme o tenis v Záhorskej
Bystrici.
Poïakovanie za tieto aktivity patrí i majitelom kurtov,
ktorí majú nemalú zásluhu
na rozvoji tenisu v Záhorskej Bystrici.
Na obrázku sú vetci semifinalisti. Z¾ava: Jurík; J. Lipèák, A. Krupa; dole: Peter
Lipèák.

- 14 -

rôzne

Zájazd stupavských odbojárov

Spoloèenská kronika Stupava
Zosobáili sa:
Stanislav Jáno - Erika elipská
Libor Foltýn - Mária Janatová
Peter Dostál - Katarína Gáboríková
Martin ánik - Andrea Valentová
Michal Biksadský - Petronela Liková
Ivan Dani - Janka Smejová
Pavol Halász - Michaela Hájková
Peter Boro - Viera Makovická
Miroslav Kósa - Zuzana Feketeová
Ing. Juraj Karpinský
- PhDr. Róberta apuíková
¼ubomír Klaèanský - Andrea Marková
Narodili sa:
Milan Herman
Kristián Horváth
Lucia Drakovièová
Veronika Miková
Samanta Lívia Noseková
Erika Prosòáková
Tobias Kuèerák

Presne po roku 11. júla 2007 naa Základná organizácia SZPB v Stupave zorganizovala zájazd "Po stopách SNP" do Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zúèastnili sa ho aj èlenovia klubu dôchodcov Pohoda.
Prvou zastávkou bolo súsoie padlým obetiam priamo v múzeu, kde
sme si uctili pamiatku padlých hrdinov poloením kytice kvetov a minútou ticha. Tu sa nás ujal lektor, ktorý nás sprevádzal po expozícii
múzea. S dojatím sme poèúvali jeho odborný a pouèný výklad. Na
zaèiatku a na konci prehliadky sme si pozreli filmy dokumentujúce
udalosti zaèiatku 2. svetovej vojny, holocaust a po koniec vojny, ktorá bola najväèou tragédiou minulého storoèia.
Na spiatoènej ceste sme sa zastavili pri pomníku Kremnièka, kde sme
poloili kyticu kvetov. Poèasie nám prialo a cestu nám spríjemòoval
pán Dr. Kotleba, ktorý nám vyhrával na harmonike. Zájazd sa nám
vydaril aj vïaka podpore sponzorov: potraviny Brbúch, firma Hamé,
Potraviny Hrica, firma Chaer, firma TaPS Merc, Pekáreò Seko a p. Ladislav Kiss, ktorým ve¾mi pekne ïakujeme.
-výbor ZO SZPB-

Júlia Granátová
Adam Granát
Eva Hackerová
Rastislav Baroò
Alexandra Baroòová
Hana Harutiaková
Michaela Hejlová
Terézia Hýravá
Júlia Hýravá
Eliot Goubet
Opustili nás:
Paulína Besedièová /1924/
Melania A¾uíková /1944/
Anna Mikulièová /1949/
Amália Salayová /1933/
Jozef Rehák /1959/
Mária Sokolová /1935/
Marek Vostík /1976/
O¾ga Nováková /1938/

Materské centrum FIFIDLO
POÏAKOVANIE

Mylienka budova materské centrá vznikla v Nemecku, kde skupina
sociológov zisovala, èo v modernom svete chýba matke. Aj na Slovensku za posledné roky vzniklo vye 80 MC.
Nae MC Fifidlo vzniklo v septembri 2006 a prvýkrát sa otvorili dvere
pre nae fifidielka 13. novembra. Získa finanèné prostriedky na chod
MC nebolo ¾ahké. Týmto chceme poïakova vetkým, ktorí pomohli
námu Materskému centru rozbehnú svoju èinnos.
Interiér herne sa nám podarilo zariadi vïaka podpore z fondu ÈSOB,
zaloeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladate¾om fondu je
ÈSOB. Získali sme 10 000,- Sk na zariadenie MC. Z týchto peòazí
bola zakúpená skriòová zostava a riad (tanieriky, poháre, príbor) pre
deti.
Ïalí schválený, zatia¾ najväèí bol projekt uskutoènený vïaka podpore z programu T-mobile pomáha komunite, ktorý administruje nadácia Pontis. Z prostriedkov tohto projektu sme vybavili MC hraèkami
a zariadením. Bol schválený v plnej výke 39 959,- Sk. Èas z týchto
peòazí bola pouitá na nákup malých detských stolov a stolièiek, aby
si deti mali kde kresli, èi napapa sa. Taktie nám pribudlo ve¾a hraèiek, spomeòme aspoò kuchynskú zostavu s vybavením pre malé
gazdinky, bábiky, stavebnice, autá a autíèka, skákací hrad, stan plný
objavov a mnohé ïalie hraèky, ktoré rozvíjajú pozornos a motoriku
detí.
V marci bol schválený projekt Fit s Fifidlom, na ktorý sme získali finanèné prostriedky vïaka podpore z fondu Citibank, zaloeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladate¾om fondu je spoloènos Citibank
(Slovakia), a.s. Zo 150 projektov bolo schválených 32 a medzi nimi aj
ná vo výke 10 000,- Sk. Tieto peniaze boli pouité na nákup fitlôpt,
karimatiek, èiniek a iných cvièebných pomôcok. V rámci tohto projektu sa realizujú cvièenia pre tehotné, cvièenia pre rodièov s demi,
cvièenia pre mamy. Vítaný je kadý, kto chce urobi nieèo pre svoje
zdravie a postavu.
Veríme, e budeme ma dostatok nápadov na ïalie projekty, aby
sme uspokojili rodièov a ich deti v èo najväèej miere.
Chceme sa poïakova p. Slezákovi (riadite¾ovi MKIC), ktorý nám od
prvej chvíle vychádza v ústrety, ako aj ostatným sponzorom : Destav
spol s r.o. - nákup koberca, KOFOLA - nealkoholické nápoje, KVANT,
s.r.o. - materiálne vybavenie (korková tabu¾a, magnetická tabu¾a, hudobné nástroje,..). Ïakujeme p. Soni Èermákovej za kreatívne ma¾by
na stenách.
Ïakujeme vetkým, ktorí nám umoòujú realizova sa v naom Fifidle,
za pomoc a dôveru.
MC Fifidlo Info: tel. è. 0905 985 167, mcfifidlo@zoznam.sk

Spomíname

Dòa 23.8.2007 uplynie 16 rokov, èo nás navdy opustil
otec a dedko Frantiek Kubrický a 26.9. 2007 si pripomenieme 5 rokov, èo nás bez rozlúèky opustila naa milovaná mama, babka a prababka
Anna Kubrická. Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti,
vnúèatá a pravnúèatá.

Spomíname

Dòa 21.8.2007 uplynulo 20 rokov, èo nás navdy
opustil milovaný manel, otec a starý otec pán
Jaroslav Bilaèiè. Èas hojí rany, ale boles a smútok
zostávajú v naich srdciach. Ïakujeme vetkým,
ktorí s nami spomínajú.
Smútiaca rodina

Spomíname

Dòa 19.augusta 2007 uplynul rok, èo nás navdy
opustil ná milovaný manel, otec, dedko a pradedko pán Valentín Turèina. Ïakujeme vetkým, ktorí
s nami spomínajú.
Manelka a deti s rodinami.

SPOMÍNAME

Dòa 17. augusta uplynuli 3 roky od smrti náho
brata Jozefa Madera z Mástu. Jeho náhly odchod
je pre nás stále bolestivou stratou, s ktorou nám
èas pomáha vyrovna sa. Spomienky vak zostávajú v naich srdciach, v ktorých je ná brat stále
s nami.
Anna Nemcová a súrodenci

POZVÁNKA

SPOMÍNAME

Pri príleitosti "Svetového dòa prvej pomoci" MS - SÈK Stupava
skupina I. a skupina II. pozývajú v sobotu 8.9.2007 èase od 9,00
hod. do 12.00 hod. pred Kultúrny dom v Stupave. Uskutoèní sa tu
meranie tlaku a budú podané základné informácie o prvej pomoci.
Vyzývame obèanov, aby sa tejto akcie zúèastnili.
Vilma Vígerová a O¾ga Filípková

Dòa 22.8.2007 uplynul rok od chvíle, kedy nás navdy opustil vo veku nedoitých 82 rokov ná drahý
manel, otec, starý a prastarý otec Ján Kliment.
Za tichú spomienku ïakuje
manelka a deti s rodinami.
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Slávnosti kapusty - Deò
zelá 2007
Stupava 5.-7. októbra

Deò zelá - ve¾mi struèný preh¾ad programu

Piatok 5.10. od 12.00 hod - Strunobranie (krajská prehliadka country hudby), cca 16.00 hod Zelová tafeta - 19.30 Dri¾ak, do tanca
hrá Borovienka (¾udová veselica)
Sobota 6.10. - Susedia - susedom , 19.30 - koncert skupiny Mango
Molas, Ve¾ká disko - ou oldies disko

Mestské kultúrne a informaèné
centrum vyhlasuje podujatie

Nede¾a 7.10. 15.00 Starmania s B. Balúchovou , 17.00 - Diabolské
husle, 18.30 Illegal band - Dìda Mládek (CZ), 20.00 Jumping Drums
- bubnová ou, 21.30 ohòostroj
Sprievodné podujatia: 5.10.-7.10. Remeselnícky jarmark, Jesenný
jarmok. Výstavy: Úroda 2007, Najkrajie dyòové straidlá, Výstava
chryzantém.
Zmena programu vyhradená!
Program bude uverejnený na www.stupava.sk od 7.9.2007.
-mkic-

Rodièia a starí rodièia peèú a varia
"zelové peciality" s demi a vnúèatami
v sobotu 6. októbra 2007 v Kultúrnom dome
Podmienky úèasti
Na podujatí sa môu zúèastni dvojèlenné tímy - rodièia
a deti, starí rodièia a vnúèatá (môu by aj od susedov!)
s tým, e sa predpokladá aktívna úèas obidvoch èlenov
tímu. Motívom podujatia je odovzdávanie tradícií z generácie na generáciu. Podmienkou úèasti je písomne vypracovaná receptúra - rozpis tradièného kapustového jedla,
ukáka jeho prípravy a degustácia hotového výrobku. Pre
úèastníkov podujatia sú pripravené zaujímavé ceny.
Suroviny, ingrediencie, kuchyòu zabezpeèuje organizátor
podujatia.

Lásky hrienych filmárov

Stupava - V stredu 15. augusta sa v Kultúrnom dome konala malá
slávnos - literárny veèer s uvedením novej knihy Adolfa Lachkovièa "
Lásky hrienych filmárov". Autor v 19 poviedkach rozpráva príbehy
záletov i úletov z prostredia jemu dobre známeho - z prostredia filmovej tvorby a filmových tábov. Vye tyridsaroèné pôsobenie v slovenskom filme je bohatým zdrojom inpirácie a studnicou, z ktorej sa

Mestské kultúrne a informaèné centrum vyhlasuje
podujatie Stupavjané vará "kapustnicu" ze zelá
Vítaný je kadý 3 - 5 èlenný tím (hasièov, po¾ovníkov, turistov, cyklistov, kominárov, zelárov, seniorov - fantázii sa medze nekladú), ktorý uvarí v areáli sedliackeho dvora kapustnicu pod¾a vlastného osvedèeného receptu. Podmienkou
je uvari aspoò jeden 40 l kotol kapustnice (aby hnet nebyuo po ní) urèenej na degustáciu. Podujatie sa uskutoèní
v sobotu 6. októbra.
Ostatné podmienky a informácie sa záujemcovia
dozvedia na stretnutí dòa 10. septembra o 18.00 hod.
v Kultúrnom dome (vchod od Kúpe¾nej ulice).
Info 02/6593 4312. e-mail:info@msks-stupava.sk

OZNAM pre darcov krvi

MS - SÈK Stupava skupina I. a skupina II. oznamujú, e dòa 27.9.
2007 od 7.30 hod. do 10.00 hod. sa uskutoèní ODBER KRVI v klube
dôchodcov POHODA.
Vyzývame aj mláde od 18 rokov, aby sa tejto akcie zúèastnila.
Vilma Vígerová a O¾ga Filípková

dá èerpa. Na podujatí sa zilo cca 50 hostí a spisovate¾ových priate¾ov, ktorí prili privíta novú knihu a blahoela jej autorovi. Na jej cestu
k èitate¾ovi knihu posypal lupienkami ruí primátor mesta Stupava
Ing. Ján Bele. Napriek poèetnému publiku je len koda, e Stupavèania sú takí ostýchaví a tak skromne sa na takýchto podujatiach zúèastòujú. Kniha bude od 1.9. v predaji v Kultúrnom dome a v Mestskej
kninici.
-ps-

Stavebná firma prijme pre práce v Bratislave a blízkom
okolí murárov a stavebných robotníkov do trvalého pracovného pomeru a ucelené partie na ivnos.
Kontakt: 02/4488 0921, 0918/695 633

Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,
Agátová 16, 900 31 Stupava, Tel./fax: 02/ 6593 4312,

Riadková inzercia
l Dám do prenájmu gará na Dlhej ulici v Stupave. Tel.: 02/65
934 457, alebo 0905 740 163
l kúpim Vae ojazdené auto za
najvyiu monú cenu. Tel.: 0903
818 122
l kúpim havarované alebo motoricky pokodené auto.

e-mail: zvesti@msks-stupava.sk

Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá.
Povolené: Okresným úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: éfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,
Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk
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Tel.: 0903 416 726
l ponúkam zahradnícke práce
a autodopravu LIAZ s hydraulickou rukou. Celoroèná údrba záhrad. Tel.: 0904 166 555
l Kúpim pozemok na výstavbu
RD v Stupave. Tel.: 0911 755 999

