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V tomto èísle nájdete: Kruhový objazd definitívne zamietnutý l Èo sa deje na námestí? l Kde bude Deò
zelá? l Rozhovor s Mariánom Letkom - novozvoleným kontrolórom Mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica l Nechcú podpori dia¾nièný privádzaè l O rekontrukcii

Závereèné stretnutie aktérov projektu aiskový región Klimatickej aliancie Stupava a okolie/ Marchfeld sa konalo v atmosfére plánovania budúcich projektov. Nebola to rozlúèková slávnos, skôr pracovné stretnutie pre pokraèovanie projektových zámerov, ktoré budú ma skôr investièný
charakter. Rysuje sa monos vybudovania zelenej elektrárne, masívnejie zatep¾ovanie verejných budov, zvýil sa záujem o eko-podnikanie
v regióne a tie o plánovanie trvaloudrate¾ného rozvoja obcí a celého regiónu.

31.3. Ve¾konoèný jarmok
a prezentácia tradièných výrobkov v Stupave
MKIC Stupava pozýva na jarmok, výstavu kraslíc (súa o najkrajie
ve¾konoèné vajíèko) a prezentáciu remesiel a tradièných výrobkov zdobenie kraslíc, pletenie korbáèov, ve¾konoèné kvetinové aranmány, keramika a predaj kníh nájdete vo výstavnej sieni Kultúrneho domu od 8.00 hod. do 13.00 hod. Výstava kraslíc je otvorená v nede¾u
1.4. od 16.00 do 18.00 hod a od 2.4. do 5.4. od 16.00 do 20.00 hod.
Info: 02/6593 4312

riport

Milí priatelia,

Znovu sa k Vám i prostredníctvom týchto novín prihováram na prahu Ve¾konoèných sviatkov roku 2007. Nepoviem vám niè nové, len
to èo vetci dobre vieme, ale èasto v tom uponáh¾anom svete popretkávanom egoizmom,
sebectvom na to zabúdame. Je to Jeiovo víazstvo nad hriechom, nad smrou - je to nádej
daná èloveku.
Svetové dejiny oslavujú mnohé víazstvá. Vzdávajú poctu a hold mnohým, ktorí za víazstvo
zaplatili tým najvzácnejím - vlastným ivotom.
Je víazstvo Zmàtvychvstalého Krista udalosou, ktorá i dnes môe ¾uïom dnenej doby
nieèo poveda?
Svätý Otec Benedikt XVI. Pri návteve delikventov v rímskej väznici pre mladistvých
v Casa del Marmo povedal: "ivot bez Boha
nefunguje lebo je zbavený svetla". Èlovek je
tvor, do ktorého Boh vtlaèil svoj obraz. Je priahovaný k horizontu jeho milosti, ale je aj
krehký, vystavený zlu a zároveò je schopný
dobra. Pápe ïalej rozlíil slobodu od zdania
slobody. "Sloboda je akýmsi odrazovým mostíkom na skok do nekoneèného mora Boskej
dobroty, ale môe sa sta aj naklonenou rovinou, po ktorej sa dá skåznu do priepasti hriechu a zla a tak potom èlovek stráca slobodu aj
dôstojnos." Preto sv. Pavol u dávno povedal Aj viem èo je dobré aj èo správne a nie vdy tak
konám -, ale ide ïalej nezostáva len v tejto rovine, ale dodáva - Milosou Boou som tým,
èím som a milos Boia vo mne nebola márna.Nie mnostvo zázrakov, ktoré videli apotoli im
dalo silu vyda svedectvo aj vlastného ivota,
ale stretnutie s Jeiom zmàtvychvstalým ich
viedlo k stotoneniu sa slovami sv. Petra - Viac
treba poslúcha Boha ako ¾udí.- Tí, èo odchádzali od Jeiovho hrobu neboli v depresii, ale
boli, ako hovorí evanjelium, naplnení strachom
a radosou. V èo uverili tí vetci pri prázdnom
hrobe, e dobro zvíazí, e smr sa stratí, e
svetlo bude triumfova, e jasné chvíle zvíazia
nad temnými, jasný okamih zmàtvychvstania
nad temnotou kría.
A toto je podstatou Ve¾konoèného posolstva,
presvedèenie o víazstve dobra nad zlom, radosti nad smútkom a svetla nad tmou. A tí,
ktorí boli svedkami Jeiovho zmàtvychvstania,
získali presne toto presvedèenie. A to ich zmenilo. To je odkaz Ve¾kej noci, aby v naej viere
bol Kristus ivý, ijúci a prítomný v naom ivote, vtedy nebude nae náboenstvo súhrnom
povinností, ale skutoèným ve¾konoèným darom, ktorý dáva silu, nádej, ale i schopnos vedie odpusti. Lebo nie tma, ale svetlo víazí!
Nech zmàtvychvstalý Kristus
- víaz nad smrou vnesie do kadého srdca
i do Vaich rodín
opravdivý pokoj a nádej!
Felix Mikula, farár v Stupave

Rokovali o Stupavskom potoku
Stupava - O regulácii Stupavského potoka po
trase, ktorou prechádza cez územie mesta
dòa 5.3. rokoval primátor mesta s vedením
Slovenského vodohospodárskeho podniku Povodie Morava - riadite¾om Ing. Slaninkom
a jeho zástupcom Ing. Vlèkom. Mesto navrhovalo, aby regulácia potoka bola súèasou
protipovodòových opatrení rieených projektom, na ktorý je moné získa finanèné prostriedky z fondov plánovacieho obdobia
2007 - 2013. Reguláciu potoka mesto navye
vníma ako súèas revitalizácie územia malého a ve¾kého parku. Zástupcovia Povodia
Moravy kontatovali, e vo svojom rozpoète
nemajú finanèné zdroje pre realizáciu regulácie potoka a oni pripravujú projekt, kde navrhujú ako protipovodòové opatrenie vybudo-

va polder - záchytnú ha v lokalite pred obcou Borinka, ktorá by zachytávala prívalové
vody, ktoré teraz zberá potok. Na rokovaní sa
zúèastnil aj starosta Borinky M. Maxian.
Mesto má vak záujem zabezpeèi reguláciu
potoka, preto uvauje na spoloènom projekte s Bratislavským samosprávnym krajom
(BSK), ktorý by rieil revitalizáciu parkov
a nim pretekajúceho potoka. Primátor v tejto
veci rokoval aj s riadite¾kou RRA Pezinok Senec Ing. Pavlovovou. Pre podanie iadosti
treba pripravi stavebný projekt a ïaliu dokumentáciu, vrátane stavebného povolenia.
iadate¾om by v tomto prípade bolo mesto.
Vyhlásenie výzvy pre podávanie iadostí sa
predpokladá koncom tohto roka.
-msú-

Rokovanie so upanom

Pracovné rokovanie so upanom BSK p. Bajanom sa konalo dòa 27.2. v Bratislave. Na rokovaní sa zúèastnil primátor Ing. Bele a poslanec BSK MVDr. R. Kazarka. Predmetom rokovania bola rekontrukcia komunikácie Záhumenská - Devínska cesta. Nako¾ko sa jedná o cestu II. Triedy a je v majetku Regionálnej správy
ciest (RSC) bratislavského kraja, mesto iadalo, aby v tomto roku bola vykonaná celková rekontrukcia tejto
vozovky vrátane odkanalizovania daïových vôd a poloenia nového asfaltového povrchu po celej dåke.
V súvislosti s realizáciou projektu revitalizácie èasti Stupava-sever, mesto iadalo o odpredaj pozemku pre
vybudovanie rozíreného chodníka pred budovou domova dôchodcov. Momentálne má tento pozemok (rozírenie predstavuje cca 2 metre po celej dåke) mesto v dlhodobom prenájme. O odpredaji rozhodnú poslanci BSK. Primátor iadal, aby BSK zapracovalo do plánu rekontrukcie ciest III triedy (aj tieto vlastní RSC) stupavské komunikácie smerom na Vysokú pri Morave a do Borinky. V pripravovanom operaènom programe
Bratislavský kraj budú toti finanèné prostriedky z EU práve na rekontrukciu komunikácií II a III triedy, o ktoré
môe iada ich vlastník t.j. BSK. Na rokovaní sa diskutovalo aj o monostiach financovania projektu odkanalizovania celého mesta, o monostiach rekontrukcie infratruktúry kolských budov a budovy zdravotného
strediska v Stupave. Predseda BSK p. Bajan s¾úbil, e dòa 13.3. príde na obhliadku objektov do Stupavy. Pre
pracovné povinnosti sa návteva upana v Stupave neuskutoènila.
-msú-

Kruhový objazd definitívne zamietnutý

Po jedenapolroènom rokovaní so Slovenskou správou ciest (SSC) sa dòa 14. marca na pracovnom stretnutí definitívne rozhodlo o rieení kriovatky Zdravotnícka - Hlavná -kolská. Od
zaèiatku SSC trvala na splnení podmienky, e kruhový objazd povolí len v tom prípade, ak
jeho priemer bude ma minimálne 25 metrov. V danej lokalite je vak moné umiestni kruhový objazd maximálne s priemerom 23 metrov. Pod¾a skúseností vak pri takom dopravnom
zaaení, aké je na tejto kriovatke, nepomôe situáciu vyriei ani kruhový objazd s poadovanými parametrami. SSC navrhla riei situáciu svetelnou signalizáciou, ktorá bude riadená
poèítaèom (pod¾a situácie a zaaenosti). V tom prípade u pôjde o objekt, ktorý nie je súèasou vozovky, teda toto technické rieenie si musí vybudova mesto na vlastné náklady. Tie pri
odhadoch sa pohybujú v rozpätí od 3 do 5 miliónov Sk. Navye mesto musí da spracova
projektovú dokumentáciu s vyjadreniami prísluných orgánov. K tomuto rieeniu sa musí vyjadri aj dopravný inpektorát, ktorý bol proti rieeniu svetelnou reguláciou, preto sa mesto
snailo presadi alternatívne rieenie kruhovým objazdom. Medzitým sa v súvislosti s rozsiahlou výstavbou bytových domov na ulici elezniènej (ZIPAVA) ukazuje ako problém kriovatka Hlavná - eleznièná a tu treba tie h¾ada rieenie. O definitívnom postupe a rieení dopravnej situácie týchto dvoch kritických miest v Stupave musí rozhodnú mestské zastupite¾stvo. Potom môe by na základe výberového konania vybraný dodávate¾ projektovej dokumentácie. Prípadná realizácia sa predpokladá v roku 2008.
-msú-

Nechcú podpori dia¾nièný privádzaè
Mestský úrad Stupava zvolalo pracovné rokovanie so
zástupcami Národnej dia¾niènej spoloènosti (NDS),
ktoré sa konalo 14. marca. Primátor na rokovaní
oznámil, e Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja rozhodlo o financovaní iadosti (z programu Interreg IIIA) mesta Stupava na prípravu projektovej dokumentácie pre vybudovanie dia¾nièného privádzaèa
Stupava - sever (smerom na Vysokú pri Morave). Napojením tejto komunikácie na dia¾nicu by sa vyrieil
prístup akých vozidiel na skládku spoloènosti
A.S.A. a na trkovòu vo Vysokej pri Morave. Momentálne tieto vozidlá prechádzajú cez Stupavu. Zástupcovia NDS na rokovaní oznámili, e pre nich je prioritné vybudovanie dia¾nièného napojenia Stupava -2-

juh v lokalite medzi Stupavou a Záhorskou Bystricou.
Na zamietavom stanovisku NDS trvala aj napriek tomu, e na dia¾nièný zjazd Stupava sever bolo vydané
územné rozhodnutie (u raz mesto tento problém rieilo), ktorého platnos bola predåená. Zástupcovi
NDS navrhovali alternatívne rieenie - vybudova èiastoèný obchvat Stupavy, komunikácia by ila súbene s dia¾nicou a napojila by sa na jestvujúcu komunikáciu Stupava - Vysoká pri Morave. Výsledkom rokovania bolo, e mesto Stupava zvolá ïalie pracovné
stretnutie za úèasti zástupcov Ministerstva dopravy,
spojov a telekomunikácií, Bratislavského samosprávneho kraja, Krajského úradu, SSC, NDS, aby sa prijalo definitívne rieenie.
-msú-

Stupava

O kanalizácii

Stupava - V súèasnosti prebiehajú intenzívne
rokovania o monostiach financovania vybudovania kanalizácie v Máste z finanèných
prostriedkov Ministerstva ivotného prostredia - z environmentálneho fondu. Projektový
zámer bol ministerstvu predloený v októbri
minulého roku. Teraz sa oèakáva definitívne
rozhodnutie o pridelení prostriedkov, avak
vzh¾adom na mnostvo iadostí a obmedzený balík peòazí mono predpoklada, e iados nebude uspokojená v plnej výke. Ako
rieenie sa ukazuje vyui získané prostriedky
a zvýi spolufinancovanie z rozpoètu mesta
tak, aby vybudovaná kanalizaèná sie bola
funkèná a maximálne efektívna. V tejto súvislosti sa rokovalo aj o osude u vypracovaného a podaného projektu odkanalizovania celej Stupavy, Malaciek a siedmych obcí okolo
Gajár. Tento projekt podávala oprávnená osoba - Bratislavská vodárenská spoloènos. Doteraz nie je známe, èi projekt bude podporený z prostriedkov Kohézneho fondu, ale u
teraz sú avizované zmeny v systéme pride-

¾ovania prostriedkov. Medzi oprávnených iadate¾ov sú zaradené i obce, èo dáva ancu
Stupave, aby pre svoj projekt iadala peniaze
samostatne. Zmeny sú vak aj vo financovaní, výka nenávratného príspevku je odvodená od zloitých prepoètov efektívnosti vynaloených prostriedkov. To znamená, e spolufinancovanie obce môe by vyie ne doterajích 5% z oprávnených nákladov. Vzh¾adom na perspektívny rozvoj mesta a zvyovanie poètu obyvate¾ov je tu vak reálna anca,
e samostatný projekt môe by podporený,
otázkou je za akých podmienok spolufinancovania. Predpokladané náklady na dobudovanie kanalizácie na území mesta Stupava je
150 mil. slovenských korún. V utorok 20. marca sa konalo pracovné rokovanie s generálnym riadite¾om Bratislavskej vodárenskej
spoloènosti Ing. Gemeranom, kde bolo dohodnuté, e 3. apríla sa rozhodne o ïalom
osude projektu rieenia odkanalizovania
Stupavy, Malaciek a obcí v okolí Gajár, èo bude závisie od zadefinovaných opatrení pre
podávanie iadostí o financovanie z prostriedkov EÚ.
-msú-

4. EUREGIO stretnutie politièiek - Pillichsdorf, 22. Februára 2007
Toto stretnutie bolo závereèným stretnutím
malého projektu, ktorý sa realizoval v spolupráci Weinviertel Management a Zdruenia
ien Slovenska. Zúèastnili sa ho p. Dr. Chaloupková Mária a poslankyne MsZ Stupava
p. Dr. Nemcová Darina a Foltínová Andrea
Prvé stretnutie sa uskutoènilo v roku 2005
v Obersdorfe, ktoré bolo venované zosieovaniu politièiek v prihranièných regiónoch.

Druhé stretnutie v Bratislave bolo venované
monostiam spolupráce lokálnych politièiek
z Weinviertelu, Junej Moravy a Západného
Slovenska.
Tretie stretnutie v moravskej obci Suchohrdly
bolo venované vednému dòu v obecnom
zastupite¾stve a hovorilo sa na òom o enách
v lokálnej a regionálnej politike, o monosti
ich prístupu k správe vecí verejných vo vetkých troch krajinách. Odborné prednáky
a výmena skúseností boli hodnotené ve¾mi
pozitívne.
Toto tvrté závereèné stretnutie v rakúskom
Pillichsdorfe - dedinke s cca 1150 obyvate¾mi
- bolo venované enám v lokálnej politike,
pecifickosti rodového poh¾adu, uplatòovaniu gender mainstreamingu a rodovému rozpoètovaniu. Vetky prednáky boli na vyso-

kej odbornej úrovni a dali nám istý návod,
ako je moné zmysluplne sa chopi rodovej
problematiky (rovnoprávnosti ien a muov)
v ivote spoloèenstva obce, ako uplatòova
rodové h¾adisko - gender mainstreamig aj na
celkom malej samosprávnej jednotke. Za
Slovensko sa v úvode prihovorila JUDr. Eva
Michalinová, starostka obce Zohor.
Projekt Baumgarten ilustroval túto monos
v obci Baumgarten (okres Mattersburg) s 880
obyvate¾mi, z ktorých viac ne polovica hovorí burgenlandskou chorvátèinou. Tento projekt bol nato¾ko inpiratívny, e sme prediskutovali s autorkami monos prenosu ich
skúseností do náho mesta, o èo prejavili ve¾ký záujem a podporu naej mylienke. Pri vypísaní novej výzvy na malé projekty v rámci
INTERREG IIIA, odporúèame zvái monos
spracovania podobného projektu v spolupráci s Weinviertel Managementom. Vzh¾adom
na doterajiu dobrú spoluprácu dr. Chaloupkovej je ochota z rakúskej strany na spoloèný
projekt.
Ve¾mi kvalitná bola prezentácia o gender
mainstreamingu, no najcennejia bola prezentácia gender budgetingu (rodového rozpoètovania), ktorý je na Slovensku novou
a relatívne neuchopenou témou. Vie sa o nevyhnutnosti jeho implementácie nielen na národnej, ale aj na regionálnej a lokálnej úrovni,
no nie sú na to pripravení ani experti. Preto
bola monos získa písomné podklady
a predstavu o jeho uplatòovaní ve¾mi cennou.
Zatia¾ bol podobný projekt realizovaný len
v meste Zlaté Moravce, no niektoré ïalie
mestá sa na rodovú analýzu a akèné plány
rodovej rovnosti pripravujú.
Prezentovaná problematika nás podnietila
k úvahe zvái monos pripravi v spolupráci
s rakúskymi partnermi rodovo zameraný projekt - ako uplatòova rodové h¾adisko v meste
Stupava.
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editoriál

Svetoví odborníci na klímu alebo pekne
po slovensky - podnebie, nás teda riadne vystraili.
U teraz, ete skôr, ne naberú odvahu to poveda
na oficiálnej pôde, prenikajú informácie,
e ak ¾udstvo (kto to vlastne je?) sa nespamätá,
tak po roku 2020 nás èakajú ve¾mi dramatické
a katastrofické chvíle.
U napísali scenár, udalostí, ktoré nás èakajú.
Hladomor, sucho, migrácia a sahovanie národov,
pobreie pod vodou, nedostatok vody,
zrútenie ekonomík, smr miliónov ¾udí,
no a s tým môe prís aj závis a nenávis,
èo u je len krok k vojnám o nové,
prosperujúce územia.
A tak sa pod¾a týchto vízií môe sta,
e nás postihne závislos na energiách,
e sa preukáe naa slabos a závislos
na modernýách technológiách
a internetom si budeme h¾ada,
kde je ete chlieb a kde sa dá kúpi pitná voda.
Nu dramatické sú tieto vízie, naháòajú strach
a hrôzu, nám i obavy o osud naich detí a vnukov.
Veri, èi neveri - to je pozmenená hamletovská
otázka, isté vak je jedno, e naa "paravos,
nenasýtenos" u skutoène nepoznajú medze.
Ak ste troku vnímaví a premý¾ate nad tým,
e naim úbohým súèasníkom musí staèi miska
rye, musíme sa aspoò zamyslie nad tým,
èo staèí nám. Niè nám nestaèí.
Zamerali sme sa na spotrebu. Potravín, energie,
benzínu a vyteujeme sa tomu, e si to môeme
dovoli. Máme na to, sú to nae peniaze, nikomu
sme niè neukradli, za svoje chceme to,
èo si zaumienime. A sú to tak smiene pominute¾né
veci, e z ich získania nemáme ani pocit.
Pretoe len konzumujeme a nemôem úprimne
napísa, èo nasleduje potom.
Zmanipulovaní reklamou a podriadení novému
spôsobu ivota neváhame míòa peniaze
a bez rozmý¾ania tlaèíme pred sebou nákupné
vozíky a vozne, aby sme mali vetkého dostatok.
A napokon zistíme, e vôbec nám to nie je treba,
e tlaèíme pred sebou len tie "hladné oèi",
ktoré vetko vidia a pritom niè moc nepotrebujú.
Nechcem by trapným mravokárcom,
som vám vo vetkom podobný.
Len sa troku spamätajme, lebo vetko sa môe
sta, a napokon to od nás ani nebude závisie,
aby sa to stalo. Jediné, èo môeme ete urobi
je nauèi sa skromnosti, rozumnému
uívaniu si ivota a by pripravení.
Ako tie múdré biblické nevesty, ktoré mali naplnené
lampy olejom, aby keï niekto v noci zaklope na
dvere a rozoznali lupièov od eníchov.
Niè nepotrebujeme, len by pripravení.
A ten olej v naich pomyselných lampách
môe by aj ekologický...

Stupava

Èo sa deje na námestí?

Stupava - ako skúané námestie pred stupavským farským kostolom dostáva novú tvár. Stavebný ruch prezrádza, e sa blíi termín
ukonèenia prác, teda poloenia dlaby a definitívna úprava tejto najväèej verejnej plochy a najdôleitejieho verejného priestranstva
v Stupave. V súèasnosti sa kladie dlaba.
Pod¾a vyjadrenia vedúceho oddelenia výstavby ¼. Illia, práce musia
by ukonèené do 25. mája tohto roku. Súbene sa obnovujú fasády
na dvoch budovách, ktoré susedia s námestím - rodinného domu
a budovy známej ako "Srdieèko", úprava fasád je v súlade s projektom revitalizácie centrálnej mestskej zóny. Rekontrukcia budovy,
v ktorej sídli základná umelecká kola bude rieená samostatne. Postupne príde k obnove fasád aj ïalích objektov na Hlavnej ulici, momentálne sú návrhy architektonických rieení prerokované s majite¾mi objektov.
-il-

O rekontrukcii

Nieko¾ko rokov avizovaná rekontrukcia stupavského katie¾a prebieha od augusta 2006 a termín ukonèenia je stanovený na september 2007. Katie¾ slúi ako
domov dôchodcov a domov soc. sluieb, ktorý poskytuje prístreie 250 klientom.
Zariadenie sa rozde¾uje na 2 èasti DD s kapacitou 133 lôok a domov soc. sluieb
pre dospelých s duevnými por. a poruchami správania s kapacitou 117 lôok.
Zriaïovate¾om zariadenia je BSK a sluby preto poskytujeme obèanom celého regiónu. Investorom rekontrukcie je Bratislavský samosprávny kraj a projekt sa
realizuje s finanènou podporou z prostriedkov EU a tátneho rozpoètu. Predpokladané náklady sú 58 mil. Sk. V súèasnosti sa obnovuje celý exteriér katie¾a,
prebieha sanácia omietok, obnova pôvodnej tukatérskej výzdoby, výmena
strenej krytiny a pokodených èastí krovu, výmena okapov a zvodov daïovej
vody. Pred dokonèením je výmena okien na celej budove. Po sanácii omietok
a ukonèení prác na architektonických prvkoch, ktoré sú umiestnené na pôvodnej
èasti katie¾a, najmä v èasti na nádvorí, bude nasledova náter fasády a tým budú
práce ukonèené. Pod¾a slov pána Miroslava Foltína - zástupca riadite¾a, práce postupujú vo ve¾kom tempe, denne je na stavbe cca 75 robotníkov. Napriek rozsahu
prác sa vedenie domova a dodávate¾ stavby snaia o èo najmení dopad stavebného ruchu na ivot obyvate¾ov domova. Práce vak prebiehajú aj v interiéri budovy. Najmä povodòami ako skúané prízemie a pivnièná èas budovy (klenbové pivnice sú pod celou budovou) prechádzajú sanáciou omietok. Na vysuenie muriva
a jeho odizolovanie je pouitá najmodernejia technológia - elektroosmóza. Murivo na prízemí je oèistené a na tehlu, avak aj klenby podliehajú èasu, boli nutné
opatrenia pre zabezpeèenie statiky a bezpeènosti stropov. Na murivo sú postupne
nanáané tri vrstvy rôznych omietok. Rozsiahlu rekontrukciu èakajú priestory
kuchyne a jedálne, ktoré boli dvakrát zatopené povodòami. Poèas rekontrukcie,
ktorá je naplánovaná v mesiacoch júl-august, bude sa pre obyvate¾ov domova
vari v kolskej jedálni. Pri tomto rozsahu prác bude skutoène závisie na dobrej
organizácii práce a nasadení firiem, aby plánovaný termín dodávate¾ dodral.
V kadom prípade obnovený katie¾ bude príalivou dominantou Stupavy, jej
skvostom a spolu s Námestím Sv. Trojice a revitalizovanými èasami centrálnej
zóny, získa nae mesto tvár dôstojnú 21. storoèia.
- pripravil p.s.-

Projekt výstavba technickej infratruktúry
v rekreaènej zóne mesta Stupava

Stupava - Pri prechádzke ve¾kým parkom mono neinformovaných
prekvapí stavebný ruch a najmä "stopy" po rozsiahlych výkopoch
a zemných prácach na lúkach parku. Jedná sa o ukonèené práce na
kanalizácii, ktoré sú súèasou projektu výstavby technickej infratruktúry v rekreaènej zóne. Na projekt získalo mesto finanènú podporu
z európskych trukturálnych fondov, ktoré boli presne urèené na podporu rozvoja turizmu, preto sa v prvom rade buduje infratruktúra,
ktorá bude slúi jestvujúcim rekreaèným zariadeniam. Projekt je vak
rozsiahlejí a riei situáciu v celom území. Po rekontrukcii kanalizaèného zberaèa "A6" vedeného parkom od hotela Stupava a po terajiu ÈOV nasleduje výstavba domových prípojok na tejto trase pre objekty a domy po pravej strane komunikácie vo ve¾kom parku. Ïalej
projekt pokraèuje výstavbou kanalizaèného zberaèa "A7" trasovaného
po ulici Novej s napojením na kanalizáciu na Hlavnej ulici a ukonèením pri penzióne "Oliver", riei výstavbu domových prípojok na celej
trase a prípojky budú vyvedené po hranicu jednotlivých pozemkov.
Pre odkanalizovanie bude vybudovaná preèerpávacia stanica a výtlaèné potrubie, ktoré bude napojené do kanalizácie idúcej po Novej
ulici. Na tejto ulici budú vybudované chodníky od Hlavnej ulice a po
napojenie na cestu cez park pri Obore.
Práce na realizácii projektu prebiehajú od októbra minulého roka
a ukonèenie prác je naplánované v decembri t.r. Vzh¾adom na rozsah
stavebných prác Mestský úrad Stupava ako investor sa obracia na
obèanov ijúcich na ulici Novej so iadosou, aby mali pochopenie
a trpezlivos poèas realizácie stavby. Práce prináajú rôzne obmedzenia pohybu na tejto dos vyaenej komunikácii. Chceme obèanov
ubezpeèi, e mesto Stupava a dodávate¾ Vodohospodárske stavby
Bratislava sa budú snai minimalizova obmedzenia spojené s výstavbou. Èo sa týka napojenia jednotlivých rodinných domov na kanalizáciu, toto bude moné a po ukonèení celej stavby a napojení zberaèa na jestvujúcu kanalizáciu na Hlavnej ulici. Rodinné domy sa budú pripája na pripravené vyvedenia kanalizaènej prípojky na hranici
ich pozemkov a to na obidvoch stranách komunikácie. O termíne
pripojovania sa na kanalizáciu budú vlastníci objektov písomne informovaní. Doteraz sa èasto hovorilo o tom, e za uplynulé volebné obdobie sa v Stupave niè neurobilo. Teraz sa ukazuje a sami sa môeme
presvedèi o tom, e skutoène to bolo obdobie príprav ve¾kých a
rozsiahlych projektov, obdobie získavania finanèných prostriedkov na
stavby a projekty, ktoré výrazne zmenia tvár náho mesta a prinesú
úitok a uspokoja poiadavky obèanov. Pochopite¾ne, e práce spôsobia ruch a obmedzenia, ale inak sa to nedá, buïme radi, e sa
nieèo deje a teme sa, e Stupava sa zaèína prudko rozvíja - do
krásy a pre ná prospech.
-pod¾a msú-

S príchodom jari nastupuje vandalizmus

Len èo sa jarné slnko oprelo o fasády domov a vyrojili - dohoví odkátmuchy a vo ve¾kom poète aj mohutné èmeliaky, ktoré sa na jarnom
slnku s chuou vyhrievajú, vynorili sa - dohoví odkát - aj vandali. Pochybujem, e do Stupavy prichádzajú cezpo¾ní, myslím, e si vystaèíme aj s naimi. Útoèia vade, kde je nieèo nové, obnovené, staré
a oarpané si nevímajú, zákerne èakajú, na novú fasádu váho domu a u netrpezlivo kupujú sprej, najlepie èierny, aby sa podpísali.
V minulosti vyzdobili brány garáí pri elezniènej stanici, ozdobili domy aj na Hlavnej ulici. Teraz zaútoèili na Kultúrny dom, zaèali "od podlahy" vykopnutím mreí na otvore pre vzduchotechniku. Skúka sily
alebo pokus vláma sa do budovy? Nezastaví ich ani zamknutá brána
do amfiteátra, kde sa opravujú lavice v h¾adisku - polámané, vyvrátené zo základov, lebo tak sa má sedie, aby niè po nich nezostalo, veï
to niekto zaplatí! Preskoèili plot, no a spravili si opekaèku, veï prila
jar. A to sú len "drobnosti majstrov". U teraz treba myslie, ako ochránime obnovené centrum mesta. Zmizlo oplotenie kostola a jeho múry
sú tak blízko a na dosah... Opravené budú vetky fasády a kto ich
ustrái? Najvyí èas zaèa rozmý¾a nad kamerovým systémom,
ktorý bude napojený na políciu a netreba sa bá, e sa zvýia náklady na mzdy pre stálu slubu, pretoe tie kody, môu by ïaleko vyie, ne náklady spojené so zabezpeèením nielen ochrany majetku
mesta a jeho obèanov, ale aj bezpeènosti obèanov samotných. Lebo
ak máme pred sebou víziu, e Stupava má by mesteèkom "umným
a pokojným", tak máme, èo robi, aby sme sa k nej aspoò troku, troilinku priblíili.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC
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Stupava

OSLOVENIE, VÝZVA

Nápady

kolská uniforma
Na stupavskej základnej kole zarezonovala mylienka, èo keby
koláci nosili kolské uniformy. Nu, keby ste sa preli po triedach,
najmä vyích roèníkov, mali by ste pocit, e ste na castingu, na
módnej prehliadke. Rozpútané preteky, kto si èo môe dovoli, súa
znaèiek odsúvajú na ved¾ajiu ko¾aj "tudijné výsledky". kolské uniformy nie sú socialistickým vynálezom, prestíne koly na západe
i v USA sú hrdé na svoju uniformu a koláci na príslunos k takejto
kole. Teda to nie je len praktická záleitos, ale i imidovka. Nemyslíme si, e v bohatej spoloènosti chcú azda etri na odievaní svojich
detí, ale uniforma brzdí tieto preteky, vyrovnáva - aspoò navonok
sociálne rozdiely, uèí k príslunosti, k skromnosti. Oponenti môu
tvrdi, e vedie k potlaèeniu jedineènosti osobnosti dieaa, ale ak sa
tá, má prejavova len nosením módneho a znaèkového odevu, to je
pre tú jedineènos dos málo. Najmä v kole, kde sa má prejavova
najmä vedomosami. Mono by nebolo na zahodenie urobi prieskum mienky rodièov i kolákov, èo si o kolskej uniforme myslia.
Pomoc a podpora
Na prvom zasadnutí sociálnej komisie sa prejednávali iadosti obèanov v núdzi o finanènú výpomoc. iadali o príspevok pre rôzne úèely
a v rôznej výke. ako posúdi pod¾a poètu iadostí a uvádzaných
dôvodov, èi sú to vetci nai obaèania, ktorí sú v núdzi, alebo sú to
len tí, ktorí nabrali odvahu a podali si iados, niektorí aj opakovane.
V kadom prípade aj v Stupave ijú ¾udia, ktorí sa z rôznych dôvodov
ocitli v akej situácii a potrebujú pomoc. Mesto pripravuje svoj Program sociálneho a ekonomického rozvoja na roky 2007-2013
a z analýzy súèasného stavu vyplýva, e chýba koncepcia a sociálna politika mesta, ktorá musí by iria a hlbia ne dnený systém
poskytovania príspevkov a jednorázových krokov, ktorými sa "hasia"
zloité problémy.

Mono otvoria nultý roèník

Stupava - Pri tohtoroènom zápise detí do prvého roèníka bolo na tunajej základnej kole zapísaných
54 detí. Pod¾a súèasných noriem budú v kolskom roku 2007/2008 otvorené dve prvácke triedy,
pretoe limit je 29 detí v jednej triede. No to je dos vysoký poèet, ak si predstavíme namáhavú prácu
uèite¾ky, aby zvládla taký poèet prváèikov, pre ktorých sa zaèína nový - kolácky svet. Z dôvodu nesplnenia podmienok pre kolskú zrelos nebolo do prvého roèníka zapísaných 15 detí, ktoré dosiahli
vek es rokov. Vedenie Z z tohto dôvodu zvauje monos otvori nultý roèník. Umoòuje to vyhláka ministerstva kolstva, ktorá odporúèa otvorenie nultého roèníka pre deti, ktoré nedosiahli kolskú zrelos a navye pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Vráti esroèné deti naspä do materskej koly problém kolskej zrelosti neriei, deti strávia ïalí rok v predkolskom zariadení. tátny pedagogický ústav vypracoval a vydal uèebné osnovy a plány pre pedagogickú prácu
v nultom roèníku. Nako¾ko 15 detí má odklad kolskej dochádzky, bolo by rozumné a pre tieto deti
prospené, aby na kole bol otvorený nultý roèník (aj keï väèina detí nepochádza zo znevýhodneného sociálneho prostredia, táto podmienka je skôr diskriminaèná ne pozitívna), èomu musí vyda súhlasné stanovisko aj zriaïovate¾ , teda mesto Stupava. Primátor mesta otvorenie nultého roèníka podporuje. V zmysle vyhláky ministerstva kolstva budú ma tieto deti zabezpeèenú celodennú starostlivos, ïalou výhodou je, e nultý roèník sa zapoèítava do povinnej desaroènej kolskej dochádzky.
Rodièia detí, ktorých sa tento problém týka, po konzultácii s riadite¾kami materských kôl, boli oslovení, aby sa zúèastnili stretnutia, kde im bude podrobne vysvetlený systém nultého roèníka. Podmienkou prijatia dieaa je iados rodièov. Pre tento rok sa uvauje so zriadením jednej triedy s maximálnym poètom pätnás iakov.
-zs-

Zo ivota koly

Stavebné práce
V súèasnosti bola dokonèená rekontrukcia sociálnych zariadení pre iakov na
prízemí a prvom poschodí budovy starej koly. Rekontrukcia bola financovaná
z rozpoètu koly. Vedenie koly plánuje rekontrukciu toaliet i v novej budove. Pri
financovaní sa uvauje so spolufinancovaním zo strany OZ Zdruenie rodièov Z.
Obèianske zdruenie by na financovanie prác uvo¾nilo prostriedky získané z 2%
z daní rodièov.
Poèítaèe aj uèite¾om
Okrem iakov sú v kole aj uèitelia, ktorí majú právo na dôstojné pracovné prostredie. Vedenie koly zriadilo poèítaèovú miestnos, ktorá výhradne slúi pre potreby pedagógov. Miestnos je súèasou zborovne a umoòuje zvyova úroveò
znalostí a zruèností uèite¾ov v oblasti informatiky. kola postupne vybudovala nieko¾ko uèební, ktoré sú vybavené poèítaèovou technikou a sú dostupné iakom.
Napríklad jazykové laboratórium slúi nielen iakom, ale aj úèastníkom jazykových
kurzov organizovaných pre verejnos.
-lcs-

pre èlenov Stavebného bytového drustva obèanov
so sídlom v Pezinku, bývajúcich v Stupave
Týmto èlánkom si dovo¾ujem poda informáciu o tom, e nielen oprávnené poiadavky èlenov zabezpeèované stav. bytovým drustvom roèné zúètovanie, zmena predpisov úhrad, èinnosti na základe zmluvy o výkone správy, ale i ïa¾ie èinnosti ktoré súvisia s Vaím èlenstvom v drustve.
K dátumu 31.12.2006 je v evidencii 460 èlenov byt. drustva, z ktorých sú vo ve¾kej miere vlastníci bytov na základe uskutoèneného prevodu do osobného vlastníctva. Popri ïa¾ích èlenoch byt. drustva
spadajúcich pod SBDO Pezinok, nie je moné, aby sa na riadení podielali vetci èlenovia a za tým úèelom zo zákona a vydaných Stanov
SBDO má drustvo vytvorené orgány, ktoré rozhodujú o základných
veciach drustva a jeho smerovaní.
Najvyím orgánom SBDO so sídlom v Pezinku je Zhromadenie delegátov. V súèasnosti zastupujú èlenov títo nasledovní delegáti:
p. Pavol Huk, Sama Chalupku 11, p. Frantiek Mader, eleznièná 3,
Ing. Miroslav Rýdzi, Mlynská 11, p. Helena krovanová, Ruová 2,
Ing. Jozef Ukropec, Ruová 9,
Niím orgánom SBDO je 7- èlenné predstavenstvo volené zhromadením delegátov na 5- roèné funkèné obdobie. Toto riadi a rozhoduje o vetkých záleitostiach drustva. Za èlenov, bývajúcich drustevníkov v meste Stupava je èlenom predstavenstva p. Pavol Huk.
Pre kontrolu èinnosti drustva je ustanovená kontrolná komisia. Èlenom komisie je zvolený pán Frantiek Mader.
Keïe delegátom je vymedzené funkèné obdobie a s oh¾adom na jeho ukonèenie prichádzajú na rad nové vo¾by do orgánov byt. drustva. Kadý èlen má právo by volený za delegáta, voli delegátov
a následne by ako kandidát volený za èlena predstavenstva byt.
drustva alebo kontrolnej komisie. Prislúchajúci poèet delegátov pre
nové nastávajúce funkèné obdobie je pä èlenov.
Váení èlenovia byt. drustva, delegáti-zastupujúci èlenov by sa chceli týmto na Vás obráti s oslovením (výzvou), aby ste si nenechali právo vo¾by zástupcov prepadnú.
Pre spôsob volieb bude spresnená informácia od jednotlivých domových dôverníkov byt. domov, príp. od súèasných delegátov. Informácie bude moné získa aj na stredisku správy a údrby SBDO v Stupave, eleznièná ulica è. 3.
Forma pre podanie je vyhlásenie a záujem kandidova s uvedením
mena, priezviska, adresy. Predpokladom pre kandidatúru je èlenstvo
v SBDO.
Pavol Huk, èlen PD SBDO Pezinka pred. èl. samosprávy v Stupave

Kde bude Deò zelá?

¼udská fantázia nepozná hranice, je neskutoène rozpínavá a navye nákazlivá. Tak poèúvam, e Deò
zelá bude pred kostolom na novuèkom námestí, otvorenie bude v zámockom parku a vade budú
stánky a to bude nádherné. Neviem, ale ja o tomto rieení neviem. Urèite nemáme zálusk na nové
námestie, koneène dôstojné tohto mesta a koneène rieenie okolia dominanty mesta, historickej i
sakrálnej hodnoty, ktorým farský kostol urèite je. Nemáme ambície, aby tento jedineèný priestor bol
pouite¾ný pre vetko a pre kadý úèel. Pred kostolom vzniká koneène plocha, ktorú môeme oznaèi
ako námestie, ale to neznamená, e tu budú azda trhy, kolotoèe a napriek tomu, e Deò zelá je
mojou srdeènou záleitosou, ani ten tam nemá miesto. Okolie kostola bude koneène dôstojné, upravené, moderne rieené, priestor, kde môu by promenádne koncerty, ktoré bude rui hluk áut preháòajúcich sa po Hlavnej ulici, môe tam by vianoèný trh vyskladaný zo týlových drevených stánkov, ale urèite tam nebudú podujatia nároèné na technické zázemie vrátane mobilných toaliet.
Deò zelá má zatia¾ svoje miesto pri Kultúrnom dome. Mesto odkúpilo pri¾ahlý pomerne ve¾ký pozemok "Barónové", ktorý by mohlo vyui na vybudovanie námestia pre naplnenie úèelov, ktoré sa od
verejného priestranstva oèakávajú. Aj poloha je mimoriadne dobrá, je obstavaná bytovými domami,
môe slúi ako miesto pre stretávanie sa, pre kultúrne podujatia a podobne. Od rozhodnutia zastupite¾stva bude závisie, ako sa pozemok vyuije, èi sa vyuije komerène a tak Stupava príde o poslednú ve¾kú plochu, ktorú má k dispozícii, alebo poslanci prezieravo rozhodnú a na dlhé roky dopredu
rozhodnú o vybudovaní nového centra náho mesta. Vetky doterajie aktivity smerovali k tomu,
aby sa raz tak stalo. Je tu vybudované trhovisko - Sedliacky dvor, zrekontruovaný Kultúrny dom,
mesto kúpilo ve¾ký pozemok, na ktorom stojí budova kúrie, v blízkosti na ulici Mlynskej sú zelené
plochy a bývalé parkovisko, je to momentálne najväèia "vo¾ná plocha", ktorou navye preteká Stupavský potok, v naej Stupave. Plocha , o ktorej treba premý¾a. Úplne jednoduché rieenie, bez rozmý¾ania je - zahusti zástavbu aj v tejto èasti, dobre pozemky preda, na veèné èasy a u po tom
nikdy inak... Napriek vetkým hrozbám, dúfam, e Deò zelá 2007 bude v týchto priestoroch a dovolím si tvrdi, e toto podujatie je mono poslednou brzdou pred spustením iných, lukratívnejích zámerov.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC
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poradòa

Strecháreò - poradòa o streche

Chystáme sa stava dom a rozhodujeme sa aj o streche. Preto chodíme po okolí a vímame si farby a druhy strenej krytiny. Chcem si vybra strechu, ktorá dlho vydrí, ale aj zostane po celý èas pekná. Prekvapil nás toti rozlièný vzh¾ad striech. Niektoré sú dokonca f¾akaté,
oarpané, farba vyblednutá a to napriek tomu, e dom vyzerá by
zachovalý. Ako máme nau budúcu strechu ochráni pred podobným
osudom? Aký materiál si máme vybra, aby farba zostala stále rovnaká?
Vtáka pozná po perí a strechu po kridle
Kvalitu strechy a strenej krytiny rozpozná na prvý poh¾ad kadý. Staèí ak sa zameriate na vlastnos, ktorú výrobcovia oznaèujú ako stálofarebnos. Zdravý rozum hovorí, e ak je krytina stálofarebná, nemala
by svoj odtieò a intenzitu farby nikdy zmeni. Ako je potom moné, e
na niektorých strechách so "stálofarebnou" krytinou sa po èase objavujú kvrny a bledé miesta? Takto sa správajú predovetkým betónové a plechové krytiny, ktorých farebná úprava vzniká nanáaním vrstvy farby alebo plastu na povrch, prípadne primieaním farebných pigmentov do betónovej zmesi. Povrchová vrstva síce vytvorí poadovanú farbu, ale keïe sama nie je stabilná a navye nie je dostatoène
previazaná s materiálom krytiny, èasom "oprí" a farba vybledne.
O farebnej nestálosti betónovej krytiny hovorí aj technická norma STN
EN 490 na strane 15: "Vplyvom pôsobenia poèasia môu nasta zmeny farby a vzh¾adu betónovej krytiny." Preto sa neèudujte, e v záruènom liste je garantovaný iba materiál a nie povrchová úprava.

Keï strechu tak èervenú, keï kridlu tak keramickú
Prvotriednu farebnú stálos vetkých odtieòov a povrchových úprav
poèas celej svojej minimálne 80-roènej ivotnosti ponúka pálená kridla. Tradiène tehlovo zafarbená kridla má nemennú prírodnú farbu
pálenej hliny, pretoe je vyrobená zo suroviny, ktorá sa stabilizovala
poèas obdobia asi 4 miliárd rokov. Koneèný a trvalý odtieò tzv. prírodnej èervene je urèený obsahom oxidu eleza v surovine a teplotou pri
výpale. Hladí povrch a iriu farebnú kálu ponúka engobovanie
a glazúrovanie. Pri týchto povrchových úpravách sa pred výpalom,
pod¾a poadovaného koneèného odtieòu krytiny, nanáa na vysuenú kridlu zmes ílu a oxidov kovov. Pri glazúrovaní aj oxid kremíka,
ktorý vytvorí lesklú sklovitú vrstvu. Poèas výpalu sa engoba a glazúra
neoddelite¾ne zatavia do kridly a vytvoria koneèný farebný odtieò,
ktorý je odolný proti vetkým nástrahám poèasia a okolitého prostredia (usadzovanie prachu, piny, sadzí, machov a vtáèieho trusu). Rozdiel medzi povrchovými úpravami je ten, e engoba je matná, a pololesklá a glazúra vyzerá ete exkluzívnejie, pretoe je lesklá. Tmavé
f¾aky a kvrny, ktoré môete nájs na niektorých starích pálených
kridlách, spôsobuje zväèa hrdza splavená daïom z neudriavaných a hrdzavejúcich prestupov (hromozvody, antény, oplechovanie).
Tento problém jednoducho odstránite vo¾bou vhodného prísluenstva
z u¾achtilých kovov, ktoré tandardne ponúkajú výrobcovia pálenej
krytiny.

tajte sa. Pýtajte sa na ivotnos povrchových úprav, na ich odolnos
proti poveternostným i chemickým vplyvom. Pýtajte sa na potrebnú
údrbu i na to, aké získate záruky. Ak chcete pozna názor Tondachu,
jediného výrobcu pálenej kridly na Slovensku, zavolajte na infolinku
02/60 30 13 28. Urèite vám odpovieme na vae otázky a navye vám
poleme informaèné DVD o pálenej kridle. Informácie nájdete aj na
stránke www.tondach.sk

Èlovek má kabát, strecha krytinu
Rozdiel je v tom, e strecha si svoj kabát nemení tak èasto ako èlovek
a navye údrba menej kvalitnej strechy je drahá. A tak treba nájs
odolný materiál s dlhou zárukou a ete dlhou ivotnosou, ktorý vydrí vetky vonkajie agresívne vplyvy poèasia. Poviete si, niè ¾ahie.
Na Slovensku je dostatok výrobcov, ktorí ponúkajú mnostvo dobrých
rieení pre ikmé strechy. Ale je to naozaj tak? Nie sú mnohé informácie len reklamným ahom? Veï kadý vták si svoje perie chváli! Tak
ako potom zisti, ktorý materiál je najvhodnejí?
Kde sa skrýva pravda
Ku koncovému zákazníkovi sa èasto dostanú nepresné, ba a skreslené informácie èi u o pálenej ako i o iných krytinách. Deje sa tak
i napriek nariadeniam zo Zákona 634/1992 Zb o ochrane spotrebite¾a,
ktorý prikazuje hovori o výrobkoch pravdivo a úplne. V praxi sa potom stretávame s investormi, ktorí si svoju novú strechu nevyberajú
na základe predností a kvality tej ktorej strenej krytiny, ale na základe
zavádzajúcej reklamy. Reklamy, do ktorej niektorí výrobcovia investujú nemalé finanèné prostriedky získané z rozdielu medzi nadsadenou
cenou výrobkov a ve¾mi nízkymi výrobnými nákladmi. Zorientova sa
v reklamnej sieti nekompletných prípadne zavádzajúcich údajov je
ve¾mi aké, navye ak sú mnohí odborníci (pokrývaèi, projektanti)
finanène motivovaní odporúèa hlavne betónovú krytinu.
Pýtajte sa, pýtajte sa, pýtajte sa
Ako si teda vytvori kompletný obraz? Základným pravidlom pri výbere kvalitnej strechy je pýta sa a získava informácie. Pýtajte sa na
vlastnosti krytiny, na jej ivotnos a hlavne na ivotnos povrchových
úprav, na odolnos voèi poveternostným a chemickým vplyvom, na
údrbu, na hospodárnos i na to, aké získate záruky a na èo sa spomínané záruky vzahujú.
Preverujte! Asi aj vy súhlasíte s tým, e laboratórne testy nestaèia.
Keï vám niekto povie, e kridla vydrí 100 rokov, nech vám ukáe,
ako taká kridla vyzerá. Keï tvrdia, e kridla nezmení svoj odtieò
alebo farbu, nechajte si ukáza aspoò 15-roènú strechu, èi je tomu
naozaj tak.
V Tondachu sme presvedèení, e pálená kridla je ideálnym materiálom pre ikmú strechu. Keramika je 100%-ne prírodný materiál odskúaný tisícroèiami. V praxi sa stretávame so kridlami starými nieko¾ko stovák rokov, ktoré ete stále plnia svoju funkciu a stále majú
krásnu farbu. Preto je keramická strená krytina celosvetovo najob¾úbenejím materiálom pre rieenie ikmých striech vo vetkých nadmorských výkach. Radi o tom presvedèíme aj vás. Staèí, keï nám
dáte vedie. Navye vám darujeme DVD o výrobe pálenej kridly a rekontrukcii strechy.

Pýtajte sa, pýtajte sa, pýtajte sa
Ete stále sa neviete rozhodnú? Nevadí, choïte za strechármi a pý-7-

Informácie, poradenstvo, výpoèty striech:
Infolinka: 02/60 30 13 28, www.tondach.sk

inzercia

ponúka predaj
letných pobytových zájazdov
poznávacích zájazdov
welness pobyty
exotiku.
Otváracia doba:
Po - Pi: 13:00 do 18:00
So: 8:30 do 12:00
Adresa:
Hlavná 573/15, 900 31 Stupava
Kontakty:
tel/fax: 02/6593 4316
mobil: 0918/429 454
e-mail: ErikaBubnicova@zoznam.sk
8

kultúra

D O M Á C E P O T R E BY
Ponúkame iroký sortiment
potrieb a doplnkov
pre domácnos
Otváracie hodiny
Po-Pia - 10:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Sobota - 9:00 - 12:00

-Tescoma
-Rona
-Bohémia
-Thun
-Simax
-Svinx
-Porkert
-Varta
-Karlovarský porcelán

Stupava ul. Hlavná 34, tel.: 0903 / 784 303

Znaèkové vína ë Víno Valtice ë Mucha

e s p r e s s o

TINI CLUB
Nová kolekcia
horúcej èokolády
www.tiniclub.sk

Pomoc pre budúcich prvákov

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

Potrebuje Vae diea pomoc pred vstupom do l.roè. Z?
Ponúkame individuálne konzultácie pre rodièov a deti
v oblasti: rozvíjaní komunikaèných, grafomotorických
schopností, priama èinnos s demi za prítomnosti rodièov
v Stupave. Kontaktujte sa t.è. 0915/ 90 50 90

e-mail: espresso@tiniclub.sk
-9-

BRATISLAVA - Záhorská Bystrica
Èsl.tankistov 1/a
tel./fax: 02/6595 6232, 6595 6647

POVAIE Predmier 462
tel./fax: 041/5533 024
041/5533 025, 041/5533 026

KOICE Juná tieda 78
tel./fax: 055/677 15 70

MALACKY Ul. Oslobodenia 50C
tel./fax: 034/772 6849, 034/778 0088

LUÈENEC Ul. Podjavorínskej 21
tel./fax: 047/451 21 16,
047/451 21 17

IVANKA PRI DUNAJI Nádraná 36
tel./fax: 02/4524 1396,
02/4524 1399, 02/4524 1439

Milí stavitelia,
spoloènos JJJ STAV-BUILD pripravila pre Vás úasnú bonusovú a ekovú kniku , ktorá podporuje rekontrukcie a novostavby kompletných striech rodinných domov.
Máte monos tak získa neuverite¾ný rad výhod a zaujímavých moností ako rekontruova
svoju strechu .
Teíme sa na Vae návtevy .
Vae JJJ STAV-BUILD.

Strecha to je
- strené krytiny
- strené okná
a doplnky

- sadrokartony
- komíny
- tepelné izolácie
- 10 -

zdravie

Preèo med?
(Dokonèenie)

Pokusmi bolo zistené, e pouitím medu boli patogenné baktérie umàtvené v priebehu nieko¾kých hodín a dní. Med zniuje riziko aterosklerózy. Kornatenie tepien je spôsobené usadzovaním
cholesterolu v tepnách. Vïaka
svojmu vysokému obsahu antioxidantov dokáe oxidáciou cholesterolu zabráni ich kornateniu
(tmavie medy obsahujú viac
antioxidantov ako svetlejie varianty). Je ideálny formou eleza,
ktorá sa vie postara o nau
správnu krvotvorbu. Obsahuje
vetky stopové prvky okrem selénu. Posilòuje imunitný systém
a jednou lyièkou medu pred
spaním môete dokonca zabráni nervozite a nek¾udnému spánku. Med tie zlepuje krvný obeh
a prekrvenie vencových ciev. Ak
sú tieto jednoduché cukry, glukóza a fruktóza v krvi v nadbytku,
ukladajú sa vo svaloch a v peèeni ako glykogény. Toto je dôleité hlavne pre peèeò, ktorá s prítomnosou ovocného cukru fruktózy dokáe zvýi tvorbu glykogénu a o 18 %. Med obsahuje
v stopových mineráloch pre ¾udský organizmus vstrebate¾né elezo a hodí sa pri lieèení detských anémií, pretoe zvyuje
hodnoty hemoglobínu. Med sa
doporuèuje pri neurastenických
prejavoch u detí, kde sedatívny
úèinok medu pôsobí vylepenie
týchto stavov. Èo je pre kojencov
v potrave mlieko, to je pre starého èloveka v potrave med. Prináa vylepenie èrevnej pasáe,
pôsobí uk¾udòujúcim úèinkom,
predchádza zhoreniu artériosklerózy, vylepuje èinnos svalov a podporuje èinnos peèene.
Nadbytok rafinovaného cukru
v organizme zapríèiòuje zvyovanie cholesterolu v krvi a tým zhoruje artériosklerózu. Med obsahuje PP-faktor, látku, ktorá roziruje cievy a zosilòuje prívod ivín
a kyslíka do tkaniva. Med by mal
by základným èlánkom výivy
kadého èloveka, pretoe spoma¾uje starnutie tela èloveka
a kornatenie ciev. Vrcholom ¾udského ivota je obdobie okolo 45
rokov. Od tejto hranice sa u artérioskleróza hlási. Aby sme star-

nutie spomalili, mali by sme od
tejto vekovej hranice vyuíva antisklerotický úèinok medu a vèelích produktov a sladi medom.
Med prispieva k rozíreniu vencových tepien srdca a k lepiemu
prekrveniu srdcového svalu, dáva mu nevyhnutné iviny ako
hroznový cukor, vitamíny hlavne
B a C, stopové prvky draslík
a horèík. Med je súèasou mnohých lieèivých prípravkov, ktoré
boli klinicky testované a schválené na predaj v lekáròach, alebo
odborných predajòach. Okrem
dermatologických prípravkov na
skrá¾ovanie tváre, vyrovnávanie
vrások, lieèenie zápalov koe,
omladzovanie, sú aj proti rôznym
ekzémom, psoriáze, opare a ïalích onemocneniam.
Med delíme na jednozlokový,
alebo zmieaný (viacdruhový).
Jednozlokový sa vytáèa po
ukonèený znáky toho-ktorého
druhu. Zmieaný sa vytáèa za
dlhie obdobie, keï vèeli donáajú z viacerých druhov medonosných kvetov, alebo mieaním
jednodruhových. Medzi prvé významnejie znáky zaraïujeme
med z kvetov ovocných stromov,
repky olejnatej, lúènych kvetov
(najmä púpava, ale aj celého radu lieèivých bylín), bazy èiernej.
Osobitná pozornos je venovaná
vèelármi medu agáta, pre pomerne ve¾ký dopyt po tomto mede.
Následne sú medy z lipy, ktorý sa
tie zaraïuje medzi vyh¾adávané
medy. Medzi ïalie významnejie zbery patria medy z po¾nohospodárskych kultúr, medy lesné, ktoré sú tmavie a majú charakteristickú vôòu lesných kultúr
- malina, jahoda, èernica a pod.
Samostatnú kategóriu tvoria medy z medovice, ktoré sú najmä
z ihliènanov, sú tmavé a majú
charakteristickú vôòu za ihlièím
stromu, z ktorého pochádzajú.
Medovicové medy sú aj z lipy,
topo¾a, alebo iných stromov, ktoré tvoria medovicu. Z jednodruhových medov sú tie významné
slneènicové a z ïateliny. Krajovo
môu by významné aj iné druhy
medu. Kadý med je nosite¾om
lieèivých úèinkov pod¾a toho,
z èoho bol získaný. Medy v mikroskopických mnostvách obsahujú aj med bylín a drevín, ktoré samostatne sú jedovaté napr.
Pivonka, konvalinka, blen, kalina
a pod. V naich podmienkach,
sú tieto zloky tak malé, e pôsobia skôr ako homeopatiká. Poznatky o mede a jeho spracovaní
sa zaèínajú vyuíva aj na skvalitnenie medu a rozírenie ponuky
medu. Do medu sa zapracúvajú
najmä vlaské orechy, vyrábajú
sa mentolové medy, koricové

medy a ïalie. Med u niektorých
¾udí môe vyvola alergiu, osobitne medy, ktoré sú dováané
z Ázie, Argentíny, Afriky, alebo sú
neznámeho pôvodu. Najmenej
alergické sú medy, ktoré sú dopestované z rastlín miesta èloveka, v ktorom sa narodil, resp. býva, pretoe organizmus si dlhodobo vytvoril na tieto látky obranyschopnos. Mnohoroèné skúseností ukazujú, e najlepie je
med kupova od známeho vèelára, ktorého kupujúci poznajú.
V súèasnosti sa tieto odporúèania dávajú do pozornosti aj smernicami Slovenského zväzu vèelárov, ktoré sú prevzaté z Európskej únie. Preferuje sa tkz. predaj
medu z dvora. Pokia¾ sme odkázaní na kúpu medu v obchode, je
dôleite si pozorne preèíta odkia¾ je med dovezený, kto je spra-

covate¾om, o aký druh medu ide,
aké konzervaèné látky obsahuje
a aká je jeho lehota na spotrebu.
Kvalitu medu môeme posúdi aj
vizuálne. Po otvorení aj pod¾a vône. Slovenské medy svojou kvalitou patria medzi svetovú pièku,
majú svoju tradíciu a sú aj vývozným artiklom, najmä do okolitých
krajín. Medzi menej lichotivé poznatky patrí tatistika spotreby
medu na jedného obyvate¾a na
Slovensku, keï priemer za rok je
len 0,25 kg. Odporúèaná spotreba je asi 6,5 kg na osobu. Svojim
obsahom a úèinkami si to naozaj
zaslúi.
Spracoval: tefan Demeter;
Bratislave 18.1.2007.
Autor je èlenom SZV v ZO
Stupava. Autor si vyhradzuje
právo na zverejnenie obsahu
èlánku, resp. jeho èasti.

Na jarnú únavu je dobrá masá

Aj keï tohtoroèná zima z nás neurobila "spiace medvede", jarná
únava sa hlási s prvými sneienkami, ktoré u pomaly staèili aj
odkvitnú. Telo potrebuje svoje, musí sa preorientova na zmenu
poèasia, svetlo i teplo, ktoré sa stále viac zmocòujú reimu kadého
dòa. Unavené a stuhnuté svalstvo potrebuje rozhýba, nielen
namáhavou prácou v záhradke a okolo domu, ktorá skôr silu odèerpáva, ne telu pomáha. Na pomoc prichádza cit a teplo ¾udských
rúk, ktoré majú zázraènú moc uvo¾ni stuhnuté svalstvo, rozhýba a
rozprúdi zablokované prúdenia v naom tele.
Masá je vlastne umenie, pretoe masér musí pozna ¾udské telo,
hmatom vycíti problém a hmatom, teplom rúk a nieèim mono tajuplným telu pomôc? V èom vlastne spoèíva tajomstvo masáe?
Kadý h¾adáme svoj spôsob odpoèinku, spôsob ako uvo¾ni telo aj
myse¾. Èím je doba uponáh¾anejia, tým viac túime po relaxácii.
Pritom rieenie máme u od nepamäti vo svojich rukách. A to doslova! Dotyky sú základnými prostriedkami ¾udského dorozumievania
sa. Môu povzbudi, èi lieèi nae bolesti a starosti. Masá je
povaovaná za najstarí spôsom lieèby. Je tou najpríjemnejou
metódou ako zlepi celkový stav organizmu po psychickej aj fyzickej stránke. Ak chceme ma z masáe maximálny úèinok zapojíme
do nej aj prírodu.
Ako pomáhajú masáne oleje?
l prispievajú k relaxácii
l posilòujú organizmus a jeho imunitu
l prospievajú prevencii proti infekciám a zápalom
l regenerujú pokoku, svaly, kåby a celé telo
l k povzbudeniu psychiky.
Aké sú úèinky detoxikaèných masáí ?
Medová masá má detoxikaèný úèinok, pretoe med obsahuje ve¾ké
mnostvo vitamínov, minerálov, ktoré telu napomáhajú pri odbúravaní kodlivých látok (toxínov). Ïalou detoxikaènou metódou je
banková masá (vákuová). Je to aplikácia prikladania sklenených
baniek (pohárikov) za úèelom prekrvenia. Od nepamäti ju pouívali
mnohé národy ako lieèebnú metódu rôznych ochorení. Dnes sa
vykonáva ako jeden z druhov masáí v masérskych zariadeniach.
Celkový vplyv na organizmus
- oèisuje telo od kodlivín
- osvieuje a regeneruje postihnuté orgány tela
- reflexne pôsobí aj na vzdialené orgány
- predchádza ochoreniam
- zlepuje koné dýchanie
- napomáha klasickej lieèbe rôznych ochorení
- po prechodných a nevzh¾adných hematóznych kruhoch, ktoré asi
po týdni zmiznú spôsobí estetické ozdravenie a omladenie koe.
Za rozhovor ïakujeme Barbore Minarovièovej - masány salón BM
v Lozorne (tadión) Objednávky: 0902/040 931

- 11 -

Záhorská Bystrica

Zasadalo miestne zastupite¾stvo v Záhorskej Bystrici

Poslanci miestneho zastupite¾stva sa
stretli v utorok 27. februára na svojom
tvrtom zasadaní. V programe rokovania bol návrh rozpoètu na prenesené
a originálne kompetencie pre Základnú
a materskú kolu, zmena Zásad priznávania dávok sociálnej pomoci obèanom MÈ Záhorská Bystrica. Ve¾kú diskusiu medzi prítomnými poslancami
vyvolal návrh zmien Zásad hospodárenia s majetkom MÈ Záhorská Bystrica,
predloený materiál z dielne poslaneckého klubu KDH, OKS, DSS sa po
mnohých pripomienkach a zapracovaných úpravách podarilo nakoniec jednomyselne schváli. Jedným z k¾úèových bodov programu bolo prijatie rozpoètu MÈ Záhorská bystrica na rok
2007 s výh¾adom na roky 2008
a 2009. Poslanci taktie prerokovali
správu o výsledkoch inventarizácie
majetku mestskej èasti, schválili nových èlenov dozornej rady Bystrickej
rozvojovej spoloènosti. Dotkli sa vo
svojich pripomienkach budúcej náplne
èinnosti tejto spoloènosti, ktorej aktivity by sa mali sústredi na rozvoj internetizácie a informatizácie MÈ Bratislava-Záhorská Bystrica. Z úst prezidenta
Futbalového oddielu TJ Záhorská Bystrica p. Jozefa Bielovièa si poslanci vypoèuli správu o èinnosti klubu za rok
2006. V následnej diskusií rezonovala
téma výrubu topo¾ov v areáli ihriska,
ktoré sú v zlom stave a v súèasnosti u
ohrozujú tak zdravie ako i majetok obèanov. V nasledujúcich bodoch odsúhlasili poslanci pomenovanie ulice Na
Holom vrchu a schválili dodatok zmluvy o vysporiadaní pozemkov v areáli
futbalového ihriska. Najdôleitejím
bodom programu bola vo¾ba miestneho kontrolóra. Tento post bol neobsadený od zaèiatku roka 2007, kedy doterají kontrolór p. Draho odiiel po
mnohých rokoch zo svojej funkcie.
V tajnom hlasovaní zvolili poslanci za
kontrolóra MÈ Bratislava-Záhorská
Bystrica pána Mariána Letka.

Uznesenia Miestneho zastupite¾stva
U z n e s e n i e è. 16/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e rozpoèet Z s M,
Hargaova 5 na rok 2007 s pripomienkou, aby riadite¾ka kolského zariadenia predloila alternatívu financovania
materskej koly so zníením poètu
tried o jednu, teda na tri
2.  i a d a starostu, aby v súèinnosti
s riadite¾kou Z s M, Hargaova 5 rokovali s príslunými pracovníkmi magistrátu hl. m. SR o monostiach financovania materskej koly
3. u k l a d á komisii kolstva, mládee,
portu, informatizácie a cestovného

ruchu
a) rokova s prípadnými záujemcami
o monosti zriadenia súkromnej materskej koly
b) predloi návrh koncepcie na zriadenie súkromnej materskej koly.
Termín: marec 2007. Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 17/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
Zásady priznávania dávok sociálnej pomoci obèanom mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica, s úèinnosou
od 1.3.2007. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 18/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica s pripomienkami. Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.

U z n e s e n i e è. 19/2007
Miestne zastupite¾stvo 1.s ch v a ¾ u j e
rozpoèet MÈ B - ZB na rok 2007 s pripomienkami 2.  i a d a starostu, aby
tieto pripomienky evidoval a zoh¾adnil
ich pri najbliej úprave rozpoètu 3. b e
r i e n a v e d o m i e návrh rozpoètu MÈ B - ZB na roky 2008 a 2009. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 20/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
výsledky inventarizácie majetku v správe mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica za rok 2006.
Hlasovanie:
Za: 8, Nehlasoval: 1 (Ing. Hurbaniè)
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 21/2007
Miestne zastupite¾stvo 1.o d v o l á v a
èlenov Dozornej rady Bystrickej rozvojovej spoloènosti: PhDr. Tomáa Besedièa, Ing. Rudolfa Hurbanièa, Jána Záreckého
2. v o l í èlenov Dozornej rady Bystrickej rozvojovej spoloènosti: Ing. Janu
Kubaskú, Ing. Mariána rámka, Miloslava Sajana.
Hlasovanie: Za 8, Nehlasoval 1 (Ing.
Hurbaniè) Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 22/2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a
v e d o m i e informatívnu správu o èinnosti FO TJ Záhorská Bystrica za rok
2006 2.  i a d a starostu, aby pripravil, v súèinnosti s komisiou kolstva,
mládee, portu, informatizácie a cestovného ruchu, materiál oh¾adom
správcovstva portovísk v Záhorskej
Bystrici. Termín: marec 2007

Hlasovanie: Za 8, Nehlasoval 1 (Ing.
Hurbaniè) Uznesenie bolo schválené.

U z n e s e n i e è. 23/2007
Miestne zastupite¾stvo s ú h l a s í
s názvom novej ulice v Záhorskej Bystrici "Na Holom vrchu". Hlasovanie: Za
8, Nehlasoval: 1 (Ing. Hurbaniè)
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 24/2007
Miestne zastupite¾stvo 1. s ch v a ¾ u
j e Dodatok k zmluve o vysporiadaní
pozemkov v areáli futbalového ihriska
v Záhorskej Bystrici s termínom do 31.
3. 2007 2. p o v e r u j e starostu podpísaním dodatku k zmluve. Hlasovanie:
Za 8, Nehlasoval 1 (Ing. Hurbaniè)
Uznesenie bolo schválené.
Zásady priznávania sociálnych
dávok v mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica
Návrh zmien Zásad priznávania sociálnej pomoci obèanom Záhorskej Bystrice vypracovala predsedníèka komisie p. Balková. V dôvodovej správe
uviedla, e zásady priznávania dávok
sociálnej pomoci obèanom umoòujú
pomáha ¾uïom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, starým a chorým obèanom
alebo osobám, ktoré stratili zamestnanie, tým e v rámci platných právnych
predpisov im môe MÈ poskytova rôzne formy finanènej pomoci.
Zásady platné od mája 2003 je potrebné upravi s oh¾adom na neustále sa
zvyujúce náklady na domácnos, stravovanie, lieky atï.
Jednorazová peòaná dávka pre jednotlivca sa poskytuje v prípade, ak výka príjmu nepresiahne sumu 6900,- Sk
vo výke 2500,- Sk
Jednorazová peòaná dávka pre manelskú dvojicu sa poskytuje v prípade,
ak výka príjmu nepresiahne sumu
10350,- Sk vo výke 3500,- Sk
Opakovaný príspevok na stravovanie
sa poskytuje nepracujúcim dôchodcom pri výke dôchodku do 6900,- Sk
v sume 24,- Sk pri hodnote stravného
lístka 60,- Sk, pri výke dôchodku od
6901,- do 9900,- Sk vo výke 16,- Sk
pri hodnote stravného lístka 60,- Sk
Jednorazová peòaná dávka rodièom
s nezaopatrenými demi v zlej finanènej
situácií sume najviac 3500,Príspevok na rekreáciu dieaa a na detské prímorské lieèebné pobyty alergikov a astmatikov pre deti z viacdetnej
alebo sociálne odkázanej rodiny vo
výke 3000,- Sk
Príspevok pri narodení dieaa v sume
4000,- Sk pri prvom dieati a 5000,- Sk
pri druhom a kadom ïalom dieati
bez oh¾adu na výku príjmu rodièov.

- 12 -

Pohrebné - finanèný príspevok v sume
3000,- Sk sa poskytuje vybavovate¾ovi
pohrebu pri úmrtí obèana s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici.
Èiastoèná finanèná úhrada preukázaných nákladov spojených s úpravou
bývania alebo zakúpenia zdravotníckych pomôcok sa poskytne obèanovi
s akým pokodením zdravia. Výku
príspevku navrhne komisia sociálnych
vecí a zdravotníctva.
Rozpoèet Mestskej èasti Bratislava
Záhorská Bystrica na rok 2007
Hospodárenie mestskej èasti sa v mesiacoch január a február 2007 riadilo
rozpoètovým provizóriom schváleným
miestnym zastupite¾stvom dòa 16. 11.
2006. Na zasadnutí miestneho zastupite¾stva 27. februára 2007 prijali poslanci rozpoèet na rok 2007. Pod¾a
schváleného materiálu sa príjmy mestskej èasti v roku 2007 odhadujú na 39
560 000 Sk, z toho bené príjmy vo
výke 17 282 000 Sk. Hlavným zdrojom bených príjmov je výnos dane
z príjmov fyzických a právnických
osôb, ktorej percentuálny podiel je mesaène poukazovaný z Magistrátu hl.
mesta. V roku 2007 by objem tejto dane mal dosiahnu výku 14 069 000
Sk. V oblasti kapitálových príjmov
predpokladá rozpoèet príjem z príspevkov na výstavbu ininierskych sietí vo
výke 4 200 000 Sk.
Pri vyrovnanosti príjmovej a výdavkovej èasti rozpoètu je predpokladaná suma bených výdavkov vo výke 17
282 000 Sk. Oproti skutoènosti roku
2006 ide o navýenie v sume 766 000
Sk z dôvodu valorizácie miezd, zámeru
zriadi samostatný stavebný úrad, zvýenia výdavkov na originálne kompetencie Základnej koly s materskou
kolou a zvýenia výdavkov v sociálnej
oblasti. Poslanci v rozpoète schválili
dotáciu farskému úradu na opravu
okolia kostola vo výke 300 000 Sk.
V rámci kapitálových výdavkov sa rozpoètujú výdavky na dokonèenie rozostavaných stavieb, výkup pozemkov
pod ihriskom, splácanie úveru a leasingu, úhradu zádrného z faktúr pri budovaní kanalizácie a vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu Trstínskej ulice. V diskusných príspevkoch
poslancov rezonovali témy hospodárnosti vykurovania objektov v správe
mestskej èasti, potreby h¾adania zdrojov pre zaèatie fungovania Kultúrneho
centra, ktoré bude zastreova prevádzku ve¾kej sály spoloèenského domu, ¼udového domu, kultúrne a prezentaèné aktivity obce, ale i otázka internetizácie mestskej èasti.

Záhorská Bystrica

Rozhovor s Mariánom Letkom
novozvoleným kontrolórom Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
ako zamestnanec investiènej or-

a v neposlednom rade aj medzi

vate¾mi obce. Keï predstavujem

ganizácie INVESTING a nástup-

obyvate¾mi obce. Energiu ústre-

èinnos a funkciu miestneho kon-

níckej organizácie Výstavba hl.

tovosti, ktorú v sebe cítim, by so

trolóra, chcel by som vyui tú

mesta SR Bratislavy podielal na

rád prenáal aj do pracovného

monos, aby som vyzval obyva-

výstavbe investièných celkov

prostredia.

te¾ov Záhorskej Bystrice, aby prili za mnou a zdôverili sa, keï

sídlisk Lúky, Háje, a Dvory v Petralke, Kostolné a Podhorné De-

Pokúste sa, prosím, priblíi

budú ma pocit, e ich zvolený

vínskej Novej Vsi, bytových kom-

naim èitate¾om význam a prá-

zástupcovia, èi pracovníci miest-

plexov a domov v Dúbravke, Raèi

vomoci kontrolóra vo vzahu

neho úradu nekonajú tak, ako im

a Starom meste. Po zániku kom-

k miestnemu zastupite¾stvu,

to ukladá povinnos.

plexnej bytovej výstavby riadenej

starostovi a v neposlednom ra-

tátom som pracoval ako správ-

de i k obèanom mestskej èasti.

Otázka na záver - preèo Marián

ca budov a neskôr ako kontrolór

Èinnos kontrolóra je urèená

Letko a Záhorská Bystrica?

v Lamaèi. Dá sa preto s dávkou

a vymedzená Zákonom 369/

Okrem toho, e cítim zodpoved-

humoru kontatova, e kontrol-

1990 o obecnom zriadení v znení

nos voèi tým, èo ma oslovili,

ná èinnos je pre mòa nie iba pro-

jeho neskorích predpisov a no-

s ve¾kou úctou a úprimným vyz-

fesia, ale mono aj diagnóza.

velizácií. Tí, èo majú záujem, náj-

naním vïaky je to vo ve¾kej miere

du si aj monos sa s ním obo-

kvôli môjmu bratovi aòovi. V Zá-

Na februárovom zasadnutí ste

S akými predsavzatiami a am-

známi v Zbierke zákonov. V be-

horskej Bystrici pracoval, preí-

boli poslancami zvolený za

bíciami prichádzate do funkcie

nom ivote, v porte, v obci,

val svoje radosti ivota z priate¾ov

kontrolóra MÈ Záhorská Bys-

kontrolóra v MÈ Záhorská Bys-

v táte platia dohodnuté pravidlá,

a s priate¾mi. Vïaka jeho entu-

trica a nahradili ste tak vo fun-

trica?

predpisy, zásady a zákony. Sú ¾u-

ziazmu, úprimnej láske a úcte

kcií odchádzajúceho pána Ru-

Najskôr musím poveda, e som

dia, èo ich dodriavajú, ale sú aj

k

dolfa Drahoa. Boli by sme ra-

bol formovaný kolektívom mla-

takí, ktorí ich úmyselne ale aj ne-

úsmevu, spevom v kostolnom

di, keby ste sa naim èitate¾om

dých ¾udí v známom speváckom

úmyselne poruia. Preto sú tu ro-

i matiènom speváckom zbore

v krátkosti predstavili a priblí-

súbore Lúènica. Aj v neskorom

dièia, nadriadení, rozhodcovia,

a jemu prirodzenou ochotou re-

ili im svoju doterajiu profe-

veku som sa rád pohyboval v ko-

kontrolóri a sudcovia, ktorí sú au-

prezentova Bystrièanov i za hra-

sionálnu dráhu.

lektíve mladých ¾udí. Fandím im,

toritou a ustanovizòou na to, aby

nicami obce a Slovenska si získal

Predovetkým chcem uvies, e

obdivujem ich, povzbudzujem,

posudzovali, èi sú pravidlá, pred-

srdcia mnohých "Bystrièanú".

je aká a nároèná úloha nahradi

teím sa z ich ambícií a úspe-

pisy, zásady a zákony dodriava-

artovné prímenie "záhorácky

pána Drahoa vo funkcii kontro-

chov. Myslím, e si rozumieme

né alebo poruované. Kontrolór

aljapin" bolo dokonalým uzna-

lóra. Ako bývalý kolega pána

navzájom. Mono preto ma oslo-

v obci dbá na to, aby obyvatelia

ním jeho Bohom daného hlaso-

Drahoa môem úprimne prehlá-

vili moji mladí priatelia, ktorí ma

obce mali istotu, e majetok ob-

vého fondu. Ako dobrí bratia,

si, e pán Draho je osobnos,

poznajú, vedeli o mojej profesnej

ce, získané financie a investície

zdôverovali sme sa a zdie¾ali sme

ktorú si váila a vái nielen kon-

minulosti a práve preto ma po-

budú

starostom

spoloène strasti i radosti. S ra-

trolórska obec, vïaka ktorej som

iadali aby som sa prihlásil do

a poslancami rozumne, hospo-

dosou mi rozprával o ¾uïoch

ho mal monos pozna. Aj touto

výberového konania na uvo¾nené

dárne a v zmysle platných dohôd

a pekných medzi¾udských vza-

cestou mu vyjadrujem vïaku, uz-

miesto kontrolóra v Záhorskej

a zákonov. Rovnako dbá na to,

hoch v Záhorskej Bystrici, zozná-

nanie a prajem ve¾a zdravia.

Bystrici. Iste mi uveríte, e ak èlo-

aby miestne veobecné nariade-

mil ma s mnohými rodinami, pri-

Moja aktívna profesná dráha za-

veka po esdesiatke oslovia

nia, uznesenia miestneho zastu-

ate¾mi a aj vïaka tomu som v Zá-

èala v roku 1967, keï som ako

mladíci a vyjadria Vám dôveru,

pite¾stva, ale aj tátne zákony bo-

horskej Bystrici naiel ve¾a ¾udí,

24 roèný zaèal pracova vo funk-

láme to city, ako sa to odmieta.

li dodriavané nielen zo strany

ktorých si ctím a stali sa mojimi

cií vedúceho investièného útva-

Moje ambície a predsavzatia? Sú

volených zástupcov obce - po-

priate¾mi. Za rozhovor s prianim

ru a stavebných dozorcov, koor-

mono limitované a vymedzené

slancov a starostu, ale aj pracov-

mnohých úspechov v nároènej

dinoval a viedol som výstavbu

zákonmi o obecnom zriadení

níkmi miestneho úradu a oby-

funkcii ïakuje Martin Besediè.

Mäsopriemyslu v Humennom.

a tatútom hl. mesta SR Bratisla-

Som rád, e tento podnik na

vy, hlavne v oblasti vlastných príj-

spracovanie mäsa a výrobu mä-

mov obce a dotácií. Pridanou

Ve¾konoèná výstava
- pozvánka Komisie kultúry

sových výrobkov sa v súèasnosti

hodnotou, ak to tak môem na-

Komisia kultúry a Miestny úrad si Vás dovo¾ujú pozva na tradiènú

aj v zahranièí hrdí znaèkou

zva, je moja ponuka, aby som

Ve¾konoènú výstavu, spojenú s prezentáciou domácej umeleckej

MECOM Humenné. Po návrate

bol garantom, katalyzátorom ko-

a remeselnej výroby. Dovo¾ujeme si preto oslovi vetkých, ktorí

do rodnej Bratislavy v rámci tzv.

rektných vzahov rôznych poli-

môu prís predstavi svoje výrobky s ve¾konoènou tematikou. Podu-

presunu stavebných kapacít do

tických zoskupení, starostom,

jatie sa uskutoèní v nede¾u 1. apríla od 15. do 18. hodiny vo ve¾kej

hlavného mesta som sa neskôr

pracovníkmi miestneho úradu

sále Spoloèenského domu.
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spravované

¾uïom,

neopakovate¾nému

port

Krá¾ detských èitate¾ov Stupavy

KST TATRAN STUPAVA z poverenia regionálnej rady KST M.
KARPATY Vás pozýva na zahájenie turistickej sezóny 2007

Dátum konania:
Miesto konania:
Trasa:
tart:
Prezentácia:
Prístup od Bratislavy:
Prístup od Malaciek:
Prístup od Pezinka:
Na Vau úèas sa teí:
Vedúci akcie:

31. 3. 2007 (sobota)
Koarisko za Borinkou
- parkovisko pri ve¾kej lúke
22 km
Stupava - Borinka - Koarisko a spä
Stupava - Nám. Sv. Trojice o 9°°hod
11:00 hod
Autobusom SAD do Borinky
a odtia¾ asfalt. cestou na Koarisko
Autobusom SAD do Stupavy
a autobusom SAD ako od Bratislavy
Po turistických znaèkách
Výbor KST TATRAN STUPAVA
Ivan Kuboviè, S. Chalupku,
900 31 Stupava, tel.: 02/6593 4391

Futbalisti Stupavy bez èasného a Polomského

Futbalová sezóna III. ligy bude ma svoje jarné zahájenie v sobotu
24.3.07. Nai seniori zaènú na pôde Ruinova v sobotu o 10,30. V jesennom kole sme doma porazili Ruinov 1:0 gólom èasného v 87.
minúte. Ruinov je v tabu¾ke na tvrtom mieste s pä bodovou stratou
na prvý Inter. Naim futbalistom patrí ôsme miesto so 16. bodmi.
Na domácej pôde uvidíme naich chlapcov 1.4.07 o 15,30 súperom
im bude Drustevník Blatné.
Seniori absolvovali desa prípravných zápasov. Osemkrát vyhrali a
dvakrát prehrali. Inter 18r. - Stupava 1:3, Stupava - Trnávka 4:2, Senica - Stupava 3:2, Láb - Stupava 0:6, Stupava - Studienka 5:0, Kúty Stupava 5:1, Pl. Podhradie - Stupava 2:10, Kostolite - Stupava 3:5,
Z. Ves - Stupava 0:3.
Z mustva odili dve opory do Rakúskych klubov èasný a Polomský.
V kádri budú urèite ve¾mi chýba. Novými posilami sú Hodulík ¼ubo,
dvojièka Mareka Hodulíka. Bratia sú na nerozoznanie jediným rozliovacím prvkom bude èíslo dresu a odliný post. Hodulík ¼. záloník, je
na roènom hosovaní z Interu Bratislava. Druhá posila je taktie z Interu útoèník Husák Ján. Bývalý kapitán mustva Slavo Hóz je po operácii kolena a s jeho slubami tréner Hrica nemôe najbliie mesiace
ráta.
Dorastenci svoju súa zaèínajú 25.3.07 o 11,00 na Artmedii. Výsledky
prípravných zápasov: Stupava - tart Bratislava 12:0, Stupava - Zohor
7:2, Stupava - K Malacky 1:0, Stupava - Ivanka p.D 4:1, Borinka seniori - Stupava 2:4, K.Ves - Stupava - 2:7, Lozorno - Stupava 3:3. Zo
iackych mustiev starí iaci odohrali dve prípravné stretnutia Stupava - Vajnory 3:0 a Stupava - Dúbravka 2:4. Za nae farby vetky góly strelil Ivan Proke. Prípravka B, ktorú trénuje Samo Katona obsadila na silne obsadenom turnaji ôsmych drustiev v Ruinove pekné
tretie miesto.
Ka.

Súa o "Krá¾a detských èitate¾ov" organizuje Mestská kninica Ruda
Morica u od roku 1997, mali sme teda u 10 detských krá¾ov.
V roku 1997 a 1998 sme sa zúèastnili aj celoslovenskej akcie s názvom "Snem krá¾ov detských èitate¾ov". Stretnutia boli 3-dòové a konali sa v Bratislave a v Koiciach. Ïalie roky si u kninice poriadali
súae len vo svojich mestách.
Tento rok sme pripravili súa pre iakov 4. a 5.roèníka Z kpt. J.
Nálepku. Otázky prvého kola vypracovali iaci na hodine literárnej výchovy. Zúèastnilo sa 121 iakov, z toho bolo 58 dievèat a 63 chlapcov.
Po vyhodnotení 1. kola sme pozvali do 2. kola 38 iakov a to 15 dievèat a 23 chlapcov. 2. kolo súae sa u konalo v Mestskom kultúrnom
a informaènom centre. Vyhodnotili sme aj 2.kolo a do finále sa dostalo 17 iakov, ktorí tie v MKIC vypracovali 40 otázok a bez toho, aby
sa dozvedeli výsledky súae ili domov. Kadému finalistovi sme pri
odchode odovzdali pozvánku aj pre rodièov na slávnostnú korunováciu Krá¾a detských èitate¾ov Stupavy, ktorá sa konala v nede¾u 25.
marca 2007 vo výstavnej sieni Kultúrneho domu v Stupave. Na tejto
milej slávnosti sa zúèastnili finalisti súae:
zo 4.B Andrea Sandanusová a Viktória Parobeková,
zo 4.C Hana Haldová, Valentína Prokeová a Ján Veselý,
z 5.A Monika Jánoová, Tomá Taro, Vladimír Kopp, Erik Vávra, Martin
Suchý a Kristian Kopp, z 5.B Lucia Kostková, Simona evèíková, Hana Pogayová a Karol Lepés, z 5.C Vanda Jánoová.
Vetci finalisti dostali ako spomienku na súa knihu s venovaním
a diplom za úèas. Bolo tie pre nich pripravené malé sladké obèerstvenie.
Po sèítaní vetkých bodov z troch kôl súae sa Krá¾ovnou detských
èitate¾ov Stupavy pre rok 2007 stala Andrejka Sandanusová.
Na druhom mieste bola Vanda Jánoová a tretí bol Tomá Taro. Títo
traja iaci sa zúèastnia v piatok 30. marca 2007 Krajského kola o Krá¾a
detských èitate¾ov v Malokarpatskej kninici v Pezinku.
Na naom peknom podujatí sa zúèastnil aj primátor mesta Ing. Ján
Bele, ktorý korunoval Andrejku za Krá¾ovnú detských èitate¾ov a daroval jej krásnu knihu o Slovensku a riadite¾ MKIC p. Pavel Slezák
odovzdal Andrejke tortu.
Súèasou tohto podujatia bola aj výstava výtvarných prác iakov 4.
a 5. roèníka, ktorí sa zúèastnili 1. kola súae. Keïe sa súa robí kadoroène k výroèiu narodenia najväèieho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, preto aj výkresy, ktoré deti nakreslili majú spoloèný
názov "Moja najmilia rozprávka".
Zlatica Obadalová

Európa v kole

Hodnotenie literárnych prác v slovenskom, nemeckom a anglickom
jazyku, výtvarných prác okresného kola 54. roèníka súae Európa
v kole sa uskutoènilo na konci februára. Do súae sa zapojilo 262
iakov z dvadsiatich kôl z okresu Malacky. Zo stupavskej základnej
koly zabodovali: Literárne práce - slovenský jazyk, II. Kategória 3.
miesto A. Slezáková., Literárne práce - nemecký jazyk II. Kategória 1.
miesto A. Slezáková (postup)., III. Kategória 3. miesto Z. teflovièová, Literárne práce - anglický jazyk II. Kategória Èestné uznanie M.
Sandanusová., III. Kategória 1. miesto M. Peschl (postup)., Umelecké
práce - II. kategória Èestné uznanie E. Kalinová. Vetkým úspeným
iakom stupavskej koly gratulujeme a ïakujeme za reprezentáciu
koly i mesta.
(pod¾a materiálov CVÈ Malacky)

SPORTPARK
Nová ulica 64
900 31 Stupava
otváracie hodiny:
po-pia: 07:00 - 22:00,
so-ne: 08:30 - 22:00
tel: 02 / 6593 3281
e-mail: info@sportpark.sk

Ve¾konoèný iacky florbalový turnaj
Organizátori:
Termín:
Kategórie:
Miesto:
Kontakt a info:

FBK Bogdau Stupava,
Z kpt. J. Nálepku v Stupave
a KD pri Z s podporou MKIC Stupava
4. apríl 2007 - streda, zaèiatok od 8.00
U11 (1996 a mladí ),
drustvá chlapèenské, dievèenské, zmieané
telocvièòa Z v Stupave
fiser@stonline.sk - 0905 949 360

www.sportpark.sk
- 14 -

rôzne

Kto si to ete pamätá?

Spoloèenská kronika Stupava
Narodili sa:
Samuel Tomkoviè
Anna Kralovièová
Roman Frolo
Michal Mazag
Jakub Krajòák
Matej Ondrej tefanèík

V ostatných marcových dòoch boli uverejnené v tlaèi i televízii úvahy
prezidenta republiky o vyuívaní po¾ovného revíru v Topo¾èiankach
prezidentskou kanceláriou. K problému sa vyjadril minister pôdohospodárstva, k tomu sa ale my nebudeme vyjadrova. Pri tejto príleitosti boli v televízii pouité ilustraèné zábery z Topo¾èianok a na nich
bol vidie bronzový zhasínajúci jeleò.

Opustili nás:
Mária Beleová /1935/
tefan Fatika /1921/
Frantiek Lachkoviè /1953/
Ing. Milan ály /1963/
Daniela Slezáková /1940/
Zosobáili sa:
Vladimír Móza - Lucia Dobrovodská

POÏAKOVANIE
Ïakujem vetkým priate¾om a známym, ktorí prili
dòa 22.2.2007 odprevadi na poslednej ceste moju
manelku, sestru, tetu Máriu Beleovú, ktorá nás
opustila vo veku 71 rokov. Ïakujem za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa snaili zmierni môj
ia¾ nad stratou milovanej manelky.
Smútiaci manel Jozef a sestra s rodinou
POÏAKOVANIE
Èas letí, ale spomienky v srdci zostávajú.
Dòa 20. apríla 2007 si pripomenieme 20 rokov od smrti
otca, svokra, starého a prastarého otca p. Jána Kubovièa a 7. mája bude 18 rokov od smrti mamy, svokry,
starej a prastarej mamy p. Anny Kubovièovej.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Ïakujeme - smútiaca rodina
Mal som vás vetkých rád, chcel som ete ve¾mi i,
ale prila tá krutá chví¾a, keï musel som vás opusti.
Neplaète, nechajte ma tíko spa, èo mi bolo súdené,
muselo sa sta ...
Dòa 20.marca 2007 si pripomenieme nedoitých
70 rokov náho drahého manela, otca a dedka
Jozefa T O M K O V I È A
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manelka a deti s rodinami.

Zo ivota Ms SÈK Stupava I.

V priestoroch "Stupavská krèma" sa dòa 10.februára 2007 konala Hodnotiaca èlenská schôdza Ms
SÈK Stupava I. Tieto priestory nám ponúkla p.Tóthová, za èo jej ïakujeme. Výbor privítal svojich èlenov, ktorí obsadili túto miestnos do poslednej stolièky. Privítali sme vzácnych èlenov Ing. Jána Belea,
primátora mesta Stupava, za Ms SÈK Stupava II. p. Vigerovú a p. Fajkusovú a zo Zväzu protifaistických bojovníkov p. Riglerovú a p. Holièovú.
V úvode prítomných vetkých èlenov a hostí prili potei deti z M z Hviezdoslavovej ulice pod vedením Mgr. Hnatayovej, riadite¾ky M a p. uèite¾ky Lukáèovej, ktoré nám predviedli krátky kultúrny
program, za èo boli odmenené silným potleskom. Schôdza sa niesla hlavne humánnym èinom naich
bezplatných darcov krvi. Jánskeho zlatú plaketu prebrala p. Soòa Macejáková a p. Libua Pukárová, striebornú plaketu p. Peter vec ml. a p. Róbert Slepánek, brodzovú plaketu p. Brbúchová a p.
Bachratý. Ve¾a bolo bezplatných darcov krvi, ktorí darovali svoju krv prvýkrát, alebo u viac-krát.
Za túto odvahu im patrí ve¾ké ÏAKUJEM. K slávnostnej atmosfére tejto schôdze nám dopomohli nai
sponzori, ktorí nám pomohli buï finanène, alebo darèekom do tomboly, ktorý bol pouitý pre naich
èlenov. Ve¾kým srdcom ako sponzori sa prejavili: STAVMIX, Spojovací materiál - Stankovský, RUA p. Stríbrnská, AGROSERVIS, Kvetinárstvo pri voze, Kvetinárstvo Mikuová, Cukráreò KVARTET, eleziarstvo JUST, Potraviny HRICA, Potraviny BRBÚCH. Pekáreò SEKO, Elektro MOZA, p. Merz, Papierníctvo Gramblièková, rodina Foltínová z Keltskej ulice, ktorá poskytla sladké, chutné peèené koláèiky,
finanèný dar od rod. Maderovej z Novej ulice a ostatní nai èlenovia.
VÏAKA VÁM.
Zapísala: Turanská

Starí Stupavèania si ale pamätajú, e ete po II. svetovej vojne bol
tento jeleò postavený na mramorovom podstavci na nádvorí katie¾a
a zaèiatkom 50 - tych rokov bola socha demontovaná a odvezená
preè zo Stupavy, podstavec je tam dodnes. Je to bronzová socha sochára Lajosa Stróbla z roku 1900.
Na priloenej fotografii je vidie záber zo Stupavy z obdobia pred II.
svetovou vojnou (pred úpravami v parku).
Druhá fotografia je z roku 1977, iaci zo Stupavy na výlete v Topo¾èanoch - záber pred jeleòom.
V jednom turistickom sprievodcovi o parku v Topo¾èiankach sa píe:
estetickú hodnotu parku umocòujú tyri umelé jazierka, fontány
a bronzové sochy jeleòa, diviaka a medveïa. Mono by stálo za
snahu, aby sa bronzová socha zhasínajúceho jeleòa vrátila tam, kde
vdy patrila a v turistických sprievodcoch by sme písali, o tom, e táto
socha je mimoriadne cenným artefaktom, ktorý zdobí nádvorie stupavského katie¾a...
Ing. S. Proke
Pouité fotografie: Z knihy Gróf ¼udovít Károlyi - ivot zasvätený
po¾ovníctvu a od F. Bizupa, z archívu J. Kahánka.

Pomoc pre budúcich prvákov

Potrebuje Vae diea pomoc pred vstupom do l.roè. Z?
Ponúkame individuálne konzultácie pre rodièov a deti
v oblasti: rozvíjaní komunikaèných, grafomotorických
schopností, priama èinnos s demi za prítomnosti rodièov
v Stupave. Kontaktujte sa t.è. 0915/ 90 50 90
15

Rôzne
Fvýkup a predaj

Mestské kultúrne a informaèné centrum
pripravuje a pozýva

motorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
olejov, mazív, autokozmetiky
FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP
Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov

4. 4. Celomestská spomienka pri príleitosti 62. výroèia oslobodenia Stupavy vojskami Èervenej armády
17.00 hod - poloenie kvetov pri pamätníku obetiam 2. svetovej vojny pri Kultúrnom dome, pietna spomienka pokraèuje poloením kvetov na hrob sovietskych vojakov - Obora

(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

14.4. Detské divadelné predstavenie
10.00 - Kultúrny dom - sála, vstupné 20,-Sk.

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

20.4. - Vernisá výstavy fotografií stupavského fotografa Michala
Meszároa o 17.00 hodine vo výstavnej sieni Kultúrneho domu.
Výstava bude otvorená do 26. apríla.

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

24.4. Klub cestovate¾ov - prezentácia na tému "Èína" - prednáka
spojená s videoprojekciou a výstavkou exponátov.
Prednáa Mgr. G. Prokeová.
Výstavná sieò KD, zaèiatok o 18.00 hodine.

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

27.4. Regionálne fórum - cestovný ruch na Dolnom Záhorí
Info: 02/6593 4312

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

29.4. Regionálna súa ¾udových rozprávaèov "Konc jak ivé"
v Kultúrnom dome v Gajaroch.
Doprava zabezpeèená autobusom, cestovné: 50 Sk/ osoba.
Info: 02/6593 4312.

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

30.4. Stavanie máje - na nádvorí Stupavskej krèmy.
Zaèiatok o 18.00 hodine, do tanca a na poèúvanie hrajú: Záhoráci.
Vstup vo¾ný.
Pripravujeme:
Jazykové kurzy pre miniskupiny anglický, nemecký jazyk - zaèiatoè-níci, pokroèilí. Info: 02/6593 4312

2% VAEJ DANE Z PRÍJMU
PRE BYSTRICKÝ SVET NAJMENÍCH

Autobusový zájazd na divadelné predstavenie Traja muketieri Nová scéna dòa 29. mája 2007 (utorok).
Odchod autobusu od KD o 18.00 hod,
vstupné + dopravné 770,- Sk.
Rezervácia vstupeniek: 02/6593 4312, 0905 121 828,
e-mail: mozova@msks-stupava.sk.
Predpredaj od 2.4. v kancelárii KD od 8.00 do 16.00 hod.

Bystrický svet najmeních pracuje ako dobrovo¾né obèianske zdruenie v Záhorskej Bystrici pri
Základnej kole s materskou kolou od roku
2003. Podporujeme kolské a mimokolské aktivity detí navtevujúcich materskú kolu, ako aj základnú kolu. Pomáhame s prestavbou kolského
areálu, výstavbou detských ihrísk a portovísk, za 3 roky sme spojazdnili prírodné klzisko, postavili basketbalové a upravili futbalové
ihriská. Prosíme Vás, firmy, podnikate¾ov, ale aj zamestnancov o venovanie 2% z Vaej dane z príjmov a radi pouijeme Vami venované
peniaze v roku 2006 na rozvoj a podporu naej základnej koly s materskou kolou v obci Záhorská Bystrica.
Názov zdruenia:
IÈO:
Adresa:
Èíslo bankového úètu:

Riadková inzercia
l Predáme nebytové priestory na podnikanie - 268 m2 v Stupave
na Hlavnej ulici è.26 /pri MsÚ/. Tel.: 02/6593 3060
l Kúpim nákovu 50 - 150 kg.
Tel. 0903 051 644,
alebo 0904 978 296
l Robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 6,Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo
0910 257 902
l Predám Daewoo Matiz, rok výroby 1999. Cena dohodou.
Tel.: 0910 983 669, 02/6593 3553
l Predám výhodne ovocné
stromky: marhule, broskyne, jablone, èerene, èervený ribezel,
èernice beztrnné, hrozno, plus
zelené tuje kvalitné 1,5 m výka
na presadenie. Cena cca ovocie
80,- Sk/ks a tuje max. 200,Sk/ks. Dohoda. Vlastný odber
v Stupave. Tel.: 02/6593 4510,
alebo 0908 564 303
l Predám ORBITREK v 100%
stave, málo pouívaný 50% ceny.

Bystrický svet najmeních
30 84 66 25
Hargaova 7, 841 06,
Bratislava - Záhorská Bystrica
0177 171 462 / 0900

Ïakujeme za Vau podporu, dary a príspevky.
Kontakt: Ivan Boòák 02/6595 6235
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Max.3.000,- Sk v Stupave.
Tel.: 0908 564 303
l Predám pevné drevené skladacie stolièky, nové - poèet 6 ks.
Cena 200,- Sk/ks, prípadne
dohoda. Tel.: 0908 564 303
l H¾adáme 4-izbový RD na dlhodobý prenájom pre rodinu s tromi demi v Bratislavskom kraji
(max. 30 km od Bratislavy). Na
ve¾kosti pozemku nezáleí,
uprednostníme dom s ve¾kou garáou (cca 15-20 m2) alebo dvojgaráou, prípadne s hospodárskymi budovami. Podmienkou je
monos chovu malých psíkov
(teniatka). Táto èinnos je pod
doh¾adom krajského veterinárneho inpektora. Len seriózne a korektné jednanie. Kaucia i platba
nájmu vopred je samozrejmosou. Kontakt: 0905 27 91 56

