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editoriál

Niekedy sme, my ¾udia malicherní.
Aj mne sa to stalo. Keï zaèínala tafeta
¾udských rúk a stál som na poli v Máste,
bola obloha zamraèená a vyzeralo to na
dáï. Troku neskôr spàchlo, ochladilo sa
a stále na nami i nad slávnosami viseli
mraky. Zlovestne tmavé, aké...
Bol som z toho smutný, lebo poèasie pri
takomto podujatí je ve¾mi dôleité.
Veèer som poèul, e tu kúsok od Stupavy
v Lamaèi aj v Devínskej Novej Vsi a tie
v Malackách bola prietr mraèien.
Lialo a spadlo strané mnostvo vody,
skoro potopa. Vtedy som si uvedomil,
e ak èlovek nemá preh¾ad, nevie èo sa deje
mimo neho, hoci len kúsok, pár kilometrov
od neho, nevie posúdi to, v èom sa práve
nachádza. To nemusia by kilometre, to platilo v mojom prípade lebo som posudzoval
poèasie. Mnohokrát sú tieto vzdialenosti kam siahajú nae informácie - ove¾a kratie.
Môe to by len hrúbka steny susedného
bytu, môe to by len plot od susedov
a môe to by ete menia vzdialenos pol
metra, zdvorilostný odstup od ¾udí,
a pritom u o tých druhých niè nevieme.
Vzdialenosti sú napokon relatívne a iluzórne.
Èasto sa dostávame do situácie, e to nae
je tak strane dôleité, e nevidíme
a nepoèujeme to väèie, zloitejie, aie,
bolestivejie hneï ved¾a nás. Iste, niè sa také
strané nedeje, veï môeme by aj ¾ahostajní
k ostatným a staèí nám to, èo sami
preívame. Aj tak sa dá, aj sa tak veru ije.
A dobre... Nu, ale sa nám potom môe sta,
e v tom vnímaní len seba ostaneme
osamelí. Preto si váim ¾udí, ktorí darujú krv,
nevedia komu pomáhajú, ale pomôu.
Váim si ¾udí, ktorí robia nieèo pre druhých,
obetujú sa a nepýtajú odmenu. Váim si ¾udí,
ktorí poèúvajú a zrazu len tak nieèo urobia,
zmenia, spravia zázrak v prospech druhých.
Títo ¾udia s tým nemachrujú, sú skôr skromní
a niè nepýtajú. Ani by ste ich nespoznali,
mono ani neodhadli, e sú to práve oni.
Len konajú. Pod¾a svojho srdca, bez vypoèítavosti, bez zloitého rozhodovania,
zdôvodòovania, bez kalkulaèky v ruke.
Sú medzi nami, ste to mono aj vy.
Od poèasia som priiel a sem.
Chcel som len poveda, e za vetko by sme
mali vedie poïakova lebo nevieme posúdi,
èi od nás niekto nie je na tom horie, èi niekto netrpí viac, èi niekto nepreíva väèiu
boles a biedu.
Potom budeme lepími a spokojnejími...

Rekontrukcia katie¾a

Stupava - Srdce i oèi poteí poh¾ad na stupavský katie¾, ktorý po to¾kých rokoch chátrania
dostáva nový vzh¾ad. Naastie nejde pritom len o úpravy v týle Potemkina. Rekontrukcia
bola tak rozsiahla a nároèná, aby aj tá pekná fasáda vydrala. Boli vykonané práce na odstránení vlhkosti muriva, rekontrukciou preli prevádzkové priestory - kuchyòa, jedáleò a ïalie
priestory na prízemí. Projekt financovaný z prostriedkov EU precízne rieil retaurovanie ozdobných prvkov na fasáde katie¾a, pekná remeselnícka práca je vidie najmä na fasádach
nádvoria. Citlivý výber okien, strenej krytiny povzniesli vzh¾ad budovy na skutoène "grófske
sídlo". Práce sú pred dokonèením, fasáda v tomto roku bude upravená len podkladovým náterom. Dokonèenie úpravy fasády sa predpokladá na budúci rok.

Mesto pripravuje ïalie projekty

Stupava - Na rokovaní mestského zastupite¾stva primátor Ing. Bele informoval poslancov
o pripravovaných projektoch, ktorými mesto reaguje na aktuálne výzvy. Mesto reagovalo na
monos poda iados na financovanie prípravy projektu. Nórsky finanèný mechanizmus je
pripravený podpori projektovú prípravu rozsiahlejích projektových zámerov. Urèený je obciam a neziskovým organizáciám. Má stanovené priority, medzi ne patrí aj rozvoj sociálnych
sluieb. Primátor poslancom predstavil zámer rekontrukcie a rozírenia jestvujúceho zdravotného strediska. Projekt je zameraný na vybudovanie priestorov pre denný stacionár urèený
seniorom, priestorov pre materské centrum a vybudovanie priestorov pre ambulancie - odborné pracoviská. Pri rekontrukcii pôjde najmä o výmenu zastaraných sietí - kúrenie, voda, elektrika, poiarna ochrana, ale aj o výmenu okien a dverí. Uvauje sa aj o alternatívnom prepojení vykurovania zdravotného strediska a materskej koly na Ruovej ulici. Predpokladaný náklad na realizáciu projektu je 30 miliónov korún. V tejto etape pôjde len o podporu financovania projektovej prípravy, mechanizmus vak predpokladá, e úspené projekty bude v budúcnosti podporené aj pri ich realizácií. Príspevok z Nórskeho finanèného mechanizmu je v obidvoch prípadoch a do výky 95 % oprávnených nákladov.
Ïalia iados bude podaná na Environmentálny fond. Z tohto fondu sa môe mesto uchádza
o finanèné prostriedky v objeme 10 mil Sk. Mesto podáva iados na financovanie vybudovania kanalizácie v Máste - ulica Záhumenská, Dolná, Bottova a výstavbu výtlaènej stanice na ul.
Záhumenskú. Momentálne je schválená projektová dokumentácia na rekontrukciu ÈOV zvýenie kapacity èistiarne na 18 000 ekvivalentov. V prípade, e financovanie projektov bude
financované, tieto sa budú realizova v roku 2008.
-ps-

Synagóga u nespadne

Stupava - Vybudovaním parkoviska pri budove bývalej obecnej koly (Tatrabanka) a parkovou
úpravou tejto plochy, ktorá bola dos dlho len rumoviskom sa zlepil prístup k idovskej synagóge. Dlhé roky bola aj opticky "vytlaèená" z poh¾adu od námestia. U sme písali o tom, e
budovu získala nezisková organizácia, ktorá usiluje o jej záchranu. Ide toti o národnú kultúrnu pamiatku a z h¾adiska historického významu je to druhá najstaria synagóga na území Slovenska. Aj z h¾adiska architektonického máme v Stupave unikát, nako¾ko je postavená ako
synagóga ¾vovského typu. Kto prechádza po Marcheggskej ulici, urèite postrehol, e budova
dostala po rekontrukcii krovu novú strechu. Strecha by vak nestaèila, prebehli ïalie práce
zamerané na statiku budovy a záchranu stavby pred jej zrútením. Na zasadnutí mestského zastupite¾stva informoval o priebehu záchranných prác a zámeroch zástupca neziskovej organizácie JEWROPE Ing. T. Stern. Poslancov informoval o spôsobe financovania sanaèných prác,
organizácia získala z grantov a rôznych fondov cca 5 mil. slovenských korún, ktoré boli preinvestované pri stavebných prácach. Momentálne vak organizácia riei kardinálny problém.
-2-

inzercia
Morový krí a cintorín v Máste

Stavba toti stojí na pozemku, ktorý organizácia nevlastní a jej majite¾
v prípade predaja iada za pozemok komerènú cenu. Túto
poiadavku nezisková organizácia nie je schopná splni a preto sa
obrátila na mestské zastupite¾stvo s návrhom, aby mesto vstúpilo do
rokovania s majite¾om pozemku (jedná sa o cca 10 árov) s tým, e
ostatnú plochu môe mesto vyui pod¾a svojho uváenia. Pod¾a slov
Ing. Sterna, vyriei tento problém je nad sily organizácie, ktorá urobí
vetko pre to, aby zachránila túto historicky cennú pamiatku.

Morová epidémia, mor, " èierna nemoc. Mono ete pod inými názvami ¾udia poznajú túto nemoc u od 14. storoèia. Do západnej
Európy ju priniesli mongolskí koèovníci z ïalekej Ázie po obchodných
cestách.
Bezmála 400 rokov "kosila" ivoty i naich predkov, obyvate¾ov vtedajej Stupavy a Mástu. Zomretých na mor pochovávali na osobitné cintoríny, za dedinou, v chotári. Aj nai predkovia urobili cintorín za Mástom, dnes pri Tondachu v smere do Bratislavy. Okolo prechádzajúcich na toto miesto upozorní krí v pozadí s agátovým porastom
a neïalekou Boou mukou.
Dobové dokumenty hovoria, e mor v naej obci vyèíòal od 16. do 19.
storoèia, najviac obetí si vyiadal v rokoch 1709 - 1713, a 55 ¾udí. Na
pohrebisku sú pochovaní i vojaci, ktorí tadeto prechádzali alebo pri
dedine táborili.
Pred ôsmimi rokmi, presne 17. júla 1999, tu bol postavený a posvätený morový krí. Bolo to pri príleitosti 685. výroèia /1314 - 1999/
prvej písomnej správy o Máste. Hlavnými organizátormi, ale i realizovate¾mi boli vtedy akademický maliar Milan Kubíèek a Ing. Ferdinand
Javorský. V ústrety im vyiel z Vysokej koly výtvarných umení z Bratislavy akademický sochár Doc. Juraj Gavula. Nali sa sponzori, pani
Mária Turanská organizovala zbierku peòazí medzi obèanmi. Dr. Ivan
Mrva, CSc. vdýchol miestu "historickú duu". V spomínaný deò bola
slávnostná procesia a miestny pán farár Felix Mikula morový krí posvätil.
Zub èasu vetko nièí. Preto sa rozhodli, u predtým spomínaní nadenci, akademický maliar Milan Kubíèek a akademický sochár Doc.
Juraj Gavula, morový krí opä opravi.
V mesiacoch júl - august 2007 obnovili zlatenie tabule /bez nároku na
honorár/ .I touto cestou im
vyslovujeme poïakovanie.
Ve¾mi sa iada upravi i okolie
- prereza agátový porast, odstráni burinu, zvidite¾ni neïalekú Boiu muku, vybudova
prístupový chodník.
Cestou náho Obèianskeho
zdruenia Club Abbellimento
sme sa obrátili o pomoc na
pána farára Felixa Mikulu. Nájdu sa medzi stupavskými farníkmi obetaví ¾udia? U vopred im ïakujeme.
ime prítomnosti, ale váme
a chráòme si aj veci z minulosti. Uctime si aj naich predkov zve¾adením tohto historicko - pietneho miesta pripomínajúceho ich utrpenie spôsobené morovou epidémiou.

Poslancov zaujímalo, ako bude budova vyuívaná. Ing. Stern informoval o tom, e èas priestorov bude prístupná verejnosti ako koncertná a výstavná sála, èas priestorov bude stálou expozíciou venovanou histórii idovskej obce v Stupave a okolí. Na rekontrukciu prispel aj Ústredný zväz idovských náboenských obcí na Slovensku,
ktorý prejavil záujem umiestni v budove svoje archivaèné a tudijné
centrum. Z tohto dôvodu boli na streche osadené strené okná,
pretoe bude vyuité aj podkrovie budovy. Poslanci ocenili túto iniciatívu a prejavili ochotu vstúpi do rokovania s majite¾om pozemku.
Dokonca odznel názor, e na takto získanom pozemku by v budúcnosti mohla by postavená nová budova základnej umeleckej koly,
pretoe priestory, v ktorých sa teraz nachádza nie sú majetkom mesta
a priestorovo nevyhovujú poiadavkám koly.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu Ing. Tomáa Sterna, zástupcu neziskovej organizácie JEWROPE, o projekte rekontrukcie idovskej "Synagógy". Primátorovi mesta odporuèili rokova o odpredaji
pozemku do výky odporuèenej ceny Mestským zastupite¾stvom
v Stupave s vlastníkom nehnute¾nosti pod "synagógou" a pri¾ahlého
pozemku.
-ps-

Odkliata "Karkulka"

Stupava - Urèite ste si s úasom vimli, e okolo straidelného a zakliateho miesta v srdci náho mesta - okolo bývalej retaurácie známej ako "karkulka" sa zaèína dvíha oplotenie. Nieèo sa deje. Mestské zastupite¾stvo na svojom zasadnutí 6. septembra súhlasilo
s uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoloènosou
Green City, s.r.o. na odpredaj pozemku pod objektom bývalej retaurácie a prislúchajúcej èasti pozemku za cenu 3000 Sk/m2 za podmienky preukázania vlastníckych práv k nehnute¾nosti listom vlastníctva po právoplatnom dedièskom konaní. Dedièské konanie je
ukonèené a právoplatné. Na základe rokovaní so spoloènosou budú vypracované dokumenty - zmluvy upravujúce podmienky predaja a ïalej spolupráce s mestom.
Spoloènos Green City predstavila poslancom svoje zámery a zároveò ponúkla mestu benefity, ako napr. výstavbu ïalieho detského
ihriska, vybudovanie parkovacieho domu. Rozhodujúcim momentom vak bola skutoènos, e spoloènos vyrieila problém s dedièským konaním a koneène sa veci pohli z màtveho bodu. Zámerom
spoloènosti je komplexne riei aj irie okolie spomínaného
pozemku. Dúfajme, e sa im podarí naplni ich odváne zámery. Zdá
sa, e veèná stupavská téma sa stane v krátkom èase minulosou.
-ps-

Mgr. Gabriela Prokeová, OZ
Club Abbellimento

Akad. sochár Gavula pri práci
3
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Bezpeènostná situácia v Záhorskej Bystrici

Predmetom rokovania Miestneho zastupite¾stva bola aj správa o bezpeènostnej situácií v mestskej èasti v prvom polroku 2007. Prítomných poslancov informovali zástupcovia Policajného zboru i Mestskej polície. Za 1. polrok prilo pod¾a policajných tatistík k poklesu
nápadov trestnej èinnosti, zníila sa ulièná trestná èinnos, 21 % prípadov je objasnených, v nieko¾kých prípadoch boli páchatelia zadraní na mieste èinu. Najviac trestných èinov sa pácha v pondelok,
èasto sú páchate¾mi recidivisti. V mestskej èasti bolo v prvom polroku
5 ukradnutých motorových vozidiel, 3 vlámania do bytov, 1 vydieranie, 2 podplácania policajtov pri dopravnom priestupku, 1 marenie
úradného výkonu, 3 iné trestné èiny. Trestných èinov nie je viac ako
v minulom roku. Za spomínané obdobie bolo spáchaných 17 priestupkov proti majetku - neobjasnené krádee PZ a pod., v iestich
prípadovh sa rieili susedské spory, vo väèej miere sa vyskytli i jazdy
pod vplyvom alkoholu.
V ïalej èasti informovali o situácii v ZB pracovníci MsP Bratislava Dúbravka. Riadite¾ MsP Bratislava - Dúbravka p. Stanko sa hneï úvodom ospravedlnil, e hliadka na hodovej zábave skutoène nebola
z dôvodu, e poiadavka sa nedostala k riadite¾ovi, pris¾úbil, e v budúcnosti sa takáto situácia nebude opakova. Podarilo sa stabilizova
jedného "okrskára" v Záhorskej Bystrici. MsP pátra po nepovolených
skládkach, prípadoch vandalizmu, kontroluje kolský areál Z, dodriavanie Veobecnozáväzných nariadení a podobne. V následnej diskusii starosta vystúpil s kritikou na èinnos Mestskej polície. Pod¾a jeho vyjadrení sa od zaèiatku roka priestupková èinnos evidentne
zhorila, napr. obsadzovanie trhových miest, vandalizmus pri Základnej kole, absencia noèných hliadok najmä v piatok a sobotu, avak
poèet vykazovaných priestupkov je stále rovnaký. 1. polrok 2007 je
z poh¾adu výkonu MsP ve¾mi slabý a iadal o výrazné zlepenie v nasledujúcom období. Poslanci vo svojich diskusných príspevkov naráali najmä na zlú dopravnú situáciu v mestskej èasti, nedodriavanie
najvyej povolenej rýchlosti, nebezpeènej jazde mladistvých motorkárov i nedostatoèného dopravného znaèenia mnohých kriovatiek
a úsekov ciest.
Výzva obèanom
Mestská èas, Policajný zbor SR a Mestská polícia vyzývajú vetkých obèanov na zvýenú ostraitos a ochranu svojho majetku,
najmä príbytkov a motorových vozidiel, z dôvodu vyieho poètu
trestných èinov krádeí v mestskej èasti Záhorská Bystrica.

Výsledky hospodárenia
MÈ v prvom polroku 2007

Jedným z bodov augustového zasadania poslancov zastupite¾stva
bolo prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej èasti za prvý
polrok 2007. Rozpoèet mestskej èasti na rok 2007 bol ako vyrovnaný
schválený vo výke 39 560 000 Sk. V príjmovej èasti rozpoètu sa ukazuje ako uspokojivé plnenie bených príjmov vo výke 53 %, kapitálové príjmy boli plnené vo výke 60%. V prvom polroku získala Mestská èas 15 212 000 Sk z prostriedkov Európskej únie na úhradu faktúr za budovanie Námestia Rodiny. V roku 2007 oèakáva Mestská
èas dotáciu prostriedkov EÚ vo výke 26 miliónov korún, z toho cca
19 miliónov na budovanie Námestia Rodiny a cca 7 miliónov na stavbu ¼udového domu. Ako nízke sa ukazuje plnenie rozpoètu za predaj
pozemkov a príjmy z príspevkov na budovanie ininierskych sietí.
Ako uspokojivá sa ukazuje aj výdavková èas plnenia rozpoètu, ktorá
bola èerpaná na 54%. Z kapitálových výdavkov mala najvyie plnenie kapitola 06.20 Rozvoj obce, na nadstavbu Spoloèenského domu
bolo v prvom polroku uvo¾nených 5 419 000 Sk, na úpravu námestia
pri Spoloèenskom dome 4 037 000 Sk, a na stavbu ¼udového domu
1 532 000 Sk. Ako tandardné a uspokojivé hodnotil hospodárenie
mestskej èasti vo svojom stanovisku aj miestny kontrolór, poukázal
vak na potrebu venova väèiu pozornos vývoju v príjmovej èasti,
tak bených ako aj kapitálových príjmov.

Informácia základnej koly o prenájme
telocviène a kancelárskych priestorov

Z Hargaova 5 Záhorská Bystrica prenajme telocviènu v popoludòajích a veèerných hodinách a minifutbalové ihrisko s umelou trávou a s osvetlením. Jedna hodina prenájmu /300 SK.
Ïalej prenájme 2 miestnosti vhodné ako kancelárské priestory v samostatnej budove kolskej jedálne. Bliie info na riadite¾stve koly,
tel. 02/ 6595 6115, 0910 902 555.

Pozvánka na otvorenie ¼udového domu
a remeselného dvora

Miestne zastupite¾stvo a starosta Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica pán Vladimír Kuboviè si Vás dovo¾ujú pozva na slávnostné otvorenie ¼udového a domu a remeselného dvora spojené
s vernisáou expozície tradièného bývania a histórie Záhorskej Bystrice. Otvorenie sa uskutoèní v sobotu 13. októbra 2007 o 12 hodine.
V programe slávnostného otvorenia je prehliadka priestorov ¼udového domu a vystúpenie cimbalovej hudby Bezanka.

Jesenný jarmok

Komisia kultúry pri Miestnom zastupite¾stve a Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica Vás pozývajú na tradièný Bystrický jesenný
jarmok, ktorý sa bude kona v sobotu 13. októbra v èase od 8.30 do
14.00 hodiny na námestí "Pri Floriánku". Pozývame vetkých domácich remeselníkov a výrobcov, ako aj pestovate¾ov zeleniny, ovocia
a dobrého vínka aby prili prezentova svoje výrobky a dary zeme.
Svoju úèas prosíme potvrdi na sekretariáte miestneho úradu.

Oznámenie

Hlavné mesto SR Bratislava oslovilo mestské èasti so iadosou
o predloenie zásadných pripomienok k schválenému územnému
plánu hl. mesta SR Bratislavy. Na základe pripomienok a podnetov
mestských èastí tieto predloí na zasadnutie mestského zastupite¾stva s návrhom na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu. Na základe uvedeného si Vás dovo¾ujeme poiada o predloenie
Vaich podnetov ako obyvate¾ov resp. vlastníkov nehnute¾ností v katastrálnom území Záhorská Bystrica v termíne do 26.9.2007 na miestny úrad mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica.

PRENAJÍMATE ALEBO BUDETE PRENAJÍMA BYT
ALEBO NEBYTOVÝ PRIESTOR, ALEBO
NEHNUTE¼NOS OKREM POZEMKU?

Daòové riadite¾stvo SR v Banskej Bystrici oznamuje fyzickým osobám, e zákon
è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorích predpisov bol novelizovaný zákonom è. 215/2007 Z.z. úèinným od 1.9.2007 a zákonom è. 358/2007
Z.z. úèinným od 1.10.2007, ktoré zmenili § 31 týkajúci sa registraènej a oznamovacej povinnosti fyzických osôb voèi daòovému úradu v prípade, ak prenajímajú
alebo budú prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnute¾nos okrem
pozemku.
Fyzická osoba, ktorá prenajíma alebo bude prenajíma byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnute¾nos okrem pozemku má od 1.9.2007 tieto povinnosti voèi daòovému úradu:
· ak FO na území SR pred 1.9.2007 prenajímala a naïalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnute¾nos okrem pozemku a nemala registraènú povinnos, najneskôr do 31.12.2007
poiada o registráciu na miestne príslunom daòovom úrade,
· ak FO je registrovaná na miestne príslunom daòovom úrade a po 1.9.2007 zaène na území SR prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnute¾nos okrem
pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt
alebo nebytový priestor, alebo nehnute¾nos okrem pozemku oznámi túto skutoènos miestne príslunému daòovému úradu,
· ak FO nie je registrovaná na miestne príslunom daòovom úrade a po 1.9.2007
zaène na území SR prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnute¾nos
okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala
byt alebo nebytový priestor, alebo nehnute¾nos okrem pozemku poiada o registráciu na miestne príslunom daòovom úrade,
· ak FO je registrovaná na miestne príslunom daòovom úrade a na území SR u
pred 1.9.2007 prenajímala a naïalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnute¾nos okrem pozemku
nemá povinnos túto skutoènos oznámi miestne príslunému daòovému úradu.
Miestna príslunos pri prenajímaní bytu alebo nebytového priestoru, alebo
nehnute¾nosti okrem pozemku (ïalej len "nehnute¾nos") sa riadi u fyzickej osoby,
ktorá nehnute¾nos prenajíma, jej trvalým pobytom bez oh¾adu na skutoènos, kde
na území Slovenskej republiky sa prenajatá nehnute¾nos nachádza.
Registraèné tlaèivo Prihláka k registrácii - fyzická osoba je k dispozícii na
kadom daòovom úrade, alebo ho mono získa aj na internetovej stránke
Daòového riadite¾stvo SR www.drsr.sk v ponuke Daòové tlaèivá/Daòové priznania,
hlásenia a ostatné tlaèivá - Vzor prihláky k registrácii - fyzická osoba.
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z obcí

Uznesenia miestneho zastupite¾stva v Záhorskej Bystrici z 28. augusta 2007
U z n e s e n i e è. 86/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. r u  í uznesenie è. 66/2007 bod 2,
písm. a)
2.  i a d a starostu
a) o predloenie moností rieenia
identifikácie obecných pozemkov z finanèného a èasového h¾adiska.
Termín: 30.9.2007
b) aby zvolal spoloèné rokovanie na
úrovni tatutárnych zástupcov MÈ B ZB a obce
Marianka, s prizvaním poslancov MZ
vo veci rieenia dopravnej situácie na
Pútnickej ulici, poèas výstavby obytného súboru rodinných domov v Marianke.
Termín: 14.9.2007
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 87/2007
Miestne zastupite¾stvo
s ú h l a s í so zruením pozastavenia
dotácií pre MO Matice slovenskej a FO
TJ v Bratislave - Záhorskej Bystrici.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 88/2007
Miestne zastupite¾stvo  i a d a
a) starostu o rieenie nelegálnej stavby
p. Petra Fatyku v chránenej krajinnej
oblasti
Termín: do 15 dní
b) poveruje právnika MÈ B - ZB preverením monosti podania trestného
oznámenia na stavebníka predmetného
objektu.
Termín: do 15 dní
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 89/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o bezpeènostnej situácii v MÈ B - ZB od zaèiatku roka 2007
prednesenú pracovníkmi OR PZ Bratislava IV a pracovníkmi MsP Bratislava Dúbravka.
2.  i a d a starostu,
a) aby doruèil poslancom písomný
materiál o preh¾ade trestnej èinnosti v
MÈ B - ZB, vypracovaný OR PZ
Bratislava IV
b) aby poiadal vedenie MsP, aby
pridelila MÈ B - ZB ïalieho okrskára.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 90/2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v e
d o m i e správu o èinnosti komisie na
ochranu verejného poriadku a ivotného prostredia od zaèiatku roka 2007.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 91/2007
Miestne zastupite¾stvo

1. b e r i e n a v e d o m i e nesúhlas
obyvate¾ov ulíc èasti Tatranskej a
Gbelskej s presmerovaním linky è. 37
2. t r v á na pôvodnom uznesení s tým,
e odporúèa prerokova s Dopravným
podnikom mesta Bratislavy monos
dvojmesaènej skúobnej prevádzky na
novej trase a po jej vyhodnotení prija
definitívne rozhodnutie
3.  i a d a starostu, aby rokoval s Dopravným podnikom mesta Bratislavy
za úèelom komplexného rieenia dopravnej situácie na uliciach budúcej
trasy linky è. 37 a pri¾ahlých uliciach, v
súvislosti s návrhom novej trasy tejto
linky.
Termín: 30.9.2007
U z n e s e n i e è. 92/2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
vedomie
1. výsledky hospodárenia mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica za
1. polrok 2007
2. stanovisko miestneho kontrolóra
a komisie finanènej, pre investície
a rozvoj podnikania k výsledkom hospodárenia mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica za 1. polrok 2007
s pripomienkami Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.

2007 rieil poruenie zmluvy súdnou
cestou. Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 97/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e ideový
zámer expozície ¼udového domu s remeselným dvorom v Záhorskej Bystrici
2. s t a n o v u j e slávnostné otvorenie ¼udového domu s remeselným
dvorom na deò 13.10.2007
3. u k l a d á komisiám kultúrnej
a kolskej, mládee, portu, informatizácie a cestovného ruchu, aby predloili koncepciu vyuitia tvorivých dielní
v ¾udovom dome.
Termín: 30.9.2007 Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 98/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informáciu p. Liïákovej z rokovania komisie
výstavby a dopravy o návrhu zadania
pripravovanej U zóny Záhorská
Bystrica - Kulhaò - Piesky
2.  i a d a starostu v súèinnosti
s predsedníèkou komisie výstavby
a dopravy pripravi materiál zmien

U z n e s e n i e è. 93/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu
miestneho kontrolóra o èinnosti za
obdobie od 1.3.2007 do 30.6.2007
2. k o n  t a t u j e, e uznesenie è.
33/2007 - Plán èinnosti miestneho
kontrolóra na 2. tvrrok 2007 - je
splnené. Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 94/2007
Miestne zastupite¾stvo
b e r i e n a v e d o m i e vyhodnotenie folklórneho festivalu "S Bystrièanma pri muzice" a ostatných podujatí
v rámci KL 2007. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 95/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu
o èinnosti Komisie kultúry od zaèiatku
roka 2007
2. v y j a d r u j e poïakovanie èlenom
Komisie kultúry za dobrú a obetavú
prácu pri príprave jednotlivých
kultúrnych podujatí. Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 96/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informáciu o preukázaní preinvestovaných
nákladov pri plnení zmluvy zo strany
H.C.K. Group s.r.o. na budove Zdravotného strediska
2.  i a d a starostu, aby pri nepredloení znaleckého posudku do 15.9.
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a doplnkov územného plánu hl.m.SR
Bratislavy na území Záhorskej Bystrice
a informova obèanov o monosti jeho
pripomienkovania
3. n e s ú h l a s í s výstavbou 50
mestrov vysokého oce¾ového stoiara
základòovej stanice a RR bodu v areáli
po¾nohospodárskeho drustva na írenie signálu verejnej rádiotelefónnej
siete v Záhorskej Bystrici pre spoloènos T - Mobile Slovensko. Uznesenie
bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 99/2007
Miestne zastupite¾stvo
b e r i e n a v e d o m i e informáciu
zástupcu starostu p. Sajana o príprave
vykonávania agendy COO v MÈ B - ZB
p. Tiborom Haraslínom. Uznesenie
bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 100/2007
Miestne zastupite¾stvo
s ú h l a s í s návrhom VZN hlavného
mesta SR Bratislavy o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finanèného charakteru.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.

Turnaj starostu

V sobotu 22.9. sa uskutoènil v Záhorskej Bystrici u 3.roèník seniorov nazvaný Záhorák - open. Tento turnaj organizuje starosta
miestnej èasti Vladimír Kuboviè za aktívnej spolupráce manelov
Krupovcov. Zúèastnilo sa ho 16 jednotlivcov.V súai zvíazil prekvapujúco, ale zaslúene Ing. Kojda. Toto portovo-spoloèenské podujatie malo výbornú priate¾skú atmosféru, poèasie podujatiu tie ièilo, portové výkony boli na dobrej úrovni. Po mládeníkoch tenis zapúa svoje korene i medzi starou generáciou. Celý turnaj bol prakticky záverom sezóny s rôznym profesijným zameraním, ktorí pravidelne preháòajú svoje telá v lete po antuke v Záhorskej Bystrici.
Ete keby sa tak dalo aj v zime .
Na fotografii úèastníci turnaja.
Martin Fillo

z obcí
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Stupava
Spoloènos

predaj a servis vozidiel VW, koda, Kia, Fiat, Alfa Romeo
www.valusek.sk
prijme do pracovného pomeru

DISPONENTKA INFOSTREDISKA
Miesto výkonu práce: Bratislava IV. Poiadavky: S s maturitou, ekonomické znalosti - hospodárska korepondencia
(základy), znalos práce s PC, vodièský preukaz sk. B,
príjemné vystupovanie, komunikatívnos, samostatnos.
Náplò práce: administratívne a sekretárske práce
pre vedenie firmy. Hlavný pracovný pomer.

INFORMÁTOR
Miesto výkonu práce: Bratislava IV. Poiadavky: dôchodkový vek. Náplò práce: usmeròovanie parkovania vozidiel
v areáli a v okolí areálu spoloènosti, usmeròovanie
zákazníkov, poskytovanie informácií zákazníkom.
Práca na 6-hodinový pracovný úväzok.
Termín nástupu: ihneï.
iadosti posielajte faxom na è. 02/6920 2312
alebo e-mailom na krculova@valusek.sk.
Kontakt: O¾ga Krèulová, tel.: 02/6920 2319.

Pozývame deti, dospelých, ale i rodièov
spolu s demi na:

Zápis na kurz drôtikovania,
výroba perkov

Kurz Decoupage

telefonicky na t.è. 0903 956 627 zaèiatok od 1.10.2007, kona sa bude
vdy v pondelky od 17.30 do 19:00 hod dielni pri Albert cafe poplatok
na mesiac je 600,-Sk (4 krát) Kurz vedie pani Gabika Vilemová.

servítkovej techniky pre zaèiatoèníkov
zaèiatok od 5.10.2007,
kona sa bude kadý piatok od 17.30 do 19.00 hod
v dielni pri Albert cafe, poplatok na vyuèovaciu hodinu (90 min) je 80,-Sk
kurz povedie pán Peter Král,
prihlási sa môete na t.è. 0911 843 591

Pozývam Vás na zápis na krúok drôtikovania. Nako¾ko pred prázdninami
mal tento krúok ve¾ký úspech budeme v òom pokraèova i v tomto kolskom roku. Úèastníkov uèí techniky práce s drôtom a výrobu perku.
V budúcnosti by sme chceli zavies i techniku drôtovania keramiky.
Bude prebieha formou mesaèných kurzov, vdy v pondelok od 17.30
do 19:00 hod. Poplatok za mesaèný kurz je 600,-Sk (4 krát). Prosím prihláste sa èo najskôr, nako¾ko poèet úèastníkov je obmedzený.

Témy: decoupage na kvetináè, vajíèka, krabièky, svieèky, f¾ae, kamene, technika krakelovania,
pouívanie truktúrovacích pást.
Servítky, farby, lepidlá, tetce laky sú v cene.
Iveta Vachálková, OZ Pohodka

Iveta Vachálková,OZ Pohodka t.è. 0903 956 627

Trápi Vás únava, stres, migrény?

Doprajte si
netradiènú INDICKÚ MASÁ
(tváre, krènej èasti)
ehlenie vrások a indickú kozmetiku

Kozmetický salón IMPRESSION
Sienkiewiczova 2, af. nám.
(pri Kazaèoku) Bratislava
tel.: 0904 402 728
www.ajurveda.sk
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Materské centrum
Program na mesiac október 2007
TONDACH Slovensko s.r.o., prijme do mladého kolektívu

Kadý utorok (16.10., 23.10., 30.10.) o 10,00 hod.
Tancujeme, spievame s Dankou
vstupné 30,-Sk

referentky odbytu

Poadujeme:
- stredné vzdelanie s maturitou
- znalos nemeckého jazyka vítaná
- práca na PC -Windows XP
- organizaèné schopnosti
- komunikatívnos
- odolnos proti stresu
- zodpovednos

Kadý utorok ( 16.10., 23.10., 30.10.) o 18,30 hod. - Cvièenie pre
maminky s Janou Prokeovou, vhodné aj pre tehu¾ky
50,Kadý tvrtok (18.10., 25.10.,) o 16,00 hod.
¼udové tance pre kôlkárov s Dankou
vstupné 30,-Sk
29. 10.2007 o 16, 00 hod.
Tvorivé dielne pre rodièov s demi
- výroba ozdôb a figúrok z gatanov, výroba arkanov s Radkou

Ponúkame:
- prácu v medzinárodnej firme
- zodpovedujúce finanèné ohodnotenie
- socialné výhody

Okrem tohto programu 3.10. zaèal kurz Hudobnej výchovy
s Máriou Podhradskou - platí len pre prihlásené deti.

iadosti o prijatie do zamestnania spolu so truktúrovaným
ivotopisom posielajte potou na adresu:
TONDACH Slovensko s.r.o., elenièná 53, 900 31 Stupava
na obálke s oznaèením "odbyt"
alebo e-mailom: horinkova@tondach.sk;

Heròa je otvorená v týchto dòoch:
PO, STR, T od 16,00 - 18,00
UT od 10,00 - 11,30
Vstupné je uvedené pre verejnos, èlenovia majú vetky akcie
zdarma a sympatizanti platia 50 % z uvedenej ceny.

Poprípade sa obracajte priamo telefonicky
na vedúcu odbytu:
p. Horínková Daniela, tel. è. 0915 997 555;

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

Poradenstvo o zamestnávaní zdravotne postihnutých ¾udí

Zväz telesne postihnutej mládee je obèianskym zdruením, ktoré sa od roku
1991 venuje práci so zdravotne postihnutými mladými ¾uïmi. Okrem organizovaní
rôznych podujatí sa zaoberáme aj poradenstvom.
Nako¾ko sme v priamom kontakte so zdravotne postihnutou mládeou, denne sa
stretávame s problémami tejto skupiny ¾udí. Zdravotne postihnutí sú vo výbere
svojho zamestnania obmedzovaní svojím postihom a rovnako aj postojom
zamestnávate¾ov, ktorí majú stále obavy zamestnáva zdravotne postihnutých.
Pokia¾ potrebujú poradi oh¾adom svojho zamestnania, nemajú sa kam obráti pre
spo¾ahlivé informácie.
Preto sme sa rozhodli uskutoèni projekt pod názvom "Poradensko-motivaèná èinnos so zameraním na monosti zamestnania pre osoby so zdravotným postihnutím", ktorý je podporený v rámci JPD cie¾ 3 spolufinancovaného z ESF.
Cieåom tohto projektu je dosiahnu zvýenie zamestnanosti zdravotne postihnutých ¾udí v Bratislavskom samosprávnom kraji pomocou poradenstva. Chceme
podpori snahu zdravotne postihnutých zamestna sa a informova ich o monostiach vyuitia príspevkov z Úradu práce.
Bezplatné poradenstvo poskytujeme vetkým záujemcom v rámci Bratislavy a
okolia (Bratislavský samosprávny kraj). Je urèené najmä nezamestnaným
zdravotne postihnutým (evidovaným aj neevidovaným na Úradoch práce).
Zameriava sa predovetkým na tých, ktorí majú záujem nájs si vhodné pracovné
miesto, dozvedie sa ako sa zamestna ako samostatne zárobkovo èinná osoba
(SZÈO), prípadne ako vytvori pracovné miesto u zamestnávate¾a, chránené pracovisko alebo chránenú dielòu. Rovnako môu poiada o poradenstvo záujemcovia o zriadenie chráneného pracoviska alebo chránenej dielne.
Nai vykolení poradcovia vysvetlia záujemcom ako sa uchádza o zamestnanie,
aké kroky podniknú na to, aby bolo ¾ahie získa zamestnanie.
V priebehu tohto poradenstva by sme radi analyzovali potreby zdravotne postihnutých ¾udí a následne poukázali Ministerstvu práce a sociálnych vecí na
nedostatky slovenskej legislatívy zameranej na zamestnávanie zdravotne postihnutých.
Projekt prebieha od augusta 2007 do októbra 2008.
Pokia¾ vás zaujímajú informácie o tom, ako sa uchádza o zamestnanie, ako sa
zamestna ako samostatne zárobkovo èinná osoba, ako zriadi chránenú dielnu
alebo chránené pracovisko, prípadne iné informácie, ozvite sa nám a my Vám radi
bezplatne poradíme.
Ïalie informácie Vám poskytneme na adrese:
Republikové centrum - Zväz telesne postihnutej mládee,
Raèianska 66, 831 02 Bratislava, tel./fax: 02/52444710,
e-mail: ima-ztpm@changenet.sk, web: www.ztpm.sk
-9-

Zaslaním Váho ivotopisu zároveò dávate súhlas so spracovaním Vaich
osobných údajov za úèelom výberu uchádzaèov o danú pozíciu. Kontaktova
budeme len vybraných uchádzaèov.

ponúka predaj:
letných pobytových zájazdov
poznávacích zájazdov
welness pobyty
exotiku.
vstupenky zo siete TICKETPORTAL
Otváracia doba:
Po  Pi: 13:00 do 18:00
So: 9:00 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

inzercia
Fvýkup a predaj

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
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

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

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

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

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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port
Váení portoví priatelia!

V jednotlivých komentároch Vám prináame úspené vystúpenie naich
futbalistov (okrem stretnutia v Trnávke)
v posledných kolách. tretej futbalovej
ligy seniorov a dorastencov. Seniori sa
vyvihli na tretiu pozíciu èo je najlepia
pozvánka na stupavský futbal.
Zostávajúce jesenné kolá seniorov.
6. kolo 15.9.2007 o 16:30:00
Lamaè - Stupava
7. kolo 23.9.2007 o 16:00:00
Stupava - K Lozorno
8. kolo 30.9.2007 o 16:00:00
K Sv. Jur - Stupava
9. kolo 7.10.2007 o 15:30:00
Stupava - Bernolákovo
10. kolo 14.10.2007 o 15:30:00
Blatné - Stupava
11. kolo 21.10.2007 o 15:00:00
Stupava - Dun. Luná
12. kolo 28.10.2007 o 14:00:00
K Èunovo - Stupava
13. kolo 4.11.2007 o 13:30:00
Stupava - MK Petralka
A - mustvo
Stupava - Ruinov 2:0 (1:0)
Góly: Vadel, Kostka
K: Janiss
V poslednom domácom vystúpení podali nai futbalisti proti favorizovanému
Ruinovu ve¾mi dobrý výkon. Tréner
Hrica kvality svojho mustva videl v nasledovných postrehoch: v bráne mustvo podral Schwarz, najmä medzi
desiatou a dvadsiatou minútou stretnutia. Útoèníci Vadel a Pel hrali moderným spôsobom poòatia útoku. Èasto
sa vracali spä na nau polovicu a vypomáhali zálohe, v osobných súbojoch
boli nekompromisní a nabehali ve¾ké
mnostvo kilometrov. Obranné rady
dobre podral Kostka, a cíti bolo aj naich fanúikov. V nasledujúcich kolách
si zmeriame sily s naími susedmi
z Lamaèa a Lozorna. Na trávnik by mali
u vybehnú aj nae nové posily
v obrane Polomský a v zálohe Vajsábel.
Jablonec - Stupava 0:3 (0 : 1)
Góly : Pel 27´,Vadel 65´, Husák 78´,
K: Pel, Husák, Slotík 2x
ÈK: Slotík 83´
Zostava: Schwarz, Kostka, Bednár,
Pel, Slotík, Hodulík ¼., Tuinský, Hodulík M., Husák, Vadel (85´alamun)
Tréner: Hrica
Treba pochváli mustvo nielen za výsledok, ale i predvedenú hru, nasadenie a koneène kolektívny a zodpovedný výkon. Nevyvarovali sme sa nieko¾kých chýb, najmä pri dvoch zbytoèných K /Husák, Slotík/. Nasadenie
a bojovnos tentokrát boli naou
ozdobou, spo¾ahlivo a disciplinovane
hralo celé mustvo. Kto nevidel, neuverí. Súper nám v poli síce niè nedaroval,
nai chlapci ich prevýili disciplinovanou hrou.
U v 3´mohol otvori skóre J. Husák,
na tvrdom teréne vak slabá strela
skonèila ved¾a ¾avej rde. Presadili sme

sa v 27´, keï presnú prihrávku L. Hodulíka zúitkoval sám pred brankárom
F. Pel. Gratulujeme k 1. gólu.
Po prestávke domáci ete viac pridali
v snahe vyrovna, znaène "podporovaný" rozhodcom.
Dokázali získa územnú prevahu, èasto
bolo horúco v naom pokutovom území, najmä po tandardkách, ale
Schwarz v bráne dokázal vyriei vetky nebezpeèné situácie a udra si èisté konto. Druhá rana pre domácich prila v 65´, keï L. Hodulík naiel Pela a
ten strie¾anou prihrávkou od bránkovej
èiary naiel O. Vadela, ktorý sa nemýlil.
Rýchly protiútok sa nám vydaril i v
78´, Husák poslal prihrávku L. Hodulíkovi k postrannej èiare, ktorý po vyhratom beeckom súboji poslal center
do 16-ky, kde hlavièkoví súboj vyhral
O. Vadel, lopta sa dostala k F. Pelovi a
opä strie¾aný center po zemi cez celú
5-ku doklepol v páde pred domácim
obráncom J. Husák do pravej "ibenice" domácich. Zápas pokraèoval snahou domácich aspoò o strelenie èestného úspechu, k èomu dopomohlo
i prísne vylúèenie F. Slotíka po 2 K
v 83´. V zostávajúcich 7+2´sme u
iadnu zmenu v skóre nepripustili.
V 85´,striedal vyèerpaného O. Vadela ,
T. alamún .
Stupava - Grinava 3:3 (0:3)
Góly: alamún, Vadel 2
K: Hodulík M, Tuinský
Zostava: Dostál, Kostka, Bednár, Pel,
Slotík, Hodulík ¼., Polák (46. alamú),
Tuinský, Hodulík M., Husák, Vadel
(88. Víger R.)

minúte Vadel zníil na 2:3 a o desa minút opä Vadel vyrovnal na koneèných
3:3.
Trnávka - Stupava 7:0 (3:0)
K: Tuinský, Bednár, Pel
Zostava: Schwarz (59. Dostál), Bele,
Kostka, alamún, Bednár, Pel (60. L.
Víger), Slotík, Hodulík L. (R. Víger) Hodulík M., Tuinský, Vadel.
Nováèik v naej súai nám poriadne
vypráil kouch. Dúfajme, e varovanie
prilo v èas. V stretnutí nebolo hráèa,
ktorý by podal dobrý výkon a tak prepadlo celé mustvo...
Dorast
Dorastenci nasledujúce tri kolá: 6. kolo
So 15.9.07 o 10,00 Iskra Petr.Stupava; 15. kolo Streda 19.9.07 o
16,30 Stupava - FK Dúbravka; 7. kolo
Ne 23.9.07 o 13,30 Stupava - Sv. Jur.
K Gajary - Stupava 0:1 (0:0)
Góly: Hanúsek
K: 0
Zostava: - Fabián - Luèivjanský, Zaleík, Salai, Geriè (77.Méri) - Katona,
Polák (70min.Fatyka), L.Víger , M.Víger
- Proke (89.min Steinhubel), Hanúsek
Tréner: Zezula
Poèas celého zápasu padal nepríjemný
dáï, ale kvalita hracej plochy bola aj
napriek tomu vo výbornom stave. Prvý
polèas mali nai dorastenci miernu
prevahu. V 30. minúte strelu L.Vígera
z voleja po rohovom kope brankár domácich bravúrne znekodnil. Do druhého polèasu vstúpili lepie Gajary
a vypracovali si nieko¾ko nebezpeè-

M.Víger, Proke
Tréner: Zezula
Prvú gólovú ancu si v zápase vytvorili
domáci ale brankár Fabián nás zázraèným zákrokom podral. V 37.minúte
sme sa ujali vedenia po obrovskej chybe brankára, keï mu mala domov prela pod nohu 0:1. Nai sa po strelenom
góle zlepili a v 40. min mal na kopaèke zvýenie vedenia M.Víger, no jeho
strela z 5 metrov mierila len do stredu
bránky. Po zmene strán sa domáci
v koncovke opä trápili a ná brankár
Fabián dral svojich spoluhráèov nad
vodou a do 53.minúty. Prízemný center z pravej strany poslal do siete útoèník Ruinova 1:1. O tom e 3 body si
zoberú nai chlapci rozhodol 5 minút
pred koncom stretnutia Proke po milimetrovej prihrávke Katonu medzi
obrancov. Poisovací gól na 1:3 pridal
v nadstavenom èase Katona, ktorý sa
vrátil do zostavy trénera Zezulu po dvoj
zápasovej absencií.
Stupava - K. Ves 6:3 (1:1)
Góly: Víger M. 3, Hanúsek 2, Víger L.
Zostava: Méri, Luèivjanský, Salai, Geriè, Fatyka, Jandorf, Polák (46. Pokorný), Víger M., Víger L., Hanák, Hanúsek
V prvom stretnutí na domácej pôde
v neúplnej zostave predviedli dorastenci labilný výkon. Padlo ve¾a gólov vïaka mnohým nepresnostiam a chybám
v oboch mustiev. Stretnutie sa "lámalo" po 65. minúte za stavu 3:3. Postupne sme si vytvárali viac príleitostí
a od 81. do 88.minúty Vígerovci svojimi troma gólmi rozhodli stretnutie
v ná prospech.
St.iaci
Stupava - Vysoká p. M. 15:1
Ml. iaci:
Stupava - Sl. Grob 2: 0 (0:0)
Góly: Kutlák, Jankovich
Iskra Petr. - Stupava 0:2
Góly: Kopp K., Kuboviè
Prípravka B.
BCT - Stupava 6:3
Prípravka C.
Senec - Stupava 3:1

Hostí z Grinavy sme privítali gavaliersky, nechali sme im vo¾né pole pôsobnosti. Hrali sme bez tvorivosti, koncepcie a hlavne bez futbalového nasadenia. Naa galantnos vyvrcholila v 30.
minúte, keï brankár Dostál pri signalizovanom ofsajde postranného prihral
loptu súperovmu útoèníkovi a ten prekvapený, (hlavný rozhodca nechal pokraèova v hre)vyuil ponúknutú príleitos a otvoril skóre stretnutia. Do polèasu sme inkasovali ete dvakrát a vyzeralo to na domáci debakel. Do druhého polèasu oivenie priniesol alamún,
ktorý na dvakrát zníil na 1:3. V 69.

ných príleitosti. V závere stretnutia
keï boli akoby obidvaja súperi zmierený z de¾bou. poslal v 88. minúte L.
Víger rohový kop na nabiehajúceho
Hanúska a ten z voleja poslal strelu
k rdi a nedal dovtedy skvelo chytajúcemu brankárovi domácich iadnu
ancu - 0:1.
FC Ruinov- Stupava 1:3 (0:1)
Góly:Vlastný, Proke, Katona
K: L.Víger Zostava: - Fabián- Luèivjanský, Smeja ,
Salai, Geriè- Katona ,Jandorf (70min.
Hanák), Pokorný (74.Polák), L.Víger -
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Turnaj prípraviek sa uskutoènil 25.8.07
na naom tadióne za úèasti mustiev:
K Gajary, FC Rohoník, ÈSFA Malacky
a Tatran Stupava.
Poradie:
1, Gajary, 2. Stupava, 3. Rohoník, 4.
Malacky. Podujatie okrem rodièov podporila firma Kyma, distribútor portových potrieb, ktorá venovala vecné
ceny. Vetkým srdeène ïakujeme.
Futbalový klub Tatran Stupava príjme
do svojich radov chlapcov narodených v r. 1996- 2000. Info: p. Katona
0904 148 177.
www.fkstupava.sk

z obcí

Niekedy sú skutkami
aj v pravý èas vyslovené slová.

LÁSKY HRIENYCH FILMÁROV
U nadpis, ktorý pouil stupavský rodák, spisovate¾ Adolf Lachkoviè,

/výah z prejavu predsedu vlády na otvorení matièných dní/
1/ Zápas o Maticu slovenskú bol vdy zápasom o Slovensko. MS názorovým oponentom a politickým súperom prekáala pre svoju vnútornú konzistentnos pri obrane národných záujmov Slovákov a pre
prirodzenú demokratickos, lebo spolkové hnutie MS vzniklo demokraticky iniciatívou zdola. Ale to, e sa Matica stala predmetom politického nátlaku v èase formovania demokracie v 20. storoèí je u poválivejie. Roman Kaliský v knihe "Na poslednom úseku" opisuje Trestnú výpravu v Matici slovenskej, keï ponovembroví demokrati prili
v marci 1992 so roubovákmi v rukách "slobodne a demokraticky" odstráni z výstavy nezávislej literatúry exponát predsedu MS Jozefa
Markua.
2/ Som oboznámený so vetkými skrivodlivosami, ktoré ako politickú
odpoveï za to, e sa MS angaovala pri vzniku nezávislej SR, vykonali minister kultúry Milan Kòako a gen.riadite¾ MK SR, jeho pomocník
Peter Maráky. Ekonomickú po¾ovaèku na MS tedro dotovali závislá
slovenská súkromná tlaè a elektronické médiá, aby dokonèili proces
nièenia morálneho kreditu MS vo verejnosti. Moja vláda nemá s týmito skutkami niè spoloèné, ale ako predseda slovenskej vlády povaujem za svoju morálnu povinnos sa MS za tieto príkoria ospravedlni.
3/ Som nesmierne vïaèný za to, s akou vzneenou úctou sa staráte
o odkaz naich predkov, ako uchovávate duchovné bohatstvo, ktoré
cez veky niesli osobnosti Slovenska. Ve¾mi si cením aj ekuméniu
a nadstraníckos MS. S úctou sa pozerám na aktivity matièného hnutia, ako výstupy na Kriváò, èinnos divadelných a folklórnych súborov
MS. Priiel som vak ako premiér aj ako èlovek s prosbou, aby sme
sa spojili v práci na roli národa dediènej! Oceòujem, e v Komárne
vznikla obèianska iniciatíva MS proti èudným aktivitám Jánosa Bózsu,
ale poteilo by ma keby prítomnos kultúrnych aktivít MS bola cite¾nejia v Hurbanove, Komárne, Leviciach, Roòave, Luèenci, Fi¾akove
a v Rimavskej Sobote. Slováci na juhu Slovenska musia cíti, e sa
môu o nás oprie, e stojíme za nimi a nedáme si parcelova územne
celistvé Slovensko na umelo vydumané "Juanská". O meniny na
Slovensku sa staráme dobre, ba nadtandartne, preto v ich obèianskych postojoch oèakávame solídne správanie voèi vlasti a tátu.
Domy MS na junom Slovensku by mali prís pred mladých s príalivými programami napr. poznávania krás a kultúrneho dedièstva
Slovenska, poznávania spoloèných dejín s Maïarmi, ktoré si musíme
privlastni, skúsenosti z dobrého spoluitia tátotvorného národa
s národnostnými meninami a pod.
4/ MS, MK SR aj MV SR by mali spoloène rozvíja a pestova úctu
slovenských obèanov k slovenskému jazyku, k oficiálnemu tátnemu
jazyku Slovenskej republiky /ale najmä Ministerstvo kolstva, lebo
v kolách sa kladú základy jazyka - pozn.autora výahu/. Vieme, e
kto rozkladá systém slovenského spisovného jazyka, útoèí na podstatu slovenskej národnej identity. Zápas o jazyk bol od bernolákovcov a túrovcov vdy zápasom o slovenskú suverenitu. /Preto je to¾ko
snahy vo vetkých masmédiách, ale dokonca aj v uèebniciach a beletrii prepikováva slovenèinu èechizmami. Dnes sa u skoro nik nevie
zbavi èechizmov a aby sa nám to ani nepodarilo dokonca aj vo verejnoprávnych masmédiách je nám predkladané viac èetiny, ako kedyko¾vek po r.1967 - pozn.autora/. Ovláda tátny jazyk patrí k základným právam aj povinnostiam kadého obèana Slovenskej republiky
vrátane vetkých menín! V Británcii, èi vo Francúzku sa ovládanie
tátneho jazyka povauje za zamozrejmos/ napr.asi pred mesiacom
austrálsky parlament prijal zákon, ktorý umoòuje získa tátne
obèianstvo Austrálie len tomu, kto preukáe, e ovláda tátny jazyk pozn.autora/. My budeme repektova Chartu meninových jazykov,
ale bez výnimky budeme so vetkou rozhodnosou vyadova ovládanie tátneho jazyka pri kadom úradnom ústnom aj písomnom
styku na celom území SR.
Èakám od MS tak ako to bolo po celé desaroèia, keï chránila a nezitne slovenskému národu pomáhala, najmä skutky! Hoci niekedy
sa môu sta skutkami aj v pravý èas vyslovené slová! Bol by som rád,
ak by niektoré z mojich slov padli do dobre skyprenej úrodnej
matiènej pôdy.

pre svoju knihu poviedok, môe èitate¾a drádi. Veï nielen pre verej-

Ing. M. Kováè,
predseda MO MS v Stupava

Frantiek Juriga

nos na Slovensku je zákulisie filmárskeho prostredia akousi trinástou
komnatou, v ktorej sa musí odohráva nieèo mimoriadneho. Takéto videnie filmového prostredia nám predstavujú, v snahe zarobi na filmoch èo najväèie peniaze, aj vedúci pracovníci filmových spoloèností. Na naplnenie tohoto cie¾a sú ochotní investova nielen finanèné
prostriedky o akých sa nám ani nesníva, ale aj vyprodukova akýko¾vek kandál, akúko¾vek nepravdu len, aby vzbudili záujem o konzumáciu filmového umenia. A umelci, ia¾, èasto v honbe za honorármi, im v tejto snahe pomáhajú, dokonca aj tým, e mnohí sa snaia
i v súlade s názormi bulváru alebo aspoò vzbudzova dojem, e tak
ijú. Preto èitate¾ u akosi podvedome berie aj knihu pána Lachkovièa
s oèakávaním, e v nej nájde takéto bulvárne nechutnosti, najmä ak
vie, e Ado Lachkoviè strávil vo filmárskom prostredí vye tyridsa rokov svojho ivota. Áno, pán Lachkoviè pozná filmárske prostredie dokonale. Pozná prácu filmárov, aj peripetie beného ivota ¾udí pracujúcich na výrobe filmov, ale azda práve preto, èi dokonca naschvál, sa
nezníil k bulvárnym praktikám, ale otvára nám trinástu komnatu filmového domu naozaj ako znalec jej ¾udského rozmeru. Ukazuje nám
nepoznané a práve preto nesmierne zaujímavé dianie pri tvorbe filmov a ¾udí pri tom s ich radosami aj bolesami, lebo prostredie môe
èloveka ovplyvni, ale nikdy ho nedokáe vytvori.
Zhruba v tomto duchu sa niesli aj reèi uvádzate¾ov knihy pri jej predstavovaní. Bral som to, ako klié, ktoré sa pri takýchto príleitostiach
pouíva. Musím vak prizna, e èosi ma pritom miatlo. Reèníci toti,
na rozdiel odo mòa, u mali kniku preèítanú a predkladali nám pocity, ktoré v nich zanechala a my sme to cítili. To som vak pochopil a
potom, keï som si poviedky Ada Lachkovièa preèítal sám. Poznám
knihy, ktoré pán Lachkoviè napísal. Sú to dobré knihy, v ktorých sa
vak autor pohybuje na pôde svojho rodiska dokonca tak, akoby sa
ani nesnaili prekroèi jeho hranice. S takýmto oèakávaním som zaèal
èíta aj jeho najnoviu kniku. A poviem bez zábran, e prvé stránky
ma ani ve¾mi neprekvapili. Asi som sa prekvapi ani nechcel da, lebo
u vtedy som cítil, e táto knika má ïaleko irí ve¾udský rozmer, e
je tu autor ove¾a variabilnejí, plní, citovo bohatí, chápavejí a to èím
dokázal upúta aj predtým z tejto kniky priam sálalo, lebo sa zbavil
zábran, ktoré ho predtým sputnávali. Pravdou vak je aj to, e som
èakal kedy u Adolf Lachkoviè koneène prekroèí svoj tieò, kedy sa
koneène odviae a naplno rozvinie svoj rozprávaèský talent. Autor sa
v knihe poviedok nedrí jedného týlu, ale pri kadej poviedke pouije
formu, ktorá je najvhodnejia nielen na vyjadrenie pocitovej sféry hrdinov, èi atmosféry prostredia, ale repektuje aj pocitovú sféru èitate¾a.
Zbierka poviedok "Lásky hrienych filmárov" je kniha èitate¾sky ve¾mi
pútavá, lebo autor nenásilne a nenápadne vtiahne èitate¾a do deja
tak, e si po poslednej poviedke pomyslí - aká koda, e tých
poviedok nebolo viac. Autor sa nás zmocnil bez opisovania hororových situácií vyplývajúcich z nenávisti, závisti, èi iných neduhov
ivota ¾udí plných prelievania krvi a opisovania detailov intímnosti
sexuálneho ivota len tým, e nám predstavil dobrodustvá, ktoré
v sebe nesie kadodenný ivot normálnych ¾udí a to dokáe len skutoèný majster.
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IX. roèník Ecce Terra

Stupava - Na konci upraného týdòa sa v sobotu 8. septembra uskutoènil IX.
Roèník Majstrovstiev Èeskoslovenska pretekov malotraktorov do vrchu Ecce
Terra. Jarné kolo sa odohralo v Bíloviciach nad Svitavou a jesenné, v poradí u
desiate, pripravili stupavskí organizátori pod vedením Dr. Milana Gramblièku. U
druhýkrát sa pretekalo na skrátenej trati, pretoe pôvodná trasa od starého cintorína k amfiteátru je tak zaaená dopravou, e nebolo moné cestu uzavrie. Na tart
nastúpilo 16 pretekárov, z toho dve eny, pretekalo sa v tyroch kategóriách amatéri, peciály, hobby (na stanovený èas) a eny. Preteky otvoril primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele, za èeských partnerov vystúpil p. Vaek Novotný, predseda Asociace Ecce Terra CZ. Naastie preteky nepreruil dáï a prebehli bez
ványch kolízií, a na jeden pád, ktorý sa skonèil astne aj zásluhou rýchleho zásahu prítomných zdravotníèok, èleniek organizácie stupavského SÈK.
Výsledky stupavského kola: kategória A - 1. miesto ¼ubo Gramblièka Stupava, 2.
miesto Milan Gramblièka Stupava, 3. miesto Pavel Gruber Bílovice nad Svitavou.,
kategória S - 1. miesto tefan Brbúch Stupava, 2. miesto Martin Havelka Vysoèina, 3. miesto Jozef Zavadil jr. Bílovice nad Svitavou., kategória H - 1. miesto Milan
Vábek Vysoèina, 2. miesto Anton Gama HC Pentagon Mást sponzor BKP Záhorská
Bystrica, 3. miesto Ján Haramia Stupava, kategória Z - 1. miesto árka Zavadilová
Bílovice nad Svitavou, 2. miesto Mária Stríbrnská Stupava.
Výsledky Majstrovstiev Èeskoslovenska 2007: kategória A - 1. miesto ¼ubo
Gramblièka, 2. miesto Milan Gramblièka, 3. miesto Pavel Gruber., kategória S - 1.
miesto tefan Brbúch, 2. miesto Martin Havelka, 3. miesto Josef Zavadil jr., kategória H - 1. miesto Milan Vábek, 2. miesto Anton Gama, 3. miesto Roman Diviak
HC Pentagon Stupava.
Organizátori ïakujú generálnemu sponzorovi pretekov spoloènosti Transpetrol za
finanènú podporu a spoloènosti Euro-Vat za vecné dary pre pretekárov.
-et-

Pohoda pod stupavským amfiteátrom

Pod stupavským amfiteátrom sa 8. 9. 2007 uskutoènil IX. roèník
Majstrovstiev Èeskoslovenska pretekov malotraktorov do vrchu
ECCE TERRA STUPAVA 2007. Keïe Èesko-Slovenský výbor (ÈSV)
víta kadé kultúrne a portové podujatie, ktoré prispieva k pestovaniu
spolupatriènosti
Slovákov
a Èechov, po týchto majstrovstvách ich riadite¾a, Milana Gramblièku,
oslovil predseda ÈSV Michal Petroviè.
MP: Pán Gramblièka, môete nám predstavi Vami zorganizované
majstrovstvá?
MG: Tieto majstrovstvá usporadúvame spoloène s naimi priate¾mi
z Èeskej republiky. Na jar sa konajú v Bíloviciach nad Svitavou za
úèasti slovenských pretekárov ako majstrovstvá ÈR a na jeseò
v Stupave ako majstrovstvá SR za úèasti pretekárov z ÈR. Tí pretekári,
ktorí sa zúèastnia oboch podujatí, sa na základe bodovaného umiestnenia v oboch súaiach potom vyhodnocujú v rámci celkových
majstrovstiev Èeskoslovenska.
MP: Vyhodnocujete celkove tyri kategórie...
MG: Áno: A - mui, S - peciál, Z - eny a H - hoby. Preteká sa dvojkolovo; ráta sa lepí èas. V kate-górii H sa súaiaci snaia prejs
dráhu s èasom èo najbliím k vopred danej hodnote èasového intervalu. V ostatných kategóriách je snahou prejs dráhu èo najrýchlejie.
MP: Ve¾mi sa mi páèilo veselé a srdeèné prostredie na podujatí...
MG: Áno, sme dlhoroèní priatelia a podstatnou je úèas na pretekoch,
nie umiestnenie v nich.
MP: To som zbadal. V enskej kategórii víazná hosujúca pretekárka
nezvládla miernu zákrutu za cie¾om a s malotraktorom sa prekotila.
Túto kategóriu ste vyhodnotili len z prvého kola - na úkor druhej
pretekárky, ktorá bola zo Stupavy. Domáci pretekári i diváci víazstvo
hoske bez problémov doièili; teili sa, e sa ve¾mi nedorantala a po
oetrení chodila iba so sotva badate¾ným krívaním. Takúto rytierskos
nevída pri najpopulárnejích portoch - pri futbale a hokeji.
MG: Hej. Môem iba doda, e v Bíloviciach sú k nám rovnako srdeèní
ako my tu k nim.
MP: Páèil sa mi aj slávnostný rámec podujatia, uvedený tátnymi
hymnami a podporený i prítomnosou primátora, ktorý úèastníkov na
zaèiatku privítal a pri uzavretí majstrovstiev po rozdaní cien sa s nimi
rozlúèil...
MG: Pán primátor Ing. Ján Bele je k nám ústretový; napomáha
pestovaniu kultúry a portu v Stupave. Je nutné poïakova aj
mnostvu dobrovo¾níkov. Bez nich by sa to nepodarilo zorganizova,
ako i sponzorom, ktorí nás podporili finanène.
MP: Majstrovstvá boli vydarené aj vïaka ich vtipnému moderovaniu
hlásate¾om...
MG: Záhorácky humor tie bol i je majstrovský a pán Slezák túto tematiku ovláda - je predsedom ECCE TERRA Slovensko.
MP: Pozoruhodné je aj to, e ste usporiadali majstrovstvá tátu, ktorý
u neexistuje.
MG: Ako to, e neexistuje?!? My sme v Èeskoslovensku vyrástli a
nezruili sme ho!
mp Michal Petroviè

Deò zelá 2007 otváral enský spevácky zbor Nevädza. Minister pôdohospodárstva M. Jureòa degustuje stupavské zelé z rúk stupavských
záhradkárov.
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z obcí
Vyhodnotenie Dyòových straidiel 2007

Komisia, ktorá hodnotila vystavené exponáty, navrhla neurèi poradie
pri kolektívnych prácach, lebo sú vetky nádherné a treba vetkých
odmeni. Súae sa zúèastnilo 8 kolektívov s 107 exponátmi. Ove¾a
aiu úlohu mala pri hodnotení exponátov, ktoré do súae prihlásili
jednotlivci. Napriek tomu urèila poradie jednotlivcov nasledovne:
1. miesto DON CHICHOT - MACHATA Matú
2. miesto PIRÁCI ZE ZÁHORÁ - KUBÍÈKOVÍ Diana a Adam
3. miesto JEKO JOKO - PADUÒÁKOVÍ Nikola a Adam
Ocenené, bez poradia, boli aj ïalie práce:
NECH SA LÚBI, ZELÍÈKO! - KAHÁNEK Jozef
MAÈACIE STRAIDLO - VESELÝ Ján a BUCHTA imon
KURIATKO PIPIN - BALOG Adam
ÈAJOVÁ PARTY - rodina NOSKOVÁ
PÁN DOMÁCI - BELOIÈ Tomá
KOLSKÝ AUTOBUS - BANOVIÈ Martin
JEDNOOKÉ STRAIDLO - SLEZÁKOVÁ Michaela a BENKOVITSOVÁ
Jana

Vyhodnotenie výstavy
ovocia a zeleniny Úroda 2007

Organizátorom výstavy bola ZO SZZ 6 - 19 STUPAVA. Výstava sa konala pri príleitosti Dòa zelá - kapusty v Stupave 2007. Výstavy sa zúèastnilo 62 vystavovate¾ov s 227 vzorkami.
Hodnotenie vystavovaných vzoriek bolo uskutoènené komisiou
v tomto zloení: p. Tvarusková Beata, p. Rác Ladislav, p. Lachkoviè
Vladimír. Komisia kontatovala, e vystavované vzorky spåòajú poiadavky miestnej výstavy a e vystavené vzorky dokazujú, e pestovate¾ské podmienky sú vhodné pre dopestovanie zdravého a ekologického ovocia.
HODNOTENIE:
1. miesto získava vzorka è. 22 - kolekcia jabåk p. KAROVIÈ Anton
2. miesto získava vzorka è. 24 - kolekcia zeleniny p. POLLÁKOVÁ
Cilka
3. miesto získava vzorka è. 46 - jablko banánové zimné p.
KAHÁNEK Ján
peciálna cena sa ude¾uje kolekcii ovocia è. 47 p. WOLETZ Anton

Stupavjané vará ze zelá

Podarilo sa! Koneène sa mi podarilo zorganizova naich ¾udí, aby sa
zapojili do zelobrania aj varením miestnych pecialít. Bolo to vdy bolestivé miesto slávností, pretoe najmä hostia oèakávali aj tento "folklór", ktorý k slávnostiam urèite patrí. Podujatie trvalo do zjedenia, ale
ukázalo sa, e pä kotlov kapustnice je ve¾mi málo. Bleskovo sa vetko minulo. Ïakujem tímom - enského speváckeho zboru Nevädza,
základnej koly - kolskej jedálne, základným organizáciam SÈK Stupava I a II a tímu stupavských po¾ovníkov, e podporili túto dobrú mylienku. Nielene varili, ale aj zabávali sami seba, ale i vïaèné publikum. Vytvorili neopakovate¾nú, srdeènú atmosféru, ktorá sa nedá
naplánova, ani zorganizova a ani objedna a zaplati. Verím, e na
budúci rok sa pripoja i ïalie spolky zo Stupavy. Podarilo sa nám
otvori aj Gastro - otvorili sme ve¾kú sálu Kultúrneho domu, aby sa aj
tu mohli podáva teplé jedlá z kapusty. Opakujem teplé, èo je hlavný
problém, pretoe kapustné jedlá sa nedajú pripravova a predáva
v stánkoch s obèerstvením. Záujem bol skutoène ve¾ký, opä na
budúci rok budeme múdrejí, ale hlavne, e sa aj týmto spôsobom
výrazne rozírili ponuka kapustových pecialít. Podobne to bolo aj
s predajom kvasenej kapusty, ïakujem p. Anne Nemcovej a rodine
Frantika Kovácsa z Mástu, e predávali kapustu priamo v areáli,
dopyt bol obrovský a u teraz pozývam ïalích, ktorí budú ochotní
obetova svoj èas a strávia ho predajom hoci i vtedy, keï ostatní sa
zabávajú. Peknou "kulisou" boli i pulty so zeleninou a ovocím od piatka do nedele. Aj títo predávajúci boli vlastne úèinkujúci a dotvárali
kolorit podujatia.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC Stupava

V súai o najkrajiu kapustu /zelé/ získava:
1. miesto vzorka è. 43 - kapusta MEGATÓN p. KOVACS Frantiek
váha - 18,5 kg
2. miesto vzorka è. 6 - kapusta KRAJOVÁ p. HAVRÁNEK
váha - 13 kg
3. miesto vzorka è. 54 - kapusta KRAJOVÁ p. KALIVODOVÁ Jarmila
váha - 13 kg
V súai o najaiu tekvicu /buèu/ získava:
1. miesto vzorka è. 45 - VELTRUSKÁ p. FIER Jaro
váha - 70 kg
Komisia vyslovuje poïakovanie vetkým vystavovate¾om a organizátorom výstavy a dúfa, e výstava pomôe propagova a rozirova
záhradkárske hnutie do budúcnosti.
Výstavu pomáhali aranova iaci Zdruenej strednej koly záhradníckej Gustáva Èejku v Malinove (www.zahradnicka-malinovo.sk).
Zorganizovanie výstavy bolo výsledkom prípravy a najmä komunikácie so záhradkárskou verejnosou, èo bolo nároèné na èas. Preto
osobitne treba poïakova vetkým èlenom výboru ZO SZZ v Stupave
pp. L. Rácovi, JUDr. M. Balogovi, I. Sopúkovi, E. Jaroovej, M. Brbúchovej, E. Schwarzovej a V. Lachkovièovi.
Organizátori podujatia Deò zelá 2007 ïakujú za poskytnutie kvasenej kapusty na degustáciu p. F. Kovácsovi, p. Anne Nemcovej,
p. L. Slezákovi a p. R. Rácovi ml.
MKIC Stupava a ZO SZZ
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rôzne
Preèo sme boli v stredu doma

Spoloèenská kronika Stupava
Zosobáili sa:
Ondrej Vadel - Patrícia Vörösová
Roman Uzsák - Jana uffová
Michal Hason - Miroslava
Procházková
Ing.Marian Mlynárik
- Adriana Fumaèová
Pavol Kiss - Linda uièová
Mgr.Marek Proke
- Ing. Veronika Valáková
Martin Merc - Katarína Marková
Juraj Orban - Jana Michálková
Radovan Smolár - Silvia Abothová

Vnuk sa ma pýtal, preèo si babka doma. Ja som odpovedala, e je
sviatok a on, e vraj aký. Vnuk má len 6 rokov. Máme o nieèo stariu
mláde, ktorá vôbec nevie, preèo ich rodièia boli v stredu doma, e
tento deò 29.augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie.
Naa mláde to vôbec nevníma, lebo má prázdniny a z uèiva to u
vypadáva, vraj to nie je a také dôleité. Hàstka naich obyvate¾ov na
èele s p. primátorom Jánom Beleom, p. Pavlom Slezákom si tento
významný deò pripomenula kladením vencov k pamätníku, na ktorom
sú mená naich padlých obèanov, ktorí poloili svoj ivot poèas SNP.
Ïalej tohto aktu sa zúèastnili zloky SÈK Stupava I. a SÈK Stupava II.,
Zväz protifaistických bojovníkov a KSS. V zastúpení boli väèinou
starí obyvatelia, ktorí tento deò vnímajú celkom inak lebo tieto hrozné dni vojny zaili. My mladia generácia sme mali ete tento významný deò v uèebniciach, uèili sme sa o òom a túto hrôzu naastie poznali len z filmov a poèutia naich rodièov. Aj môj otec sa zúèastnil
v SNP. Práve v stredu dávala STV I. film "Kapitán DABAÈ", ktorý bol filmovaný v Stupave a v blízkej Marianke, kde sme mohli vidie tieto krutosti vojny. U nikdy viac.
Je na kodu, e tento významný deò pre Slovákov u pomaly niè neznamená. Namiesto úcty k dejinám je módne, keï médiá stavajú
jednu historickú udalos proti druhej. K svojim dejinám sa tak nespráva iadny národ v Európe.
A.Turanská

Narodili sa:
Lea Bujòáková
Natália Mackovièová
Zuzana Maroová
Klára Bilková
Sofia Popíková
Matú Pozsgay
Opustili nás:
Genovéva Mraènová /1921/
¼ubo Horínek /1964/
Anna Suchá

Dòa 21.9.2007 uplynulo 10 rokov, èo nás navdy
opustil milovaný manel, otec a starý otec pán Milan
VIKRUHA. Èas hojí rany, ale boles a smútok zostávajú v naich srdciach. Ïakujeme vetkým, ktorí s nami spomínajú.
Manelka, deti s rodinami a súrodenci
Dòa 23. októbra 2007 uplynie 10 rokov, èo nás navdy opustila manelka, mama, babka a prababka
Helena Zezulová.
Za tichú spomienku ïakuje
manel a dcéra s rodinou.

Prijatie u primátora

Stupava - Pri príleitosti 63. výroèia SNP v pondelok 3. septembra prijal primátor vzácnu návtevu pána Jozefa Nálepku, brata generála in
Memoriam Jána Nálepku, Hrdinu ZSSR a Hrdinu SNP. Pán Jozef Nálepka Stupavu navtívil v poslednom období nieko¾kokrát. Aj v súvislosti s diskusiou o umiestnení Nálepkovej sochy a na tomto stretnutí
sa osobne poïakoval za spôsob, akým poslanci i primátor rozhodli o
dôstojnom umiestnení jazdeckej. Pri tejto príleitosti odovzdal primátorovi mesta Ing. J. Beleovi a riadite¾ovi Z kpt. J. Nálepku Mgr. L.
Csillaghymu Pamätnú medailu pri príleitosti 60. výroèia Stalingradskej bitky. Medailu udelilo Ve¾vyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku asi sto osobám.
Návteva pokraèovala stretnutím s riadite¾om koly a poloením kytice pri soche kpt. Nálepku. V rozhovore p. Jozef Nálepka spomínal,
na listy, ktoré jeho bratovi písali stupavskí iaci poèas prázdnin i na jeho ve¾mi srdeèný vzah k Stupave. Osobne sa do Stupavy rád vracia,
pretoe je to miesto spojené so ivotom a pôsobením jeho brata.
I prostredníctvom Podpajtúnskych zvestí vyjadruje poïakovanie
obyvate¾om Stupavy, e uchovávajú pamiatku na jeho brata v úcte
a nezabúdajú, na jeho uèite¾ské pôsobenie v tomto meste.
-ps-

Dòa 2. októbra uplynul rok, èo nás navdy opustil
milovaný manel, otec, dedko a svokor pán Dominik
Zárecký. Ïakujeme vetkým, ktorí s nami spomínajú.
Manelka, syn, vnuèka, nevesta a ostatná rodina
Poïakovanie
Zo srdca ïakujeme vetkým priate¾om a známym, ktorí sa spolu snami rozlúèili
dòa 26. 9. 2007 s naim drahým zosnulým Ing. Arpádom Osvaldom, ktorý nás
opustil po krátkej a zákernej chorobe.
Ïakujeme za prejavenú sústras a kvetinové dary.
Manelka Elena, dcéry Elena a Zuzana
Dòa 2.11. 2007 uplynú 4 roky od smrti náho manela, otca a deduka pána Rudolfa Apotola.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Manelka a deti s rodinami

Poïakovanie

Ïakujem pani Vilme Vígerovej za zorganizovanie dobrovo¾ných darcov, ktorí boli ochotní darova krv pre moju sestru p. Ruenku Ivicovú. Zo srdca vetkým ïakujem za ich ¾achetný èin.
S úctou Terézia Hasonová

Blahoeláme

pani Etuke
Jaroovej ku krásnemu ivotnému
jubileu. Ïakujeme
jej za rados a
ochotu, s ktorými
pomáha po vetky
roky existencie
Dòa zelá pri organizovaní výstavy
ovocia a zeleniny.
Prajeme jej ve¾a
zdravia a radosti
zo ivota.
MKIC a ZO SZZ
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Rôzne
Svetový deò prvej pomoci

Pozývame Vás do prekrásneho prostredia
Sportpark v Stupave, kde prebiehajú

Dna 11. septembra sme si pripomenuli "Svetový deò prvej pomoci",
preto sa zamyslime kadý nad svojím ivotom.
ivot je krátky, ne¾ahký a mnohokrát si neváime to, èo nám ivot
dáva. Úmrtia a aké zranenia postihujú z obyvate¾stva prevane
mladiu generáciu. "ZDRAVIE", si neváime pokia¾ sme mladí a zaèneme si ho vái a vtedy, keï sa nám stane úraz, havária, alebo úmrtie blízkeho èloveka, vtedy zistíme, èo je to boles.
Zdravie je základ ivota. Dobrovo¾ní darcovia krvi pomáhajú tým, ktorí
to potrebujú v tom zmysle, e im darujú vlastnú vzácnu tekutinu a to
je krv. Za tento humánny èin im patrí ve¾ká vïaka.
V tento deò vyzdvihujeme mimoriadny význam ocenených dobrovo¾níkov a spolupracovníkov SÈK, ktorí svojou obetavosou zachraòujú
to najcennejie "¼UDSKÉ IVOTY".
V symbole znaku Èerveného kría je spolupatriènos a ochrana náho ivota. Slovenský èervený krí Stupava touto cestou sa chce poïakova tým, ktorí sa zúèastnili dòa 8.9.2007 na akcii "SVETOVÝ DEÒ
PRVEJ POMOCI".
V. Vígerová SÈK Stupava

mesaèné kurzy "plávania"

pre deti od 4 mesiacov do 6 rokov.
Kurzy prebiehajú pod vedením profesionálnych intruktoriek,
ktoré sú v kontakte s detskými lekármi,
fyzioterapeutmi a odborníkmi z oblasti portu.
Kontakt: t.è.: 0905 259 204 (aj formou SMS-správy)
e-mail: aquababycentrum@gmail.sk
Milí volièi, spoluobèania!
Preiel èas oddychu, prázdnin a dovoleniek. Vetci sa púame do
práce a povinností. Touto cestou by som aj ja chcela oprái svoj
predvolebný s¾ub - stretávanie sa s obèanmi a tým Vás pozva na
stretnutie obèanov 3. volebného obvodu. Stretnutie sa uskutoèní dòa
18.10.2007 o 18:30 hod. v Kultúrnom dome Stupava (vchod z Kúpe¾nej ul.).
Teím sa na stretnutie s Vami a dúfam, e problémy, ktoré Vás trápia
v naom malebnom mesteèku Stupava sa nám spoloènými silami
podarí odstráni.
Andrea Foltínová, poslankyòa MsZ Stupava
Kontakt: e-mail: andrea.foltinova @ stuba.sk

Mestské kultúrne
a informaèné centrum
pozýva

Zamestnáme starieho pána, alebo dôchodcu so skúsenosami
a preh¾adom v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky (bezpeè-

Posedenie pri muzike 28.10.2007
Podujatie pri príleitosti Mesiaca úcty k starím
Ve¾ká sála Kultúrneho domu, vstup vo¾ný.

nos/automatizácia), AV techniky, TV/SAT techniky so znalosou
práce na PC a so záujmom o prácu s modernou technikou s chuou vzdeláva sa. Práca nie je fyzicky nároèná a pracovná doba

Poehnanie obnoveného pomníka
obetiam 1. svetovej vojny 1. novembra o 15.00 hodine - námestie
sv. Trojice.

môe by flexibilná. Práca bude v obchodno-predajnej kancelárii
v Stupave - práca so zákazníkmi.
Kontakt: 0903 777 111 (v pracovnej dobe),

Vernisá výstavy maliara Pavla Mózu
v piatok 9. novembra 2007 o 19.00 hodine - výstavná sála
Kultúrneho domu

gryfalarm@gryfalarm.sk

Riadková inzercia

Svätomartinský jarmok
v sobotu 10. novembra od 8.00 hod - pri Kultúrnom dome a na
"Barónovom"

l Douèujem matematiku Z, S.
Tel.: 0903 867 067
l Predáme /prenajmeme/ nebytový priestor 265 m2 v Stupave na
Hlavnej ulici è. 26 ved¾a MsÚ.
Tel.: 02/65 933 060
l Bezpeènostná sluba prijme
nových pracovníkov pre oblas
Záhorie. Odborná spôsobilos je
podmienka. Bliie informácie na
t.è.0908 866 350
l H¾adám pani na upratovanie
v rodinnom dome v Záhorskej
Bystrici. Vek od 35 - 45 rokov.
Tel.: 0903 228 314
l Robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 7,-Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo
0910 257 902.
l Predám osobný automobil
Opel Astra ve¾mi zachovalý. Tel.:
0907 427 284.
l Predám demióny 50 l. Tel.:
02/65 934 457, 0905 740 163
l H¾adám enu na upratovanie
v Stupave 1x v týdni. Tel.: 0903
242 330
l Predám ovocné stromèeky a
kríky: marhule, broskyne, jablo-

Výstava firmy CREATOR
spojená s predajom exkluzívnych výrobkov nemeckých znaèkových
firiem - darèekové predmety, dekorácie interiér a exteriér, úitkové
sklo, kvety a svietidlá. Po prvýkrát v Stupave!
V piatok 9. a v sobotu 10. novembra vo ve¾kej sále Kultúrneho domu,
otvorené od 11.00 do 19.00 hod. Vstup vo¾ný!
Svätomartinské poehnanie mladého vína
v sobotu 10. novembra o 19. 00 hodine vo výstavnej sieni
Kultúrneho domu Vstup vo¾ný!
Zmena programu vyhradená!
Info:02/65934 312, e-mail: info @msks-stupava.sk
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ne, èerene, èervené ríbezle,
beztàòové èernice, stolové hrozno. Cena cca 80,-- Sk/ks, kríky
40,- Sk/ks. Vlastný odber Stupava. Tel.: 0908 564 303
l Predám 4 ks aké drevené
slovenské stolièky, vyrezávané
/trojlístok/, bledé drevo, málo
pouívané - v Stupave. Cena
800,- Sk/ks. /chalupa, chata,
izba/. Tel.: 0908 564 303
l Predám vá¾andu, èervený matrac - zachovalý, nevyleaný, cena 600,-- Sk. Tel.: 02/65 934 510
l Kto douèí nemèinu koláka?
Kontakt. 0903 459 762
l Douèujem nemèinu deti i dospelých. Tel.: 0908 950 771
l Prenajmem gará na Jilemnického ulici v Stupave. Tel: 0903
464 280
l tudentka V nauèí, douèí Nj
a Sj pre Z a S. Pripraví na maturitu, prijímaèky na 8. roèné
gymnázium v Stupave. Tel.: 0904
218 507.
l Predám 4ks zimné pneu na
diskoch (koda Felícia)
tel.: 0905 64 00 63

