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V tomto èísle nájdete: Obèania na rokovaní zastupite¾stva l Poslanci rozdelili dotácie l Poh¾adnice hradu
Pajtún l Nová úprava okolia kostola l Zbierka na Jakubka l Stupavský priekopník freeride skiing-u
l O najkrajiu kraslicu l Futbalový spravodaj

Exel Florbal Cup v Stupave vyvrcholil turnajom rodièov, ktorí nastúpili bez váhania, aby preili portový záitok svojich detí. (èítajte na strane 13)
O tom, ako kobyla Clodine napokon zvíazila - èítajte na strane 12
Súbor MO MS Bystrièan reprezentoval Záhorie na Morave - preèítajte si na strane 12

riport

editoriál

Niekedy èlovek bojuje s vetrom a veternými mlynmi.
Taký Don Quichote a to napriek tomu, e veterné mlyny - elektrárne sú dnes ve¾mi "in". Na to, aby sa tak
èlovek cítil, staèí prechádzka Stupavou. Vyberte sa
smerom na Vrchnú horu. V územnom pláne je toto
územie navrhnuté na zvýenú ochranu s cie¾om vyhlási toto územie za prírodnú rezerváciu. Nu bude to
raz naozaj len perla obkolesená nepriechodným vencom novostavieb, ktoré vyrastajú na jej úpätí. A sú to
veru úctyhodné sídla, boechráò, to nezávidím, ale
pripomínajú opevnenia a dokonca týl japonských
hradov, ktoré vyrastajú na umelých kopcoch z kameòa. Aj kaplnka svätého Urbana sa trasie pred "urbanizáciou" tejto lokality, lebo ete zopár "hryzov" a bude
navdy odhryznutá. Veï èo na tom, svätý u v nej nie
je a "trnkový" sad, s tak slaïuèkými trnkami u vzal
za svoje, ani ten tam nie je. Geomorfologické zmeny
v rukách èloveka a mechanizmov robia zázraky. Menia tvár krajiny k obrazu svojmu. Etee z úcty tam
zostal aspoò krí, ale ulica sa volá vzneene - Sadová, aspoò ako pripomienka, e tam boli vo¾akedy
sady. No to sme dopadli! Ale to nie je vetko, výstavba sa plazí ete ïalej, ete vyie, pomaly a k záhradkárskej osade, ku ktorej sa starou cestou o chví¾u
ani nedostanete. Nu je dopyt, tak len ponúkajme, pokým máme èo ponúka, zameòme to svoje dedièstvo
za peniaze, ale ani to nie je patnos... Jediné, èo
mono celému spôsobu zahusovania toho náho
stupavského intravilánu vyèíta je azda len to, e ako
keby sme nemysleli nie na zadné vrátka, aby sme
mohli vycúva, ale ako keby sme nemysleli dopredu.
Veï vetko sa nedá vyriei teraz a navdycky, nieèo
nechajme aj budúcim generáciám, vetko má svoje
limity. Veï máme preplnené cesty, ulice, ktoré boli tiché sú hlavným ahom pre stavebné mechanizmy,
krajina ako tak ete zachovaná s prírodou, s vinohradmi, ale pekná a preto zaujímavá, stráca svoju tvár
pod¾a projektantov individuálnych zadávate¾ov a ich
predstáv. A keï pôjdete starobylou pútnickou cestou
ïalej tak tie mástské humná zarastajú tàstím, burinou,
obrobené je len za domom, aj to je dos a chvalabohu, lebo dnes sa vyplatí pôdu predáva, nie obrába.
Niekedy si pripadám staromódny a dokonca, môj dobrý priate¾ mi povedal, e moje príhovory sú mono
pekné, ale zbytoèné, ale predsa mi to nedá, nepoveda, e mali by sme sa zastavi, mali by sme sa spamäta. Chlieb a voda budú o malú chví¾u najvzácnejou komoditou, nie domy a betónové nádvoria. To nie
sú vymyslené hrozby a zbytoèné obavy, k tomu kráèa
nenásytné èloveèenstvo, ktoré len chce konzumova
a èo najviac strovi (myslel som na expresívnejí výraz), ako keby s nami konèil tento svet. Tak sme zmanipulovaní médiami, reklamou, e vetko musíme
ma okamite, teraz a práve my. Ako keby nebolo niè
dôleitejie, len nae chúky a pahltnos. Ako keby
sme nemali ani pre èo i, len pre ten pocit, e si uívame, vlastníme, trávime. Veru nemyslíme na nae
potomstvo, aj keï !akoe" to robíme pre nae deti
a vnúèatá. A keby vetky tieto slová boli zbytoèné
a minuli sa s vaou pozornosou, predsa vás prosím,
myslime aj na tých, èo prídu po nás. Veï to, e máme
èo preda, to nie je naa zásluha, to tí nai na nás
mysleli. Ale oni to zem "zhàòali" len preto, aby jej bolo
dos - na obivu, na zárobok, aby sme neboli hladní.
Nie aby sme ju predávali ako prebytoènú. Nu, ale to
je naich rukách, to je naa anca a príleitos, ako sa
zachováme. Ale pamätajme, e popredu vyplatení
dedièi, sa o tých starých nakoniec moc nepostarajú,
ani v úcte ich nemajú...

Predstavujeme vám

prednostku Mestského úradu v Stupave Mgr. Zitu Kurovú
Na základe výberového konania na pracovnú pozíciu prednosta Mestského úradu v Stupave,
výberová komisia zo siedmych uchádzaèov odporuèila do funkcie prednostu úradu Mgr. Zitu
Kurovú. Pani Zita Kurová pochádza zo Studienky, kde do decembra roku 2006 pôsobila vo
funkcii starostky obce. Svoju kariéru zaèala ako právnièka v bývalej Cementárni Rohoník
a potom v podniku Priemstav Malacky. Potom pracovala na Okresnom úrade v Malackách
vo funkcii vedúcej ivnostenského úradu. Bohaté skúsenosti z praktickej èinnosti samosprávy, chce vyui v novej pozícii - prednostky mestského úradu.
Ppzv: S akými predstavami a predsavzatiami chcete vykonáva funkciu prednostky
úradu?
Mgr. Kurová: Za krátky èas od môjho nástupu do tejto pozície (2.4. 2007) si vytváram obraz
o tom, ako funguje mestský úrad. Potrebujem viacej èasu, aby som objektívne posúdila systém práce, výkonnos pracovníkov, úroveò vybavovania klientov - obèanov a postupne sa budem snai h¾ada nové rieenia a prijíma opatrenia k zvyovaniu kvality práce úradníkov
a tie kreditu úradu v oèiach verejnosti. Osobne si myslím, e obèania by na mestskom úrade
mali vybavi vetko a kedyko¾vek, nepáèi sa mi, e úrad je napríklad cez obedòajiu prestávku
zamknutý, ale to je vetko otázka zastupite¾nosti a organizácie úradu. Vetko je to o ¾uïoch
a o systéme. Za tých nieko¾ko dní situáciu len analyzujem, pýtam sa, konzultujem a h¾adám
rieenia, ktoré postupne chcem zavies do praktickej èinnosti úradu.
-ps-

Zasadalo mestské zastupite¾stvo

Stupava - Zasadnutie Mestského zastupite¾stva Stupava sa konalo 29. marca 2007 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stupava. Program poslanci schválili bez pripomienok a obsahoval nasledovné body rokovania:
Kontrola uznesení, Správa hlavnej kontrolórky o dodriavaní VZN mesta è. 1/2005, ktorým sa
urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava, Správa hlavnej kontrolórky
o vybavovaní saností, podnetov a petícií za II. polrok 2006, priebená informácia o prijatých
sanostiach v roku 2007, Dodatok è. 2 k VZN mesta Stupava è. 1/2005, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava, Poskytnutie dotácií v zmysle VZN mesta è. 1/2005, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava - návrh,
Odovzdanie dlhodobého hmotného majetku z evidencie mesta do majetku rozpoètovej
organizácie Materská kola Marcheggská - návrh, Vyradenie dlhodobého hmotného majetku
z evidencie mesta - návrh, Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z evidencie príspevkovej organizácie MsPTS Stupava - KODA 706 - návrh, Vo¾ba èlenov komisie mestského zastupite¾stva kolstva, mládee a portu z radov poslancov a obèanov mesta - návrh, Projekty
veterných parkov - informácia, Rokovania so Slovenskou správou ciest Bratislava a Národnou dia¾niènou spoloènosou Bratislava - informácia a návrh opatrení, Realizácia schválených projektov, postup výstavby - informácia, Revitalizácia "malého a zámockého parku" - informácia, návrh opatrení, Správa o èinnosti mestskej polície za január, február 2007, Veci majetkové, Rôzne, Interpelácie, Návrh uznesenia, Záver. Najbliie rokovanie MsZ Stupava sa
koná vo tvrtok 26. apríla. Zápisnicu z MsZ nájdete na informaèných tabuliach mesta a na
www.stupava.sk

Obèania na rokovaní zastupite¾stva

Stupava - Rokovania mestského zastupite¾stva sú verejné, to znamená, e sú prístupné obèanom, ktorí môu prís na rokovanie nielen "sledova" svojich poslancov, ako plnia volebné s¾uby, ale majú tie právo upozorni na svoje problémy poslancov a primátora mesta. Na rokovanie mestského zastupite¾stva dòa 29. marca zavítalo nieko¾ko obèanov. Pani Brngálová iadala
prerokovanie svojich saností v mestskom zastupite¾stve. Primátor Ing. J. Bele uviedol, e
vetky materiály - podané sanosti týkajúce sa výstavby bytového domu na ul. túrovej, poslanci obdrali i so stanoviskom mesta. Zároveò ju upozornil, e MsZ neprerokováva jednotlivé sanosti obèanov. Za ich evidenciu a rieenie zodpovedá prednosta úradu. Správu o kontrole preetrovania saností, petícií a podnetov pravidelne predkladá hlavná kontrolórka dvakrát roène. Na kadom zasadnutí mestského zastupite¾stva sa podáva priebená písomná informácia o rieení podaných saností, petícií a podnetov.
Obèianska návteva - Ing. Jana Drakovièová, bytom Plavecký Mikulá iadala informáciu
o stave odpredaja pozemku v k. ú. Mást I., ktorý je predmetom rokovania mestského zastupite¾stva. Jednalo sa o urèenie ceny odpredávaného pozemku. Obèianska návteva - zástupkyòa spoloènosti terraton, s.r.o. podala iados na odkúpenie pozemku prístupová komunikácia
k dobývaciemu priestoru v Borinke priestor. Mesto Stupava nesúhlasí s obnovením aby
v tomto dobývacom priestore, nachádza sa tu zdroj pitnej vody pre mesto Stupava. Ïalím
dôvodom je vysoké dopravné zaaenie komunikaèného ahu na Borinku cez mesto Stupava.
Obèianska návteva - JUDr. Milan Balog a obyvatelia ulice Novej informovali poslancov o stave rieenia petície z roku 2005 - bezpeènos chodcov na tejto ulici, parkovanie vozidiel - nedostatky v projekte, ktoré sa týkajú vybudovania chodníkov. Mali výhrady k tomu, e popri
chodníkoch sa plánuje vybudovanie parkovacích plôch, prièom priestor pri komunikácii nezodpovedá parametrom stanoveným zákonom.
Zástupca obèanov ulice Novej JUDr. Balog odovzdal prednostovi úradu, hlavnej kontrolórke,
zástupcovi primátora petíciu obèanov podanú v roku 2005.
-pod¾a msz-2-

Stupava

Ïalí èlenovia komisií

2. "Výstavba infratruktúry v oblasti cestovného ruchu a rekreácie" ,
ktorý rieil okrem iného aj kanalizaènú sie ul. Vajanského, ul. Lipová,
ul. Marcheggská - projekt nebol schválený.
3. Bol podaný projekt z environmentálneho fondu Ministerstva ivotného prostredia na odkanalizovanie spodnej èasti Stupava - Mást. Do
dneného dòa nebolo o projekte rozhodnuté.
Zároveò odpovedal na otázky èlenov komisie, ktorých zaujímala hlavne otázka dostatoènej kapacity èistiarne odpadových vôd (ÈOV). Nako¾ko v súèasnosti prebieha výstavba viacerých novobudovaných lokalít a s tým súvisiace zvýenie ekvivalentu, èlenovia komisie vyjadrili
obavy, èi èistiareò odpadových vôd má dostatoènú kapacitu pre odkanalizovanie zostávajúcich èastí mesta. Vedúci výstavby p. Illi kontatoval, e súèasný stav ÈOV je dostaèujúci a zabezpeèuje pokrytie
poiadaviek nových lokalít a taktie odkanalizovanie starousadlíkov.
Momentálne Mesto Stupava pripravuje projekt pre intenzifikáciu ÈOV
pre ïalí rozvoj Stupavy. Ïalej informoval o tom, e sa v súèasnosti
pripravuje interná smernica pre verejné obstarávanie. Mesto Stupava
postupuje v zmysle zákona a pripravovanú smernicu momentálne
konzultuje s osobou odborne spôsobilou, ktorá spolupracuje s mestom Stupava. Komisiou bolo odporuèené, aby v komisii pre verejné
obstarávanie bol zastúpený aj èlen z komisie územného plánovania
a výstavby a iadali, aby vypracovaná smernica bola predloená komisii.
Vedúci výstavby a P informoval o projekte "Výstavba a napojenie
Stupavskej cyklotrasy na Moravskú cyklotrasu". Projekt bol podaný
v roku 2006 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR,
schválený zaèiatkom roku 2007 a finanène odsúhlasený pre realizáciu v mestskom zastupite¾stve. Èlen komisie Ing. arch. Huèko - pripomienkoval projekt spracovaný z roku 2002, ktorý nebol doteraz na
komisii prerokovaný. Z odborného h¾adiska je projekt a jeho spracovanie bez zapracovania odborných pripomienok, èo vyústilo do
ve¾kých prevádzkových chýb. Ïalej sa hovorilo o projekte stavby
"RCVP mesta Stupava", ktorý predstavuje regeneráciu centrálneho
verejného priestoru mesta Stupava od Nám. sv. Trojice a po ul. Vyhnálkova, najmä obnovu vonkajích povrchov - dládenie peích
plôch, obnovu ulièných fasád a plotov, vonkajích schodísk, výmenu
mestského mobiliáru, výmenu telies verejného osvetlenia a sadové
úpravy. Èlenov komisie zaujímali otázky oh¾adom technického a technologického rieenie Námestia sv. Trojice, na ktoré p. Illi priebene
odpovedal. Ïalej mali dotazy na financovanie súèasnej rozostavanosti stavby, ko¾ko financií bolo vyèerpaných a ko¾ko robia práce naviac
vo finanènom vyjadrení.
Èlenovia komisie sa zaujímali ako postupuje rieenie premiestnenia
kninice z priestorov bývalého obecného domu v Máste. V súèasnosti
sa pracuje na statickom posudku únosnosti stropu priestorov bývalej
kaviarne DELTA, pre potreby novej kninice v kultúrnom dome.
Vedúci výstavby a P nevedel odpoveda, kedy bude dodaný statický
posudok.
Komisia poiadala o informáciu týkajúcu sa stavby hotela - na pozemku bývalej Poty.
Èlen komisie Ing. Kluvánek v súvislosti s charakterom postupu výstavby v nadväznosti na ÚP mesta Stupava a na pokraèovanie prác
RCVP mesta Stupava, iadal predloi na ïalom zasadnutí komisie:
pôvodnú projektovú dokumentáciu, ku ktorej sa vyjadrovala stavebná
komisia zo dòa 19.10.2004 a doklady vydané stavebným úradom
k realizácii stavby. Èlen komisie p. Janata mal dotaz, ako mesto Stupava vykonáva tátny stavebný dozor na stavbe starej poty, pod¾a
slov vedúceho výstavby zatia¾ nebola vykonaná iadna kontrola pracovníkov z odboru výstavby mesta.
Èlenovia komisie boli informovaní o investiènom zámere obnovite¾ného zdroja elektrickej energie - Veterného parku v juhozápadnej
èasti katastrálneho územia mesta Stupava. Predloený návrh bude
zaradený do programu na ïalom zasadnutí komisie. (pod¾a zápisnice z komisie)

Stupava - Poslanci na riadnom zasadnutí MsZ dòa 29.3. zvolili èlenov
komisie kolstva, mládee a portu z radov poslancov a obèanov
mesta. Návrhy predloil predseda komisie Branislav Ondru. Poslanec Ján Borák bol mestským zastupite¾stvom zvolený za èlena tejto
komisie na zasadnutí MsZ 15. 2. 2007. Poslanci zvolili ïalích èlenov
komisie kolstva, mládee a portu, ktorými sú Jaroslav Fier, Ing. ¼ubo Ivica, Koloman Katona, Ivan Kuboviè, Jarmila Koreòová, Lucia
Veselá, Mgr. Margita Viciánová a Eva Slezáková.
Predseda komisie územného plánovania a výstavby p. M. Foltín navrhol za èlenku komisie zvoli poslankyòu RNDr. Darinu Nemcovú, poslanci návrh schválili.
Viceprimátor a predseda èlena komisie ivotného prostredia Ing. ¼.
iak navrhol za èlena komisie Ing. Jána Cibu¾u, poslanci návrh schválili. Týmto sú vetky komisie zriadené pri mestskom zastupite¾stve
kompletné a zaèínajú pracova.
-msz-

Poslanci rozdelili dotácie

Stupava - V zmysle platného VZN è 1/2005 poslanci na MsZ dòa
29.3. prerokovali návrh na poskytnutie dotácií, ktorý prerokovala
a odporuèila komisia zloená z predsedov komisií mestského zastupite¾stva. V rozpoète mesta je na tento úèel schválených 500 tis. Sk.
Poskytnutie dotácií poslanci schválili pod¾a predloeného návrhu,
ktoré odporuèila vyie uvedená komisia a mestská rada nasledovne:
URSUS historický erm 15 tis. Sk
SÈK, MSK I. a II. - 2 x 20 tis. Sk
40 tis. Sk
Slovenský klub turistov 20 tis. Sk
Slovenský zväz záhradkárov 20 tis. Sk
Pohoda o.z. 50 tis. Sk
ZO vèelárov 5 tis. Sk
Obèianske zdruenie ELIAH 20 tis. Sk
Futbalový klub TATRAN Stupava 150 tis. Sk
Priatelia stolného tenisu 20 tis. Sk
Hádzanársky klub Tatran Stupava 100 tis. Sk
Nevädza, enský spevácky zbor
60 tis. Sk
V diskusii odzneli aj pripomienky k spôsobu vyuitia poskytnutých finanèných prostriedkov. Zmyslom dotácie z rozpoètu mesta má by
podpora èinnosti spolkov a zdruení, ktorá je v prospech verejnosti,
detí, mládee a podobne. Poslanec Branislav Ondru, ktorý má bohaté skúsenosti z práce tretieho sektora, navrhol aktualizova VZN,
aktívne spolupracova so iadate¾mi, vykonáva konzultácie ako
správne podáva iadosti, vyúètováva pridelenú dotáciu z rozpoètu
mesta tak, aby boli dodrané vetky ustanovenia VZN è. 1/2005. Viceprimátor Ing. ¼ubomír iak navrhol, aby v zmluve o pridelení finanèných prostriedkov bol presne pecifikovaný úèel pouitia.
-msz-

Zasadala komisia

Stupava - Komisia územného plánovania a výstavby mesta Stupava
zasadala dòa 15.03.2007. Rokovanie otvoril predseda komisie p. Miroslav Foltín, ktorý privítal prítomných na prvom stretnutí zasadania
komisie územného plánovania a výstavby mesta Stupava. Následne
predstavil zloenie komisie a oboznámil ich s pripraveným programom, ktorý mal informatívny charakter. Vedúci výstavby a P p.
¼ubomír Illi ako zástupca mesta Stupava, podal informácie k jednotlivým bodom programu. Informoval o súèasnom stave kanalizácie
a o projekènej príprave odkanalizovania mesta Stupava. Vetky èasti
mesta Stupava sú zahrnuté vo vypracovaných projektových dokumentáciách na ktoré boli vydané (v súèasnosti právoplatné) stavebné
povolenia OÚ ivotného prostredia v Malackách. Projekty ktoré rieili
odkanalizovanie mesta Stupava, boli súèasou súboru projektov iadate¾a BVS, a.s., ktorý iadal o dotáciu k realizácii kanalizácie z kohézneho fondu Ministerstva ivotného prostredia. V plánovanom období 2004/06 kedy bolo iadané o dotáciu, boli tieto projekty neúspené. Z tohto dôvodu mesto Stupava v roku 2006, rieilo situáciu zo
trukturálnych fondov, kde boli podané tri projekty:
1. "Výstavba technickej infratruktúry v rekreaènej zóne mesta Stupava", ktorý rieil odkanalizovanie ul. Nová, v rozsahu od ul. Hlavná
po Penzión Oliver a rekontrukciu kanalizaèného zberaèa v parku.
Projekt bol schválený a v súèasnosti t.j. od 10/06 do 12/07 je realizovaný.

Vetky zápisnice budú zverejnené na internetovej stránke
Mesta Stupava (www.stupava.sk resp.
www.stupava.sk/src/komisie.php).
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Stupava

O projektoch

Stupava - Na zasadnutí MsZ poslancov o realizácii a pripravovaných
projektoch informoval vedúci oddelenia výstavby a ivotného prostredia ¼ubomír Illi
Projekt "Regenerácia centrálneho verejného priestranstva mesta Stupava". Námestie Svätej Trojice - pochôdzne plochy a èas fasád bude
ukonèená do 25. mája 2007. Pamätník padlých v 1. svetovej vojne sa
nebude preklada na iné miesto. Na tomto námestí sa nachádza tie
pranier - národná kultúrna pamiatka. Obe tieto pamätihodnosti budú
postupne retaurované s termínom do konca roka 2007. Na retaurovanie mesto bude iada prostriedky z fondov Ministerstva kultúry SR.
Projekt "Výstavba technickej infratruktúry v rekreaènej zóne mesta
Stupava" - v èasti parku je kanalizácia vybudovaná. Realizuje sa výstavba kanalizácie v zelenej ploche v èasti od vjazdu do telovýchovného areálu a po Penzión u Olivera. Rodinné domy budú napojené prípojkami, ktoré budú podtláèané pod komunikáciu III. triedy.
Pripravuje sa realizácia v èasti od Hlavnej ulice po vjazd do telovýchovného areálu. Táto èas povedie v telese vozovky. Preinvestovaných bolo doteraz cca 22 mil. Sk.
Ïalej informoval o projektoch, ktoré sú v schva¾ovacom konaní. Projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - juh (obojstranné
územie popri Hlavnej ulici a po kostol v Máste a na druhej strane po
odboèenie na Záhumenskú ul.) O tomto projekte nie je zatia¾ rozhodnuté.
Rovnako nie je rozhodnuté o iadosti na príspevok na vybudovanie
kanalizácie v èasti Mást. Ministerstvo ivotného prostredia SR rozhodne o týchto prostriedkov z environmentálneho fondu do konca marca
2007. MVRR SR 19. 3. 2007 vydalo výzvu v JPD Bratislava, Opatrenie
1.5. podpora úpravy verejných priestranstiev... Termín predkladania
iadosti je 21. 5. 2007. Návrh mesta je realizova úpravu autobusového nástupia na Námestí Slovenského povstania. V prípade neschválenia projektu úpravy centrálnej mestskej zóny Stupava - juh
predloí mesto opakovane tento projekt v skrátenom rozsahu s niím finanèným objemom.
V diskusii poslanec Ján Borák navrhol, aby sa na ochranu majetku
zriadil kamerový systém na novovybudovaných verejných priestranstvách. Poslanec Branislav Ondru informoval, e bude vyhlásená
výzva JPD Bratislavského samosprávneho kraja na zriadenie optických sietí. Poslanci zobrali informácie na vedomie.
-msz-

Poslanci interpelovali

Stupava - Na zasadnutí MsZ 29.3. písomné interpelácie odovzdali
MVDr. Robert Kazarka, Andrea Foltínová, Miroslav Foltín.
Ústne interpelácie predniesli: poslanec Ján Borák, iadal prizva riadite¾a OO PZ SR na aprílové zasadnutie MsZ., poslanec PaedDr. Milan
Gramblièka iadal odstráni betónové pice na ul. elezniènej v blízkosti kriovatky s ul. Hlavnou a informáciu o tom, kto ich povolil, upozornil na skutoènos, e na autobusovom nástupiti na Námestí Slovenského povstania sú ve¾ké jamy, iadal vybudova chodník na ul.
Nová pod¾a platnej legislatívy., iadal informáciu o tom, èi sa bude
realizova osvetlenie na Debnárni a èi sa bude zámková dlaba klás
ïalej na ul. Kalvárskej, alebo iba pod¾a projektu.
Poslanec Frantiek Lachkoviè upozornil na zneèistenie chodníka pred
Múzeom F. Kostku a na ul. Bitúnkovej, iadal, aby èistenie zabezpeèila firma, ktorá vykonávala rozkopávku.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec iadal informáciu, èi sa bude vykonáva
rekontrukcia ul. Karpatskej, na ktorej sú ve¾ké jamy a iadal osadi
dopravnú znaèku "zákaz zastavenia" pri Drogérii po pravej strane
smerom od Bratislavy.
Poslankyòa RNDr. Darina Nemcová upozornila, e na autobusovom
nástupiti na Námestí Slovenského povstania pri silných daïoch sa
vytvárajú ve¾ké kalue vody. iadala vykonáva kontroly zatvárania
brán na cintorínoch v meste.
Poslankyòa Jarmila Hornová upozornila na skutoènos, e verejné
osvetlenie v niektorých èastiach ulíc eleznièná, Wolkerova, pri MKM
je nefunkèné.
Viceprimátor Ing. ¼ubomír iak upozornil na zneèisovanie ivotného
prostredia na ulici Bezruèovej pri predajni Potraviny Brbúch. iadal,
aby boli prijaté opatrenia, ktoré zabránia parkovaniu motorových vozidiel na pravej strane ulice elezniènej pri výjazde na Hlavnú ulicu.
-msz-

Primátor informoval poslancov

Stupava - Na zasadnutí mestského zastupite¾stva primátor Ing. Ján
Bele informoval poslancov o priebehu výberového konania na pracovnú pozíciu prednosta mestského úradu. Do výberového konania
sa prihlásilo sedem uchádzaèov. Výberová komisia v pomeru 3:1 odporuèila do funkcie prednostu úradu Mgr. Zitu Kurovú (nastúpila do
pracovného pomeru 2. apríla 2007). Poïakoval p. Ing. Svetozárovi
Prokeovi za doterajie zastupovanie prednostu úradu.
Primátor ïalej informoval o tom, e prebiehajú rokovania s BVS, a.s.
Bratislava vo veci odkanalizovania celého územia Stupavy. BVS navrhuje pôvodný projekt odkanalizovania Záhoria, v ktorom je Mesto
Malacky, Stupava a obce v okolí Gajár, rozèleni na menie celky.
Vzh¾adom na majetok, ktorý BVS vlastní v Malackách, uprednostòuje
rieenie a zhodnotenie svojho majetku v okresnom meste. Na základe rokovaní na Ministerstve ivotného prostredia SR, z ktorého vyplýva monos èerpania prostriedkov EÚ na kanalizáciu i pre mestá a obce, je pre Stupavu výhodnejie postupova v rieení odkanalizovania
mesta samostatne.
Rokovania so Slovenským pozemkovým fondom Bratislava sa týkajú
vysporiadania pozemkov pod komunikáciami v meste a odkúpenia
èasti pozemku o výmere cca 200 m2 pre monos rieenia pozemkov
na ul. Zadnej.
-msz-

Je ten gauè z cintorína?

Stupava - Nu táto otázka pripomína èierny humor a je skoro na pokraji slunosti, ale pozrite si obsah ve¾koobjemových kontajnerov pri
starom stupavskom cintoríne. Urèite sú "korunované" starým nábytkom, ktorý sem nanosia obèania. Kontajner, ktorý má slúi len na uloenie odpadu z cintorína, je napokon zaplnený nadrozmerným odpadom z domácností. Na mestskej rade navrhol Ing. J. Ukropec, aby
kontajner bol oznaèený tabu¾ou so zákazom ukladania iného odpadu
ne z cintorína a s prevádzkovými hodinami stupavskej skládky, kde
obèan môe odviez odpad kadý deò okrem nedele. Spomínam si
na exkurziu v Palárikove, kde obèania dokázali triedi aj odpad vzniknutý na cintoríne - ilo o triedenie napríklad hliníkových obalov z kahancov, biologického odpadu, skla a podobne. My to jednoducho
"¾ahneme" do jedného kontajnera a na vrch posadíme starý gauè!
Uvidíme, èi pomôe tabu¾a, mono by bolo rieením kontajner uzatvori a ponecha len nejaké otvory na vhadzovanie odpadu, alebo
zaèa s jeho triedením - urèite kvety a vence by sa nemali pomiea
s ostatným odpadom, aj keï si neviem predstavi, èo sa za iný odpad
môe na cintoríne vyprodukova - azda len sklo a kov. Mono by pomohol aj záujem ¾udí, ktorí bývajú v okolí cintorína, aj v západných
krajinách fungujú "obèianske hliadky - obèianska polícia", pretoe tí,
ktorí zapracú kontajner svojím odpadom, ukrajujú z mestského rozpoètu, z peòazí nás vetkých. Aj keby sa ten kontajner vyváal kadý
deò, kadý deò by bol plný. Nu uvidíme, ako sa osvedèí aspoò prvý
krok, uvidíme, èi sme vetci aspoò gramotní...
-pavel slezák-
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Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava pozýva na:
30.4. Stavanie máje - na nádvorí Stupavskej krèmy.
Zaèiatok o 18.00 hodine, do tanca a na poèúvanie hrajú: Záhoráci.
Vstup vo¾ný.
Prvý máj - areál tadión TJ Tatran Stupava
program:
14.30 - futbalový zápas (hádzanári - futbalisti)
vystúpenie taneèných súborov: Devil´s, Eliah, Modan
DJ Jano Borák
Bukasový masív - koncert
Jazykové kurzy pre miniskupiny
anglický, nemecký jazyk - zaèiatoèníci, pokroèilí.
Info: 02/6593 4312
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,
mozova@msks-stupava.sk.
Predpredaj od 2.4. v kancelárii KD od 8.00 do 16.00 hod.

Stupava

Pozvánka na výstavu

Stupava, ako mesto bez strednej koly stráca mladých ¾udí, ktorí odchádzajú tudova do Bratislavy, pretoe tam aktívne preívajú svoj
vo¾ný èas. Nehovoriac u o vysokokolákoch, ktorí postupne strácajú kontakty so svojím rodným mestom. Preto sa MKIC snaí oslovi
mladých ¾udí a ponúknu im monos pre prezentáciu a zapoji ich do
kultúrneho a spoloèenského ivota. V piatok 20. apríla sa konala vernisá výstavy "STEN fotografia a dizajn", ktorej autorom je Stupavèan
Bc. Michal Mészáro. Výstava v Kultúrnom dome je otvorená od 20.
do 29. 4. 2007 v èase od 16.00 do 18.00 hod. Info: 02/6593 4312.
Pri tejto príleitosti prináame curriculum vitae Michala Mészárosa.

Bc. Michal Mészáros

Po základnej kole v Stupave absolvoval
Strednú priemyselnú kolu stavebnú v Bratislave. Po krátkom pôsobení na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na fakulte architektúry prestúpil na Filmovú a televíznu fakultu Vysokej koly múzických umení kde momentálne
tuduje v 4. roèníku odbor animovaná tvorba.
Animátor, grafik, dizajnér, fotograf na vo¾nej
nohe. Momentálne pracuje pre Slovenskú
televíziu na poste animátor. Pre postprodukèné
túdio FAN studio ako grafik, animátor a reisér.

Kapustnica v Pezinku

V Pezinku na rínku sa v sobotu 31. marca varila kapustnica. Hodne
kapustnice, festivalu sa zúèastnilo vye tridsa drustiev a veru sa nedali zahanbi. Stánky "prizdobené" logom, súaiaci ladení vo farbách
svojho drustva a obrovská chu pre dobrú náladu, tak by sa dalo
struène poveda o tomto podujatí. Svoje vak vykonalo aj stupavské
drustvo - èlenky speváckeho súboru Nevädza a mui - Pavel Slezák,
Joko Gerthofer a tricák s harmonikou Janko Borák. Pekné poèasie,
vôòa kapustnice prilákali Pezinèanov i prespolných na ve¾kú degustáciu - v naom stánku sa ich zastavilo 220 (jak sme ich vetkých dokázali nasýti z jedného kotla, to zostalo záhadou...). Aj keï sme nevyhrali, teilo nás, e vetci varili zo stupavskej a mástskej kapusty, tedy
z naého zelá, èo sme vyuili ako dobrú pozvánku do Stupavy na Deò
zelá.
-ps-

Nevädza v Parndorfe

Pardnorfský tamburicový súbor Tamburizza si urèite pamätajú návtevníci Dòa zelá a spomínajú na pekné chorvátske melódie, ktorými
pozdravil ná festival. V sobotu 31. marca sa v Parndorfe konal ve¾konoèný koncert, na ktorom hosoval enský spevácky súbor Nevädza
zo Stupavy. Atmosféru ve¾konoèného obdobia umocnili slovenskými
a záhoráckymi piesòami, ktoré publikum ocenilo potleskom. MKIC pri
tejto príleitosti zorganizovalo autobusový zájazd, na ktorom sa zúèastnilo cca osemdesiat Stupavèanov, ktorých na koncerte osobne
pozdravil starosta Pardnorfu p. Anton Gabriel a tie privítal stupavského primátora Ing. J. Belea a riadite¾a MKIC P. Slezáka. Trojhodinový
koncert pokraèoval spoloèenským stretnutím, na ktorom boli vetci
Stupavèania hosami.
-ps-

Predstavujeme osobnosti Stupavy

Obèianske zdruenie Abbellimento sa vo svojej èinnosti venuje histórii náho mesta a jeho blízkeho okolia. Nie je história bez konkrétnych ¾udí, meních i väèích
postáv, ktoré svojou prácou, pôsobením, myslením ovplyvòovali dejiny. Nie len tie
ve¾ké "dejiny ¾udstva", ale najmä tie nae, ten ná miestny letopis, nau minulos.
Je ve¾mi zásluné a hodné úcty, e práve skupinka nadencov, ktorí sa venujú histórii prili s mylienkou pripomenú postavy miestnej histórie aj v rámci cyklu výstav. MKIC podporuje túto mylienku a 5. mája sa koná vernisá výstavy venovanej
ivotu a dielu stupavského uèite¾a, kronikára a organizátora spoloèenského ivota
Jozefa Kritoffyho. Keïe sa jeho osobnosti zatia¾ nikto podrobnejie nevenoval,
prináame krátky ivotopis, ktorý spracovala Mgr. Gabriela Prokeová. Výstavu
pripravuje spolu s akademickým maliarom Milanom Kubíèkom.
Priezvisko Kritoffy pri zisovaní jeho výskytu v r. 1995 - vyskytlo sa celkom 7x na
území Slovenska, v troch lokalitách, a to 4x v Stupave a 2x v Martine /pod¾a informácie z Jazykovedného ústavu ¼. túra v Bratislave/
Rodina Kritoffy je v Stupave usadená s istotou u takmer 200 rokov. V rodine sa
dedilo hrnèiarstvo z otca na syna. Hrnèiarsky cech bol v Stupave zaloený v r.
1677. Hrnèiarsku tradíciu poruil a Jozef Kritoffy, ktorý sa dal na uèite¾skú dráhu. Rodina bola v príbuzenstve sa známymi rodinami: Zimprich, Rayman, Greguka. Niektorí Stupavèania nesprávne zamieòajú toto priezvisko na Kritofík a Kritof.
Jozef Kritoffy sa narodil 17. januára 1895 ako syn hrnèiara Karola Kritoffyho a
Terézie rod. Kubíèkovej. Tunajiu ¼udovú kolu navtevoval od 1. sept. 1901 - 26.
júna 1905. Od 1. sept. 1905 - 30. júna 1906 navtevoval tátnu metiansku kolu
v amoríne. Pä tried stredokolského túdia absolvoval od 1. sept. 1906 - 9. júna
1912 na Gymnáziu vo Svätom Jure. Ïalej pokraèoval v Bratislave na odbornej
kole elektrotechnickej od 6. septembra 1912 - 24. júna 1913.Ïalej pokraèoval
ako súkromný iak na Rímsko- katolíckom uèite¾skom ústave v Ostrihome, ale od
1. sept. 1914 prestúpil na tátny uèite¾ský ústav do Modry, kde zavàil 31. mája
1917 túdia nadobudnutím uèite¾ského diplomu so spôsobilosou pre ¾udové koly. Od 1. októbra 1917 nastúpil svoju uèite¾skú dráhu na Obecnej ¾udovej kole
v Stupave ako náhradný uèite¾, v r. 1918 sa stal riadnym uèite¾om a v rokoch
1935 - 1942 vykonával funkciu správcu koly. Ovládal jazyk maïarský, rozprával
a rozumel nemecky. Hral na husliach i harmóniu, rád spieval ¾udové pesnièky, ale
poznal i klasickú hudbu. Ve¾mi rád ma¾oval prírodu, zátiia, stupavské zákutia, ktoré budú prezentované na výstave. Angaoval sa nielen na poli uèite¾skom ale
i v èinnosti pre obec Stupavu. Svoje sily a schopnosti vloil do èinnosti spolkov,
v mnohých úèinkoval od ich vzniku, ba bol ich zakladate¾om. Stal sa náèelníkom,
vzdelávate¾om a jednate¾om Sokola v Stupave, zapisovate¾om a jednate¾om Okrá¾ujúceho spolku. Za túto èinnos získal v okt. 1929 uznanie. Bol v Kniniènej rade,
v miestnom odbore Matice slovenskej, v Èeskoslovenskom èervenom kríi pôsobil ako tajomník a za plodnú prácu tu obdral r. 1929 poïakovanie. Patril medzi zakladate¾ov Okresnej osvetovej komisie, kde pracoval ako pokladník a od r. 1929
ako miestopredseda. Bol v obci èlenom obecného zastupite¾stva. Z poverenia zastupite¾ského zboru obce Stupava a Okrá¾ovacieho spolku zaèal písa od r. 1932
obecnú kroniku. Výsledkom tejto zodpovednej a nároènej èinnosti je dochovaná
obecná kronika 1932 - 1942.Tvorí ju 500 rukopisných strán, kde pán uèite¾ opísal
prítomnos ale i minulos Stupavy.
Èerpal z vlastných poznatkov, tudoval archeológiu, najmä dobu Rimanov v Stupave, ich vojenský tábor, urobil k tomu i vlastné nákresy. Venoval sa i publikaènej
èinnosti v èasopisoch Devín a Památky archeologické. Ve¾kou zá¾ubou pána uèite¾a bola kaligrafia - ozdobné písmo. Bol autorom pamätných diplomov, slávnostných textov pre obecné zastupite¾stvo, v r. 1935 navrhol èestný diplom obèana
Stupavy pre prezidenta T. G. Masaryka. V r. 1933 skoncipoval text pamätnej tabule osadenej v¾avo od hlavného vchodu do kostola sv. tefana v Stupave, pri príleitosti jeho oplotenia. Oenil sa s uèite¾kou Hermínou Zimprichovou, 2. aug. 1922,
mali spolu 4 deti: Anna (1923), Mária (1924), Jozef Karol (1927) a Ladislav
(1929). Krátko po narodení posledného dieaa, ako 38 - roèný, ovdovel. Jeho 4
deti mu pomáhala vychováva jeho sestra Johanna, ktorá zostala slobodná. V r.
1942 priiel o miesto správcu koly, dostal miesto na Obecnej ¾udovej kole vo
Vituku, kde ale nenastúpil. V tom èase bol chorý a tak ho k 31. 1. 1943 Ministerstvo kolstva a národnej osvety penzionovalo. Do kolstva sa vrátil ako administratívny pracovník na polovièný uväzok na Osemroènú strednú kolu kpt. Nálepku
v Stupave v rokoch 1954 - 1958. Zomrel vo veku 71 rokov, 20. marca 1966 v Stupave, pochovaný je spolu s manelkou na starom stupavskom cintoríne.
Mgr. Gabriela Prokeová
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poradòa

Strecháreò  poradòa o streche
Ani voda, ani mráz neublíia
streche viac
Pri výbere kridly na strechu
náho rodinného domu som èasto poèul o mrazuvzdornosti
strenej krytiny. Èo to presne
znamená a je mrazuvzdornos
naozaj dôleitá?
Mráz je pre vetky stavebné kontrukcie nebezpeèný, o streche
ani nehovoriac. Urèite ste u zaili situáciu, keï vám vo f¾ai zamrzla voda. V tom lepom prípade zamàzajúca voda vytlaèí zátku, ale zvyèajne f¾aa nevydrí
tlak ¾adu a praskne. Viete si predstavi, èo vetko môe takáto ¾adová sila spôsobi na nekvalitnej
strenej krytine, ktorá nie je mrazuvzdorná?
Nepríjemným prekvapeniam na
streche poèas tuhých zím zabráni strená krytina, ktorá môe
preukáza svoju mrazuvzdornos.
Mrazuvzdornos  schopnos
strenej krytiny odoláva teplotným zmenám, sa skúa pod¾a
STN EN 539-2 metódou zodpo-

vedajúcou zemepisnej zóne miesta pouitia. Slovensko patrí do
zóny B, take kridla nasiaknutá
vodou musí vyhovie 150 skúobným cyklom, poèas ktorých
sa striedavo zmrazuje a rozmrazuje. Po skúke sa vyhodnocuje
vzh¾ad kridly, teda trhlinky a odlupovanie.

Jedna baba povedala...
Predovetkým výrobcovia betónovej strenej krytiny spájajú
mrazuvzdornos krytiny s jej nasiakavosou. Argument vyia
nasiakavos = niia mrazuvzdornos vak v prípade vetkých krytín, predovetkým u keramickej strenej krytiny, neplatí.
Jedineènos keramického
èrepu
Odolnos keramickej kridly proti
mrazu závisí napríklad od rovnomernosti truktúry materiálu, textúry, pevnosti èi vnútorného napätia v materiály. Významný
vplyv má najmä ve¾kos pórov
a ich rozmiestnenie. Mrazuvzdornos páleného èrepu závisí predovetkým od strednej hodnoty
(mediánu) priemeru pórov v materiály, pretoe voda v kapilárach
(jemných priebených póroch)
sa správa inak ako voda vo ve¾kom objeme. Rozsiahly výskum
na Katedre materiálového ininierstva Stavebnej fakulty STU
v Bratislave zistil, e voda v pále-

a materiál kridly jej ¾ahko odolá.
Okrem toho voda nezaplní celý
objem póru, a tak na jej rozahovanie pri zamàzaní ostáva ete
miesto. Preloené do zrozumite¾nej reèi to znamená, e aj keï do
pórovitejieho materiálu keramickej kridly nasiakne viac vody,
nezvyuje sa pri zamrznutí nebezpeèenstvo, e sa kridla pokodí.
A tak môeme kontatova, e
medzi nasiakavos keramického
èrepu a jej mrazuvzdronosou nie
je vzájomná súvislos. Preto je
moné pálenú kridlu poui do
vetkých nadmorských výok na
celom území Slovenska.

nej kridle zamàza v rôzne
ve¾kých póroch pri rozdielnych
teplotách (èím väèí priemer póru, tým vyia teplota staèí na zamrznutie vody v òom). Take ¾ad
vytvorený vo väèích póroch vytláèa vodu do jemnejích kapilár,
vïaka èomu sa tvorí ¾adová trie,
ktorá pôsobí ove¾a niím tlakom
-7-

Pýtajte sa, pýtajte sa,
pýtajte sa...
Ete stále viete málo? Nevadí,
choïte za odborníkmi - predajcami strených materiálov a tí Vám
pomôu. V prípade ïalích otázok, kontaktujte spoloènos Tondach, jediného výrobcu kvalitnej
pálenej kridly na Slovensku,
ktorá Vám poskytne podbrobné
materiály a prospekt a DVD o rekontrukcii starej strechy úplne
zadarmo.
Staèí zavola na infolinku:
02/ 60 30 13 28 alebo nás
kontaktova prostredníctvom
aktívneho formulára
na www.tondach.sk

Aktuálna ponuka pre zákazníka
BRAVURA - moderná strecha po slovensky
V posledných rokoch sa mení architektonická tvár rodinných a bytových domov, aj ostatných stavieb. Moderná architektúra vyuíva
jednoduché, a strohé tvary. Trendom sa prispôsobujú aj strechy.
Rastie ob¾uba pultových a sedlových striech s nízkym sklonom.

Odborníci z Tondachu v súlade s aktuálnym vývojom pripravili novú
keramickú kridlu Bravura. Spája v sebe najnovie technológie,
hladký striedmy tvar, ob¾úbené povrchové úpravy a èo je pre slovenského stavite¾a ve¾mi dôleité, toto vetko ponúka pri zachovaní
výbornej ceny. Teraz ju môete získa za super uvádzaciu cenu - a
o 25 % výhodnejie, tj. od 277 Sk /m2 s DPH.
Preèo sa rozhodnú pre modernú pálenú kridlu Bravura:
· výhodná cena pre vetkých ktorí modernizujú alebo rekontruujú
starí dom,
· vïaka dráke a posuvnosti sa jednoducho kladie a etrí materiál,
rezivo a prácu pokrývaèa,
· optimálna hmotnos na m2,
· zhodný tvar a rozmer ako pôvodná pálená krytina Steinbrück,
preto je vhodná na výmenu krytiny bez zmeny latovania,
· vïaka svojej hospodárnosti vhodná na pokrytie ve¾kých striech
bytových domov.
Pre tých, ktorí preferujú iný tvar, ponúka teraz Tondach ïalie
pièkové modely kridiel Dráková Bobrovka a Stodo v prírodnom
vyhotovení, aj v povrchovej úprave engoba a glazúra s 10%-nou
z¾avou na základnú kridlu.
Akcia platí pre prvých 1 000 zákazníkom. Bliie informácie získate na infolinke: 02/60 30 12 28, alebo na internetovej stránke
www.tondach.sk

inzercia
Fvýkup a predaj

PILATES - pohybová metóda,

motorových vozidiel

ktorá nezaauje kåby ani chrbticu.

Fpredaj náhradných dielov,

olejov, mazív, autokozmetiky

ÈO VÁM PONÚKAME
Lepiu postavu, tíhle a pevné svaly, ladné pohyby,
výbornú kondíciu, správne dýchanie.

FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov

ÈO STRATÍTE A NEBUDE VÁM CHÝBA
Bolesti chrbtice, nesprávne dranie tela, sklon k nadváhe,
neohybnos, uvo¾nené svaly.

(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

Kurzy PILATES pre zaèiatoèníkov a pokroèilých
od mája vo wellness centre Sport Park Stupava
max poèet úèastníkov 8 - zabezpeète si miesto èo najskôr
Info: Ing. Marta Kolenièová, 0903/204 206, 02/4488 7796
e-mail: kolenicova@yahoo.com
http://www.scaf.sk

Znaèkové vína ë Víno Valtice ë Mucha

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

www.tiniclub.sk

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

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

e s p r e s s o

Nová kolekcia
horúcej èokolády

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

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

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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Poh¾adnice hradu Pajtún

Mestské kultúrne a informaèné centrum v Stupave vydalo dva
druhy poh¾adníc, ktoré sú tématicky venované hradu Pajtún.
Predlohou pre poh¾adnicu vydanú v zelenom duplexe je reprodukcia pôh¾adnice vydanej kníhkupectvom A. Weisnera z Malaciek (r.1914) a zobrazuje vstupnú bránu a ruiny hradu. Druhá poh¾adnica je plnofarebná, autorom fotografií je Peter Rác. Poh¾adnice si môete kúpi v Kultúrnom dome, mestskej kninici a novinových stánkoch.
Pri tejto príleitosti uverejòujeme objavený text z pozostalosti stupavského kronikára J. Kritoffyho, ktorý objavil a dal z maïarèiny preloi
akad. Mal. Milan Kubíèek. Text uverejòujeme neupravený.
Hrad Pajtún je jedným z najkrajích hradov - pamiatok svojho druhu
v naej vlasti od Bratislavy po Skalicu. Tomu zodpovedajú na východnej strane podobné hrady - ich druhý rad èo potvrdzuje, e nai králi
z arpádovskej dynastie, povaovali za dôleité chráni severozápadnú hranicu s Èeským krá¾ovstvom. V dobe vládnutia èeského krá¾a
Otakara sa èasto spomína Stupava, môe to vak by aj tak, e stupavský krá¾ovský hrad bol vlastne Pajtún. V roku 1372 princ Ladislav
z Apúlie a zároveò palatín Uhorska, vyzval bratislavskú mestskú radu,
aby ukázala dekrét velite¾ovi pajtúnskeho hradu, ktorým je Bratislavèanom povolené v pajtúnskom krá¾ovskom lese rúba drevo. V roku
1376 krá¾ ¼udovít Ve¾ký vydal zákaz obyvate¾om pajtúnskeho hradu
nièi bratislavské lesy. Zákaz bol adresovaný palatínovi Mikuláovi
Garovi a jeho pajtúnskemu velite¾ovi hradu od krá¾a ¼udovíta Ve¾kého v jednom dokumente z roku 1378. Velite¾ hradu sa pravdepodobne volal Borusthián /poznámka prekladate¾a/.
V roku 1437 v zmysle zaslaného listu z 28. apríla mestu Bratislava,
grófom zo Svätého Jura a Pajtúna bolo nariadené stráenie hraníc.
Stráenie hraníc nariadil krá¾ igmund vo Vacove v èase krá¾ovnej
vdovy Albety. Èeskí "koristníci", lúpenícke bandy beztrestne drancovali Plavecký hrad, Pajtún a iné hrady a ich okolie. V roku 1446
pajtúnsky hradný gróf Henrich sa sauje bratislavskej rade, e èo
vydrancovali nepriatelia z domu jeho pána, v Bratislave predajú v
idovských uliciach.
Do 14.-16. storoèia páni z Pajtúna, Pezinka a Svätého Jura boli grófi,
ktorí sa menovali pod¾a hradov. Vymretím grófskych rodov preli na
"korunu" /pripadli panovníkovi/ a potom na istý èas Séredymu a neskorie do zálohu grófovi zo Salmu a z tých to prelo na krá¾ovskú pokladnicu. Nakoniec na Pálffyovcov, ktorí cez Máriu Fuggerovú, vdovu
po hrdinovi Mikuláovi Pálffym, hrad kúpila za vlastné peniaze. Pod¾a
zákonov z roku 1608 - 1635 tento hrad bolo potrebné kúpi od cudzincov. K hradnému panstvu patrili: Stupava, Gajary, Záhorská Bystrica, Vysoká pri Morave, Malé Leváre, Láb, Lozorno, Mást, Zohor,
Borinka /doslovný preklad: pajtúnske dedinky/.
Pavol Pálffy na opravu hradu vynaloil ve¾kú sumu. U v 18. storoèí
jednu èas vysokých bás dal zbúra a radej posilnil sídlo panstva
zbrojnicou, archívom a obrovským mnostvom pivníc, aj keï to bola
pevnos. Do zaèiatku 19. storoèia stál hrad v celosti, keïe vtedy bol
obývaný panskými úradníkmi a sluhami. Náhodný poiar vak znièil
jeho strechu. Opustené ruiny bez strechy vyhodili do vzduchu tadia¾to
prechádzajúce francúzske vojská. Hypolit, zohorský farár v rokoch
1848 - 1859 ete ako oèitý svedok, ich zaviedol do hradu kde býval.
V roku 1825 bývali v òom horári /lesnísi/. Dom hlavného slúneho bol
postavený z kameòa hradu. V jeho vnútri sa nedvíhal donjon, ale priate¾ský a pohodlný rad ponúkajúcich sa katie¾ov. Na 460 metrovom
vysokom vrchu postavený hrad je pre cestujúceho idúceho od Viedne zïaleka nápadne vidite¾ný. Z hradu je vidie Viedenský les, Brniansku planinu, Polanské /asi Pálavské/ vrchy, ich èasti z jurskej doby, jazero "Fertö"(?), Svätomartinský vrch.
Zrúcanina hradu je neïaleko dediny. Mohutné èierne vápencové
ruiny strmo ènejú a dvíhajú sa do výky 400 metrov nad okolitými
lesmi. V dávnych èasoch trónil na nedostupnom mieste. Od úpätia
strmého vrchu po ruiny hradu je dookola les. Hradný vrch na západnej strane odde¾uje priekopa, cez ktorú sa bolo ako dosta k nemu.
Pod¾a tradície sa priekopa nazývala Rákocziho priekopou. Je to jasný
znak toho, e v kuruckom povstaní zohral rolu a po vyplienení stupavského hradu aj sem mohli zavíta, keïe hrad bol vo vlastníctve
nepriate¾a vojvodcu Pálffyho. V neve¾kej vzdalenosti je mohutný horský masív z troch strán obklopený zalesnenými pahorkami a smerom k vrchu je ve¾mi strmý. Temeno hradného kopca je ve¾mi otvore-

né a roztiahnuté, iba z neho sa dvíhajú neschopné tmavomodré a biele scaly podobné mramoru, ktoré sú súèasou stein hradu. Hrad ponúka iba zo strany brány vo¾nejie priestranstvo, kde preto zvlá stojace baty a vonkajie obranné línie chránia vchod do hradu. Pri
vchode sa dvíha skala nad òou stena a prednádvorie, ktorým je istený
obranný val. Z vnútra sú ruiny hradu a na neve¾kom námestí v prostriedku je cisterna. Obvod hradu je skôr oblý ako tvorcovo-obdånikový a prispôsobuje sa obvodu skaly. Niektorí historici odtia¾to odvodzujú pôvod nemeckého mena Ballenstein. Vo vchodovej vei sú
stopy, malý výènelok zo steny bez dláky, na liatie horúceho asfaltu
a iných horúcich látok, ktoré obrancovia hradu liali na nepriate¾a. Na
výènelku, doslova na terase nad bránou naiel historik Könynöki ete
es vysekaných rozlièných hlavíc v tvare maskarónov. Tieto poukazujú na koniec XIV.storoèia, toti vtedy sa pouívali ozdoby takéhoto
druhu a dopåòali sa aj erbom. Západný múr hradu bol nedobytný. Sú
tam stopy po kladkostrojoch na dvíhanie mosta. Východný vchod do
hradu mohol by namáhavý a nebezpeèný pre povozy. Dvojposchodové ruiny hrozia zrútením. Hore na hrade fúka neustále vietor. Pod¾a
Bella /Matej Bel/ nezriedka do letnej rovnodennosti sa tam muselo
kúri. Ale to je pravda, komáre tam nemali.
V ohybe Stupavského potoka, oproti ústiu Èerveného potoka, okolo
ktorého sa úzke údolie najviac zuuje sa zrazu tiahne ako úzky stráca jeden vrch, najprv na severovýchod, potom na severozápad /vrch
Kozlisko - 546 m/ zarastený hustou kalinou. Na òom je postavená
tvorhranná stavba - vea, jej 5 metrov dlhý výènelok èasti stavby steny a pod òou vchod do pivnice. Okolo sa ukazujú jamy. Táto zrúcanina je Starý zámok /Starý hrad/. Pod¾a Ferdinanda Enningera, vo¾akedajieho riadite¾a Medených hámrov, budovu ktorá bola spojená s jeho zvykami, znièila hospodárska èinnos. Dalo sa to vidie zo spodku, kde zvyky muriva budovy vymyl potok. Starý hrad novie spomína aj Rómer, ale nako¾ko nenaiel iadne stopy po rímskych stavbách, túto tézu odmieta.
(Autor: Jozef Kritoffy - uèite¾ na miestnej Obecnej ¾udovej kole v Stupave a obecný kronikár 1932 - 1942. Originál je v maïarèine písaný
rukou, preklad do slovenèiny.)
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zdravie

Propolis ako liek
Propolis je lepkavá silica (ivica)
z práve vyrastajúcich pukov drevín a kvetov, ktoré sú òou chránené pred mrazom, infekciou,
alebo iným pokodením. Vèely
túto hmotu zbierajú a metabolický spracovávajú s voskom na
propolis, ktorým tmelia trhliny
a otvory v priestore ú¾a, upevòujú
rámiky proti posúvaniu, regulujú
ním ve¾kos letáèa, aby sa bránili
pred chladom, sliedivými vèelami
a iným neiaducim hmyzom
a kodcami. Po vniknutí do ú¾a
napr. myi, vèely ju ihadlami
ubodajú a po zahynutí obalia
propolisom. Takto je telo kodca
mumifikované a propolis svojimi
antibakteriálnymi vlastnosami
zabraní íreniu nákazy, ktorá bene vzniká pri tlení tela ivoèícha.
Tu je aj zaèiatok vyuitia propolisu èlovekom na lieèenie hnisavých rán. Výsledok bol fantasticky, a tak propolis prenikol do najstarej slovanskej medecíny.
Pri izbovej teplote je propolis
vláèna, lepkavá hmota, v chlade
je krehký a drobivý, ltohnedej
a tmavohnedej farby. Zloenie
propolisu je závisle od druhu
drevín, z ktorých je silica zbieraná. Dodnes bolo izolovaných
okolo 180 rôznych látok. Obsahuje flavonoidy, fenolové kyseliny a ich estery, vosky a mastné
kyseliny, éterické oleje, minerálne prvky, organické kyseliny.
Propolis je rozpustný v etanole,
éteri, glykole a vode. Vetky zloky propolisu úplne, nerozpúa
ani jedno rozpúadlo. Vèelia rodina vyprodukuje za rok priemerne len asi 3dkg propolisu za sezónu. Z toho vyplýva i vzácnos
tohto prírodného produktu.
Propolis je prírodná a harmonicky vyváená látka s výraznými
antibiotickými a imunostimulaènými úèinkami. Analýza ukázala,
e propolis obsahuje priemerne
14,5 % mechanických prímesí, 2
-11 % pe¾u, 17 - 30 % vèelieho
vosku, 6 % rastlinného vosku,
10,5 % trieslovín, 5 - 10 % éterických olejov, 41,5 % ivicových
a balzamových látok. Ïalej
v òom bola zistená prítomnos
eleza, vápnika, medi, horèíka,
zinku, mangánu, chrómu, stroncia, kremíka, a celý rad ïalích
prvkov. V malých mnostvách
obsahuje vitamíny, minerály, enzýmy, aminokyseliny a spomínané stopové prvky. Zistil sa vitamín B1 (tiamín), vitamín PP (kyselina nikotínová), provitamín A.

Treba poznamena, e výskum
obsahu propolisu ete nie je
ukonèený. Preto mono oèakáva objavenie ïalích prvkov èi vitamínov, ktoré rozíria poznanie
"zázraèného" vplyvu propolisu na
zdravie èloveka a jeho lieèenie.
Propolis získaný z mierneho klimatického pásma obsahuje asi
40 rozdielnych fenolových komponentov. Z nich asi 90 - 95 %

ro vèelieho ú¾a je ove¾a sterilnejie, ako najèisteja operaèná sála.
Na propolis ve¾mi citlivo reaguje
aj baktéria pod názvom MRSA,
ktorá na ostatné formy lieèenia je
dos odolná. V posledných desaroèiach zaèali odborníci, ale aj
laická verejnos, stále viac pouíva propolis k lieèeniu rôznych
onemocnení. Tieto jeho vlastnosti sa dnes vyuívajú v rôznych
oblastiach medicíny a lieèenia.
Seriózne výsledky z výskumu boli získané pri pozorovaní 16 000

tvoria flavonoidy. Tie dodávajú
propolisu imunologické vlastností, ktoré v porovnaní s pouívanými antibiotikami ukazujú iroké
spektrum úèinnosti proti baktériám, vírusom a hubám. Pri jeho
pouívaní sa doteraz nepreukázali neiaduce úèinky, èo pri pouívaní syntetických antibiotík sa
tieto objavujú. Antibakteriálny
úèinok v propolise má kyselina
ferulová. Pri pokusoch s propolisom sa dokázal antimikrobiálny
úèinok na mnohé mikroorganizmy. Rozlièné ich kmene boli
znièené v priebehu 15 - 20 minút,
iné do 5 hodín. Úèinnos závisí
od senzibility makroorganizmov
a od zloenia a pôvodu propolisu.
Propolis má 5 000 rokov starú
históriu a preukázal svoju schopnos nièi vetky mikroorganizmy.
Propolis je lieèivou látkou pouívanou u od dôb egyptských faraónov. Asýrèania pouívali propolis na lieèenie rán a nádorov.
Gréci na lieèenie abscesu. Je to
najúèinnejie prírodné antibiotikum vetkých dôb. Pomáha udriava vynikajúce zdravie posilòovaním náho imunitného systému. Antibakteriálne, antivírusové a protiparazitické vlastností
propolisu sú tak úèinné, e vnú-t-

tisíc osôb v Dánsku, pod¾a ktorých boli pacienti oetrení pri rôznych ochoreniach prolisom. A
u 95 % sa preukázali pozitívne
výsledky lieèenia propolisom,
v 3 % bol výsledok negatívny
a v 3 prípadoch sa vyskytli alergie, preto lieèenie muselo by
preruené. Výsledky výskumu
boli prekvapujúce. Pozitívne bolo
lieèenie propolisom ovplyvnené
pri onemocnení hrubého èreva,
infekcii moèových ciest, oènom
zápale, dne, kåbovom reumatizme, zápale ved¾ajích nosových
dutín, otvorených ranách, prechladnutí, chrípke, bronchitíde, bolestiach uí, bolestiach hlavy, alúdoènom katare, paradentóze,
èrevnej infekcii, mykóze, ekzémoch, vyrákach, zápale p¾úc,
alúdoèných vredoch, peèene,
artritíde, p¾úcnych ochoreniach,
alúdoènej viróze, plynatosti
èriev, migréne, lèových kameòoch, oblièkových ochoreniach,
skleróze, poruchách krvného
obehu, bradaviciach, ochoreniach oènej spojovky, omrzlinách, ochoreniach predstojnej
¾azy, bolestiach zubov, odreninách a ïalích. Pod¾a výsledkov
výskumu v Chorvátsku, ve¾mi
s¾ubné výsledky sa dosiahli tie
pri lieèení rakoviny. Propolis má
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ve¾mi silný lokálny tlmivý úèinok
na bolesti. Tento úèinok je 3,5krát silnejí ako úèinok anestetika kokaínu a 5,2-krát silnejí ako
novokokaín. Ve¾mi dobre sa
osvedèil pri lieèení koných
ochorení ako sú ekzémy, psoriáza, opar a iných infekèných
ochoreniach koe. Výskum preukázal dobré výsledky pri lieèení
v gynekológii, najmä pri zápalov
povy a krèka maternice vyvolaných patogénnymi hubami alebo
baktériami. Dobré výsledky sa
dosahujú pri lieèení popálenín
a odrenín. Výskumom bolo zistené, e miesta na tele, ktoré sa
potrú propolisom, pohlcujú a
50 % iarenia (Prof. Èimárik).
Propolis je ve¾mi úèinný nie len
na lieèenie onemocnení, ale tie
na profylaxiu. Antiseptický a antibakteriálny vplyv propolisu ¾udský organizmus lieèi, oèisuje
a zároveò posilòuje a povzbudzuje imunitný systém èloveka.
Propolis sa dnes pouíva do dermatologických
prípravkov
a iných kozmetických výrobkov.
Vyrábajú sa zubné pasty s obsahom propolisu, ktoré sú ve¾mi
úèinné najmä pri paradentóze.
Vyrábajú sa spreje s propolisom
na ústnu hygienu a na bené povrchové oetrenie pokoky.
Pri priemyselnom spracovaní
propolisu, vzh¾adom na jeho vynikajúce úèinky, ne je propolis
docenený. Preto viac sa pouíva
v individuálnej príprave a spotrebe, pod¾a osvedèených receptúr,
najmä vèelármi ich blízkymi
a známymi. Naj¾ahou formou
ako vyui lieèivé úèinky propolisu, je alkoholová tinktúra. Na
jej prípravu je najlepie poui jablèný destilát, ktorý sa lepie
vstrebáva ako lieh, obsahuje
pektín a celý rad ïalích tráviacich enzýmov. Propolisovu tinktúru si pripravíme nasledovne:
30g rozdrveného propolisu dáme do tmavej f¾ae a zalejeme 5
dl 80 % jablèným destilátom. Uloíme na tmavé miesto pri izbovej
teplote a kadý deò 2 a 3-krát
zatrepeme. Po desiatych dòoch
alkoholový roztok precedíme cez
jemné umelohmotné sito a prefiltrujeme cez papierový filter. Tinktúru necháme v tmavej f¾ai ïalích 7 dní pri teplote 8 - 10 °C
a ete raz prefiltrujeme. Takto pripravenú tinktúru zriedime pridaním 5 dl 40 % jablèného destilátu, èím dostaneme 10 dl 60%
propolisovej tinktúry.
Dokonèenie v budúcom èísle.

Záhorská Bystrica

Zasadalo miestne zastupite¾stvo v Záhorskej Bystrici
Popri vo¾be zástupcu starostu, ktorým
sa stal p. Miloslav Sajan, patrila k hlavným bodom schôdze Miestneho zastupite¾stva konaného dòa 22. marca
2007 správa o nadstavbe Spoloèenského domu a situácia oh¾adne ïalieho financovania stavby. Správu o nadstavbe Spoloèenského domu v Záhorskej Bystrici predloil starosta p. Kuboviè. Pred rokovaním o tomto bode boli
poslanci na obhliadke stavby. Zmluvou
o dielo objednala mestská èas u firmy
ESCO s.r.o. nadstavbu spoloèenského
domu v Záhorskej Bystrici, èím vznikne
priestor pre kancelárie miestneho úradu pod¾a projektovej dokumentácie Ing.
arch. Steca. Zmluvná cena za zhotovenie diela je s DPH 14 144 683 Sk.
V priebehu výstavby sa zistilo, e je
nutné realizova práce, ktoré dostatoène nepomenúvala a nekvantifikovala
spracovaná projektová dokumentácia,
resp. v potrebnom rozsahu výkaz výmer a predbený rozpoèet alebo boli
poadované objednávate¾om v zmysle
dodrania kvality diela a akceptovania
prísluných výmer. Súèasne v rozpoète
neboli ocenené práce potrebné na uívanie diela ako interiéry, klimatizácia,
ploiny pre imobilných, slaboprúdové
rozvody, plynofikácia, ozvuèenie sobánej siene, rieenie statiky. Preto bol
rozpoètárkou vypracovaný nový výkaz
výmer, ktorý obsahuje vetky potrebné
práce na dokonèenie diela. Celková suma za vybudované dielo sa zvýila na
26 660 417 Sk. Ïalím významným
bodom bolo prijatie Veobecno-záväzného nariadenia o podmienkach drania psov. Zmenu VZN si vyiadala situácia, e vo VZN è. 2/2003 o chove
psov na území Záhorskej Bystrice neboli uvedené kontrolné orgány, ktoré
môu plnenie tohto VZN kontrolova
a za jeho poruenie ude¾ova sankcie.
Ïalie zmeny nastali v sankciách za
poruenie nariadenia o klasifikácii niektorých priestupkov. Do miest, kde je
pohyb psov zakázaný bolo okrem pôvodných pridané Námestie rodiny.
Uznesenia Miestneho zastupite¾stva
U z n e s e n i e è. 26/2007
Miestne zastupite¾stvo v o l í za zástupcu starostu mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica p. Miloslava
Sajana. Hlasovanie: Za 7, Zdral sa 1
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 27/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e o èinnosti Dobrovo¾ného hasièského zboru
v Záhorskej Bystrici za rok 2006 a Plán
èinnosti na rok 2007

2.  i a d a starostu, aby vytvoril pracovnú skupinu na posúdenie èinnosti
obecného hasièského zboru.
Termín: jún 2007
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 29/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu
o nadstavbe spoloèenského domu
v Záhorskej Bystrici
2. p o v e r u j e
a) starostu a predsedníèku komisie výstavby a dopravy, aby vymenovali komisiu na preverenie preinvestovaných
a rozpoètovaných nákladov
b) starostu s súèinnosti s finanènou
komisiou rokovaním s bankovými intitúciami o podmienkach získania úveru
na krytie zvýených finanèných nákladov Termín: apríl 2007
3. s ch v a ¾ u j e vypísanie verejnej súae v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní è. 25/2006 Z.z. na
výber dodávate¾a na dokonèenie stavby Termín: apríl 2007
4. u k l a d á
a) miestnemu kontrolórovi preveri
zmluvy medzi objednávate¾om a dodávate¾om
b) schva¾ovanie finanèných prostriedkov na jednotlivé etapy stavby Termín:
do 31.3.2007
5. p o v e r u j e právnika mestskej
èasti, aby preveril právnu zodpovednos za vzniknutý stav. Termín: apríl
2007 Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 29/2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a v e
d o m i e informatívnu správu o výstavbe v mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica v lokalitách KRÈE A VLKOVKA 5. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 30/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu p. Kubovièa o ukonèení
zmluvy o spolupráci so Spoloèným
stavebným úradom v Devínskej Novej
Vsi
2. r u  í uzn. è. 477/2006 zo dòa
5.9.2007
3. s ch v a ¾ u j e vypovedanie zmluvy
o Spoloènom stavebnom úrade v Devínskej Novej Vsi k 1.7.2007. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 31/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. r u  í Veobecne záväzné nariadenie è. 2/2003 o niektorých podmien-

kach drania psov na území mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
2. s ch v a ¾ u j e Veobecne záväzné
nariadenie o niektorých podmienkach
drania psov na území mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica s pripomienkami, s úèinnosou od 10.4.2007.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 32/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
Plán kultúrnych podujatí usporiadaných mestskou èasou Bratislava - Záhorská Bystrica v roku 2007 s tým, e
predpokladané výdavky na podujatie
dòa 30.11.2007 (ukonèenie taneènej
koly) budú zníené na 5000 Sk.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 33/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
plán kontrolnej èinnosti predloený
miestnym kontrolórom na 2. tvrrok
2007. Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 34/2007
Miestne zastupite¾stvo p o v e r u j e
právnika MÈ B - ZB Mgr. Miíka vypracovaním Dodatku è. 1 k zmluve o prenájme retaurácie v Spoloèenskom dome v mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica zo dòa 29.9.2006, prièom
predmetom prenájmu bude ve¾ká sála
v spoloèenskom dome. Dodatok bude
vypracovaný pod¾a predloeného návrhu. Termín: 28.3.2007 Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 35/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. r u  í Zásady hospodárenia s prostriedkami na pohostenie, obèerstvenie
a dary mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica schválené uzn.è. 231/
2004 zo dòa 28.9.2004
2. s ch v a ¾ u j e
a) Zásady hospodárenia s prostriedkami na pohostenie, obèerstvenie a dary
mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica s pripomienkami
b) reprezentaèný fondu starostu na rok
2007 vo výke 50 000 Sk
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 36/2007
Miestne zastupite¾stvo n e s ú h l a s í
s odpustením príspevku na technickú
infratruktúru Ing. Petra Krúpu z dôvodu, e sa nejedná o duplicitné plnenie.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
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U z n e s e n i e è. 37/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
mesaènú mzdu starostovi mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica vo
výke 48 300 Sk s úèinnosou od
1.1.2007. Hlasovanie: Za 5, Zdral sa 3
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 38/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e Urbanistickú túdiu zóny Záhorská Bystrica - Lúka pod Mariankou, vypracovaný
FORM-PROJEKTOM Ing. arch. Pavel
Gaparoviè a FORM-A Bratislava, jún
2006,spodrobòujúcu
Aktualizáciu
územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 1993, v znení neskorích zmien a doplnkov a overujúcu
rozvoj funkcie bývania v zmysle koncepcie Územného plánu hl. m. SR
Bratislavy - upravený návrh 3/2006,
pripravenom na rokovanie mestského
zastupite¾stva, ktorá bude vyuívaná
ako podklad pre vydávanie stanovísk
k investiènej èinnosti a ako podklad pre
územné rozhodovanie.
2. s ch v a ¾ u j e stanovisko mestskej
èasti k Urbanistickej túdii zóny Záhorská Bystrica - Lúka pod Mariankou, súèasou ktorého je vyhotovenie stanovísk uplatnených pri prerokovaní Urbanistickej túdie zóny Záhorská Bystrica
- Lúka pod Mariankou, august 2006
s tým, e pre usmeròovanie investiènej
èinnosti v danom území a pre územné
rozhodovanie bude podkladom variant
"A" rieenia, ktorý je v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou.
3. p o v e r u j e starostu zabezpeèi
u obstarávate¾a a spracovate¾a urbanistickej túdie dopracovanie túdie do
èistopisu v zmysle výsledkov prerokovania a schválenia miestnym zastupite¾stvom. Uznesenie bolo schválené
jednomyse¾ne.
U z n e s e n i e è. 39/2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e predloený urbanistický
návrh irích vzahov v lokalite Ivance
ako moný spôsob rieenia dopravných vstupov a technickej infratruktúry v území za podmienky akceptovania
stanoviska komisie výstavby a rozvoja
zo dòa 14.3.2007 a minimálnou plochou jednej stavebnej parcely 350 m2
s max. poètom 3 nadzemných podlaí,
prièom posledné nadzemné podlaie
bude podkrovné s max. koeficientom
zastavanosti 0,35 a koeficientom prírodnej plochy 0,65. Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.

Záhorská Bystrica

Súbor Matice Slovenskej Bystrièan
reprezentoval na Morave

Plán podujatí organizovaných
Komisiou kultúry v roku 2007

30. apríl - Stavanie máje
13.máj - Deò matiek
17.jún - Zahájenie Kultúrneho leta - Posedenie pri hudbe
30. jún - Hodová zábava - Oldies Párty
1. júl - S Bystrièanma pri muzice
15. júl - Posedenie pri hudbe
11. august - Súsedé súsedom
September - Deò ústavy
22. september - Jesenný bystrický jarmok
28. september - Taneèná kola spoloèenských tancov - zahájenie
30. november - Slávnostný veèer ukonèenia Taneènej koly
1. december - Zaèiatok adventu - zdobenie adventného venca na
Námestí rodiny

Nová úprava okolia kostola

V posledných týdòoch pred Ve¾kou nocou akiste nikomu neunikol
èulý stavebný ruch v okolí kostola, ktoré dostalo nový at v podobe
terénnych úprav a poloenia novej zámkovej dlaby. Tá svojim charakterom úplne koreponduje s dlabou na pri¾ahlom Námestí sv. Petra a Pavla. Bezprostredné okolie kostola tak po mnohých rokoch dostalo dôstojný ráz. Netreba azda pripomína, e chodník pri junej stene kostola chýbal od roku 2002, kedy bol vybúraný pri odvlhèovaní
základov kostola. Nový at dostalo aj priestranstvo pred hlavným
vchodom, ktoré sa vïaka odstráneniu brány z roku 1943 prepojilo
s Námestím sv. Petra a Pavla a podarilo sa tak vytvori bezbariérový
prístup ku kostolu. Stavbu realizovala firma VIASPOL pod vedením
Ing. Lyièiara. Úpravy boli realizované z finanèných zdrojov farnosti
a finanèného príspevku Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica.
Priestor architektonicky dotvára drobná sakrálna architektúra z konca
19. storoèia - kamenný krí z roku 1888 a Trojièný ståp z roku 1893.
Hornej èasti námestia dominuje pamätník padlým v prvej svetovej vojne, ktorý dala postavi obec v roku 1928 a neskôr boli na òom zveènené aj mená obetí druhej svetovej vojny.

Clodine vo famóznej fazóne

Druhá aprílová nede¾a bola pre slovenských turfmanov v tomto roku
premiérovou. Poèas mítingu na závodisku v bratislavskom Starom háji zaila medzi inými svoj tohoroèný debut nad prekákami aj 6-roèná
zverenka trénera Sokola v majetku pána Jaroslava Poláka zo Záhorskej Bystrice CLODINE. Pod¾a stávkových kurzov totálna outsiderka
predviedla v Cene Jindøicha Nìmèanského, prútené prekáky na
3000 m, výkon, ktorý dostihových fanúikov doslova ohromil.
Hneï po tarte zaujala výhodnú pozíciu tesne za èelom tartového
po¾a, pokojným galopom sa tesne drala vedúcich koní, prekrásnym
skokovým prejavom získavala metre, aby v èase, keï sa lámal chlieb,
v cie¾ovej rovine ¾ahko pobádaná dokejom Kaným prepla na vyí
rýchlostný stupeò, ktorý jej v poli dvanástich koní zabezpeèil pohodlné víazstvo.
Svojho èasu Clodine (Sharp Prod /USA/ - Clodee /GER/) kúpil na
drabe v nemeckom Baden - Badene známy bystrický podnikate¾ pán
Daniel Liïák. Jeho dostihová Stajòa Jarinek mala od zaloenia svoj
fun club, ktorý za jej "maskota" a "psychohypoterapeuta" v dobrej vôli
oficiálne vyhlásil práve Jaroslava Poláka. Toho, ktorému nikto nepovie
inak ako "Jarinek". Osvedèil sa, kobylke sa darilo. Získala dve víazstvá a nieko¾ko pekných umiestnení a keï na jeseò v roku 2005 dolo
k rozhodnutiu o jej predaji, vyuil Jarinek nepísané právo prednostnej
kúpy. Ob¾úbené zviera získal spolu so zaregistrovanou stajòou, farbami dostihového dresu, ba i uzdeèkou, take z poh¾adu Clodine sa niè
nezmenilo. A na jednu malièkos. Z uitoènej rovinovej kobyly sa
medzièasom stala vynikajúca skokanka, ktorá, ak jej zdravie vydrí,
má ancu "vyskoèi" poriadne vysoko.
Slovenská prekáková základòa je pomerne úzka. Len sporadicky sa
u nás objaví kôò, ktorý dokáe konkurova ove¾a poèetnejej skupine
renomovaných súperov spoza rieky Moravy. V nede¾u vak neèakane
zaiarila hviezdièka, ktorá je schopná ve¾kým hviezdam z Èiech a Moravy nielen konkurova, ale im aj poriadne podkurova.
mm

¼udový koncert, tak by sa dal nazva IX. Výroèný koncert cimbalovej
muziky "Vonica" v malebnej dedinke Krumvíø na Morave.Pozvali si medzi seba spevácky súbor "Bystrièan" zo Záhorskej Bystrice, aj s ich
hosami spevákmi a speváèkami z Vysokej pri Morave a externú sólistku súboru Bystrièan pani Mgr. art. Helenu Jurasovovú Blahovú
z Bratislavy. Vetko sa to zaèalo ete minulý rok pred Dòami Zelá
v Stupave a tak ponuka zo strany Vonice nedala na seba dlho èaka
a pozvanie záhorákov na Moravu bolo na svete.
24.marca 2007 sme teda vypravili celý autobus na Moravu, z èoho 38
úèastníkov bolo úèinkujúcich. Èakala na nás nabitá plná sála Krumvíøskeho kultúrneho domu a potom sa to zaèalo. Najprv domáci moravský blok cimbalovej kapely a potom slovenský blok pesnièiek s
harmonikou, duetá a zbory.
Obohatením slovenského bloku bolo sólové vystúpenie pani Mgr. art.
Helenky Jurasovovej Blahovej, ktorá zaspievala nieko¾ko veselých
záhoráckych piesní zo zberate¾ského kumtu svojho "tatu" Dr. Janka
Blahu. Spoloèný moravsko slovenský blok zaèal východoslovenskou
rezkou piesòou Ej, nechoce parobci a to v podaní moravsko slovenského enského zboru za doprovodu cimbalovej muziky. Pozdvihnutím dobrej nálady bol tzv. vínový blok pesnièiek o víne z Moravy a Slovenska. Mui z obidvoch brehov rieky Moravy sa nedali zahanbi
a spoloène zaspievali pôvodnú slovenskú trávnicu zo Zuberca: "Pod
Roháèom ijem." Dobrá nálada vrcholila, keï k spevu, ale i k tancu sa
pridali domáci speváci a taneènice a dvojhodinový program konèil
spevom veselých piesní, kedy vetci spievali, hrali a tancovali. Poslucháèi a diváci neetrili potleskom ...
Po oficiálnom programe nasledovala moravsko - slovenská beseda,
na ktorej zazneli nielen záhorácke pesnièky a "Slovenská pieseò"
v podaní Frantiky Butkovièovej zo Záhorskej Bystrice, ale aj dvojstranná výuèba slovenského a moravského ¾udového tanca. Plná sála, najmä mladích roèníkov vysoko ocenila Mgr. art. Helenu Jurasovovú Blahovú pri jej výuèbe ¾udového tanca z Myjavy. Vetci sme
boli radi, e dobrá mylienka sa zrealizovala vïaka vetkých tých, ktorí toto pozvanie na Moravu prijali a nielen to, oceòujeme aj aktívnu
podporu obidvoch obcí, z ktorých boli speváci a speváèky a to
z mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica a to osobne pánom
Vladimírom Kubovièom - starostom, ako aj pánom Duanom Dvoranom - starostom obce Vysoká pri Morave.
Naprostá väèina z nás sme amatéri, ale vysoko treba oceni, e na
Morave sme nechali kus dobrého srdca, istee aj dobrú náladu a prejav kultúry, hrdosti na nae slovenské a keï chcete aj osobitne záhorácke tradície, ktoré nám zanechali nai predkovia a ktoré chceme
aj naïalej rozvíja. Takýto záujem naich èlenov a hostí z Vysokej pri
Morave si zaslúi aj takéto verejné uznanie.
Vetkým úprimná vïaka!
tefan Martinkoviè, Záhorská Bystrica
Pozvánka:
Touto cestou sa zároveò obraciame na záujemcov o spev, najmä na
tých, ktorí bývajú v Záhorskej Bystrici a v okolí, keïe súbor
"Bystrièan" dopåòa svoje rady v enskej a muskej èasti zboru a to aj
z toho dôvodu, e v mesiaci júl 2007 súbor uskutoèní folklórne vystúpenie na festivale v Marija Bistrici v Chorvátsku.
Tel. kontakt: 02/ 52 62 34 36
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! ! ! ! P r e n á j o m ! ! ! !
Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica
ponúka na prenájom priestory ve¾kej sály
Spoloèenského domu na Gbelskej ulici
v Záhorskej Bystrici a k nej prislúchajúce atne a javisko.
Výmera sály je 400 m2.
Bliie informácie: t. è. 02/ 6595 6110,
0903/ 237 268, muzahorska.b@stonline.sk

port

EXEL FLORBAL CUP

28.marec 2007 bol hracím dòom krajského kola celoslovenskej kolskej súae EXEL FLORBAL CUP. Organizátori tejto súae zvolili za
dejisko krajského kola telocvièòu na Z kpt. J. Nálepku v Stupave. Víazi okresných kôl v Bratislavskom kraji bojovali o jedno postupové
miesto do celoslovenského finále 3.roèníka EXEL FLORBAL CUP
v kategórii chlapcov ako i dievèat. Z v Stupave je zapísaná ako
úspená kola v predchádzajúcich dvoch roèníkoch (vdy postup do
celoslovenského finále). Lene chlapci a dievèatá povyrástli a do súae museli nastúpi nové drustvá v danej vekovej kategórii U13.
Stupavskí chlapci a dievèatá nesklamali ani do tretice a po roku si
opä zahrajú o kolského majstra Slovenska pre rok 2007. Celoslovenské finále sa uskutoèní po prvýkrát 31.5.-1.6. 2007 v Stupave
v portovej hale Wilisport. (predchádzajúce roèníky sa konali v Koiciach, v portovej hale Casovia). Okrem hráèskeho úspechu florbalistov je táto skutoènos tie ve¾kým úspechom na poli diplomacie. Vo
finále dievèat, ktoré sa hralo na dve víazné stretnutia zvíazili stupavské dievèatá nad S Metodova 5:1 a 2:1, v chlapèenskom finále Z
kpt. J. Nálepku Stupava - Z Prokofievova Bratislava 5:1 a 6:1.
Srdeène blahoeláme a dríme palce v celoslovenskom finále!

VE¼KONOÈNÝ TURNAJ

Týdeò po EXEL FLORBAL CUPe sa v telocvièni Z v Stupave opä
ozývali florbalové radosti i sklamania. Z kpt. J. Nálepku, FBK Bogdau Stupava v spolupráci s MKIC v Stupave organizovali 1. roèník Ve¾konoèného turnaja pre najmladie florbalové nádeje (kategória U11).
V kategórii dievèat boli prihlásené tri drustvá: stupavské Pandy, dievèatá zo Z Hargaova a Z Jelaèièova. V dramatických súbojoch sa
najviac tastia priklonilo dievèatám Z Jelaèièova Bratislava, na druhom mieste skonèilo drustvo Panda Stupava a tretie prieèka patrí
dievèatám zo Z Hargaova v Záhorskej Bystrici. Suverénnym drustvom a víazom v chlapèenskej kategórii bolo drustvo Z Hargaova Záhorská Bystrica, ktoré vo finále nedalo ancu chlapcom z Nitry.
O tretie miesto si to rozdali stupavské Tigre a Srne, s úspenejím
koncom pre Tigre. Vetky drustvá boli ocenené pohármi a diplomom, nechýbali ani ve¾konoèné vajíèka. V súai jednotlivcov trofeje
putovali do Záhorskej Bystrice. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov
sa zúèastnil primátor mesta Ing. J. Bele, riadite¾ MKIC P. Slezák a riadite¾ Z v Stupave Mgr. L. Csillaghyi, ktorí poïakovali za dobre zorganizovaný turnaj a popriali najmladím florbalistom ve¾a zdaru do ïalej portovej èinnosti a hlavne ve¾a úspechov postupujúcim drustvám z florbalovej ligy Z Hargaova a Z Tigre Stupava, Panda Stupava na majstrovstvá SR 2007 v Koiciach, kde budú spomínané
drustvá reprezentova Bratislavský kraj.

Majstrovstvá Slovenska 2007

Tak to tu ete nebolo! Hoci do konca ligových súaí chýba nieko¾ko
kôl, je u jasné, e Stupava bude ma zastúpenie v celoslovenskom finále vo vetkých iackych kategóriách U11, U13, U15. V jednotlivých
ligách majú stupavské drustvá chlapcov dostatoèný bodový náskok
pred svojimi súpermi a ten im zabezpeèuje istý postup na M-SR.
V dievèenskej kategórii postupujú vetky drustvá Stupavy na M-SR
priamo ako nasadené.
Kalendár florbalu na nasledujúce obdobie:
· 27.-29.4.2007 - M-SR - U15 - ilina / Nemová
· 30.4.2007 - Perlos Cup - BU13 - Komárom
· 4.-6.5.2007 - M-SR - U13 - Koice / ilina
· 12.-13.5.2007 - O pohár Jizery - GU15 - Mladá Boleslav
· 18.-20.5.2007 - M-SR - U11 - Koice / Koice
· 31.5.-1.6.2007 - EXEL FLORBAL CUP - U13 - Stupava
· 7.-10.6.2007 - NISAOPEN - U14 - Liberec
· 14.-17.6.2007 - NISAOPEN - GU16 - Liberec
· 28.6.-1.7.2007 - SLOVAK OPEN - BU15 - Bratislava
· 10.-15.7.2007 - PRAGUEGAMES - U14 a U16 - Praha
Informácie o florbale na webových stránkach:
www.bogdau-stupava.wbl.sk
www.stupavacup.sk

To tu ete nebolo

Zanietené trénerky a manaérky florbalových drustiev - Eva Slezáková, Maja Demeterová a Maja
Polakovièová dokázali vyprovokova rodièov a okamite bol vyhlásený Rodièovský turnaj. Vytvorili
sa tri drustvá: otcovia z tímu Panda, mamièky detí zo vetkých tímov, ku ktorým sa pridala babka
O¾ga Rácová a napokon super Mix, v ktorom bojovali srne, èierne maèky a tréneri. Drustvá hrali
systémom kadý s kadým, no a bola to neskutoèná sranda, pretoe za pochodu sa uèili, èo je to florbal. Preèo? Cie¾om bolo oboznámi rodièov s florbalom, vytvori kolektív rodièov fandiacich florbalu,
a najmä spoloèné preívanie záitkov rodièov s demi. Aj keï eny mali svalovicu - chcú odvetu
a chcú sa stretáva. Pädesiatdva rodièov ïakovalo za výborný nápad a dobrý pocit.
-es-

Ve¾ký stolno-tenisový turnaj 2007
Na ve¾konoèné sviatky klub Priate¾ov
stolného tenisu v Stupave usporiadal
5. roèník Ve¾konoèného turnaja v stolnom tenise, ktorý sa konal dòa 7.4.
2007. Na turnaji sa zúèastnili hráèi zo
Stupavy, blízkeho okolia /Lozorno, Bratislava, Malacky/ a kamaráti z Rakúska
/Angern/. Podujatia sa zúèastnilo 24
hráèov, ktorí boli rozdelení do troch vekových kategórií.
Kategórie do 16 rokov sa zúèastnilo 5
hráèov,do 50 rokov 12 hráèov a nad
50 rokov 7 hráèov.
Kategória do 16 rokov
/5 hráèov - 1 skupina/
1. SCHMIDL Kristian /Angern/
2. PREKOP Jozef /Lozorno/
3. KOVANIÈ Kristín /Lozorno/
4. SALAY Jakub /Stupava/
5. NEMEC Bernhard /Angern/
Kategória do 50 rokov - dve skupiny
po iestich hráèov z kadej skupiny,
postúpili prví tyria do tvrfinále.
tvrfinále
Uleha J. - Molnar
Kahánek - mejkal
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3:1
3:1

Hiehs - vadlenka

3:2

Ulehla V. - Vicena
3:1
1. ULEHLA Vladimír /Lozorno/
2. ULEHLA Jozef /Lozorno/
Semifinále
3. HIEHS Dominik /Angern/
Ulehla J. - Kahánek
4. KAHÁNEK Jozef /Stupava/
Ulehla V. - Hiehs

3:1
3:1

o 3.miesto
Hiehs - Kahánek

3:2

o 1.miesto
Ulehla V. - Ulehla J.

3:0

Kategória nad 50 rokov
/7 hráèov - 1 skupina/
1. FAIX Michal /Bratislava/
2. KELENÈÍK Jozef /Lozorno/
3. NERADOVIÈ Rudolf /Stupava/
4. GREGU Ján /Bratislava/
5. KOLÁRIK METOD /Stupava/
6. OREMUS Pavol /Stupava/
7. NEMEC Wolfgang /Angern/
PST Stupava - Jozef Kahánek

port

Futbalový spravodaj

V prvých dvoch jarných kolách sme
videli v podaní naich seniorov bojovný a obetavý výkon. V Ruinove síce
prehrali 3:1 a doma remizovali s Blatným 1:1. V treom kole vo Sv. Juri, ia¾
stretnutie "odchodili" a s posledným tímom tabu¾ky prepadli na plnej èiare.
V záhoráckom stretnutí s K Malacky
o dramatické chvíle nebolo núdza. Nakoniec astnejí boli nai hostia po víazstve 4:2. ia¾ toto stretnutie ovplyvnili arbitri stretnutia po chybnom rozhodnutí, keï Janisovi neuznali v 49.
minúte regulárny gól.
Dorastenci si urobili doma strelecké
hody s Rusovcami vyhrali 8:0 a v Malackách vybojovali po remíze 2:2 cenný bod. Dobre rozbehnutú sezónu nedokázali potvrdi doma s FK Dúbravkou, keï po dobrom stretnutí prehrali
1:2.
Nasleduje podrobnejia analýza jednotlivých stretnutí.
A- mustvo
01-04-07
Stupava - Blatné 1:1 (1:1)
Góly: Bednár - Ollé
K: Tuinský - Leoviè
Zostava: Schwarz, Blaíèek, Kostka,
Slotík, Hodulík ¼., Janiss, Tuinský,
Hodulík M., Husák, Bednár, Vadel.
Hostia prili po víazstve nad Iskrou
Petralka v hernej pohode èo v niektorých fázach hry bolo cíti. Úvodná èas
patrila nám èo sme vyjadrili aj gólom,
keï v skrumái sa najlepie zorientoval
Bednár a v 12. minúte sme viedli 1:0.
O desa minút neskôr Slotík s Bednárom mohli da druhý gól, ale ve¾mi
s¾ubne sa zaèínajúci útok dvaja na jedného prekazil obranca hostí. V 26. minúte po priamom kope na 1:1 vyrovnal
Ollé. Vyrovnávajúci gól súpera posilnil.
Do konca prvého polèasu si vypracovali nieko¾ko gólových príleitostí. Hostia kopali tyri rohy za sebou a po jednom z nich brankár Schwarz reflexne
vyrazil loptu smerujúcu pod brvno.
Druhý polèas patril naím futbalistom,
ktorí ve¾mi túili po víazstve. Obrovské
ance mal Bednár, Kostka z voleja pekne vystrelil, ale iba do stredu brány,
Husáková i M. Hodulíková strela skonèili tesne ved¾a rde. Snáï do tretice získame plný poèet bodov vo Sv. Juri.
5.4.07
Sv. Jur - Stupava 3:0 (2:0)
K: 0
Zostava: Schwarz, Blaíèek, Kostka,
Slotík, Hodulík ¼., Janiss, Tuinský,
Hodulík M., Husák, Bednár, Bele (79.
Komlói).
K samotnému zápasu, ale hlavne prístupu väèiny hráèov je ve¾mi ako nieèo poveda. Jednoducho katastrofálny,
nezodpovedný výkon, bez bojovnosti a
futbalového nasadenia. Dúfajme, e to
bol iba momentálny kolaps. V 17. minúte sme prehrávali u 2:0!!!
14.4.07

14.4.07
Stupava - Malacky 2:4 (1:2)
Góly: Vadel, Tuinský - Ha¾ko 3, Rený
ÈK: Greif
Zostava: Dostál, Blaíèek, Kostka, Slotík, Hodulík ¼., Janiss, Tuinský, Hodulík M., Husák (78. Bele), Bednár, Vadel.
Nezachytený úvod stretnutia, výborná
naa hra v strednej fáze a totálna smola v poslednej èasti zápasu. Struène
takto by sa dal charakterizova vývoj
záhoráckeho derby. Dostali sme v tretej a osemnástej minúte rýchle dva góly a zdalo sa, e Malaèania z kadého
útoku hrozia gólom. Postupne sme
prebrali iniciatívu a vytvorili sme si nieko¾ko streleckých pokusov. V 43. minúte Tuinského center hlavou premenil Vadel. V úvode druhého polèasu
v 49. minúte Janiss opä hlavou prekonal brankára Preisa, ale asistent rozhodcu odmával "údajný" ofjasd. Po tejto fatálnej chybe asistenta rozhodcu
nai chlapci odpovedali ïalím gólom.
Tuinský strelou z dia¾ky vyrovnal.
Obrana hostí zaèala stráca istotu. Nai
hráèi neustále boli aktívnejí, ale v 68.
min. po rýchlom brejku nedovolene zastavili útoèiaceho Ha¾ka v pokutovom
území. Z nariadeného pokutového kopu
viedli Malacky 3:2. O es minút neskôr opä sa dostali hostia do preèíslenia naej obrany a dali svoj tvrtý gól.

K: 0
Góly: Gaparoviè 2, L.Víger 2, Jandorf,
Katona Ján, Salai, R.Víger
Zostava: Lenner,- Biro(70.Dzvoník),
Salai, Luèivianský, Habloviè (65min.
Záleík),- M. Víger, Katona, alamún
(60. Jandorf), R.Víger, - Gaparoviè
(62. Hánusek), L.Víger
V zápase z posledným tímom ligy,
sme sa hneï od úvodu pustili do súpera útoène. Vedenia sme sa ujali u v 8.
minúte po strele náho kapitána R. Vígera, ktorý vymietol ibenicu. Dalí gól
pridal Gaparoviè po chybnej rozohrávke súpera. V 23. minúte po rýchlom brejku alamún adresoval nabiehajúcemu Katonovi milimetrovú prihrávku a ten nemal problém skórova
do odkrytej bránky. O pár minút zvýil
nae vedenie po rohovom kope Peter
Salai, ktorý zaznamenal svoj premiérový gól v drese dorastu nezvyèajne oboma kolenami. Do prestávky ete raz
skóroval Gaparoviè. V druhom polèase nastúpili Rusovce z neznámych príèin len z deviatimi hráèmi v poli.
Výhodu o jedného hráèa sa nám podarilo zúitkova ete trikrát. iesti
presný zásah zaznamenal L.Víger po
zmätkoch v súperovej obrane. V 72.
mInute po nevýraznej strele R.Vígera
brankárovi Rusoviec vypadla lopta
a Jandorf dorazil. Druhí gól v zápase

Dorast
Malacky - Stupava 2:2 (0:1)
Góly : Gaparoviè, M. Víger
K: 0
Zostava: Lenner, Dzvoník, Salai, Luèivianský, Habloviè (46min. Nozdrovický- 65. Jandorf),- M.Víger, Katona, alamún, R.Víger, - Gaparoviè (79. Záleík ), L.Víger

O tom ako je ïaleko èi ako blízko od klasického lyovania k adrenalínovému portu freeride-skiing-u dôverne vie rozpráva Dano Majtan
- vestranný portovec a tenisový tréner. Lyova ho uèil otec u od
troch rokov a hoci si lyovanie Dano hneï nezamiloval, posledné dva
roky presedlal z klasického lyovania na adreanalínové. Zdanlivo
strmhlavé, urèite nebezpeèné a riskantné skoky a zjazdy terénom so
skalami, ¾adovcom, prevismi nie sú len o odvahe, ale najmä o presnosti, predvídaniu a dôkladnom poznaní terénu. Mu na lyiach akoby "vystrelený" ponad skaly - to je pointa tohto portu. Hoci kadý ide
sólo, u sa poriadajú aj preteky, väèina úèastníkov je zo zahranièia,
ale aj Slováci u útoèia na popredné miesta. Nedávno sa konali preteky HUDY sport Jasna Adrenalin 2007, kde sa zúèastnilo 52 muov
a 9 odványch ien. V celkovom hodnotení sa Dano umiestnil na 15tom mieste, zo Slovákov v prvej pätici. Pretekári boli prekvapení z terénu a vôbec zo Slovenska a naimi Tatrami boli uchvátení, pretoe
známejie sú strediská v Rakúsku a Slovinsku. Slováci sa tomuto
portu zatia¾ nevenujú profesionálne, ale amatéri dosahujú ve¾mi
slunú úroveò. Danovi prajeme ve¾a odvahy, pretoe jeho zaèiatok je
ve¾mi s¾ubný a mono raz bude stá na stupni víazov, celý a nabitý
adrenalínom...
-ps-

V priamom boji o 10. prieèku sa v Záhoráckom derby hral pre oko diváka
pomerne nezáivný futbal z mnostvom nepresností na obidvoch stranách. Dôleitý úvodný gól po rohovom
kope zaznamenal Gaparoviè u v 8.
min hlavou. Od tohto momentu prebrali
iniciatívu domáci, ale nepodarilo sa im
vyui nieko¾ko s¾ubných príleitosti na
strelenie vyrovnávacieho gólu.
Do druhého polèasu za zraneného
Hablovièa nastúpil Nozdrovický, ktorý
v 52. minúte zbytoène fauloval. Po následnom priamom kope sa centrovaná
lopta dostala na hlavu úplne nekrytého
striedajúceho útoèníka Malaciek 1:1.
Vedenie na nau stranu strhol v 68.
min M. Víger nechytate¾nou strelou zo
estnástky do pravého horného rohu.
U o 2. min vak bolo vyrovnané. Domáci zahrali rohový kop na zadnú rï,
kde sa v hlavièkovom súboji opä presadil strelec prvého gólu Malaciek 2:2.
V závereèných minútach zápasu sa
ance striedali na obidvoch stranách,
ale ani po Záleíkovej obrovskej príleitosti sa skóre nemenilo.
Stupava - Rusovce 8:0 (5:0)

vsietil v 88. minúte L. Víger a tak chlapci zaznamenali najvyie víazstvo
v tejto sezóne. GRATULUJEME!!!
Stupava - FK Dúbravka 1:2 (1:0) Gól:
Jandorf
St. iaci
Z. Ves - Stupava 3:0 (1:0) Prvá prehra
v súai, po ve¾mi slabom výkone!
Stupava - Pl. tvrtok 1:0 (0:0) Gól
Proke
Prípravka A
Stupava - KP Bratislava 6:1 Góly:
Kuboviè 2, Maek, Kopp, Barinka,
Jankovich
Domino - Stupava
1:1
Prípravka B
Stupava - KP Bratislava 1:2
Stupava - Domino
3:1 Góly: Nezník,
Distler, Belzár
Prípravka C
Stupava - ÈSFA Malacky 0:12
K.Ves - Stupava 6:3 Góly: Belzár S. 3
Na naej internetovej stránke www.
fkstupava.sk nájdete reportáe a fotodokumentáciu z majstrovských zápasov naich mustiev.
www.fkstupava.sk
Www.fkstupava.sk

Stupavský priekopník freeride skiing-u
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rôzne

POÏAKOVANIE
Zbierka na Jakubka

MS - SÈK skupina 2 v Stupave urobila zbierku na Jakubka, ktorému
tragicky pri výbuchu plynu, dòa 2.2.2007, zahynula mamièka a sestrièka. Rodina sa volá Ringoová, bytom Krompachy.
SÈK - 2 sa rozhodla pre zbierku postihnutým touto tragédiou. Urobili
sme zbierku od dobrých ¾udí, èo cítili s nimi. Vyzbieralo sa 26 000 Sk
Táto suma bola osobne odovzdaná dòa 17.3.2007 v Krompachoch
pánovi Ringoovi do vlastných rúk pani predsedkyòou Vígerovou,
pani Vasekovou a pani Sajanovou.
S pánom Ringoom sme sa stretli pred Mestským úradom v Krompachoch a odtia¾ sme ili spolu na cintorín, ucti si pamiatku zosnulej
manelky a dcéry. Na hrob sme poloili kyticu kvetov a zapálili svieèky. Po návteve cintorína sme odili na miesto tragédie. Bol to hrozný
poh¾ad a vetkým prítomným vyhàkli slzy.

Spoloèenská kronika Stupava
Narodili sa :
Jakub Sajan
Miriama Polláková
Richard Stovíèek
Peter Luák
Matej Sedlák
Jakub Fabian
Boris Kritoffy

Pán Ringo nás pozval na návtevu, kde sme mu odovzdali peòaný
dar. Jakubkovi sme odovzdali zlatú retiazku s príveskom, ako spomienku a pamiatku na Èervený krí zo Stupavy.
Pána Ringoa s Jakubkom sme pozvali na spoloèný obed. Po príjemne strávených chví¾ach sme sa s nimi rozlúèili.
Touto cestou ïakujeme pánovi Sajanovi Miroslavovi, ktorý nás ochotne odviezol do Krompách vlastným autom a urobil nám fotomontá
z tejto cesty.
SÈK skupina 2 ïakuje vetkým dobrým ¾uïom, ktorí prispeli na túto
humánnu èinnos. Zároveò SÈK 2 ïakuje zamestnancom ÈSOB
Bratislava, obyvate¾om Marianky a Stupavy.

Opustili nás :
Daniela Slezáková /1940/
Ing. Milan ály /1963/
Emília Maderová /1931/
Zosobáili sa:
Ivan Brbúch a Katarína Blaíèková

POÏAKOVANIE

Chceli by sme sa touto cestou poïakova MS SÈK skupina 2 pod vedením p. Vilmy Vígerovej, ktorá zorganizovala dobrovo¾ných darcov krvi na pomoc pre nau
drahú manelku, mamièku a dcéru Jiøinu Sabolovú. Ïakujeme Miroslavovi
Køívo-vi, Jánovi Èepièkovi, Jánovi Maderovi, Marte Dreninovej, Jaroslavovi
Vlasákovi, Pavlovi Slezákovi, Romanovi Slezákovi, Simonidesovi Michálkovi.
Ïakuje manel Vlado, dcéry a rodina Márie Janeèkovej.

Výbor SÈK 2 Stupava

Finalisti súae o Krá¾a detských èitate¾ov Stupavy 2007

Tomá Taro, Andrejka Sandanusová, Vanda Jánoová sa zúèastnili
Krajského kola o Krá¾a detských èitate¾ov v Malokarpatskej kninici
v Pezinku, 30.marca 2007.
15

Rôzne

O najkrajiu kraslicu

Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava
a Club Abbelimento
pozývajú na vernisá výstavy z cyklu Osobnosti Stupavy

Stupava - Mestské kultúrne a informaèné centrum v spolupráci so
spoloènosou Hydinár Gbely a.s. vyhlásilo regionálnu súa o najkrajie ve¾konoèné vajíèko. Od soboty 31. marca bola otvorená výstava
súaných prác a veru bolo èo obdivova. Kraslice vyzdobené na
mnoho spôsobov chytili za srdce kadého, kto obdivuje krásu a vie
uzna trpezlivos a zruènos tých, ktorí dokáu vyma¾ova na vajíèka
svoju duu. Prekvapilo nás, e ove¾a väèí záujem o súa prejavili
"cezpo¾ní", pretoe Stupavu napokon zachraòovali deti zo kolského
klubu a pani uèite¾ky s demi z prvého stupòa. Nu aj tu platí, e doma
nie je nikto prorokom. Nás, ako organizátorov poteilo aspoò to, e
sme pre Stupavèanov pripravili výstavu - prezentáciu toho najkrajieho, èo sa na Záhorí dá na vajíèka nama¾ova.
-ps-

Jozef Kritoffy 1895-1966

5. mája o 17.00 hod. vo výstavnej sieni Kultúrneho domu, vchod zo
Sedliackeho dvora. Výstava potrvá do 26. mája 2007, otvorená
denne od 16.00 do 18.00 hod. Info: 02/6593 4312

Ko¾ko ¾udí ije v Stupave?
Otázka, ktorá platí vade na Slovensku

V dnenej dobe ve¾kého rozvoja informaèných technológií, rozirovania systémov informácií, prepájania sa úradov telefónmi, faxami, emailami atï, stále posielame niekomu nejaké informácie, ten ich spracuje a pole ïalej a tak vzniknú rôzne tatistiky, "výstupy" s ktorými
zase dokola pracujú ïalí, jednoducho vetci majú "robotu".
Administratíva pekne rastie a nedá sa zastavi. Bojuje proti nej i naa
vláda, ale ten boj je podobný ako boj Dona Quichota s veternými
mlynmi.
Preèo taký úvod? Priiel na na Úrad formulár so iadosou o vyplnenie, s príslunými pokynmi.
Hneï pri prvom riadku vak nastal problém. Otázka stála: poèet obyvate¾ov ijúcich v obci?
Ako to zisti? Jednoducho?
Obec (mesto) vedie evidenciu obyvate¾stva. V nej sú zaevidovaní prihlásení obèania (cca 8600). Ale, v obci je postavených nieko¾ko desiatok nových rodinných domov. Domy sú zaevidované, ak sú skolaudované majú pridelené èíslo. Ale obyvatelia domu nie sú vetci zaevidovaní v evidencii obyvate¾ov. V niektorých prípadoch nie je zaevidovaný v obci nikto z domácnosti. Stojí tu len dom. V niektorých prípadoch je zaevidovaný jeden èlen, druhý, prípadne deti v mieste
predchádzajúceho bydliska. Take nikto nemá vedomos, ko¾ko ¾udí
býva v nových domoch. Naa platná legislatíva nevyaduje povinnos
prihlási sa trvalý pobyt v mieste kde ¾udia skutoène bývajú. Take je
to v poriadku.
Ïalej je v okolí - na naom chotári postavených ve¾a (na desiatky)
rekreaèných chát s monosou takmer (alebo) celoroèného obývania.
Chaty sú zaevidované, ¾udia vak nie. Ko¾ko ¾udí tu takmer celoroène
prebýva?
Èo z toho vyplýva? Nikto nemá preh¾ad o tom ko¾ko ¾udí ije v obci a
zase je jedna tatistika presný súèet nepresných èísel, ktorá ale musí
by poslaná ïalej, s údajmi sa ïalej pracuje a potom niekto ich zase
pouije pre ïalí rozvoj.
Len na malom príklade som ukázal jeden problém. Èo potom pri vykazovaní iných dôleitejích ukazovate¾ov? V parlamente sa schva¾ujú
jeden zákon za druhým, ale poslanci pri rieení "ve¾kých" problémov
nemajú èas na to, aby sa niekedy pozreli na to èo schválili, ako je to
dobré a naèo je dobré.

Zaèala turistická sezóna

Dòa 31.3.2007 sa uskutoènilo na Koarisku otvorenie turistickej sezóny 2007. Z regiónu Malé Karpaty bolo prítomných 110 turistov. Organizátorom tohto podujatia bol KST Tatran Stupava. Turistickú sezónu
otvoril I. Kuboviè. Vatru zapálil najstarí èlen KST J. krovan.

Z poznatkov z úradníckej praxe napísal S.Proke

Riadková inzercia
l Predám, prípadne prenajmem
gará v Stupave pri zdravotnom
stredisku. Cena dohodou.
Tel.: 0903 464 280.
l Predám, prípadne prenajmem
gará v Stupave na Jilemnického
ulici. Cena dohodou.
Tel.: 0903 464 280
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
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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.
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 Vyuèujem A.j, N.j v Stupave.
Tel.: 0903 448 177.

