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V tomto èísle nájdete: Projekt novej portovej haly l Obèania nie sú spokojní l Najlepia rozprávaèka l
Èo sa deje okolo starej poty l O letnom kine l Prvá výstava z cyklu Osobnosti Stupavy

Mesto Stupava pozýva 27. mája na
Slávnostné otvorenie Námestia sv. Trojice
Blahoeláme stupavským florbalovým mustvám
mladích a starích iakov, ktorí sa poèas jedného
týdòa stali vo svojich kategóriách MAJSTRAMI
SLOVENSKA sezóny 2006/2007.

OLYMPIC

Program:
14.30 hod. - chrámový koncert v podaní umeleckého súboru
LÚÈNICA vo Farskom kostole
16.00 hod. - slávnostné otvorenie námestia, vystúpenie maoretiek, speváckeho zboru NEVÄDZA a dychovej hudby VESELÁ
MUZIKA pred farským kostolom

25.máj 1900- amfiteáter - Stupava

Cena vstupenky: od 3.5. predpredaj 250,- na mieste 300,-

Predpredaj vstupeniek: v sieti Ticket portal, v Stupave - Kultúrny dom, Mestská kninica,
Tabak - Emília, Novinový stánok - Schwarz, Trafika na Budovate¾skej.
Info: 02/6593 4312 www.stupava.sk

riport

editoriál

V tomto svete techniky a umelej inteligencie,
kedy si ako adresu za meno nahlasujem
"zavináè", som sa z¾akol toho,
e strácam sám seba, vlastnú identitu.
e sa síce rád, ale predsa s obavami
stretnem vo ve¾kom a preto lacnom balení
zavináèov. Osobne mám zavináèe ve¾mi rád,
ale by zavináèom sa mi nechce.
Nu vo svete, v ktorom sa èlovek pomaly
stáva nepotrebným alebo len súèiastkou, od
ktorej sa skoro niè neoèakáva.
Vlastne oèakáva - splnenie pokynov
pod¾a precízne vypracovaných manuálov,
nu v takom svete èlovek stráca svoju tvár.
Keby len tvár, stráca aj hodnotu.
Premý¾al som nad tým,
èo nás môe povzbudi, èo nám pomôe
zosta dôleitými. Nemusíme zdobi
ve¾koploné bilboardy, ani by úèastníkmi
celebrity - ou, staèí ak zostaneme verní
sami sebe. Preto s ve¾kou radosou
a ve¾kým srdcom si vás dovo¾ujem oslovi
a pozva. Na Deò zelá ponúkame priestor
pre vae záujmy, koníèky, hobby,
amatérsku tvorbu, zá¾uby, pozývame vás,
moji milí, aby ste priate¾om a celému svetu
ukázali, èo vás baví, èo zbierate, èo robíte,
v èom sa h¾adáte a nachádzate.
To je ve¾mi dôleité a na to budú vetci
zvedaví. To bude ten identifikaèný
a neopakovate¾ný kód, aby si vás nikto
nepomýlil. A nám nezostáva niè iné,
len urobi nieèo, èo nás definuje,
identifikuje, aby sme neboli len zákazníci
a klienti. Lebo ak si na vás spomenie
vaa poisovòa astia a pole vám
blahoelanie k narodeninám, verte mi,
e to vybavil poèítaè. Úplne dokonale
s celým srdcom, môe na vás zabudnú
alebo v lepom prípade - spomenú si len
èlovek. Ten je omylný.
Poèítaè je neomylný a v záruke.
Na nás sa iadna záruka nevzahuje,
iadna lehota spotreby nie je nikde
vyznaèená. My sme jedineèní,
neopakovate¾ní a hoci sme ubolení vzájomným trením a nenávisou, navdy zostávame
prototypom. A prototyp je vdy ve¾ká
neznáma, nevyspytate¾nos sama o sebe,
vdy prekvapí a èo som ve¾mi astný,
nikto nemá ku mne návod. A èo som
astný, ani ja k iným nemám návod.
V tom je nae èaro, pretoe to ¾udské má
k¾úè v tom boskom. Neotvoríte dvere bez
k¾úèa. Môete ich vybúra násilím,
ale nikdy nebudete pozvaní.
Pre tých, ktorých oslovila moja mylienka
ukáza celému svetu svoje jedineèné "ja"
radím, aby zavolali na t.è. 02/6593 4312
alebo napísali na moju adresu
slezak zavináè msks-stupava.sk
Nu, èo mám robi,
zavináèa sa u nikdy nezbavím.

Stretnutie so starostom Bílovic

Pri príleitosti jarného kola Majstrovstiev Èesko-Slovenska pretekov malotraktorov Ecce Terra
2007 v Bílovicích nad Svitavou sa uskutoènilo neformálne stretnutie primátora mesta Stupava
so starostom Bílovic p. Pavlom Dolealom. Pán starosta je vo funkcii prvý rok a cie¾om stretnutia bolo pokraèova v priate¾ských kontaktoch, ktoré sa budujú u devä rokov. Na stretnutí
odzneli zaujímavé námety pre iriu spoluprácu medzi kolami, portovými klubmi a kultúrnymi spolkami. Obidvaja predstavitelia samospráv kontatovali, e je dôleité udriava a rozvíja èesko-slovenské priate¾stvo najmä medzi mladou generáciou, ktorá od rozdelenia spoloèného tátu nemá to¾ko podnetov príleitostí pre vzájomnú komunikáciu, ako mali predchádzajúce generácie. Na záver stretnutia sa dohodli, e pripravia ïalie stretnutie so irím zastúpením predstavite¾ov verejného ivota, aby sa tak vytvorili podmienky pre spoluprácu a partnerstvá na vetkých úrovniach kultúrneho, spoloèenského i portového ivota.
-ps-

Zasadalo mestské zastupite¾stvo

Stupava - Vo tvrtok 26. apríla sa v zasadacej sieni MsÚ konalo 6. zasadnutie Mestského zastupite¾stva Stupava. Rokovanie otvoril primátor mesta a po doplòujúcich návrhoch poslanci
odhlasovali program rokovania zastupite¾stva: Kontrola uznesení., Príprava a monosti výstavby úèelovej portovej haly v areáli Základnej koly kpt. Jána Nálepku Stupava - informácia.,
Rozbor hospodárenia Mesta Stupava, rozpoètových a príspevkových organizácií mesta za rok
2006, výrok audítora k úètovnej závierke, stanovisko hlavnej kontrolórky k závereènému úètu
mesta za rok 2006., Veci majetkové., Výstavba ¾adovej plochy - informácia., Transformácia príspevkovej organizácie Mestský podnik technických sluieb Stupava - informácia., Výsledky
schva¾ovania podaných iadostí o finanèné prostriedky EÚ a ïalí postup - informácia.,
Odmeny primátorovi mesta, hlavnej kontrolórke, plat primátor mesta - návrh., Správa o èinnosti mestskej polície za marec 2007., Rôzne., Interpelácie., Návrh uznesenia., Záver.
/dokumenty z rokovania Mestského zastupite¾stva v Stupave nájdete na www.stupava.sk/

Údrba a investície na tátnej ceste

Prednostovi úradu bola dlhodobo uloená úloha rokova so Slovenskou správou ciest, ktorej
patrí tátna cesta pretínajúca Stupavu, o jej údrbe a najmä investíciách zvyujúcich bezpeènos premávky na nej. Základným problémom je rieenie dopravnej situácie na kritickom
mieste kriovatky Hlavnej ulice so kolskou a Zdravotníckou ulicou. Mesto rokovalo s oprávnenými spoloènosami oh¾adne realizácie svetelnej signalizácie a na základe rokovaní bude
vypracovaná jednoduchá projektová dokumentácia kriovatky so svetelnou signalizáciou. Následne bude prerokovaná s dopravným inpektorátom, krajským úradom dopravy a Slovenskou správou ciest Bratislava. Rovnako bude prerokovaná monos rieenia prechodov prostredníctvom tlaèidlovej signalizácie (toto rieenie navrhuje spoloènos SIEMENS). Mesto písomne poiadalo Slovenskú správu ciest Bratislava o zvýraznenie (èervené a biele pásy) a doplnenie prechodov pre chodcov, vrátane vodorovného výstraného znaèenia prechodov na
ceste I/2. Poslanci zobrali informáciu na vedomie o ïalom postupe budú informovaní na májovom zasadnutí mestského zastupite¾stva.
-msz-

Na zastupite¾stve odznelo

Stupava - Na rokovaní mestského zastupite¾stva dòa 26. apríla v bode rôzne odzneli nasledovné príspevky. Primátor Ing. Ján Bele predloil návrh na mimosúdne pokonanie navrhovate¾a p. Petra Valovièa o náhradu kody spôsobenej úrazom 28. 01. 2005. Súdny spor je
vedený na Okresnom súde Bratislava IV. Ïalie súdne pojednávanie sa uskutoèní v júni
2007. Poslanci návrh prerokovali a neschválili.
Poslanec MVDr. Robert Kazarka predloil návrh na zvýenie stravnej jednotky pre stravovanie dôchodcov na 70,- Sk - zabezpeèi v rámci beného rozpoètu mesta. Poslanci návrh prerokovali a uloili prednostke úradu spracova návrh úpravy stravnej jednotky pre dôchodcov
na finanènú èiastku 70,- Sk so zapracovaním do rozpoètu mesta.
Poslanec Gustáv Bele iadal, aby v retauraèných zariadeniach sa vykonávali èastejie kontroly zatváracích hodín.
Viceprimátor Ing. ¼ubomír iak navrhol za èlenku komisie ivotného prostredia pani Obadalovú Zlaticu. Poslanci ju hlasovaním zvolili za èlenku komisie ivotného prostredia.
Poslanec Frantiek Lachkoviè predloil poslanecký návrh uznesenia "vetky vyvolané investície, ktoré sa týkajú prác a sluieb vzniknutých pri financovaní z európskych trukturálnych
fondov alebo iných dotaèných fondov nad 50 tis. Sk podliehajú schváleniu mestským zastupite¾stvom". Poslanci návrh schválili. Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal, aby na kadom zasadnutí mestského zastupite¾stva bol predloený preh¾ad financovania projektov a iadal prija opatrenia na urýchlenie stavebných prác na Námestí sv. Trojice.
-msz-

Základná umelecká kola v Stupave oznamuje záujemcom o túdium v k. roku 2007/2008, e prijímacie skúky do vetkých odborov /hudobný, taneèný,
výtvarný, literárno-dramatický/ sa uskutoènia v termíne 18.6. - 22.6.2007 od
13.30 do 17.30 hod. v budove koly na Cintorínskej ul.è.2. Informácie na tel.è.
02/65934438 v popoludnajích hodinách, e-mail: zusstupava@zusstupaval.sk
alebo www.zusstupava.sk
-2-

Stupava

Projekt novej portovej haly
Stupava - Na rokovaní mestského zastupite¾stva vo tvrtok 26.
apríla bola prerokovaná príprava
a monosti výstavby úèelovej
portovej haly v areáli Základnej
koly kpt. Jána Nálepku Stupava.
Ministerstvo kolstva Slovenskej
republiky vydalo výzvu na predkladanie iadostí o poskytnutie
dotácie na realizáciu projektov
materiálno - technického rozvoja
portu v roku 2007 v oblasti kolských areálov kôl so portovými
triedami - infratruktúra. V rámci
tejto výzvy je moné iada o nenávratný finanèný príspevok na
vybudovanie portovej haly. Výka spolufinancovania zo strany
iadate¾a nie je urèená. Pod¾a
predloenej cenovej ponuky riadite¾om základnej koly, táto investícia by bola vo výke cca 12
mil. Sk. Výstavbu portovej haly
prerokovala finanèná komisia,
ktorá neodporuèila spolufinancovanie tohto projektu z dôvodu
spolufinancovania viacerých projektov zo trukturálnych fondov.
Odporuèila, aby mesto pripravilo
stavebnú a technickú dokumentáciu projektu pre ïalie výzvy
a monosti získania finanèných
prostriedkov z grantov. Mestská
rada sa stotonila so stanoviskom finanènej komisie.
Návrh prerokovala Rada Základnej koly kpt. J. Nálepku dòa 23.
apríla, ktorá odporuèila iados
o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku poda na
prísluné ministerstvo.
V diskusii primátor mesta uviedol, e finanèné krytie by mohlo
by zabezpeèené úverom alebo
z finanèných prostriedkov získaných za odpredaj majetku mesta.
Mesto by sa malo podie¾a na
spolufinancovaní projektu vo
výke 6 mil. Sk, èo predstavuje
50% z celkovej finanènej èiastky.
Bliie informácie úspenosti získania finanèného príspevku na
vybudovanie portovej haly
predniesol riadite¾ Z Mgr. Ladislav Csillaghy. Uviedol, e rozsah
portových aktivít, èinnos kolských portových stredísk a najmä masovos florbalu sú rozhodujúce pri posudzovaní oprávnenosti iadosti o podporu a majú
ve¾kú váhu pre kladné vybavenie
iadosti.
Poslanec Branislav Ondru - informoval o èinnosti kolského
portového strediska. Výstavbou
portovej haly sa zvýi kvalita poskytovaných sluieb základnej
koly, zvýi sa úroveò technického zázemia a zárukou vyuitia je
kvalitný personál, ktorým kola
disponuje u teraz.

Interpelácie poslancov

Na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa 26.4. 2007 poslanci podávali interpelácie. Písomné interpelácie odovzdali Andrea Foltínová, Miroslav Foltín.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal informáciu o tom rieení skládky odpadov, "Karkulky": Na interpeláciu odpovedal primátor mesta a informoval o zaèatí konania
na odstránenie stavby na základe iadosti splnomocnenca vlastníkov stavby.
Poslanec MVDr. Robert Kazarka vyjadril nespokojnos s tým, e neobdral odpovede na vetky interpelácie podané na MsZ 29. 3. 2007. iadal informáciu èi je
vypracovaný èasový harmonogram opráv výtlkov na miestnych komunikáciách.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec iadal upravi chodník na ul. Mlynskej, pri objekte vo
vlastníctve p. Kapitána. Poslanec Frantiek Lachkoviè interpeloval stav bránky na
starom cintoríne - hlavný vchod zlomenú lavièku za hlavným kríom, iadal ich
opravi. Upozornil, e na Kremenici sa nachádza biokoridor, ktorý nie je chránený,
ale zneèistený, iadal vykona nápravu. Upozornil na to, e cesta nie je skolaudovaná a iadal, aby mesto oslovilo zdruenie stavebníkov, aby dstránenilo èierne
skládky odpadov najmä stavebnej sute.
Poslanec Gustáv Bele upozornil na rozkopávku na ul. Marcheggskej, stavba nie
je dokonèená. iadal preveri uívanie spoloèného dvora a s tým súvisiace
sanosti. Jedná sa o bytový dom na ul. Zdravotníckej a susedský spor medzi p.
K. a pani P.. iadal preveri uívanie spoloèného dvora. Upozornil na skutoènos,
e pani P. vykonáva oplotenie bez prísluných stavebných ohlásení.
Prezentoval závery komisie podnikate¾ských èinností, jednalo sa hlavne o dodriavanie zatváracích hodín v retauraèných zariadeniach, iadal vykonáva èastejie kontroly mestskou políciou. V zmysle rokovacieho poriadku boli podané aj písomné interpelácie. Poslankyòa Andrea Foltínová podala interpeláciu adresovanú
prednostke úradu na rieenie vyèistenia - prehåbenia vodného toku a s tým súvisiace práce na odstránenie suchých a náletových stromov pri povodí. Inkriminovaným miestom je èas toku pri Bitúnkovej ulici. Písomnú interpeláciu podal aj
poslanec Miroslav Foltín zameranú na èasovú postupnos rieenia spevnenia pozemku v správe mesta na ulici Marcheggskej. Táto vychádza zo skutoènosti, e
problém sa riei od októbra roku 2004. Týka sa pozemku oproti bývalej STS pri
bývalých garáach "èéesádé". Pozemok nie je udriavaný a pri daïoch tu vznikajú obrovské kalue vody. V prípade suchého poèasia toto miesto je zdrojom piesku
a prachu a v prípade veterného poèasia "prach a piesok doslova terorizujú obyvate¾ov. Obyvatelia a podnikatelia majú saený prístup k svojim prevádzkam a obývate¾ným prietorom, prièom si poctivo platia dane. Mesto v podstate sauje podnikate¾om prístup zákazníkov do ich prevádzok a obyvate¾om do ich domovov."
- to¾ko citát z interpelácie k problému, ktorý sa riei u nieko¾ko rokov.
Poslanci Andrea Foltínová a Miroslav Foltín interpelovali skutoènos, e neobdrali
odpovede na vetky interpelácie podané písomne na MsZ 29. 3. 2007.
-msz-

Poslanec MVDr. Robert Kazarka
sa stotonil s názorom poslanca
Ondrua. Zaujímal ho prevádzkový reim portovej haly a vyaenos a dostupnos pre irokú
verejnos. Navrhol, aby sa pri
projektovaní vykurovania vyuili
monosti alternatívnych zdrojov.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec navrhol odpreda jestvujúci objekt
mestskej portovej haly. Prehodnoti nájomnú zmluvu s doterajím prevádzkovate¾om a na základe znaleckého posudku mestskú portovú halu odpreda a získané finanèné prostriedky poui na realizáciu novej portovej
haly. Upozornil na monos získania finanèných prostriedkov
z odpredaja pozemkov na ul.
Zadná. Navrhol, aby mesto poiadalo o finanèné prostriedky
Bratislavský samosprávny kraj.
Upozornil na prevádzkové náklady, ktoré bude treba prefinancova.
Poslanec Gustáv Bele súhlasil
s realizáciou portovej haly. Upozornil, e ponuka na dodávku
portovej haly je z novembra
2006 a projektový zámer je predloený poslancom a v apríli
2007. Stotonil sa s návrhom Ing.
Ukropca - halu odpreda a získané finanèné prostriedky poui na
výstavbu novej. Viceprimátor Ing.
¼ubomír iak - informoval o stanovisku mestskej rady a finanènej komisie, ktoré odporuèili pripravi projekt a na výzvu reagova v ïalích rokoch.
Poslanec Frantiek Lachkoviè odporuèil realizáciu portovej haly.
Poslanec Branislav Ondru informoval kolegov, e výzva bola
zverejnená v polovici marca
2007, monosou realizácie portovej haly sa kola zaoberala dlhiu dobu. Z tohto dôvodu je i ponuka z minulého roka.
Poslanec Miroslav Foltín sa zaujímal, èi investícia bude zrealizovaná do konca roku. Na túto
otázku odpovedal riadite¾ koly
Mgr. Ladislav Csillaghy, ktorý informoval, e je vypracovaný harmonogram realizácie prác. Po
diskusii poslanci zobrali informáciu na vedomie a schválili spolufinancovanie vo výke 6 mil. Sk
v rámci výzvy Ministerstva kolstva Slovenskej republiky "Materiálno - technický rozvoj v oblasti
kolských areálov kôl so portovými triedami - infratruktúra"
na projekt kolská portová hala
Stupava.
-pod¾a msz-

Obèania nie sú spokojní

Stupava - Obèania bývajúci na ulici Záhumenskej a Devínskej ceste petíciou vyjadrili nespokojnos nedokonèenou a vleèúcou sa rekontrukciou vozoviek. Tieto
nesú následky po plynároch, ktorí vymieòali rozvody plynu za strednotlakové. Pri
povo¾ovaní stavby sa mesto s SPP dohodlo, e komunikáciu síce neuvedú do pôvodného stavu, ale na úèet mesta zloia finanènú èiastku potrebnú na rekontrukciu cesty. Mesto toti súbene iadalo regionálnu správu ciest (tejto spomínané
komunikácie patria), aby pri rekontrukcii vybudovala na týchto cestách kanalizáciu pre odvedenie daïovej vody. Pod¾a dohody sa mala stavba realizova v roku
2006. V tom èase vak obvodný úrad iv. prostredia stavbu kanalizácie nepovolil,
pretoe .p. Hydromeliorácie nesúhlasil so zaústením kanalizácie do melioraèného kanálu. Mesto vstúpilo do rokovania s týmto podnikom dohodlo sa na prevzatí
správy kanála a na základe tejto dohody súhlasili so zaústením kanalizácie. Potom
mohol obvodný úrad P vyda súhlas k vydaniu stavebného povolenia. V tomto roku sú na rekontrukciu spomínaných vozoviek vyèlenené finanèné prostriedky vo
výke 4 mil Sk, chýbajú prostriedky vo výke 5,5 mil Sk. Mesto sa obrátilo na
predsedu BSK pána Bajana a poslancov BSK so iadosou o zvýenie rozpoètu
pre túto akciu. Intenzívne rokovania s BSK a RSC smerujú k tomu, aby do konca
t.r. bola investícia v plnom rozsahu. Súèasou stavby je i vybudovanie chodníka na
Záhumenskej a Devínskej ceste. Mesto rokovalo s firmou Volkswagen o monosti
spolufinancovania tejto stavby. Po dohode s VW mesto dalo spracova projekt,
firma pris¾úbila kofinancovanie. Tento krok nie je prázdnym gestom, firma uíva
komunikáciu na prepravu zamestnancov autobusom (6x denne) a preto sa chce
podie¾a na jej rekontrukcii aj finanèným príspevkom. Celé dielo sa bude realizova postupne, najprv sa vybuduje kanalizácia na povrchovú vodu od Devínskej
cesty a po kriovatku Záhumenská - Hlavná (po Ú¼UV), potom bude odfrézovaný
povrch telesa vozovky, budú poloené obrubníky a na koniec nový asfaltový povrch po celej komukácii a po odboèku k èistiarni odpadových vôd.
-ps3

Stupava

Stretnutie s poslancom

Keï som kandidoval za poslanca náho mestského zastupite¾stva,
predloil som vám nieko¾ko konkrétnych s¾ubov. Nie vetky sa dajú
splni hneï, splnenie niektorých mono nebude závisie len odo mòa.
Avak základným s¾ubom bolo, e vám budem k dispozícii, e vytvorím priestor na to, aby sme mohli navzájom pravidelne komunikova.
Preto zaèínam od mája pravidelné individuálne stretnutia s vami, volièmi z Mástu. Do leta vám budem k dispozícii vdy raz mesaène, ak
sa to ukáe málo, môe to by aj èastejie. Príïte a ja si rád vypoèujem vae pripomienky a návrhy k mojej práci, k èinnosti volených orgánov mesta, èi k iným aktivitám na území Stupavy. Miestom stretnutia bude vdy miestnos urbariátu, v budove, v ktorej sa nachádza
mestská kninica R. Morica na rohu Hviezdoslavovej ul. a Devínskej
cesty. Prvým termínom je 31. máj 2007 od 8.30 do 10.30 hod a druhým 14. jún 2007 tie od 8.30 do 10.30 hod.
Okrem toho vás, váení obèania, ak pouívate internet pozývam navtívi moju internetovú stránku na adrese www.branoondrus.sk alebo
www.branoondrus.eu. Nájdete na nej informácie o mojej èinnosti,
o zasadaniach mestského zastupite¾stva, o práci komisie kolstva,
mládee a portu, ktorej som predsedom, ale aj ïalie rubriky. Prostredníctvom stránky mi môete posla odkaz, alebo mi napíte na
elektronickú adresu brano@branoondrus.sk.
Braòo Ondru, poslanec MsZ v Stupave

Preèo sa nepripojili

Stupava - Napriek tomu, e v poslednom období sa v naom meste
nebudovala kanalizaèná sie, pri hodnotení výsledku hospodárenia
za minulý rok, poslanci iadali predloi preh¾ad objektov, ktoré nie sú
napojené na jestvujúcu kanalizáciu. Materiál vypracoval a predloil
riadite¾ mestského podniku VaK Blaej Fabián. Pod¾a zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách je vlastník nehnute¾nosti, na ktorej
vznikajú odpadové vody povinný pripoji nehnute¾nos na verejnú kanalizáciu. V opaènom prípade sa dopustí priestupku, práve z tohto
dôvodu sú vlastníci nenapojených nehnute¾ností do jestvujúcej siete
verejnej kanalizácie evidovaní. Evidované nehnute¾nosti sú nenapojené z nieko¾kých dôvodov - nie sú pripojené na verejný vodovod, pripojeniu nehnute¾nosti bránia technické problémy (zväèa výkový
rozdiel), majú monos pripojenia, ale doteraz tak neurobili. Vlastníci
nehnute¾ností boli nieko¾kokrát vyzvaní k pripojeniu, pod¾a zistenia
majitelia nehnute¾ností si dokonca nedávajú vyváa odpadové vody,
teda je tu podozrenie, e ich nezákonne vypúajú alebo, e sú nelegálne napojené na kanalizáciu. Jedná sa o 60 vlastníkov nehnute¾ností, medzi nimi sú i podnikate¾ské subjekty, prièom ani jeden nevyváa odpadové vody fekálom. Na základe informácie, ktorá odznela
na rokovaní MsZ poslanci uloili prednostke úradu vypracova návrh
postupu rieenia nenapojených objektov - nehnute¾ností na kanalizáciu s monosou napojenia.
-msz-

Vytvor si svoj hrnèek

Kurz keramiky pre rodièov s demi, na ktorom sa môu rodièia spolu
s demi pod vedením lektora nauèi rôzne techniky pracovania s hlinou. Na prvom stretnutí sa bude mode¾ova a na druhom glazova.
Pri práci s hlinou sa dá dostatoène vypnú (je to druh arte - terapie),
máte príleitos strávi príjemné a kreatívné chvíle spolu s Vaími
demi, nauèí sa nieèo nové ale i spozna nových ¾udí.
Kurz sa uskutoèní v dòoch 7. a 14. júna, od 17.30 do 19.30 hod,
spolu 4 hodiny. Poplatok je 600,-Sk za rodièa a diea. V cene je
hlina, glazúry, výpal a lektor.
Poèet miest je obmedzený (6-8 ¾udí), preto sa treba záväzne prihlási
a zaplati poplatok najneskôr do 1.júna 2007. Vyplnením prihláky
a zaplatením poplatku sa povaujete za prihláseného.
V prípade väèieho záujmu ponúknem i ïa¾í termín.
Da¾ie informácie Vám rada zodpoviem na t.è. 0903 956 627.
Teím sa na Vau úèas
Iveta Vachálková

Preteky malotraktorov
v Bílovicích nad Svitavou

V sobotu 12. mája sa v Bílovicích nad Svitavou - presne "U komína",
ktorý je po kostolnej vei druhou dominantou obce a vlastne takým
majákom bez mora, konal dvanásty roèník jarného kola pretekov malotraktorov do vrchu Ecce Terra. tartova sa rozhodlo 30 pretekárov,
z toho bolo es ien a es Slovákov - Stupavèanov. Dramaticky pôsobiaca obloha zamieala organizátorom karty, èo sa prejavilo pri
slávnostnom otvorení podujatia. Dáï nás síce rozohnal, ale vzápätí
vykuklo slnko a preteky mohli zaèa. V Bílovicích pre túto udalos udriavajú v pôvodnom stave komunikáciu - tra, ale aj to u skoro skonèí, pretoe nie vetci obyvatelia tejto ulice majú rados z rozvitej komunikácie, ktorá ich síce preslávila, ale znepríjemòuje im ivot. Nu
a ako obstáli nai pretekári. V kategórii amatérov sa na prvom mieste
umiestnil Lubo Gramblièka, druhé obsadil jeho brat Milan, zastupovali Dubotým. V kategórii peciálov na svojom bájeènom stroji prvé
miesto obsadil tefan Brbúch tie z Dubotýmu. V kategórii H (ilo tu
o dosiahnutie stanoveného èasu 1 minúta 11 sekúnd) sa s rozdielom
+ 0.09 sekundy na treom mieste umiestnil Anton Gama - HC Pentagon, na piatom mieste skonèil Pavel Gramblièka - HC Pentagon, na
iestom mieste skonèil Roman Diviak HC Pentagon. Program pretekov tradiène obohatilo vystúpenie taneènej skupiny Devils pod vedením Martiny Mózovej. Jesenné kolo pretekov sa koná v Stupave zaèiatkom septembra.
-ps- foto: ¼. Mózová

Èo sa deje okolo starej poty

Stupava- Stavebný odbor pri mestskom úrade vykonal tátny stavebný doh¾ad na stavbe "Rekontrukcia objektu starej poty na Hlavnej
ulici - hotel Pota". Po vykonanej sanácii celej budovy boli stavebníkovi povolené len zabezpeèovacie práce t.j. pilotá susediacich
objektov po obidvoch stranách staveniska. Pokraèovanie ïalích
prác bude povolené a po predloení prepracovanej projektovej dokumentácie, v ktorej musia by zoh¾adnené pripomienky stavebného
úradu a mesta, s potrebnými stanoviskami a vyjadreniami.
-il-

Kanalizácia na Novej ulici

Stupava - Výstavba technickej infratruktúry rekreaènej zóny Stupava
pokraèuje výstavbou kanalizácie v prvej èasti ulice Nová. Práce komplikujú terénne obmedzenia po celom úseku od kriovatky po odboèku na ulicu Lesnú. Tento úsek je najkomplikovanejí, èo spôsobuje
problémy stavebnej firme, obyvate¾om ulice a doprave. Zároveò sa
vykonávajú práce na prípojkách pre rodinné domy na obidvoch stranách ulice. Mestský úrad naraz vyzve vetkých majite¾ov rodinných
domov na tejto ulici, aby sa pripojili na kanalizáciu, a po ich pripojení bude nový zberaè napojený na jestvujúcu kanalizáciu. Súbene sa
v èasti od tadióna smerom k Obore buduje chodník a prebieha úprava terénu po poloení kanalizácie v Parku. Projekt má by ukonèený
v decembri t.r., predpokladá sa, e práce budú ukonèené skôr. -il-4-

Stupava

Nae milované deti

Najlepia rozprávaèka

Nu milé nae deti, naa svetlá budúcnos, vy, ktoré nás doopatrujete, tak sme dopadli, e pre vau ochranu a bezpeènos montujeme
v kolách kamerové systémy. Naozaj to myslíme dobre, kto by to na
rovinu myslel patne, chránime vás a sledujeme studeným okom kamery, aby ste sa nám nepozabíjali. Tak ako v tej Amerike, kde sa môe na univerzitnej pôde odohra masaker, hodný Oskara za horor. Nu
je to o tom, e za vetko sa musí zaplati. Aj to, e sa doèítame na
stránkach bulvárneho èasopisu, e sexuálne scény sa odohrávajú na
záchodkoch koly. Aj to, e obrázky a videozáznamy kolujú na z mobilu na mobil, ktorý sme vám, nae milované deti, kúpili len preto, aby

V Gajaroch sa 29. apríla konala regionálna prehliadka hovoreného
slova Konc jak ivé. Súaná prehliadka bola zameraná na prezentáciu ¾udových rozprávaèov, ktorí prednáali svoju vlastnú tvorbu, poväèine ilo o humorne ladené príbehy v rodnej záhoráètine. Podpatúnsky región reprezentovali p. Antónia Suchá a A. Lachkovièová
zo Stupavy a p. H. Piaèková zo Záhorskej Bystrice. V porote zasadli
básnik a spisovate¾ Jozef Moravèík - Jakubovec, Mgr. Emília tefeková a Jozef Gerthofer. Do súae sa prihlásilo devä rozprávaèov z Dolného Záhoria. Ve¾kým poteením pre nás bolo, e porota za najlepiu
rozprávaèku vyhlásila pani Tonku Suchú zo Stupavy. Podujatie organizovalo Malokarpatské osvetové stredisko Modra, OZ Pre Záhorie
a OcÚ Gajary.
-ps-

ste mohli s nami komunikova. Aj poèítaèe sme vám kúpili, aby ste
boli "in", aby ste kráèali s dobou. A nestíhame sledova vae chat-y,
na tie nae u nemáte s nami èas ís ani na víkend. Usilovní v práci a
zabezpeèovaní spokojnosti a blahobytu sa nám to zaèína vymyka
z rúk. Asi by sme vás mali zaèa uèi piec chlieb a sadi kapustu,
plies koíky a priíva gombíky. Netvrdím, e je to najlepí kurz pre
tento ivot, ale aspoò vám to uetrí èas. Èas minutý aj ináè ne konzumne. Nie, nie ste na vine, ste nevinné, nae milované deti, lebo vy
ste ná obrázok, vy ste nae zrkadlo. Hoci sa ho snaíme vylepi a
vyglancova tými najlepími a najúèinnejími letidlami, tie muhy
svedomia nezmiznú. Asi musíme skúsi ocot, jeho trpkos a pach, boles a skromnos. Verte mi, po tom octe, to zrkadlo je najèistejie.
-Pavel Slezák-

A3 REAL INVEST
CONSULTING, s.r.o.
- realitné sprostredkovanie, predaj,
kúpa, prenájom nehnute¾ností
- právne zabezpeèenie transakcií
- právne a daòové poradenstvo
- katastrálne prepisy
- finanèné a investièné poradenstvo
- poistenie nehnute¾ností
kontakt: 0910 955 699, 444 565 90
Email: zahlbrucknerova@a3real.sk
www.a3real.sk

ALLIANZ-SLOVENSKÁ
POISOVÒA, a.s.

- investièné ivotné poistenie
- kapitálové ivotné poistenie
- úrazové poistenie
- cestovné poistenie
- poistenie budov
a domácností
- poistenie zodpovednosti
za kodu
- poistenie vozidiel
- poistenie podnikate¾ov

O letnom kine

kontakt: 0903 900 215
Email:
beata.fabianova@stonline.sk

Toto som si preèítal na oficiálnej stránke spoloènosti, s ktorou Mestské kultúrne a informaèné centrum uzatvorilo zmluvu o prenájme amfiteátra Borník - letné kino. Je to názor anonymný a predsa chcem reagova, aby nevznikali zbytoèné dohady a nedorozumenia. My, nemáme kapacity na to, aby sme mohli zabezpeèi prevádzku letného
kina v takom rozsahu ako spoloènos, s ktorou sme uzatvorili zmluvu.
Prevádzkovali sme kino v KD aj v amfiteátri a viem, aké sú s tým spojené náklady a tie riziko, ktoré predstavuje najmä letné kino. Zároveò
nám ilo o to, aby letné kino v amfiteátri Borník bolo v prevádzke, preto sme uzavreli zmluvu so spoloènosou, ktorá je schopná zabezpeèi
premietaèov, dramaturgiu a ïalie prevádzkové záleitosti, tak, aby
sa poèas leta v amfiteátri hrali premiérové filmy. Pre tento rok sme sa
dohodli na prijate¾nej výke nájomného za jeden hrací deò (skutoène
odohrané predstavenie). Z naej strany má prenajímate¾ k dispozícii
amfiteáter - h¾adisko, zázemie (sociálne zariadenie) a premietaciu kabínu s premietaèkami. Revízie, údrbu techniky, poièovné, dopravu
filmov, obsluhu a pomocný personál si zabezpeèuje na vlastné náklady. V tomto roku sme investovali do obnovy h¾adiska a vybudujeme
toalety, ktoré síce pripomínajú "kadibudky", ale sú vybavené moderným splachovacím zariadením. Osobne prevádzkovate¾ovi kina prajem, aby mu aj poèasie prialo, pretoe pripravil bohatú ponuku filmových predstavení pre Stupavèanov. Ako podnikate¾ský subjekt vstupuje do rizika a preto nemám dôvod mu závidie. Keïe momentálne
nemáme k dispozícii potrebný personál, rieime situáciu týmto spôsobom. Verím, e stupavskí filmoví diváci budú spokojní a filmové
predstavenia v Borníku prispejú k pestrosti kultúrneho leta v naom
meste.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC

RD v Záhorskej Vsi,
30 km od BA
3-izb. RD s garáou a letnou
kuchyòou, pozemok 924 m2,
dobrý stav, pekné prostredie.

Predaj bytu v Stupave
4-izb., tehlový, zrekontr. byt
v OV, 84 m2 + ve¾ká pivnica
a gará, prízemie/1 p., pekná
lokalita blízko centra.

Cena: 2 990 000 Sk

Cena. 2 990 000 Sk

"môj názor na stupavské kino v amfiku je zmieaný, mal by sa pán
primátor a pán kultúrny zástupca mesta uvedomit nad otázkou preèo
cudzí ¾udia, (nie stupavèania) sa starajú o kultúrny rozvoj v meste,
a páni najvyí nevedia aké ceny by si mali vypýta za nájom, je to
z môjho poh¾adu dos smutné!!! dúfam e si to uvedomia, a napadne
ich keby nebolo chalanov z mesta, tak by v lete v Stupave nebolo
okrem Dòa zelá niè!!!! s pozdravom M A T I S K O" - z diskusie na
stránke www.amfik.sk

-5-

Záhorská Bystrica

Z rokovania miestneho zastupite¾stva

Posledný aprílový utorok patril opä miestnym poslancom, ktorí sa
zili na riadnom zasadaní miestneho zastupite¾stva. V prvej èasti programu sa poslanci venovali stavu kolských zariadení na území mestskej èasti. O hospodárení Základnej koly s materskou kolou i o celkovom stave tohto zariadenia v zriaïovate¾skej kompetencií obce informovala riadite¾ka Dr. Janèeková. V následnej diskusií poslancov
zaznievali obavy z rastúceho vandalizmu v areáli koly, kde prilo
k opakovanému zneèisteniu fasád budov. Alarmujúce je neustále
pokodzovanie zariadení futbalového miniihriska, ktoré je v prevádzke len od jesene minulého roku. Ako nevyhnutné sa ukazuje vybudovanie oplotenia okolo ihriska a strái objekt proti vandalom kamerovým systémom. Ïalím problémom koly je kotolòa, ktorá si vyaduje
nevyhnutné opravy. Z ïalích investièných aktivít naèrtla riadite¾ka
Janèeková potrebu dokonèi opravu daïových rín a vyma¾ovanie jedálne. V nasledujúcich bodoch informovali investori o príprave výstavby v lokalitách Lúka pod Mariankou a Kulháò. Pod¾a vyjadrení zástupcu spoloènosti HB Reavis p. Vlèeka by sa výstavba v lokalite Lúka
pod Mariankou mala zaèa v letných mesiacoch. Pod¾a informácií
spoloènosti Mono s.r.o., územné rozhodnutie pre 2,2 ha lokality Kulháò oèakávajú do konca apríla 2007, zaèiatok výstavby plánujú v septembri 2007. V predposlednom oficiálnom bode programu schválili
poslanci spolufinancovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007. Materiál bude vychádza z analýzy súèasného stavu mestskej èasti v oblasti hospodárskej i spoloèenskej, súèasného
demografického stavu. Výsledkom túdie bude definovanie cie¾ov
a priorít mestskej èasti v budúcnosti. Autori projektu budú taktie vychádza z informácií obyvate¾ov Záhorskej Bystrice a ich predstáv
o budúcom rozvoji mestskej èasti vo vetkých oblastiach.
U z n e s e n i e è. 42/2007
Miestne zastupite¾stvo 1. b e r i e n a
vedomie
a) správu o hospodárení v Z s M,
Hargaova 5 za rok 2006
b) stanovisko miestneho kontrolóra k
výsledkom hospodárenia v Z s M,
Hargaova 5 za rok 2006
2. s ch v a ¾ u j e presun finanènej dotácie vo výke 300 000 Sk zo schválenej
dotácie z rozpoètu MÈ B - ZB na originálne kompetencie, financovanie prevádzkových nákladov Materskej koly
a kolského klubu detí
3. p o v e r u j e starostu zapracovaním
tejto zmeny do úpravy rozpoètu v roku
2007
4.  i a d a riadite¾ku Z s M,
Hargaova 5 o predloenie ponúk na
poistenie budov v areáli koly. Termín:
5/2007 Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 43/2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
vedomie
a) informatívnu správu o stave v Z
s M, Hargaová 5
b) informatívnu správu o stave v SOU
- energetickom. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 44/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. r u  í Organizaèný poriadok
Miestneho úradu MÈ Bratislava Záhorská Bystrica zo dòa 1.8.2003
2. s ch v a ¾ u j e Organizaèný poriadok
Miestneho úradu MÈ Bratislava Záhorská Bystrica s úèinnosou od
1.5.2007
3. p o v e r u j e starostu predloením
mzdových nákladov potrebných do

konca roku 2007, v súvislosti s navýením poètu pracovníkov MÈ. Termín:
máj 2007. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 45/2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
vedomie
a) informatívnu správu o výstavbe v lokalite Lúka pod Mariankou
b) informatívnu správu o výstavbe v lokalite Kulhaò - Západ s nasledovnými
pripomienkami:
- zvái monos zníenia bytových
domov o 1 podlaie, na 3 + 1
- zaviaza investora na výsadbu stálo
zelených vzrastlých stromov (borovíc)
so súhlasom vlastníka pozemku (Lesné a pasienkové spoloèenstvo). Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.

na stavbu rodinného domu pre Prof.
Ing. Petra Èerníka, PhD. s manelkou
Ing. Andreou Èerníkovou na parcelách
è. 79/3, 80/1 a 81/3 k.ú. Záhorská
Bystrica
2. n e u d e ¾ u j e výnimku z odsúhlaseného regulatívu max. zastavanej plochy
objektom rodinného domu pre vyie
menovaných na uvedených parcelách.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 49/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e výku príspevku na
technickú infratruktúru pre spoloènos Domsystém s.r.o. vo výke 110
000 Sk
2. u k l a d á komisii rozvoja výstavby
a dopravy spracova návrh pre výpoèet
príspevku na technickú infratruktúru
pre bytové domy v súlade s platným
VZN è. 1/2000. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 50/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e odkúpenie rodinného
domu s pozemkom parc. è. 12, zastavaná plocha o výmere 158 m2 k.ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve Ing.
Amálie Lonovej do vlastníctva MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica za cenu
max. 1 000 000 Sk
2. p o v e r u j e starostu rokovaním
s vlastníèkou nehnute¾nosti o kúpe
predmetnej nehnute¾nosti. Uznesenie

U z n e s e n i e è. 46/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
plat zástupcovi starostu mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica vo výke
5000 Sk mesaène s úèinnosou od
1.4.2007. Hlasovanie: Za: 7, Nehlasoval: 1 Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 47/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
odpredaj pozemku parc.è. 2164/3, záhrada o výmere 59 m2, parc.è. 2164/
75, ostatné plochy o výmere 32 m2 v k.
ú. Záhorská Bystrica do vlastníctva Ing.
Mariána Planèáka s manelkou Zuzanou za cenu 3000 Sk/m2. Uznesenie
bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è.48/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. u d e ¾ u j e výnimku z odsúhlaseného regulatívu min. výmery pozemku
-6-

bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 51/2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
plán èinnosti komisie kolstva, mládee, portu, informatizácie a cestovného ruchu na rok 2007. Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 52/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. s ú h l a s í s realizáciou projektu
"Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica na roky
2007 - 2013
2. s ch v a ¾ u j e Spolufinancovanie
projektu vo výke 5 %, max. do výky
50 000 Sk. Hlasovanie: Za: 7, Nehlasoval: 1, Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 53/2007
Miestne zastupite¾stvo
1. r u  í uznesenie è. 410/2006 zo
dòa 28.2.2007
2. s ú h l a s í s odpredajom technického zariadenia z bývalého kina Olympia
za cenu 10 000 Sk. Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 54/2007
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n a
v e d o m i e informáciu o organizovaní
jarnej brigády na vyèistenie verejných
priestranstiev v MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica dòa 5.5.2007. Uznesenie
bolo jednomyse¾ne schválené.

Schválený nový organizaèný poriadok
a organizaèná truktúra Miestneho úradu

Na aprílovom zasadaní poslanci prerokovali a schválili novú organizaènú truktúru Miestneho úradu. Okrem u existujúcich referátov
ekonomiky, sociálnych vecí, organizaèným a matrikou, referátu výstavby, dopravy a správy majetku, referátu ivotného prostredia, referátu hospodárskej správy a sekretariátu starostu sa miestny úrad
u v nových priestoroch v druhej polovici roku 2007 doplní o kanceláriu prvého kontaktu a o referát územného konania a stavebného
poriadku - stavebný úrad. Novovzniknutá kancelária prvého kontaktu bude ma v náplni èinnosti evidenciu spisovej agendy a bude slúi ako podate¾òa miestneho a stavebného úradu, taktie bude zabezpeèova evidenciu vybavovania saností, petícií a iadostí o informácie, archiváciu spisov pod¾a platných právnych noriem a skartáciu spisov. Po zániku spoloèného stavebného úradu v Devínskej
Novej Vsi preberie referát územného konania a stavebného poriadku plnenie úloh výkonu tátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku na území Záhorskej Bystrice. Novinkou
v organizaènej truktúre miestneho úradu je zriadenie funkcie prednostu. Toho ako zamestnanca mestskej èasti na návrh starostu vymenováva a odvoláva miestne zastupite¾stvo. V priamej riadiacej pôsobnosti prednostu úradu bude spada referát ekonomiky, referát
sociálnych vecí, organizaèný a matrika, referát výstavby, dopravy
a správy majetku, referát ivotného prostredia a referát hospodárskej správy. Veríme, e nová organizaèná truktúra a kvalitné personálne dobudovanie úradu pocítia v kadodennej realite najmä
obèania mestskej èasti, prichádzajúci do kontaktu s úradom miestnej samosprávy.

Záhorská Bystrica

Stavanie máje

O tom, e aj pri tradièných a rokmi preverených spoloèenských podujatiach sa dá prichádza stále s nieèim novým sa mohli presvedèi, tí
z nás, ktorí 30. apríla prili na stavanie máje a privíta tak spoloène
v dobrej nálade príchod najkrajieho mesiaca v roku. Tou najpríjemnejou zmenou bola urèite skutoènos, e sme sa mohli stretnú a postavi nau u tradiène najvyiu máju v okolí na novom námestí rodiny, ktoré vytvára skutoène dobré zázemie pre stretávanie sa ¾udí.
Ostáva veri, e dobudovaním nového miestneho úradu i bytovky
s prízemnými obchodnými priestormi sa toto priestranstvo ete viac
zatraktívni. No neostalo len pri námestí. Do scenára tohtoroèného stavania máje sa rozhodli prispie aj mui zo speváckeho súboru Bystrièan, keï spevom na voze doprevádzali príchod máje a z dolného
konca a neformálne vystúpili so svojim repertoárom i na námestí pod
postavenou májou. O dobrú náladu vetkých zúèastnených sa zaslúila i dychová hudba pod vedením pána Milana Bilaèièa. Poïakova vak treba aj naim hasièom z DHZ Záhorská Bystrica za technickú asistenciu, pánovi Mariánovi Turanskému, èlenom komisie kultúry
pri miestnom zastupite¾stve pod vedením p. Fabiankovej i vetkým,
ktorí sa zaslúili o zdarný priebeh podujatia.
(fotografie poskytol zástupca starostu p. Miloslav Sajan)

Pozvánka na oslavy Dòa detí

Komisia kolstva, mládee, portu, informatizácie a cestovného ruchu
pozýva vetky deti na oslavu Medzinárodného dòa detí, ktorá sa bude
kona 2. 6. 2006 v areáli "Na Plácku" v èase od 15.00 do 17.00 hod.
Pripravené sú rôzne hry a súae s odmenami.

Farnos hostila zbor z Talianska

Nede¾a 22. apríla bola významným dòom v ivote bystrickej farnosti. Po dvoch rokoch bola v naom kostole opä vysluhovaná sviatos
birmovania. Z rúk otca biskupa Dominika Tótha prijalo znak daru Ducha Svätého vye tyridsa birmovancov vo veku od 13 do 42 rokov.
Slávnos bola umocnená vystúpením 50-èlenného speváckeho zboru z talianskeho mesta Riese Pio X., rodiska pápea Pia X., z ktorým
u prebiehajú oficiálne kontakty tak na farskej ako aj obecnej úrovni.
Zbor sa zúèastnil na festivale Slovakia Cantat, kde v sobotu 21.
apríla vystúpil na galakoncerte. Nede¾nú liturgiu obohatil ve¾kolepým
prevedením klasických diel sakrálnej hudby i liturgickými spevmi.

Deò matiek v Záhorskej Bystrici

Druhá májová nede¾a neodmyslite¾ne patrí úcte naim mamám a starým mamám. A vari nikto nevie krajie vyjadri svoju vïaènos a lásku
ako práve tí najmení, ktorým sa starostlivosti matiek dostáva najviac.
Preto zasa po roku oila ve¾ká sála spoloèenského domu detským
spevom a tancom, ktorý deti z materskej a základnej koly venovali
ako darèek svojim mamièkám a babièkám. Prítomné mamièky pozdravil svojím príhovorom aj pán starosta Vladimír Kuboviè. Aj tohtoroèné oslavy dòa matiek sa mohli uskutoèni vïaka kooperácií Klubu dôchodcov a Komisie kultúry pri Miestnom zastupite¾stve. V neposlednom rade treba poïakova za nesmiernu trpezlivos aj pani uèite¾kám za prípravu a nácvik programu.

S BEZKOU do Karpát

Milí turisti, KST Spartak BEZ a mestská èas Bratislava Záhorská
Bystrica Vás srdeène pozývajú na:

XXIV. roèník turistického podujatia
S BEZKOU DO KARPÁT
dòa 26.5.2007 ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Podujatie je u po 13-krát zaradené aj do medzinárodného
turistického kalendára Internationaler volkssportverband
(Medzinárodná organizácia pre ¾udový port)-IVV.
PREZENTÁCIA: 26.5.2007 od 700 na tarte
TART: Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici
PRIHLÁKY A INFORMÁCIE:
Mob:00421-918 700 251
E-mail:spevak@bez.sk
Mob:00421-907-797 673
E-mail:skrhova@bez.sk
INFO: www.zahorskabystrica.sk
-7-
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poradòa

Strecháreò  poradòa o streche
Strecha,
ktorá niè neskrýva

Potrebujeme vymeni strenú
krytinu. Ako mám vybra správnu
kridlu pre nau strechu? O èo
sa mám zaujíma, aby som zistil
vetky jej výhody a nevýhody?
Predstavte si, e potrebujete nové auto. Kúpa nového auta nie je
jednoduchá záleitos, a preto
väèina z nás venuje výberu
a vo¾be mnostvo èasu. Porovnávame výkon, cenu, bezpeènos,
spo¾ahlivos i ceny náhradných
dielov a pravidelnej údrby. H¾adáme to najlepie rieenie, veï
auto by nám malo viac-menej
bez problémov a bezpeène slúi
nieko¾ko rokov, navye, ani finanèné h¾adisko nie je zanedbate¾né. Vráme sa vak ku strechám.
Pri výbere stavebných materiálov
a predovetkým ako skúanej
a namáhanej strenej krytiny sa,
ia¾, majitelia rodinných domov
tak zodpovedne nesprávajú. A to
napriek vedomiu, e strecha musí poèas nieko¾kých desiatok rokov bezpeène a spo¾ahlivo
ochraòova nielen ná majetok
ale aj nae zdravie. Otázkou
ostáva preèo je to tak.

Nie je vetko zlato,
èo sa blytí

Pri výbere krytiny sme vo ve¾kej
miere ovplyvòovaný svojim, èasto skreslene informovaným okolím. Pozeráme reklamu v televízii,

ktorý má urèitú skusenos a za 5
minú nám urobí preh¾ad v tak
zloitej oblasti ako je výber
správnej strenej krytiny. Kde je
vak záruka, e to èo poèujeme
je naozaj správne, úplné a pravdivé? To, e väèina susedov a
blízkych z Váho okolia má na
streche urèitý druh krytiny, ete
neznamená, e ide o tú najlepiu
vo¾bu. Nehovoriac u o tom,
e i niektorí odborníci, ktorí by

zaväzuje pokrývaèa, aby pôsobil
na objednávate¾ov tak, aby sa ich
strechy realizovali z výrobkov tejto spoloènosti. Navye za kadý
tvorcový meter realizovaný z tejto krytiny dostane peòanú odmenu. Niet sa èo divi, keï kvôli
takýmto a podobným dohodám
nemajú mnohí majitelia rodinných domov ancu dozvedie sa
o vetkých a predovetkým skutoèných vlastnostiach a charakteristikách ponúkanej krytiny.

Dôveruj, ale preveruj

Ako teda postupova pri výbere
strenej krytiny? Kde h¾ada úplné a nezavádzajúce informácie?
Na pomoc prichádza nieko¾ko
základných otázok. Otázok, na
ktoré by ste mali iada odpoveï
od výrobcov, dodávate¾ov, strechárov ale aj pokrývaèov. Otázky,
ktoré odhalia podstatu a kvalitu
materiálu, povrchových úprav
i samotného výrobku. Dajte si tú
námahu, porovnávajte a pýtajte
sa. Pýtajte sa:

èítame inzeráty v èasopisoch
a v novinách, poèúvame názory
susedov a známych.
V mnohých prípadoch sa rozhodujeme na základe odporuèenia
náho známeho èi blízkeho,

mali zákazníkovi podáva objektívne informácie, sú ovplyvòovaní
a manipulovaní výrobcami strených krytín. Napríklad taká dohoda o spolupráci medzi realizátorom striech a výrobcom jednej
nemenovanej betónovej krytiny

· Z èoho je krytina vyrobená, ide
o prírodný produkt?
· Ako dlho vydrí jej farebný povrch? Nezmení sa vzh¾ad krytiny
poèas jej ivotnosti?
· Ako dlho bude odolná proti agresívnym vplyvom prostredia?
· Treba krytinu opätovne chráni

-9-

a dodatoène natiera? A ko¾ko to
bude stá?
· Aké má tepelnotechnické parametre (tepelnú vodivos, súèinite¾
difúzie vodnej pary, súèinite¾
vzduchovej priepustnosti...) - vytvorí dostatoènú tepelnú ochranu
strechu?
· Aké má akustické vlastnosti, neprepúa ve¾a hluku alebo nespôsobuje sama pri náporoch
daïa a vetra nadmerný hluk?
· Preèo by mala by ¾ahká (môe
ma ¾ahká krytiny uvedené parametre)?
· Akú má ivotnos?
· Aké budú náklady na údrbu?
· Akú poskytuje výrobca záruku,
a predovetkým na aké vlastnosti?

Pýtajte sa,
pýtajte sa, pýtajte sa

Ete stále máte pocit, e viete
málo? Nevadí, vráte sa za odborníkmi z oblasti striech a pýtajte sa znovu.
Pýtajte sa, my vám urèite odpovieme. Odpovede a vetky informácie spolu s informaèným DVD
o rekontrukcii strechy a výrobe
pálenej kridly získate na infolinke Tondach:
02/ 60 30 13 28
alebo na www.tondach.sk

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

PILATES - pohybová metóda,

ktorá nezaauje kåby ani chrbticu.
ÈO VÁM PONÚKAME
Lepiu postavu, tíhle a pevné svaly, ladné pohyby,
výbornú kondíciu, správne dýchanie.

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

VARÍME DO ZÁVEREÈNEJ

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

Denný letný tábor pre deti

V dòoch od 2. do 20. júla 2007 OZ Pohodka organizuje denný tábor.
Deti pod vedením vedúceho budú môc uitoène a kreatívne trávi
èas. Budeme sa uèi rôzne výtvarné techniky (modelova z hliny,
ma¾ova na trièká, vyrába masky, ...), portova, hra hry, zabáva
sa,... Tábor sa bude kona v naich priestoroch vo dvore pri Albertcafe. Poèet miest je obmedzený preto treba deti záväzne prihlási
(vyplnením prihláky a zaplatením poplatku) do konca mája. V cene
poplatku je zahrnutý obed, pitný reim, náklady na materiál, lektor.
Prípadné otázky Vám zodpovieme na t.è. 0903 956 627.
Termíny tábora:

od 2. do 6. 7. (4 dni) cena 720,-Sk
od 9. do 13.7. (5 dní) cena 900,-Sk
od 16. do 20.7. (5 dní) cena 900,-Sk
Teíme sa na Vau úèas a príjemne strávený èas.
Iveta Vachálková, OZ Pohodka

Vytvor si svoj hrnèek

Kurz keramiky pre dospelých, na ktorom sa môete pod vedením
lektora nauèi rôzne techniky pracovania s hlinou. Na prvom stretnutí sa bude mode¾ova a na druhom glazova. Pri práci s hlinou sa dá
dostatoène vypnú (je to druh arte - terapie), máte príleitos strávi
príjemné a kreatívné chvíle, nauèí sa nieèo nové ale i spozna nových ¾udí.
Kurz sa uskutoèní v keramickej dielni v Stupave, dvor pri Albert - cafe, v dòoch 24. a 31.mája, od 17,30 do 20,00 hod, spolu 5 hodín.
Poplatok je 600,-Sk. V cene je hlina, glazúry, výpal a lektor.
Poèet miest je obmedzený (6 ¾udí), preto sa treba záväzne prihlási
a zaplati poplatok najneskôr do 20. júna 2007. Vyplnením prihláky
a zaplatením poplatku sa povaujete za prihláseného. V prípade
väèieho záujmu ponúknem i ïa¾í termín.
Da¾ie informácie Vám rada zodpoviem na t.è. 0903 956 627.
Teím sa na Vau úèas, Iveta Vachálková
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BRATISLAVA - Záhorská Bystrica
Èsl.tankistov 1/a
tel./fax: 02/6595 6232, 6595 6647

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

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

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

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

ÈIERNA VODA Triblavinská 47
900 25 Chorvátsky Grob
ciernavoda@jjj.sk
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Futbalový spravodaj
V poslednom domácom stretnutí s Petralkou sme drali nerozhodný výsledok do 50-tej minúty,
kedy padol jediný gól do naej
siete. V Pezinku u vedúceho
mustva sme po prvom polèase
hrali nerozhodne 1:1, ale potom
sa prejavil priepastný rozdiel.
Dorastenci podobne ako seniori
prehrali svoje zápasy a nevedia
sa "odlepi" od spodnej èasti tabu¾ky.
A - mustvo
Stupava - MK Petralka 0:1
(0:0)
K: Hodulík M. - Habaj
Naím chlapcom sa postavil do
cesty súper, ktorý bol nad nae
sily, hoci snahu o dobrý výsledok
proklamovali seniori do poslednej sekundy stretnutia. Najkrajiu
akciu sme si vypracovali v 28. minúte po spolupráci Kostka - Slotík, ale skórova sme nedokázali.
Muom stretnutia bol ná brankár Schwarz, ktorý vychytil nieko¾ko gólových príleitostí. Neby
jeho dobrých zákrokov mohli
sme inkasova ove¾a viac gólov.
Jediný gól stretnutia padol v 50.
minúte. Center Gubanèoka zuitkoval v päke L. Bednár. Príleitos na vyrovnanie mal v 81. minúte po priamom kope Janiss,
ale jeho hlavièka minula Bolechovú bránu.
Pezinok - Stupava 4:1 (1:1)
Gól: Slotík
K: Bednár
Zostava: Schwarz, Blaíèek,
Kostka, Slotík, Hodulík ¼., Janiss,
Tuinský, Hodulík M., Husák,
Bednár (76. Víger R.), Bele (84.
Lenner)
Dorast
Stupava - FK Raèa 1:4 (1:2)
Gól: Gaparoviè
Zostava: Kobeèík - alamún, Salai, Dzvoník (46. Hanúsek), Katona - M. Víger, Záleík, R. Víger,
Jandorf - L.Víger, Gaparoviè
Skóre zápasu otvoril v 12.minúte
hráè hostí strelou spoza estnástky do pravého dolného rohu
Koberèíkovej bránky. O nae
vyrovnanie sa v 30. minúte postaral hlavou Gaparoviè po centri R.Vígera. Vedenie sme udrali
len do 43. minuty, keï Katona
v sklze nedosiahol na prihrávku
smerujúcu na nepokrytého hráèa
Raèe, ktorý dostal svoj tým do
vedenia 2:1. Po prestávke sme
zvýili tlak ale, opä sme inkaso-

vali my. Po naej zlej rozohrávke
sa presadil strelec druhého gólu
Thang Tung. Tento malièký záloník ázijskeho pôvodu dosiahol svoj hetrik v 75. minúte po
doráke do prázdnej bránky.
Vrakuòa - Stupava 6:4 (6:2)
Góly: Hanúsek, M. Víger, R.
Víger, alamún
Zostava: Kobeèík - Luèivijanský,
Salai, Dzvoník, Katona - M. Víger,
alamún, Gaparoviè, R. Víger, L. Víger, Hanúsek
V zápase dvoch rozdielnych polèasov mohli diváci vidie a 10
gólov. V prvom pólèase sme zaèali katastrofálne, keï u v 18.
minúte bolo 3:0. O zníenie na
3:1 sa postaral v 33. minúte Marek Hanúsek po tom èo sa domáci hráè pri rozohrávke pomykol a Marek sa zoèi voèi brankárovi nemýlil. Lene o par minút
na to sme inkasovali 2 góly z rohových kopov a naa obrana bola zrelá na uterák. Iskierku nádeje vykresal v 40. minúte M. Víger,
keï jeho centrovaný priamy kop
skonèil v sieti. iesty gól sme dostali v 44. minúte po kontroverznom pokutovom kope. Do druhého polèasu vybehli nai dorastenci ako vymenení. U v 50. minúte zníil R. Víger. O Ïalí kontaktný sa postaral alamún strelou k rdi z 20m. Obrovskú ancu
spálil L. Víger ale jeho strelu
z 12m brankár domácich znekodnil. V 83. po priamom kope
M. Vígera z 30m zazvonila rï.
St. iaci
Stupava - Vysoká p. M. 2:1 (2:0)
Góly: Paleèek, Dzurický
Jabloòové - Stupava 0:7 (0:0)
Góly: Steinhubel 3, Paleèek 2,
Hrebaèka, Dzurický
Ml.iaci:
Stupava - BCT 2:6
Domino - Stupava 8:1
Prípravka A
Domino - Stupava 1:1
olík - Stupava 0:0

STUPAVA MÁ MAJSTROV SLOVENSKA
VO FLORBALE AJ V KATEGÓRII U15...

alebo ÏALIA ZLATÁ CESTA STUPAVSKÝCH FLORBALISTOV
Po senzaènom úspechu florbalistov zo Z kpt. J. Nálepku v kategórii
U13 (mladích iakov) - zisk titulu Majstrov Slovenska sa môe Stupava pýi ïalími Majstrami Slovenska i v kategórii U15 (starích iakov). Týdeò po celoslovenskom finále U13 vo Valalíkoch pri Koiciach sa konali M-SR U15 v portovej hale v iline. Osem najlepích
drustiev z jednotlivých regiónov bolo rozdelených do dvoch skupín,
z ktorých do bojov o medaily mali právo zasiahnú len dve najlepie
drustvá v skupinách. Pre Bogdau Stupava reb bol ve¾mi krutý,
pretoe postup zo skupiny, ktorú tvorili ve¾koklub Florko Koice, majsti SR Niná na Orave ako i Grasshopers ilina sa zdal by pre Stupavu malým zázrakom. Kvalitné zápasy vak boli odmenou pre divákov
i v druhej skupine a tak po vyrovnaných zápasoch, plných zvratov,
taktickej vyspelej hry takmer vetkých úèastníkov posunuli do semifinále turnaja dvojice Niná - Este ilina a Stupava - ATU Koice. Jednoznaèné víazstvo super drustva Ninej urèilo prvého finalistu. Nae
drustvo Bogdau Stupava podalo vynikajúci výkon proti dvojnásobnému majstrovi Slovenska ATU Koice a po remíze 0:0 prili na rad
samostatné nájazdy, ktoré museli rozhodnú o druhom finalistovi MSR2006/2007. Nádej Stupavèanov uchoval v hodine dvanástej Martin
Polák, ktorý v piatej sérii nájazdov musel da, aby sa pokraèovalo v
sérii. Dokázal to! 2:2 a pokraèovalo sa ïalej. Koický hráè v ïalej sérii nedal a Michal teinhubel urobil vetkému koniec. Stupava je vo
finále M-SR!!! Ako z ,,kopiráku"z kategórie U13, Opäfinále Niná Stupava, opä vyhrávame 1:0, opä vyrovnanie 1:1 a opä samostatné
nájazdy. Opä super výkon brankára a presná muka stupavských
strelcov. Opä sme MAJSTRI SLOVENSKA!!! BOGDAU STUPAVA JE
MAJSTROM SLOVENSKA 2006/2007 VO FLORBALE V OBOCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH U13 AJ U15! Blahoeláme, ïakujeme, teíme sa a vychutnávame krásny, slovami neopísate¾ný pocit.

Deò matiek v Stupave

V nede¾u 13. mája - na Deò matiek vystúpili v programe deti stupavských materských kôl, taneèné súbory, Devils a Eliah, iaci taneèného odboru pri ZU v Stupave. Program moderovali Marek Fabián a
Dominika Gabrielová.

Prípravka B
olík - Stupava 6:2
Na naej internetovej stránke
www.fkstupava.sk nájdete reportáe a fotodokumentáciu z majstrovských zápasov naich mustiev.
www.fkstupava.sk
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Florbal trochu inak

Som bývalý aktívny portovec a v súèasnosti stále pracujem v porte.
Reagujem na èlánok v Podpajtúnskych zvestiach (4/2007), v ktorom
sa píe o stupavskom florbale, jeho úspechoch, plánoch do budúcnosti. Názvy tímov Bogdau, Panteri, Srne sa v menovanom mesaèníku objavujú pravidelne. Súèasou je aj kategória dievèat do 15 rokov
(FireBall Stupava), ktoré taktie reprezentujú stupavskú základnú
kolu. Dovo¾te mi, aby som nieèo napísal o týchto dievèatách.
S florbalom zaèali pred tromi rokmi úplne od nuly. Systematickou
a cie¾avedomou prácou sa dopracovali k métam, na ktoré môe by
právom hrdé. Prvý ve¾ký turnaj absolvovali v marci 2005 v Tvrdoíne,
kde skonèili na poslednom mieste. Tento neúspech ich zomkol a zaèali tvrdie na sebe pracova.
Zlom nastal v roèníku 2006/07, keï dievèatá boli prihlásené do Celoslovenskej enskej ligy (vek dievèat bol 13-14 rokov). Stali sa najväèím prekvapením súae, obsadili 3. miesto a získali cenu Fair play za
najslunejie drustvo.
Vrchol roku 2006 priiel v júli na jednom z najväèích mládeníckých
turnajov v Európe Prague Games (turnaj do 18 rokov). Vo svojej kategórii do 14 rokov jasne dominovali, získali zlaté medaily a krásny pohár. Nechali za sebou rovesníèky z vyspelejích florbalových krajín
(ÈR, védsko, Po¾sko). Najlepou brankárkou turnaja bola vyhlásená
naa brankárka (Aneta Weissová), najlepou hráèkou finálového zápasu (s Po¾skom) naa hráèka (Henrieta Gabriová). V histórii slovenského florbalu sa iadnemu slovenskému mládeníckému tímu podobný úspech nepodaril. Za týmto úspechom je ale spolupráca celého tímu (Dominika Zvoneková, Tatiana Obermárová, Petra Tomanóczyová, Bohdana Verbych, Katka Èerná, Henrieta Gabriová, Klaudia
Ivicová, Dominika Horecká, Dominika Gabrielová, Denisa Pokovièová, Martina Janíková a Aneta Weissová).
Najèerstvejí úspech má dátum 28. apríl 2007. Dievèatá na majstrovstvách SR v kat. do 15 rokov Nemovej obsadili 3. miesto.
Vïaka za tieto úspechy patrí rodièom a portovým fanatikom, ktorí
dievèatá pripravujú. Verím, e po preèítaní tohto èlánku bude Vá
obraz o stupavskom florbale ucelenejí.
Ïakujem ¼. W.

Vachalkov rybník  detské kaprové
rybárske preteky 12.5.2007

Poèet pretekárov: 58, Spolu ulovených: 52 kaprov
1. miesto Hrebaèka Oliver, Stupava - 296 bodov za 6 ulovených kaprov, 2. miesto Pogay Adam, Záh.Bystrica - 254 bodov za 5 ulovených kaprov, 3. miesto Jurkoviè Emil, Stupava - 249 bodov za 5 ulovených kaprov.
Celkovo bolo odmenených 17 pretekárov
Na ceny prispeli: MsO SRZ Záhorie, Rybárske potreby Mást p. Jánoík, Retaurácia MILICA, INTERGAM  predaj výpoètovej techniky,
Hlavná 40, Reklamná agentúra BOBO, Potraviny BB p. Brbúch, Ve¾kosklad rybárskych potrieb MASTERFISCH, Elektromontá p. Liptan,
Móza Elektro, Vodointalaèné práce p. Cintula

STUPAVSKÍ FLORBALISTI MAJSTRAMI SLOVENSKA
2006/2007! alebo ZLATÝ HATTRICK STUPAVSKÝCH
FLORBALISTOV...

Po odohraní regionálnej florbalovej ligy - kraj Bratislava získali florbalisti Bogdau Stupava v kategórii U13 zlaté medaily za celkové prvé
miesto a vybojovali si tak postup na majstrovstvá Slovenska 2006/
2007, ktoré sa uskutoènili poèas víkendu 4.-6. mája 2007 vo Valalíkoch, malebnej dedinke neïaleko Koíc.
V novuèièkej portovej hale, v príjemnom prostredí sa odvíjali neúprosné boje o majstra SR pre rok 2007. Osem kvalitných drustiev, víazov krajov bolo rozdelených do dvoch skupín, z ktorých do bojov
o medaily postupovali prvé dve drustvá. Chlapci zo Stupavy sa dostali do skupiny smrti spolu s domácimi Koicami, nasadeným drustvom a víazom M-SR 2005/2006 Ninou ako i tradièným súperom
Nitrou. Hneï úvodný zápas s GAMA Koice urèil ïalí osud stupavských Bogdau. Po víazstve 4:0 chlapci u tuili, e jeden najvánejí
konkurent na postup je mimo hru. V druhom zápase skupiny proti obhajcovi prvenstva Niná to bola pravá florbalová dráma. Odborníci
tento zápas oznaèili za predèasné finále. Stupavèania prehrali 2:3, èo
vak nemohlo ovplyvni postupové ambície. Zápas nás stál ve¾a síl
a hlavne do posledného zápasu v skupine nemohli nastúpi dvaja
hráèi základnej zostavy pre zranenie. V stretnutí s Nitrou sme vak nedovolili prekvapenie a po víazstve 6:1 sme postupovali do semifinále
z druhého miesta v skupine B. Súperom Stupavy bolo opä drustvo
FLORKO Koice, tak ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, no vdy
so astným koncom pre Koièanov. Zodpovedný kvalitný výkon slávil
tentokrát úspech a po samostatných nájazdoch drustvo BOGDAU
STUPAVA postúpilo do finále M-SR! Finálovým súperom bolo drustvo Ninej na Orave.
V stretnutí o tretie miesto zvíazili chlapci z Dolného Kubína nad Florkom Koice po samostatných nájazdoch a stali sa príjemným prekvapením turnaja. Samostatné nájazdy rozhodovali aj o víazovi turnaja
a majstrovi Slovenska. Tento fakt len potvrdzuje stúpajúcu úroveò
iackeho florbalu, ve¾kú konkurenciu a rivalitu jednotlivých drustiev s
prvkami taktickej hry, preh¾adu, nápadu a bojovnosti. Take florbaloví
experti mali pravdu a v nede¾u 6.5.2007 sa znova odohral zápas Stupava - Niná ako finále M-SR 2007. Podobne ako v základnej skupine
ilo o ve¾mi vyspelú taktickú bitvu dvoch zo Záhoria a Oravy. Stupavské drustvo sa ujalo pomerne skoro vedenia 1:0 a tento stav trval a
do závereèných dvoch minút. A tu sa podarilo drustvu Ninej vyrovna po peknej kombinaènej akcii a tak museli o majstrovi Slovenska
rozhodnú samostatné nájazdy. V nich to nai strelci poriadne roztoèili
a keï brankári Stupavy zachovali v nervy-drásajúcich nájazdoch väèiu rozvahu a pokoj vytriskla obrovská rados stupavských BOGDAU.
Majstri, majstri, majstri... znelo portovou halou vo Valalíkoch ako
i poèas víaznej majstrovskej cesty domov v neskorých veèerných hodinách. Stupavské drustvo chlapcov z kategórie U13 tak prepísalo
dejiny florbalu a po doterajích výsledkoch a úspechoch prinieslo na
Z kpt. J. Nálepku úspech doteraz najväèí - Stupava je MAJSTROM
SLOVENSKA 2006/2007!!! To vak ete nebolo vetko. Majstrovstvám
SR vo Valalíkoch predchádzal medzinárodný turnaj v Komárome, za
úèasti 8 drustiev z Maïarska a Slovenska., ktorý sa uskutoènil v pondelok 30.4.2007. Tréneri a vedúci stupavských Bogdau povaovali
turnaj v Komárome za výbornú prípravu pred M-SR, èo sa aj v znaènej
miere potvrdilo. Nai chlapci preli základnou skupinou ako i celým
turnajom bez jediného zaváhania a tak finálový zápas majstra Maïarska Dunai Krokodilok - Bogdau Stupava bol pravýn vyvrcholením medzinárodného turnaja PERLOS CUP 2007. Stupava v tomto finále zvíazila 4:3 a stala sa víazom PERLOS CUP zo ziskom zlatých medailí.
1.miesto na turnaji je zároveò historicky prvým víazstvom na medzinárodnom florbalovom podujatí v kategórii mladích chlapcov.
Vedenie florbalového klubu úprimne ïakuje primátorovi mesta Stupavy, riadite¾ovi Z, hlavnému partnerovi FBK DURA Automotive s.r.o
a p. Erdélyiovej za poskytnutú pomoc pri spomínaných akciách florbalistov.
Ve¾ké poïakovanie patrí vetkých hráèom, vedúcim a trénerom ako
i rodièom nadených detí,ktorí sa tomuto novému kolektívnemu portu venujú a dosahujú za pomerne skromných podmienok výsledky,
ktorými sa môe pýi Z kpt. J. Nálepku a mesto Stupava....
www.bogdau-stupava.wbl.sk
www.stupavacup.sk
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Propolis ako liek
dokonèenie...

Recepty na lieèenie propolisom
pre jednotlivé druhy chorôb
a onemocnení:
1. pri zvýenom krvnom tlaku 1x
denne 30 kvapiek propolisovej
tinktúry veèer pred spaním do
1dl vlanej vody do vylieèenia,
2. pri zápale ¾advín 2x denne 1
kávovú lyièku propolisovej tinktúry do 1 dl vlanej vody. Lieèba
sa kadý druhý týdeò preruí,
uíva sa a do vylieèenia,
3. pri angíne, hnisavej angíne,
bolestiach v krku, nachladnutí a
pod, 1 kávovú lyièku propolisovej tinktúry dáme do 1 dl vlanej
vody a èasto kloktáme,
4. pri zápale predstojnej ¾azy
(prostaty), pijeme 3x denne; 1
kávovú lyièku propolisovej tinktúry do 1 dl vlanej vody,
5. pri enskom prechode sa uíva 1x denne 10 kvapiek propolisovej tinktúry v 1dl vody po dobu
1 roka pred bene oèakávaným
rokom,
6. pri astme a ochorení prieduiek, 2x denne 10 - 15 kvapiek
propolisovej tinktúry na cukor
najmenej 8-10 dní, avak len po
dobu zvýenej teploty, po poklese teploty ihneï presta. Prestávka 14 dní, potom lieèbu opakujeme, ale len raz,
7. pri zápale alúdka, do bylinkového èaju po dobu 21 dní 10-15
kvapiek propolisovej tinktúry 2x
denne ráno a veèer. Len v krajnom prípade lieèbu opakova jeden raz po 15 dennej prestávke,
8. pri zápale slinivky brunej, do
prevareného mlieka ráno a veèer
10-15 kvapiek propolisovej tinktúry po dobu 10 dní, opakova
mono len raz po 14 dennej prestávke,
9. pri zápale peèene, do bylinkového èaju 10-15 kvapiek propolisovej tinktúry 2x denne, opakova mono lem raz po 14 dennej
prestávke,
10. pri zápale koneèníka, sedaciu kúpe¾ 3x denne, úèinnejie sú
obklady 3x denne do 1/8 l prevarenej vody nakvapka 10 kvapiek
propolisovej tinktúry,
11. pri chrípke, obyèajne 2x
denne ráno a veèer 3 hod. pred
jedlom alebo 2 hodiny po jedle
10 -15 kvapiek propolisovej tinktúry na cukor. Pozor na opakovanie. Poèas lieèby sa nesmú uíva iné tabletky, alebo injekcie,
12. pri zápale povy a deloného
krèku, do 1 dl prevarenej vody
dáme 10 kvapiek propolisovej
tinktúry a vyplachujeme 2x
denne, celkom 5 -8 krát,

13. pri zápale moèového mechúra a moèových ciest, do bylinkového èaju dáme 10 -15 kvapiek
propolisovej tinktúry 2x denne ráno a veèer, najviac 8 -9 dní. V krajnom prípade mono opakova
po 14 dòoch, avak najviac 1x,
14. pri hnisavých zápaloch vetkého druhu, tinktúru nakvapka
na vatu a potiera pokia¾ sa nevytvorí film, potom zabali, opakova a 3x denne
15. pri zubnej paradentóze, propolisová tinktúra sa nanáa 2x
denne pomocou tampónu na postihnuté miesta a zároveò sa robí
masá ïasna,
16. pri vypadaním vlasov, pri zápaloch vlasových korienkov, do
100 g brezovej vody nakvapkáme 20 kvapiek propolisovej tinktúry, pouívame po kúpeli miernym vtieraním, vlasy neumýva
viac, ako raz týdenne, vrátane
utierania (max. po 4 dòoch),
17. pri Bercových a iných vredoch, na ránu nakvapka 2-3
kvapky propolisovej tinktúry len
na noc, necha zaschnú, potom
zabali, oetrova po dobu 5 dní,
v krajnom prípade mono 1x
opakova po 14 dòoch,
18. pri opilosti, vytriezvenie
urýchlime, keï do 1 dl studenej
vody dáme 1 kávovú lyièku propolisovej tinktúry,
19. pri plesòovom onemocnení
medzi prstami a na iných miestach, potrieme postihnuté miesta
propolisovou tinktúrou, pri bolesti zubov dáme tinktúru na kúsok
vaty a priloíme na bo¾avý zub,
20. pri bolestiach alúdka, vypijeme 1 dl teplej vody do ktorej sme
pridali 1 kávovú lyièku propolisovej tinktúry. Boles prestane po
krátkom intervale. Táto voda slúi
aj proti parazitom, ak sa pije 2x
denne na laèný alúdok,
21. pri starých ranách a pri preleaninách, sa postihnuté miesta
potrú repíkovým odvarom a potom èastejie propolisovou tinktúrou,
22. pri popáleninách, postihnuté
miesta sa ihneï potrú propolisovou tinktúrou,
23. pri benigných nádoroch a pri
rakovinových defektoch koe,
defekty koe najprv omyjeme odvarom z kvetov nechtíka lekárskeho a potom potrieme propolisovou tinktúrou 1x denne pred
spaním,
24. pri vnútornej rakovine uívame 1x denne nalaèno 1 dl odvaru
z nechtíka lekárskeho do ktorého
sme pridali 1 kávovú lyièku pro-

polisovej tinktúry,
Propolisovu tinktúru môeme poui vade tam, kde sú ostatné
lieèiva rastlinného èi syntetického pôvodu neúèinné. (Recepty
prevzaté a vo¾ne spracované pod¾a
internetovej
stránky
www.zdravínadlani.zda.cz).
Propolis môeme vyui tie na
prípravu propolisovej masti, a to
tak, e 100 g vazelíny a10 g lanolínu zmieame vo vodnom kúpeli
za stáleho mieania a postupne
pridáme 20-25 ml 20% propolisovej tinktúry. Stálym mieaním
a ïalím ohrievaním alkohol
z homogenizovanej masti vyprchá. Mas sa pouíva na vonkajie oetrenie rán (napr. mokvavé
liaje, opar, preleaniny, a pod.),
kde sa vyaduje dlhodobejie
bezprostredné pôsobenie lieku,
ale tie na zábaly artrózou pos-

tihnuté kåby (bedrové, kolenné,
na prstoch a ïalie). Propolisovu
tinktúru a propolisovy práok
mono kúpi od vèelárov, ale aj
vo vèelárskych potrebách.
Úèelom tohto èlánku je oboznámi èo najiriu verejnos s produktom, ktorý máme na dosah
ruky, je z prírody, èistý, ktorý môe pomôc v mnohých prípadoch
lieèenia rôznych neduhov od jednoduchých foriem a po tie najzávanejie. Vdy, keï sa rozhodneme lieèi propolisom, musíme dba a vedie, aby sme nekombinovali túto lieèbu s inými
liekmi, ktoré môu pokodi nae
zdravie.
Pripravil tefan Demeter;
e-mail: severel@zoznam.sk
Autor èlánku je èlenom ZO
vèelárov SZV v ZO Stupava.

Pohoïáci informujú

Keï raz doputujeme na svojej ceste ivotom k cie¾ovej stanici s názvom "dôchodok" pocítime túbu ete nieèo urobi aj pre seba- pre
svoje zdravie, astie a rados z krásy okolo seba. Cie¾om klubu "Pohoda" je íri mylienky zdravia, astia, krásy a pohody. Preto sme
sa v dòoch od 15.4. do 20.4.2007 vybrali pohoïáci v poète 26 èlenov na rekondièný pobyt do Liptovského Jána. Cie¾om bolo upevni
si zdravie, vníma krásy jarnej prírody, tei sa zo vzájomnej blízkosti,
dobi si baterky, objavi svoju výnimoènos a urobi si ivot bohatím
a zmyselnejím. Nemáme na výber - buï zablokujeme svoju energiu
a vtedy sa dostavia choroby a detruktívne mylienky, alebo si urobíme ivot pekným.
Dòa 22.6.2007 poriadame týdenný pobyt pri mori na ostrov Pag
v cene 8.000,- Sk. Poïte s nami, bude nám fajn.
Zapísala: V. tefková

Mestská kninica Ruda Morica v Stupave
oznamuje:

Blíi sa koniec kolského roka. Ak chcete urobi rados svojim deom za pekné vysvedèenie prídite do kninice, kde si môete vybra
zo irokej ponuky kniných noviniek.
Otváracie hodiny:
Po
10.30 - 11.30 12.30 - 16.00
Ut
10.30 - 11.30 12.30 - 18.00
St
ZATVORENÁ
t
10.30 - 11.30 12.30 - 18.00
Pia
10.30 - 11.30 12.30 - 16.00
Obedná prestávka 11.30 - 12.30
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Prvá výstava z cyklu Osobnosti Stupavy

Spoloèenská kronika Stupava
Narodili sa:
Barbora Sedláèková
Opustili nás:
Florian Dian /1935/
Frantiek tádler /1909/
Klementína Budinská /1923/
tefan Slezák /1938/

Stupava - V sobotu dòa 5. mája sa vo výstavnej sieni Kultúrneho domu konala vernisá výstavy venovanej ivotu a dielu Jozefa Kritoffyho - kronikára, uèite¾a, výtvarníka a organizátora kultúrneho a spoloèenského ivota v Stupave. Práve on svojou kronikárskou prácou
zapísal nielen udalosti ako súèasník, ale zozbieral bohatý dokumentaèný materiál o histórii Stupavy a tie o ¾uïoch a osobnostiach, ktoré
stupavskú minulos tvorili. Prinavrátením osobnosti Jozefa Kritofyho,
jeho objavením pre nás a budúce generácie, zaèíname aj v Stupave
zapåòa biele miesta v jej dejepise a po to¾kých rokoch vyjadrujeme
uznanie a zaslúený obdiv èloveku, ktorý sa svojím dielom navdy zapísal do miestnej histórie. Za touto výstavou je mnostvo hodín a dní
nároènej práce s dokumentmi, s ich vyh¾adávaním a spracovaním.
Komisárka výstavy Mgr. Gabriela Prokeová predstavila Jozefa Kritoffyho z mnohých aspektov a v mnohých súvislostiach.
Spoluator výstavy akad. maliar Milan Kubíèek sa podpísal pod precízne grafické a výtvarné spracovanie dokumentov a citlivú kompozíciu
textu, fotografických materiálov a výtvarných prác pochádzajúcich
z pozostalosti Jozefa Kritoffyho. Dokumentácia je spracovaná nielen
v printovej, ale aj v elektronickej podobe, èím sa táto výstava a faktografia ivota a diela Jozefa Kritoffyho uchovajú aj pre budúcnos.
Za realizáciou výstavy stojí Club Abbelimento, ktorý týmto otvára tú
pomyselnú trinástu komnatu a pre nás odklína zabudnuté, mono tabuizované témy, bez poznania ktorých by sme boli chudobnejí o pocit a istotu, e tu pred nami ili múdri, tvoriví a obetaví ¾udia, ktorí ili
a tvorili pre nau rodnú Stupavu. Výstava je otvorená do 26. mája
a bola realizovaná po zátitou Mestského kultúrneho a informaèného
centra.
-ps-

Amália Kovaèovská /1921/
Zosobáili sa v Stupave:
Milan Petrík - Silvia Vaseková
Roman Fekete - Veronika Kavická
Peter Pozsgay - Veronika Vavrová
Marcel Bubniè - Silvia Debrecká

POÏAKOVANIE

Ïakujeme vetkým priate¾om a známym, ktorí prili dòa 4.5.2007 odprevadi na poslednej ceste nau drahú mamu, starú mamu, svatku
a svokru Amáliu Kovaèovskú, ktorá nám opustila vo veku 86 rokov.
Ïakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa snaili
zmierni ná ia¾.
Smútiaca dcéra Marta a synovia Marián a Peter s rodinami.

SPOMÍNAME

Dòa 14.mája 2007 uplynul 1 rok, kedy dotåklo srdce
náho milovaného manela a otca Ing. Michala
Kolembusa. S úctou a láskou spomínajú manelka
a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Rozlúèili sme sa

Najaie chvíle v ¾udskom ivote, sú chvíle poslednej rozlúèky s milovaným èlovekom. Vo tvrtok 3. mája sme sa navdy rozlúèili s naim milovaným manelom, otcom a starým otcom p. tefanom
Slezákom, ktorý nás opustil vo veku 68 rokov. Ïakujeme vetkým,
ktorí sa prili s ním rozlúèi na jeho poslednej ceste.
Ïakujeme za kvetinové dary a vyjadrenú sústras.
S úctou manelka s rodinou

Na sviatok sv. Floriána

Zaèiatkom mája, na sv. Floriána slávia svoj sviatok hasièi. V histórii sa
objavujú medzi prvými dobrovo¾níkmi, obetavými obèanmi, ktorí
v spoloènosti zaloenej na tovaroch a peniazoch, prichádzajú s mylienkou pomoci pri ochrane majetku a záchrane ¾udských ivotov
v boji s ohòom. Sú to obetavci, ktorí s nasadením svojho ivota zachraòujú majetok a ivoty svojich blínych. Je dobré a múdre, ak sme
sa aj pri pomenovaní týchto ¾udí vrátili od "poiarnikov" k hasièom.
Napriek tomu, e v dnenej dobe aj táto èinnos je profesionalizovaná
a je pre mnohých zamestnaním, zostáva aj v rovine dobrovo¾nej, neplatenej ako súèas ivota obcí. V Stupave, bohuia¾, u len ako keby
doíval dobrovo¾ný hasièský zbor a hoci má podporu zo strany mesta, chýbajú ¾udia, ktorí by pokraèovali vo viac ako storoènej tradícii
hasièských zborov v Stupave a Máste. Zaèiatkom roka navdy odiiel
bývalý predseda dobrovo¾ného zboru a dlhoroèný velite¾ stupavských
poiarnikov p. Milan Peschl, èím sa ete viac zbor - spolok oslabil.
Pán Peschl bol organizátorom nielen ivota spolku, ale sa vïaka nemu spolok zapájal do spoloèenského ivota mesta. Ete za socializmu budoval spolu s nebohým Viktorom Slezákom st. druobné styky
s rakúskymi hasièmi, èo bolo na tú dobu nielen odváne, ale aj riskantné. Zaslúil sa spolu s manelkou Rozáliou o obnovenie stupavskej a mástskej hasièskej zástavy a prispel k obnoveniu tradície úèasti hasièov pri slávnostných podujatiach svetského i cirkevného charakteru. Spomínam to pri príleitosti sviatku patróna hasièov sv. Floriána aj preto, e sa mnohokrát hovorí, e kadý sme nahradite¾ný.
Nu sme, ale mnohokrát sa ako h¾adajú náhradníci. A bolo by dobré
a pre Stupavu prospené, keby sa rýchlo nali náhradníci, ktorí by
oivili hasièský dobrovo¾nícky spolok v naom meste.
Pavel Slezák

Literárna súa
"Príroda je ivot pre kadého"

V kninici Ruda Morica v Stupave sa 25.apríla 2007 konalo zasadnutie poroty, ktorá vyhodnotila XII. roèník literárnej súae "Príroda je ivot pre kadého". Propozície súae boli poslané 24 Z okresu Malacky a Z SNP Suèany. Literárne práce do súae poslali tieto Z: Gajary, Jakubov, Kuchyòa, Malacky /3 koly/, Plavecký tvrtok, Rohoník,
Solonica, Stupava, Suèany, Závod a Zohor. Porota v zloení: Mgr.
Eva Horniová - redakcia èas. Super Ohník p. Marta urinová - redakcia èas. Slnieèko vyhodnotila práce a vybrala zo 42 prác 10, ktoré budú ocenenené. V kategórii poézia: Nevydarená kúpa, Kristína Tomkovièová, 6.roè., Z kpt. J. Nálepku Stupava, Osudová porada, Tomá Hrubý, 9.roè., Z Dr. J. Dérera Malacky. V kategórii próza: Cesta
do prírody, Nikoleta Palkovièová, 6.roè., Z v Závode, Domov pre bocianov, Andrea Slezáková, 6.roè., Z kpt. J. Nálepku Stupava., Jeko,
Michal Gregor, 6.roè., Z SNP Suèany.,Kamarátka Majka, Mária Belanská, 5.roè., Z M. Olovského Malacky., Moja psia sesternica Alma, Danka arközyová, 8.roè., Z Rohoník.,Neastné èervíèa, Samuel Sivák, 5.roè., Z kpt. J. Nálepku Stupava., Sovíèatá v komíne,
Simona Fonárová, 9. roè., Z Zohor., Zázrak v prírode, Lucia Grancová, 9.roè., Z Zohor. Oceneným iakom blahoeláme a aj ostatným, ktorí sa do súae zapojili, eláme ve¾a tvorivých síl a chu zúèastni sa súae aj v budúcom roku. Ïakujeme tie za spoluprácu
uèite¾om kôl, ktoré sa do súae zapojili a porote, ktorá literárne práce hodnotila.
-bt-

Riadite¾stvo Základnej koly s materskou kolou Hargaova 5, Bratislava Záhorská Bystrica prijme od 1.9.2007 uèite¾ov s nasledujúcimi aprobáciami
- slovenský jazyk-dejepis /1/, matematika-hudobná výchova /1/, 1.stupeò Z
/1/, anglický jazyk /1/, nemecký jazyk - èiastoèný úväzok KD /1/, peciálny
pedagóg - èiastoèný úväzok. Bliie informácie na tel.è. 02/659 56 115, alebo
0910 902 555, e-mail zshargasova@centrum.sk
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Rôzne

Pozvánka - úprimné pozvání

Mestské kultúrne a informaèné centrum v Stupave Vás "milí prátelé
ze srca pozýva na echtovní Záhorácku svadbu, kerú Vám s láskú
a úctú predvede velice dobrý spolek Slneènica - Suneèník z Gajár
a svadební muzika ze Stupavy.
Dárky nosit nemosíte a predsáj od nás pújdete s poteeným srcem,
veselí myslú a v oèách sa vám suzeèky, suze budú ligotat"
a tak Vás pozývame v sobotu 9. júna o 19.00 hodine (konèíme po
púlnoci) do Sedliackeho dvora pri Kultúrnom dome v Stupave, aby
sme spoloène zaili "co sa nedá peòezma zapuacit, co sa nedá
eném tak kúpit, protoe sa to mosí preit.
Za pjekné suova, muziku, poteení z krojovaných chuapcú a dzífèenec, rodièú a stareèkovcú, svadební veèeru, pocheraje a gajarský
Scenolez" Vás to stát moc nebude.
Vstupenka stojí pro jednu poctivú osobu eném 350 korún slovenských. Dárky nosit nemosíte, ale zapuacit mosíte.
Rezervácia: 02/6593 4312

Pizzu tam nenájdete

Program letného kina - amfiteáter Borník Stupava

1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

Tajomstvo robinsonovcov
Tajomstvo robinsonovcov
Lovecká sezóna
Diabol nosí Pradu
Happy feet
arlotina pavuèinka
arlotina pavuèinka
Prázdniny Mr. Beana
Prázdniny Mr. Beana
Obsluhoval som anglického krá¾a
Most do krajiny terabithia
Arthur a minimojovia
300
300
Hanibal
Rafáci
Let´s dance
Noc v muzeu

Stupava - Napriek módnemu hitu globalizácie sa stále viac ukazuje
ako zaujímavé a úspené h¾adanie vlastnej identity a jedineènosti.
A to platí pre vetky oblasti ¾udskej èinnosti, myslenia a tie aj pre
podnikanie. U pridlho sme h¾adali na Záhorí retauraèné zariadenie,
ktoré by svoj podnikate¾ský plán postavilo jednoznaène na regionálnej gastronómii. Koneène sa "urodilo" jedno jediné retauraèné zariadenie a jeho majitelia si postavili pred seba ve¾ký cie¾ - táto retaurácia bude rýdzo záhorácka.
O jeho naplnenie usilujú traja spoloèníci - Ladislav Ondriá, Peter Král
a Ivona Pírová, ktorí otvorili retauráciu pod názvom Habánsky dvor.
Treba podotknú ve¾mi dôleitú vec, retaurácia je nefajèiarska, nachádza sa tu aj detský kútik, ten teda urèite nebude zadymený. Vetci
traja zhodne tvrdia:" Robili sme si prieskum ponuky a zistili sme, e
popri mnostve pizzérií, retaurácií a podobných podnikov, tu chýba
nieèo pecifické, nieèo, èo by charakterizovalo ná región. Naim cie¾om je ponúknu vysokú kvalitu, jedineènú ponuku aj pre nároènejieho klienta a cenovo sa chceme dra zlatého stredu. Nai hostia zaplatia za ve¾ké porcie - mäsové jedlá sú 200 gramové, múène jedlá
400 gramové. Nevaríme z polotovarov, vetko sa varí v naej kuchyni,
pod¾a receptúr, ktoré majú tradíciu. Naa kuchyòa ponúka to najlepie z gastronómie preporskej a záhoráckej, to èo sa varilo v metianskych, vinárskych a sedliackych kuchyniach." O tom sa môete presvedèi pri èítaní jedálneho lístka. Pri jeho zostavovaní autori namieali nielen dobré chute, ale aj humor a fantáziu.Môete si objedna
"údzenú haksòu, strýcové gule, dzivokú pannu", pochutna si na
"kvjetnatých reèách aj nadzítých pipinkách". ako nieèo odporuèi,
azda len "exkurziu" a postupne ochutnáva peciality a tajomstvá kuchýò naich starých a prastarých materí. Na záver treba doda, e majitelia nezostali niè dlní ani názvu retaurácie. U na prvý poh¾ad je
zrejmé, e na interiéri sa podpísal skúsený architekt, ktorý naplnil
predstavu majite¾ov - vytvori týlovú retauráciu, záhorácku, habánsku, dýchajúcu minulosou a pritom moderne vybavenú tak, aby uspokojila aj ve¾mi nároèného hosa.Viac nájdete na: www.habanskydvor.sk, rezervácia: 02/64285156, 0918 407 145.
-ps-

Zaèiatky predstavení o 21,15 h. poprípade po západe slnka.

www.amfik.sk

Mestské kultúrne a informaèné centrum pozýva

27.5. Slávnostné otvorenie Námestia sv. Trojice
Program: 14.30 hod. - chrámový koncert v podaní umeleckého súboru LÚÈNICA vo Farskom kostole 16.00 hod. - slávnostné otvorenie
námestia, vystúpenie maoretiek, speváckeho zboru NEVÄDZA a dychovej hudby VESELÁ MUZIKA pred farským kostolom
31.5. - Vernisá výstavy "Z tvorby detí" výtvarného odboru ZU
v Stupave - trieda p. uèite¾ky Martiny Kolembusovej. Vernisá sa uskutoèní o 18.00 hod. vo výstavnej sieni KD. Výstava potrvá do 8.6.2007.
MKIC pripravuje:
3.6. DEÒ DETÍ
9.6. Záhorácka svadba v podaní folklórneho súboru,
Suneèník - Slneènica z Gajár. Vstupné (s veèerou) 350,- Sk/ osoba.
23.6. Dámsky veèierok - hos Marcela Lajferová
24.6. Stupavská krídlovka - regionálna prehliadka dychových hudieb
Info: 02/65934312, info@msks-stupava.sk
Zmena programu vyhradená!

Riadková inzercia

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

l Ponúkam zahradnícke práce a
autodopravu LIAZ s hydraulickou
rukou. Celoroèná údrba záhrad.
Tel.: 0904 166 555
l Predám, prípadne prenajmem
gará v Stupave na Jilemnického
ulici. Cena dohodou.
Tel.: 0903 464 280

e-mail: zvesti@msks-stupava.sk

Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá.
Povolené: Okresným úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: éfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,
Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk
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l Robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 6,Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo
0910 257 902
l Vyuèujem Aj, Nj v Stupave.
Tel.: 0903 448 177
l Predám za symbolickú cenu 3
juniorské a 1 dámsky bicykel.
Tel.: 02/65 934 640

