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V tomto èísle nájdete: Schválili zmeny rozpoètu mesta l Námestie nieko¾ko dní po otvorení l O transformácii
podniku technických sluieb l Otázka pre starostu Vladimíra Kubovièa l Hotel Pota udá tón l 15. roèník
folklórneho festivalu S Bystrièanma pri muzice l DUO-NET: ance pre integráciu priemyslu

Z otvorenia výstavy výtvarných prác detí
pod vedením Martiny Kolembusovej .

Mestské kultúrne a informaèné centrum Stupava pozýva na
Svätojakubský jarmok v dòoch 20. a 21. júla pri Kultúrnom dome.

riport

editoriál
Horúce leto predznamenáva èas dovoleniek.
Vetci sa niekam podejeme.
Uteèieme pred stereotypom bených dní.
Kadý bude uteka ko¾ko mu sily staèia
(a vlastne peòaenka) a tak budeme bliie,
èi ïalej od Slovenska.
Uteèieme tam, kde si myslíme,
e bude pokoj a nieèo úplne iné.
Zaslúime si to, treba si oddýchnu.
Naa vláda uvauje nad tým,
e by mala podpori domáci cestovný ruch aj
bonusmi pre zamestnancov.
Ilo by o príspevok na dovolenku,
len aby sme zostali doma.
Aby tie peniaze, na základe náho
rozhodnutia, putovali domácim destináciám.
U to vidím, ako sa vetci tlaèíme
na brehoch aquaparku v Tatralande.
U to vidím, ako vetci korzujeme
po Pieanoch.
U vidím aj to, ako stojíme v zástupoch
a èakáme na vleky v ski-centrách.
Ale to nie je slovenský vynález.
To skúali v Po¾sku i v Maïarsku.
Podporili svojich.
Svojich treba podpori.
Ale aj tí domáci by mali myslie na tých
svojich, teda na nás, ako na klientov.
Aby sme sa necítili ako vzácni hostia
skôr v rakúskych Alpách,
ako tu doma, u svojich.
A do tých rakúskych Álp
si nainec nejde pokeca,
ale ui si za svoje peniaze komfort,
ktorý doma nenájde.
Ete si len kúpte za svoje peniaze
dovolenku pod¾a vlastného výberu
a uváenia.
Ete tie bonusy neplatia.
Aj ministerstvo kultúry vydalo pre kolákov
a uèite¾ov poukazy na kultúrne podujatia.
Chcelo tak podpori kultúrne intitúcie
a slovenskú kultúru.
Postupne tie poukazy platili aj v kinách.
Neviem na aký slovenský film
u len tí koláci aj s uèite¾mi ili.
Mono na ten nemý film o Jánoíkovi.
ako poveda, koho vlastne tát podporil.
Mono sa koneène rozhýbe slovenský
cestovný ruch.
Ale zatia¾ to vyzerá tak, e tu
na Slovensku máme skôr cestovný k¾ud.
Prajem vám,
uite si v k¾ude letný cestovný ruch.

Zasadalo mestské zastupite¾stvo

Stupava - V súlade s plánom zasadnutí sa vo tvrtok 31. mája konalo riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva. Poslanci schválili nasledovný program rokovania: Vo¾ba pracovného
predsedníctva, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice, Kontrola uznesení, Vyhodnotenie
rozpoètu mesta k 31. 3. 2007, návrh zmien rozpoètu mesta k 1. 6. 2007, Veobecne záväzné
nariadenie Mesta Stupava è. 1/2007, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava - návrh, Kronika Mesta Stupava za rok 2005 - návrh, Rokovací poriadok komisie kolstva, mládee a portu Mestského zastupite¾stva Stupava - návrh, Zvýenie stravnej
jednotky pre dôchodcov - návrh, Transformácia príspevkovej organizácie Mestský podnik
technických sluieb Stupava - informácia, Výstavba nájomného bytového domu 22 b.j. na
parc. è. 284/1 v k. ú. Stupava - informácia, Stanovisko k návrhu technickej túdie dia¾nice D4
(nultý obchvat Bratislavy), Správa o èinnosti mestskej polície za apríl 2007, Rôzne, Interpelácie, Návrh uznesenia, Záver.
-msz-

Schválili zmeny rozpoètu mesta

Poslanci na mestskom zastupite¾stve prerokovali Vyhodnotenie rozpoètu mesta k 31. marcu
2007 a návrh zmien rozpoètu k 1. 6. 2007. Odsúhlasili zmenu rozpoètu o vecné plnenie v kapitole cestná doprava. Jedná sa o opravy výtlkov vo výke 500 tis. Sk, I. etapu komunikácie ulica Marcheggská v objeme 2 milióny korún, opravu chodníka na ulici Ferdia Kostku v objeme
300 tis. korún, chodník na Hlavnej, Zdravotníckej, elezniènej v objeme 600 tis. korún, odvedenie daïových vôd z Hlavnej ulice za 1,5 mil. korún a opravu cesty na ulici Slovenskej vo
výke 2,3 milióna vrátane vybudovania parkovacích plôch pri plote zámockého parku. Vecné
plnenie predstavuje finanèné prostriedky v objeme 7,2 milióna korún.
Ïalej bola schválená úprava rozpoètu v kapitole rozvoj obcí - usporiadanie majetku mesta,
zvýenie rozpoètu sa týkalo poloky opravy budov, objektov a podobne. Pôvodne tu bola rozpoètovaná èiastka 2 milióny korún, bez vecného plnenia. Poslanci schválili navrhnuté vecné
plnenie i zvýenie rozpoètovanej èiastky na 4 234 tis. Sk. Vecné plnenie bolo schválené nasledovne: zabezpeèovacie zariadenie v Kultúrnom dome (68 tis.Sk), opravy na budove M
Hviezdoslavova ul. (200 tis. Sk), výmena okien na základnej kole (139 tis. Sk), revízia a servis
hasiacich prístrojov (16 tis. Sk), oprava oplotenia futbalového ihriska (121 tis. Sk), odstránenie premostenia v malom parku (80 tis. Sk), odvodnenie autobusovej zastávky na námestí Slovenského povstania (200 tis. Sk), zachytenie daïových vôd na uliciach Kalvárska, Slovenská,
Cintorínska (100 tis.), chodník - rehabilitaèné stredisko (80 tis. Sk), retaurátorské práce na
pamätníkoch (pomník padlým v 1. svetovej vojne) 180 tis. Sk, zretaurovanie praniera (180 tis.
Sk), oprava rovných striech na budove MsÚ (520 tis. Sk), ma¾ovanie a úpravy interiéru MsÚ
(1000 tis. Sk), oprava fasády budovy mestského úradu - èas, ktorá nebude realizovaná a financovaná zo schváleného projektu (1 350 tis. Sk). V súvislosti s rekontrukciou budovy mestského úradu poslanci schválili zvýenie rozpoètu na interiérové vybavenie budovy na 650 tis.
Sk. Úprava a vybavenie interiéru sa týka kancelárií na prvom poschodí úradu.
Poslancom bol predloený návrh nových investièných akcií, ktoré by sa mali realizova v tomto
roku. Z predloeného návrhu schválili výstavbu splakovej kanalizácie na námestí Sv. Trojice
(2,721 mil Sk), výstavbu portovej haly pri základnej kole (6 mil Sk) a rekontrukciu kotolne
základnej koly (2 mil Sk). Mesto v roku 2007 má v rozpoète 3 mil korún na projektovú dokumentáciu - rekontrukcie základnej koly, intenzifikácie ÈOV, rekontrukciu budovy umeleckej koly a výstavby prístupovej komunikácie v èasti Mást.
Z roku 2006 prechádzajú do rozpoètu 2007 aj investièné akcie financované z projektov EU Regenerácia centra mesta - centrum v objeme 15 070 tis. Sk, Výstavba technickej infratruktúry Nová ulica v objeme 22 000 tis. Sk a výstavba Centrálnej mestskej zóny - sever vo výke
600 tis. Sk.
-msz-

Nájomný bytový dom

Na zasadnutí mestského zastupite¾stva 31. mája poslanci prerokovali návrh na výstavbu nájomného bytového domu 22 b. j. na parc. è. 284/1 v k. ú. Stupava. O projekte informoval primátor mesta a Ing. Svetozár Proke, ktorý na základe zmluvy zabezpeèuje práce týkajúce sa
výstavby bytového domu. Bytový dom je navrhnutý ako samostatne stojaci dom na pozemku, ktorý susedí s terajím areálom ZIPP-u, kde sa pripravuje výstavba 272 bytových jednotiek známa pod názvom ZIPPAVA. Bytový dom je navrhnutý ako trojpodlaný s obytným
podkrovím V dome bude 22 bytov z toho 14 dvoj-izbových, 7 jedno-izbových a jeden 2-izbový bezbariérový. Projekt riei i napojenie na komunikáciu na Vajanského ulici. Rozpoètové
náklady pod¾a realizaèného projektu sú 29,9 milióna korún. Stavba bola zadaná v decembri
2004, zhotovite¾om projektu je Proma s.r.o. ilina. Bola spracovaná dokumentácia pre rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané bolo rozhodnutie o umiestnení stavby a vo februári 2006
bol spracovaný realizaèný projekt. Mesto má zámer pokraèova v príprave a stavbu realizova Financovanie stavby bude z viacerých zdrojov - z vlastných zdrojov mesta (z úveru z banky), z úveru zo tátneho fondu rozvoja bývania, zo tátnej (nenávratnej )dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. S prípravou sa zaèalo v apríli 2007, ukonèenie stavby
sa predpokladá v novembri 2009. K návrhu primátor otvoril diskusiu. Ing. Jozef Ukropec upozornil, e mesto nemá poradovník na byty. Na pride¾ovanie bytov v nájomnom bytovom dome treba schváli veobecne záväzné nariadenie, v ktorom budú vypecifikované podmienky
pride¾ovania bytov.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie a schválili výstavbu nájomného bytového domu pod¾a spracovanej projektovej dokumentácie.
(msz)
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z obcí

Anketa èo poviete na obnovené námestie?

Pri príleitosti otvorenia obnoveného námestia
sv. Trojice sme sa opýtali na názor obèanov.
Vít Debrecký
Je to úplne nový priestor,
úplne ináè vyzerá ne ako
sme boli zvyknutí. To, èo tu
bolo, bol prales a miesto pre
neporiadok. Teraz vak vetci oèakávame, e námestie bude udriavané.
Poèul som, e ete pred otvorením niekto
ukradol dve lavièky, treba námestie aj strái.
Emília Riglerová
Mne tu chýba fontánka, aby
sa èlovek mohol osviei,
napi èistej vody. V Záhorskej
Bystrici je námestie krajie.
Vladimír Horvát
Som spokojný, chýbajú mi tu
ïalie lavièky a hlavne, mesto musí zabezpeèi ochranu
svojho majetku, ale aj kostola. Vieme, èo s fasádami dokáu urobi sprejeri. Tomu treba zabráni pokým je èas. Navrhujem kamerový systém
ochrany.

pred vandalmi.

Martina Gabrielová
Námestie je krásne. Urèite je
iné na aké sme boli zvyknutí.
Len aby sa to udralo èo najdlhie, urèite stojí za to, aby
mesto námestie chránilo

Jozef Holúbek
Musím poveda, e vetky
práce sú ve¾mi pekne
urobené. Boli sme zvyknutí
na parkovú úpravu, zrazu sa
ten priestor otvoril, musíme si
na to zvyknú. Navrhujem doplni na tie ve¾ké
vo¾né plochy zeleò a kvety vo ve¾kých kvetináèoch. Dôleité bude zabezpeèi poriadok
a ochranu námestia, napríklad aby autá neparkovali kde sa im zapáèi.
Miroslav Suchovský
Myslím si, e je tu málo lavièiek. Dlaba je poskladaná
z malých kociek, asi to nebude pohodlné chodenie pre
eny na vysokých opätkoch.

pred vandalmi.

Helena krovanová
Námestie je ve¾mi pekné,
som spokojná, e aj nae
mesto má koneène miesto,
na ktoré môeme by hrdí.
Musíme si ho vak chráni

Magdaléna Kývalová
Osobne nie som ve¾mi spokojná s tým, ako sa námestie
rieilo. Pod¾a mòa je tu príli
ve¾a kameòa, ve¾ké a prázdne plochy. Chýba mi tu zeleò
a stromy, ktoré sa vyrezali. Bola by som rada,
keby sa v Stupave na verejných plochách nevyrezal ani jeden strom.

Námestie nieko¾ko dní po otvorení

Slávnostné otvorenie námestia sv. Trojice je u za nami. Ve¾ký poèet obèanov, ktorí sa na otvorení zúèastnili dokazuje, e je to istotne
pekné dielo, ktoré výrazne prispeje k imidu náho mesta. Veï aj pokraèujúce práce na Hlavnej ulici smerom k parkovisku u svedèia
o celkovom novom architektonickom a estetickom poòatí centrálnej zóny. No krátko po otvorení sme svedkami toho, ako sa najmä
dopravná situácia na tomto úseku mesta podpisuje na vzh¾ade námestia. Extrémista na motorke vyma¾oval na ceste èierny kruh, aby
sa tu na veèné èasy podpísal. Naastie svedkovia si zapísali jeho èíslo a jeho poèínanie je v etrení. Náhodou, èi úmyselne sú pokodené aj dva ståpy verejného osvetlenia. Parkujúce autá u znaène zneèistili dlabu, ktorá zaèína nabera farbu asfaltu. Projekt rieil námestie tak, e okrem prejazdu po komunikácii z Hlavnej ulice smerom ku kruhovému objazdu budú vetky ostatné plochy námestia
slúi pre peích. Osadená znaèka "peia zóna" je tu umiestnená preto, e hovorí o tom, e prechádza môu vozidlá do 3,5 tony, ale
na tomto úseku nemôu zastavi. Osadenie znaèenia bolo konzultované na Okresnom dopravnom inpektoráte v Pezinku a odsúhlasené dopravným inpektorom. Aby sa zabránilo parkovaniu vozidiel na námestí boli pod¾a projektu osadené ståpiky po ¾avej strane vozovky a od ulice Slovenskej.Momentálne, keïe nedisciplinovaní vodièi nerepektujú zákaz parkovania na námestí, mesto pristúpilo
k dodatoènému osadeniu mechanických zábran, ktoré budú osadené tak, aby prejazdná zostala len komunikácia. Tieto budú zároveò
vyznaèova plochy vyhradené pre peích. S osadením zábran sa uvauje do konca júla t.r. Pochopite¾ne, e ide o zvýenie investícii nad
rámec pôvodného rozpoètu. Spôsobila to nedisciplinovanos vodièov a mestská polícia nemá kapacity na to, aby hliadkovala dvadsatyri hodín na námestí.
-msú-

Venèovisko a dos?

H¾adal som na internete heslo venèovisko a bol som milo prekvapený, e z odkazov, ktoré sa
zmestili na dve stránky väèina boli odkazy na stupavskú web-stránku a na Podpajtúnske
zvesti. H¾adal som nejakú definíciu, technickú charakteristiku priestoru pre psíkov urèeného
na vykonávanie ich potreby. Nenaiel som iadnu definíciu, len odkazy na rokovania náho
mestského zastupite¾stva. Mohli by sme poveda, e Stupava venuje tejto problematike ve¾kú
pozornos. Diskusia bola rozsiahla. Venèovisko, ktoré po mnohých návrhoch bolo nakoniec
umiestnené za pozemkami základnej koly je dnes trávnatou plochou, pokosenou i keï jej
uívatelia tvrdia, e s tým kosením to nie je a tak ideálne, ale aj iné verejné plochy v Stupave
sa musia kosi. Nechcem hodnoti kapacity, monosti podniku technických sluieb, ale majú
harmonogram práce teda i kosenia, majú rozpoèet a iste aj stanovené priority. Umiestnenie
venèoviska pri kole predsa len nieslo v sebe riziká, ak môeme hovori v tejto súvislosti o rizikách. Tým rizikovým faktorom sú nae deti, e sa motajú okolo koly, areálu, ktorý je vybudovaný pre portové aktivity a ony si tam na tej vo¾nej ploche a lúke nali priestor pre bicyklovanie a "adrenalínky" v takej podobe, v akej im to umoòuje ten priestor. Nu a do toho ak si
predstavíme tých nieko¾ko skutoène poctivých majite¾ov psov, ktorí repektujú rozhodnutie
mesta , e tam a nikde inde v Stupave nie je venèovisko, prichádza ku konfliktom. Venèovisko
je predsa priestor, kde si psík môe pobeha a mal by tam nájs kolíèek, kde vykoná svoju prirodzenú potrebu. Otázkou je, èi po tak dlhej ceste na venèovisko má ete nejakú potrebu...
Je toti dokázané, e najmä tie psy, ktoré sú chované v bytových domoch vykonajú potrebu
cca dvadsa metrov od domu, je to jednoducho príroda. Èo z toho vyplýva? Pri kadom bytovom dome zriadi venèovisko? Nu kam by sme prili. Napokon, veï to tak aj je, to tak funguje. Vade máme venèoviská, vetky trávniky sú venèoviskom. Aj ten pri kultúrnom dome pre
obyvate¾ov v blízkom okolí je ten trávnik venèoviskom. Èo na tom, e v Kultúrnom dome sídli
materské centrum Fifidlo, nech sa tie detièky hrajú nie na trávniku, ale v budove. Mrzelo ma,
keï som musel upozorni mamièky, aby nedovolili deom zbiera kamienky, ktorými sú vysypané plochy pri budove, Nu videl som, e do kamenia vykonali potrebu psy, ktorých tam priviedli ich majitelia. To je môj poh¾ad, povedal by som "pokodenej strany". Poèul som názor
majite¾a psa, ktorý ve¾mi kritizoval mesto za neprofesionálne rieenie problému. Venèovisko
bez potrebných náleitostí a vybavenia a potom tá poloha. Nemusia by venèoviská pri kadom dome, ale nech majitelia psov zaplatia vyie poplatky, ale nech za tie peniaze dostanú
aj vrecúka na exkrementy, nech sú umiestnené na to koe, nech sú pravidelne vyprázdòované, nech dostanú lopatku a vetko, èo k tomu treba, aby majitelia psov mohli splni na nich
kladené poiadavky. Pochopite¾ne, jedno je hovori o tom, e zaplatíme ko¾ko bude treba
a druhé je potom ís to zaplati. Pravdou je to, e bez peòazí to urèite nepôjde. A ak by sa
k tomuto problému malo pristupova ekonomicky a najmä pragmaticky tak vybrané poplatky
- miestna daò by mala pokry náklady spojené s hobby naich spoluobèanov. Chcelo by to
asi analýzu celého problému, urèite aj diskusiu, ale predovetkým komunikáciu medzi samosprávou a obèanmi. Stále o tom rozprávame a myslím si, e aj v Podpajtúnskych zvestiach
u sa o tom popísalo viac ne dos. Ale ak ten problém sa nevyrieil, vetko to bolo skoro
o nièom, lebo sme stále niekde na zaèiatku. Preto vyzývam verejnos, aby sa k tomuto problému vyjadrila aspoò prostredníctvom internetu.
Vae názory nám polite na adresu: info@msks-stupava.sk
Pavel Slezák

Výzva obèanom

Váení obèania, na mestský úrad boli doruèené viaceré telefonické a písomné sanosti na
vo¾ne sa pohybujúce psy, ktoré bez vôcky, respektíve ochranného koíka pobehujú bez majite¾a po naich uliciach. Sanosti smerujú aj na venèenie psov mimo na to urèených priestranstiev. Mestská polícia bola následne poiadaná, aby zintenzívnila kontroly zamerané na
túto situáciu a dodriavanie platného Veobecného nariadenia mesta Stupava è. 1/2003
o podmienkach drania psov. Nariadenie presne upravuje podmienky chovu psov a kadý
majite¾ psa je povinný nariadenie dodriava. Nedodraním podmienok sa majitelia dopúajú priestupku, za ktorý im mesto môe uloi peòanú pokutu.
Vyzývame týmto majite¾ov psov, aby dodriavali VZN mesta a chránili tak zdravie svojich
spoluobèanov, ale i majetok a ivotné prostredie náho mesta.
-mestský úrad-4-

Stupava

Pozitívny dopad projektu
Stupava - V rámci projektu aiskový región Klimatickej
aliancie Stupava a okolie/
Marchfeld, podporeného z programu CIP Interreg III A Slovensko - Rakúsko, sa konali
kampane a workopy zamerané na zvýenie podielu separovaného odpadu na celkovej
"produkcii" odporu. Mesto Stupava môe pokojne hovori
o pozitívnom dopade. Svedèí
o tom preh¾ad o vývoji triedenia odpadu v naom meste,
ktorý vypracovala Ing. Konswaldová z referátu odpadového hospodárstva mesta Stupava.
V nasledujúcej tabu¾ke je vyhodnotenie separovaného zberu
v Stupave za rok 2006 a jeho porovnanie s rokmi 2004 a 2005:

poji sa do systému separovaného zberu? (Zák. è. 223/2001 Z.
z. o odpadoch). Mimochodom
obec môe za takúto "ignoráciu"
udeli pokutu do výky 5 000 Sk.
Rozirujeme zber plastového odpadu, take si pripomeòme a zopakujme èo vetko separujeme
v domácnostiach - v rodinných aj
bytových domoch:
Medzi PLASTY, ktoré sa v Stupave zbierajú, patria:
- PET f¾ae z ochutených a minerálnych vôd,
- obaly z kozmetických a èistiacich prostriedkov (od aviváí,
ampónov...),
- obaly z potravín (z chleba, peèiva, cestovín, cukríkov, keksíkov,
chipsov, rye...)
- plastové taky, vrecia, sáèky
(od obleèenia, rôzneho spotrebného tovaru, mikroténové sáèky)

Porovnanie separovaného zberu - roky 2004, 2005, 2006
Tabu¾ka è. 1
Druh odovzdanej komodity, mnostvá v kg:
2004
papier a lepenka
32 270
plasty
0
kompozitné obaly - tetrapaky
0
sklo
21 150
iarivky
120
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
1 720
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uh¾ovodíky - chladnièky, mraznièky
1 160
odpadové oleje
350
odpadové farby a laky
930
obaly obsahujúce zvyky nebezpeèných látok
170
olovené batérie
4 980
opotrebované pneumatiky
Spolu
62 850
Tabu¾ka è. 2
Mnostvo kg vyseparovaných na 1 obyvate¾a
Suma uetrená za skládkovanie odpadu v Sk

Teí nás, e mnostvá vyseparovaného odpadu majú z roka na
rok stúpajúcu tendenciu. Hlavne
obyvatelia rodinných domov sú
v tejto èinnosti zodpovednejí
a uvedomelejí. Na obyvate¾ov
bytových domov chceme apelova, aby pristupovali k triedeniu
komunálneho odpadu s väèím
dôrazom. Na základe vykonanej
kontroly kontajnerov pri bytových
domoch sa zistilo, e skoro polovica odpadu v kontajneroch na
komunálny odpad tvorí odpad
vhodný na separáciu - sklenené
f¾ae, plastové f¾ae, noviny, èasopisy, papierové krabice od topánok,... Tie nestlaèené - v pôvodnom tvare zaberajú priestor
v kontajneroch, v ktorých ani nemajú by. Hneï ved¾a toti stoja
kontajnery na separovaný zber.
Je to lenivos uloi odpad do viacerých kontajnerov kam patrí?
Alebo je to ignorácia zákona, pod¾a ktorého je kadý povinný za-

2004
7,71
17598

2005
66 320
6 570
4 980
27 320
0
1 940

2006
96 740
14 048
18 940
41 400
150
2 150

1 030
440
1120
80
2 400
112 200

100
340
0
1 650
2 415
5 540
183 473

2005
12,83
31066

2006
21,2
64 215

LDPE, PP, PS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pripomíname, e vetko musí by
èisté, vypláchnuté! Nezbierajú sa
plastové f¾ae od olejov. PET f¾ae a ostatné plastové obaly (bez
obsahu tekutín) je potrebné zoliapnu, stlaèi, aby sa ich obsah
zníil. Papierové etikety z flia nie
je potrebné dáva dole. Èo sa
musí odstráni sú plastové etikety, ktoré ale tie vyseparujete ako
plastový odpad. Uzávery môu
by vo vreci mimo f¾ae.
KOMPOZITNÉ OBALY (Tetra
Pak) sú vetky kartónové obaly
z dúsov, mlieka. Podmienkou je,
e vetky obaly treba rozlepi,
rozstrihnú, vypláchnu a stlaèi.
PAPIER: noviny, èasopisy, zoity,
knihy, listy, kancelársky a baliaci
papier, kalendáre, krabice z tvrdého papiera, telefónne zoznamy, lepenky,...
nepatrí sem: kopírovací a voskový papier, brúsny papier, papier
spolu s alobalovou fóliou, pinavý a mastný papier...
SKLO: biele a farebné sklo, sklené èrepy, tabu¾ové sklo...
nepatrí sem: porcelán, keramika,
iarovky, iarivky, zrkadlá, sklo
s drôtenou výplòou, automobilové sklo...

- tégliky od jogurtov, masla, plastové obaly od rôznych nápojov
(actimel, acidko, kefír...),
- pokodený záhradný nábytok,
bandasky z plastov, vedrá, sudy,
- prepravky z plastu, plastové
kvetináèe, plastové vane,
- plastové obaly - vanièky, v ktorých je zabalená rôzna zelenina a
ovocie...
Medzi plasty môete zaradi aj
polystyrén, jednorázový riad
(tácky, poháre, príbor...).
Jednoducho - plasty vetkých
druhov a aby bolo moné identifikova tento materiál, sú na obaloch umiestnené ich znaèky. ípky v tvare trojuholníka nás informujú, e tento obal je moné recyklova. Èíselné oznaèenie
alebo skratka nás informuje
o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Takéto oznaèenie môe
pomôc spotrebite¾ovi pri triedení
odpadu. V prípade plastov môe
by oznaèenie: PET, HDPE,

ELEKTROODPAD: chladnièky,
sporáky, práèky, vysávaèe, ehlièky, hriankovaèe, kuchynské roboty, mixéry, fritézy, mlynèeky
a kávovary, elektrické noe, strihaèe vlasov, holiace strojèeky,
kulmy, fény, hodiny èi váhy... Tento odpad sa odovzdáva v zberovom stredisku odpadov, vo vybraných predajniach pri nákupe
nového tovaru a pri zberových
akciách v meste.
Na zberovom stredisku odpadov
(v areáli skládky Stupava - abáreò za bránou vpravo) môete od
pondelka do piatku v èase od
9.00 do 11.00 hod a od 13.00 do
15.00 hod a v sobotu od 9.00
hod do 11.30 hod odovzda
okrem spomenutých zloiek vytriedeného odpadu aj autobatérie a pneumatiky.
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NEBEZPEÈNÝ ODPAD: kovové,
plastové alebo sklenené obaly so
zvykami farieb, rozpúadlami,
kyselinami, olejmi, agresívnymi
èistiacimi prostriedkami, drevo
nasiaknuté olejom, moridlami
a inými kodlivými látkami, opotrebované oleje z áut... Tento
druh odpadu zbiera dvakrát do
roka oprávnená firma v stanovenom èase na mestskom parkovisku na Mlynskej ulici.
ELEZNÝ ROT a FAREBNÉ
KOVY môete odovzda vo firme
Barcaj - výkup a úprava druhotných surovín na elezniènej ulici
v Stupave. Po osobnom dohovore vám firma zabezpeèí aj odber
priamo u vás doma.
Autovraky odoberá firma AUTOAZ s.r.o. Zohor.
Nespotrebované lieky a lieky po
záruènej dobe odovzdajte v lekáròach.
Na zaèiatku bolo spomenuté, e
mnostvá vyseparovaného odpadu majú z roka na rok stúpajúcu tendenciu. Spolu s tým sa
vak zvyujú aj náklady. Je pravda, e mesto získava za predaj
niektorých vyseparovaných zloiek od ich odberate¾ov peniaze,
ale tie ani zïaleka nepokrývajú
náklady na ich zber. O potrebe
triedenia vak nikto nepochybuje. Okrem zákonnej povinnosti je
to aj predchádzanie vzniku odpadu uloeného na skládke. Cie¾om je smerova k nulovému odpadu. Pod pojmom "nulový odpad" sa nemyslí zníenie tvorby
vetkých odpadov na nulu - to
v spoloènosti zameranej na spotrebu nie je moné. Myslí sa tým
eliminácia súèasného spôsobu
znekodòovania odpadov (na
skládkach a v spa¾ovniach) na
nulu, alebo maximálne priblíenie sa k tomuto cie¾u. "Odpady" druhotné suroviny - ktoré vznikajú, by mali by opätovne vrátené
na trh (napr. vïaka recyklácii),
alebo do prírody (biologický rozklad - kompostovanie a pod.).
Vízia nulového odpadu si vyaduje zmenu myslenia a doteraz
zauívaných praktík nás vetkých.
MsÚ, referát
odpadového hospodárstva

Upozornenie obèanov

Mestský úrad v Stupave upozoròuje obèanov bývajúcich na ulici Novej, aby sa nesnaili bez súhlasu mesta napoji na vybudovaný
kanalizaèný zberaè. Mesto Stupava a podnik Vodárne a kanalizácie
mesta Stupava vyzvú obyvate¾ov Novej ulice k napojeniu na kanalizáciu a po ukonèení a skolaudovaní celého diela. Svojvo¾né konanie komplikuje realizáciu stavby a je neprípustné.
-msú-

z obcí

Ná pán poslanec p. Ondru,

OZNAM

Mesto Stupava oznamuje obèanom - dôchodcom, e od 1.7.2007
majú monos stravova sa okrem Retaurácie Stupava aj v stravovacom zariadení Gastro Still /Cevaservis/, v Stupavskej krème /bývalý Bertoviè/ a v Habánskom dvore na Hviezdoslavovej ulici
v Máste. Záujemcovia sa môu prihlási priamo v týchto stravovacích zariadeniach. Cena za 1 obed pre dôchodcov je 40,- Sk bez závislosti na výke dôchodku.

Rados detí nezmokla

Deò detí sa uskutoènil dòa 3.6.2007. Na tento deò boli plánované súae a hry pre deti v Sedliackom dvore. Nako¾ko od rána pralo, toto
podujatie sa presunulo do ve¾kej sály KD. V programe vystúpila taneèná skupina DEVIL´S a potom nasledovala "DISKOPARÁDA" aa
Maroa.

dlho sme èakali na takého poslanca, ktorý si dal do programu, e má
ve¾ký záujem o èas Stupavy-Mást. Koneène niekto - poteili sme sa,
ale ako sa doba vyvíja, zisujeme, e sme tam kde sme boli doteraz.
Vieme e zázrak za pol roka sa nedá urobi, veï ete máte pred sebou tri a pol roka. Tak dúfame - potom sa uvidí. Obraciame sa o pomoc o dobudovanie kanalizácie, èo v dnenej dobe pri ochrane ivotného prostredia je tak dôleité. Poèujeme to v rozhlase èi v televízii.
Ale u nás to akosi neplatí. Pritom èistièku máme pod nosom. Peniaze
na kanalizáciu sa dávajú len tam, kde sa budujú nové ulice s prominentnými ¾uïmi,/prepáète nám ten výraz/ ktorí nie sú ani nai obèania, ijú tu len prechodne. To je pravda. Tá naa èas MÁST nie je nièím zaujímavá. Je tu viac starích obyvate¾ov s ktorými sa u ani asi
neráta. Tí sú dobrí len na platenie daní a ak si tú umpu dajú vyvies
tak im to dobre zarátajú. Za ten krátky odvoz 2-3 kilometre, je to cca 800,- Sk.
Kultúrne vyitie tu vôbec nie je. Len jeden hostinec zvaný Pentagon,
kde sa schádzajú mladí, ale aj tí èo ïalej ís nevládzu do tej krajej
èasti Stupavy. Príïte medzi nás a uvidíte. Zilo by sa tu aj dajaké ihrisko, ktoré tu aj bolo pri drustve, hrali sa tu na hody priate¾ské zápasy
Stupava-Mást, ale neskôr ho zaorali. Deti ktoré tu sú, kde sa majú hra?
Poèuli sme e aj kninica Ruda Morica sa bude sahova ku kultúrnému domu, lebo cesta k nej je teraz nebezpeèná. Je to smiene, pre
tie nae deti to nebude nebezpeèné?
Ete máme poiadavku urobi nový prechod pre chodcov bliie pri
kvetinárstve "U VOZA" po prejednaní s políciou. Niekedy nie je anca
prejs po vystúpení z autobusu na druhú stranu.
Vieme, e iadame od Vás naraz ve¾a /hlavne dobudovanie kanalizácie /peniaze sa dajú vdy nájs/ a vieme e sú.
Z novín sme sa dozvedeli, e ste vytvorili priestor na vzájomnú komunikáciu /to tu ete nebolo/, e nám budete k dispozícií, len nie je to
pre nás vhodný èas. Preto Vám píem za naich obyvate¾ov touto
cestou. Ich problémy poznám, narodila som sa v Stupave, stále tu ijem, Stupava sa mi páèi a nemienim sa z nej ani odsahova. Myslím
na svoje deti a u aj vnúèatá, ktoré tu ijú a naïalej tu chcú i.
Teíme sa, e sa Vám podarí splni aspoò niektorú z naich vyie
uvedených poiadaviek, èím si urèite zabezpeèíte priaznivcov do ïa¾ieho volebného obdobia.
S pozdravom A. Turanská a obyvatelia z Bottovej, Dolnej ulice a ostatnej èasti Mást.
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Stupava

Hotel Pota udá tón

O transformácii podniku technických sluieb

Stupavskú verejnos zaèiatkom roku pobúril drastický spôsob,
akým investor zbúral stavbu bývalej stupavskej poty. Pôvodný
zámer zachova prieèelie budovy v pôvodnej architektonickej podobe sa zosypal ako domèek nie z tehál, ale z kariet. Zámer vychádzal zo stanoviska stavebného úradu v Stupave aj odporúèania stavebnej komisie pri mestskom zastupite¾stve v Stupave. Napokon rozhodol statik a jeho posudok, ktorý investor akceptoval.
Stupava tak prila o poslednú secesnú budovu. Na to ve¾mi ostro
reagovali obèania a najmä Club Abbellimento (otvorený list primátorovi sme uverejnili vo vydaní Podpajtúnskych zvestí.
Situáciou sa zaoberalo aj mestské zastupite¾stvo, ktoré iadalo dô-

Stupava - Na zasadnutí mestského zastupite¾stva vo tvrtok 31.
mája poslanci prerokovali návrh postupu postupu transformácie
príspevkovej organizácie Mestský podnik technických sluieb
Stupava z poh¾adu platnej legislatívy (dane z pridanej hodnoty
a pod.) na iný právny subjekt so 100% úèasou Mesta Stupava.
Navrhnuté obchodné meno spoloènosti je SAPO Stupava, s.r.o.
K tomuto problému boli právnickou kanceláriou vypracované materiály na zriadenie obchodnej spoloènosti.
Uviedol ich Mgr. Frantiek Fúsek jedná sa o zakladate¾skú listinu o zaloení spoloènosti s ruèením obmedzeným, rokovací poriadok dozornej rady spoloènosti, zmluva o výkone funkcie èlena dozornej rady,
zmluva o výkone funkcie konate¾a spoloènosti. Navrhnutá je päèlenná dozorná rada z poslaneckého zboru (èlenovia mestskej rady)
a prednosta úradu, zaloenie spoloènosti sa predpokladá v septembri - októbri t.r. V diskusii odzneli návrhy, aby z ekonomických dôvodov sa transformácia uskutoènila a k 1.1.2008. Poslanci upozoròovali aj na to, e V Programe odpadového hospodárstva SR je skládka
v Stupave zaradená ako skládka v urèenom reime, pritom sa v predmete podnikania uvauje s podnikaním v oblasti nakladania s odpadmi. Riadite¾ MsPTS J. Mitina poslancov informoval, e podal iados
na Slovenskú inpekciu ivotného prostredia na vydanie integrovaného povolenia na prevádzkovanie skládky odpadov abáreò. MsPTS
ako príspevková organizácia ostane aj po vzniku tejto spoloènosti
a bude vykonáva èinnosti vyplývajúce z upravenej zriaïovacej listiny.
V súèasnosti mesto vedie súdny spor o pozemky pod skládkou odpadov. V tomto èase mesto spor prehralo, èaká sa na rozhodnutie súdu, následne sa mesto odvolá na Krajský súd. V súèasnosti sa riei
aloba o urèenie vlastníckych vzahov pozemkov pod skládkou. Druhá aloba o výke nájmu je pozastavená. Poslanci materiály prerokovali a zobrali na vedomie a môu k nim podáva pripomienky.
/pod¾a msz/

sledný postup mestského a stavebného úradu. Do hry vstúpila aj stavebná komisia a urèila svojich zástupcov p. M. Foltína (predseda komisie), Ing. V. Kluvánka a Ing. arch. M. Huèku, aby zastupovali mesto
pri rokovaniach s investorom. Ilo o poiadavku, aby bol predloený
nový projekt stavby hotela. Projekt mal repektova pôvodný vzh¾ad
budovy. Pod¾a slov Ing. arch. M. Huèku treba oceni seriózny prístup
investora, ktorý priiel na zasadnutie komisie vysvetli celkovú situáciu i ïalí postup. Na základe diskusie obidve strany kontatovali, e
postavi repliku pôvodnej budovy je tým najhorím rieením a dohodli
sa, e budova hotela by svojím týlom, pouitým stavebným materiálom a celkovým dispozièným rieením mala udáva tón celej tejto
strane ulice. Ilo by o úplne novú kvalitu architektúry a tie rieenia
obchodných priestorov, ktoré táto stupavská "obchodná" potrebuje.
Zároveò sa dohodli aj na otvorení dvora, èím sa vytvoria parkovacie
plochy pre hotelových hostí a tie na prepojení Hlavnej a Marianskej
ulice. Ak sa podarí zámer zrealizova bude to nieèo úplne nové s pozitívnym dopadom najmä pre inpiráciu a ve¾korysejie rieenie architektonického a stavebného rieenia Hlavnej ulice. Tá by mohla aj vïaka hotelu koneène dosta mestský charakter. Hotel bude ma tri poschodia, prièom pôvodná výka starej poty je zachovaná. To bude zároveò záväzná výka na tejto ulici aj pre ostatné objekty v prípade ich
nadstavby. Prieèelie hotela sa ete len tvorí a dotvára, urèite prízemie
bude slúi pre kaviareò a retauráciu, zaujímavo bude rieený vchod
do budovy a na fasádu budú pouité kvalitné a drahie materiály.
Jednoducho v Stupave bude pekný mestský hotel. Ing. arch. M. Huèko navrhuje, aby sa maximálna pozornos venovala historickým budovám na druhej strane ulice, ktoré tam ete zatia¾ stoja a budú vytvára istý historický celok. Z tejto kauzy sú dve skúsenosti - negatívna v tom, e sa nepodarilo zachráni prieèelie budovy urèitej historickej a architektonickej hodnoty. Tá pozitívna skúsenos je v tom, e sa
vïaka komunikácii medzi mestom a investorom podarí postavi budovu, ktorá bude predstavova novú kvalitu v architektúre Hlavnej ulice.
spracované pod¾a rozhovoru s Ing. arch. M. Huèkom
- ps-

Úprava biokoridoru na Kremenici

OZNAM

Novootvorená kaviareò "LUCYJANA" na námestí SNP v Stupave,
Vás srdeène pozýva na príjemné posedenie pri kávièke, pivku,
miea-ných a mlieènych nápojov.

Na neuteenú situáciu biokoridoru v lokalite Kremenica upozornil
v interpeláciách na aprílovom zasadnutí mestského zastupite¾stva poslanec Frantiek Lachkoviè.
Z odpovede, ktorú vypracovala prednostka MsÚ Mgr. Zita Kurová
vyberáme: "Budovaná komunikácia - predåenie ulice Vinohradskej je
v súbehu s jestvujúcim biokoridorom, ktorý má slúi na zber a odvedenie daïových a povrchových vôd v zmysle návrhu technického
rieenia spracovaného Hydrocoop, s. r.o. Bratislava. Zdruenie vlastníkov rodinných domov v tejto lokalite, ktorých zastupuje Ing. Poláková, podalo iados o kolaudáciu vybudovaných areálových komunikácií. Keïe nebolo dodrané právoplatné stavebné povolenie, boli doklady vrátené predkladate¾ovi kolaudácie. Na predmetnom biokoridore sa majú v rámci budovaných komunikácií vybudova lapaèe
splavenín a biokoridor bude prepojený do hlavného biokoridoru, ktorý je zaústený do potoka na ulici Marianskej. Vyèistenie od stavebných sutín a neèistôt evidentne vzniknutých poèas výstavby komunikácie bude pri dokonèovaní komunikácie a chodníka odstránené.
(msz)

Informácia o projekte cyklotrasy

Poslankyòa Andrea Foltínová iadala na marcovom zasadnutí
MsZ informácie týkajúce sa realizácie projektu vybudovania cyklotrasy a jej napojenia na Moravskú cyklomagistrálu (pri bývalých
kasáròach).
Pod¾a odpovede vypracovanej prednostkou úradu sa realizácia predpokladá od júna 2007 do augusta 2008. V projekte sa riei aj znaèenie cyklotrasy, osadenie informaèných tabú¾, umiestnenie odpoèívadiel a orientaèných tabú¾. Keïe trasa prechádza aj popri bývalom
autobusovom depe na Marcheggskej ulici, teda priestorom, ktorý nie
je práve najlepou vizitkou náho mesta u teraz pracuje na projektovej dokumentácii na rozvod vody pre rodinné domy, pretoe tieto sú
napojené cez jeden vodomer, ktorý je majetkom mesta. A po realizácii rozvodu vody môe prís k úpravám priestoru.
(msz)
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Záhorská Bystrica

Otázka pre starostu Vladimíra Kubovièa

15. roèník folklórneho festivalu
S Bystrièanma pri muzice

Medzi rodièmi detí predkolského veku vyvolala v posledných týdòoch vlnu nevôle snaha vedenia Mestskej èasti riei financovanie materskej koly formou prenajatia jednej triedy súkromnej materskej kole, èo by prinieslo zníenie poètu tried v materskej kole v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce. Poprosili sme preto starostu Vladimíra Kubovièa, aby objasnil zámery obce ako zriaïovate¾a tohoto zariadenia.
- V prvom rade treba uvies, e mestská èas zaèala kona na základe
iadosti súkromnej osoby, ktorá mala záujem vytvori v naej mestskej èasti súkromnú materskú kolu. Take iniciatívna v tomto prípade
nebola mestská èas. V druhom rade, ako to u èastokrát býva, reakcia rodièov v podobe petiènej akcie vyplývala z nedostatoènej informovanosti. K tomu, e sa vytvorila atmosféra neistoty a neopodstatnených obáv prispel bohuia¾ aj personál materskej koly. Aj tu platí
zásada ak neviem, opýtam sa. Vytvorenie súkromnej materskej koly
bolo toti len vo fáze zámeru. No a v neposlednom rade akosti s financovaním tohto zariadenia súvisia s dvoma aspektami. Ten prvý je,
e poèet detí navtevujúcich M neustále stúpa. Èo nás na jednej
strane teí, avak tým druhým aspektom je, e èiastka z podielových
daní a dane z nehnute¾ností pride¾ovaná hlavným mestom je niia
ako v roku 2006 a teda nepokrýva reálne náklady potrebné na chod
tohto zariadenia na rok 2007.

Starosta mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica Vladimír
Kuboviè a Komisia kultúry pri miestnom zastupite¾stve si Vás
dovo¾ujú pozva na 15. roèník folklórneho festivalu S Bystrièanma pri muzice v rámci osláv bystrických svätopavlovských hodov.
Program podujatí hodového víkendu:
Sobota 30.6. 2007
- Hodová zábava na Námestí Rodiny
19.00 - 20.00 Koncert speváèky O¾gy Sabovej
20.30 - 21.30 Vystúpenie skupiny EN AVANT
21.30 - 23.00 Vystúpenie skupiny EMINENT s parodovaním
známych osobností
Nede¾a 1.7. 2007
- 15. roèník folklórneho festivalu "S Bystrièanma pri muzice"
Programu bude predchádza zvolávka dychovej hudby na Námestí
sv. Petra a Pavla od 16.30
17.00 - hudobno taneèný program na Námestí rodiny.

Jarná brigáda

V sobotu 5. mája sa v Záhorskej Bystrici uskutoènilo jarné upratovanie, ktoré u tradiène organizuje Komisia na ochranu verejného poriadku a ivotného prostredia a Miestny úrad. K spolupráci pri èistení
vetkých èastí chotára sú pravidelne prizývané spoloèenské a záujmové organizácie pôsobiace v mestskej èasti, aby tak spoloènými silami prispeli k udriavaniu èistého okolia a prírody. Tohto roku sa na
brigáde aktívne zúèastnili po¾ovníci z Po¾ovníckej spoloènosti Záhorská Bystrica, èlenovia Dobrovo¾ného hasièského zboru, chovanci
z Diagnostického centra pre mláde a Základná kola s materskou
kolou. Po¾ovníci upratovali a èistili pod dedinou v poli medzi mostami, hasièi sa venovali likvidácii neporiadku a úprave prostredia na
Mástskom vàku a na konci Trstínskej ulice, kde si plánujú zriadi cvièisko. Chlapci z Diagnostického ústavu èistili tok Mariánskeho potoka a iaci s uèite¾mi zo Základnej koly cestu k Elektrovodu. Aj tohto
roku úèastníci brigády narazili na èierne skládky, ktoré svedèia o nízkej kultúre a environmentálnom myslení tých, ktorí sa takýmto spôsobom zbavujú svojho odpadu. Pomocnú ruku podalo aj drustvo podielnikov poskytnutím mechanizmov potrebných na nakladanie a odvoz odpadu.

Oslavy dòa detí v Záhorskej Bystrici

Medzinárodný Deò detí býva v naej mestskej èasti kadoroène slávený s cie¾om
ponúknu naim najmením monosti portového a kultúrneho vyitia. Pod vedením Komisie kolstva, mládee, portu, informatizácie a cestovného ruchu a za
výdatnej spolupráce Základnej koly s materskou kolou Materského centra Sestry Zdenky. V piatok 1. júna sa najmenie deti zili v materskej kole na vystúpení
Klauna Pepeho a spevákov
Márie Podhradskej a Ria
Èanakyho, tých väèích privítal a zabavil svojimi kúskami v Spoloèenskom dome
kúzelník Talostan. Piatkový
deò bol zakonèený diskotékou pre deti v podaní DJ Gusta. Sobota 2. júna u tradiène
patrila zábave súaiam na
portovom popoludní, tradiène konanom na Plácku za
ve¾kej úèasti detí zo Záhorskej Bystrice, ale aj pri¾ahlých obcí. Pre deti boli vïaka
sponzorom pripravené hodnotné ceny i malé obèerstvenie. Poïakovanie patrí preto vetkým, ktorým na naich deoch záleí a vedia pripravi pre ne pekné a hodnotné vyuitie ich vo¾ného èasu. Osobitné poïakovanie patrí sponzorom: JJJ Stavbuild, pánovi Milanovi uièovi, Pohostinstvu u Iváka, pánovi Tomáovi Kaiserovi,
pánovi Ing. Jozefovi Kubaskému - Pekáreò u Florianka, pánovi Stanislavovi Bilaèièovi - BKP Elektro, pánovi Romanovi Hanúskovi, Ing. Rudolfovi Kumovi, pánovi
rámkovi - Retaurácia Kohútik, pani ¼ube Fabiankovej - Kvetinárstvo Vôòa Rue,
Ing. Vladimírovi Macákovi, pani Sylvii Bobákovej a rodine Illikovej - Cukráreò.
(foto poskytol Ing. Martin Jurèek)

V programe vystúpia:
Detský folklórny súbor Èeèinka
Spevácky súbor MOMS Bystrièan
Folklórny súbor LIPA
Cimbalová hudba Wimmerovcov s hudobným a taneèným programom
Veselá muzika zo Stupavy.
Vetky podujatia sa budú odohráva na novovybudovanom Námestí
rodiny, Mestská èas sa preto obracia s prosbou o pochopenie
k obyvate¾om Záhorskej Bystrice bývajúcim v bezprostrednom susedstve námestia.

Evidencia pobytu obèanov
Na základe zákona è. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov a Intrukcie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vedie od 1. júla 2006 evidenciu obyvate¾ov Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica.
Obyvatelia (len obèania Slovenskej republiky, nie cudzinci) sa na trvalý alebo prechodný pobyt v Záhorskej Bystrici môu prihlási v pondelok alebo v stredu v úradných hodinách od 8.00 do 17.00 na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici ul. Èsl. tankistov 134, v kancelárii è. 1
na prízemí, kde obdria Potvrdenie o trvalom pobyte, na základe tohto potvrdenia im vystaví obèiansky preukaz Okresné riadite¾stvo Policajného zboru Bratislava IV, pracovisko v Dúbravke, ul. Sch. Trnavského è. 1/A.
K prihláseniu je potrebné predloi:
- obèiansky preukaz, list vlastníctva, ak obèan je vlastníkom
nehnute¾nosti, do ktorej sa chce prihlási na trvalý pobyt, nie starí
ako 3 mesiace (LV vydáva Správa katastra pre hlavné mesto
Bratislavu, Ruová dolina 27, Bratislava za poplatok 100 Sk)
- súhlas vlastníka, ak sa chce obèan prihlási do objektu, ktorého
vlastníkom je iná osoba, v prípade viacerých vlastníkov je potrebný
súhlas vetkých (súhlas s prihlásením podpíe vlastník nehnute¾nosti
priamo v kancelárii na prihlasovacom lístku)
- rodný list, v prípade ak si vybavuje prvý obèiansky preukaz 15 roèný
obèan. Poplatok za vystavenie "Potvrdenia" je 100 Sk, platí sa v hotovosti v pokladni miestneho úradu.
Pracovníèky zodpovedné za agendu prihlasovania: Boena Kubíková, Alena Maroová, Tel. 6595 6110
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Záhorská Bystrica

Z rokovania miestneho zastupite¾stva

Úvod rokovania miestneho zastupite¾stva patril zástupcom spoloènosti MONO, investorovi pripravovanej výstavby v lokalite Kulháò. Rokovania MZ sa na pozvanie starostu zúèastnili jednate¾ka s.r.o. MONO
Dr. Dagmar Steinmetz a Ing. arch. Norbert mondrk. Dr. Steinmetz
prítomných informovala o snahe investora realizova v lokalite Kulháòzápad výstavbu bytových domov, radových ako aj samostatných rodinných domov a stavieb obèianskej vybavenosti. Na bytové domy,
ktoré majú by realizované v blízkosti Bratislavskej ulice predloila
nieko¾ko vizualizácií. Zároveò pris¾úbila výsadbu vzrastlej zelene medzi Bratislavskou ulicou a predmetnými bytovými domami a vyjadrila
snahu o spoluprácu s MÈ pri výstavbe obytného súboru v lokalite Kulhaò - západ.
Ing. arch. mondrk podrobnejie oboznámil poslancov s navrhovanou výstavbou v predmetnej lokalite, kde sa budú realizova obytné
domy od hlavnej cesty postupne smerom k Markíze, kde budú prechádza na rodinné domy a obèiansku vybavenos. Na poiadavku
MZ zníi bytové domy od Bratislavskej cesty zo 4+1 na 3+1 odpovedal, e komplex bytových domov orientovaných kolmo na hlavnú
cestu bol zníený o jedno podlaie a teda neprekroèí 4 NP, teda niektoré domy budú ma 4 nadzemné podlaia a niektoré 3+1 nadzemné
podlaie.
Poslanec Dr. Rudolf Polák tlmoèil názory majite¾ov pozemkov ako aj
obyvate¾ov na Bratislavskej ulice. Tí nesúhlasia s pôvodne navrhovanou výstavbou vysokých bytových domov vzh¾adom na znehodnotenie ich pozemkov (zásah do ich súkromia - výh¾ad do ich dvorov a domov) a tie vzh¾adom na vysokú koncentráciu obyvate¾ov a s tým spojený nárast osobných áut v tejto èasti Záhorskej Bystrice a teda ïalie
zhorenie dopravnej situácie na tejto ulici.
Dr. Steinmetz oznámila poslancom, e firma dostala na realizáciu u
schválený projekt s tým, e boli splnené vetky podmienky územného plánu a uviedla, e výstavba zo strany mesta je plynulá a vyia
výstavba smerom k Markíze nebude pôsobi ruivo. V ïalom programe si poslanci vypoèuli správu o stave Diagnostického centra pre
mláde. Riadite¾ zariadenia PhDr. Bryndzák hovoril o nadchádzajúcich stavebných úpravách interiéru zariadenia i o výchovnom procese
v zariadení. Po prerokovaní správy nezávislého audítora a stanovisku
miestneho kontrolóra schválili poslanci s pripomienkami závereèný
úèet mestskej èasti za rok 2006. V minulom roku hospodárila mestská èas s prebytkom 9 425 000 Sk, èoho bolo 10% odvedených do
rezervného fondu.

Delegácia Záhorskej Bystrice na návteve v Riese Pio X.

V dòoch 29. mája a 1. júna 2007 navtívila delegácia Záhorskej Bystrice pod vedením starostu Vladimíra Kubovièa a administrátora farnosti ThDr. Antona Solèianskeho, PhD. priate¾ské talianske mesto

Uznesenia miestneho zastupite¾stva zo dòa 29.5.2007
U z n e s e n i e è. 55/2007
MZ b e r i e n a v e d o m i e informatívnu
správu o èinnosti Diagnostického centra mládee v Bratislave - Záhorskej Bystrici za rok 06.
Uznesenie bolo schválené jednomyse¾ne.
U z n e s e n i e è. 56/2007
MZ b e r i e n a v e d o m i e úèas zástupcov
MÈ B - ZB na medzinárodných cyklistických
pretekoch v talianskom meste Riese Pio X, 17.
etapy Giro di Italia 2007 a súhlasí s uvo¾nením
10 000,- Sk na reprezentáciu MÈ prostredníctvom vyslaných zástupcov. Uznesenie bolo
schválené jednomyse¾ne.
U z n e s e n i e è. 57/2007
MZ 1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu
správu o èinnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej
Bystrici
2. s ú h l a s í s poskytnutím jednorazovej
odmeny pre èlenov výboru klubu:
- predsedníèke 5000,- Sk
- ostatným èlenom výboru po 1000,- Sk
3. u k l a d á Komisii sociálnych vecí a zdravotníctva spolupracova s Klubom dôchodcov, s cie¾om zisti prípadný záujem èlenov o bývanie
v sociálnom zariadení - penzióne pre seniorov,
s ktorého výstavbou sa v Záhorskej Bystrici
uvauje. Uznesenie bolo schválené jednomyse¾ne.
U z n e s e n i e è. 58/2007
MZ 1. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o výsledkoch hospodárenia MÈ B ZB za rok 2006
b) stanovisko miestneho kontrolóra k závereènému úètu MÈ B - ZB za rok 2006
c) stanovisko audítora k závereènému úètu MÈ
B - ZB za rok 2006
2. s ch v a ¾ u j e
a) závereèný úèet MÈ B -ZB za rok 2006 s pripomienkami
b) odvod finanèných prostriedkov do rezervného fondu vo výke 942 554,- Sk
3.  i a d a
a) starostu, aby zabezpeèil splnenie navrhovaných opatrení miestnym kontrolórom a Klubom
poslancov OKS-KDH-DSS T: do 30.6.2007
b) miestneho kontrolóra, aby vykonal kontrolu
úloh pod¾a poiadaviek klubu poslancov OKSKDH-DSS T: priebene v 2. polroku 2007
Uznesenie bolo schválené jednomyse¾ne.
U z n e s e n i e è. 59/2007
MZ b e r i e n a v e d o m i e
správu o akciách pripravovaných v rámci Kultúrneho leta 2007, vrátane predpokladaných
finanèných nákladov. Uznesenie bolo schválené
jednomyse¾ne.

Riese Pio X., rodisko pápea Pia X. Návteva sa uskutoènila na základe pozvania vedenia mesta. V máji hostila bystrická farnos 50 èlenný spevácky zbor z Riese. Delegácia Záhorskej Bystrice mala jedineènú monos zúèastni sa na dojazde 18. etapy slávnych cyklistických
pretekov Giro d´Italia do cie¾a, ktorý bol práve v Riese Pio X. a následnom tarte 19. etapy. Súèasou programu návtevy bolo aj poloenie
vencov na cintorínoch v miestach, kde poèas bojov 1. svetovej vojny
padlo ve¾a vojakov zo Slovenska.
(fotografie poskytol Ing. Rudolf Hurbaniè)
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U z n e s e n i e è. 60/2007
MZ b e r i e n a v e d o m i e správu o èinnosti právnika MÈ B-ZB za rok 2006.
Hlasovanie: za 7, proti: 0, nehlasoval 1
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 61/2007
MZ 1. b e r i e n a v e d o m i e Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov

v MÈ B - ZB;
2. s ch v a ¾ u j e Komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v MÈ B - ZB v zloení: p. Sajan, Ing. Hurbaniè, Ing. rámek. Uznesenie bolo schválené
jednomyse¾ne.
U z n e s e n i e è. 62/2007
MZ s ch v a ¾ u j e odpredaj spoluvlastníckeho
podielu o ve¾kosti 1/2 nehnute¾nosti p. è.
2679/1, ostatné plochy, o výmere 632 m2 v k.
ú. Záhorská Bystrica do vlastníctva Po¾ovníckej
spoloènosti, so sídlom Pútnická 58, 841 06 Bratislava, s podmienkou predkupného práva za
porovnate¾nú cenu.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdral sa: 3
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 63//2007
MZ s ú h l a s í s formou nepeòaného plnenia
príspevku na technickú infratruktúru a to dodávkou obkladov a dlaby na stavbu
"Nadstavba Spoloèenského domu - èas miestny
úrad pre stavebníka ¼uboa Liïáka, Tatranská
50, Záhorská Bystrica.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdral sa: 1
Uznesenie bolo schválené.
U z n e s e n i e è. 64/2007
MZ 1. s ch v a ¾ u j e výber dodávate¾a stavby
SD - Dokonèenie nadstavby 2.NP nad èasou
objektu realizova v zmysle zákona è. 25/
2006 Z.z., o verejnom obstarávaní, § 100 - formou výzvy na rokovanie s vybratým záujemcom - firmou ESCO spol. s r.o. pri dodraní ustanovení uvedených v § 58, ods. 1 a v § 59, ods.
3 vyie uvedeného zákona.
2. m e n í èas uznesenia è. 28/2007 zo dòa
22.3.2007 a to v èasti "vypísanie verejnej súae" na "rokovacie konanie s vybratým záujemcom"
3. m e n u j e poslancov p. Liïákovú, Ing. Kubaskú, p. Sajana, Ing. Hurbanièa za èlenov rokovania s vybratým záujemcom firmou ESCO
spol. s r.o.
Uznesenie bolo schválené jednomyse¾ne.
U z n e s e n i e è. 65/2007
MZ 1. b e r i e n a v e d o m i e informácie
predsedníèky Komisie výstavby a dopravy
oh¾adom:
a) iadosti p. Belzárovej o rieenie stavebného
pozemku na "Krèoch"
b) poiadavky starostky MÈ Karlova Ves oh¾adom výstavby nájomných bytov a zariadení
sociálnych sluieb v rokoch 2008-2010 v ZB.
c) dia¾nièného obchvatu D4, variant medzi katastrami Záhorská Bystrica a Stupava
d) zmeny trasy MHD linky è. 37
2. s ch v a ¾ u j e vybudovanie dia¾nièného obchvatu D4 - variant medzi katastrami Záhorská
Bystrica a Stupava
3. s ú h l a s í so zmenou trasy linky MHD è.
37 nasledovne: z Bratislavskej na Tatranskú
ulicu, cez Gbelskú so zastávkou na Tatranskej
ulici, pri miestnom úrade na Gbelskej ulici a na
ul. Èsl. tankistov s pôvodnou zastávkou pri kostole. Uznesenie bolo schválené jednomyse¾ne.
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Akcia platí do vypredania zásob!!!
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Stupava

Odpovede na interpelácie poslancov
Stupava - S nástupom novej prednostky mestského úradu v Stupave Mgr. Zity Kurovej sa zaèínajú dia zaujímavé veci. Na internetovej stránke mesta Stupava u 15. júna boli uverejnené odpovede na písomné interpelácie, ktoré predniesli poslanci na zasadnutí MsZ dòa 31. mája. Veríme, e sa u nebudú opakova nieko¾ko mesiacov nezodpovedané interpelácie, ktorými poslanci
upozoròujú a iadajú rieenie problémov, na ktoré ich upozoròujú obèania. Neprimerane dlhé formulovanie odpovedí na sanosti obèanov znechucuje a vedie k názoru, e mestský úrad a jeho úradníci si neplnia svoje povinnosti. Nech by bola príèina
akáko¾vek, obèan má právo svojim voleným zástupcom a samospráve klás otázky a oèakáva na ne aj odpoveï.
Odporúèame obèanom, ak majú monos, aby sledovali webstránku: www.stupava.sk.
Poslanec Branislav Ondru
· Preveri monos prikáza stavebníkom pri individuálnej výstavbe, aby sa povinne prihlásili k vývozu komunálneho odpadu, pretoe niektorí, najmä ak nemajú
v Stupave trvalé bydlisko sa k vývozu komunálneho odpadu neprihlásia aj celé mesiace a ten potom ukladajú ilegálne buï na volné priestranstvá (vznik nelegálnych skládok), alebo v prípade
monosti do pristavených ve¾kokapacitných kontajnerov na nadrozmerný komunálny odpad.
Odpoveï: V zmysle VZN è. 5/
2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Stupava bod 1, èíslo 1.1, písm.
b) je povinnosou vetkých osôb,
ktoré nie sú prihlásené k trvalému pobytu, ani k prechodnému
pobytu plati za komunálny odpad pod¾a tohto VZN. Mestský
úrad týmto obèanom formou platobného výmeru vyrubuje poplatok za komunálny odpad. Ekonomické oddelenie - referát správy
dane z nehnute¾ností dostáva zo
stavebného úradu kópie stavebných povolení a kolaudaèných
rozhodnutí. Táto informácia bude
v rámci ekonomického oddelenia
postupovaná tie na referát správy poplatkov za komunálny odpad. Pri nakladaní s iným ako
komunálnym odpadom, teda
stavebným odpadom vznikajúcim pri stavbe rodinného domu,
chaty, opravy nehnute¾nosti je
vdy u v stavebnom rozhodnutí,
resp. v rozhodnutí o povolení
prestavby zakotvená povinnos
a spôsob naloenia s týmto odpadom. Túto povinnos ako naloili s takýmto odpadom musia
stavebníci doloi pri kolaudovaní
nehnute¾nosti.
· Vypracova zoznam (ulica, popisné èíslo) skolaudovaných rodinných domov a iných bytových
jednotiek, ktorých majitelia nie sú

prihlásený k trvalému pobytu
v Stupave.
Odpoveï: Mestský úrad má evidenciu skolaudovaných domov
a iných bytových jednotiek, ktorých majitelia nie sú prihlásení
k trvalému pobytu. Vzh¾adom na
zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov zoznam takýchto skolaudovaných domov
s uvedením mena majite¾a sa
môe ïalej spracováva, a exportova len so súhlasom dotknutej
osoby.
· Navrhujem, aby mesto vyiadalo
od Slovenskej správy Slovenskej
správy ciest harmonogram /plán
údrby cesty 1. triedy, ktorá vedie
Stupavou pre rok 2007 (perspektívne aj pre ïalí rok), aby obèania mali informáciu o opravách
porúch a výtlkov na tejto ceste.
Identifikova miesta, na ktorých si
cesta vyaduje opravy a takýto
zoznam odovzda SSC s poiadavkou vykona opravy v tomto
roku.
Odpoveï: Po rokovaní so zamestnancom SSC Ing. korupom, ktorý je zodpovedný za
správu a údrbu komunikácie I.
triedy cez mesto Stupava, nám
bolo oznámené nasledovné:
· SSC pre daný úsek komunikácie nemá vypracovaný harmonogram opráv pre rok 2007
· Opravy na komunikácii 1. triedy
pre SSC zabezpeèujú RC Bratislava, u ktorých objednal SSC pre
úsek cez kataster Mást a Stupava výmenu vetkých poruených
kanalizaèných poklopov, vyèistenie vpustí daïovej vody. Tieto
práce majú RC vykona v priebehu mesiaca 6-7/2007. Mesto Stupava poiadalo SSC v zmysle
uskutoèneného osobného rokovania na MsÚ o odstránenie vetkých vyskytujúcich sa nedostatkov u komunikácií I. triedy. Ide
najmä o farebné vyznaèenie prechodov pre chodcov s výstraným znaèením pred nimi. Doplnenie prechodu v Máste, vybu-

dovanie regulovaného odtokového kanála pre daïové vody
v k.ú. Mást, pravidelné èistenie
komunikácie a pri¾ahlých priekop. O tejto skutoènosti boli poslanci mestského zastupite¾stva
informovaní na aprílovom zasadnutí MsZ.

základe rozhodnutia mesta
a z podnetu dopravnej komisie.
Samotné osadenie a pouitie dopravnej znaèky nebolo odsúhlasené DI OR PZ, nako¾ko sa jedná
o mestskú komunikáciu a osadenie dopravnej znaèky nebolo
v rozpore s cestným zákonom

· Od mestskej polície iada, aby
obèasnými pochôdzkami po
Hviezdoslavovej ul. kontrolovali
parkovanie na nej, pretoe najmä
pred niektorými obchodmi a súkromným zdravotníckym zariadením parkujú nedisciplinovaní oféri tak, e zaberajú celú írku
chodníka a ¾udia musia obchádza po frekventovanej ceste, èo
je obzvlá nebezpeèné pre deti,
keï sa vracajú bez dozoru zo
koly.
Odpoveï: Náèelník mestskej polície bol listom upozornený, aby
jeho podriadení viac kontrolovali
Hviezdoslavovu ulicu a nedisciplinovaných vodièov parkujúcich
na chodníkoch pokutovali.

· Ko¾ko kontrol urobila a ko¾ko pokút uloila Mestská polícia za ignorovanie zákazu vjazdu na trase
Hlavná - Cevaservis.
Odpoveï: Pod¾a vyjadrenia náèelníka mestskej polície, Mestská
polícia vykonáva kontroly aj na
uvedenej komunikácii, za poruovanie dopravnej znaèky boli
uloené dve pokuty.

Poslanec Miroslav Foltín
· Kedy sa budú riei prechody
pre chodcov na miestnych komunikáciách susediacich s Hlavnou
ulicou?
Odpoveï: Prechody pre chodcov sú znaèené len na komunikáciách I.,II. a III. triedy, ktoré sú
v správe SSC a RC Bratislava. Na
miestnych komunikáciách mesto
doposia¾ vyznaèenie prechodov
nerealizovalo. V prípade odporuèenie dopravnej komisie takéto
vyznaèenie prechodov vykonáme.
· Osadenie znaèky "Zákaz zastavenia" na Záhradnej ul. - èi bolo
toto oznaèenie komunikácie prerokované s DI OR PZ - ak áno, je
povolenie osadenia znaèky k nahliadnutiu?
Odpoveï: Osadenie znaèky "Zákaz zastavenia" na ul. Záhradnej
v roku 2006 vykonal MsPTS na
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· Kedy bude opravený chodník na
Marcheggskej ul.?
Odpoveï: Oprava chodníka na
ul. Marcheggska v súbehu s betónovou cestou formou úpravy
uloenia betónových kociek na
miestach najväèích nerovností,
ktorá mala by realizovaná v roku
2006, bude dodatoène upravená
v 09 - 10/2007.
· Preèo nebola zahrnutá do rozpoètu s¾úbená èiastka 2 miliónov
Sk?
Odpoveï: Finanèná èiastka 2,00
mil. Sk na èiastoènú opravu betónovej komunikácie /ul. Marcheggska, Záhradná, Agátová,
Cementárska/ bola a je v schválenom rozpoète pre rok 2007.
V súèasnosti prebiehajú rokovania s navrhovate¾om rekontrukcie betónovej komunikácie o postupe prác, ktoré sú rozdelené
do dvoch etáp:
1. etapa - prípravné a sanaèné
práce /dosadenie cestných obrubníkov, vyrovnanie väèích
nerovností, vyèistenie daïových
spustí
2. etapa - práce pozostávajúce
z finálnej úpravy cesty.
(pod¾a msú)

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

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

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

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

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

inzercia
Prenajmeme pekné nové apartmány v meste Vodice

pri Jadranskom mori /cca 10 km od ibeniku/.
Apartmány sú kompletne vybavené pre 2-8 osôb asi 8 minút
chôdze od pláe a centra mesta. Pokojné prostredie, parkovanie
vo dvore. ÈESKY HOVORIACI DOMÁCI.
Kontakt: tel.+385 22 440 738 /po 20,00 hod./
mobil: +385 98 49 23 28, e-mail: darko.jukic1@si.t-com.hr
Ceny ubytovania:
Jún a september
Apartmán pre 4 osoby 55,00 EURO
Apartmán pre 6 osôb 70,00 EURO
Prístelka 4,00 EURO
Júl a august
Apartmán pre 4 osoby 65,00 EURO
Apartmán pre 6 osôb 85,00 EURO
Prístelka 6,00 EURO
Ceny sú uvedené vrátane poplatku na apartmán a deò.

VARÍME DO ZÁVEREÈNEJ

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

e s p r e s s o

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

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

TINI CLUB
Nová kolekcia
horúcej èokolády
www.tiniclub.sk

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

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

e-mail: espresso@tiniclub.sk
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Fu t b a l o v ý s p r a v o d a j
Do konca súae zostáva u iba
jedno kolo a môeme poveda,
e seniori sa v tretej lige zachránili. Dôleitý krok sme urobili v zápase s Èuòovom, kde
sme videli hra akoby iné stupavské mustvo. Chlapci bojovali s ve¾kým nasadením a hosom strelili tyri góly. Posledné
kolo sa hrá v nede¾u. 17.6.07 o
17.00 Stupava - Sl. Grob.

A - mustvo
Stupava - Èuòovo 4:0
(1:0)
Góly: ¼. Hodulík 2, Kostka, Vadel.
Zostava: Dostál, Tuinský, Janis,
M Hodulík, Blaíèek, Slotík (79.
alamún), ¼. Hodulík, Vadel,
Kostka, L.Víger (88.Lenner), Husák Tréner: Milan Hrica
Pred domácim obecenstvom
podali nai futbalisti najlepí výkon v konèiacej sa sezóne 2006/
07. Ak by boli v predchádzajúcich kolách podobne bojovali
ako proti Èuòovu, urèite by nám
patrila solidnejia prieèka v tabu¾ke. Prvý gól stretnutia padol u
v 9. minúte, keï strelu Tuinského teèoval Kostka. Poèas celého
stretnutia sme videli silný presing
z naej strany, koneène ve¾mi dobre zapracoli chlapci v strede pola. Zvlá zaujal Husák svojou aktivitou. Takéto nasadenie sme
oèakávali hneï od jeho príchodu
do Stupavy. Hosom patrila fáza
medzi 30. a 40. minútou, ale
okrem územnej prevahy si nevypracovali gólové príleitosti. Strelecky sa presadil aj ¼. Hodulík,
ktorý strelil v 70. a 83. minúte
pekné góly. tvrtým strelcom bol
Vadel. Gratulujeme!!!
Stupava - Lamaè 0:3 (0:1)
Zostava: Schwarz, Prokop, Kostka, Slotík (62. Blaíèek), ¼. Hodulík, Bednár, Tuinský, M. Hodulík,
Husák, L. Víger, Vadel.
Tréner. Milan Hrica
Na ihrisku dominovali hostia,
nako¾ko naa hra neprekroèila
prah edého priemeru. Hostia vyhrávali od 18. minúty a my sme si
prakticky nevytvorili gólovú príleitos. V druhom polèase hostia
hrali len to, èo potrebovali, ale na
nás to staèilo. Svoje vedenie si
Lamaèania poistili ïalími dvoma
gólmi. Za zmienku stojí návrat
Prokopa po dvojroènej pauze
a debut Lukáa Vígera v seniorskom mustve. Obidvaja spomenutí hráèi podali z naich radov
najlepie výkony.
Bernolákovo - Stupava 1:0 (0:0)
200 divákov

Zostava: Dostál, Slotík, Blaíèek,
Tuinský, Janiss, Hodulík M., Víger L, Hodulík ¼., Kostka, Bednár, Husák.
Trener: Milan Hrica
Na peknom tadióne Jána Popluhára sme v prvom polèase
domácich
nepustili
takmer
k iadnej gólovej príleitosti. Nae dve obrovské ance L. Vígera
a Husáka znekodnil bravúrne
brankár domácich. V druhom
polèase sa hra vyrovnala, ale
stále sme boli lepím mustvom.

Najväèiu ancu sme mali v 76.
minúte, kedy sa Bednár ocitol
úplne sám pred vysokým brankárom, ktorého chcel prelobova... Z následného protiútoku
sme dostali "krutý" gól na ktorý
sme nedokázali odpoveda.
DORAST
Stupava - FC Ruinov 1:2 (0:2)
Góly: Dzvoník
Zostava: Lenner- Biro, Dzvoník,
Salai, Habloviè (60 min Nozdroviký)- Katona (65 min. Hanúsek),
Jandorf (46. Zaleík), alamún,
R. Víger- M. Víger, L. Víger
Naim dorastencom nevyiel
úvod zápasu, keï v 7. minúte vystrelil hráè Ruinova a skákajúca lopta prela neastne za Lennerov chrbát. Druhý gól sme inkasovali v 14.minúte po rýchlom
protiútoku hostí. Prízemný center
do estnástky poslal do siete kapitán Ruinova 0:2. V druhom
polèase v priebehu troch minút
iiel dvakrát sám na brankára L.
Víger, ale ani raz nemieril medzi
rde. V 80. minúte priamy kop M.
Vígera skonèil len na brvne. Kontaktný gól na 2:1 priiel bohuial
neskoro. V 88 minúte po rohovom kope znioval hlavou Dzvoník.
Devínská Nová Ves - Stupava
1:2 (0:1)
Góly: Gaparoviè, Lenner
K: Gaparoviè, L.Víger
Zostava: Koberèik - Dzvoník, Salai, Habloviè (80 min. Geriè), Luèivjanský - Katona, M.Víger, L.
Víger, R. Víger - Gaparoviè,

Lenner
Devínská patrí k najväèím prekvapeniam jari a na domácej pôde sú ve¾mi nepríjemným súperom. Nai nastúpili v mierne
oklietenej zostave, ale predviedli dobrý bojovný výkon.
V stredajom zápase proti Ruinovu absentoval pre 4 lté karty
ná najlepí strelec Gaparoviè,
ktorý sa postaral v 25. minúte
o nae vednie 0:1. Vyrovnanie
prilo krátko po polèase. Po naej chybnej rozohrávke nasledoval center do estnástky, kde si
Habloviè zle pokryl najlepieho
strelca celej súae a kapitán domácich z otoèky prekonal Koberèíka. Remízový stav vydral len
tyri minúty. Katona hlavièkou
poslal do brejku Gaparovièa,
ktorý sa neulakomil zo zakonèením a nahral nabiehajúcemu
Lennerovi pred prázdnu bránu
1:2. V 75. minúte sa pokúal
Gaparoviè napodobni slávneho
Maradonu, ale jeho volejbalovú
vloku rozhodca naastie ohodnotil len ltou kartou. V nadstavenom èase po ve¾kom tlaku domácich zazvonila rï Koberèíkovej
brány.
Stupava - Gajary
3:0 (0:0)
Góly: Gaparoviè, Hanúsek, M.
Víger ZK: M. Víger,
Zostava: Koberèík - Luèivjanský,
Salai, Habloviè, Katona - Jandorf
(75 min Hacker), Zaleík, R. Víger, M. Víger - Gaparoviè, Hanúsek
Poèas celého zápasu mali nai
dorastenci na vrh. Prvú obrovskú
príleitos zahodil Záleik, keï
z 5 metrov mieril len nad bránu
hostí. V 30 minúte sa na pravej
strane uvo¾nil Hanúsek a jeho
centrovanú loptu usmernil Gaparoviè kolenom do bránky.
V 41. minúte sa v súboji zo stopérom Gajar zranil ná jediný
brankár Koberèík. Druhý polèas
odchytal z obrovským sebazaprením a predsa si udral èisté
konto. Druhý gól pridal v 50 minúte strelou zo estnástky po zemi k pravej tyèi. Hostia sa do
anci dostavali len sporadicky aj
vïaka dobre hrajúcej mladej
stopérskej dvojici Luèivianský Salai. Tretí poisovací gól pridal
v 84. minúte M. Víger z podobnej
situácie ako pri druhom góle.

SDM Domino - Stupava 3:0 (2:0)
Zostava: Koberèík- Luèivjanský,
Salai, Habloviè, Geriè - Hanák
(80 min Hacker), Zaleík, R. Víger, alamún - Gaparoviè, Hanúsek
V obrovskej horúèave a na zlom
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teréne bola prvých 20 minút hra
vyrovnaná bez vyloenej anci
na oboch stranách. Po priamom
kope v 21. min ná brankár Koberèík neudral skákajúcu loptu
a útoèník domácich dorazil 1:0.
Pri tomto góle sa Koberèíkovi obnovilo zranenie èlenka a do bránky sa postavil ná kapitán R. Víger. V 26. minúte vak prvýkrát
kapituloval, keï po prízemnom
centri z ¾avej strany útoèník Domina zasunul loptu za jeho chrbát. V druhom polèase mali nai
tyri gólové príleitosti, ale ani
jedna si nenala cestu do brány.
V 78. minúte po protiútoku domácich sme inkasovali tretí gól.
St. iaci
Láb dievèatá - Stupava 0:6 (0:2)
Góly: Paleèek 3, Proke 2, Dzurický
Stupava - Lozorno
2:0 (0:0)
Góly: Proke, Steinhubel
Zohor - Stupava
2:1 (2:0)
Gól: Steinhubel 11 m.
Stupava - Slovan B
4:3 prípravné stretnutie.
Góly: Proke 3, uiè
Ml. iaci:
Stupava - K. Ves
1:0
Gól: Jandorf
D.N. Ves - Stupava
2:0
PMA
Stupava - FC Senec
3:1
Góly: Barinka 2, Kuboviè
D.N. Ves - Stupava
0:1
Gól: Kutlák
Stupava - Inter
0:2
PMB
Stupava - PVFA
7:1
Stupava - Inter B
2:6
PMC
Stupava - PVFA
5:4 (0:4)
Skvelý výkon v druhom polèase.
Nae najmenie nádeje prehrávali u 0:4. Dokázali svojou húevnatosou obráti nepriaznivý
stav. Gratulujeme!!!
www.fkstupava.sk
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O tenise v Zahorskej Bystrici

Na mieste bývalého rybníka vyrástol v uplynulých rokoch tenisový
areál. Nie ve¾ky, ale útulný s výborným povrchom, so socialnymi zariadeniami, obèerstvením a priam s rodinnou atmosferou. Dvorce bývajú najmä v popoludòajích hodinách beznádejne vypredané. Konajú sa tu rôzne turnaje, èi u pod zátitou starostu, alebo ich organizuje samotný TO Záhorák. Na zaèiatku mája tu malo turnaj 16 dvojíc vo
tvorhre, prevane obyvatelov zo Záhorskej Bystrice.
Nezaostáva ani mláde. Pre tenis zanietený tréner p. Straka dal dohromady drustvo skladajúce sa zo starích a mladích iakov, ale
hrajúci u v kategorii dorastencov. Drustvo tvoria: bratia Krupovci,
bratia Lipèákovci, Jurík, Krásny, Matloviè, Pollák, Straka.
V B skupine II. triedy Bratislavského regionu skonèili na peknom druhom mieste a postúpili do II. kola, kde ich vak u budú èaka hráèi
slovenskej mládeníckej tenisovej pièky. Chu a odhodlanie reprezentova obec im nechýba a ostáva veri, e v zaèatom trende budú
pokraèova. Podmienky na to sú vytvorené.
Záujem o túto peknú hru trvá naïalej, aj zo strany rodièov a detí. Na
fotografii je èas drustva dorastencov s trénerom p.Strakom. (filo)

KTS Tatran Stupava

Dòa 26. 5. 2007 sa asi 80 turistov regiónu Malé Karpaty zúèastnilo "0"
ROÈNÍKA LOZORSKÉHO OKRUHU. Boli pripravené trasy 10 km pre
menej zdatných a 20 km pre zdatnejích. Po túre kadý úèastník
dostal diplom a porciu chutného guláu. Stretnutie pokraèovalo
posedením pri zvukoch harmoniky. Stupavskí turisti sa teia na ïa¾í
roèník. Úèas stupavských turistov dokumentujú aj priloené obrázky.
Pripravované akcie KST Stupava na jún 2007
17. 6. Regionálne stretnutie turistov  Èermákova lúka RR KST
M.Karpaty
24. 6. Stretnutie turistov na Ve¾kej Homoli Modra
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Obstáli aj v Liberci

Majstrovstvá Slovenska vo florbale

V dòoch 7. - 10. 6. 2007 sa florbalisti z klubu Bogdau Stupava pod
vedením J. Fiera, E. Slezákovej a M. Polakovièovej zúèastnili na medzinárodnom turnaji Nisa open Liberec 2007. Hrali sa turnaje v kategórii G - 14 - dievèatá, B - 14 - chlapci. Dievèatá hrali ve¾mi dobre
a naberali nové skúsenosti, pretoe to bol ich prvý ve¾ký turnaj. Napriek tomu, e obsadili tvrté miesto, úèinkovanie dievèat hodnotíme
ve¾mi kladne. Hráèka Radka Kriflíková bola vyhodnotená ako najlepia brankárka turnaja. Chlapci i dievèatá svojimi výkonmi výborne reprezentovali svoje mesto a kolu. Ve¾ká vïaka patrí mestu za podporu klubu, bez ktorej by úèas detí na týchto turnajoch nebola moná.
Drte nám palce na poslednom medzinárodnom turnaji Praha Games, ktorý bude v dòoch 10.7 - 15.7. 2007.
(E. Slezáková + M. Polakovièová)

Dievèenské drustvá florbalového klubu Panda a Black cats sa zúèastnili na Majstrovstvách Slovenska v Nemovej. Dievèatá bojovali
prvýkrát na majstrovstvách a Black cats sa umiestnili na treom mieste, drustvo Panda skonèilo ako tvrté. Drustvá trénujú od októbra
minulého roku a chu hráèok i podpora rodièov sa prejavujú na výsledkoch, vzahu k portu a pohybu vôbec. Prvý úspech bol pre ná
klub ve¾kým povzbudením a veríme, e snaha dievèat bude postupne
odmenená ïalími úspechmi.

Majstrovstvá Slovenska EXEL CUP
v Stupave

Stupavský klub Bogdau Stupava a Z Stupava boli organizátorom
celoslovenského florbalového turnaja EXEL CUP, ktorý sa konal
v portovej hale v dòoch 31. 5.-1. 6. 2007. Na turnaji hrali hráèi z jedenástich kôl z celého Slovenska. Výborný výsledok pre nau kolu
znamenalo 2. miesto v kategórii chlapcov. Z dievèat bola vyhlásená
najlepia brankárka Simona Beloicová z drustva Panda, v kategórii
chlapcov titul najlepí brankár získal Ján Lukáè.
(es,mp)

MTB Stupavský Maratón 2007
28.júla 2007

tart v Stupave v amfiteátri
prevýenie 1247m a d¾ka 47km
Organizátor: Obèianske zdruenie Maratón, Rímska 3/A, 900 31
Stupava. Preteky sa budú kona 28. júla 2007 so tartom a cie¾om
v Stupave. Tra vedie v CHKO Malé Karpaty.
Bliie info na www.stupavskymaraton.sk
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Letné tábory s OZ Jablonka

Obèianske zdruenie Jablonka
pripravilo pre deti na toto leto tri
tématické tábory. Vetky tábory
budeme realizova v obci Kuchyòa na naom Ekodomèeku v priestore pod lesom v Malých Karpatoch.
Deti budú ubytované v domèeku
- spa sa bude na drevenej podlahe na karimatkách alebo v stanoch ved¾a domèeka. Strava bude zabezpeèená na mieste,
z biopotravín, 5x denne. Programy táborov sú pripravené, taktie
máme zabezpeèeného odborného a anglického lektora pre
kadý tábor (kadý deò bude zabezpeèená èas programu aj
v anglickom jazyku, èo vak neznamená, e diea, ktoré jazyk neovláda, nemôe prís, práve naopak, anglický jazyk bude prirodzenou súèasou chodu tábora,
a deti si tak prirodzene a nenásilne obohatia slovnú zásobu).
Vetky tábory majú spoloènú
truktúru, v ktorej ako na kadom správnom tábore nechýba
noèná hra, kúpanie, tvorivé dielne. Anjeli, noèné a celodenné
sluby, hry v lese, na lúke, èi
priamo v dedine, veèerný oheò

s gitarou, to vetko je samozrejmosou. Okrem týchto bených
táborových prvkov, vak nae
tábory obsahujú prvky vzdelávacie. Deti sa v rámci pripraveného
programu a hier nauèia nieèo
o svojej krajine, tento rok obohatia slovnú zásobu o pár anglických slovíèok, dozvedia sa "ako
nato" - ako môu oni sami prispie svojim malým dielikom k tomu, aby sa im tu, v ich krajinke
ilo lepie a krajie, nauèia sa
nieèo o remeslách, najmä v praktickej rovine, preijú týdeò v dome, ktorý funguje úplne inak ako
bené stavby, skúsia si ako vyrobi èarovnú a krásnu vec z odpadu. Z tábora si okrem nezabudnute¾ných záitkov odnesú svoje
vlastné trièko (vlastnoruène "vyzdobené") a zopár výrobkov, ktoré
im budú pripomína letné dni
s Jablonkou.
Cena táborov je jednotná, 3 000
Sk na 6 dní (3 500 Sk na 7 dní),
maximálny poèet detí na jeden
tábor je 15. Odporúèaný vek detí
je 9 - 15 rokov, starie deti môu
by pomocníkmi vedúcich. V cene je zahrnutá réia, materiál,
strava.

V prípade úèasti 2 a viacerých
detí z jednej rodiny, poskytneme
z¾avu. Bliie informácie o táboroch (èo si treba prinies, aký bude program) vám poleme po vyplnení a zaslaní prihláky (uprednostòujeme mailový kontakt, etrí to nae peòaenky, aj nae lesy). Prihláku si môete stiahnu na www.jablonka.org a posla ju na kontaktný mail.

Termíny táborov

Urobme si divadlo (divadelný):
2.-8.7.2007
Deti si sami navrhnú tému, pripravia scenár, zostavia kostýmy
a zorganizujú divadelné predstavenie, plné humoru, piesní
a osobného vkladu kadého jednotlivca. Nechajme sa prekvapi,
èo pre nás poèas tvorivého týdòa pripravia. Predstavia sa nám
v posledný deò tábora o 15.00
pred Obecným úradom v Kuchyni. Príïte sa pozrie èo dokáu.
Rozprávkové putovanie (turistický): 9.-14.7.2007
Spolu s legendárnymi postavami, èi rozprávkovými bytosami,
ktoré ili, èi ijú v naom kraji, budeme objavova neprebádané
a zabudnuté kúty malokarpat-
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ských kopcov a údolí. Tábor nebude kondiène nároèný a nebude v pravom zmysle turistický.
Jeho cie¾om je cez vychádzky
krajinou objavova krásy a poklady krajiny, èi u súèasné alebo aj
historické, nauèi sa rozumie
vzahom v prírodných biotopoch
a najmä nauèi sa vái si les, vodu, vzduch,...pretoe tu nie sú
len na prechádzky, ale ...
ondisnó (výtvarno - remeselný): 16. - 21.7. 2007
U názov tábora je tajomné heslo. Nemôeme vám vôbec prezradi, kto a èo budú tajomní majstri. Povieme vám len to¾ko. Budú
to ¾udia, ale aj zvery (nie vak príery). Kto rád ma¾uje a vytvára
umelecké diela z kadeèoho,
nech uteká v tomto èase k nám,
bude si môc poma¾ova aj kus
steny, mono aj grafitii povolíme,
mozaiky, hrnèeky duièkové, èi
mitièky srdieèkové, stolièky drôtované, koíky voòavé,....
To u sme prezradili a a,...
Kontakt: OZ Jablonka
Jablonové 242, 900 54
info@jablonka.org
Tel: 0904 404 228

rôzne

Na Seneckej dúhe zoali úspech

Spoloèenská kronika Stupava
Zosobáili sa:
Ing. Jozef Szymik
- MUDr. Marianna Sabolová
Peter Brbúch - Katarína Mezeyová
Pavol Hucel - Lucia Bortoli
Boris Rechtoris
- Katarína alamunová
Peter Markoviè - Silvia Petruková
Petetr Mukát - Michaela Zaleíková
Radovan Dian - Ruena Noskovièová
Martin Dian - ¼ubica Maderová
tefan Halanda - Renáta Pokorná
Andrej Pavloviè
- Miroslava Kralovièová

Alica Blaeková
Klaudia Nemcová
Matej Ábel Tuinský
Hana Hasoòová
Patrícia Sedláková
Karolína Sajanová
Laura Bencová
Martin Haberl
Laura Machová
Jakub Adam Hladný
Daniel Dvoran
Jakub Revo
Pavla Gaáková
Veronika Skoèdopole

Narodili sa:
Hana Gurská
Hans Henrich Sporer
Petra Pukáèová
Nina Sabová

Opustili nás:
Martin Macák /1922/
Jozefína Schvarzová /1923/
Anton Sajan /1929/
Jozef Fratacký /1930/

Dòa 9. 6. 2007 sa v Senci uskutoènila celoslovenská súa taneèných súborov pod názvom "SENECKÁ DÚHA". Súai mohli deti
od 6 - 11 rokov, juniori od 12 - 16 rokov a dospelí od 17 - 20 rokov.
Za Stupavu sa zúèastnili kolektívy pôsobiace pri MKIC Stupava:
ELIAH, DEVIL´S a MODAN.
Taneèný súbor ELIAH - tancujúci írske tance obsadil:
/vedúca súboru Janka Vagáèová/
1. miesto v disciplíne - Malé choreografie juniori,
2. miesto v disciplíne Tance iných národov - HVK (dospelí)
3. miesto v disciplíne Tance iných národov - juniori.
Taneèný súbor DEVIL´S /vedúca súboru Martina Mózová/
2. miesto v disciplíne - malé choreografie - HVK
Taneèný súbor MODAN /vedúca súboru Dagmar Bilaèièová/
3. miesto v disciplíne - malé choreografie - HVK
Dievèatá z Eliahu prevzali aj peciálnu cenu pre najlepieho zriaïovate¾a, ktorým sa stalo MKIC Stupava.
Ïakujeme za reprezentáciu a gratulujeme!
(jv, foto: ¾m)

Spomíname

"Èas letí, ale spomienky v srdci zostávajú"
Dòa 30. júna 2007 si pripomenieme 10 rokov od smrti
manela, otca a starého otca pána Antona Mikuláka.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manelka a deti s rodinami

Spomíname

Dòa 14.6.2007 uplynuli 3 roky od smrti môjho drahého syna Martina SLEZÁKA, ktorý tragicky zahynul vo
veku 26 rokov. Ani èas nezahojil boles a neosuil slzy,
zostali len spomienky, smútok a prázdno v dui
za najdrahím èlovekom a veèná otázka "Preèo?".
Kto ste ho poznali - venujte mu tichú spomienku.
Za kadý prejav úcty ïakuje:
mama, sestra Mária, stará mama a ostatná smútiaca rodina.

Spomíname

Na fotografii spokojné vedúce súborov Jana Vagáèová (ELIAH) a Martina Mózová (DEVIL´S). Ocenený súbor MODAN do uzávierky novín
nedodal fotografiu.

Dòa 22.júna 2007 si pripomíname 20. výroèie úmrtia
náho drahého manela, otca a dedka JOKA
SLEZÁKA zo Stupavy, ktorý nás opustil v 52 rokoch
svojho ivota. Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku s nami.
S úctou a láskou spomínajú
manelka Anna, syn Stanislav, dcéry Olinka a Katka s rodinami.

Poïakovanie

Florbalový klub Bogdau Stupava ïakuje spoloènosti MEPOS - svadobný a módny salón v Stupave a rodine Jána Ráca za sponzorský
príspevok na zakúpenie dresov pre dievèenské florbalové drustvo
Panda. Dievèatá bojovali v týchto dresoch za svoju kolu a Stupavu
na Majstrovstvách Slovenska v Nemovej, kde sa umiestnili na tvrtom mieste. Vedúce tímu Panda úprimne ïakujú za nezitnú podporu
dievèenského florbalu v Stupave.
Eva Slezáková, Mária Polakovièová

POÏAKOVANIE

Ïakujem týmto predstavite¾om klubu ABBELLIMENTO p. Mgr. G.
Prokeovej, p. akad. maliarovi M. Kubíèkovi a p. M. Greguovi za
zrealizovanie výstavy, uskutoènenej na pamiatku môjho otca, uèite¾a
a kronikára Jozefa Kritoffyho. Ich zásluhou bola po dlhej dobe ocenená jeho rozsiahla kultúrna èinnos, ktorou sa navdy zapísal do
dejín Stupavy. Ïakujem p. primátorovi Ing. J. Beleovi a p. P. Slezákovi, riadite¾ovi MKIC za ich úprimné prejavy pri zahájení výstavy.
Anna Kuèerová, rod. Kritoffyová

Dámske veèierky

Mestské kultúrne a informaèné centrum pripravilo u druhý dámsky veèierok. Na tom druhom
bude hoskou Marcela Leiferová a v programe sa svojou výtvarnou tvorbou predstavia Ses3 Jarmila a Renáta Hornové no a nebude chýba ani ma¾ovanie - starostlivos o ple v lete v podaní
vizáistiek pani Anny Pírovej. Novinkou veèera je prezentácia Look Studio Lucie Jáno Woletzovej (oetrenie pokoky v lete, medicialna pedikúra, lymfodrená tela). Dámske veèierky nie sú
snobské, urèite sme to s týmto zámerom nevymysleli. Veèierok patrí enám a chcem im da
priestor pre prezentáciu svojej osobnosti, podnikania, zá¾ub a talentu. Dámske veèierky sú pre
stupavské eny rôzneho veku, ktoré majú chu sa stretnú, pobavi sa o spoloèných záujmoch,
oddýchnu si, uvo¾ni sa, jednoducho urobi nieèo pre seba, urobi si èas na pekný veèer. Sme
radi, e sme nali podporu u ien, ktoré sa nezitne zapojili do programu a sú ochotné podeli
sa so svojimi skúsenosami, zá¾ubami, názormi so enami, ktoré na veèierok prichádzajú. -ps18

z obcí

DUO-NET: ance pre integráciu priemyslu
5. júna 2007 - V Stupave v Kultúrnom dome sa konala 1. regionálna konferencia DUONET: Mobilita spája. Zorganizovala ju Hospodárska komora
Dolného Rakúska Wirtschaftskammer Niederösterreich),
ktorá podnecuje podporu cezhraniènej hospodárskej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom.
Ve¾ké ance
Pod¾a prognóz bude Slovensko
do roku 2010 v prepoète na obyvate¾a najväèím svetovým producentom automobilov. V spomenutom roku vyrobia slovenské
automobilky a 1,3 milióna kusov
vozidiel. Západné Slovensko sa
vïaka závodu Volkswagen v Bratislave, PSA Peugeot Citroen v Tr-

nave a fabrike KIA v iline stáva
silným stredoeurópskym centrom automobilového priemyslu.
Dolné Rakúsko v tomto vývoji nechce zaostáva.
Nároèné ciele
Hospodárska komora Dolného
Rakúska chce dolnorakúskym
dodávate¾ským podnikom u¾ahèi
vstup na prekvitajúci slovenský
trh. Pod¾a Dr. Ewalda Klosera
z Hospodárskej komory Dolného
Rakúska nemajú ani slovenské
dodávate¾ské spoloènosti jednoduchý prístup k monopolným výrobcom. Tieto fakty boli stimulom
k vytvoreniu projektu DUO-NET.
Projekt bol podporený prostriedkami Interregu III A. V túdii
DUO-NET sa analyzujú prekáky,
ale aj ance v obchode v priestore Dolné Rakúsko - Bratislava Trnava. Stredobodom túdie,
ktorej autor je Dr. Christian Helmenstein zo Zdruenia priemyselníkov (Industriellenvereinigung), je automobilový, potravinársky a drevospracujúci priemysel. Cie¾om je vytvori strategické

návrhy integrácie pre priemyselný región. DUO-NET podporuje
predovetkým integráciu stredoeurópskych automobilových
výrobcov a dodávate¾ského priemyslu. "Iba keï spojíme svoje sily, môeme obstá v konkurenènej súai," zdôraznil v tejto súvislosti predstavite¾ sekcie priemyslu Hospodárskej komory
Dolného Rakúska Veit SchmidSchmidsfelden.
Faktor mobilita
Ve¾ké prekáky v obchode spoèívajú v nedostatkoch dopravnej
infratruktúry a logistiky. Pre dolnorakúskych dodávate¾ov je napriek zanedbate¾nej geografickej
vzdialenosti aké vstúpi na slovenský trh. Slovenskí dodávatelia
sú organizovaní v logistických

parkoch. Dolnorakúske závody
majú v porovnaní so slovenskými
podnikmi ve¾kú nevýhodu v podobe èakania na hranici. U len
nepatrné predåenie èasu dodania výrazne redukuje ich ance
oproti konkurencii.
Faktor komunikácia
Jazykové bariéry nie sú síce ve¾ké, ale v spojení s kultúrnymi bariérami predstavujú významnú
prekáku v obchode. V rámci 1.
regionálnej konferencie "DUONET: Mobilita spája" v Stupave
bol vytvorený priestor pre kontaktné rozhovory zástupcov slovenského a dolnorakúskeho
priemyslu s cie¾om prediskutova
nové formy a monosti spolupráce.
Faktor trvalá udrate¾nos
Kooperácia stredoeurópskych
výrobcov automobilov a dodávate¾ov automobilového priemyslu
nemá prispie len k silnému rastu
"automobilového" regiónu Dolné
Rakúsko - Bratislava - Trnava, ale
aj k jeho udrate¾nému rozvoju.

Slovensko sa musí pripravi na
to, e ve¾ké investície v budúcnosti odídu z krajiny ïalej na východ (napr. na Ukrajinu). O to
dôleitejie je udra priemysel
v tomto regióne dlhodobo. Aby
sa to podarilo, "musí tu zosta sofistikovaná výroba," uviedla Ing.
Mária Nováková, riadite¾ka sekretariátu Zdruenia automobilového priemyslu SR. Cezhranièná
spolupráca medzi Rakúskom
a Slovenskom by sa preto mala
u teraz intenzívne orientova na
vedu, výskum a vzdelávanie.

Faktor spolupráca
Dodávate¾ské truktúry Dolného
Rakúska a západného Slovenska
majú prostredníctvom aiskových projektov podporených
prostriedkami Interreg IV A napomôc k rozvoju regiónov na
oboch brehoch rieky Morava.
V priestore, v ktorom centrálne
body tvoria závod Volkswagen a
priemyselný park Lozorno, má
vzniknú nové technologické
partnerstvo. Na prosperite sa
majú rovnakým dielom podie¾a
aj obce a regióny.
(tlaèová správa)

Úrodné literárne leto

Zvyèajne sa hovorí o úrodnej jeseni, ale atva v lete býva spojená
s bohatou úrodou a najmä ve¾kou radosou z nej. Dvaja stupavskí rodáci - Adolf Lachkoviè a tefan Horský pripravili na zaèiatok leta pre
èitate¾ov dve nové knihy. Máme tú èes predstavi ich Stupavèanom,
ako prvým, ete pred uvedením na trh.
Obluda na ko¾ajniciach 1938 - 1945
Pod týmto názvom vychádza knika stupavského rodáka tefana
Horského. Ako o sebe sám napísal - detstvo a mládenectvo preil na
samote stráneho domèeka pri Marcheggských mostoch neïaleko
Devínskeho jazera, v trojuholníku eleznièných tratí Devínska Nová
Ves - Devínske Jazero, Devínska Nová Ves - Marchegg a Devínske
Jazero- Marchegg (trate zruenej po prvej svetovej vojne). Od prvej
¾udovej cestoval do koly vlakom do Stupavy, do Devínskej Novej
Vsi a do Bratislavy. Po návrate z vojenèiny nastúpil v roku 1952 na
miesto redaktora do Èeskoslovenského rozhlasu v Bratislave. V rozhlase sa jeho práca viazala na tri okruhy: spravodajstvo, predovetkým Rozhlasové noviny, na reláciu Dobré ráno a na rozhlasovú teóriu a jej aplikáciu. Po roku 1968, keï ho odstavili od rozhlasového
mikrofónu, mohol publikova len interné rozhlasové práce. Jeho prvá
kniha "Vidie svet uami (20 hodín s rádiom)" vyla v roku 1988. Spolu s novinárom Jozefom Beleom kadoroène pripravoval Magazín
rybára, vylo osem roèníkov. V tejto práci sa prejavil ako vánivý
ochranca prírody a ivota a vyznávaè krásy primoravských scenérií.
Rovnako vyznelo jeho rozprávanie v lyrickej próze nielen pre mláde
"Obluda na ko¾ajniciach" z roku 1993. Memoárová próza, ktorá teraz
prichádza pod názvom "Obluda na ko¾ajniciach 1938-1945" je u
o celkom inej oblude, ako o tej z detstva - o lokomotíve v oce¾ovom
mundúre. Je to o oblude - vojne, ako ju vnímal cez obloky stráneho
domèeka na trati z Ve¾konemeckej ríe, z domèeka, ktorý sa zmenil
na nemeckú "kasáreò".
Kniku si od 1. júla môete kúpi aj v Mestskej kninici R. Morica
v Stupave.
(ps)
Lásky hrienych filmárov
Adolf Lachkoviè, autor nieko¾kých èitate¾sky úspených kníh, literárnych scenárov a rozhlasových hier prichádza s ¾úbostnými historkami z filmárskeho prostredia. V devätnástich poviedkach plných citlivých príbehov lásky a osobných drám autenticky presvedèivo podáva pestrý ivot filmárov vo filmových táboch. Zviazanos autora so
slovenským filmom nám najpresnejie charakterizujú jeho slová: tyridsa rokov a sedem mesiacov som preil v Slovenskom filme.
Preiel som viacerými zamestnaniami a sil sa so vetkými kútmi
tohto osobitého podniku. Stal som sa svedkom mnostva ¾udských
osudov, tragédií i komédií, o ktoré som sa chcel podeli s èitate¾mi.
Odohrali sa v ateliéroch, dlhých exteriéroch i popri nich. Do tejto
kniky som vybral iba poviedky, týkajúce sa najcitlivejej záleitosti
na svete - lásky. Zapôsobili na mòa svojím jedineèným prejavom, neopakovate¾nými drámami a úprimne dúfam, e v rovnakej miere zapôsobia i na èitate¾ov.Uvedenie knihy na trh pripravuje MKIC spolu s autorom v auguste
t.r.
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Rôzne
Program letného kina - amfiteáter Borník Stupava

Oznam

27.6. Hanibal
28.6. Rafáci
29.6. Let´s dance
30.6. Noc v muzeu
1.7. Noc v muzeu
4.7. Pasca na raloka
5.7. Pasca na raloka
6.7. Pasca na raloka + Rok podvraákov
7.7. SHREK 3
8.7. SHREK 3
11.7. Divoké svine
12.7. Divoké svine
13.7. Spláchnutý
14.7. Dannyho trinástka
15.7. Dannyho trinástka
18.7. Spider -man 3,
19.7. Spider - man 3
20.7. Shrek 3
21.7. Shrek 3
22.7. Shrek 3
25.8. BORAT
26.7. Betiaø
27.7. Piráti karibiku 3
29.7. Piráti karibiku 3

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/, I.stupeò Z /1/, anglický jazyk /1/, nemecký jazyk èiastoèný úväzok, vychovávate¾ KD /1/, peciálny pedagóg - èiastoèný úväzok, upratovaèka /1/.
Bliie informácie na tel.è. 02/659 56 115, 0910 902 555,
e-mail: zshargasova@centrum.sk

Materské centrum

Kurzy hudobnej výchovy
s Máriou Podhradskou
MC Fifidlo v spolupráci s Máriou Podhradskou, ktorú detièky aj mamièky poznajú ako
spoluautorku 6 CD pre deti,
organizuje v MC kurz hudobnej výchovy pre deti od 1 roka. Detièky
sa poèas 8 hodín (+ 1 náhradná hodina) nauèia vníma hudbu, intonáciu, rytmus Spoznajú rôzne hudobné nástroje, zaspievajú si, zatancujú, aj sa pohrajú. Minimálny poèet detièiek v skupine je 10, pri
väèom záujme budú deti rozdelené do skupín pod¾a veku. Pre deti
starie ako 3 roky je moné vies kurz v angliètine, v poobedòajích
hodinách. Cena kurzu je 600 Sk. Predpokladaný zaèiatok kurzu je
v septembri.
Záujemci sa môu prihlási najneskôr do konca júla na t.è. 0903 677
372, 0905 899 209, alebo napísa na mcfifidlo@zoznam.sk

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

www.amfik.sk

Milé deti!

Múzeum Ferdia Kostku v Stupave usporiada pre Vás ïalie v poradí
u V. TVORIVÉ DIELNE na záver kolského roku, ako aj pri príleitosti výroèia úmrtia majstra Ferdia Kostku, dòa 30.júna 2007 /sobota/ od 10,00 hod. v areáli nádvoria múzea F.K.
Príïte si vytvori vlastnými rukami z hliny nejakú figúrku, alebo iný
predmet a tí èo si vytvorili nieèo na minulých tvorivých dielòach si to
môu prís naglazova pod vedením intruktorky Ivetky.
Teíme sa na Vau úèas.
Organizátori z múzea F.K.

Mestské kultúrne a informaèné centrum pozýva
20. a 21. 7. Svätojakubský jarmok, v piatok od 12.00 hod, v sobotu od 8.00 hod pri Kultúrnom dome a na "Barónovom"
20.7. od 18.00 hod - posedenie pri hudbe

OZNAM

28.7. o 20.00 hod STARMANIA koncert Barbory Baluchovej
Amfiteáter Borník, predpredaj vstupeniek od 4.7. v Kultúrnom dome
a Mestskej kninici R. Morica

Detský textil ZANA Hlavná 53, Stupava ponúka detský textil so
z¾avami z dôvodu totálneho výpredaja.

19.8. o 20.00 hod Koncert Lenky Filipovej, amfiteáter Borník
Predpredaj vstupeniek od 4.7. v Kultúrnom dome a Mestskej kninici
R. Morica

Riadková inzercia
l Predám Renault 9 r.1983, platná STK, ané a 3 ks letné pneumatiky na  1203.
Tel.: 0904 756 600
l Vyuèujem Aj, Nj v Stupave.
Tel.: 0903 448 177
l Dám do prenájmu gará v Stupave na Dlhej ulici. Tel.: 02/65
934 457, alebo 0905 740 163
l Ponúkam zahradnícke práce a
autodopravu LIAZ s hydraulickou
rukou. Celoroèná údrba záhrad.
Tel.: 0904 166 555
l Predám mraznièku SKANDILUKSE 300 l v Stupave, na
elezniènej ul.
Tel.: 02/65 933 488
l Predám 200 l sud na víno za
450,- Sk, 100 l sud na víno za
300,- Sk, 10 l demióny za 140,Sk, 5 l demióny za 50,- Sk, 40

Info: 02/65934312, info@msks-stupava.sk
Zmena programu vyhradená!

Firma Jozef Merc - TAPS zaèína od 25.6.2007 vykonáva
EMISNÉ KONTROLY osobných automobilov
s riadeným katalizátorom.
Kontakt: 02/ 6593 5922, 6593 3768
Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,
Agátová 16, 900 31 Stupava, Tel./fax: 02/ 6593 4312,

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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a 25 l bandasky z PVC za 200,Sk, pre za 1.500,- Sk, v Stupave, na Malackej ulici è.42.
Tel.: 02/65 934 720
l Predám nový eternit 30 x 30
cm. Tel.: 0915 434 162
l Predám, prípadne prenajmem
gará v Stupave na Jilemnického
ulici. Cena dohodou.
Tel.: 0903 464 280
l H¾adám spo¾ahlivú pani zo Záhorskej Bystrice (Stupavy) na bené práce v domácnosti (upratovanie, ehlenie) 1-2-krát do týdòa. Tel.: 0907 712 497.
l Predám zariadenie predajne: 3
ks presklené biele pulty, 2 ks plné biele pulty, 5 ks biele regále
Tel.: 0905 799 469
l Predám nábytok - kompletnú
manelskú spálòu a detskú izbu.
Tel.: 0905 799 469

