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NEPREDAJNÉ

Podpajtúnsky región sa u tradiène zúèastòuje na medzinárodnom ve¾trhu cestovného ruchu Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. Aj tento rok sme mali stánok
v rámci spoloènej expozície Zdruenia obcí Záhorského regiónu - Záhorie. Z roka
na rok rastie záujem aj o bratislavský vidiek. Èo sa vak nemení je ponuka, tá zostáva viac menej na rovnakej úrovni. V tomto roku sa v naom regióne realizujú
viaceré projekty podporené zo trukturálnych fondov. Pôjde o investièné aktivity,
ktoré by mali výrazne zmeni vzh¾ad napríklad Stupavy, rozíri ponuku - Eko centrum v Plaveckom tvrtku, posilni informovanos - CIC v Záhorskej Vsi a TIK vo
Vysokej pri Morave a cezhraniènú spoluprácu - vybudovaním cezhranièného informaèného centra v Stupave. Vetky tieto aktivity smerujú k zvidite¾neniu náho
regiónu. Mali by napomôc aj zvýeniu atraktívnosti regiónu Pod Pajtúnom, pretoe len tak je moné priláka návtevníkov a turistov a to nebude ¾ahká úloha.
MARÍJA
Deti zo Stupavy na Novej ulici  Jakub, Aïa a Peter sa pohrali s mno-stvom
snehu, ktorý napadol v decembri minulého roku. Vytvorili snehovú postavièku a
nazvali si ju MARÍJA.

Seminár o sociálnom poistení

OZ Pre Záhorie v spolupráci so spoloènosou Actoris system Bratislava pripravili odborný seminár na tému
Sociálne poistenie (zmeny). Seminár sa usktutoèní 13. februára 2006 v Inkubátore v Malackách.
Bliie informácie na tel.è. 0915 90 50 90.

Riport

Editoriál

Zaèiatok tohto roku bol dos dramatický
a smutný. Hneï zaèiatkom mesiaca
sme sa rozlúèili s pani Gitkou Hricovou,
ktorá svojou obetavosou,
dobrosrdeènosou a priate¾stvom
dokázala oslovi to¾ko ¾udí a pritom
nemala iné ambície, len pomáha.
Letecké neastie otriaslo celým
Slovenskom. U aj ten pocit smútku
je za nami a poháòaní bièom èasu
a vlastných starostí uberáme sa kadý
svojou cestou. No, veï práve to,
e kadý svojou cestou a kadý sám.
A hoci sa vdy veèer stretneme v naich
rodinách z tých ciest si nesieme starosti,
problémy, nezodpovedané otázky a
nejasné odpovede. Spávate dobre?
To ste tí astnejí. Dnená doba
je zvlátna tým, e môeme sa dozvedie
o vetkom, dokonca to potrebujeme
k ivotu, svojej práci, kariére a vôbec
k preitiu. Ko¾ko toho vieme o sebe?
To si nepreèítame na web-e, ak práve nie
sme celebritou, a preto naastie,
ani v bulváre sa niè o sebe nedozvieme.
Kde sa teda môeme opýta na seba?
Kto nám to vie poveda? A ko¾ko nám
toho povie? Bude to úprimné alebo len
tak z povinnosti osladené úsmevmi,
komplimentmi a akoe pochopením,
pretoe sa to tak uèí
na kurzoch asertivity?
Ako málo toho vieme o sebe
a ko¾ko toho vieme o druhých.
Akosi automaticky preívame dni,
aby sme si splnili povinnosti a teíme sa
na víkend. Teíme sa na kadý koniec
týdòa, ktorý je pred nami. Teíme sa na
koniec dní, kadého dòa, ktorý zaèína
ránom. A pritom koniec môe prís aj ráno
aj veèer a nikdy nevieme, èi sme
pripravení a èi máme vetko u v poriadku. Nikdy nebudeme ma istotu svojej
závereènej. Jediné, èo nám pomôe
získa pokoj je dobrota a odpúanie,
aby sme nemali dlhy k ¾uïom, k svojim
blízkym. To je jediná vec, ktorej môeme
kadý veèer, na ktorý sa teíme urobi
uzávierku. Ostatné vyriei ivot sám.
Veï aj poisovne na vás myslia a keï
zabudnete zaplati poistku, u sa zaujímajú, èi ste náhodou pri svojich starostiach
na nich nezabudli. Na ¾udí nezabúdajme,
ostatné nám u niekto pripomenie...

Poslanci BSK zloili s¾ub
do rúk predsedu BSK Vladimíra Bajana

Bratislava - Dòa 9. januára 2006 sa uskutoènilo slávnostné zasadnutie novozvoleného Zastupite¾stva Bratislavského samosprávneho kraja v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Predseda VÚC Vladimír Bajan, zvolený v druhom kole volieb do orgánov samosprávnych krajov dòa 10. decembra 2005, zloil do rúk predchádzajúceho upana ¼uba Romana s¾ub ochraòova záujmy BSK, dodriava Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné veobecne záväzné právne predpisy a uplatòova ich pod¾a svojho najlepieho vedomia a svedomia. Rovnaký
s¾ub zloili do rúk Vladimíra Bajana aj novozvolení poslanci BSK, ktorí vzili z volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dòa 26. novembra 2005. V tomto volebnom období má
aj Stupava svojho obèana a zástupcu v zastupite¾stve BSK a to poslanca pána MVDr. Róberta
Kazarku.
V príhovore k poslancom BSK, ako aj ïalím zástupcom samosprávy, vyjadril Vladimír Bajan
presvedèenie, e do práce regionálneho parlamentu sa nepremietnu politické arvátky a vyzval ich na spoluprácu v mene obèanov.
Cie¾om novozvoleného upana je zlepenie spolupráce s hlavným mestom, primátormi miest
a starostami obcí Bratislavského kraja, ako aj výraznejie zvidite¾nenie èinnosti Bratislavského
samosprávneho kraja medzi obèanmi tohto regiónu. Ïalími prioritami Vladimíra Bajana je rieenie problémov v oblasti sociálnych sluieb, zdravotníctva, regionálnej dopravy a kolstva.
Súèasne chce pokraèova v nadviazaných medzinárodných kontaktoch.
-bsk-

Grant z ministerstva kultúry

V rámci Grantového systému vyhláseného Ministerstvom kultúry SR sa Mestské kultúrne
stredisko v Stupave uchádzalo o finanèný príspevok vo výke 60 tis. korún na doplnenie
kninièného fondu o odbornú literatúru. Nemusíme nikomu asi vysvet¾ova v akých cenových
reláciách sa pohybujú odborné a náuèné publikácie, ktoré ponúka súèasný kniný trh. Snaili sme sa vyriei nedostatok súèasnej odbornej literatúry v kniniènom fonde a to najmä
preto, aby sme udrali a prilákali tudujúcu mláde a tie rastúci poèet èitate¾ov, ktorí majú
záujem o ïalie vzdelávanie. V tomto musíme pochváli klub seniorov Pohoda pod vedením
pp. tefekovej a Kodríkovej, ktoré svojim pôsobením dokázali oivi záujem seniorov o literatúru vetkých ánrov. Novým prvkom je i fenomén "mladých" seniorov, ktorí sú poznaniachtivými èitate¾mi a ich nároky na ponuku kninice èasto prekvapia i odborný personál. To
sú len dobré náznaky toho, e rastie záujem o verejné kninice, ale s nim narastajú i nároky
èitate¾ov. Napokon sme získali podporu vo výke 30 tisíc korún, èo je viac ako niè a z týchto prostriedkov z rozpoètu ministerstva bolo zakúpených 250 publikácií, ktoré obohatia ponuku kninice a dúfame, e uspokoja rastúce nároky stupavskej èitate¾skej verejnosti. -ps-

Zasadalo mestské zastupite¾stvo
v Stupave
Stupava - Vo tvrtok 26. januára sa konalo
riadne zasadnutie Mestského zastupite¾stva
v Stupave. V programe rokovania bola - kontrola uznesení, správa o vykonaní následnej
finanènej kontroly v príspevkovej organizácii
Mestské kultúrne stredisko Stupava, správa
o kontrolnej èinnosti za rok 2005, odmeny
primátorovi a hlavnej kontrolórke za IV. tvrrok 2005, dodatok è.1 k zriaïovacej listine
príspevkovej organizácie MsKS Stupava,
správa o èinnosti Mestskej polície Stupava
a za mesiac december 2005, veci majetkové,
interpelácie, rôzne.
Na rokovaní zastupite¾stva sa zúèastnila aj
obèianska návteva. Pán Peter Valoviè z ulice
Novej vyslovil nespokojnos s èistením
a údrbou chodníkov v zimnom období.
Upozornil na ¾adovom pokryté chodníky pred
M na ulici Ruová. iadal, aby bol na tento
stav upozornený správca komunikácií - Mestský podnik technických sluieb Stupava.
Chcel tie vedie, èi mesto vydalo povolenie
na výrub drevín pánovi Viliamovi Maroovi.
Na otázky odpovedal primátor mesta.
Poslanci prerokovali stav plnenia uznesení.
Úloha, v ktorej poslanci uloili prednostovi
úradu vysporiada majetkovú úèas mesta na
podnikaní akciovej spoloènosti POLYGON
formou navrátenia vloeného nehnute¾ného
majetku (pozemkov) z dôvodu dlhodobej ne2

èinnosti spoloènosti, bola vyhodnotená ako
nesplnená.
Akcionárska dohoda do rokovania mestského zastupite¾stva nebola mestu doruèená.
Úloha ostáva v platnosti, nasledujúce vyhodnotenie úlohy na zasadnutí MsZ vo februári
2006.
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Zdenka Packová oznámila poslancom, e sa pod¾a platných Stanov spoloènosti vzdala èlenstva
v dozornej rade akciovej spoloènosti. List bol
zaslaný vetkým èlenom predstavenstva. Poslanci iadali na rokovanie predstavenstva,
ktorého èlenom za mesto Stupava je primátor
Ing. Ján Bele, predloi ekonomické výsledky spoloènosti. Prednostovi J. Valachovièovi
uloili vyiada si stanovisko právnickej
kancelárie BKF, v.o.s. Rozbor predloi na februárové zasadnutie mestského zastupite¾stva.
Prednostovi úradu bola uloená úloha predklada na rokovanie MsZ vetky rozhodnutia
týkajúce sa výstavby a realizácie RELAX
CENTRA.
Informoval o súèasnom stave, kedy stavebný
úrad vydal územné rozhodnutie pre uvedenú
stavbu 21. 11. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnos 05. 01. 2006.
Prednosta informoval MsZ o výsledkoch
rokovaní vo veci údrby, prevádzky a investí-

Z obcí
cií na tátnej ceste I/2. Cesta I.
triedy I/2 bola zrekontruovaná
Slovenskou správou ciest, ktorej
komunikácia patrí a preto aj
údrbu financovala. Poslanci iadali zabezpeèi vodorovné dopravné znaèenie, upozorni na
zastávky SAD. Dokonèi vodorovné dopravné znaèenie na tejto
komunikácii pod¾a projektu dopravného znaèenia "Regenerácie
centrálneho verejného priestoru
Mesta Stupava - I. etapa".
O plnení tejto úlohy bude prednosta informova na zasadnutí
MsZ vo februári.
Prednostovi úradu zastupite¾stvo
uloilo zapracova do investièného plánu rozpoètu mesta na rok
2006 vybudovanie chodníkov na
ul. Novej. Úloha je splnená.
Správu o vykonaní následnej finanènej kontroly v príspevkovej
organizácii Mestské kultúrne
stredisko Stupava uviedla hlavná
kontrolórka mesta Ing. Z. Packová.
Riadite¾ MsKS Pavel Slezák predloil opatrenia na odstránenie nedostatkov a tie správu o ich plnení.
Poslanci materiál prerokovali
a zobrali na vedomie.
Správu o èinnosti Mestskej polície Stupava za mesiac december
2005 uviedol náèelník mestskej
polície. Poslanci k správe vyslovili pripomienky. iadali, aby
mestská polícia èastejie vykonávala kontroly v retauraèných
zariadeniach na Hlavnej ul., pretoe obyvate¾ov ruí hluk v noci
i v skorých ranných hodinách.
Pravdepodobnou príèinou tohto
stavu je rôzne stanovená zatváracia doba - závereèná, odporuèili
stanovi jednotnú zatváraciu
dobu a skráti prevádzkovú dobu
v noèných hodinách v sobotu
a v nede¾u. Toto vak nie je
v kompetencii mestskej polície,
preto na februárové zasadnutie
MsZ mesto predloí preh¾ad prevádzkových hodín v jednotlivých
prevádzkach - pohostinstvách
a pripraví návrh rieenia.
Pod¾a názoru niektorých poslancov mestská polícia nevyuíva
vetky svoje právomoci, ktoré jej
vyplývajú z platnej legislatívy
a veobecne záväzných nariadení mesta. (státie automobilov na
chodníkoch, úprava chodníkov
v zimnom období - upozoròovanie vlastníkov nehnute¾ností na
túto povinnos). Poukázali aj na
slabú úèinnos ude¾ovania blokových pokút.
V bode - veci majetkové poslanci okrem iného prerokovali ia-

dos o prenájom nebytového
priestoru bývalej vývarovne na
Hlavnej ul. p. Borisovi Kuznecovovi, ktorý má od mesta prenajatú prednú èas budovy (bývalé
sídlo mestskej polície) za úèelom
zriadenia skladových priestorov
a sociálneho zariadenia pre zamestnancov.
Poslanci návrh na prenájom prerokovali a stiahli z rokovania. Vykonajú obhliadku nehnute¾nosti.
Prednostovi úradu uloili pripravi návrh vyuitia nebytových
priestorov bývalej vývarovne na
Hlavnej 90. K návrhu rieenia
predloia stanoviská komisia majetko - právna a komisia sociálnych potrieb, zdravotníctva, kolstva a portu. iadali oddeli
priestor Klubu dôchodcov Pohoda od iných podnikate¾ských aktivít, doriei cenu nájmu, nezapoèítava prípadné stavebné
úpravy z ceny nájmu, èas priestoru (kuchynka) prièleni ku Klubu dôchodcov POHODA. iadali,
aby prístreky - prekrytie vstupov
na tejto budove boli odstránené.
Interpelácie uvádzame v znení,
ako boli prednesené poslancami
na mestskom zastupite¾stve a zapísané do zápisnice z rokovania.
Borák Ján
Nie je spokojný so slubami prevádzky Poty Stupava. Na rokovanie mestského zastupite¾stva
iada pozva kompetentných zástupcov Poty.

Mgr. Prokop Martin
iadal zabezpeèi osvetlenie od
areálu tadiónu smerom k miniihrisku - nesvieti verejné osvetlenie. Po trase chodcov, ktorí prechádzajú týmto smerom na Novú
ulicu.
Bele Gustáv
Vyslovil nespokojnos s informovanosou poslancov oh¾adne podávaných projektov zo trukturálnych fondov. O podávaní projektov by malo rozhodova mestské
zastupite¾stvo.
Lachkoviè Frantiek
Upozornil na opravu achiet na
ul. Dlhej pri MKM - nie sú dostatoène opravené. iadal vykona
kontrolu na mieste. Informoval sa
na návtevný poriadok miniihriska, èi u je pripravený.
K problematike pozemku mesta,
ktorý uíva firma LMM poloil
otázku, èo bude ïalej ak sa s doterajím uívate¾om mesto nedohodne.
V bode rôzne informoval vedúci
oddelenia
výstavby
mesta
Stupava p. ¼ubomír Illi o príprave investièných projektov, ktoré
sa predloia ako iadosti na financovanie zo trukturálnych
fondov EÚ. Ide o nasledovné
projekty:

Ing. Mazúr Peter
iada, aby mesto zistilo od Bratislavskej vodárenskej spoloènosti a.s. Bratislava, ktoré investièné akcie plánujú realizova
v meste Stupava, prípadne pozva zástupcov a.s. na zasadnutie MsZ. Informáciu poda na februárovom zasadnutí mestského
zastupite¾stva.
Kubíèek Pavel
Navrhol vybudova anténu na
Klube dôchodcov Pohoda, nako¾ko sa èlenovia klubu saujú
na zlý príjem televízneho signálu. Uviedol, e podávanie projektov je dostatoène prezentované poslancom i komisiám mestského zastupite¾stva.
Huk Pavel
Navrhol, aby vedúca Klubu Pohoda bola prijatá na irí pracovný úväzok. iadal vykona kontrolu svietidiel na ul. S. Chalúpku.
iadal informáciu o príprave výstavby nájomného domu na ul.
Kukuèínovej.
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Projekt "Regenerácie centrálneho verejného priestoru Mesta
Stupava - II. etapa". Jedná sa
o èas od praniera a po kriovatku Hlavná - Nová. Prebehli rokovania s riadite¾om Krajského
pamiatkového úradu Bratislava
a s predsedom Bratislavského
samosprávneho kraja. (parkové
úpravy, mestský mobiliár, fasády
mestského úradu, poiarnej
zbrojnice atï.)
Projekt "Výstavba technickej infratruktúry v rekreaènej zóne
Mesta Stupava". Vybudovanie
kanalizácie na ul. Novej a po
hotel Intenzíva, rekontrukcia kanalizácie v parku, vybudovanie
chodníka na ul. Novej a po Kongrescentrum.
Lachkoviè Frantiek poadoval
nahliadnutie k projektovej dokumentácii k predkladaným projektom.
Poslanci prerokovali návrhy podávaných projektov a schválili
kofinancovanie zo strany Mesta
Stupava vo výke 5% z objemu
z hodnoty projektov.
Primátor mesta na záver rokovania poïakoval prítomným za aktívnu úèas na zasadnutí mestského zastupite¾stva. Riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva sa uskutoèní 23. februára
2006.

Udalosti z regiónu

Rekontrukcia Kultúrneho domu v Stupave
Stupava - Úspený projekt na rekontrukciu Kultúrneho domu
v Stupave a vybudovanie nových
priestorov pre pôsobenie Cezhranièného informaèného centra
v tejto budove sa nachádza vo
fáze pred zaèatím stavebných
prác. Pretoe ide o mnohomiliónovú nenávratnú finanènú podporu z prostriedkov PHARE a zo
tátneho rozpoètu muselo mesto, ako iadate¾, vypracova vetky náleitosti a repektova procedúry verejného obstarávania.
Funkcia projektového manaéra
je i z tohto h¾adiska rozdelená
a delegovaná na vedúceho odboru výstavby p. ¼. Illia, ktorý
zodpovedá za stavebnú a investiènú èas projektu a na p. P. Slezáka, ktorý pripravuje obsahovú
náplò zariadenia a najmä jeho
budúce pôsobenie v meste i regióne. Napriek tomu, e projekt
má najmä investièný charakter
nemenej dôleité je i vyuitie
a perspektívy informaèného centra, pretoe práve kvôli tomuto
zámeru mesto získalo finanèné
prostriedky na rozsiahlu prestavbu Kultúrneho domu, ktorý pochádza zo 60. rokov minulého
storoèia.
Prestavba vnútorných priestorov
zoh¾adòuje nové potreby, ktoré
sú vyvolané transformáciou nie
budovy, ale intitúcií a tie zachováva priestory tak, aby na úrovni
dnenej doby vyhovovali i beným potrebám verejnosti. V priestore kinosály o ploche cca 264
m2 bude na úrovni vstupnej haly
vytvorená nová podlahová betónová kontrukcia, v nej bude uloené podlahové kúrenie. Z balkóna budú odstránené boèné
èasti a vznikne tu úplne nový
priestor oddelený od ostatnej
èasti bývalej kinosály presklenou
stenou. Po demontái jestvujúceho závesného stropu bude osadený nový kazetový strop, ktorého súèasou budú osvet¾ovacie
telesá a technológia vzduchotechniky. Pôvodná brizolitová
omietka bude nahradená jadrovou strojnou omietkou, vápennou tukou a ma¾bou. Rekontrukciou priestoru vznikne konferenèný priestor pre cca 200
osôb. Miestnos premietárne zostane prístupná z vestibuly a bude slúi pre potreby prevádzky
ve¾kej konferenènej miestnosti.
Na úrovni terajieho javiska bude
vybudovaná malá konferenèná
miestnos, prièom priestor je
spojený s ve¾kou konferenènou
miestnosou posuvnými alebo
zhròovacími stenami. Takéto uzatvorenie je navrhnuté i medzi výstavnou sieòou a malou konferen-

Variabilnos priestorov, nová ponuka pre napr. kongresový turizmus, sála s kapacitou 200 osôb,
to sú nové monosti pre trvaloudrate¾ný rozvoj kultúrneho
a spoloèenského ivota v Stupave. Zároveò tieto nové monosti
a kapacity posúvajú Stupavu
a jej kultúrny dom z roviny miestneho významu do roviny regionálne zaujímavého priestoru a intitúcie. Mnohé obce sa potýkajú
s problémom, èo s kultúrnym domom, èo robi s budovami, ktoré
sú mohutné a práve preto i nároèné na prevádzku, ale nevyuité. H¾adali sme rieenie, aby sa
zníili náklady na prevádzku (na-

ènou miestnosou. Jestvujúca
výstavná sieò získa novú izolovanú podlahu a nový kazetový
strop so svietidlami. V priestore
nad javiskom bude vybudovaná
rokovacia miestnos pre cca 40
osôb s plochou 138 m2. Miestnos bude vybavená konferenènou technikou a tlmoèníckym zariadením. O poschodie vyie
vzniknú nové administratívne
priestory s plochou 138 m2. Rekontrukcia objektu Kultúrneho
domu predpokladá aj realizáciu
vonkajích stavebných úprav a to
- výmenu vetkých vonkajích
výplní otvorov - okná, dvere, zateplenie celého objektu, demontá strenej krytiny, izolácie
a debnenia, osadenie novej
strenej krytiny (keramickej),
osadenie novej tepelnej izolácie
na celom objekte v strenej kontrukcii, vyhotovenie a osadenie
nových klampiarskych výrobkov
na celom objekte. Do novovytvorených priestorov je navrhnutý
prístup samostatným schodiskom a výahom, ktoré budú pristavené k objektu (od Kúpe¾nej ulice, za KD). Rekontrukciou prejde aj centrálny vstup do objektu,
kde sa navrhuje v jestvujúcich
schodiskách vytvori nájazdové
rampy so zábradlím pre imobilných. Súèasou projektu je i nová
prístupová komunikácia - chodník k samostatnému prístupu, revitalizácia jestvujúcej zelene a terénne úpravy - parkovisko prístupné od ulice Kúpe¾nej.
Rozsiahla rekontrukcia vybudovanie nových priestorov majú za
cie¾ nielen zmodernizova budovu a vytvori priestor pre jej ïalie
vyuitie, ale aj skvalitni podmienky pre úèely alebo podstatu existencie. Stupava nestráca Kultúrny dom, nae mesto získava nové monosti vyuitia tejto budovy, ktorá je svojím spôsobom jednou z dominánt bez oh¾adu na
vzh¾ad alebo dobu, kedy vznikla.
V èase svojho vzniku sa bez problémov mohla zaradi medzi progresívne stavby s výrazne nadstavbovým poslaním - stavba je
projektovaná ako mestské divadlo a len vïaka niektorým ¾uïom,
ktorí presadili aj dobudovanie kina a premietárne, plnila irie poslanie. Je paradoxom, e bohatý
ochotnícky ivot nieko¾ko rokov
po vybudovaní "mestského divadla" upadol a vymizol zo spoloèenského ivota Stupavy. Ako
riadite¾ Mestského kultúrneho
strediska v Stupave od júna roku
1990 som presvedèený, e prestavba bola nutná a jej realizácia
otvára nové monosti pre rozvoj
miestnej i regionálnej kultúry.

pr. zateplením, výmenou okien),
aby sme nali nové uplatnenie
(cezhranièné informaèné centrum a jeho pôsobenie smerom
na Záhorie), aby sme zachovali
Stupavèanom to, èo im patrí
(skôr získajú), aby sme budovu
zrekontruovali (to sa nám podarí) a zhodnotili majetok mesta
(plus cca 23 miliónov korún). Ak
pôjde vetko pod¾a èasového
plánu, na Deò zelá 2006, posledný septembrový víkend, sa o
tom, e sa to podarilo, presvedèíte na vlastné oèi.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS

Novoroèné stretnutie

Stupava - Patrí k peknej tradícii, e èlenky enského speváckeho
zboru Nevädza sa zaèiatkom roku pravidelne stretávajú na neformálnom posedení. Bilancujú úspechy i problémy minulého roku,
hodnotia a plánujú. V roku 2005 sa zbor transformoval na obèianske
zdruenie. Táto forma existencie im dáva nové monosti najmä
v oblasti rozvoja spolku, istej ekonomickej samostatnosti, to vak
kladie nové nároky na vedenie zdruenia, ktorého predsedom je pani Zuzana Mazancová. Na stretnutí odznela mylienka, e zbor sa vo
svojom repertoári zamerá na piesne z regiónu Záhorie, aby výraznejie prezentoval príslunos k regiónu a tradíciám. Riadite¾ MsKS
p. Slezák ocenil prácu dirigentky p. Nezníkovej, ktorá pozdvihla úroveò zboru k vyej profesionalite. Odporuèil zamera sa na miestne
a regionálne tradície, ktoré prospejú dobrému menu zboru a zároveò zbor prispeje k ich uchovaniu.
-ps-, foto: lm

Znaèkové vína ë mieané nápoje ë oslavy -10%

e s p r e s s o

TINI CLUB

www.tiniclub.sk
espresso@tiniclub.sk

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

Internet 1 min. len 50 halierov
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"Macej cup"

Milí spoluobèania

Stalo sa tradíciou Dobrovo¾ného hasièského zboru v Zohore, e som sa Vám ako
jeho tajomníèka 8 rokov prihovárala cestou naich regionálnych novín a informovala som Vás o jeho èinnosti, o jeho úspechoch aj malých nezdaroch. Dovo¾te
mi aj teraz, keï som spolu s piatimi kolegami ukonèila svoju èinnos vo výbore
náho DHZ na naej výroènej èlenskej schôdzi dòa 28.01.2006, aby som sa s Vami podelila s pocitom dobre vykonanej práce a podala Vám struèný odpoèet toho,
èo sme stihli urobi.
Chcem vyzdvihnú predovetkým nové prvky v práci výboru a organizácie, ako aj
dôslednú evidenciu, stabilizáciu a rozírenie èlenskej základne. Za mimoriadny úspech povaujem zaloenie a stabilizáciu detského drustva, obnovenie èinnosti
drustiev muov a ien a úspené pôsobenie drustva dorasteniek. Drustvá sa
pravidelne zúèastòovali na rôznych súaiach, o ich úspechoch svedèí mnostvo
získaných trofejí. Úspene sme zvládli aj usporiadanie Krajského kola súae hasièských drustiev.
V spolupráci s obecným úradom sme zapoèali s poriadaním noèných súaí hasièských drustiev o putovný pohár starostky obce, usporiadali sme oslavy 120.
a 125. výroèia zaloenia náho DHZ a 690. výroèia zaloenia obce. Boli zavedené
bezplatné asistenèné sluby poèas kultúrnych podujatí poriadaných obcou
a miestnou kolou, poèas jarmoku v obci, poèas osláv MDD s ukákami techniky
a poiarneho útoku detského drustva, ako aj asistenèné sluby poèas poriadania
diskoték a zábav.
V rámci brigádnickej èinnosti chcem spomenú také akcie, akými bolo:
Stavanie a likvidácia vianoèného stromèeka a máje, polievanie ciest a vysadenej
zelene, èistenie kanalizácie ÈOV, èistenie kazetového stropu v kultúrnom dome,
pranie opony a závesov z kultúrneho domu, likvidácia polomov a starých ivot
ohrozujúcich stromov, výstavba oplotenia areálu zbrojnice, výstavba haly na techniku, plynofikácia budovy zbrojnice, vybudovanie odpadovej kanalizácie na zbrojnici, úprav interiéru 1. poschodia budovy zbrojnice, upratanie okolia zbrojnice, náter strechy, okapov a brán, príprava vozidiel na STK a ich údrba v prijate¾nom
technickom stave.
V rámci dobrej spolupráce s miestnym duchovným bol vysvätený patrón hasièov,
svätý Florián a kadoroène sme poriadali oslavy jeho sviatku spojené so svätou
omou pred zbrojnicou. Nai èlenovia sa zúèastnili 100. výroèia vysviacky obecného kostola, kadoroène drali strá pri svätom hrobe poèas Ve¾konoèných sviatkov a zúèastòovali sa na procesiách Boieho tela.
V rámci obnovených druobných aktivít bol pravidelne udriavaný kontakt s DHZ
Dolní Kounice z Èeskej republiky, s ktorými t.r. oslávime 35. výroèie spolupráce.
S hasièmi z Hannoveru sa spoloèné aktivity týkali:
Kadoroènej úèasti mladých poiarnikov na medzinárodných sústredeniach v Nemecku a v Rakúsku, výmenného druobného pobytu naich èlenov v Hannoveri
poèas výstavy EXPO, spoloèného tábora v Èremonom pre 36 naich a nemeckých úèastníkov z radov mladých poiarnikov, týdenného pobytu 43 èlennej
skupiny nemeckých priate¾ov hasièov a oficiálnych hostí z Hannoveru z príleitosti
125. výroèia zaloenia DHZ a 690. výroèia zaloenia obce.
Preventívna èinnos, likvidácie poiarov, èi mimoriadne aktivity poèas povodne sú
samozrejmou èinnosou, pre ktorú ako hasièi sme tu.
Nebolo úèelom, aby som vymenovala vetko, ale treba vedie, e to boli nespoèetné hodiny práce pre úitok vetkých.
Kadý z èlenov výboru a niektorých aktívnych èlenov DHZ vie sám, s rukou na
srdci, do akej miery prispel k plneniu vyie uvedených èinností.
Poteilo nás hodnotenie hostí pána Jána Rotha zo sekretariátu DPO SR ako aj pána Mariána Kovára z OV DPO Malacky, ktorí kontatovali, e zohorský hasièský
zbor sa v hasièskej obci stal skutoèným pojmom nielen na Záhorí a na Slovensku,
ale e máme dobré meno vïaka naim mládeníkom aj v mnohých tátoch Európy.
Rados nám urobili priatelia z DHZ Dolní Kounice pod vedením pána Øezáèa a reprezentanta brnenského krajského výboru DPO pána vejdu, ktorí odovzdali
námu DHZ pamätné stuhy k práporu.
Dovo¾te mi v závere poïakova sa za dobrú spoluprácu Obecnému úradu v Zohore, menovite starostke obce pani ¼ubici Havranovej, miestnemu duchovnému, pánovi dekanovi Slamkovi, ako aj vetkým naim sponzorom. Ako kolegyòa chcem
poïakova za dobrú spoluprácu odstupujúcemu predsedovi DHZ pánovi Valentínovi Partlovi, èlenom výboru pánom Viliamovi Klubníkovi, Jánovi Kovárovi, Marekovi Mayerovi a tefanovi Nemcovi, zostávajúcim èlenom výboru pani Lackovej
Cecílii, pánom Bojkovskému Róbertovi, Lackovi Karolovi, Mackovièovi Tomáovi
a velite¾ovi pánovi Bojkovskému Vladimírovi ako aj Jozefovi Pavláskovi, ktorý
skonèil ako èlen výboru o rok skôr. Som rada, e som mala tú èes s Vami spolupracova.
O¾ga Nemcová

ach je jedna z najstarích hier, vznikla pred mnohými storoèiami.
Hovorí sa jej aj krá¾ovská. Vo svete sa koná ve¾a turnajov v achu a jeden taký sa konal aj u nás v Zohore.
6. januára 2006 "Na troch krá¾ov" sa stretli vyznavaèi tejto krá¾ovskej
hry v pohostinstve "Ponorka". Konal sa u 4. roèník tohto turnaja so
zaèiatok o 10.00 hodine. Zúèastnilo sa ho 12 hráèov, ktorí majstrovsky ovládajú túto hru a sú to: Marián Matloviè, Peter Rybár, Pavol Kramlík, Martin Zálesòák, Michal Valent, Jozef Sirotòák, Norik teffek,
Ján Polakoviè, Rudolf Matloviè, Lubo Filip, Robert Gerthofer a Pavol
enkár. Boje medzi týmito súaiacimi prebiehali celý deò za ve¾kej
podpory divákov. Vo veèerných hodinách sa vo finále stretli Rudolf
Matloviè a Michal Valent. Po tuhom boji vyhral Michal Valent a stal sa
achovým majstrom Zohora. Druhý skonèil Rudolf Matloviè, tretí Peter
Rybár a tvrtý Marián Matloviè. Vetci víazi dostali upomienkové
predmety, ktoré darovali sponzori turnaja. Víazom gratulujeme a teíme sa na ïalí roèník "Macej cupu".
Sponzormi turnaja boli: eleziarstvo JORY, drogéria, hraèky SEBERÍNY, cukráreò SAMOCHINOVÁ, obuv a textil DUFFEK, mäsiarstvo
MILAN, ovocie zelenina DANA, ALOJZ RYBÁR - súkromný podnikate¾.
Sponzorom ïakujeme!

Pozvánky na faiangovské veselie

11 . 2. 2005 Vás pozývame na " Makárny ples pre dospelých",
ktorý sa bude kona v pohostinstve "Ponorka"
Zaèiatok: 20:00 hod Hrá - DJ Segal
Vetky masky sú vítané - Teíme sa na Vás!

Faangy v Zóhru

Pozývame eckých zábavy a faangového bujaèeòá chtivých
zóhranú a obèanú irokého okolá na faangový prúvod po Zóhru
a následnú faangovú veselicu spojenú s pochovávaním base. Toto
ecko sa odehraje 28. februára 2006 v Kultúrnem domje v Zóhru.
Prúvod sa zaèína o 15:00 hod od Kultúrneho domu. Masky jakého
kolvek druhu (èím karedí tým smínejí) sa zaènú schádzat v Kultúrnem domje od 14:00 hod.
Faangová veselica zaèína o 18:00 hod. Do tanca bude vyhrávat
"Veselá muzika" ze Stupavy a d.j. Borák. Proto neváhajte a zaènite
zháòat masky, aby ste sa mohli tehoto vyvádzaòá zúèasnit! Masky
eckého druhu, vjeku a pohlavja sú vítané!

Rok 2005 v kninici

U sa to stáva takmer samozrejmosou, e vdy zaèiatkom roka informujeme naich obèanov o èinnosti kninice. V tomto roku sa do kninice prihlásilo 331 èitate¾ov èo je viac ako 10 % zo vetkých obyvate¾ov Zohora. Z toho 161 bolo detí do
veku 15 rokov. Ak to porovnáme z obecnými kninicami v okrese Malacky sme na
tom ve¾mi dobre.
V tomto roku sme do kniného fondu zapísali celkovo 601 nových kníh. 244 kníh
v hodnote 41 tisíc sa zakúpilo z rozpoètu obce a 357 kníh v celkovej sume 35 tisíc
sme získali darom z kninice, ktorá ruila svoju èinnos. Sú to vetko pomerne nové knihy. Zopár kníh darovali kninici aj samotný èitatelia, zaèo im ve¾mi pekne ïakujeme. Len pre zaujímavos spomeniem zopár titulov, ktoré pribudli do naej
kninice. Pre mláde to sú knihy od T. Brezinu Boj o Rosie, Baby na zabitie, Tragáèikové dobrodrustvá, Harry Potter vetky diely a iné. Pre dospelých sú to kriminálky od Cornwellovej Mäsiarka, od Connellyho Úiny, romány od naich spisovate¾ov ako napr. Vasilková Ja a on, Gillerová Dotkni sa ma láska Hvorecký Ply.
Najmení si prídu na svoje pri èítaní kníh od Disneyho a to napr. Rodinka úasných, Dinosauria. Ïalej si môu nai èitatelia vybera aj z rôznych druhov èasopisov ako: Slovenka, ivot, Katka, Záhradkár, Live, Star a iné.
Za celý rok si návtevníci kninice poièali celkovo 10 261 kníh a èasopisov.
K 31. 12. 2005 sa v kninici nachádzalo 14 463 kniných jednotiek. V tomto roku
sa vyradilo 1157 kníh, ktoré boli duplicitné. Tieto knihy sú v kninici na predaj po
5,-sk za kus. Èo sa týka kúlturno - spoloèenských aktivít v kninici sú to väèinou
exkurzie iakov Základnej koly a výstavky prác detí, ktoré navtevovali výtvarný
krúok p. O¾gy Zálesòákovej. Otváracie hodiny kninice sú: Pondelok 10:00 16:30, streda 13:00 - 17:00, tvrtok 10:00 - 16:00 a piatok 13:00 - 18:00. Vetci,
ktorí radi èítate a nieste zapísaní v kninici ste srdeène vítaní. Èaká tu na Vás ve¾ké
mnostvo nových kníh, ktoré sa stále doplòujú.
Na záver by som sa chcela poïakova pánovi Michalovi Baláovi st. za ochotu,
s akou nám pomohol previes knihy a police z kninice z Bratislavy.
Za M¼K èepánková
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Hokejbal

Návrat detí do Materskej koly v Zohore

Po odohratí jesennej èasti ligy, je na vedúcom mieste mustvo
Roconaby Zohor, ktoré odohralo vetky zápasy. Na druhom mieste sú
Cobra Malacky, ktorým chýba odohra ete zápas s HBK Lozorno.
atín, tým, e v jednom kole nezabezeèil rozhodcov, zimuje na tretej
prieèke, Stupave so Záhorskou chýba takisto dohra vzájomný zapas,
aby bola tabu¾ka úplná. Tabu¾ku uzatvárajú HBK Lozorno, Parkovisko
Zohor a Predators Jabloòové.
Jesenná èas sa zaèína odohraním dohrávok 18-19.3. 2006.

Materská kola v Zohore u ve¾a rokov nemohla vyriei problém s dlhodobo zatekajúcou strechou. Po nieko¾kých neúspených opravách
dal Obecný úrad v Zohore vypracova projekt na nadstavbu a prístavbu nových bytových jednotiek a tým vyrieil problém s pokodenou
strechou.
Zaèiatkom júna sa zaèali prvé stavebné práce. Poèas týchto prác sa
ivot detí v kole nezmenil. Sledovali sme prácu stavbárov a stavebnú techniku. Priiel vak dadivý august a s ním aj havarijný stav v budove M. Pozatekali steny, rozmoèili sa nábytky, znièili koberce, leadlá, opadla omietka. Materská kola bola v septembri presahovaná
do náhradných priestorov do kolského klubu detí pri Z v Zohore.
Chceme sa týmto poïakova p. riadite¾ke tefanovièovej ¼., celému
pedagogickému zboru a prevádzkovým pracovníkom za pochopenie,
porozumenie, toleranciu a trpezlivos, ktorú vetci potrebujeme, aby
sme mohli zodpovedne vykonáva svoju prácu. Hoci sa momentálne
nachádzame v stiesnených priestoroch, snaíme sa, aby pedagogická a výchovná èinnos detí zodpovedala úlohám vyplývajúcim z Programu výchovnej práce. Pre spestrenie ivota detí v M sme zorganizovali divadelné predstavenie a besiedku. Snaili sme sa deom vytvori príjemné prostredie a mnostvo záitkov. Aj rodièom sa chceme
poïakova za pochopenie a dodriavanie pokynov vydaných pre plynulý chod M.
Hovorí sa: "Vetko zlé je na nieèo dobré." My to teraz môeme s urèitosou potvrdi. M mala plán rekontrukcie soc. zariadení na rok
2006. Na návrh p. riadite¾ky Dujnièovej B. Zastupite¾stvo v Zohore
uvo¾nilo finanènú dotáciu na celkovú rekontrukciu vetkých tyroch
umývarok u v minulom roku. Ukonèenie vetkých rekontrukèných
prác bolo k 31.12.2005. Za týmito tyrmi mesiacmi sa skrýva mnostvo úmornej práce a úsilia naej p. riadite¾ky pri zaobstarávaní materiálu, remeselníkov, pracovných firiem a odborníkov.
V súèasnej dobe prebiehajú ete èiastoèné úpravy a ve¾ké upratovaèské práce, na ktorých sa podie¾ajú vetci zamestnanci M s ve¾kou
podporou rodièov.
Ve¾mi sa teíme do naej staronovej budovy M. Chceme vidie ako
sa prekvapením roziaria oèká detí, keï uvidia nové plastové okná,
podlahy a koberce, osvetlenie, vyma¾ované vetky priestory, nové
umývarky, atòové skrinky a nové hraèky. Návrat do M plánujeme
najneskôr 1.3.2006.
Na záver by som chcela poïakova v mene vetkých zamestnancov
M a rodièov p. starostke Havranovej ¼., celému Obecnému úradu
a Zastupite¾stvu v Zohore za spoluprácu, podporu a financie, ktoré
venovali na rekontrukciu M.
Prokopová ¼ubica

Postrehy zpoza mantinelu o vetkých mustvách:
Roconaba Zohor - mustvo, ktoré sa opiera o výkon svojho prvého
útoku, èo je vidie aj na produktivite ligy, kde sú jeho traja hráèi v prvej
trojke. Kandidát na semifinále, ktorý môe skonèi tak na prvom ako
aj na tvrtom mieste. Dopláca na nevyrovnané výkony brankárov, èo
je vidie na obdraných góloch. V minulom roèníku skonèilo tretie.
Cobra Malacky - kandidát na prvenstvo, opierajúci sa o výkon svojho brankára, ktorý je právom povaovaný za najlepieho v lige,
mustvo s pevnou obranou, dostávajúce málo gólov, minuloroèný
finalista.
Zbornaja atín - minuloroèný víaz, takisto kandidát na prvenstvo,
vyznaèuje sa vyrovnaným kádrom, spo¾ahlivým brankárom a irokým
fanúikovským zázemím. Stratené body kôli rozhodcom ich môu
ete mrzie, mohli by na prvom mieste.
Lizards Stupava - nováèik ligy, ktorý má ale bohaté skúsenosti
s úèinkovaním v superlige, ktorú aj naïalej hraje v Bratislave. Po zlom
zaèiatku sa ich výkony zlepili, keï nastúpia v najsilnejom zloení,
sú schopní porazi kohoko¾vek. Kandidát na semifinále.
Zero Záhorská Ves - v minulom roku skonèili na poslednom mieste,
ale v tomto roku urobili vo svojej výkonnosti ve¾ký pokrok, èo dokazuje terajie piate miesto a vyrovnané zápasy s favoritmi.
HBK Lozorno - ambiciózny nováèik, ktorý zbiera skúsenosti, v ïa¾om priebehu môe prekvapi, za slabinu je povaovaný post brankára.
HC Parkovisko Zohor - v minulom roèníku skonèili na tvrtom mieste, v tomto zatia¾ zaostávajú za oèakávaním, môu sa oprie o výkon
svojho brankára, pred jarnou èasou majú v úmysle posilni káder.
Predators Jabloòové - nováèik, zatia¾ najslabie mustvo ligy, s najväèím poètom obdraných gólov, v závere jesennej èasti sa ich hra
a súhra výrazne zlepili, v jarnej èasti sa oèakáva zlepenie postavenia v tabu¾ke.

Hokejový turnaj

Nielen hráè, ale aj kadý zanietený fanúik vie, e hokej je hra, pri
ktorej sa na ¾adovej ploche naháòajú hráèi, ktorí tvoria dve drustvá.
Aj u nás v Zohore sa takáto ¾adová plocha nachádza. Na klzisku, ktoré
u viac rokov poèas zimy funguje v areáli FC Zohor, sa zili v sobotu
28. januára 2006 hokejisti z celého Zohora, ktorí si zmerali sily medzi
sebou. Tento hokejový turnaj zorganizovali tí nadenci hokeja, ktorí
ho nielen radi hrajú a fandia, ale aj tí, ktorí sa postarali o jeho vznik
a udriavanie. Od rána do veèera dedina ila hokejom. Hokejového
turnaja sa v tento deò zúèastnili 4 drustvá, ktoré hrali po dva zápasy
"kadý s kadým" a boli oznaèené èíslami od 1 - 4. Výsledkom snaenia bolo, e na prvom mieste sa umiestnilo drustvo èíslo 3 (v zloení
Peter Balá, Ivan Samochin, Jozef Bogdalík, Juraj Gapar, Cyril Mackoviè, Norbert Bertoviè, Jaroslav tefanoviè, Branislav Mackoviè), na
druhom mieste skonèilo drustvo è. 2 (v zloení: Radovan íp, Henrich Bertoviè, Marek Leskovský, Miroslav Mifkoviè, Stanislav Mizner,
Ladislav Leskovský, Miroslav Ondráèek), na treom mieste sa umiestnilo drustvo è. 4 (v zloení: Branislav Piaèek, Michal Vachálek, Jozef
Mackoviè, Marek Fumaè, Adrián Fumaè, Ján Hurta, Pavel èasný,
Norbert teffek) a ako tvrté bolo drustvo è. 1 (v zloení: Ján Granec,
¼udovít Jakab, David Gerthofer, Ladislav Stro, ¼ubo Ivan, Pavol Stipanitz, Branislav teffek, Marián Michalových, Pavol Kovár, Július
Ovold) Po skonèení hokejového turnaja víazi obdrali ocenenie:
darèekové koe a zároveò sa uskutoènila na poèes víaza menia
oslava so vetkým èo k tomu patrí.
Ïakujeme týmto príspevkom vetkým hráèom a fanúikom, ako aj
sponzorovi: Miroslavovi Bertovièovi, Mäsiarstvo v Zohore.

Produktivita
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Záhorská Bystrica

Plesová sezóna 2006

U aj Záhorská Bystrica má svojho "okrskára"

Od 1. januára tohto roku má aj Záhorská Bystrica svojho policajta, na
ktorého sa môu obyvatelia kedyko¾vek obráti s problémami, ktoré
ich trápia. Èi u to je dodriavanie veobecne záväzných nariadení,
rieenie susedských sporov, divoké skládky a podobne. Tým policajtom je prísluník mestskej polície zo stanice Dúbravka a volá sa Jaroslav Kozmon. K dispozícii má mobilný telefón 0902/921 191. V týchto zimných mesiacoch bude v naej mestskej èasti vykonáva peiu
hliadkovú slubu, ak to poèasie dovolí, budeme ho môc stretáva aj
na malej motorke. Jaroslav Kozmon bude pre obèanov k dispozícii aj
v priestoroch základnej koly na Hargaovej ulici a to v pondelok medzi 13.00 hod a 18.00 hod a v piatok v èase medzi 13.00 hod a
18.00 hod.
Ako nám upresnil hovorca mestskej polície v Bratislave Peter Pleva,
svojich okrskárov majú aj mestské èasti Devín a Devínska Nová Ves,
Lamaè, Vajnory, Vrakuòa a Podunajské Biskupice, Rusovce, Horský
park a Kuchajda.
"Naím zámerom je pôsobenie okrskárov vo vetkých bratislavských
mestských èastiach. Postupne, ako sa budú napåòa poèetné stavy
prísluníkov MsP, okrskárov zriadime aj v zostávajúcich èastiach. Zaèíname okrajovými èasami mesta a postupne sa budeme sahova
do jeho stredu. Chceme, aby obèania v okrskároch nali svojich kamarátov a ak to bude potrebné, mohli sa na nich s dôverou obráti.
Tam, kde nám okrskári pracujú od leta minulého roku vidie, e tento
zámysel padol na úrodnú pôdu a ich pôsobenie si nevedia ¾udia vynachváli", dodáva Peter Pleva.
Text a foto: -pep-

Faiangové obdobie sa v spoloèenskom ivote spája s plesovou sezónou. Toto obdobie je zvlá dôleité pre dámy.Veï ktorá by nechcela zaiari na plese a by obdivovaná silnejou polovièkou ¾udstva.
A tak hneï po vianoèných sviatkoch sa zaène ve¾ká naháòaèka po
obchodoch a salónoch. Zohna správne trendové aty, topánky, kabelku, perky to vôbec nie je jednoduché. Potom príde ten deò, kedy chce by kadá ena najpríalivejia a jej partner nemá ancu
odola. Pod partnerkiným nátlakom sa nahodí aj on do pripraveného
obleku a odprevadí ju do vyzdobnej plesovej sály.
Kadý rok otvára plesovú sezónu na Slovensku reprezentaèný "Ples
v opere", kde sa zíde slovenská smotánka.
"Bystrická smotánka" sa taktie nedala zahanbi a v sobotu 21.1.2006
plesala v Spoloèenskom dome v Záhorskej Bystrici. 12.roèník Faiangového plesu slávnostne otvoril starosta mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica Vladimír Kuboviè. Potom nasledovala zábava a do
skorých ranných hodín. Konferenciérskeho mikrofónu sa bravúrne
zhostil Marián Labuda ml., nechýbal ani Krá¾ovský valèík a na neustále plnom parkete zabávala hostí hudobná skupina Select. Stále zvyujúca sa úroveò Faiangového plesu prilákala ve¾ké mnostvo ¾udí
nielen zo Záhorskej Bystrice. Záujem o tohtoroèný Faiangový ples
bol ve¾mi vysoký a spoloèenská sála praskala vo víkoch.
Tí, ktorí sa u v plesaní rozbehli aj tí, ktorí ete tento rok na plese
neboli, majú monos sa zabavi na Farskom plese 11. februára 2006.

Okrskárom pre Záhorskú Bystricu sa stal od
1. januára tohto roku prísluník
mestskej polície z Dúbravky Jaroslav Kozmon

Obyvatelia Záhorskej Bystrice onedlho
svoje centrálne námestie u nespoznajú

ZÁHORSKÁ BYSTRICA tvorcové a fádne námestie v centre novej
èasti Záhorskej Bystrice sa do leta tohto roka premení na nové centrum pre oddych jednotlivcov i podujatia celoobecného charakteru.
Z ideového návrhu, ktorý vyiel z dielne architekta Petra Steca vyplýva, e napriek modernizácii mu nebude chýba intimita. Dôvodom sú
predovetkým pouité materiály, kombinácia ivej prírody s prírodnými prvkami ako drevo, kov, sklo. Námestie budú vrúbi v pravidelných
intervaloch oetrované stromy poskytujúce tieò lavièkám z dreva a
kovu, na vo¾ných plochách budú zeleò doplòova kvetinové záhony.
Architekt pamätal i na príleitostné udalosti - je tu vyèlenené miesto
na vianoèný stromèek èi máj. Na tvorci vrúbenom malým i novým
polyfunkèným centrom a spoloèenským domom bude dominova
fontána, ktorej hladina bude zospodu osvietená. Plastika s témou
rodiny prispeje k intímnej atmosfére a svojím posolstvom bude komunikova so Stromom èasu, èo budú moderné hodiny vo svojej výtvarnej kompozícii symbolizujúcej èas a vývoj v podobe stromu.
Atrakciou má by svetelná stéla (zatia¾ ako alternatívna kompozícia),
ktorá bude znázoròova na kritá¾ovej guli postavenie Záhorskej
Bystrice v Európe a vo svete. Gu¾a bude osadená na svetelnom
pylóne a poèas konania rôznych podujatí uvo¾ní miesto demontovate¾nej tribúne. Celé námestie bude osvetlené stojanovými svietidlami, doplnenými reflektormi, bude ohranièené pätníkmi, ktoré zabránia
vjazdu vozidiel. Samospráva Záhorskej Bystrice sa v týchto dòoch
usiluje o to, aby na vybdovanie námestia získala prostriedky aj z
európskych fondov.
(gub) VIZUALIZÁCIA - Peter Stec
Prevzaté: z Bratislavské noviny 02/2006

Faiangový ples
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Rozbor poiarovosti v okrese Malacky za rok 2005
V roku 2005 vzniklo na území
okresu Malacky 151 poiarov
s priamou kodou 8 696 000,-Sk.
Uchránené hodnoty boli vyèíslené na 114 285 000,-Sk.
Zásahová jednotka Okresného
riadite¾stva Hasièského a záchranného zboru v Malackách
zasahovala pri poiari 126 - krát.
Hasièský a záchranný útvar Hlavného mesta Bratislavy zasahoval
10 - krát. Obecné hasièské zbory
samostatne zlikvidovali poiar
v 6 prípadoch a spolupodie¾ali sa
na likvidácii poiarov v spolupráci so zásahovou jednotkou
Okresného riadite¾stva Hasièského a záchranného zboru v Malackách v 34 prípadoch. Závodné hasièské útvary 6 - krát zasahovali samostatne a 3 - krát asistovali pri likvidácii poiaru. Zamestnanci firiem samostatne
uhasili poiar v 1 prípade. V 2 prípadoch dolo k samouhaseniu
(jednotka nezasahovala). Záchranná brigáda Hasièského
a záchranného zboru v Malackách spolupracovala pri likvidácii
29 poiarov.
Za rok 2005 bolo 10 planých výjazdov k poiarom. Vo vetkých
prípadoch to boli príznaky horenia.

V roku 2005 pri poiaroch na
území okresu Malacky nebola
usmrtená iadna osoba, es
osôb bolo pri poiari zranených.
V porovnaní s rokom 2004 vzrástol poèet poiarov v roku 2005
o tri. Priama koda vzrástla o 477
100,- Sk. Poèet zranených osôb
vzrástol o tri. Uchránené hodnoty
boli vyie o 533 000,-Sk.
V 45 prípadoch bolo príèinou
vzniku poiarov zakladanie ohòov v prírode a na skládkach odpadov. V 5 prípadoch poiar
vznikol pri vypa¾ovaní trávy a suchých porastov. Fajèenie spôsobilo 15 poiarov. Mnoia sa prípady úmyselného zapálenia neznámou osobou. V roku 2005
z dôvodu úmyselného zapálenia
dolo k vzniku 11 poiarov.
Najèastejou príèinou vzniku poiarov bola v 92 prípadoch nedbalos a neopatrnos dospelých.
Prevádzkovo technické poruchy
spôsobili 14 poiarov. V 11 prípadoch bol poiar spôsobený
úmyselne a v 14 prípadoch
nebola zistená príèina poiaru.
Spracoval:
npor. Ing. Jaroslav Mihátsch

Fvýkup a predaj

motorových vozidiel

Fpredaj náhradných dielov,

olejov, mazív, autokozmetiky

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

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

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov
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

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

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646
Znaèiek:
PROTHERM - aj záruèný
JUNKERS - aj záruèný
VAILLANT - aj záruèný
LEBLANC - aj záruèný
BUDERUS - aj záruèný
THERM
DESTILA
GASEX
8

Strecha to je

POVAIE Predmier 462, 013 51
tel./fax: 041 / 5533 024

-9-

strecha na splátky
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Bilancovali sme nau prácu

Koniec roka patrí k bilancovaniu úspenosti, èi neúspenosti jednotlivcov, kolektívov i spoloèenských organizácií.
Nebolo tomu ináè ani v ZO Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov, kde sa stretlo vye tridsa jej èlenov. Bolo o èom diskutova,
veï výroèná správa, ktorú predniesol jej predseda Jozef Kazarka hovorila len v pozitívach, èo dokumentoval aj návrh èlenstva, aby výbor
zostal pracova v pôvodnom zloení, nako¾ko po obnovení èinnosti
pracoval len od apríla 2005 a zhostil sa svojej úlohy ve¾mi pozitívne.
Za tento, i keï krátky èas sa èlenovia aktívne podielali pri kladení vencov z príleitosti významných historických sviatkov ku Kvetu vïaky,
pamätníku sov. vojakov na Obore, odhaleniu pamätníka gen. in. memoriam J. Nálepku v areáli Základnej koly, pamätníku pri Mestskom
úrade v Stupave. Výbor ZO SZPB zorganizoval besedu pre iakov Z
a gen. v.v. Jozefom Brunovským.
Za ve¾mi úspený mono uvies zájazd "Po stopách SNP", ktorý mal
mimoriadnu odozvu úèastníkov. Absolvovali sme Trasu bojov SNP
Cetuna, Lubina ROH, Stará Turá a ïalie pamätné miesta, kde naim
sprievodcom bol gen.v.v. Jozef Brunovský.
Naviac cestou spä sme sa zastavili aj na mohyle gen. M. R. tefánika na Bradle ako i v jeho rodných Koariskách.
V diskusii vystúpili aj nai hostia, primátor mesta Stupavy Ing. Ján
Bele, ktorý uvítal znovuobnovenie èinnosti ZO SZPB, kvitoval jej doterajie výsledky a uviedol, e organizácia vdy nájde pomoc u vedenia mesta. Úèastníci výroènej schôdze si pozorne vypoèuli jeho krátke informácie o zámeroch vedenia mesta smerom ku skvalitòovaniu
sluieb obyvate¾stvu, skrá¾ovaniu prostredia a ïalími úlohami, ktoré
mieni v nasledujúcom období realizova v prospech obèanov.
Generál v.v. Jozef Brunovský zvýraznil potrebu informovanosti o historických medzníkoch smerom ku mládei a zvýraznil potrebu prenáania na budúce generácie.
V diskusii vystúpila aj tajomníèka Oblastného výboru SZPB, ktorá
pozitívne zhodnotila doterajiu prácu ZO SZPB v Stupave, ale predovetkým jej obnovenie a pris¾úbila maximálnu pomoc k jej ïalej èinnosti. Bolo o èom diskutova a schôdza sa preniesla a do veèerných
hodín.
Záverom predseda organizácie predniesol Plán práce na rok 2006
v ktorom predovetkým dominuje aktivita èlenov, aktivita výboru
k mestu Stupava k spolupráci s MsKS, základnou kolou, spoloèenskými organizáciami, s Klubom dôchodcov Pohoda, SÈK I. a II.,
sponzormi, ktorým zároveò touto cestou ïakujeme za podporu.
Medzi mimoriadne podujatia si vytýèil výbor usporiada Súanozábavné podujatie pre iakov Z z príleitosti oslobodenia Stupavy
a pod¾a úspenosti zájazdu z minulého roka návtevu pamätných
miest bojov v SNP - Jankov vàok a z príleitosti roka ¼udovíta túra
aj jeho múzeum v Uhrovci, spolu s pamätnou izbou Alexandra Dubèeka.
Èo doda záverom? Chcem vznies iba presvedèenie, e nai èlenovia starí i mladí sú sympatizanti s protifaistickým odbojom, èo prejavujú aj svojim èlenstvom v naej ZO.
Dnená doba prináa mnoho protikladov, sme toho svedkami denne.
Mám za to, e aj mladí ¾udia chápu poslanie SZPB a preto uvítame
v naich radoch nových èlenov - veï u vek estnás rokov im zaruèuje èlenstvo v naej organizácii.
Jozef Kazarka, predseda ZO SZPB Stupava

Správa o èinnosti
miestneho spolku SÈK skupiny II.

MS SÈK skupiny II. má 410 èlenov, ktorým predsedá p.Vilma Vígerová, 7 èlenov výboru + aktivistov a dobrovo¾né zdravotné sestry, ktoré
sa svojou prácou podie¾ajú na akciách poriadaných MsÚ a MsKS.
V roku 2005 sme uskutoènili 3 odbery krvi ako aj odbery pre obèanov
Stupavy, ktorí práve potrebovali krv a to pre p. olnaya, p. Rybára pre
p.Tóthovú, pre p. Ráca, pre p. Kusovú, p. Poèúchovú a p. Handla.
V rámci svojej èinnosti sme zorganizovali pre zdravotné sestry kolenie, navtívili spolu s darcami krvi Prahu, 2x zájazd do Po¾ska. Zúèastnili sme sa spolu so skupinou SÈK I. pochodu za zdravým spojený
s opekaním do Borinky pod Pajtúnom. Zúèastnili sme sa aj "Celosvetového dòa prvej pomoci za spolúèasti skupiny SÈK I.
Pracovali sme výbor a aktivisti ako èlenovia volebných komisií pri
vo¾bách do VÚC.

Navtevovali sme prestárlych a chorých èlenov, pripravili sme im posedenie /30/ s odovzdávaním balíèkov. Boli sme na spoloènom pobyte v Chorvátsku na ostrove "Krk" - 2 turnusy.
Tie tento rok p.Vígerová pripravuje do Chorvátska na ostrov Krk do
Omiajlu 4 turnusy v termíne: 7.7., 21.7., 4.8. a 1.9.2006.
Záujemci sa môu prihlási na t.r.è 02/65 936 649 u p. Vígerovej, alebo
v Klube Pohoda u p.tefkovej.
Zapísala: V. tefková

V zdravom tele zdravý duch

V novembri a decembri sa 15 èleniek Klubu senior Pohoda zúèastnilo rehabilitaèno-lieèebného pobytu v sanatóriu "Karpatia" v Limbachu,
kde si lieèili svoje zdravotné problémy v peknom horskom prostredí
s príjemným a milým personálom. Absolvovali elektrolieèbu, vodolieèbu, masáe, cvièili v posilovni a cvièili rehabilitaèné cvièenia zamerané na chrbticu a kåby. Tie chodili na prechádzky do lesa, po veèeroch spievali a vytvárali okolo seba príjemné prostredie plné pohody,
lebo len vtedy sme astní, keï sa stretávame s ¾uïmi, u ktorých vytvárame úsmev na tvári a ktorým slúime k prospechu, pretoe dobro
a astie je ako tichý hos. Vnímame ho a vtedy, keï odchádza. Preívajme preto kadú chví¾u svojej pozemskej existencie v láske, k¾ude
a radosti.
Viera tefková, Klub senior Pohoda
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O stupavskej kninici

V Mestskej kninici R. Morica prebieha od 9. januára do konca februára inventarizácia kninièného fondu, ktorá sa musí vykona pod¾a
zákona o kniniciach. Z tohto dôvodu bude poèas inventarizácie zatvorená. Otázkou je komu bude chýba? V minulom roku sme zaznamenali pokles zapísaných èitate¾ov na 806. Úbytok 70 èitate¾ov je predovetkým z radov detí kolského veku, naopak vzrástol poèet èitate¾ov vyej vekovej kategórie - dôchodcov. Kým pri dôchodcoch je
zrejmé, e tu zohráva úlohu aj ekonomický faktor, pri kolskej mládei
je to predovetkým obava rodièov o bezpeènos detí. Nie pre technický stav budovy, ale pre prístupnos kninice. Cesta do kninice predstavuje isté ohrozenie bezpeènosti detí najmä niieho veku. Skúste
spokojne prejs po prechode pre chodcov, alebo ak idete zo Stupavy,
nemáte strach pri prechode cez odboèku na Záhumenskú ulicu?
Skúste si to a uznáte, e obavy rodièov sú oprávnené. A to sa týka aj
organizovaných návtev kninice pod vedením uèiteliek z materských
kôl, koly alebo kolského klubu detí. Situácia na týchto komunikáciách je kritická a mnohí rodièia týmto argumentujú a nie je vzácnosou výrok - v kole ich prihlásili do kninice, ale kto s nimi bude
chodi? Nikto nemá èas a polite svoje diea len tak po Stupave a do
kninice... Toto by vak nemal by argument, ak máme my rodièia
záujem o rozvoj svojho dieaa, ale je to dos vány dôvod, aby sme
sa tak rozhodli a svoje diea nevystavovali urèitému ohrozeniu. Kninica patrí do centra nielen záujmu obce, ale aj priestorovo si zaslúi
miesto lepie dostupné. Ideálna bola poloha v centre mesta v bývalej
Milici, ale to je u história. Umiestnenie v bývalom obecnom dome,
ktorý preiel to¾kými prestavbami, aby slúil aj materskej kole, osobitnej kole a napokon kninici sa dnes ukazuje ako nie práve
najastnejie. Budova chátra najmä interiér, steny sú vlhké, elektrointalácia zastaralá a èiastoène nevyhovujúca. Podstatné je, e budova nevyhovuje ani dispoziène. Súèasná moderná kninica potrebuje
okrem regálov aj èitáreò, klubové priestory pre aktivity, ktoré sú súèasou èinnosti knihovníkov a tie aj priestor pre moderné médiá
akým je internet. Vybavenie internetom rozvíja potenciál kninice ako
verejnej intitúcie, ktorá má poskytova v rámci vzdelávania i takéto
sluby. Kúpi poèítaè a zabezpeèi internet nie je problém, otázkou je
kde ho umiestni. Napokon sú tu snahy zo strany mesta zrekontruova
budovu
kninice,
treba si najprv
poloi otázku,
èi tento priestor je pre kninicu tým najvhodnejím
a perspektívnym, pri zoh¾adnení trendov a oèakávaní od takejto
intitúcie.
Obecný dom
v Máste je
jedinou svetskou stavbou, ktorá má urèitý význam v histórii samostatnej obce Mást. Tu by bolo vhodné vytvori isté komunitné centrum
s nejakou stálou expozíciou z histórie Stupavy a Mástu, ale aj
s priestormi pre verejnos, spolkovú èinnos atï. Týmto by sa budova
stala miestnym vlastníctvom a plnila by aj kultúrno-spoloèenské
funkcie v tejto èasti mesta. A nie preto, e by sme boli ve¾kým mestom, ale preto, e tu existovala samostatná obec so svojím osobitným
koloritom a stále preívajúcim miestnym povedomím. Ideálnym rieením pre umiestnenie kninice je vybudovanie nového priestoru, ktorý
by od samotného zaèiatku t.j. od projekèných prác repektoval pecifické nároky a potreby takejto intitúcie. V kadom prípade kninica si
zaslúi dôstojné priestory pre svoju èinnos, pretoe predstavuje
vzneenú intitúciu vzdelanosti a ¾udského umu zaznamenaného
v knihách. Èi budeme èíta alebo budeme surfova na stránkach
internetu ukáe budúcnos. Intimita èítania a záitky z preívania èítaného, budú ma vdy svojich priaznivcov. Literatúra, vzdelanos a následný rozvoj osobnosti èloveka sa ukazujú ako ve¾mi dôleité vo svete, kde môete síce surfova po oceánoch informácií a napokon
zistíte, e preèítané a precítené môe by len z knihy.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava

Abbellimento je za záchranu

Primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele inicioval stretnutie s predstavite¾mi zdruenia Abbellimento. Vyjadril poïakovanie a uznanie za
spracovanie a vydanie publikácie - roèenky, ktorá vyla v decembri
minulého roku. Kontatoval, e verejnos prijala túto iniciatívu s nadením a znovu oil miestny patriotizmus a záujem o históriu náho
mesta. Zástupcovia zdruenia p. Milan Gregu a akad. mal. Milan Kubíèek poïakovali za finanènú podporu, ktorú zastupite¾stvo odsúhlasilo v prospech vydania roèenky. Milan Gregu informoval o príprave ïalej publikácie, ktorá bude rozsahom bohatia a obsahom je zameraná na popis Hlavnej ulice za posledných sto rokov a mono pôjde so svojím výskumom ete ïalej. Akad. mal. Milan Kubíèek, ktorý je
stupavskej verejnosti známy ako iniciátor a aktivista pri obnovení kaplnky na Medených Hámroch a morového kría na Cholerskom cintoríne v Máste poloil primátorovi závanú otázku postoja mesta k budove kúrie na Barónovom pri Kultúrnom dome. Primátor informoval
o tom, e stanovisko a koncepcia rieenia tejto plochy a stavby ete
neboli definitívne prijaté. Sú rôzne názory na vyuitie pozemku, ktorý
mesto kúpilo od pôvodných vlastníkov. Investícia do nehnute¾nosti by
sa mala zhodnoti a mestu "vráti". V publikácii sa odborne píe o význame tejto stavby z h¾adiska architektúry i dejín mesta. Skutoène pre
mesto je dôleité zachráni pamiatky, ktoré sú dokladom jeho minulosti a kultúrnosti súèasníkov. Rieenie tohto problému je zatia¾ otvorené. Pán Kubíèek potvrdil, e zdruenie Abbellimento má vo svojom
poslaní ochranu a záchranu pamätihodností mesta a teda bude usilova o záchranu tejto stavby. Navrhol vyui ju po rekontrukcii na
kninicu. Zdruenie ponúklo mestu pomoc pri tvorbe registra pamiatok, èo primátor s poteením prijal.
-ps-

Turizmus a jeho rozvoj

Stupava - V Retaurácii Stupava sa v utorok 31. januára konal odborný seminár na tému
Rozvoj cestovného ruchu - dôleitý faktor rozvoja obce a regiónu. Téma takpovediac ve¾mi
horúca, veï minulý víkend sa konal medzinárodný ve¾trh cestovného ruchu v Bratislave, na
ktorom bol zastúpený aj Podpajtúnsky región. V programe vystúpili so svojimi príspevkami
Mgr. Lucia Slezáková, ktorá predstavila túdiu pre rozvoj aktívneho cestovného ruchu v regióne Pod Pajtúnom. Hosom podujatia bola zástupkyòa Regionálneho zdruenia cestovného ruchu - Horná Nitra so sídlom v Prievidzi Ing. Janka Filová. Svoju prednáku obohatila vlastnými skúsenosami, dokonca i z podnikania v tejto oblasti. Hovorila o zaèiatkoch, kedy sa zdruenie formovalo a postupne prichádzali obce, podnikatelia i aktivisti, aby spojili svoje sily
a vyuili miestny potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Napriek tomu, e Bojnice sú známou
turistickou destináciou, turizmus ako zdroj príjmov sa stal realitou i v susedných mestách Prievidza, Nováky a Handlová a tie v okolitých obciach. Jediné, èo nám pomôe je zdvihnú
sa zo stolièky a odhodla sa urobi nieèo, èo zmení súèasný stav. Vybudovali a oznaèili 420
kilometrov turistických a cykloturistických chodníkov a to na miesta, ktoré boli doteraz neznáme, obnovili tradíciu ryovania zlata a k tomu pridali kultúrne a spoloèenské podujatia, ktoré
sa stali súèasou ponuky pre návtevníkov regiónu. S ve¾mi inpiratívnym príspevkom vystúpila vedúca TIK v Skalici p. Petra Hránková, ktorá prítomných informovala o prudkom náraste
návtevníkov ich mesta. Skalica ako krá¾ovské mesto sa vypracovalo na navtevovanú destináciu o èom svedèí 25 000 návtevníkov, ktorí vyuili sprievodcovské sluby. Ruka v ruke
idú projekty zamerané na nadstavbu a investièné projekty. Skalica získala ve¾ké peniaze zo
trukturálnych fondov na obnovu a revitalizáciu historickej èasti mesta a stáva sa architektonickou perlou nielen Záhoria, ale i celého Slovenska. Zároveò predstavila úplne nový logotyp
mesta, je to tretie mesto po Bratislave a Trenèíne, ktoré siahlo po modernom vyjadrení a stvárnení znaèky (predtým erbu), ktorá definuje Skalicu. V minulom roku sa na Dolnom Záhorí
zrodilo nieko¾ko projektov, ktoré úspene obstáli a získali podporu zo zdrojov EÚ. Seminár bol
príleitosou predstavi projekty, ktoré sa realizujú na Dolnom Záhorí, teda v oblasti june od
Malaciek. V Záhorskej Vsi vzniká Regionálne cezhranièné impulzné centrum (sídli v budove
colnice) a projekt predstavila vedúca centra Ing. Vanda Homerová. Vo Vysokej pri Morave
vznikla Turisticko informaèná kancelária Niva, jej zameranie predstavili pracovníèky pp. Hana
Malcherová a Petra Chmelová. O projekte Informácie, servis a pohoda na cyklotrasách Dolného Záhoria informoval projektový manaér Pavel Slezák. Projekt vychádza z reality, e cykloturistické trasy sú vybudované, vyznaèené, èo na nich chýba je práve servis, informácie a urèitá pohoda (i z h¾adiska prístupu verejnosti k návtevníkom), na ktorú sú zvyknutí a nauèení
najmä rakúski cykloturisti. Výstupom podujatia je vydanie cd so túdiou a prezentáciami prednáajúcich. Tento materiál bude dostupný i záujemcom z oblasti cestovného ruchu, informácie
na t.è. 0915 90 50 90. V diskusii vystúpila Dr. Sopúková, ktorá okrem iného povedala, e
Záhorie je zakopaným pokladom pre cestovný ruch. Odporuèila nám, aby sme otvorili oèi
a ui a urèite zistíme, e potenciál, ktorý sa tu nachádza môe by zdrojom príjmov, ak zároveò dokáeme tento potenciál udra v pôvodnej podobe, èistý - soft turizmus-, nielen pre nás,
ale i pre budúce generácie. Podujatie organizovalo OZ Pre Záhorie.
-ps-
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Darujte nám 2% z daní

Stupavská kola informuje

Obèianske zdruenie Rodièovské zdruenie pri Základnej kole
kpt.J. Nálepku v Stupave
Obraciame sa na Vás so iadosou o príspevok vo forme poukázania 2% z daní
Národná rada Slovenskej republiky dna 4.12.2003 schválila Zákon
è. 595/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 366/1999 Z. z.
o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov. Táto novela v § 50
a následných ustanoveniach umoòuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnú sa a poukáza 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospené úèely.
Obèianske zdruenie Rodièovské zdruenie pri Z kpt.J. Nálepku
bolo zaregistrované dòa 7.12.2005 na Notárskom úrade v Bratislave
a je na zozname právnických osôb spåòajúcich zákonné podmienky
na prijímanie dvoch percent z Vaich daní.
Aj Vae 2% z daní pomôu naej kole a Vaim deom.
Ak sa rozhodnete pre darovanie, oznámte to triednemu uèite¾ovi
a bude Vám doruèené tlaèivo - Výhlásenie s potrebnými údajmi a informáciami.
ÏAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

V zmysle Plánu práce koly sa dòa 23.1. 2006 o 14,00 hodine uskutoènilo zasadnutie Pedagogickej rady pri Z kpt. J Nálepku v Stupave. Cie¾om zasadnutia
bolo:
1. Klasifikácia iakov za 1. polrok kolského roka 2005/2006
2. Dodriavanie èasovo - tematických plánov v jednotlivých predmetoch
3. Stav práce na úseku výchovného poradenstva
4. Polroèné hodnotenie práce kolského klubu detí
5. Rôzne
Ad. 1)
K 23. januáru 2006 má kola 724 iakov, z èoho 8 iakov tuduje na kolách
v zahranièí. Z ostávajúceho poètu 716 iakov je 371 chlapcov a 345 dievèat.
· Prospech
- prospelo 692 iakov
- neprospelo 23 iakov (3 z 1. stupòa a 20 z 2. stupòa)
- neklasifikovaný bol 1 iak, ktorý má 447 neospravedlnených hodín
· Správanie
- ve¾mi dobré má 698 iakov (1)
- uspokojivé má 11 iakov (2)
- menej uspokojivé 5 iakov (3)
- neuspokojivé 2 iaci (4)
· Dochádzka
- celkový poèet vymekaných hodín 32481
- neospravedlnené hodiny 889
· Výchovné opatrenia
- pochvala riadite¾om koly 15 iakov
- pokarhanie riadite¾om koly 16 iakov

Exkurzia pre kultúrnikov

Obèianske zdruenie Pre Záhorie zorganizovalo exkurziu pod názvom Spoloèné tradície Pomoravia. Podujatie bolo urèené kultúrnikom
- neprofesionálnym aktivistom z obcí Dolného Záhoria. Úèastníci navtívili Záhorské múzeum v Skalici, kde ich sprevádzala Dr. Mária Zajíèková. Výklad bol zameraný najmä na etnografiu, kultúrne tradície a
zvyky regiónu. V diskusii s riadite¾kou múzea Dr. V. Drahoovou a Dr.
Peter Michalovièom (oddelenie hudby a folkloristiky) sa hovorilo
o monostiach spolupráce pri zostavovaní repertoáru speváckych
a folklórnych skupín a tie o metodickej pomoci pri budovaní miestnych muzeálnych expozícií a zbierkových fondov, ktoré by zachytávali
minulos naich obcí a regiónu. Poobede podujatie pokraèovalo návtevou múzea v rakúskom mesteèku Hohenau/March. Zriaïovate¾om
múzea je obèianske zdruenie nadencov, ktorí udrali pri ivote pôvodnú zbierku, ktorá patrila kole. Neskôr ju rozírili o expozíciu zo ivota známeho a populárneho rakúskeho herca a ich rodáka Oskara
Simu. V súèasnosti sa nachádza v jeho rodnom dome a stále sa roziruje - momentálne sa buduje expozícia venovaná eleznici. Skutoène nieèo obdivuhodné a inpirujúce aj pre nás. Nadenie, podpora
obce, záujem verejnosti a hrdos na svoju minulos tu nachádzajú plné uplatnenie. Srdeèné bolo aj prijatie, najmä preto, e zdruenie vystavovalo poèas Slávností kapusty v Stupave (Mosty Pomoravia) a tie
aj v Zohore. Úèastníci exkurzie odchádzali s dobrým pocitom, e na
druhej strane Moravy máme dobrých priate¾ov ochotných k spolupráci i k dobrej rade a pomoci. Podujatie sa realizuje v rámci projektu
Kultúrna výmena Dolné Záhorie-Weinviertel, ktorý je podporený
z PHARE CBC SR/AT 2002.
-ps-

Ad. 2)
Ako bolo skontatované jednotlivými vedúcimi predmetových komisií a metodického zdruenia 1. stupòa, vo vetkých predmetoch sa postupuje pod¾a vypracovaných èasovo - tematických plánov. Menie èasové zdranie (1 - 4 hodiny)
je v predmetoch zemepis, prírodopis, chémia a matematika. Toto bude dobehnuté najneskôr do konca februára 2006.
Ad. 3)
· Dòa 7. februára 2006 sa uskutoèní monitoring iakov 9. roèníka zo slovenského
jazyka a matematiky. Úspene vykonaný monitoring je jednou z podmienok prijatia na strednú kolu.
· Prihláky iakov, ktorí budú robi talentové skúky, musia by odoslané na príslunú kolu najneskôr 20. februára 2006.
Ad. 4)
kolský klub detí navtevuje 147 detí v 5. oddeleniach. Úlohy, ktoré sú stanovené
plánom práce KD sa plnia bezo zvyku.
Ad. 5)
· Na stránke ministerstva kolstva www.minedu.sk je zverejnený rozpoèet pre
jednotlivé koly a kolské zariadenia pod¾a nových normatívov, ktoré vysvet¾oval
minister kolstva aj v televízii. Okrem iného uviedol, e príde i k valorizácii platov
pedagogických zamestnancov od 1.7.2006, ale zabudol uvies, e koly preto
budú ma 1. polrok krátený rozpoèet o 3 %. Zverejnil to a dòa 20.1.2006 na internetovej stránke M. Keby sa prihliadalo na zvýenie cien plynu, vodného
a stoèného od 1. januára 2006, prilo by sa na to, e ve¾mi ospevované zvýenie normatívu o 901,- Sk na iaka je almunou, ktorá kole nedáva ani také monosti, aké boli v roku 2005. Nehovoriac o tom, e s¾ubovaných 6 % na pohyblivé
zloky platu pedagogických zamestnancov sú len utópiou. Okrem pedagogických zamestnancov má kola ete aj správnych zamestnancov, ale oni asi ministerstvo nezaujímajú.
Pre ilustráciu, pod¾a upraveného rozpoètu v roku 2005, mala kola na mesiac
1.426.000,- Sk. Teraz to vychádza 1.410.000,- Sk. Je pravdou, e prepoèítaný
poèet iakov naej koly klesol z poètu 773 iakov v roku 2005, na súèasných
757 iakov, ale kolský rok je od septembra 2005 do júna 2006 a poèet tried sa
nemení, èie sa nemení ani poèet zamestnancov. Na toto vetko zrejme "niekto"
na M zabudol. Pri zaplatení vetkých poh¾adávok v mesiaci január, by kola bola
v mínuse cca 75.000,- Sk. Preto nemôme vèas uhradi vetky faktúry.
(Na prevádzku kola na január dostala 272.000,- Sk, z èoho len záloha na plyn
je 240.000,- Sk. A èo ostatné? Elektrika, vodné, stoèné, kancelárske potreby,
èistiace potreby a pod.)
Mgr. Ladislav Csillaghy
riadite¾ koly
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FLORBALOVÉ dievèatá

Silvestrovský stolnotenisový turnaj

Na Slovensku to máme s dievèenským florbalom také. Popri èastých chlapèenských turnajoch sa dievèenské turnaje neorganizujú.
Ak chceme hra a súai, nezostáva nám niè iné, iba sa prihlasova
na enské turnaje. Nae florbalové dievèatá, ktorých roèníky narodenia sú 1992 a 1993 sú rovnocenným súperom viacerých enských
tímov.
V enskom turnaji Christmas Cup 2005 sa umiestnili na peknom 3.
mieste a poèuli slová chvály nielen odo mòa ako trénerky, ale i od samotných hráèok s ktorými sa stretli v zápasoch ako i od konkurenèných trénerov.
My sa nevzdávame. Dievèatá majú chu trénova, ale aj vyhráva.
V súèastnosti hráme celoroènú enskú ligu o Majstra Slovenska. Hráme po celom Slovensku 2x za mesiac, v sobotu alebo v nedelu (1 turnaj bol v Maïarsku). Na jednom turnaji odohrajú dievèatá dva zápasy,
kadý z nich trvá aj 1 hod. 50 minút, keïe sa hrá pod¾a medzinárodných pravidiel 3 x 20 minút èistého èasu. Liga sa konèí v apríli tohto
roku a my sme zatia¾ na peknom 3. mieste o titul Majstra Slovenska.
Tento rok nás èakajú ïalie 3 významné turnaje. Vetky sú organizované Èeskou republikou a to znamená, e dievèatá sa stretnú v turnaji so svojou vekovou kategóriou.
V máji dvojdòový turnaj v meste Mladá Boleslav, v júni tvrdòový turnaj - Liberec, na júl máme pädòový turnaj Prague Games 2006 v Prahe (minulý rok sme sa umiestnili na 4. mieste). Ïalí turnaj, na ktorý
máme pozvánku je Slovak OPEN 2006, enský turnaj v Bratislave
(jún/júl 2006).
Dríme si palce, drte nám ich aj vy.
Mgr. Marcela Mózová
Trénerka FireBall Stupava

Stolnotenisový klub PST Stupava na konci roku 2005 zorganizoval
turnaj v stolnom tenise, ktorý sa konal 30. decembra v telocvièni Z
v Stupave. Aj za nepriaznivého poèasia - snehovej chumelice, sa turnaja zúèastnilo 32 tartujúcich. Turnaj otvoril príhovorom prezident
klubu p. Frantiek Polák. Hralo sa vo dvoch kategóriách: do 16 rokov - jednotlivci a súa dvojèlenných drustiev, vekom neobmedzené. Kategória do 16 rokov mala desa úèastníkov. Hralo sa vo
dvoch skupinách po 5 tartujúcich a z kadej skupiny postúpili prví
dvaja do semifinále.
Semifinále:
Jozef Prekop (Lozorno)- Adam Hájek (Lozorno) 3:1
Oliver Hahn (Angern)-Marek Kovaniè (Lozorno) 3:2
Finále:
o 3. miesto: Marek Kovaniè (Lozorno) - Adam Hájek (Lozorno) 3:2,
o 1. miesto: Jozef Prekop (Lozorno)- Oliver Hahn (Angern) 3:0.
V kategórii dvojèlenných drustiev bolo 11 tartujúcich dvojíc
rozdelených do dvoch skupín "A" - 5 dvojíc, "B" - 6 dvojíc. Z kadej
skupiny postúpili prvé tyri dvojice do tvrfinále.
tvrfinále:
Christian Molnar (Angern), Peter Blaka (Záhorská Ves) - Ondrej
Matloviè (Stupava, Frantiek Polák (Stupava) 3:0,
Viliam Kovaniè (Lozorno), Jozef Ulehla (Lozorno) - Pavol Vrablic
(Plav. tvrtok), Ján Gregu (Plav. tvrtok) 3:0,
Peter Paulík (Lozorno), Jozef Keleèín (Lozorno) - Milo mejkal
(Stupava), Duan Fusek (Stupava) 3:0,
Jozef Kahánek (Stupava), Miroslav vajdlenka (Stupava) - Jozef
Salai (Stupava), Rudolf Neradoviè (Stupava) 3:0.

Èes Stupavského futbalu
obhajujú dorastenci

Semifinále:
Christian Molnar (Angern), Peter Blaka (Záhorská Ves) - Viliam
Kovaniè (Lozorno), Jozef Ulehla (Lozorno) 3:2,
Peter Paulík (Lozorno), Jozef Keleèín (Lozorno) - Jozef Kahánek
(Stupava), Miroslav vajdlenka (Stupava) 3:0.
Finále: o 3. miesto: Jozef Kahánek (Stupava), Miroslav vajdlenka
(Stupava) - Viliam Kovaniè (Lozorno), Jozef Ulehla (Lozorno) 3:1,
o 1. miesto: Peter Paulík (Lozorno), Jozef Keleèín (Lozorno) Christian Molnar (Angern), Peter Blaka (Záhorská Ves) 3:0.
Jozef Kahánek, PST Stupava

Bodku za jesennou èasou futbalovej sezóny sme dali 13.11.2005.
Seniori hrali na Interi 0:2 a dorastenci v Raèi 0:3. Jednoznaène treba
skontatova, e úèinkovanie seniorov v III. lige bolo ve¾kým sklamaním. Získali úbohé tri body doma po výhre s Lábom, ktorý preíva ete hlbiu krízu ako my a tak sú Lábèania bez zisku bodu na poslednom mieste. Stupavské mustvo pred súaou opustili opory mustva
èasný a Gecler. Adekvátne náhrady do mustva neprili, hoci príliv
nových hráèov bol ve¾ký: Peèimon, De Sousa, Vaszily, Polák, Bednár.
Niektorí hráèi prestali pod vedením I. Morávka trénova (Gera, Tatar,
Katona, Petrá.) Mustvo sa formovalo poèas rozbehnutej súae
a výsledky boli okujúce. Po piatom kole sme mali skóre 0:24 a prvý
gól sme dali v iestom kole proti Sv. Juru. Tento nepriaznivý vývoj ovplyvòuje ve¾mi slabá dochádzka na jednotlivé tréningové procesy
a s tým potom súvisiaca improvizácia tréningov. V tretej lige sú mustvá, ktoré trénujú tyri a päkrát týdenne. V ich hernom prejave vidie lepiu technickú i kondiènú prípravu. Preto ak chceme lepie uspie v jarnej èasti treba urobi ve¾mi kvalitnú a tvrdú zimnú prípravu.
Náznaky bojovného výkonu sme videli v domácom stretnutí proti
Slovanu B. Aj keï sme toto stretnutie prehrali 0:1 diváci chlapcov odprevadili po zápase s potleskom, ale takýchto výkonov bolo ve¾mi málo.
V dorasteneckom mustve je situácia úplne opaèná. Pod vedením trénera Milana Hricu sa vyformoval jeden kompaktný celok, ktorý vyhrával doma i na pôde súpera. Poèiatoèné obavy èi bude dos kvalitných
dorastencov na kritéria tretej ligy sa vyrieili individuálnym prístupom
trénera. Tréningové nasadenie je vysoké, ale výsledky súae potvrdzujú správny kurz dorastencov. Právom im patrí ve¾mi pekné tretie
miesto v tabu¾ke.
iacke kategórie sa umiestnili na èelných miestach. Mladí iaci sú na
prvom mieste a starí na druhom. V prípade víazstva starích iakov
v celej súai, by vybojovali úèas v divízii, z ktorej minulú sezónu vypadli. V kategórii najmladích futbalistov sme prvý rok prihlásili do súae aj prípravku C. Celkovo do pravidelného tréningového procesu
je zapojených 110 detí a mládee Stupavy a blízkeho okolia. Podmienky na tréningový proces ve¾mi zlepilo vybudovanie Mini-ihriska,
ktoré v prechodnom a v zimnom období umoní trénova na kvalitnom povrchu.
-ka-

tvorhra - semifinále
v popredí: M. vajdlenka,J.
Kahánek (rozhodca O.
Matloviè)
v pozadí: P. Blaka,
Ch. Molnar

Víazná dvojica
P. Paulík, J. Keleèín
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Môj spoluiak cestovate¾

Smútime

Je nás tak asi jedna kolská trieda, ktorí sa môeme pochváli tým, e
sme kolské lavice dreli so slávnym cestovate¾om a reportérom. Mám
na mysli môjho spoluiaka Rasa Ekkerta, reportéra Jojky, ktorý sa
sám vydá na dobrodrunú cestu inpirovanú románom Jula Verna
Cesta okolo sveta za 80 dní. Aj on, podobne ako Phileas Fogg, sa
pokúsi obís zemegu¾u za necelé tri mesiace a to len s vyuitím lodí,
vlakov alebo automobilu. Na cestu sa vydá 2. februára spred londýnskeho Reformného klubu a svoje záitky bude kadý tvrtok sprostredkúva divákom Jojky v peciálnej relácii Èrepiny okolo sveta za 80
dní. Reláciu by mal uvádza ostrie¾aný moderátor Novín Braòo Ondru, ktorý tie býva v Stupave. Pred jeho ve¾kou cestou som sa
s nim lúèil so slovami "... Raso pamataj, e na deò zelá nám spraví
pjeknú výstavu z tej tvojej cesty kolem svjeta!" Osobne si Rasa ve¾mi
váim. Lásku k fotoaparátu zdedil po svojom otcovi a zostal, napriek
prekákam a akostiam, verný zachytávaniu pominute¾nosti èasu.
Vypracoval sa na odváneho reportéra (spomeòte si na okujúce zábery z Cejlónu postihnutého tsunami) a zostal aj verným Stupavèanom (MsKS vlastní jeho jedineènú kolekciu èierno-bielych fotografií
zo Stupavy).
Nu, Raso, astnú cestu okolo sveta a ete astnejí návrat do rodnej Stupavy.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava

Dòa 2. januára 2006 po akej chorobe zomrela pani Gitka Hricová, naa priate¾ka
a predsedníèka obèianskeho zdruenia Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava.
Neila len pre svoju rodinu, ale svojou prácou obetavo pomáhala nám vetkým. V Stupave zaloila poboèku Katolíckej jednoty, prostredníctvom ktorej realizovala svoje plány
spríjemni ¾uïom vo¾né chvíle a pomôc pri
mnohých podujatiach v Pastoraènom centre.
Odila neèakane rýchle a skromne, ale v naich spomienkach bude
i veène.
V naej ïalej práci bude pre nás iarivým príkladom a inpiráciou.
Katolícka jednota Slovenska poboèka Stupava

Spomíname
So smútkom v srdci si dòa 21. januára pripomíname prvé výroèie od poslednej rozlúèky
s naim milovaným manelom, otcom a dedkom pánom Jánom Roárom. Ïakujeme vetkým, ktorí spolu s nami na neho spomínajú.
S úctou manelka s demi

Tlaèová správa zo zasadnutia zastupite¾stva
Bratislavského samosprávneho kraja

Dòa 1. februára 2006 sa uskutoènilo 1. zasadnutie zastupite¾stva
Bratislavského samosprávneho kraja.
Po zloení s¾ubu poslanca Bratislavského samosprávneho kraja Ing.
Veroniky Toèkovej, sa poslanci zaoberali návrhom vo¾by Ing. Gabriela
Agárdyho do funkcie podpredsedu BSK. Vo¾ba podpredsedu nebola
platná, nako¾ko hlasovacie lístky si prevzalo len 20 z prítomných poslancov. Ïalej sa poslanci zaoberali návrhovými zmenami organizaènej truktúry. Po jej prerokovaní sa plénum dohodlo, e návrh zmien
organizaènej truktúry prerokuje na najbliom zasadnutí zastupite¾stva po ich prerokovaní v odborných komisiách. Ïalí bod rokovania,
ktorým bol návrh na zmenu spôsobu odmeòovania zamestnancov
Úradu BSK, nezískal dostatoèný poèet hlasov na schválenie. Poslanci
ïalej zvolili 9 komisií, z ktorých v tajných vo¾bách zvolili es predsedov - iba predstavite¾ov koalície SDKÚ, SMK, ANO a SZ. Poslanci
schválili aj plán zasadnutí na rok 2006.
Ïalej zobrali na vedomie predloený materiál, týkajúci sa informácií
o prioritách pre Cie¾ Regionálna konkurencieschopnos a zamestnanos financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v BSK
na roky 2007 - 2013 a predsedovi VÚC Vladimírovi Bajanovi odporuèili uskutoèni rokovanie s príslunými riadiacimi orgánmi zodpovednými za èerpanie trukturálnych fondov, aby sa zvýila finanèná podpora pre bratislavský kraj na spomínané obdobie. V závere boli poslanci informovaní o návrhu projektov uchádzajúcich sa o finanènú podporu v rámci JPD NUTS II Bratislava, cie¾ 2 a odsúhlasili návrh na spolufinancovanie projektov.

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Lucia Mia Buchtová
Kristína Horecká
Rebeka Bugalová
Filip Kovaèiè
Jozef Granec

Margita Hricová /1950/
Jozef Èepan /1922/
tefánia Kohútková /1933/
Boris Mikuláek /1964/
Anna Mária Brezovská /1914/
Ivan Jung /1943/

Opustili nás:
Pavol Zelenský /1934/
Anna Vedelová /1926/
Vladimír korpík /1962/

Zosobáili sa:
Michal Landl  Viera Suchá
Ján Kaluz  Dagmar Habáòová
Peter Luák  Jana Slezáková

Poïakovanie

Dòa 23. 10. 2005 sa pri príleitosti mesiaca úcty k starím uskutoènilo v Pastoraènom centre stretnutie vekom síce starích, ale duchom
stále mladých stupavských a mástskych farníèok a farníkov.
Po príhovore dôstojného pána dekana Mikulu sa predstavili so svojím milým vystúpením deti pod vedením Katky Rafajovej a Ivana Barusa. Pohostenie zabezpeèila Katolícka jednota poboèka Stupava za
nezitnej pomoci sponzorov
p. Minarovièovej z Retaurácie Stupava a p. Poláka z Cukrárne Kvartet. Týmto vetkým patrí nae poïakovanie.
Poboèka Katolíckej jednoty Slovenska v Stupave

Vzh¾adom k danej situácii Vladimír Bajan poskytol nasledovné
stanovisko:
" Napriek ústretovému kroku, ktorý som urobil pri vo¾be podpredsedov a rozhodnutí, e nebudem trva na definitívnom schva¾ovaní organizaènej truktúry na tomto zastupite¾stve, predovetkým zástupcovia
SDKÚ opä nemali vecné pripomienky k priebehu schôdze a presadzovali len politické stanoviská. Pre mòa je neprijate¾né, aby SDKÚ
naïalej blokovala prácu Úradu BSK. Pred nami sú váne úlohy
v oblastiach, kde sa potrebujem oprie o odborné stanoviská. Koalièní
poslanci dokonca ili tak ïaleko, e nezvolili ani predsedu mandátovej komisie a zvolili len predsedov zo svojej koalície. Nepredpokladal som, e v tomto nekontruktívnom postupe sa k nim pridajú aj
poslanci za SMK a ANO, a to v èase, keï som práve poslancovi za
SMK navrhol post podpredsedu. Napriek uvedeným obtrukciám
som aj naïalej rozhodnutý plni tie úlohy, pre ktoré ma obèania zvolili. O uvedenej situácii budem informova jednotlivých predsedov
strán, pretoe som presvedèený, e aj im ide predovetkým o obèana
regiónu a nie len o súboj politických subjektov. Verím, e situácia sa
v najbliom období bude meni k lepiemu".

Najzápadnejia na
Slovensku
Autor: Oto imkoviè,
bývalý uèite¾ na Z v Stupave

Názov knihy:
Najzápadnejia na Slovensku 
Slovníèek uhranského náreèia
s èítaním o histórii a ivote ¾udí
Záhorskej /Uhorskej/ Vsi
V predaji: v Kultúrnom dome
v Stupave
Cena: 200, Sk
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Rôzne

Konc jak ivé II.
Ket tak èujem ludzí stonat jak ím
je èako, dycky si spomenem na
nau neboku starenku z muovej strany, oni byli z Gajár. Doili
sa 104 rokú a ket mneli devadesát pjet, eèe furt létali na picigli,
lebo u to mneli s nohama skúr
horí ne lepí. A ráz tak vleceli
skoro pod auto a ná vagr im
domúvau, e starenko, my vám
budeme moset ten picigl zebrat
a dobre ho skovat, lebo jezdzíte
jak slepá a volado vás zabije.
Oni, hnet jak sa pozbírali ze
zemi, taká byli volajaká mení
a chatrnejí, hnet mneli na tento
rozsudek jasný názor: "ak on
má brzdy, má brzdzit!" a eèe pridali, "Snad kvúliva nemu nebudem fèil sezdet doma jak taká
volajaká stará...." Nám sa to ftedy
zdáuo nepochopitelné a byli sme
skúr ochotní ím odpuscit, ne ích
pochopit. Kolko - tolko sa doijeme, dycky je to dar. Nemosí to
byt dar hrubý, ale mosíme byt
vïaèní za kadý doprítý deò.
A s rokma sa nám na chrbet prihadzuje vjec a vjec. Nemoeme
sa teho oplet, lebo nám to patrí.
Aj tá naa starenka sa moseli
mordovat s tým nahodzeným,
a mordovali sa stateène a pri rozumje (eném keby nám to tak
byuo dopríté). Dneskáj sa tak
friko nestárne. Ludé vjec dbajú
na to jak vypádajú, vjec si doprajú a furt scú byt o poznání muadí. Není temu tak dávno, edesátnici si u nic pro sebja a na sebja
nekupovali, e naè ket do truhly
si to nezeberú. Dneskáj edesátníci zháòajú rifle a nové lýe. Není nám teda horí, jak tým naím
bývauo. Dobre nám je, ak snad
eném nepújdeme dozadu, mosíme ít dopredu, keby jak byuo.

OZNAMY

Fèil to je akorát eném o tem, jak
sa máme steovat a kolko. Komu, to nám je jasné. Nemáme sa
komu steovat, není tých uí keré
by to posúchali a kerýma by to
neilo aj ven.
Tá naa starenka mneli aj muadího bratra. Ket oslavovali stofku,
povidajú temu devadesátpjetroènímu soplákovi: Èuj, ty obúde,
na záchod sám ít nemoe, èua
sem, e sa nechá vozit, ale do
enku dycky trefí..." Není dúleité kolko má èovjek rokú, dycky
má svoje muchy a dycky má to
svoje. Jak by to nemneu mnet,
ak eci na neco hreíme, eci
sme hríníci. Co scem týmto povidat? Není to lachké mnjet pri
sebje starých ludzí. Není to ale
o nic lachí, jak pravda, e kadý
stárneme. Kadý, komu bude
dopríté, zestárne. Co neumreli
muadí, umrú jak starí. Kadého
nás neco èeká. A tak esli máte
pri sebje nekoho, kerý u má teho hodne za sebú a nekedy vám
snad aj nervy teèú, nebojte sa
nic, esli sa doijete poteèú zas
nekomu druhému. Berte to jak
skúku, né eném pro nejaký choseò, ale skúku, pri keréj moete
obstát aj ket to není hnet ádná
záruka a istota, e negdo obstojí
pri vás. A já sem povidaua naím, e esli patne dopadnem,
nech mòa dajú zastrelit, ale èovjek sa teho ivota drí jak ten topící, kerému je aj slámka záchranú. Budzme aspoò takú slámkú,
aspoò tú teplú ruku podajme,
ked sme o òu ádaní. Nigdo nevíme jak dopadneme a moná
ket budeme v tej najvjeèí bídze
a nikoho nebude pri nás si spomeneme, e mohli sme tú ruku
podat a ufám by sa nám to vráciou.
Vaa Mari Pilná ze Stupavy

Riadite¾stvo Základnej koly s materskou kolou Hargaova 5, Bratislava Záhorská Bystrica oznamuje vetkým rodièom predkolákov,
e zápis do 1. roèníka Z pre kolský rok 2006/2007 sa uskutoèní dòa
10. februára /piatok/ od 15,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu 11. februára od 8,00 hod. do 12,00 hod. v budove koly. Bliie informácie
na riadite¾stve koly alebo t.è. 02/659 56 115, 0910 902 555, e-mail:
zshargasova@centrum.sk.
MO Matice slovenskej v Stupave praje svojím èlenom, priaznivcom
a sympatizantom do roka 2006 ve¾a pevného zdravia, lásky a radosti
v rodinách a úspechov spojených so zaslúenou odmenou v práci!
Výbor MO MS Stupava
Výbor MO MS v Stupave oznamuje váeným spoluobèanom, e 16.
ples Matice slovenskej sa uskutoèní dòa 18.februára 2006 v retaurácii Stupava /bývalý Maro/. Urobíme vetko èo bude v naich silách,
pre vau spokojnos.
Výbor MO MS Stupava
Farský úrad Stupava srdeène pozýva na Farskú faiangovú zábavu,
ktorá sa koná v sobotu 11. februára 2006 od 19.00 hodiny v Retaurácii Stupava. Do tanca hrá hudobná skupina Záhoráci. Výaok
z tomboly bude venovaný na opravu alebo retaurovanie oltára
Panny Márie v Máste. Vstupné 300,- Sk, info: 02 /6593 4448.

Mestské kultúrne stredisko pozýva na XIII. Mestský
reprezentaèný ples, ktorý sa koná v sobotu 25. februára
v Retaurácii Stupava. V programe vystúpi hudobnotaneèný súbor Reminiscensie zo Skalice, do tanca hrá
skupina Akcent Live. Pre hostí je pripravené obèerstvenie v týle védskych stolov, primátorská torta a tombola. Vstupné: 900,- Sk. Info: 02/6593 4312.

Venujte nám 2 %

Váení spoluobèania, milí priatelia, rovnako ako minulý rok môe aj
teraz kadý obèan, zamestnaný na Slovensku urèi, na èo sa pouije
èas z jeho odvedenej dane z príjmu. Táto monos je rozírená aj na
právnické osoby (firmy, ivnostníci). Je to právo, ktoré umoòuje
zákon.
V minulom roku sme takto získali 17 000,- Sk. V spolupráci s Farským
úradom sme ich vyuili na prevádzku Pastoraèného centra, na podporu akcií v òom uskutoènených (mládenícke akcie, Deò matiek,
Mesiac úcty k starím, seminár a duchovné cvièenia), na výlet minitrantov, na podporu sociálne odkázaným viacdetným rodinám.

Riadková inzercia
l Kúpim plenkové nohavièky pre
dospelých è. 3.
Tel.: 02/ 6593 4772
l Mladá rodina z Bratislavy h¾adá
osamelo ijúcu babièku pre náho
malého synèeka, ktorý by mohol
víkendy trávi spolu s rodièmi v
Stupave alebo blízkom okolí. Sme
nefajèiari, nealkoholici a chceli by
sme babièku, ktorú budeme aj

Aj v tomto roku sa uchádzame o Vau priazeò. Ak sa rozhodnete nás
podpori nae identifikaèné údaje sú nasledovné:

opatrova.
Tel.: 02/62 313 767, 0904 178 407
l Kúpim dielòu, alebo sklad, prípadne pozemok na takýto úèel v
Stupave a okolí. Tel. 0903 746 454
l Kúpim RD, alebo pozemok na
RD v Stupave a okolí. Tel. 0902 513
614

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IÈO:

Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava
900 31 Stupava, Karpatská 6
Obèianske zdruenie
00699349001

Termín:

do 30. 4. 2006 pre osoby, ktorým
daòové priznanie robí zamestnávate¾
do 30. 3. 2006 pre právnické osoby
(firmy, ivnostníci)

Ponúkame aj tlaèivá s naimi vyplnenými údajmi, ktoré nájdete vo
vchode farského kostola alebo u F. Stachovej na tel. è. 6593 4127.
Prosíme Vás, aby ste oslovili aj ïalích ¾udí okolo seba, ako aj firmy
a podnikate¾ov vo Vaom okolí, pretoe toto právo sa vzahuje aj na
nich a nestojí ich ani jednu korunu z ich firmy.
Za Vá dar, ktorým podporíte podujatia prináajúce do naej
spoloènosti pozitívne hodnoty, ïakujeme.
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