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Faiangové obdobie sa nieslo v znamení plesov, zábav a vyvrcholilo
Papuèákom - Babským chmatom v utorok 28. februára, aby od stredy
"popolcovej" 1. marca nastúpilo pôstne obdobie. Mestský reprezentaèný ples sa u tradiène konal pod zátitou primátora mesta Ing.
Jána Belea, krájala sa primátorská torta, pri èom asistovali prítomní
poslanci mestského zastupite¾stva. No a papuèák, na tom sa opä
podpísali - pani Minarovièová a spevácky zbor Nevädza. Fotoreportá
z priebehu faiangového bujarého sprievodu je dielom ¼udky
Mózovej.
-ps-

Pozvánka

Mestské kultúrne stredisko Stupava
pozýva na "Ve¾konoèný jarmok",
v sobotu 8. 4. 2006" od 800 hod.
pred Kultúrnym domom v Stupave,
smerom na Barónové. Informácie pre
predávajúcich na t.è.02/6593 4312,
alebo osobne v KD

NEPREDAJNÉ

Riport

Editoriál

Straidlo vtáèej chrípky obchádza u aj nae
humná. Opatrenia prijali vetci kompetentní
a dúfajme, e aj zodpovední, pretoe sme
daòovými poplatníkmi, zvlá to cítime teraz
v marci, a právom oèakávame, e nás aj
niekto bude chráni. Dramatická a drastická
vízia plánovania masových hrobov, nie je
práve inpiráciou pre plnenie si daòových
povinností...
Opä sme rukojemníkmi prírody a nieèoho,
èo nemáme pevne v rukách ( v tomto prípade, si radej berte ochranné rukavice!)
a èo môe zmeni ná ivot.
Pevne v rukách èasto nemáme ani vlastný
osud, èi osud naich detí. Tragédia chlapca,
ktorý sa rozhodol ukonèi svoj krátky ivot
na ko¾ajniciach v Lamaèi, je tie výkrièníkom
a impulzom pre zamyslenie sa.
Opä práve v marci - potichúèky sa slávi Deò
uèite¾ov a tých stále nechávame, my rodièia,
bojova s naimi demi vo vetkých typoch
kôl. Hmotným blahobytom a "prajnosou"
zahladíme stopy akoe vo¾nej výchovy svojich detí a tieto nevidite¾né stopy v detskej
dui nechajú svoj odtlaèok, èuduj sa svete,
ove¾a hlbí, ne by sme tuili. Poèkajme,
doijeme sa staroby! A tak ako je nevidite¾ný
vírus nebezpeènej chrípky, je rovnako
nevidite¾ný vírus aj odcudzenia.
V tom druhom prípade nám nepomôu
ani oèkovanie, ani ochranné rukavice.
Keï si to tak preberieme a uvedomíme si,
e v tejto ekonomike a trhovom
hospodárstve, ak je vetko presne podelené
a prijmeme fakt , e rodièia sa majú stara
o hmotné zabezpeèenie svoje a svojich detí,
kola o vzdelávanie a výchovu a nae deti
sú prijímate¾om tohto snaenia, tak sme
z h¾adiska svojho podielu mono v poriadku.
Lene rodina, o ktorej sa stále ete hovorí,
e je základom spoloènosti, dostáva ako
neformálna intitúcia jednu facku za druhou.
Veï nie vetci rodièia sú zamestnaní,
nie vetci majú rovnaký príjem a potom
i monosti, nie vetci sú zdraví a podobne
deti sú rozdielne... Nie v rovnosti moností
a schopností je èaro ivota,
nie v bezstarostnosti je víazstvo a sila itia.
V akostiach je výzva, aby bol èlovek lepím, rodina citovo bohatia, súdrnejia
a spoloènos zdravia, solidárnejia,
prijate¾ná pre vetkých.
Pri výstrahách a hrozbách zo strany
nebezpeèného chrípkového vírusu, nemali
by sme zabúda na stovky mutácií vírusu
¾ahostajnosti k èloveku. Kadý z nás je
dôleitý a nesie si svoj krí. Ak mu ten krí
nemáme pomôc nies, aspoò nikomu niè
nepridávajme.

Zasadalo mestské zastupite¾stvo

Stupava - Dòa 23. februára sa konalo riadne zasadnutie MsZ. Z dôvodu èerpania dovolenky
primátora mesta, vedením zasadnutia bol primátorom poverený jeho zástupca MVDr. Róbert
Kazarka. Rokovanie sa riadilo nasledovným programom: Kontrola uznesení, Rozdelenie
finanèných prostriedkov rozpoètovaných v rozpoète Mesta Stupava na rok 2006 v zmysle VZN
mesta Stupava èíslo 1/2005, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta
Stupava, Zmeny rozpoètu mesta Stupava v zmysle vplyvov schváleného tátneho rozpoètu SR
- návrh, Zmeny rozpoètu príspevkovej organizácie VaK mesta Stupava z dôvodu stanovenia
cien vodného a stoèného Úradom pre reguláciu sieových odvetví na rok 2006 - návrh,
Organizaèný poriadok Mestského úradu Stupava - návrh, Územný plán Mesta Stupava vyhodnotenie pripomienok, Správa z kontroly prijímania, evidencie, preetrovania, vybavovania saností a petícií za II. polrok 2005, Správa o èinnosti Mestskej polície Stupava za mesiac
január 2006, Veci majetkové, Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia. Zápisnica a závery z rokovania mestského zasadnutia sú zverejnené na tabuli oznamov Mesta Stupava a na webstránke www.stupava.sk. K niektorým problémom, ktoré boli predmetom rokovania venujeme
samostatné príspevky. Èítajte ïalej...

Mimoriadne zasadnutie MsZ
Stupava - Pod¾a ustanovenia § 12 zákona
SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na
základe iadosti poslancov o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ doruèenej 1. marca
2006, zvolal primátor mesta Ing. Ján Bele
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupite¾stva Stupava, ktoré sa konalo v piatok 10.
marca. Jediným bodom programu bol Poslanecký návrh budovania kanalizácie v roku
2006 (kanalizácia Mást, kanalizácia vetva "F"
ul. Lipová, Cementárenská, Továrenská, Keltská). Poslanci v òom navrhujú z prostriedkov
rozpoètu mesta financova vybudovanie kanalizácie v Máste spolu 700 m, výtlaèné potrubie, èerpaciu stanicu a domové prípojky
(0,5 mil) v celkovej hodnote 7 mil. Sk. Druhá
vetva "F" by sa mala realizova na ulici Lipová
- 150 m, Cementárenská 200m, Továrenská
200m, Keltská 250 m, domové prípojky (2
mil. Sk), cena spolu 10,8 mil Sk. Poslanecký
návrh predstavuje zmenu rozpoètu v objeme
17,8 mil korún. Rokovanie zastupite¾stva sa
konalo za prítomnosti cca 60 obèanov z lokalít, ktorých sa poslanecký návrh týkal. Primátor na úvod kontatoval, e je na kodu veci,
keï prili len obèania, ktorých sa to týka, pretoe takáto zmena rozpoètu sa dotýka vetkých obyvate¾ov mesta a tie jeho budúcnosti.
Pre zachovanie objektívnosti a najmä z dôvodu, e tento problém je ve¾mi zloitý a zasahuje výrazným spôsobom do u schváleného
rozpoètu mesta na rok 2006, nie je moné
nieko¾kými riadkami opísa vetky postoje
a názory, ktoré tu odzneli. Poslanecký návrh,
ktorý predloili a podpísali 9 poslanci bol napokon doplnený o budovanie kanalizácie na
ulici Krínej a èasti Agátovej ul. Ekonomické
oddelenie mesta predloilo analýzu rozpoètu, ktorá preukázala, e v rozpoète nie je prebytok, z ktorého by bolo moné financova
výstavbu kanalizácie. Primátor mesta Ing. J.
Bele predloil rozpoèet na vybudovanie kanalizácie v pôvodnom rozsahu, tak ako bolo
zadefinované v poslaneckom návrhu, ktorý
sa vyplhal na èiastku 30 mil. Sk. Vo svojom
vystúpení vyjadril jednoznaèný postoj - poèka na schválenie projektu, ktorý podáva Bratislavská vodárenská spoloènos a ktorý riei
odkanalizovanie celého územia mesta, vrátane zvýenia intenzifikácie (zvýenia kapacity) èistiarne odpadových vôd. Signatári návrhu zastávali názor, e nie je treba vyèkáva,
ale vyui prebytok v hospodárení, prípadne
ís aj cestou úveru, aby sa budovala kanali2

zácia, pretoe ide o obèanov a ich potreby.
Do diskusie sa zapojili aj obèania nielen s poiadavkou, aby sa zaèala budova kanalizácia, ale aj s návrhmi na prísne ekonomické
vyhodnotenie návrhu a tie moností mesta
a jeho rozpoètu, èi podrobnej analýzy nákladov na vývoz splakov podnikom technických sluieb.
Po skonèení diskusie predseda návrhovej komisie MVDr. R. Kazarka predloil návrhy
uznesení. Po doplnení návrhov a hlasovaní,
napokon poslanci (prítomných bolo 11 poslancov) poètom hlasov schválili poslanecký
návrh, ale len vo vecnom plnení, teda bez vyèíslenia nákladov, ktoré výstavba kanalizácie
predstavuje. Primátor poslancom oznámil, e
vyuije právomoci, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a uznesenie nepodpíe. Dôvodom je skutoènos, e povauje uznesenie za zjavne nevýhodné pre mesto
Stupava a ohrozuje reálne zabezpeèenie jeho chodu a vetkých funkcií, ktoré má v zmysle zákona zabezpeèi pre svojich obèanov.
Nu a obèania?
Prevaná väèina odila po skonèení diskusie, zopár si poèkalo na hlasovanie o uznesení. ako poveda, èi odchádzali len sklamaní, alebo mali pocit, e ¾udia, ktorí majú v rukách moc rozhodnú, ich nevypoèuli. Bol by
to zjednoduený poh¾ad na problém i ve¾mi
subjektívne hodnotenie. Tu sa ukázalo, e
obèania majú záujem o veci verejné, ak ide aj
o Ich vec. Na tom nie je niè patné, to je prirodzené. Ale veci verejné sa týkajú vetkých,
preto sú verejné. Mohla sa vyvola veobecná - celomestská diskusia, nie k otázke, kde
sa bude v tomto roku budova kanalizácia, lebo tí èo ju nemajú, vetci by ju chceli na svojej ulici, ale k otázke koncepcie, vízie, ako sa
bude postupova pri budovaní kanalizácie.
Poèkáme (resp. poèkajú) na iné zdroje ne
z mestskej pokladnice a nezakopeme nae
dane do zeme? Pripravíme plán a postupne
dobudujeme kanalizáciu, pri jasnej predstave, aký to bude ma dopad na rozpoèet,
rozvojové programy mesta, ale i na budúcnos, ak by rieením bolo aj zadlenie mesta?
Ani z jednej strany, z pozície primátora, ani
z pozície poslancov nelo o zlý úmysel, èi nejakú fintu vo vzahu k obèanom. Ukázalo sa,
e chýba koncepcia rozvoja mesta, nielen
ako plán, ale ako súhrn rieení, ktoré vychádzajú z potrieb obèanov, ale aj z moností
riei problémy z rôznych zdrojov a v istom
èasovom horizonte.
-ps-

Z obcí
Krátka správa

Pri rekontrukcii komunikácie ulica Záhumenská bude SPP v tejto
èasti vymieòa nízkotlakový rozvod plynu za strednotlak, pod¾a plynárov do konca roku 2007 bude pretarifované z nízko na strednotlak celé územie mesta.

Stupava podala ïalie projekty

Ako sme u informovali, mestské zastupite¾stvo schválilo kofinancovanie dvoch projektov, ktoré boli podané v rámci výzvy JPD Bratislava
NUTS II, Cie¾ 2. I v tomto prípade ide o trukturálne fondy financované z prostriedkov EÚ.
V rámci opatrenia 1.4. zameraného na podporu a rozvoj cestovného
ruchu bol podaný projekt Výstavba technickej infratruktúry v rekreaènej zóne mesta Stupava. Treba podotknú, e opatrenia sú striktne
zamerané na urèité oblasti, na ktorých má záujem EÚ. V tomto prípade ide o cielený rozvoj a podporu cestovného ruchu a teda iadate¾
musí jasne preukáza spojitos, èi podmienenos svojho projektu
s cie¾om opatrenia, ktorý je v tomto prípade jasne zadefinovaný. Lopatisticky povedané únia podporuje aktivity iadate¾ov, ktoré sú v súlade s jej výh¾adovým programom a tie zodpovedajú regionálnej
koncepcii rozvoja. To, e v Stupave existuje u vybudovaná lokalita zóna pre rekreáciu, port a turizmus je vlastne predpokladom pre to,
aby sme mali ancu a opodstatnenos uchádza sa o podporu z tohto
fondu. Projekt je zameraný na vybudovanie kanalizácie na ulici Novej,
ako prístupovej komunikácie k tejto zóne a tie na rieenie odkanalizovania územia, ktoré predstavuje zóny pre rekreáciu a turizmus. Tým
sa myslia jestvujúce objekty - hotely, ubytovne atï. Existenciou takýchto objektov je "ohranièený" rozsah pomoci, tzn., e projekt odkanalizovania je od Hlavnej ulice po zariadenie U Olivera. Odkanalizovanie ostatných objektov bude dofinancované z prostriedkov mesta.
V rámci projektu sa riei aj dnes u nevyhovujúca èistiareò odpadových vôd, ktorá sa nachádza v areáli bývalého kúpaliska a na ktorú sú
napojené jestvujúce objekty. Na jej mieste bude postavená výtlaková
stanica ÈOV napojená na novú kanalizáciu. Súèasou prác je i výmena zastaralého kanalizaèného zberaèa, ktorý je z betónového potrubia, ktoré je priepustné a zneèisuje ivotné prostredie. Z h¾adiska budúceho rozvoja tohto územia sa tak riei odkanalizovanie územia Ve¾kého parku. Súèasne sa vyriei aj petícia obèanov bývajúcich na ulici
Novej - v projekte sú i chodníky a po kongrescentrum, dopravné
znaèenie, zastávky autobusov a parkovacie plochy (hodnota prác je
3,6 mil Sk). Projekt pri rieení tej hlavnej témy súbene riei i poiadavky obèanov bývajúcich v tejto èasti mesta. Objem finanèných prostriedkov predstavuje èiastku 56 mil. Sk, kofinancovanie mesta predstavuje 2,8 mil korún.
Druhý projekt s názvom Modernizácia centrálnej èasti mestskej zóny
Stupava-sever nadväzuje na u schválený projekt revitalizácie centrálnej zóny mesta a posúva rekontrukciu Hlavnej ulice od Nám. Sv.
Trojice a po, ete stojacu, benzínovú èerpaciu stanicu. Projekt ráta
s odványmi rieeniami ako napr. rozírením chodníka pri katieli
a posunutím oplotenia do areálu parku pri zachovaní pôvodného
vzh¾adu oplotenia. Na opaènej strane chodník povedie od stráneho
domèeka, ktorý je kultúrnou pamiatkou, a po odboèku na Borinku
(Nová ulica). Ak pôjdeme po tejto strane z projektu bude financovaná
obnova pôvodného vzh¾adu budovy mestského úradu, asanovaný
bude domèek pri úrade a na túto plochu bude premiestnený pomník
padlým v SNP. Na proti¾ahlej strane bude upravená a zateplená fasáda poiarnej zbrojnice a susedného objektu, vybudované budú parkovacie plochy. Po likvidácii objektu èerpacej stanice táto plocha dostane úplne nový charakter a bude rieená ako zeleò a parkovacie
plochy. Ráta sa s doplnením drevín, vysadené budú gatany. Chodníky budú zo zámkovej dlaby, v zemi budú uloené rozvody elektriky,
telefónu, osadený bude nový mestský mobiliár a verejné osvetlenie.
Zóna dostane tak moderný vzh¾ad. Náklady na projekt predstavujú
èiastku cca 32 mil. Sk, mesto bude kofinacova projekt vo výke 1,6
mil Sk (t.j. 5%). Stavebné projekty sú pripravené tak, e bolo vydané
stavebné povolenie, èo je základný predpoklad pre oprávnenos iadostí.
-ps-

Revitalizácia námestia u v máji

Stupava - V rámci projektu "Regenerácia centrálneho verejného priestranstva mesta Stupava", ktorý predstavuje úpravu verejných priestranstiev v èasti od námestia pred kostolom a po ulicu "Vyhnálkovu"
a od námestia M. R. tefánika po ulicu Mlynskú sa v máji t.r. zaène
s rozsiahlou rekontrukciou námestia Sv. Trojice. Okrem úpravy námestia bude vymenená strená krytina na kostole a opravená fasáda
budovy ZU vrátane výmeny okien a strechy. Budova vak potrebuje
väèiu investíciu najmä do interiéru, o èom musí rozhodnú MsZ. Projekt, ktorý je financovaný zo trukturálnych fondov EÚ predstavuje len
obnovu verejného priestranstva, vrátane budov a fasád budov, ktoré
priestranstvo dotvárajú. Ostatné práce, keby boli ako nevyhnutné,
musí financova majite¾ nehnute¾nosti. Ukonèenie prác sa predpokladá do polovice novembra t.r. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávate¾a stavebných prác. Projekt bude ukonèený v máji
roku 2008.
-msú-

-3-

NOVÝ SECONDHAND
Tovar lepej kvality
Na Budovate¾skej ulici 14
v Stupave

BIZNIS - ZÁLOÒA

Po celý rok riei Vá finanèný krok
- Zakladáme a vykupujeme zlato,
elektroniku, mobilné telefóny
- Èistíme, opravujeme, vyrábame
výrobky zo zlata

Dámske, pánske
a detské obleèenie

Akcia:
Svadobné obrúèky - od 550Sk/gr.

Otváracie hodiny
Denne od 10:30-18:00
So 09:00-12:00

Otváracie hodiny Po-Pi: 09:00-18:00
So: 09:00-13:00
Adresa: Budovate¾ská 14, Stupava
Tel: 02/6593 4320
Mobil: 0905 642 685, 0910 935 103
Teíme sa na Vau návtevu!

Kontakt: 0907 506 017

Z obcí

Príspevky organizáciám

Stupavèania sa saujú

Mesto vo svojom rozpoète má vyèlenené prostriedky na podporu èinnosti iných subjektov, organizácií, spolkov, zdruení formopu dotácie.
Uzávierka pre podávanie iadostí na rok 2006 bola dòa 31. januára.
Návrh na rozdelenie finanèných prostriedkov rozpoètovaných v rozpoète Mesta Stupava na rok 2006 v zmysle VZN mesta Stupava èíslo
1/2005, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava uviedol viceprimátor mesta MVDr. Róbert Kazarka.
Prednosta úradu uviedol, e komisia zloená z predsedov komisií
mestského zastupite¾stva zasadala 14. 02. 2006. Následne iadosti
prerokovala i mestská rada a odporuèila mestskému zastupite¾stvu
schváli rozdelenie finanèných prostriedkov takto:
ZO Zväzu protifaistických bojovníkov v Stupave
(iados podaná 10. 10. 2005, è. j. 3350/335/2005)
Navrhovaná dotácia vo výke 10 tis. Sk
Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava
(iados podaná 21. 10. 2005, è. j. 3518/344/2005)
Navrhovaná dotácia vo výke 45 tis. Sk
Skupina historického ermu URSUS
(iados podaná 25. 10. 2005, è. j. 3558/350/2005)
Navrhovaná dotácia vo výke 15 tis. Sk
Klub turistov TATRAN Stupava
(iados podaná 25. 10. 2005, è. j. 3559/351/2005)
Navrhovaná dotácia vo výke 20 tis. Sk
Mestská rada odporuèila vypracova dodatok k VZN mesta Stupava
è. 1/2005 a v òom navrhnú iný termín podávania iadostí a iný termín
rozhodnutia pridelenia dotácií v mestskom zastupite¾stve.
K predloenému návrhu odzneli pripomienky - zaobera sa len tými
iadosami, ktoré spåòali podmienky uvedené vo veobecne záväznom nariadení è. 1/2005., zrui VZN è. 1/2005, ostatné finanèné prostriedky rozdeli pod¾a rozhodnutia mestského zastupite¾stva.
Poslanci nakoniec materiál stiahli z rokovania s tým, e nový spresnený materiál bude predloený na marcové rokovanie mestského zastupite¾stva. Uloili prednostovi úradu vypracova návrh Dodatku è. 1
k VZN mesta Stupava è. 1/2005 v zmysle odporuèenia mestskej rady.
-msz-

Na rokovaní mestského zastupite¾stva v Stupave dòa 23. februára predniesla HK
mesta Ing. Zdenka Packová Správu z kontroly prijímania, evidencie, preetrovania,
vybavovania saností a petícií za II. polrok 2005. V tomto období bolo zaevidovaných 10 saností, z toho je evidovaná jedna petícia, aj keï neobsahovala zákonom stanovené náleitosti petície. Napriek tomu, e boli podávatelia vyzvaní pre
doplnenie chýbajúcich údajov, na výzvy nereagovali. Petíciu - sanos podávali
obèania z Bottovej a Dolnej ul., ktorí nesúhlasili so zriadením diagnostického centra pre drogovo závislých v susediacom rodinnom dome. Na ich podnet sa uskutoènili rokovania s majite¾kou rodinného domu, ktorá nájomnú zmluvu za úèelom
vybudovania centra neuzavrela. Sanos bola vybavená a je hodnotená ako neopodstatnená. Z celkového poètu saností je vybavených es, tyri nie sú dorieené. Týka sa to saností na vo¾ne venèiace sa psy, na dopravnú situáciu na ulici
Záhradnej, Agátovej a Cementárenskej, na vo¾ný pohyb psov, ktoré ohrozujú ¾udí,
na zlý stav verejnej komunikácie na Devínskej ceste. Sanosti boli síce rieené,
ale zostali nedorieené. Zo saností sú tri evidované ako opodstatnené sedem ako
neopodstatnených, vetky tri opodstatnené sú nedorieené. HK vo svojej správe
uviedla, e nedostatkom pri evidencii saností a petícií je, e nie sú zaevidované
vetky podania, ktoré sú oznaèené ako sanos. Prednosta úradu, zodpovedný za
evidenciu a vybavovanie saností, posudzuje pod¾a obsahu sanosti, èi bude doruèená sanos rieená ako sanos v súlade so zákonom o sanostiach alebo
je to podanie, ktoré sa môe vybavi pod¾a vnútorných predpisov, postupov uvedených na internetovej stránke mesta Stupava pri vybavovaní iadostí, návrhov, podnetov a iných podaní. Pod¾a §4(2) zákona è. 152/1998 Z. z. o sanostiach pri
tých podaniach, ktoré nie sú sanosami je povinný orgán verejnej správy, ktorému bolo doruèené podanie oznaèené ako sanos, a toto podanie nie je sanosou, ho do piatich dní vráti s uvedením dôvodu tomu, kto ho podal. Toto ustanovenie citovaného zákona sa nedodruje. Z kontroly vyplynulo, e boli zistené i ïalie
nedostatky z h¾adiska evidencie a vybavovania saností. Poslanci kontatovali, e
boli opakovane zistené nedostatky v evidencii a vybavovaní saností vyplývajúce
z neplnenia si povinností vyplývajúcich zo zák. è. 152/1998 Z.z. o sanostiach,
nedodriavania VZN mesta Stupava è. 1/2001, zák. è. 85/1990 Zb. o petiènom
práce a internej smernice postupu vybavovania saností vydanej 5. 11. 2004
prednostom mestského úradu. MSZ primátorovi odporuèilo vykona opatrenia na
zamedzenie opakovaných nedostatkov v evidencii a vybavovaní saností v podmienkach samosprávy mesta Stupava.
-msz-

Poznámka len pre inpiráciu - v susedných Malackách poskytovanie
dotácií schva¾uje do výky 15 000 Sk, nad túto èiastku schválenie doporuèuje prísluná komisia MsZ. Termín pre podávanie iadostí je stanovený do 31. mája.

O prevádzke retaurácií

Poslanci na zasadnutí MsZ sa vyjadrovali aj k problematike bezpeènosti, poriadku a najmä k dodriavaniu noèného pokoja. K dispozícii mali "preh¾ad zatváracích hodín v retauraèných zariadeniach v meste Stupava". Poslanec Ján Borák
v tejto súvislosti iadal, aby MsP kontrolovala dodriavanie zatváracích hodín
v retauraèných zariadeniach. Poslanec Frantiek Lachkoviè predloil poslanecký návrh zatváracích hodín v prevádzkach kaviarní: pondelok - tvrtok do 23.00
hodiny, nede¾a do 23.00 hodiny, v retauraèných prevádzkach: piatok, sobota do
23.00 hodiny, nede¾a do 22.00 hodiny, v prevádzkach pohostinstiev: piatok v letnom období do 03.00 hodiny. Poslanec a predseda obchodno - podnikate¾skej
komisie MsZ Gustáv Bele súhlasil s návrhom p. Lachkovièa, predåi zatváraciu
dobu v retauraèných zariadeniach v letnom období do 03.00 hodiny. Poslanecký návrh prerokuje komisia obchodno - podnikate¾ská, následne mestská rada
a mestské zastupite¾stvo.
-msz-

Na pretrase Polygon a.s.

Obavy o vloený majetok do spoloènosti Polygon zaznievajú na kadom zasadnutí
mestského zastupite¾stva. Ani noví akcionári doteraz nepresvedèili poslancov, e
akciová spoloènos, v ktorej mesto vlastní 20% akcií, je schopná zhodnoti majetok mesta a splni s¾ubované zámery. Skôr prevládajú obavy a istý pocit krivdy, e
za pozemky, ktoré mesto do spoloènosti vloilo a ako jediné predstavujú nejakú
hodnotu, napokon ahá za kratí koniec, keïe zvyných 80% patrí dvom akcionárom. Rozhodovacia právomoc mesta je bohuia¾ úmerná jeho podielu. Pri kontrole
plnenia uznesení bolo hodnotené plnenie úlohy uloenej prednostovi úradu vysporiada majetkovú úèas mesta na podnikaní akciovej spoloènosti POLYGON formou navrátenia vloeného nehnute¾ného majetku (pozemkov) z dôvodu dlhodobej
neèinnosti spoloènosti. Na MsZ zo dòa 26.1.2006 bola vznesená poiadavka, aby
na rokovanie predstavenstva predloili ekonomické výsledky spoloènosti. Mesto
si malo vyiada stanovisko právnickej kancelárie BKF, v.o.s. k danému stavu
a rozbor mal by predloený na februárové zasadnutie MsZ." Mesto uzatvorilo
zmluvu s právnickou kanceláriou BKF, v.o.s., Bratislava, ktorá ho bude zastupova.
V diskusii odzneli pripomienky, v ktorých poslanci iadali vykona také opatrenia,
aby POLYGÓN nemohol naklada s majetkom mesta. (predbené opatrenie) Mesto
vlastní 20 % akcií, prièom do spoloènosti vloilo pozemky (lokalita Moligrunty)
v hodnote nieko¾ko miliónov korún. Odznel aj návrh, aby z titulu dlhodobej neèinnosti bol podaný návrh na súd na zruenie akciovej spoloènosti. Na základe pripomienok poslanci kontatovali, e akciová spoloènos Polygón Stupava je dlhodobo neèinná, nevyuíva sa majetok mesta (pozemky) vloený do a.s., spoloènos nevyvíja iadnu ekonomickú a technickú èinnos. Uloili prednostovi úradu
zabezpeèi u právnickej kancelárie BKF., v.o.s. Bratislava vypracovanie relevantného právneho dokumentu za úèelom rieenia vysporiadania majetkovej úèasti mesta na podnikaní v akciovej spoloènosti Polygón Stupava - prinavrátenia vloeného
majetku. Mestské zastupite¾stvo uznesením iada primátora mesta, èlena predstavenstva akciovej spoloènosti Polygón Stupava, o zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia za úèelom zruenia akciovej spoloènosti. a prinavrátenia vloeného majetku (pozemkov) do majetku mesta. -msz-

Stupava bude opä krajia

Ako sme sa dozvedeli, èi u z Podpajtúnskych zvestí, alebo z úst pána primátora do blízkej budúcnosti, nae mesto STUPAVA bude ve¾mi pekné, z èoho máme
rados. Plánuje sa úprava námestia Svätej Trojice, prerábka kultúrneho domu,
oprava pamätníka padlých hrdinov I. sv. vojny pred kostolom, oprava katiela, parku, oprava idovského kostola, vybudovanie kanalizácie a chodníka na Novej ulici
a tak ïalej. Nie, e by to nebolo treba, ale u by sa mohlo myslie aj na stupavskú
èas MÁST. Chodníky a cesta na Záhumenskej ulici sú v katastrofálnom stave,
sústavne tu praská vodovodné potrubie /v priebehu dvoch mesiacov to bolo 4x/
a cesta, keï prí je plná vody, tak skúste ís po chodníku - sprcha zadarmo Vás tu
èaká. Boèné ulice akoby u neexistovali. Na Bottovej a Dolnej ulici èakáme u nieko¾ko rokov na kanalizáciu a stále niè. V dnenej dobe je to pomaly základné vybavenie mesta. e sa tam topíme v moèovke a za chví¾u, keï kravy vypustia na pasienok ten ozón /p.Záhradníkovi serú s prepáèením za tento výraz/ pod okná, to
nie je zaujímavé, take to nie je treba riei. To je vraj ekologické ako sa vyjadril p.
Valachoviè. A potom e bývame v meste. Stále sa len s¾ubuje. Sme z toho znechutení. Na Mestskom úrade v Stupave sa o nás zaujímajú len èi máme zaplatenú
domovú daò a kde vypúame umpy. To je asi pre Mást tak vetko.
U sa teíme na budúci rok, èo vetko urobíme pre to, aby tá naa STUPAVA bola
krajia.
Obyvatelia èasti Stupava-Mást
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Z obcí

Interpelácie poslancov z 23. 2. 2006

Synagóga v Stupave v rekontrukcii

Na riadnom zasadnutí mestského zastupite¾stva v Stupave dòa 23.2.
odzneli nasledovné interpelácie poslancov.
Poslanec Ján Borák opätovne iadal pozva na mestské zastupite¾stvo zástupcov "poty" za úèelom vylepenia ich sluieb obèanom.
Hlavná kontrolórka informovala poslancov, e mesto rokovalo so zástupcami poty, ale bezvýsledne.
l Poslanec Pavel Kubíèek iadal zabezpeèi retauráciu "karkulka"
voèi pohybu cudzích osôb a upravi prístup ku garáam pri eleznici.
(vstup do agrasolu)
l Poslanec Ing. Peter Mazúr interpeloval, e poslanci neobdrali písomné odpovede na interpelácie z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupite¾stva. iadal zabezpeèi okamitú nápravu. Navrhol,
aby mesto rokovalo so známymi verite¾mi nehnute¾nosti retaurácie
"karkulka" a s notárkou, vstúpilo s nimi do rokovania.
l Poslanec Ing. Jaroslav Majtan kontatoval, e neobdral odpoveï
na problém stavieb nelegálnych garáí - p. Filípková. iadal informáciu, èi sa bude nieèo robi so stavom plochy na nádraí SAD (nám
Slovenského povstania), kde vo výtlkoch stojí voda. iadal prizva na
zasadnutie mestského zastupite¾stva kompetentných zástupcov
"poty".
l Poslanec Gustáv Bele iadal zabezpeèi oplotenie vo vnútri areálu
bývalého stravovacieho strediska a oddelenie klubu dôchodcov od
ostatných podnikate¾ských aktivít. iadal vytipova miesta na vybudovanie tichých retardérov.
l Poslanec Karol Janata iadal, aby mesto vyvolalo rokovanie s BVS
za úèelom rekontrukcie vodovodného potrubia na Devínskej ceste
a Záhumenskej ul. Následne oslovi zástupcov Regionálne cesty Bratislava na zabezpeèenie koneènej úpravy týchto komunikácií. Za týmto úèelom poiadal viceprimátora mesta MVDr. Kazarku (poslanca
BSK) o pomoc. iadal zabezpeèi realizáciu dvoch prechodov pre
chodcov v Máste.
l Poslanec Ing. Jozef Ukropec iadal, aby v krátkej dobe boli zmapované výtlky po zimnom období.
l Viceprimátor, MVDr. Róbert Kazarka iadal vyzva eleznice SR,
ako vlastníka elezniènej stanice, aby odstránili neporiadok v okolí
areálu stanice, zabezpeèi opravu dopravnej znaèky "daj prednos
v jazde" na ul. Keltskej. Navrhol, aby sa zaèalo uvaova s monosou
premiestnenia "Kninice R. Mórica" do areálu "barónové".
l Poslanec Frantiek Lachkoviè iadal zabezpeèi osadenie znaèiek
po demontái na ul. Hlavnej. Opätovne iadal zabezpeèi "Prevádzkový poriadok miniihriska" na tadióne. Ïalej interpeloval vo veci
dokonèenia rozkopávky na ul. Dlhej, zníenia Kanalizaèné achty na
ul. Dlhej. iadal zabezpeèi výstavbu bezbariérových prechodov pri
mestskom úrade.Upozornil, e v zimnom období si niektorí podnikatelia neplnili povinnosti - èistenie chodníkov od snehu. (p. Fabiè na
ul. elezniènej, LMM na Devínskej ceste) iadal odpoveï na svoju
iados o zámenu pozemkov. Upozornil, e mesto v tomto prípade
nekoná. Navrhol, aby v tomto prípade mesto vyhlásilo verejnú súa.
-pod¾a zápisnice msz-

Stupava - Aj menej pozorný okoloidúci si urèite vimol, e od jesene
minulého roku sa koneène, po esdesiatich rokoch, zaèína nieèo robi pre záchranu synagógy v Stupave. Po tragickom vojnovom období, kedy z mnohopoèetnej idovskej komunity (v roku 1942 tu ilo 300
idov) zavleèenej do koncentraèných táborov sa skoro nikto nevrátil,
zostala modlitebòa bez veriacich, bez vlastníka, bez tých, ktorí by ju
chránili. Skonèila sa tak história náboenskej obce, ktorá tu existovala
od 17. storoèia. Budova synagógy bola postavená v roku 1803 a bola
postavená pod¾a vzorov po¾ských synagóg. Na Slovensku sa zachovala u ako jediná tohto typu. Priestory sa vyuívali rôzne, pred revolúciou tu boli sklady nábytku. Po revolúcii sa dostala do súkromných
rúk a to aj napriek tomu, e synagóga je kultúrnou pamiatkou zapísanou v registri pamiatok. Pred dvoma rokmi ju získala nezisková organizácia JEWROPE, ktorej poslaním je záchrana hmotného i nehmotného dedièstva idovskej kultúry v Európe. Poiadali sme predsedu
zdruenia p. Tomáa Sterna o rozhovor, pretoe tak ako kadá èinnos, najmä tam, kde sa dlho niè nedeje, aj táto rekontrukcia vyvolala zvedavé otázky a dohady o osude tejto vzácnej pamiatky.
Ppzv: Vae zdruenie zaèalo s rekontrukciou, na budove je zavesený oznam o spolufinancovaní zo strany Nadácie SPP, èo sa momentálne robí pre záchranu tejto pamiatky?
T. Stern - Chcel by som vyui tento priestor, na objasnenie niektorých informácií, ktoré rekontrukciu sprevádzajú. Predovetkým treba
vedie, e u pred dvoma rokmi sme si splnili vetky povinnosti, ktoré
nám ako stavebníkovi vyplývajú zo stavebného zákona. Keïe ide
o rekontrukciu, niè nestaviame, len sanujeme dezolátny stav budovy, splnili sme si ohlasovaciu povinnos na stupavskom mestskom
úrade. V poslednej chvíli sme zaèali so záchrannými prácami na stabilizácii budovy, na odstránení naruenia statiky, odvlhèení a izolácie
základov a výmeny strechy. Vetky tieto závady prispievali a viedli
k jedinému - k zrúteniu stavby a tým by Slovensko prilo o výnimoènú
pamiatku, nielen z h¾adiska idovskej kultúry, ale i z h¾adiska architektúry. Momentálne sme v prvej etape celej rekontrukcie a revitalizácie
tejto stavby, èo prestavuje náklady cca 15 mil. korún. Pre nás je dôleité, aby sme ju zachránili pred zrútením. Interiér je ve¾mi pokodený,
nedokázali sme zabráni zrúteniu klenby, ktorá bola bohato zdobená
ma¾bou a dnes je u nenávratne stratená.
Ppzv: Napriek tomu, e ide o sakrálnu stavbu, dnes je bené, e
najmä synagógy sú vyuívané novými vlastníkmi na úplne iné
úèely. Aké sú vae zámery s jej vyuitím?
T.Stern - Z náboenského poh¾adu synagóga u nie je modlitebòou.
Z poh¾adu náho presvedèenia nikdy nedopustíme komerèné vyuitie
toho duchovného priestoru. Naím zámerom je v ïalích etapách
priestor zrekontruova tak, aby tu bolo miesto pre stálu expozíciu histórie stupavskej idovskej náboenskej obce, ktorá v tom èase patrila medzi najväèie a najvýznamnejie na Slovensku. Chceme tu zriadi informaèné centrum a hlavná èas sály bude vyuívaná na kultúrne
a spoloèenské podujatia. Synagógu otvoríme a sprístupníme verejnosti bez rozdielu vierovyznania ako priestor pre rozvoj kultúry a duchovna. Urèite to nebude zárobková èinnos, ale naa organizácia
a jej èlenovia u teraz do tejto stavby vkladajú svoje finanèné prostriedky, pretoe naim poslaním a cie¾om je zachraòova dedièstvo
idovskej kultúry.
Ppzv: Rekontrukcia je, ako sám hovoríte, finanène nároèná, ste
len na zaèiatku. Dokáete stavbu zrealizova pod¾a vaich predstáv?
T. Stern - Ako som u povedal, financovanie zabezpeèuje nae zdruenie, jeho èlenovia zo svojich prostriedkov a v tejto etape nám pomohol aj príspevok z fondu Nadácie SPP. Spolupracujeme s Ústredným zväzom idovských obcí na Slovensku, odkia¾ máme pris¾úbenú
pomoc. Dokonèenie rekontrukcie predpokladáme do troch rokov
a pochopite¾ne, máme pred sebou akú úlohu. Èo je pre nás povzbudzujúce, je skutoènos, e sme synagógu zachránili pred zrútením. Potom by tu u zostala len ruina a zaujímavý pozemok. Stupava by bola chudobnejia o významnú kultúrnu pamiatku a okrem cintorína, by u ïalím generáciam niè nepripomínalo, e aj tu v Stupave
ili idovskí obèania, ktorí prispeli k jej rozvoju a sú súèasou jej histórie.
-rozhovor pripravil Pavel Slezák5
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Zaèiatok v Materskej kole

OZNAM

Plné oèakávania a aj s trokou nervozity sme zaèali ivot v kôlke
v pondelok 27.2.2006
Cesta za cie¾om nebola ¾ahká, vyadovala spoluprácu s Obecným
zastupite¾stvom, p. Havranovou - starostkou obce, rodièmi a úsilie,
obetavos a ochotu zamestnancov.
Vám patrí ve¾ká vïaka!!!

Obecný úrad v Zohore oznamuje obèanom, e v týdni od 27.3.
do 31.3.2006 budú pracovníci Obecného úradu v Kultúrnom
dome vydáva:

- výmery na daò z nehnute¾nosti
- nálepky na smetné nádoby
- potové poukáky na zaplatenie poplatku za komunálny odpad
- potové poukáky na zaplatenie dane za psa

Ja osobne, ako riadite¾ka M v Zohore ïakujem Obecnému zastupite¾stvu a pani starostke za prejavenú dôveru pri realizácii tohto nároèného projektu.
Beata Dujnièová - riadite¾ka M

Uvedené poplatky bude moné zaplati aj v hotovosti priamo v Kultúrnom dome a to v èase:
Pondelok, Utorok, tvrtok: od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 16.00
Streda:
od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 17.00
Piatok:
od 8.00 do 11.30 od 12.30 do 14.00

Sploèenská kronika - Zohor 2006
Narodili sa
január
Eduard Golia
Martin Havran

február
Albeta Èíková 1923
Peter Zálesòák 1959
Michal Havriè 1917

Zomreli
január
Vendelín Miku 1922

Zosobáili sa
február
Radovan Kimlièka
a Mgr. Jana Benovièová

Zo ivota zohorskej koly

S blíiacou sa jarou sa v Základnej kole v Zohore zintenzívòuje príprava na rôzne
súae - jazykové, pytagoriáda, matematická a fyzikálna olympiáda, pri poèítaèoch
iaci premý¾ajú, ako vylepi svoje projekty, dolaïujú melódie piesní i taneèné
kroky, upresòujú prihrávky... Je toho skutoène ve¾a, èomu sa venujú nae deti so
svojimi uèite¾mi vo vo¾nom èase. Niet preto divu, e ruch v kole neutícha ani
v popoludòajích hodinách.
A jedno popoludnie bolo mimoriadne runé a pekné. Vo tvrtok 2. marca 2006
sa zaèali v kole schádza skupinky sviatoène obleèených, ale i sviatoène naladených detí. V rukách drali knihy, knioèky, texty svojich súaných ukáok. S radostným oèakávaním sa usádzali na svoje miesta. A zilo sa ich veru neúrekomesdesiattyri iakov sa predstavilo v kolskom kole umeleckého prednesu poézie a prózy - 52. roèník súae Hviezdoslavov Kubín. Len máloktorá súa si udrala záujem u to¾ko rokov. S urèitou dávkou hrdosti tvrdím, e zohorská kola nevynechala ani jeden z týchto rokov a triedne i kolské kolá sú tu nemennou tradíciou.
Pozoruhodný je tie poèet detí, ktoré sa tejto súae zúèastòujú. Èasto vravíme, e
u naich detí stúpa agresivita, individualizmus a sebectvo. Ale mono aj preto, e
tie lepie vlastnosti detí sa málo prezentujú. Uvedomila som si to pri poèúvaní detí
na súai. Ko¾ko citu, súcitu, ochoty pomôc, obetova sa, zaznievalo z ukáok,
ktoré si deti vybrali. Ale i radosti, vtipu a humoru.
Súcitili sme s biednym obrákom ¼. Podjavorinskej, so sestrou obetujúcou sa za
zhavranených bratov, s obetavou ¼udmilkou i vadepomáhajúcou dievèinkou
v ukákach od M. Rúfusa.
Dojímalo i rozosmievalo nás nadenie malých prváèikov, ktorých tie kadoroène
pozývame. Prekonávali sme s úprimným smiechom uvaèkové nebezpeèensto od
D. Heviera, ale i obdivovali múdros Èervenej èiapoèky èi Nepodarených kozliatok
Frantika Hrubína.
Nie, nedajú sa uvies vetky témy, o ktorých zanietene hovorili deti.
Bolo to krásne popoludnie a utvrdilo nás v presvedèení, e detská dua bude vdy
potrebova pohladenie básnikovho slova i èarovné tajomstvá rozprávok. Na nás
dospelých je, aby sme im v tom pomáhali a umoòovali im takéto vzácne stretnutia.
Na záver len krásne elanie Milana Rúfusa, ktoré zaznelo z úst jednej recitátorky:
"Pamodaj astia rozprávka. Pamodaj, dobrí ¾udia"
Mgr. Kimlièková Helena, Z v Zohore
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Nenechajte svoje 2% z daní tátu, venujte ich na dobrú vec!

Detská lekárka

Tak ako aj predchádzajúce roky, bol rok 2005 v Zohore rokom plným akcií
a podujatí rôzneho druhu a zamerania. V naej obci toti fungujú pre naich obèanov a mláde rôzne portové, kultúrne a iné podujatia, organizované naim
obèianskym zdruením ROCONABA. Preto by sme chceli aj touto cestou umoni naim obèanom nahliadnu do pozadia týchto akcií a, ak je to moné a je záujem, tak mono získa aj nových èlenov alebo aspoò "spriatelené due", aby nám
trochu pomohli v naom úsilí, ktoré je koniec koncov aj tak urèené pre nás vetkých, pre obèanov naej obce.
Nae obèianske zdruenie vzniklo oficiálne v roku 2002, aj keï nae aktivity
"neoficiálne", teda ete nie pod hlavièkou OZ zaèali u v roku 1997. To, èo robíme, plne vystihuje ná názov, samozrejme v tom pozitívnom zmysle - RObme
CO NAs BAví. Zaèali sme organizovaním portových podujatí a turnajov ako sú
dnes u známe "Rozlúèky s letom" v pláovom volejbale alebo "Ve¾konoèné basketbalové turnaje" èi "Hokejbalový ROCONABA CUP" a mnoho iných portových
aktivít v stolnom tenise, futbale, streetbale a klasickom volejbale.
Postupom èasu sa pridala kultúra. Pod naou zátitou funguje v obci ochotnícke divadlo áchor a svojho èasu aj hudobná skupina Vypráané Nohy Z Gauèa èi taneèná skupina Lízatká. Urèite ste o nich u poèuli. Známe sú ich divadelné predstavenia "DR. ALFA" èi "Hrachová poléfka I" alebo vystúpenia na "Dòoch
Zelá" èi "Valentínske kabarety" alebo zábava na MDD.
Po kultúre prila na rad informatika a kompletné vybudovanie zohorskej intranetovej siete ZohorOnline pod naím vedením. Táto aktivita bola od samotného
návrhu a po koneènú realizáciu plne pod naou zátitou. Ide o jedineènú technológiu, pretoe to bola prvá sie v strednej Európe plne vybudovaná pod¾a najnovieho tandardu IEEE 802.11g. Svoj úèel plní dodnes, o èom svedèí poèet
pripojených domácností, kde z celkového poètu 790 v naej obci u je zapojených skoro 200 a ich poèet stále narastá.
Známe sú aj nae "Èaje o iestej", kde rozoberáme aktuálne témy a problémy
v rôznych odvetviach, ako sú napríklad "Ekológia a environmentálna politika
naej obce" èi "Trávenie vo¾ného èasu" a mnoho iných. Máme èulú spoluprácu
s ostatnými zdrueniami, nadáciami a spolkami podobného zamerania nielen
u nás, ale aj v zahranièí.
Najväèou momentálnou aktivitou náho OZ v portovej oblasti je organizovanie najvyej hokejbalovej súae pre celé Záhorie pod názvom "Zohorská hokejbalová liga". Na naom bývalom hádzanárskom ihrisku, ktoré nae OZ kompletne zrekontruovalo, hrajú tímy zo atína, Malaciek, Záhorskej Vsi, Lozorna,
Stupavy, Jabloòového a samozrejme Zohora. Je to momentálne naa najväèia
portová aktivita, ktorá vyaduje mnostvo èasu, plánovania, komunikácie a finanèných prostriedkov. Ako oficiálne schválené "Hokejbalové stredisko" pre Záhorie si plníme záväzky voèi "Slovenskému hokejbalovému zväzu" a nai hráèi
tak priamo môu postúpi do Slovenského pohára, Superligy alebo Slovenskej
reprezentácie.
Nai obèania sa zapojili cez nae OZ do rôznych aktivít regionálneho charakteru, portových alebo kultúrnych. Èi sú to u spomenuté portové zastúpenia
v rôznych ligách alebo vystúpenia na festivaloch a divadelných súaiach èi prehliadkach.
Ïalie aktivity, ktoré organizujeme, sú akcie na skrá¾ovanie naej obce, èistenie prístupových ciest, kultivácia parkov - napr. v akcii "Èistý Zohor" a rekontrukcie a budovanie portovísk. Medzi tieto aktivity pod vedením náho OZ patria nasledovné podujatia: výstavba Streetbalových ihrísk v areáli Z, výstavba
ihrísk pláového volejbalu v areáli Z, rekontrukcia a plánovaná prestavba bývalého hádzanárskeho ihriska na Hokejbalový areál. Vetky spomenuté aktivity
odpracované vo vo¾nom èase naich èlenov financujeme svojpomocne z príspevkov od Obecného úradu, sponzorov, èlenského a 2% z daní naich èlenov
a priate¾ov.
Ako vidíte, je toho ve¾a, dá sa poveda "z kadého roka troka". Vetky tieto
aktivity by neboli moné bez podpory miestneho Obecného úradu, sponzorov
a hlavne naich èlenov, ktorí odpracovali bezplatne na týchto aktivitách stovky
hodín. Bez nich by naa obec nebola taká, akou teraz je. Sme hrdí na to, e
vytvárame podmienky pre úèelné trávenie vo¾ného èasu naej mládei a ostatným obèanom naej obce.
Preto sa týmto obraciame na Vás obèanov naej obce, ak máte záujem pomôte nám, ozvite sa, radi Vás uvítame. Pomôc nám pri zve¾aïovaní naej obce
a aj vytváraní podmienok pre úèelne a uitoène strávený vo¾ný èas môete
Vaimi 2% z daní, ktoré by inak zostali tátu a boli pouité na ktovie aké úèely.
Preto ak ste rozhodnutí podpori nejakú organizáciu, ale neviete ktorú, podporte
tú nau, ktorá môe priamo pozitívne ovplyvni ivot vo Vaej obci. Vynasnaíme
sa, aby sme Vás nesklamali. Zárukou sú nae predchádzajúce úspene zrealizované aktivity, ktoré sme tu spomenuli. Viac sa dozviete na informaènom
portáli o naej obci www.zohoronline.sk v sekcii OZ ROCONABA.

Na rokovaní Oza v novembri 2005 pani starostka informovala poslancov, e MUDr. ¼ubica Jenisová ukonèila svoju èinnos v ambulancii detského lekára Zohor a odovzdala k¾úèe od prenajatých priestorov protokolárne pracovníkovi OcÚ Zohor.
Nako¾ko priestory detského lekára nevyhovovali základným normám
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia tohoto typu, poslanci
Oza odsúhlasili zakúpenie vybavenia pre ich sprevádzkovanie. Po
vybavení povolenia a licencie odo dòa 27.02.2006 MUDr. Alena Kotláriková zaèala ordinova v ambulancii detského lekára Zohor.
Ordinaèné hodiny v ambulancii detského lekára: Pondelok 15:00
- 18:00 hod., Streda 15:00 - 18:00 hod., Piatok 15:00 - 17:30 hod.

Prosíme rodièov, ktorí majú záujem o prehlásenie
(preloenie zdravotnej karty) svojho dieaa
od MUDr. ¼. Jenisovej k MUDr. A. Kotlárikovej,
aby túto zmenu nahlásili telefonicky
MUDr. ¼. Jenisovej na mob. è. 0902 711 041

Ïakujeme... Vae OZ ROCONABA Zohor
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Zastupite¾stvo rozhodovalo

Rozhovor so starostom

V Záhorskej Bystrici sa plánuje zaèiatkom leta zaèa s rekontrukciou a modernizáciou námestia, aby mohlo dôstojnejie reprezentova mestskú èas. V súvislosti s rekontrukciou sú aj plány
na iriu výstavbu resp. prestavbu budov v rámci námestia. Aké
sú plány s budovou kultúrneho domu a zdravotného strediska?
Kedy sa zaène a skonèí celá rekontrukcia?
Èo sa týka nadstavby spoloèenského domu, v súèasnosti prebieha
proces schva¾ovania územného rozhodnutia a vydania stavebného
povolenia, následne bude vyhlásená verejná súa na zhotovite¾a diela, no a malo by sa zaèa v letných mesiacoch, to znamená v júli tohto
roku, s tým, e priebeh prestavby bude rozdelený na dve etapy.
V prvej etape bude realizácia nového miestneho úradu, ktorá bude
spojená s prestavbou hygienických zariadení v súèasnom spoloèenskom dome, premiestnením kninice do budovy terajieho miestneho úradu, zruením kinosály, ktorá zanikne, výmenou okien a zateplením. V druhej etape sa uskutoèní výstavba penziónu na sezónne ubytovanie zamerané na turistický ruch. Ubytovacia kapacita penziónu
bude tridsa ¾udí. Na budovu zdravotného strediska je vydané stavebné povolenie a prípravné práce zaèali koncom minulého roka. Stredisko by malo ma dve podlaia so trnástimi bytovými jednotkami.
Dokonèenie sa plánuje v auguste tohto roka s tým, e v zdravotnom
stredisku budú fungova vetky prevádzky. Zároveò na prízemí, ktoré
zostáva v majetku mestskej èasti aj naïalej, sa vykonajú rekontrukèné práce na vnútornej kanalizaènej sieti, ktorá je u viac rokov v havarijnom stave, ïalej výmena okien, zateplenie a rekontrukcia kotolne. Vchod do zdravotného strediska bude po rekontrukcii orientovaný z námestia. Nadstavbou odstránime zatekanie strechy.
Dotknú sa obmedzenia aj obèanov?
Pravdepodobne v apríli, po dohode s nájomníkmi, budú prevádzky
úplne alebo èiastoène nefunkèné. Èo sa týka spoloèenského domu,
obdobie rekontrukcie sa neprekrýva s akciami organizovanými
mestskou èasou - konèiac s Bystrièanma pri muzice sa v spoloèenskom dome nebude u organizova niè. Kninica bude dlhie obdobie uzavretá, a kým nezaène miestny úrad úradova v novej budove.

Posledný februárový deò zasadalo Miestne zastupite¾stvo mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica, ktoré spoloène rokuje pravidelne
mesaène a uznieslo sa na viacerých bodoch programu. Z nich najväèí okamitý vplyv na obèanov má správa o ukonèení èinnosti
miestneho kina Olympia a z toho plynúci návrh na likvidáciu predmetov a zariadenia kina.
Táto smutná správa súvisí s procesom rekontrukcie celého námestia vrátane kultúrneho domu spolu s celkovou prestavbou tejto budovy (pozn. ako píeme v èlánku "Rozhovor so starostom"). Na druhej
strane, progresívny návrh nového námestia ráta aj s mnostvom sluieb, ktoré Záhorskej Bystrici ve¾mi chýbajú, ako aj s vybudovaním
polyfunkèných priestorov, ktorých prevádzka sa ete vypecifikuje.
Kino vak malo dlhoroènú tradíciu v mestskej èasti a najviac bude
chýba zrejme naim najmením.
Miestne zastupite¾stvo sa okrem iných bodov uznieslo sa aj na rozírení cezpo¾nej spolupráce so susednou obcou Marianka. Odsúhlasilo
pomenovanie dvoch nových ulíc v oblasti Donská ulica a Strmé vàky,
ktoré by sa mali vola jednoducho: ulica Strmý vàok a ulica tefana
Majera.

Oznam

Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica, oznamuje svojim obèanom, e originálne tlaèivá na podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie roku 2005 si môu vyzdvihnú na miestnom úrade
v Záhorskej Bystrici. K dispozícii sú:
- priznanie DP FO - typ A /fyzické osoby len zamestnanie, dohody/
- priznanie DP FO - typ B /príjmy z podnikania a ostatné príjmy/
- priznanie DP PO /právnické osoby/
- daòové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daòové priznania za zdaòovacie obdobie roku 2005 treba podáva
na nových druhoch tlaèív!

Keïe v pláne je vybudovanie penziónu, sú zrejme plány ako priláka turistov do Záhorskej Bystrice a prípadne rozvinú aj turizmus v mestskej èasti.
Tomu by mala napomôc výstavba ¾udového domu a námestia, ktoré
by malo by dominantným priestorom pre Záhorskú Bystricu. Plánujeme, e v polyfunkènom dome, ktorý bude susedi s námestím, budú
vytvorené priestory pre sluby turistom a obèanom. Keïe Záhorská
Bystrica je okrajová mestská èas, cenovo môeme by urèite zaujímavejí a prijate¾nejí pre obchodníkov....
Aká bude kvalitatívna úroveò penziónu?
Je skoro o tom hovori, lebo momentálne h¾adáme prevádzkovate¾a,
s ktorým by sme uzavreli zmluvu. Mestská èas nebude ma penzión
v správe, ale prenajme ho prevádzkovate¾ovi.

Upozornenie od 1.1.2006 je zmena èísla úètu na dani z motorových vozidiel: Daòový úrad Bratislava IV - èíslo úètu:
7000231951/8180 KS: 1144 VS: DIÈ

Oznam

Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici srdeène pozýva svojich èlenov
na výroènú èlenskú schôdzu, ktorá sa bude kona dòa 26.3. o 15.00
vo ve¾kej sále spoloèenského domu v Záhorskej Bystrici.
Na spoloèné stretnutie sa teia èlenovia výboru klubu dôchodcov.

"..."

Zo vetkých sezón behom roku najviac oèakávam sezónu plesovú.
Dôvod mojej netrpezlivosti je vak celkom iný ne u ostatných plesuchtivých. Nepoháòa ma ani túba predvies najelegantnejie aty,
ani snaha oplati spoluobèanovi jeho vlaòajie liapnutie na moje kurie oko a dokonca ani starostova privítacia slivovica nie je tá hlavná
príèina, ktorá ma na ples enie. Moja ve¾ká chví¾a prichádza vdy a
po polnoci pri losovaní tomboly. Veï a keï èlovek vyhrá niektorú
z prvých cien, koneène zisk prevýi vynaloené náklady, èo je aj zmyslom vetkých trhových mechanizmov.
Vetci vieme, e kadá výhra závisí predovetkým od astia - a na
tom som postavil celý svoj podnikate¾ský plán. Z ¾udových porekadiel
je známe, e ve¾kos astia v hre je nepriamo úmerná astiu v láske.
Z tohto dôvodu som sa v deò plesu plánovito nepohodol s partnerkou, èím sa nielen e zníili náklady, ale hlavne stúpli ance na výhru.
Metóda sa u-u osvedèila - takmer som vyhral fúru hnoja od drustva
podielnikov.
Toho roku bol hlavnou výhrou lcd televízor Thomson. Napriek mojej
vemonej snahe, vyhral ho akýsi dobrodinec, ktorý ho daroval, predstavte si, Základnej kole v Záhorskej Bystrici.
Do budúceho roku preto pripravujem ïalie vylepenie systému - cielenou únavou astia dosiahnu ideálny stav, aby si u koneène sadlo
aj na vola...
Vá tombolychtivý pisate¾

Blíi sa jar a ¾udia sa opä zaènú venova outdoorovým portom.
V obci máme tenisové kurty, futbalové i hokejové ihrisko, turistické chodníky v okolí. Avak monosti pre cyklistiku alebo inline
korèuliarov sú obmedzené. Plánuje sa výstavba cyklochodníka
alebo trás pre korèuliarov?
Plánuje sa. V súèasnosti sa spracúva územný plán zóny Krèe, v ktorom je zakomponovaná cyklotrasa popri Vápenickom potoku. Po
schválení tejto územno-plánovacej dokumentácie necháme vypracova realizaèný projekt a budeme naò vybavova potrebné financie.
Z dennej tlaèe vieme, e mestská èas Záhorská Bystrica sa spomína ako kandidát na výstavbu tzv. KIA mesteèka, to znamená
obytných domov pre rodiny manamentu KIA MOTORS. Môete
nám k tomu poveda bliie informácie?
Do dneného dòa mestskú èas oficiálne nikto neoslovil, èi u zo
spoloènosti KIA, alebo z ministerstva hospodárstva a z dostupných
zdrojov viem, e nebola oslovená ani spoloènos East-West Developement, ktorá je vlastníkom pozemkov v lokalite Krèe. Z môjho poh¾adu je tento projekt nereálny. Aj bez toho by sa vak mal poèet obyvate¾ov mestskej èasti zdvojnásobi výstavbou ïalích obytných domov,
hlavne v lokalite Krèe.
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ivot koly

V Základnej kole v Záhorskej
Bystrici prebiehal v dòoch 10.2. 11.2. zápis budúcich prváèikov.
Ako uviedla pani riadite¾ka základnej koly s materskou kolou
PaedDr. Alena Janèeková poèet
prihlasujúcich sa iakov má rastúcu tendenciu: minulý rok prilo
na zápis 37 detí a v tomto roku je
prihlásených dokonca 41. Toto
èíslo je vak zatia¾ skôr informatívne, keïe sa stáva, e rodièia
prídu zapísa svoju kolopovinnú
ratoles èasto a na poslednú
chví¾u a niektorí dokonca a po
zaèatí kolského roku. Nezanedbate¾ný je aj fakt, e do Záhorskej
Bystrice pribudnú noví obyvatelia
bytovky, ktorá sa dokonèuje
v blízkosti koly. Aj oni budú
chcie pravdepodobne prihlási
svoje deti do tunajej základnej
koly. Na druhej strane, niektorí
rodièia zase môu poiada o odklad vstupu svojho dieaa do
koly na základe testov kolskej
zrelosti, ktoré realizuje Pedagogicko-psychologická poradòa. Aj
napriek tomu je u isté, e Z aj
v tomto roku, rovnako ako v minulom, otvorí dve prvé triedy. Je
to po mnohých rokoch ve¾ké oivenie. Ve¾ká väèina kôl na Slovensku má opaèný problém
a skôr zatvárajú koly a zdruujú
triedy.
V Záhorskej Bystrici sa plánuje
zvýi populácia obyvate¾stva pribline dvojnásobne v doh¾adných rokoch, avak základná
kola má kapacity a je schopná
poja a do 400-450 iakov s tým,
e posledné uvedené èíslo je u
extrémna hranica. V súèasnosti
základnú kolu navtevuje 221
iakov.
Materská kola organizuje zápis
detí poèas celého mesiaca marca (tzn. 1.3 - 31.3. 2006) v budove Materskej koly Hargaova 5
a prihláku k zápisu dieaa do
materskej koly rodièovi vydajú v
materskej kole. Pre riadne zapísanie je potrebné vyplni prihláku, potvrdi zdravotný stav, dôleitý je i doklad o preukázaní totonosti.
Materskú kolu navtevuje 105
detí, ktoré sú rozdelené do tyroch tried pod¾a veku. Ako uviedla pani PaedDr. Alena Janèeková, deti predkolského veku by
mali zaèa chodi do materskej
koly aspoò pol roka pred nástupom do koly, aby si zvykli na
kolektív, zakolili sa a pripravili na
kolský ivot. Deti, ktoré sú starie ako dva roky a majú u osvojené hygienické návyky môu rodièia prihlási tie.
Materská kola sa postupne dostáva do situácie, kedy je jej ka-

pacita naplnená.
Základná kola s materskou kolou preli v minulom roku rozsiahlejími zmenami. Nastali obsahové úpravy, keï sa aktualizovali
uèebné plány a varianty, pribudli
noví uèitelia (iesti), zároveò sa
tým zníila aj ich priemerná veková hranica. Ïalou pozitívnou
zmenou je i obohatenie rozsahu
výuèby cudzích jazykov. U iaci
prvého roèníka sa uèia anglický

budovaním skalky.
V tádiu rokovaní je výstavba minifutbalového ihriska, ktoré by sa
realizovalo v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom
a zriaïovate¾om. Umiestnené by
malo by za budovou druhého
stupòa Z.
V rekontrukcii budov (vyma¾ovanie vstupných hál, oprava
striech) sa bude pokraèova aj
v tomto roku.

jazyk a na druhom stupni sa pridáva aj nemecký jazyk. kola
spolupracuje aj s dvomi súkromnými jazykovými kolami, výuka
anglického jazyka popoludní je
realizovaná i anglickými lektormi.
Od prvého stupòa sa deti v rámci
vyuèovania venujú práci s PC.
Výchovne kola pôsobí aj v environmentálnej oblasti a aktívne sa
zapája do viacerých projektov
ochrany ivotného prostredia.
iaci oboch stupòov majú irokú
monos mimokolskej èinnosti,
keïe kolektív pedagógov koly
im zabezpeèuje 15 záujmových
krúkov (zaujímavosou je napríklad poiarnícky krúok). Externé
sídlo tu má i Základná umelecká
kola J. Kresánka, ktorá má hudobný, výtvarný a taneèný odbor,
kde iaci koly môu rozvíja svoj
umelecký talent.
Okrem obsahových zmien sa
uskutoènili aj mnohé rekontrukèné úpravy tried, budov a areálu
koly a materskej koly. Poèas
minulého roka sa podarilo vybudova novú kninicu a poèítaèovú miestnos, rekontruova toalety, ktoré u boli v havarijnom
stave, vyma¾ova triedy a jedáleò.
V areáli sa vybudovali dve detské
ihriská, klzisko s osvetlením, dobudovalo sa futbalové ihrisko,
basketbalové ihrisko (so peciálnym odprueným povrchom)
a doskoèisko.
Ïalie plány v areáli poèítajú
v rámci environmentálnych projektov so skrálením okolia, vy-

Mnohé zo spomenutého by sa
nepodarilo zrealizova, keby Z
s M hospodárila len s financiami poskytnutými z ministerstva
kolstva. Vïaka podpore obèianskych zdruení (Obèianske zdruenie rodièov Z Hargaova
a OZ Bystrický svet najmeních)
a zriaïovate¾a (Miestny úrad
mestskej èasti Záhorská Bystrica) sa podarili vetky pozitívne
zmeny vo vybudovanosti a vybavenosti. O vyrovnanom hospodárení svedèí aj skutoènos, e naa záhorskobystrická kola bola
u tyrikrát ocenená za obdobie
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tyroch mesiacov, odkedy je
spolu s ïalími tridsiatimi piatimi
bratislavskými kolami zapojená
do projektu Komunitnej nadácie.
Tento projekt trvá od októbra do
apríla a oceòuje finanènou prémiou koly, ktoré získajú za mesiac najviac finanèných prostriedkov na jedného iaka formou
sponzorských darov. Tieto peniaze budú vyuité výluène na nákup uèebných pomôcok pre iakov.
ivot Z je èulý a vïaka zanietenosti a profesijnej zaangaovanosti kolektívu koly, ako i samotnej pani riadite¾ky, sa stáva prínosným pre celú mestskú èas.
Na záver si ete dovolím v skratke priblíi aktivity na najblií
mesiac.
V marci bude kolský ivot bohatí o nasledovné akcie:
- súa v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
- stretnutie iackej rady s pánom
starostom
- Deò uèite¾ov, kedy pán starosta
V. Kuboviè bude oceòova (morálne i finanène) prácu pedagógov
- zasadnutie Rady koly, na ktorom sa budú prejednáva najmä
rieenia aktuálnych problémov
koly a plánované akcie
- Marec - Mesiac knihy. Návteva
iakov v miestnej kninici spojená s besedou detí kolského klubu s ilustrátorkou a autorkou
kníh pre deti akad. maliarkou Danicou Paulièkovou
- otvorená hodina z anglického
jazyka a hodina práce s poèítaèom na 1. stupni Z
- zápis detí do materskej koly
- návteva divadelného predstavenia divadla LUDUS

Záhorská Bystrica v èíslach

Poèet obyvate¾ov obce: 2398, Mui: 1160, eny: 1238
Poèet domov: 1115, Poèet prihlásených psov: 506
Poèet kôlkárov: 105, Poèet kolákov: 221
Poèet tudentov Stredného odborného uèilia energetického: 320
Poèet novorodencov: 21
Pokrstených v kostole sv. Petra a Pavla: 22
Poèet sobáov: 9, V kostole: 5
Poèet pohrebov: 15, S cirkevným obradom: 26
Najstarí obyvate¾ Záhorske Bystrice: pani Genovéva Poláková (96)
Nad 90 rokov sa v obci doilo 6 ¾udí
Jubileum 85 rokov ivota oslávilo dovedna 9 ¾udí, 80 rokov 10 ¾udí,
75 rokov 23 ¾udí a 70 rokov slávilo 23 ¾udí.
Diamantovú svadbu (60 rokov spoloèného ivota) v uplynulom
roku oslavovali dva manelské páry:
pán Ján Pokorný a pani Rozália Pokorná, rodená Mackovièová
pán tefan Draho a pani Anna Drahoová, rodená Poláková
(Pod¾a: tatistická roèenka hlavného mesta SR Bratislavy, tatistický úrad SR - Krajská správa v Bratislave, 2005, Bratislava
Údaje poskytli: vedúca Klubu dôchodcov pani Moková, vedúca
ekonomického oddelenia p. Veselá, správca farnosti sv. Petra a
Pavla vdp. ThDr. Ing. Anton Solèiansky, p. Rádobický (SOU energetické) a pani PaedDr. Alena Janèeková a vedúca klubu dôchodcov p. ¼udmila Moková)

STAV MIX PLUS, spol. s r.o.
eleznièná 53, 90031 Stupava
tel.: 02/6593 5880
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk
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Akcia platí pre povrchovú úpravu:
- prírodná
- engoba èervená
- engoba hnedá

Platí do vypredania zásob!

%
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Stupavská realitka - JUDr. Magdaléna Habreková
Chystáte sa odpreda Vau nehnute¾nos?
(dom, byt, chatu, pozemok)
PONÚKNITE

JU

NÁM

- urobíme vetko pre to, aby ste boli spokojní
- uhradíme za Vás vetky náklady
spojené s prevodom nehnute¾nosti
- garantujeme maximálne nasadenie a serióznos
Radi by ste kúpili nehnute¾nos?
POLITE NÁM DOPYT
- netrápte sa h¾adaním, urobíme to za Vás

tel./fax: 02/6593 3386, mobil: 0907 153 422
e-mail: habrekova@stupareality.sk

Rekontrukcia Kultúrneho domu

Stupava - Rekontrukcia priestorov Kultúrneho domu v Stupave pre
úèely cezhranièného informaèného centra je v plnom prúde. Po verejnom obstarávaní, ktoré bolo ukonèené 21. decembra 2005 mesto
Stupava, ako iadate¾ projektu, podpísalo zmluvu s úspeným uchádzaèom, ktorým sa stala firma K.P.A., s.r.o. so sídlom v Kalinkove. Firma zaèala so stavebnými prácami 1. februára 2006. V prvej etape ilo
o vypratanie priestorov - budúceho staveniska, t.j. kinosály a javiska.
Osobne som túto zmenu preíval so zmieanými pocitmi, pretoe, to
o èo sme sa s kolektívom MsKS starali posledných 15 rokov, v priebehu nieko¾kých dní bolo demontované a navdy zlikvidované. To sú
moje emócie a pocity, pretoe kadý máme urèitý vzah, k miestu,
ktoré poznáme, kde pracujeme. Dôleité vak je, e táto zmena bola
nevyhnutná. Prekvapili ma reakcie niektorých ¾udí, ktorých som nikdy
nevidel v kine, e lamentovali nad tým, e Stupava príde o kino. To asi
patrí k folklóru, najmä v situáciách, kedy prichádza k zmenám, majú
¾udia sklon k nostalgii. V iadnom prípade Stupava realizáciou projektu neutrpí. Naopak získa nové priestory s monosami, o ktorých sa
nám ani nesnívalo. Nie sme tak bohatí, aby sme udriavali kulturák
ako skanzen, múzeum, nepouite¾ný pre nové poiadavky a nároky.
Nebudú tu iadne kancelárie, ale ve¾ká polyfunkèná sála, plochou
najväèia v Stupave, priestory vybavené najmodernejou konferenènou technikou a administratívne priestory, nie pre kultúrne stredisko,
ale pre cezhranièné informaèné centrum. Celá budova KD bude
zateplená, vetky okná budú vymenené za plastové, aby sa uetrilo
na energiách. A k tomu bezbariérový prístup - výah, bezbariérová
úprava vstupu do KD. Na realizáciu stavby dozerá projektový
manaér pre stavebnú èas projektu ¼. Illi, vedúci odboru výstavy
a iv. prostredia MsÚ Stupava. Nadstavbu - obsah, èinnosti a vyuitie
má v kompetencii projektový manaér Pavel Slezák. Osobne verím
tomu, e na Slávnosti kapusty bude stavba dokonèená a v plnej
paráde, k spokojnosti vetkých Stupavèanov, otvoríme novú kapitolu
v históri stupavského kulturáku.
Pavel Slezák
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www. stupareality. sk

www. stupareality. sk

Marianska 495/29, 900 31 Stupava, tel./fax: 02/6593 3386, mobil: 0907 153 422
e-mail: habrekova@stupareality.sk

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

Z obcí

Miestne komunikácie dostali zabra
Stupava - Zima, ktorá ete stále vyèkáva a útoèí na prichádzajúcu
jar, ktorá ako keby sa k nám chcela dovali z Ruska, dala dobre zabra miestnym komunikáciám. Nepomohla ani minuloroèná údrba
a oprava výtlkov, stav na mnohých úsekoch je ete horí. Podobne
dopadla aj zimná rekontrukcia povrchu tátnej cesty - Hlavná ulica. Napriek tomu, e nebolo iné východisko, len cestu dokonèi aj
za zloitých klimatických podmienok, krátre pri vpustiach sú tou povinnou stratou a rizikom, s ktorým sa musí poèíta. Obèania sú na
stav komunikácií ve¾mi citliví, o èom svedèí nárast saností, ktoré
podávajú, najèastejie vak reagujú okamite - zavolajú primátorovi.
Dopravná situácia je stále bo¾avým miestom a kritika dopadá na
samosprávu, hoci nie vdy je v moci mestského úradu, aby situáciu
rieil. Na súèasnom stave sa podie¾a i neèinnos tátnych intitúcií,
podnikate¾ské záujmy firiem, ktoré v Stupave podnikajú, rozsiahla
výstavba domov a bytov atï. Kadá èas mesta má svoje problémy
s dopravou a petície obèanov ijúcich na Záhradnej, Agátovej, èi na
Novej ulici, sú len pièkou ¾adovca problému, ktorý strpèuje ivot
obèanom náho mesta. Mesto rokuje so SSC v otázke kruhového
objazdu, kde správa ciest zastáva názor, e priemer kriovatky je
menej ako 25 metrov (v skutoènosti má 22 metrov) a nezodpovedá
ich predstavám. Zákonná norma taxatívne nestanovuje priemer
kriovatky, len ho odporúèa. Ak príde k dohode so SSC, v tomto
roku sa pripraví projektová dokumentácia. V tomto roku by sa mala
v súèinnosti s SPP, Regionálnymi cestami a mestom zrekontruova
Záhumenská ulica (odvodnenie, nový asfaltový povrch). S opravou
výtlkov miestnych komunikácií sa zaène hneï, ako to dovolia klimatické podmienky.

-msú-

Fvýkup a predaj

motorových vozidiel

Fpredaj náhradných dielov,

olejov, mazív, autokozmetiky

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

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

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

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

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

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
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Strecha to je

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

strecha na splátky

PRIKRYJEME VAE SNY

{

{
{

{
{

Jar nám práve pristala,
sezona sa zaèala.
Po zime u ani stopy,
na krove sa tesár potí.
Kadú kridlu, kadú strieku,
nakúpite v Je-je-je èku.
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Kultúra a port

AKO PREBIEHA PROJEKT

Prvá florbalová liga na Záhorí

"ENVIRONMENTÁLNA KOMUNIKÁCIA V OBCIACH
A KOLÁCH DOLNÉHO POMORAVIA"

OZ Malackí hokejbalisti pozýva vetkých nadencov florbalu na 1.
roèník Malackej florbalovej ligy.
V struènosti propozície súae: Miesto konania: portová hala
Malina v Malackách. Termíny konania: 9. a 29.4, 13. a 28.5, 3.4.
Rozdelenie súae: zákl.èas (kadý s kadým), play off (prvý tyria)
a o umiestnenie. tartovné pre drustvo: 4.000,- Sk
Veková kategória: 16 a viac rokov. Herný systém: 5 + 1
Hracia doba: 2 x 15, play off - 3 x 15 min.
Bude sa hra na mantinely. Poèet drustiev je obmedzený (max. 8).
Prihlási sa môete najneskôr do 22.3. Viac informácií u organizátora súae. Zodpovedná osoba - Peter evèík.
Kontakt: tel.è. 034/772 6249, 0908 607 008,
alebo e-mail: ozmh@centrum.sk

Stupava - Organizácia Daphne - intitút aplikovanej ekológie, realizuje od januára 2005 - decembra 2006 projekt pod názvom "Environmentálna komunikácia v obciach a kolách dolného Pomoravia", do
ktorého sa zapojilo 10 obcí a kôl v okolí, i naa Z v Stupave. Hlavnými aktérmi projektu sú iaci 6. a 7.roèníka M. Moravèíková, D. Drakovièová, L. Sopúková, K. Tóthová, M. Leváková, K. Èerná, D. Pokovièová pod vedením koordinátorky projektu p. uèite¾ky Mgr. A. Oremusovej.
Hlavný zmysel a cie¾ projektu je formovanie zruèností a získanie skúseností iakov zameraných na zlepenie ivotného prostredia a zároveò obnova pozitívneho vzahu miestnych obyvate¾ov k svojej obci
ako regiónu dolného Pomoravia.
kolský tím iakov uskutoènil prieskum a analýzu súèasnej situácie
v kole, obci a jej okolí so zameraním na tyri oblasti, ktorými bola voda, biodiverzita, energia a odpady. Nasledovalo spracovanie výsledkov a vytvorenie plagátov, ktoré znázoròujú výsledky prieskumu, ale i
iacku víziu ivotného prostredia.
Teraz sa pripravujú iaci na prezentáciu projektu, na ktorú Vás pozývame dòa 22. marca 2006 o 17,00 hod. v J Z v Stupave.
Ete nás èaká príprava a realizácia malých environmentálnych projektov v týchto tyroch oblastiach.
Vyvrcholením projektu bude putovná výstava plagátov, prezentujúcich výstupy projektu zo vetkých zapojených kôl do projektu.
Mgr. A. Oremusová

2% VAEJ DANE Z PRÍJMU
PRE BYSTRICKÝ SVET NAJMENÍCH

Bystrický svet najmeních pracuje ako dobrovo¾né
obèianske zdruenie v Záhorskej Bystrici pri Základnej kole s materskou kolou od roku 2003. Podporujeme kolské a mimokolské aktivity detí navtevujúcich materskú kolu, ako aj základnú kolu. Pomáhame s prestavbou kolského areálu, výstavbou
detských ihrísk a portovísk, minulý rok sme spojazdnili prírodné klzisko, tento rok sme postavili basketbalové a upravili futbalové ihriská. Prosíme Vás, firmy, podnikate¾ov, ale aj zamestnancov o venovanie 2% z Vaej dane z príjmov a radi pouijeme Vami venované peniaze v roku 2006 na rozvoj a podporu naej základnej koly s materskou kolou v obci Záhorská Bystrica.
Názov zdruenia:
IÈO:
Adresa:

Bystrický svet najmeních
30 84 66 25
Hargaova 7, 841 06
Bratislava - Záhorská Bystrica
Èíslo bankového úètu:
0177 171 462 / 0900
Ïakujeme za Vau podporu, dary a príspevky!
Kontakt: Ivan Boòák 02 6595 6235

Tenis klub, Zohor

Aj v tomto roku je monos poskytnú 2% zo zaplatenej dane fyzických osôb a právnickych osôb aj portovým klubom, ktorým notár
osvedèil do 15.12.2005 splnenie podmienok pod¾a zákona o daniach
z príjmov a ktoré sú uvedené k 31.12.2005 v centrálnom registri prijímate¾ov /vedie ho Notárska komora SR/. V tomto registri sa nachádza
aj Tenisový klub Zohor a ak ste sa ete nerozhodli komu venova svoje 2% zo zaplatenej dane, boli by sme radi, keby sme to boli práve
my. portové kluby musia takto získané prostriedky poui výluène na
náklady spojené s výchovou mládee!
Nieko¾ko struèných informácií: Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá si sama podáva daòové priznanie je oprávnená vyhlási priamo
v daòovom priznaní v lehote na podanie daòového priznania a zároveò aj zaplatenia dane z príjmov /31.03.2006/, e suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukáza ním urèenej právnickej osobe,
prièom táto suma nie je niia ako 20,- Sk, ak daòovník je fyzická osoba a 250,- Sk, ak daòovník je právnicka osoba.
Fyzická osoba, ktorému zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane vykonal roèné zúètovanie, je oprávnený uvies vo "Vyhlásení..." predloenému miestne príslunému správcovi dane do 30.04.2006, e suma
zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukáza ním urèenej
právnickej osobe, prièom táto suma nesmie by menia ako 20,- Sk.
K vyhláseniu je treba priloi aj potvrdenie o zaplatení dane od svojho
zamestnávate¾a. Potrebné tlaèivá nájdete na internetovej stránke
www.rozhodni.sk
Údaje o Tenisovom klube
- obchodné meno Tenisový klub Zohor
- sídlo
Dolná 3, 900 51 Zohor
- IÈO
30998891
- právna forma
obèianske zdruenie
Zároveò sa chcem v mene klubu poïakova obèanom a firmám, ktorí
poskytli 2% zo svojej dane v minulom roku! Ak bude treba, bliie
informácie poskytne p. Vladislav Kimlièka, tel.02/6596 1241.

Oznam

Mestská kninica Ruda Morica v Stupave oznamuje svojim stálym
i novým èitate¾om, e po inventarizácii kninièného fondu je kninica
znovu otvorená v týchto výpoièných hodinách:
Pondelok a piatok
10,30-11,30
12,30-16,00
Utorok a tvrtok
10,30-11,30
12,30-18,00
Streda
pre verejnos zatvorené
Èlenské poplatky:
iaci
iaci
dôchodcovia
tudenti
dospelí

1.-7. roèníka Z =
8. a 9. roèníka Z =
=
=
=

15,- Sk
25,- Sk
25,- Sk
40,- Sk
50,- Sk

Kninica ponúka na èítanie 25 246 zväzkov kníh, z toho pre deti 6 015
zväzkov. V roku 2005 bol prírastok kniných noviniek 494 zväzkov.
V kninici je okrem poièiavania kníh aj predaj kniných noviniek pre
vetky vekové kategórie. V ponuke sú aj rôzne broúrky zo slovenského jazyka a matematiky pre iakov Z a tudentov /diktáty, testy,
slovníky .../.
UPOZORNENIE:
Èitatelia, ktorí majú dlho poièané knihy a vrátia ich v poslednom
týdni marca /27.3. - 31.3.2006/ nebudú plati pokutu, ale len èlenské
poplatky.
14
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Zo ivota Ms SÈK Stupava I.

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Adam Filípek
Ema Brbúchová
Viliam Fiala
Mária Mikulièová
Veronika Mikulièová
Ema Raèanová
Laura Kubíèková
Matej Gregor
Klára Franzová
Jakub Zajak
Mário Danihel
Filip Valachoviè
Kristína Sabová

Dòa 11. februára 2006 sa konala Hodnotiaca èlenská schôdza Ms
SÈK Stupava I. Napriek uzimenému poèasiu úèas bola hojná. S pozvanými hosami nás bolo 90. Kultúrnu vloku nám predviedli deti
z M Janka Krá¾a pod vedením pani uèite¾ky Lukáovej a pani uèite¾ky
Stranovskej. Atmosféra bola výborná, èo sa prejavilo na èlenoch, lebo
zostali sedie dlhie. Diskusia bola bohatá. Ako prvý vystúpil pán primátor Ing. Ján Bele, ktorý vysoko vyzdvihol prácu a obetu zo svojho
vo¾ného èasu tohto babského výboru. Slovo ÏAKUJEM patrilo vetkým bezplatným darcom krvi. Tento rok máme dvoch èlenov, ktorí
prevezmú Jánskeho plaketu. Pán Milan Veselý diamantovú plaketu,
pán Ján Turanský a pán Miroslav Miklo zlatú. Ostatní bezplatní darcovia krvi boli odmenení upomienkovým darèekom. Podstatné bolo,
e sa èlenovia SÈK I. a SÈK II. dali dohromady, mali èo prebera, na
èo spomína a budú sa ma na èo tei. Takto sme zaèali rozbeh práce
na rok 2006.
Touto cestou sa chceme poïakova vedúcej Stupavskej krèmy pani
Jane Tóthovej a pani Kubovièovej, ktoré nám pripravili príjemné prostredie s uvo¾nenou atmosférou, a e sa to skutoène podarilo, dokazovali usmiate a spokojné tváre naich èlenov.
A.Turanská

Opustili nás:
Ján Fortuník /1925/
Brigita Pavlíèková /1938/
tefan Ruièka /1964/
Jana Ivanová /1925/
Emil Otøísal /1991/
Mária Romanová /1935/
Ján A¾uik /1935/
Ernestína Podolská /1926/
Zosobáili sa:
Marián Pochyba - Zuzana Piaèková
Tibor Ghillány - ¼udmila Zubalová
Peter Chromek - Andrea Babulíková

Poïakovanie

Ïakujeme vetkým, ktorí sa prili rozlúèi 16. februára 2006 s naou
mamièkou, babièkou, prababièkou, tetou, vagrinou, svokrou Brigitou Pavlíèkovou, rod.Fabiánovou. Ïakujeme tie èlenkám speváckeho zboru Nevädza za úprimný rozlúèkový príhovor.
Dcéra Dagmar a syn Daniel s rodinou

Návteva predkolákov

Stupava - Nai predkoláci sa pripravujú na ve¾kú ivotnú zmenu.
Rozlúèia sa so "kôlkou" a stanú sa skutoènými kolákmi. U
tradiène kola a predkolské zariadenia organizujú návtevu
predkolákov triedach prvého roèníka. Program pre nich pripravujú
pani uèite¾ky a prváci, ktorí im predstavia, èo sa za polroka nauèili písa, poèíta, èíta. Predkoláci tu stretli svojich starích kamarátov
a vyskúali si, ako sa to vlastne sedí v tej kolskej lavici. Návteva je
organizovaná aj za úèelom oboznámenia detí so kolou a získania
prvého kontaktu s òou, èo je dôleité pre deti, aby nemali strach a
pocit neistoty z nepoznaného pred zápisom do koly.

Rozlúèili sme sa

¼udský údel nám prináa i ve¾mi aké chvíle, kedy
sa musí navdy rozlúèi s milovaným a nám nad
vetko blízkym èlovekom. V piatok 10. marca 2006
sme na poslednej ceste odprevadili, nám vzácneho
a nenahradite¾ného èloveka, manelku, mamièku
a starú mamu pani Janku Mazúrovú. Vo chví¾ach bolesti sme pocítili ve¾kú podporu príbuzných a priate¾ov, ktorí nám vyjadrili podporu svojou úèasou na pohrebe zosnulej.
Osobitne ïakujeme vdp. Félixovi Mikulovi, stupavskému dekanovi
a primátorovi mesta Stupava Ing. J. Beleovi za slová útechy. Ïakujem kolegom poslancom MsZ, priate¾om a známym za vyjadrenú
sústras a kvetinové dary. Ïakujeme vetkým, ktorí s nami smútia
a zároveò sú pre nás oporou.
S úctou Peter Mazúr s rodinou

Zápis prvákov

V dòoch 10. -11. februára 2006 sa na stupavskej základnej kole, za
prítomnosti rodièov, starých rodièov a hlavne detí - budúcich
kolákov. uskutoènil zápis prvákov. Pri tejto slávnostnej udalosti mali
deti monos prezrie práce detí - kolákov. Samy sa museli, predstavi svojím budúcim pani uèite¾kám, ktoré preverili ich znalosti zo
kôlky. Aby budúcich prvákom neomrzelo èakanie na zápis, boli pre
nich pripravené labikáre a ïalie uèebnice.

Faiangový karneval

kolský klub detí pod vedením vedúcej p. Evy Slezákovej pripravil
faiangový karneval. Okrem hodnotenia masiek sa deti mohli zapoji do pohybových hier s hudbou a mnohých súaí. Dôleité bolo, e
zvíazila dobrá nálada detí a kadému sa ula i sladká odmena.
-es15

Rôzne

Konc jak ivé II.
Nevím jak ste na tem vy, ale mne
nedá, ket neco vidzím, nelúbí sa
mi to, aby sem si svoje nepovidaua. Ten múj, moc teho nenamúcí,
ale dycky mòa okríká, abych to
necháua tak, e proè sa do eckého starám a míám. Ale mne
to volajak nedá, já si svoje povidat mosím. Byua sem v Bratislavje a s cérú sme sa dohodli, e si
pújdem po svojém a potom sa
stretneme pri Mléèném bari, fèil
tam je ten mekdonald. Jak vám
ju tam èekám a pozorujem tých
turistú jak chodzá hore - dole,
konc sem byua spokojná, e tá
naa Bratislava ích zaujímá a
není to eném taká volajaká dzíra.
Naráz èujem - dým, teda zacíciua
sem dým a já temu povím, e
èujem. Pred tým mléèòákem v
jednej popelnici horauo. Nejaký
tam hodziu cigaretlu a tí papíre
sa chycili. Vbjehua sem do teho
mekdonaldu a fèil sem nevjedezua komu to mám povidat
lebo eci byli rovnakí a mneli
plné ruky roboty. Tí americké
faírky mosá byt velice dobré,
ale já bych to do huby nedaua za
ceuý svjet a eèe za tí peníze. A
èudujem sa tým naím, e
volakedy, ked sme v pondzelí
mneli faírky, ak co ostauo
nejaké maso z poléfky sem
dycky schosniua do tej faírky,
ohàòali nad tým velice nos.
A fèil sa idú s nima, lebo sú americké, porát zadávit. Krièím na retu, e ím horí popelnica, ale kadý mneu svoju úlohu a ten vrcholový manaér nepoèítau s tým,
e na ulici a pred jejích moe aj
horat. Nakonec sa teda jeden
muádenec eném podujau ít to
hasit, ale hledzeu na mòa jak
kebych to zapáliua já, lebo sem
mu narobiua robotu a co ních je
nakonec potem, co sa deje na
ulici. Mne to zas nedauo, reku
ket tí cudzinci tak brúsá po tem
námjescí, nemosá smrdzet jak
údzenáèe eném proto, e nekdo
zapáliu popelnicu. Ani nepodzekovali, tak sem aj proua a reku
sa prejdem, nech mòa nedajú
sledovat, ket si myslá, e sem to
byua já, ten podpalaè. Reku
idem sa kuknút k Hvjezdoslavovi.
Teho tam necháli, aj ket to tam

kolem neho vypádá jak na stavbje. Kvúliva temu americkému
velvyslanectvu je to tam jak stavenite, jak na dvori stupavskej
zipky, samý panel a samí policajt. No a popelnica horí kúèek od
ních, to nevidzeli, ufám sa spolehli na mòa. Jak vám tak idem,
nestretnem tam dvoch naích
policajtú jak debatujú pri tem
Orságovi. A já hnet na ních, ná
kde ste ludé, hen vám horí
popelnica a vy nic, stará ena to
mosí za vás vybavovat a vy tady
stráite Hvjezdoslava, ak ten
vám neodejde, ten si tady sedzí
a ufám, keby moheu, u by tady
nebyu. Tí dvá sa kukli jeden na
druhého a zaèali sa smít, neèekali Záhoráèku, ak sem
nebyua v kroji a konc sme si
pjekne povyprávjali, ak to byli
frkani, co by sem ím nepovidaua
svoje. Tak mi ubjeheu aj èas, co
sem tú moju céru èekaua, ale
doua jak povidaua. A e mòa
pozýva na friký objed, e sem
isto nic nejedua a tak, a e tot je
mekdonald a moem si vybrat.
Hledzím na òu, reku fèil co,
huadná sem byua, sce to zapuacit, idem. Nevybraua sem si tú jejích faírku, také volajaké kurací
kúky sem si vybrau, aj sa poteili, e sa nebojím tej slepaèí
chrípky. Sme si sedli a zaèali
sme jest. Za chvílu k nám doeu
takí èíník a donéseu na tácni
zmrzlinu. Jednu. e pro mòa, jako pozornost podniku. Céra
ostaua hledzet, ani sa nepýtaua
proè. Nechajte to tady, povidám,
reku ket dávajú ber, ale sem podzekovaua. A tá moja sa furt
èudovaua, e proè mi to dali, ale
nakonec doua k temu, e to
tady robívajú, a ufám sem byua
v poradí nejaký návtevník. Byua
sem cicho, nech je po její. To je
jedno, proè sem to dostaua. Zedli sme to a jak sme odchádzali
eèe mi dali taký papírový ilt
a balónek. Jak sme vychádzali
iua do òútra maci s dzeckem
a jak nás vidzeua, povidá temu
dzíaci, No vidí, aj teta tu
oslavovala narodeniny! Nakonec
sem ostaua reklamú na americké
fa-írky. Ani sem ích jest
nesceua. Èovjek si nevybere a
za ecko té nemoe.
Vaa Mari Pilná ze Stupavy

Milí rodièia, detièky!

Materská kola internátna pre sluchovo postihnutých na Drotárskej
ceste Vás pozýva NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ v dòoch 22.24.3.2006. Èo vás èaká?
- Nahliadnutie do vetkých miestností naej M
- Prezentácia detí pomocou videozáznamov
- Tvorivé dielne
- Hudobno-dramatické vystúpenie
- Oboznámenie sa s metodikou AV programu
Informujte sa na adrese: Z pre sluchovo postihnutých,
Drotárska cesta 48, 811 00 Bratislava, tel.: 0908 490 159
e-mail: materskaskolka@zoznam.sk

Autobusová romanca

V sobotu 11. marca sa v sobánej sieni mestského úradu v Stupave konal prezentácia u piatej knihy z pera stupavského rodáka spisovate¾a Adolfa Lachkovièa.
Prezentáciu otvoril Pavel Slezák, s hudobnými vstupmi vystúpili iaèky ZU v Stupave pod vedením p. uèite¾a B. Suchánka, úryvok z knihy predniesla p. Blanka Vainová, o knihe porozprával autor Adolf Lachkoviè a na záver "do ivota" knihu
uviedol primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele. Ako je u zvykom "pri krste knihu
nieèím polia" - v tomto prípade bola originálnym spôsobom "otemplovaná" f¾aou ampanského.
Kniha je pokraèovaním autorových výpovedí aj o svojom vlastnom ivote. Po prvýkrát sa venuje téma láska, prvá láska jej romantickému preívaniu, hoci na ve¾mi
silnom pozadí pädesiatych rokov minulého storoèia.
Najmä nám Stupavèanom príbeh opä
oivuje skutoènosti, ktoré u pomaly
odchádzajú do zabudnutia. Reálie opísané v autobusovej romanci sú naím
miestopisom, naou vlastivedou, jednoducho naím miestom , kde ijeme.
Navye dej odohrávajúci sa pred polstoroèím má svoje jasne definované kulisy. O tejto dobe autor vypovedá svoju
pravdu. Preitú, precítenú, prebolenú, poopravenú, lebo ju preíval ako mladý
mu, h¾adajúci si svoje miesto v spoloènosti a miesto pod slnkom, svoj poh¾ad
a názor na ivot. A pozerá na tú dobu, dobu svojho mládenectva, u s láskavým
a múdrym odstupom nazbieraných skúseností, radostí i smútkov.
Adolf Lachkoviè píe a nezabúda na svoje rodné mesteèko. Jeho literárne dielo
dokres¾uje, to èo si o Stupave môeme preèíta v kronikách èi v odbornej literatúre.
Jeho príbehy sú o naej dui, o naom myslení a pocitoch. Sú tou duou, ktorá
tu zostala po naich prarodièoch, rodièoch, ktorá zostane aj po nás.
Kniha je v predaji v Mestskej kninici R. Morica.
-ps-

Riadková inzercia
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
l Predám ovocné stromky /jablone, broskyne, marhule, èervené ríbezle kríkové/ v jarnom
období v Stupave. Cena cca 80,Sk/ks. Tel.: 02/65 934 510
l Predám oce¾ový pevný stôl
s drevenou výplòou, plus pod
doskou odkladací priestor, nepokodený. Rozmer D-180, -70,
V-75. Lacno - dohoda /500,- Sk/
v Stupave. Tel.: 02/6593 4510
l Predám zinkovanú rúrku
1 1/4", 5/4 " palca, dåka 6 m. Za
50 % cenu v Stupave.
Tel.: 02/6593 4510
l Predám rysovaciu tabu¾u Ki-
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nex, rozmer 150 x 100 s pantrografom, plne funkèná v Stupave
/pre tudenta, do dielne, hobby
.../. Cena dohoda - výhodná.
Tel.: 0908 564 303
l Predám bordové kabrince neglazované - matné, rozmer 25 x
6,5 cm, cca 3,5 m2. Cena cca
200,- Sk/m2 - zbytok.
Tel.: 02/65 934 510
l Predám lacno 50 litrové sklenené demióny na víno - 2 ks.
Tel.: 02/65 956 110 od 8,00 do
16,00 hod., alebo 0903 437 226
l Vymením 2-izbový byt za 4-izbový, alebo kúpim 4-izbový byt
v Stupave. Tel.: 02/6593 5088
l Predám prebalovací pult s vanièkou a 5-timi zásuvkami zn.
"PEG PEREGO". Cena dohodou.
Tel.: 0907 333 559

