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Èerpacia stanica doslúila, mesto prázdnu plochu vyuije na verejnú
zeleò a parkovacie plochy.

Krízový táb pod vedením primátora mesta operatívne a ve¾mi rýchlo
rieil dramatickú situáciu, ktorú spôsobil rozvodnený Stupavský
potok. Nasadenie techniky a správne rozhodnutia zabránili vzniku
rozsiahlych kôd, na ktoré si pamätáme z poslednej povodne.

Vïaka projektu Digitálni túrovci sa k práci s poèítaèom a IT gramotnosti dostali aj stupavské eny a seniori.

NEPREDAJNÉ

V Stupave si obèania pripomenuli 61. výroèie oslobodenia mesta pietnou spomienkou. Zástupcovia mesta, organizácie a obèania si uctili
pamiatku obetí 2. svetovej vojny poloením kvetov pri pamätníku Kvet
vïaky a pri hrobe sovietskych vojakov na Obore.

Odovzdávanie tradícií, zruèností, lásky ku kráse a rozvíjanie talentu.
Tak by sme mohli vyjadri zmysel výstavy a prezentácie remesiel pri
príleitosti ve¾konoèných sviatkov, ktorá sa konala v Záhorskej
Bystrici.

Riport

Editoriál

Milí priatelia,

Po tej studenej zime, koneène prilo oteple-

Kadý z nás okrem toho aieho zail vo
svojom ivote aj nieèo príjemné, úasné. Mono to bolo stretnutie s príjemným èlovekom,
mono výhra, pekný výlet, èi výhra na futbalovom ihrisku... V kadom prípade sme si
tento záitok nenechali len pre seba, ale írili
sme ho ïalej - lebo rados podelená sa
zdvojnásobuje. Mono na vás zapôsobil tak
silno, e hoci odo dòa, keï sa stal, ubehlo u
aj nieko¾ko rokov, stále naò spomínate a rozprávate ho svojim vnukom, èi pravnukom.
Matka Cirkev nám pripomína skutoènos
Zmàtvychvstania Krista, je to taká silná skutoènos, e vlastne kadá nede¾a sa nesie
v tomto duchu. Je to radostný odkaz Boí Pokoj vám- Neh¾adajte ivého medzi màtvymi
- Jei ije ...
Toto vetko nás má napåòa radosou a pokojom. Je tomu tak?
K jarným smútkom, ktoré má Kalvária, patrí aj
veobecná strata citlivosti pre posvätné. Je
pre nás ete nieèo posvätné, drahé, za èo by
sme dali ruku do ohòa? Schody na naej Kalvárii sú vyliapané nie od nôh, ale kolien naich starých otcov a materí, ktorí na nich prosili a ïakovali. A dnes? Vidíme tam nápisy
a odkazy od "neznámych" autorov a pokrivené kríe.
Èo bude s nami, ak nám u nebude niè posvätné a sväté? Básnik Milan Rúfus napísal Ak v tej Sodome nebude ani len pä spravodlivých? - Èo bude s nami?
Na Ve¾kú noc si mapujeme miesto. Ako ïaleko alebo blízko máme k Jeiovi? K námu
názorovému a duchovnému pokladu patrí aj
poznanie, e Jei zomrel a vstal z màtvych.
Prvý z nás slobodne iel v ústrety tejto budúcnosti. I nám ukázal smer. Ja som Cesta,
Pravda i ivot... Veríme, e Boh aj nás raz
vzkriesi do novej formy ¾udského údelu. Ne-

nie. Zaèalo pra. Zdvihli sa potoky a rieky,
premenili sa na novú pohromu.
Zaliate polia, naskrz premáèaná pôda
a pravidelný dáï straia po¾nohospodárov
tými najstranejími snami. To èo je zasiate
mono zhnije na koreni, kde ete zasiate nie
je, ne vyschne zem, aby v nej nezapadli
mechanizmy, bude na sejbu neskoro
a èo keï prídu suchá... U si ani neuvedomujeme, ako sme spojení s prírodou,
keï práca na poli je nám vzdialená ove¾a
viac, ako tie polia. Vetko sa dá vyrobi,
u dokáeme vyrobi aj umelé "súèiastky"
náho tela, ale obilie na chlieb ná
kadodenný, to sa môe len urodi.
Z ¾udskej práce a boej priazne. Nevyrobili
sme zatia¾ ani jedno umelé zrnko obilia,
také aby vzklíèilo, aby ho bolo dos na jeden
bochník chleba. Vetko, èo doteraz èlovek
urobil prírode napriek, vetko sa obrátilo
voèi nemu. A tak aj tá naa vedecko-technická pýcha a úchylka pre moderné technológie, ktoré postupne vytlaèia èloveka
z jeho jedineènej pozície, e je vôbec
potrebný, ako keby, tak ako kadá pýcha predpovedala ná pád. Kto by si prial pád
s akými následkami, veï kadý máme
nejaké to pokraèovanie - deti, vnukov,
pravnukov a oni zase budú pokraèova
v niekom. Nikto z nás ani nechce poèu
o monosti ohrozenia, ktoré si vak chystáme sami na seba. Ku skromnosti sa
môeme priuèi aj pri jednoduchých príkladoch, ktoré nám príroda posúva,
ako aháky nemúdrym iakom histórie.
Myslíme len na seba - produkujeme kvantá
odpadov, potrebujeme kubíky vody
(a pritom v Afrike by staèil na preitie aj
pohár), sme nároèní - nestaèí nám jeden
chlieb, potrebujeme tridsa druhov chleba,
nemôeme ís po svojich potrebujeme sa
vade vozi a stále len berieme a berieme
nenásytnými rukami a oèami,
ako keby sme nemali dna.
Nakoniec nám zostane,
prepáète za pesimizmus, len to¾ko zeme
nad naimi pozostatkami, e by sa na òom
urodilo obilie na jeden obyèajný bochník
chleba. Lebo napokon niè viac ani nie sme
a niè viac ani nepotrebujeme. Obráme sa
troku na pravú vieru - úcty k ivotu a ku
vetkému, èo ivot drí pri ivote.
Nielen ná, ale vetky ivoty dnené
i budúce.

Z kalendára
primátora mesta Stupava

2. marca sa primátor zúèastnil na celoslovenskej prezentácii
zámerov rozvoja v programovacom období 2007-2013. Mesto
Stupava sa pripojilo k pripomienkam obcí Bratislavského samostatného kraja, ktoré rozporovali nerovnomerné rozdelenie
finanèných prostriedkov z EÚ. Z celkového rozpoètu 10,2 mld
euro, ktoré prídu na Slovensko z EÚ sa do BSK dostane len 1%
t.j. 109 mil euro, navye u je predbene rozhodnuté aj úèelové rozdelenie 50% pôjde na rozvoj ¾udských zdrojov a 50% na
rozvoj infratruktúry. Výhrady obcí BSK sú voèi výke pomoci
smerujúcej do kraja a tie rozdeleniu medzi priority. Podujatie
sa konalo pod zátitou MVRR SR.
7. marca sa primátor zúèastnil na rokovaní Bratislavskej vodárenskej spoloènosti. Predmetom rokovania bol projekt zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania Záhoria. V tomto projekte je zahrnuté i dokonèenie kanalizácie v meste Stupava.
Zástupcovia ministerstva výstavby a ministerstva ivotného
prostredia projekt pripomienkovali a vzh¾adom na niektoré legislatívne zmeny musí by dopracovaný pod¾a poiadaviek
a priorít stanovených na plánovacie obdobie 2007 - 2013. Dopracovaný projekt s rozpoètom vychádzajúcim z cenových relácií r. 2006 bude predloený MVRR SR.
9. a 14. marca sa primátor zúèastnil na konzultáciách vo veci podaných projektov - revitalizácia Stupava sever a budovanie technickej infratruktúry na podporu rozvoja turisticko-re2

trápme sa tým, ako to bude. Má to by úasné.
Ak dokáeme venova to¾ko energie, lásky a
námahy za maturitné vysvedèenie, diplom,
za postavenie v spoloènosti, za teplý domov
- tá budúcnos, ktorá je nám pris¾úbená nemôe by zadarmo.
Preto kadý deò vezmime svoj krí, aby bolo
viac spravodlivosti, ¾udskosti, tepla a dobra.
To nám ukazuje On - Vykupite¾.
Vzkriesenie je aj o tom, e sa rodí nová nádej
a máme to astie by pri tom.
Odovzdávajme ve¾konoènú rados nie len raz
do roka, ale odkazom Jeia - Som s vami po vetky dni váho ivota.
elám Vám radostný vstup do novej, dlho
oèakávanej jari a Boí pokoj pre Vás i medzi
Vami.
Felix Mikula, stupavský dekan

kreaènej oblasti. Konzultácie sa konali na MVRR SR.
22. marca sa primátor zúèastnil rokovania Zdruenia obcí
Záhorskej oblasti. Témou rokovania bola príprava snemu
ZoZo a snemu ZMOS, ktorý bude v máji t.r.
24. marca mesto Stupava predkladalo na ministerstvo financií iados o dotácie na rekontrukciu a opravu strechy na
objektoch M na Marcheggskej ulici. Finanèné prostriedky iadalo z kapitoly výnosov z hazardných hier a výherných automatov.
20. a 28. marca primátor zvolal pracovnú poradu k príprave
projektov pre ïaliu výzvu v rámci JPD NUTS II, Cie¾ II - budovanie technickej infratruktúry. Cie¾om projektov bude vybudovanie kanalizaènej siete do zón predpokladaného rozvoja
podnikania a sluieb.
29. marca primátor rokoval s primátorom Bratislavy p. Ïurkovským o spolupráci a podpore projektu odkanalizovania Záhoria. Podpora Bratislavy je dôleitá najmä preto, e Bratislava je väèinovým akcionárom a.s. Bratislavskej vodárenskej
spoloènosti, ktorá projekt podáva.
7. apríla bol podpísaný dodatok zmluve o poskytnutí nenávratnej finanènej pomoci pre realizáciu projektu Vybudovanie
Cezhranièného informaèného centra - Kultúrny dom Stupava.
Zároveò mesto poiadalo o vyplatenie prvej zálohovej platby
na u zrealizované práce.

Z obcí

Zasadalo mestské zastupite¾stvo
Stupava - V poradí u 46. zasadnutie mestského zastupite¾stva
sa konalo vo tvrtok 30. marca.
Na rokovaní, ktoré otvoril primátor mesta Ing. J. Bele bolo
prítomných jedenás poslancov.
Na návrh primátora mesta poslanci stiahli z rokovania bod 5) Veobecne záväzné nariadenie
mesta Stupava è. 1/2006, ktorým
sa vyhlasuje záväzná èas územného plánu mesta Stupava - návrh, nako¾ko Krajský stavebný
úrad k dokumentácii nevydal
svoje stanovisko, nie je moné
predtým schva¾ova veobecne
záväzné nariadenie. Po vydaní
stanoviska primátor mesta zvolá
mimoriadne zasadnutie mestského zastupite¾stva.
Na návrh poslanca Karola Janatu
poslanci stiahli z rokovania bod
4) - Zmeny rozpoètu Mesta Stupava k 31. 03. 2006 - návrh. Na
návrh poslanca Karola Janatu poslanci schválili doplnenie programu rokovania MsZ o bod "pozastavený výkon uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ 10. 03.
2006", ktorý zaradili za bod 7)
programu. Jednalo sa o uznesenie, ktorým bol schválený poslanecký návrh budovania kanalizácie v roku 2006 zo dòa 13. 02.
2006. v nasledovnom rozsahu:
Kanalizácia Mást: vetva E1 - 150
m, vetva E2 - 550 m, výtlaèné potrubie, èerpacia stanica, domové
prípojky. Kanalizácia vetva F - ul.
Lipová, Cementárenská, Továrenská, Keltská: vetva F - ul. Lipová - 150 m, vetva F6 - ul. Cementárenská - 200 m, Továrenská - 200 m, Keltská - 250 m,
Krína - 200 m, èas Agátová 100 m. Primátor mesta upozornil,
e v prípade potvrdenia pozastaveného výkonu uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ 10.
03. 2006 trojpätinovou väèinou
hlasov vetkých poslancov mestského zastupite¾stva, mesto bude nútené èerpa finanèné prostriedky z úverových zdrojov vo
výke 34 mil. Sk. Opä informoval
o monosti získania finanèných
prostriedkov na budovanie kanalizácie z iných zdrojov. Mesto podalo projekty na získanie finanèných prostriedkov zo trukturálnych fondov.
Po schválených zmenách napokon poslanci schválili program
rokovania nasledovne: Kontrola
uznesení., Pravidlá èinnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava návrh, Podanie iadosti na Ministerstvo financií SR - "rekontrukcia objektu materskej koly na ul.
Marcheggskej" - informácia.,
Správa o èinnosti Mestskej polí-

cie Stupava za február 2006.,
Veci majetkové., Pozastavený
výkon uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ 10. 03. 2006.,
Interpelácie., Rôzne., Návrh
uznesenia., Záver.
Obèianske návtevy
V zmysle rokovacieho poriadku
poslanci si vypoèuli obèianske
návtevy. Pán J. Kazarka tlmoèil
poslancom sklamanie obèanov,
ktorí sa zúèastnili na mimoriadnom zasadnutí MsZ dòa 10. marca t.r. Títo obèania prili podpori
návrh poslancov na vybudovanie
kanalizácie v spomínaných lokalitách a p. Kazarka iadal, aby sa
zaèalo s výstavbou kanalizácie
v rozsahu, ako bolo uvedené
v poslaneckom návrhu. Na záver
svojej návtevy pozval poslancov
na oslavy oslobodenia Stupavy.
Obèianska návteva pp. Ing. Dobrovodská a Mgr. Mièková z Lekárne Fortuna iadali poslancov
o prehodnotenie výky nájmu
nebytových priestorov na zdravotnom stredisku pre úèely prevádzkovania Lekárne Fortuna.
Mgr. Mièková objasnila èinnos
lekárenských sluieb, ktoré nie
sú podnikate¾skou èinnosou
v pravom slova zmysle, keïe
ceny liekov sú regulované a nie
je moné ich svojvo¾ne meni s
cie¾om dosiahnu zisk. Poukázali
na skutoènos, e aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na
zdravotnom stredisku vykonávajú netátnu lekársku prax. Preto
iadali, zjednoti výku nájmu
nebytových priestorov na zdravotnom stredisku pre vetkých
nájomcov poskytujúcich netátnu lekársku starostlivos.
Primátor mesta uviedol, e tento
problém bude rieený vo veciach
majetkových. Stanovisko mestského zastupite¾stva dostanú písomne. Poslanci uznesením prijali rozhodnutie, ktorým sa zníila
cena nájmu nebytových priestorov vyuívaných pre úèely lekárne na úroveò, ktorá je bená pre
ostatných nájomníkov.
Obèianska návteva p. Antónia
Suchá, správkyòa zamestnankyòou Múzea F. Kostku informovala
poslancov o problémoch, ktoré
má múzeum. Predovetkým upozornila na skutoènos, e susedné budovy sú vo ve¾mi zlom stavebnom stave, taktie okolie múzea je neupravené. Na pripomienky reagoval primátor, ktorý
informoval, e nehnute¾nosti sú
vo vlastníctve súkromných osôb
a nie sú majetkovo - právne vysporiadané. Pris¾úbil, e bude

tento problém riei v spolupráci
s BSK, ktorý je vlastníkom múzea. Pani Suchá tie upozornila
na stav, ktorý pretrváva po rekontrukcii Devínskej cesty. Po výstavbe kanalizácie sa zhorila dopravná situácia. Na pripomienku
reagoval primátor - mesto neplánuje rekontrukciu tejto komunikácie. Na pripomienku, e v Stupave chýbajú verejné toalety bola odpoveï podobná - mesto
v najbliom období neuvauje
s takouto investíciou.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na
MsZ s termínom plnenia marec
2006 uviedla hlavná kontrolórka
Ing. Zdenka Packová. Poslanci
uloili prednostovi úradu vysporiada majetkovú úèas mesta na
podnikaní akciovej spoloènosti
POLYGON formou navrátenia
vloeného nehnute¾ného majetku (pozemkov) z dôvodu dlhodobej neèinnosti spoloènosti. Súèasný stav je taký, e mesto
uzatvorilo zmluvu s právnickou
kanceláriou BKF, v.o.s., Bratislava, ktorá mesto zastupuje.
Právnická kancelária predloila
rozbor celej problematiky. Vykonáva ïalie kroky na prinavrátenie majetku mesta vloeného do
spoloènosti. Ïalia informácia
bude predloená na aprílovom
mestskom zastupite¾stve. Poslanci uloili predklada na rokovanie MsZ vetky rozhodnutia týkajúce sa výstavby a realizácie
RELAX CENTRA. Úloha sa plní,
je spracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie,
ktoré investor zatia¾ nepodal na
stavebný úrad. Ïalia informácia
bude podaná na zasadnutí MsZ
v apríli 2006. Poslanci ïalej uloili
prednostovi úradu priebene informova MsZ o výsledkoch rokovaní vo veci údrby, prevádzky
a investícií na tátnej ceste I/2.
V súèasnosti mesto prostredníctvom mestskej polície mapuje
výtlky na komunikáciách I. a II.
triedy. Pripravuje sa rokovanie
s Regionálnymi cestami Bratislava a so Slovenskou správou
ciest. Tieto sa uskutoènia v apríli
2006. Ïalia informácia bude podaná na aprílovom zasadnutí
mestského zastupite¾stva.
Od septembra minulého roku
platí uznesenie, ktorým sa ukladá prednostovi úradu zabezpeèi
vypracovanie akcionárskej dohody medzi akcionármi Polygón,
a.s. Stupava a Mesto Stupava
(20 %) a p. Roth + Konôpka (80
%) za úèelom ochrany akcionárskych práv mesta v akciovej spoloènosti.
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Úloha sa plní priebene - návrh
akcionárskej dohody bol predloený na mesto. Akcionársku
dohodu posudzuje advokátska
kancelária. Stanovisko je pripravené. Ïalia informácia bude podaná na aprílovom zasadnutí
MsZ.
Zastupite¾stvo v tejto veci uloilo
aj úlohu 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.
Táto úloha je splnená. Na aprílovom zasadnutí MsZ bude zástupca advokátskej kancelárie prezentova stanovisko mesta.
Na februárovom zastupite¾stve
bola uloená úloha vypracova
Dodatok è. 1 k VZN mesta Stupava è. 1/2005, ktorým sa urèuje
postup poskytovania dotácií
z rozpoètu mesta Stupava pod¾a
záverov mestskej rady zo 14. 02.
2006.
Táto úloha sa plní priebene. Návrh dodatku bol spracovaný
a prerokovaný na zasadnutí
mestskej rady 21. 03. 2006.
V zmysle platnej legislatívy návrh
mal by zverejnený 15 dní pred
jeho schválením, èo nebolo vykonané. Z tohto dôvodu bude
predmetom rokovania aprílového
zasadnutia mestského zastupite¾stva.
Poslanci vyhodnotenie uznesení
zobrali na vedomie.
iados na ministerstvo financií
Mesto podalo iados na Ministerstvo financií SR na rekontrukciu objektu materskej koly ul.
Marcheggská v zmysle Výnosu
Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 è. 26825/2005 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR.
Na základe objednávky firmy
TONDACH Ing. Jaroslav Sandanus vykonal predbenú obhliadku nosnej drevenej strenej kontrukcie materskej koly na ul.
Marcheggskej. Kontrukcia v prípade zaaenia snehom môe
ohrozi bezpeènos detí a personálu. Jej rekontrukcia je nevyhnutná.Predpokladaný finanèný
rozsah je cca 2.8 mil. Sk. Statický
posudok bol spracovaný a predloený mestu. Mesto podalo dve
iadosti. Jed-nu na rekontrukcie
rovných striech, ktoré vyadujú
zateplenie vo výke 1.400 tis. Sk.
(Pokraèovanie na strane 4)

Z obcí
Zasadalo mestské
zastipie¾stvo - Dokonèenie
Druhú iados podalo na opravu
M Marcheggská vo výke 1.350
tis. Sk V súlade s pravidlami spolufinancovania 10 % finanèných
prostriedkov potrebných na práce poskytne mesto z vlastných
zdrojov. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
Pozastavený výkon uznesenia
K tomuto bodu programu rokovania zastupite¾stva vystúpil najprv primátor. Pod¾a § 13, ods. (6)
zákona SNR è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, primátor
mesta pozastavil výkon uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
mestského zastupite¾stva 10. 03.

2006 z dôvodu, e je pre mesto
znaène nevýhodné. Poslanci na
tomto zasadnutí schválili poslanecký návrh budovania kanalizácie v roku 2006 z vlastných zdrojov.
Primátor znovu zopakoval argumenty, e mesto v súèasnosti
nemá dostatok finanèných prostriedkov na realizáciu poslaneckého návrhu budovania kanalizácie v roku 2006. Vrátane ul. Krínej a Agátovej investície pod¾a
prepoètu na aktuálne ceny predstavujú èiastku cca 34 mil. Sk.
Uviedol, e realizáciou tohto poslaneckého návrhu sa odkanalizuje iba èas mesta. Na ostatné
lokality mesto v najbliích rokoch nebude ma finanèné prostriedky a to z dôvodu, e bude
musie spláca úverové splátky.

Úver na výstavbu kanalizácie by
znamenal pre mesto úroky vo
výke 12 mil. Sk. Zadlenie sa
zároveò predstavuje váne ohrozenie pre úspenos projektu na
odkanalizovanie celého mesta,
ktorý je pripravený a podaný prostredníctvom Bratislavskej vodárenskej spoloènosti, ktorá môe
vylúèi Stupavu z projektu.
Mesto síce nemôe poskytnú
iadne záruky úspenosti projektu podávaného Bratislavskou vodárenskou spoloènosou, a.s.
(BVS), jedinou zárukou je vak
vytrvalos a dôslednos pri rokovaniach o projekte so zainteresovanými stranami. V tomto smere
sa konajú stretnutia a rokovania.
Podporu projektu podávaného
BVS pris¾úbil primátor hlavného
mesta SR Bratislavy Ïurkovský.

MVDr. Róbert Kazarka informoval, e poslanci BSK zaviazali
predsedu BSK p. Bajana rokova
s ministerstvami za úèelom presunu finanèných prostriedkov na
budovanie infratruktúry.
Po rozsiahlej diskusii poslanci
platnos pozastaveného uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
MsZ z dòa 10. 03. 2006 trojpätinovou väèinou hlasov vetkých
poslancov nepotvrdili. Z 12 prítomných poslancov boli iesti za,
tyria sa zdrali hlasovania a dvaja boli proti.
Zápisnica z rokovania a závery
prijaté poslancami MsZ sú verejne prístupné na informaèných
tabuliach a web-stránke:
www.stupava.sk
- spracované
pod¾a dokumentov msz -

Deò uèite¾ov s primátorom

Prezentácia výsledkov projektu

Stupava - Pri príleitosti Dòa uèite¾ov pozval primátor mesta pedagogických pracovníkov stupavských kôl na slávnostné stretnutie, ktoré
sa konalo 28. marca v Retaurácii Stupava. Vo svojom príhovore zdôraznil, e mesto Stupava si vái poslanie uèite¾a a aspoò týmto spôsobom chce prejavi úctu k ¾uïom, ktorí vychovávajú a vzdelávajú nae deti. Dôleité a nezastupite¾né miesto pedagóga je pri výchove detí
v situácii, kedy rodina zlyháva a pri svojej práci sa stretáva s kritickými situáciámi, do ktorých sa dostávajú deti ijúce v rozvrátených a sociálne slabých rodinách.
Regionálne kolstvo, kde ako zriaïovate¾ vystupuje samospráva
nielene je pod zátitou obce, ale oèakáva sa aj spätná väzba, výchova k miestnym a regionálnym tradíciám, lokálpatriotizmus ten sa prejavuje prípravou iakov do súaí a výsledky iakov sú dôkazom toho,
e uèitelia stupavských kôl robia maximum, zapájajú sa do celomestských aktivít.
Príkladom aktívneho postoja koly k mestu a potrebám jeho obyvate¾ov sú portové strediská, úèas iakov a detí stupavských kôl v projekte Klimatická aliancia a projekte Klub Morava-March,. Osobitnou
kapitolou sú projekty vypracované uèite¾mi - projekt Infovek, Digitálni
túrovci, projekty zamerané na získanie finanèných prostriedkov pre
investície a pod.
Dôleitou súèasou ivota koly sú vo¾noèasové aktivity, ktoré zabezpeèuje kolský klub detí. Poskytuje priestor pre výchovu i ïalie
vzdelávanie detí, inpiruje ich ako majú trávi vo¾ný èas.
Primátor ocenil prácu predkolských zariadení, pretoe materské
koly pripravujú deti na kolu, na disciplínu, pocit zodpovednosti
a pritom v tomto veku opä sú alternatívou k rodinnému prostrediu, je
to ve¾mi nároèné, pretoe záitky a skúsenosti detí v tomto veku urèujú charakter èloveka na celý ivot.
Poïakoval aj pedagógom ZU, ktorí venujú pozornos rozvoju talentu detí, podporujú a rozvíjajú vzah detí a mládee k umeniu i vlastnému umeleckému rastu, èo pomáha rozvíja citový ivot mladej generácie. Ocenil aj úèas iakov a uèite¾ov koly na spoloèenskom a kultúrnom ivote mesta.
Na záver zdôraznil, e dnes ove¾a viac ako kedyko¾vek predtým platí,
e by uèite¾om nie je povolanie, ale poslanie. Uèite¾ èasto riei zloité
problémy detí, ktoré majú korene v rodine a ich rieenie je èastokrát
nad jeho monosti. Uèite¾ je èasto vystavený negatívnym reakciám rodièov, ktorí chcú "chráni" svoje deti a pritom im ubliujú. Poprial vetkým uèite¾ov ve¾a síl, odvahy, vytrvalosti pri ich obetavej a neocenite¾nej práci.
Po príhovore primátora pokraèovalo stretnutie v neformálnom a priate¾skom duchu.
-ps-

Stupava - iaèky iesteho a siedmeho roèníka Z v Stupave sa pod
vedením p. uèite¾ky Mgr. A. Oremusovej zapojili do projektu Environmentálna komunikácia v kolách a obciach Dolného Záhoria. V stredu 22. marca sa v kolskej jedálni uskutoènila prezentácia výsledkov
ich skúmania zameraného na problematiku ivotného prostredia. Predstavili dva plagáty - jeden s tematikou výsledky prieskumu Stupava a
okolie a kola a okolie, druhý s názvom Urobme nieèo pre krásu
a èistotu prírody. Venovali sa výskumu vody a jej pouívania, biodiverzite, odpadom a únikom tepla. Prezentáciu si pripravili ako scénku
a svoje skúmanie nazvali "detektívkou" - pátraním po tom, ako sa
správame k prírode, ivotodarnej vode, ako etríme s energiami a akí
sme ¾ahostajní k prostrediu, v ktorom ijeme. V rámci témy biodiverzita prili s nápadom vyui zanedbanú plochu pred vstupom do budovy koly na oddychovú a relaxaènú zónu. Veï to je priestor, po ktorom sa pohybujú, èakajú a relaxujú iaci koly. Chýbajú tu vak lavièky, kvety proste nieèo pekné, estetické, nieèo, èo spríjemní prostredie, v ktorom ijú kadý deò. O tomto zámere hovorila i Mgr. Oremusová, ktorá chce oslovi podnikate¾ov a poiada ich o pomoc pri skultúrnení tohto priestoru. Skúsenos, e sa nájdu aj vandali, ktorým nie
je niè sväté, nemôe by prekákou a dôvodom pre pasívne prizeranie sa a nekonanie. Za projekt Klimatická aliancia vystúpil p. Slezák,
ktorý vyslovil poïakovanie iaèkam za ich nadenie a záujem riei
problémy, ktoré sa týkajú kadého z nás. Práve mladá generácia má
nielen odvahu, ale aj potenciál vidie a riei problémy, ku ktorým
dospelí pristupujú schematicky a chýba im nadenie riei ich novým
spôsobom. Za organizátora projektu vystúpila p. A. Viceníková
z Daphne - Intitútu aplikovanej ekológie, ktorá pris¾úbila podpori
projekt vybudovania oddychovej zóny finanènou èiastkou 10 tis. korún. Informovala o putovnej výstave plagátov, ktoré pripravili iaci desiatich kôl zapojených do projektu. V Stupave bude výstava koncom
septembra, v nových priestoroch Cezhranièného informaèného centra v rekontruovanom Kultúrnom dome.
-ps-

Novootvorená kninica na fare

Stupava - V nede¾u 12. marca po premietnutí filmu Karol o svätom
otcovi Jánovi Pavlovi II. stupavskí farníci otvorili kninicu, ktorej dali
názov Kninica Panny Márie Stolice múdrosti. Vo fonde sú knihy
s rôznymi duchovnými témami. Medzi nimi sú osobitne knihy pre
deti, mláde, rodinu, rodièov, knihy o ivote svätých, publikácie zaoberajúce sa duchovným ivotom èloveka atï. Nájdete tu i rôzne èasopisy. Kninica býva otvorená vdy v nede¾u od 15.30 h do 18.00
hod. Výpoièná doba je jeden mesiac. Farskú kninicu spravuje p.
Iveta Vachálková.
4
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Súa o najkrají balkón, predzáhradku

Otvorte svoje dvory (aspoò jeden)!

Inpirovaní podnetmi zo schôdze záhradkárov primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele vyhlasuje celomestskú súa O najkrají balkón,
predzáhradku roku 2006. Do súae sú automaticky zapojení vetci
obyvatelia mesta, budú sa hodnoti balkóny a priedomia so záhradkami. Hodnotitelia zostanú v anonymite, priebene sa bude robi fotodokumentácia (vdy poiadame o súhlas majite¾a nehnute¾nosti). Výsledky súae budú vyhlásené 1.10.2006 na Slávnostiach kapusty.
Cie¾om súae, pod¾a primátora, je motivova obyvate¾ov náho mesta
k vytváraniu krajieho ivotného prostredia a svojím záujmom prispie
k vytvoreniu imidu mesta, ktoré buduje svoju príalivos na zachovaní charakteru záhoráckeho mesteèka. K tomu patrí aj vzah obyvate¾ov k prostrediu, v ktorom ijú. Stupava nemôe by miestom pre
anonymitu, nezáujem, uzatváranie sa do seba a za brány domov.
Starostlivos o verejnú zeleò a zároveò pestros balkónov a predzáhradiek môu prispie k jedineènosti náho mesta. Budeme vïaèní za
kadý prejav záujmu, ktorý prispeje k naplneniu tejto mylienky. To,
èo sme ochotní urobi "pre ulicu" vypovedá o naom lokálpatriotizme.
Tento chceme podpori a oceni.
Napriek tomu, e súa bude v prospech mesta, ceny do súae nebudú financované z jeho rozpoètu, primátor získa pre podporu tejto
mylienky sponzorov. O priebehu súae budeme informova v Podpajtúnskych zvestiach.
-ps-

Mestské kultúrne stredisko v Stupave sa obracia najmä na obyvate¾ov Mástu s prosbou, aby prispeli k zvýeniu úrovne Slávností kapusty - Dòa zelá 2006 tým, e
poskytnú svoje dvory na prezentáciu miestnych tradícií. Návtevníci podujatia u nechcú veri tomu, e
kapusta sa ree a tlaèí pri kultúrnom dome. Napriek
vetkým dobrým ohlasom, stále cítime, e to tradièné
patrí do dvorov, tam, kde sa vdy a stále i dnes odohráva èistenie,
rezanie, nakladanie kapusty. Toto chcú vidie a zai tí návtevníci
Slávností, ktorí organizujú autobusové zájazdy do Stupavy a prichádzajú z Rakúska, Maïarska a Èeska. Nebudeme azda stava kulisy
tých tradièných dvorov, keï ich máme v Máste. Nebudem posiela
naich hostí na cigánsku, keï k naej povahe patrí tradièná pohostinnos. Desa rokov je dos dlhý èas, aby koneène skonèil tento nenormálny stav, aby sme hosom náho mesta dopriali atmosféru, na
ktorej budeme stava budúcnos Slávností. Zabezpeèíme marketing,
vybavenie, program a od vás oèakávame len ochotu spolupracova.
Nebojte sa vyui jedineènos toho, èo máte a jedineènos príleitosti, ktorá sa vám ponúka! Bliie informácie poskytneme osobne
na tel. 0915 90 50 90.

Schôdza záhradkárov

Poïte si chyti rybu!

Stupava - Stupavskí záhradkári hodnotili svoju èinnos v roku 2005 na
výroènej schôdzi, ktorá sa konala v nede¾u 26. marca v Stupavskej
krème. Schôdzu otvoril predseda organizácie p. Ladislav Rác, ktorý
privítal hostí primátora mesta Ing. J. Belea a riadite¾a MsKS Stupava
p. P. Slezáka. Správu o èinnosti organizácie predniesol podpredseda
organizácie JUDr. Milan Balog. V správe vyhodnotil úèas èlenov na
celomestských podujatiach - Slávnosti kapusty a Svätomartinskom
krste vína i ïalie aktivity, ktoré záhradkári organizovali. Primátor Ing.
J. Bele vyzdvihol poslanie spolku vo vzahu k ivotnému prostrediu
a záhradkárèenie ako ve¾mi prospenú vo¾noèasovú aktivitu, ktorá
predstavuje nielen relax, ale prináa aj prospech napr. v podobe ekologicky èistých produktov ovocia a zeleniny. Vyjadril poteenie nad
úrovòou spolupráce organizácie s mestom, najmä pri organizovaní
výstavy Úroda, ktorá z roka na rok je stále populárnejia a patrí medzi
najkrajie podujatia v meste. Za MsKS poïakoval záhradkárom Pavel
Slezák, ktorý ocenil ochotu a obetavos èlenov výboru a organizácie,
ktorí sa postarali o príalivú a hojne navtevovanú výstavu Úroda
2005. Návtevníci Stupavy výstavu vyh¾adávajú a je zaujímavé, e
stále viac ¾udí zaujímajú plody ¾udskej práce, hoci je to zelenina a ovocie, ale dopestované vlastnými rukami. Ako námet pre èinnos
a omladenie èlenskej základne navrhol, aby sa záhradkári venovali aj
tým, ktorí pestujú bytové kvety, kaktusy, prípadne, aby zorganizovali
v spolupráci s miestnymi kvetinárkami kurz aranovania kvetov a podobne.
V diskusii odzneli aj pripomienky týkajúce sa monosti oslobodenia
od miestnych daní pre majite¾ov záhradiek (vo veku nad 65 rokov),
zníenia ceny vodného-stoèného pre tých, ktorí majú záhradky a pouívajú vodu na zavlaovanie a pod. Primátor pris¾úbil, e sa týmto
problémom bude venova. Schôdza pokraèovala v priate¾skom duchu
a pohode.
-ps-

ZO SZR v Stupave pozýva na Detské preteky, ktoré sa konajú 6. mája na Vachálkovom rybníku v Stupave. Súa sa koná v èase od
8.00 do 12.00 hod a je urèená pre
deti vo veku 6 - 15 rokov. Rybárske lístky sa predávajú na
mieste a ich cena je 50 korún. Pre vetkých je zabezpeèený bufet s obèerstvením.

Stupavská kola je akadémiou

Stupava - Vïaka aktívnej èinnosti uèite¾ov stupavskej koly sa ve¾mi úspene
darí napåòa mylienku "otvorenej koly". kola má by centrom vzdelávania, má
ma záujem, aby sa odbúravala digitálna negramotnos aj u strednej a starej generácie a znevýhodnených skupín. kola má k dispozícii dve poèítaèové uèebne
vybavené kvalitnými poèítaèmi, pripojením na internet a DSL. Pre ich plné
vyuitie kola vypracovala projekt v rámci grantu Digitálni túrovci na kolách
2005. Z grantu môe financova vzdelávanie pre eny a v roku 2006 plánuje
realizova 9 vzdelávacích kurzov (40 hodinových) pre desaèlenné skupiny ien.
V rámci projektu sa uskutoènia aj tri poèítaèové kurzy (20 hodinové) pre skupiny seniorov starích ako 65 rokov. kola v októbri 2005 získala osvedèenie
Microsoft IT Academia, èo ju oprávòuje uskutoèni poèas roku 2006 nekomerèné kurzy Microsoft Office pre obèanov. Spomínanými aktivitami sa základná kola v Stupave otvára obèanom a stáva sa miestom ïalieho vzdelávania.
Autormi projektov sú Mgr. J. Fierová a Mgr. V. Kubicsko.
-ps5
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Stupavský potok opä kodil

Stupava - Prudká zmena poèasia a prudký dáï spôsobili v stredu
29. marca zdvihnutie hladiny Stupavského potoka, ktorý opä ukázal
svoju silu. Mútna, bahnom sfarbená a tmavohnedá voda z Malých
Karpát sa valila korytom a sa v Malom parku vyliala a to na obidva
brehy. Zaliala park a cez asfaltovú cestu si opä nala cestu do vodnej priekopy pred budovou katie¾a. Vo veèerných hodinách boli u
zaliate lavièky. Voda pretekala po celú noc a vo tvrtok ráno bola
zatopená väèia èas vodnej priekopy, výka vody vak nestúpala.
Od stredy rána boli v pohotovosti pracovníci mestského úradu, pracovníci Mestského podniku technických sluieb. Na návrh správcu
vodného toku Povodia Moravy bol 29. 3. 2006 o 22.00 hodine vyhlásený tretí povodòový stupeò. V skorých ranných hodinách 30. 3. 2006
zasadal zúený povodòový táb. 30. 3. 2006 zasadal rozírený krízový táb. Po technickom zásahu Povodia rieky Morava zaèala voda
steka do koryta Stupavského potoka.
Rozvodnený Stupavský potok spôsobil kody najmä na budove veterinárnej ambulancie a na budove katie¾a. Naastie rýchly zásah
a nasadená technika dokázali usmerni rozliatu vodu do pôvodného
koryta. Primátor mesta na zasadnutí MsZ poïakoval vetkým zainteresovaným za obetavý a rýchly zásah, pracovné nasadenie a pohotovos, vïaka èomu sa podarilo v krátkom èase zvládnu kritickú situáciu.

MEDIAMBUL, a.s.

Spoloènos MediAmbul, a.s., vstúpila na trh nadtandardných
zdravotníckych sluieb s cie¾om naplni svoje základné poslanie:
Chráni zdravie svojich klientov ako ich najvyyiu ¾udskú hodnotu. Svoje sluby v súèasnej dobe poskytuje formou internej a chirurgickej ambulantnej starostlivosti. V rámci rozírenia svojej pôsobnosti a prispôsobeniu sa poiadavkám klientov v krátkej dobe plánujeme
rozírenie o oènú a alergologickú ambulantnú starostlivos. Znaèku
"nadtandardnosti" im zaruèuje spôsob ich poskytovania, vyjadrujúci
hodnoty spoloènosti:
o Dôraz na prevenciu
Preventívne lieèebné programy i osvetové poradenstvo sú nosnou
èasou poskytovaných sluieb.
o Dôraz na pohodlie klienta
Spokojnos klientov, vytvorenie atmosféry dôvery sú podstatnou a
neoddelite¾nou súèasou lieèby.
o Dôraz na kvalitu
Vysokokvalifikovaný personál má skúsenosti nielen z klinickej, ale aj
z urgentnej medicíny a irokú sie kontaktov na spolupracujúce pecializované pracoviská.
o Budovanie dlhodobého vzahu
V centre pozornosti je klient v dlhodobom vzahu - kvalitne oetrený
a vyetrený.
MediAmbul, a.s.Hviezdoslavova
56 900 31 Stupava
tel: + 421-2-65 93 34 25
fax: + 421-2-65 93 38 76,
www.mediambul.sk

Koncert mladých

Stupava - Farský spevácky zbor srdeène pozýva na koncert, ktorí
mláde pripravila na nede¾u Boieho milosrdenstva dòa 23. apríla
o 15.00 h vo farskom kostole v Stupave.

Spoloèenstvo Stupaváèik

Farské spoloèenstvo Stupaváèik pozýva deti i rodièov s meními
demi na pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú kadý tvrtok od
17.00 do 18.30 h v Pastoraènom centre.

Stavebný ruch

Stupava - Intenzívny stavebný ruch charakterizuje priebeh stavebných prác na rekontrukcii Kultúrneho domu. Po rozsiahlych búracích
prácach sa zaèalo s prebudovaním priestorov kinosály, javiska, chodieb. Nad pôvodným javiskom je u "vloené" ïalie poschodie - tu
bude malá konferenèná sála a nad òou administratívne priestory. Zo
zadnej strany budovy sa zaèalo s výstavbou priestorov pre výah
a schodisko.
-ps-

Voda svoje povie v máji ...

z rozhovoru s riadite¾om závodu Povodie Moravy Ing. Vladimírom Slaninkom
"... Rekordy vo vodných stavoch sa lámu na tokoch vetkých riek.
Výka hladiny vody v rieke Morave dosahovala úroveò storoènej vody. Najvýdatnejie jej hladinu tentoraz dvíhala rieka Dyje. Pokia¾ ide
o dolný tok Moravy od Gajár po Suchohrad, Záhorskú Ves, vysokú pri
Morave a nadväzne Zohor, Devínsku Novú Ves a Devín, to vetko závisí od prípadného vzdutia Dunaja, ktoré môe vyvola roztápanie
snehu v Alpách. Priebene sme v rámci prevencie urobili spevnenia a
èiastoèné zvýenie hrádzí pozdå Moravy. Vetko sa ale ukáe a niekedy v máji a zatia¾ je teda vetko otvorené. Preventívne prípravy sme
v rámci moností urobili, ale v takýchto prípadoch má, tak ako vdy,
posledné slovo pani príroda. Verme, e nám bude naklonená."
(prevzaté: Záhorák è.13/2006, skrátené)
-6-
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Interpelácie poslancov
Na zasadnutí MsZ v Stupave dòa
30. marca odzneli nasledovné interpelácie poslancov.
Poslanec Ján Borák iadal riei
problém bezdomovcov, ktorí
èastokrát kradnú., vykonáva
prevenciu v dopravno - bezpeènostnej situácii. iadal vykonáva
kontrolu motorkárov, ktorí nedodriavajú stanovenú rýchlos jazdy a v èo najkratom èase vybudova svetelnú kriovatku alebo
kruhový objazd.
K interpelácii sa vyjadril primátor:
mesto zaslalo správu o bezpeènostnej situácii v obvode Obvodného oddelenia PZ Stupava na
Bratislavský samosprávny kraj.
Stav v personálnej oblasti nie je
uspokojivý. Výkonných policajtov na OO PZ Stupava je 8 a nie
sú finanène motivovaný. Slovenskou správou ciest Bratislava bolo vybudovanie svetelnej kriovatky zamietnuté z dôvodu zahlcovania centra mesta motorovými vozidlami.
Poslanec Ing. Radoslav Drakoviè informoval, e obèania ul.
Moyzesova, Hodova, Hollého si
saujú na technický stav tzv.
miestnych komunikácií v tejto
èasti mesta, ktoré nie sú do
dneného dòa vybudované. Podali na mestský úrad dve sanosti. Parkovisko na ul. elezniènej pred bytovým domom nie je
odvodnené a vetka voda teèie
do týchto ulíc., iadal osadi pásové zvodidlo pri peciálnej základnej kole z dôvodu èastých
dopravných nehôd.
Primátor informoval, e situácia
je v rieení, v I. polroku 2006 bude vybudovaná odvodòovacia
mrea. Mesto rieilo problém so
súdnym exekútorom oh¾adne
majetkovo - právneho vysporiadania pozemkov na výstavbu
miestnych komunikácií. Uvauje
tie so zámenou pozemkov cca
3005 m2.
K osadeniu zvodidla sa vyjadril
prednosta úradu - poiadavka je
oprávnená, mesto bude kona
v spolupráci so správcom komunikácie t.j. Regionálna správa
ciest, ktorý musí da súhlas.
Viceprimátor MVDr. Róbert Kazarka iadal premiestni kninicu
do objektu "Barónové"., vylúèi
parkovanie od areálu poty po
kriovatku na ul. Mlynskú po pra-

vej strane smerom do Bratislavy
z dôvodu výtlku na opaènej strane cesty I/2. Informoval, e obèania ul. SNP upozornili na dodriavanie zatváracích hodín pohostinstva Stupavská krèma v letných mesiacoch. iadajú schváli
zatváraciu dobu maximálne do
24.00 hod. poèas celého týdòa.
Poslanec Pavel Kubíèek iadal
vykona inventúru súèasného
stavu s nakladaním majetku
mesta "barónové", na aprílovom
poda informáciu aký bude ïalí
postup. Predloi na aprílové zasadnutie MsZ a na rokovanie prizva zástupcov Klubu Abellimento. Aktualizova mapy mesta v informaèných tabuliach pri Slovenskej sporite¾ni a na Nám. SP. Sú
znehodnotené, neèitate¾né, pod¾a slov poslanca je správcom
informaèných tabú¾ Mestské kultúrne stredisko Stupava.
Poslanec Gustáv Bele iadal informácie k ïaliemu nakladaniu
majetku mesta "Barónové" iadal
zabezpeèi vyjadrenie verejnosti,
predloi alternatívy rieenia tejto
èasti mesta na verejnú diskusiu.,
zabezpeèi osadenie tabú¾ "zákaz
venèenia psov" medzi bytovým
domom na ul. S. Chalupku a materskou kôlkou ul. Ruová. iadal informáciu, èi má riadite¾ Z
právo prenajíma za odplatu priestory koly? Upozornil, e na ul.
Lipovej svieti verejné osvetlenie
iba v urèitých èasových úsekoch
K prenajímaniu priestorov koly
primátor povedal, e Základná
kola je samostatný právny subjekt, so tatutárnym zástupcom,
ktorým je riadite¾ koly. kola má
právo a povinnos hospodári so
svojim majetkom.
Poslanec Karol Janata upozornil,
e na ul. Hviezdoslavovej, pri rodinnom dome p. Stríbrnskej je
ve¾ká jama, iadal zabezpeèi jej
odstránenie. iadal vykona rekontrukciu vodovodného potrubia na Devínskej ceste a Záhumenskej ul. v spolupráci s dotknutými organizáciami.
Poslanec Ing. Peter Mazúr kontatoval, e doposia¾ neobdral
odpoveï na interpeláciu z januárového zasadnutia MsZ 2006.
iadal vyvola rokovanie s p.
Kadnárom a s p. Vanekom
oh¾adne vyrieenia "retaurácie
Karkulka"., vykona vetky po-

trebné kroky na realizáciu kruhového objazdu., vyriei parkovanie na ceste I/2 v úseku od kostola po základnú kolu, vybudova odboèovacie pásy.
Poslanec Frantiek Lachkoviè
iadal zabezpeèi zvukový záznam zo zasadnutí mestského zastupite¾stva., opravi zápis z MsZ
23. 02. 2006 - návrh na zmenu
otváracích hodín takto. Kaviarne:
nede¾a - tvrtok do 24.00 hod.,
piatok, sobota do 02.00 hod.
Retaurácie: nede¾a - tvrtok do
22.00 hod., piatok, sobota do
23.00 hod. Pohostinstvá: nede¾a
- tvrtok do 22.00 hod., piatok,
sobota do 23.00 hod. Kontatoval, e 15 x interpeloval, avak
nedostal iadnu odpoveï na interpeláciu oh¾adne prepadnutého chodníka na ul. Dlhej, iadal,
aby odpovede na interpelácie
boli zasielané v materiáloch na
nasledujúce zasadnutie MsZ.
iadal, aby sa neposkytoval príspevok z rozpoètu mesta na vývoz splakov tým obèanom, ktorí
nemajú trvalý pobyt v Stupave.
Navrhol odvies vodu z lokality
pri strelnici na iné pozemky, aby
netiekla po komunikácii a vybudova odvodòovaciu mreu.
Upozornil, e na chodníkoch
v okolí Múzea F. Kostku sú ve¾ké
kalue, nutné je upravi chodník,
podobný stav je na chodníku na
ul. Kúpe¾ná.
iadal reklamova úpravu chodníkov po výstavbe kanalizácie na
ul. Dlhej, záruka nebola uplatnená. iadal informáciu o predaji
buldozéra v MsPTS. iadal, aby
sa mesto zaoberalo rieením
svojvo¾ného zaberania verejných
priestranstiev pri rodinných domoch. Navrhol, aby pracovníci
vykonávali vyh¾adávaciu èinnos.
Upozornil, e projekt chodníka
na ul. Novej neriei odvodnenie.
iadal aktualizova pracovný poriadok mesta.
Poslanec Mgr. Martin Prokop
upozornil, e na ulici Nová smerom k rybníku je navozená zemina. Primátor mesta informoval,
e zeminu navozil majite¾ pozemku.
V bode programu Rôzne primátor mesta Ing. J. Bele informoval, e hlavná kontrolórka mesta
Ing. Packová sa vzdala èlenstva
v dozornej rade v a.s. Polygón.
Navrhol, aby mesto v dozornej
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rade zastupoval poslanec Ing.
Jozef Ukropec. Z dôvodu jeho
neprítomnosti na zasadnutí mestského zastupite¾stva navrhol za
èlena dozornej rady Ing. Petra
Mazúra. Informoval, e Ministerstvo kultúry SR vypísalo grant
"Obnovme si svoj dom". Mesto
podalo iados na opravu "praniera" vo výke 200 tis. Sk. Spolufinancovanie mesta je vo výke
10 - 15 %. Pranier nie je majetkom mesta. Preto mesto uzatvorilo nájomnú zmluva s Farským
úradom na 50 rokov. Informoval
o rieení iadosti o nápravu - parkovanie vozidiel na ul. Novej pri
portovej hale, ktorú podal p. Valoviè. Mestská polícia urobila fotodokumentáciu. Po obhliadke
vozidlá neparkujú vo vjazde do
rodinného domu. Poiadal poslancov, aby v súlade so zák. è.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení
zák. è. 545/2005 Z. z. do 31. 03.
2006, si splnili povinnos a odovzdali majetkové priznania.
V rôznom viceprimátor MVDr. Róbert Kazarka poïakoval tým poslancom, ktorí podporili návrh na
budovanie kanalizácie v meste.,
poslanec Frantiek Lachkoviè
iadal prerokova svoju iados
o zámenu pozemkov s mestom.,
poslanec Pavol Huk sa informoval, èi bude organizovaná brigáda na skrá¾ovanie verejného
priestranstva - treba pohraba lístie na verejnom priestranstve pri
bytovom dome na ul. S. Chalupku. Poslanec Karol Janata uviedol, e v závere rokovania mestského zastupite¾stva poslanci
odovzdali majetkové priznania,
ktoré preberala komisia schválená mestským zastupite¾stvom.
Poslanci uloili prednostovi úradu aktualizova "Pracovný poriadok" v zmysle úplného znenia zákona èíslo 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
MsZ uznesením schválilo Ing.
Petra Mazúra do dozornej rady
akciovej spoloènosti Polygón
Stupava.
-pod¾a msú-

Zohor

Zasadalo obecné zastupite¾stvo

Dolné Pomoravie oèami mladých bádate¾ov ekológov zo Zohoru

Zohor - Dòa 5. apríla sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva v Zohore.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu o organizaènom technickom
zabezpeèení volieb do NR SR v roku 2006, správu finanènej komisie,
správu kultúrnej komisie, iados Slovenského rybárskeho zväzu,
MsO, Stanièná 5, Zohor, agro-enviromentálne projektové zámery spoloènosti Mlyny Záhorie, a.s. Senica (èo znamená zákaz aplikácie pouitia kalu a iných sedimentov na pozemky uvedenej firmy), predloenie základného návrhu ÚPD - územný plán zóny Nandin dvor
spoloènosou MAXX- ART, s.r.o. Bratislava; a informáciu o iadosti na
vyjadrenie k zadaniu, správu pani starostky o povodòovej situácii na
územní náho okresu a kanála Malina., iados obyvate¾ky ulice Na
trávnikov o výrub topo¾ov, informáciu stavebnej komisie o rieení iadostí, ponúk a iné: firma Recykling - Daniela Siváková, Láb; RG Servis
- Richard Grega, Sekule; p. Poláka, Domkárska 7, Zohor, A.S.A. Slovensko, s.r.o., p. Zlatice Fonárovej, Stanièná 7, Zohor, p. Petra Vaseka, Stanièná 9, Zohor, list predsedu VÚC p. Bajana (pomoc a spolupráca medzi VÚC a obcou), odpoveï p. Gerthofera Jozefa, Kvetná
35, Zohor (stanovisko k Uzneseniu è. 29).
Poslanci schválili návrh na schválenie ceny ÚRSO za odvedenie a èistenie odpadových vôd v obci Zohor vo výke 18,- Sk / m3, 15% podiel
spolufinancovania obce Zohor na oprave výtlkov príjazdovej komunikácie ku skládke A.S.A. Zohor v zmysle predloeného návrhu dohody, najviac vak do sumy 320.000,- Sk bez DPH, dotáciu na èinnos
zdravotného strediska - detský pediater so sídlom Kvetná 1, Zohor
v sume 40.000,-Sk / mesiac (po dobu troch mesiacov t.j. prehodnotenie situácie - Jún 2006), uvo¾nenie finanèných prostriedkov z rozpoètu obce Zohor na dobudovanie kanalizaènej prípojky pre objekt zdravotného strediska - detský pediater v sume 80.000,- Sk v zmysle preloených návrhov, uvo¾nenie finanèných prostriedkov z rozpoètu obce Zohor na poloenie 110 m2 zámkovej dlaby pre objekt zdravotného strediska - detský pediater v sume 53.000,- Sk v zmysle preloeného návrhu, dodatok è.2 zmluvy o nadstavbe a prístavbe bytov
a nebytových priestoroch medzi obcou Zohor zastúpenou starostkou
obce Zohor a stavebníkom H.C.K. Group s.r.o.
Obecné zastupite¾stvo svojím uznesením súhlasí: s návrhom komisie
kultúry, portu a sociálnych vecí, aby obec Zohor potvrdila otváracie
hodiny prevádzke CARD CLUB VENDELÍN na Dolnej ulici 17, Zohor
v zmysle iadosti jej majite¾a na skúobnú dobu jeden rok s tým, e
si vyhradzuje právo v prípade saností obèanov na ruenie noèného
k¾udu, upravi otváracie hodiny. Prevádzkovate¾ je povinný dodriava
ustanovenia VZN è. 2 / 1995 o pravidlách spolunaívania., s umiestnením stavby (sociálno-administratívne priestory) v areáli A.S.A. Zohor, v zmysle iadosti., s vydaním záväzného stanoviska k vybudovaniu prevádzky na výkup, úpravu a expedíciu druhotných surovín
(elezného rotu a farebných kovov) - "Areál KBZ Zohor v k. ú. Zohor",
iadate¾ firma KBZ s.r.o. so sídlom v Koiciach.
Poslanci obecného zastupite¾stva nesúhlasili s umiestením prevádzky zhodnocovania stavebného odpadu firmy RECYKLING Láb
v objekte bývalého PD Zohor.
Obecné zastupite¾stvo poverilo:
1. Pracovníkov OcÚ Zohor pod¾a referátov, aby odpovedali na prejednané iadosti, prípisy v súlade s rozhodnutiami Obecného zastupite¾stva a prejednaní v komisiách.
2. Pracovníèku OcÚ, aby na základe iadosti o výrube topo¾ov Na trávnikoch poiadala o vypracovanie odborného posudku Správu
CHKO Záhorie.
-pod¾a ocú-

(Prezentácia environmentálneho projektu)
Región dolného Pomoravia je známy mnohými kultúrno-historickými pamätihodnosami, ale i osobitou, niekedy ako definovate¾nou krásou a pútavosou, ba a
tajomnosou svojej prírody.
Rieka Morava s pri¾ahlými mokraïami je jednou z najzachovalejích rieènych nív
v strednej Európe. Bola vyhlásená za Ramsarskú lokalitu t. j. mokraï medzinárodného významu. Niva Moravy patrí do Chránenej krajinnej oblasti Záhoria.
Organizácia DAPHNE - Intitút aplikovanej ekológie realizovala u viacero projektov v tomto regióne zameraných na zvyovanie ekologického povedomia verejnosti, podporu ekoturizmu a environmentálnu výchovu detí v kolách.
V súèasnosti realizuje i projekt Environmentálna komunikácia v kolách a obciach dolného Pomoravia. Do projektu je zapojených 14 obcí a kôl. Zmyslom
projektu je formovanie pozitívneho vzahu k ivotnému prostrediu svojho regiónu,
ale i k celej, dnes tak doráòanej prírode.
Nu a práve do tohto projektu sa zapojila i naa kola. Sedem iakov - bádate¾ov
so svojou koordinátorkou Mgr. Máriou Krianovou, uèite¾kou prírodopisu.
Práca na projekte trvala dva roky. Ich bádanie sa zameralo na tyri tematické
oblasti: voda, biodiverzita, energia a odpady. Získavali poznatky zo koly a jej okolia, robili prieskum v obci a okolitej krajine, v jej urèitých lokalitách. Získané poznatky triedili, spracúvali a zaznamenávali skutoènosti. Neskôr sa zamerali na vytvorenie vlastnej vízie okolitého ivotného prostredia èi u v kole, v obci alebo
v chotári - v lesoch, potokoch, na lúkach. Merali, váili, robili pokusy, analyzovali,
zhotovovali pomôcky, objavovali, uèili sa...A nakoniec to vetko i výtvarne spracovali na posteroch.
Harmonogram projektu je neúprosný, blíil sa èas jeho prezentácie. Jedno slovo,
a za ním opä ve¾a práce. kola vidite¾ne oila. Kadý, kto vedel a mohol, sa zapojil do prípravy.
Prezentácia projektu sa uskutoènila 21. marca 2006 popoludní v Základnej kole
v Zohore. Inokedy celkom bená uèebòa sa zmenila na nepoznanie. Akoby na
úèastníkov dýchol kúsok prírody. Ve¾a kvetín, na stenách výtvarné práce a fotografie s motívmi prírody, nástenky, na ktorých boli zaujímavé údaje s ekologickou
tématikou a citáty o vzahu èloveka k prírode a prostrediu, v ktorom ije. Prezentáciu otvorila p. Krianová. Privítala starostku obce pani ¼ubicu Havranovú, zástupkyne organizácie Daphne, vedenie koly, uèite¾ov, pracovníkov koly, zástupcov
rodièov i iakov, ktorých sa tu zilo skutoène ve¾a. Predstavila mladých realizátorov projektu - iakov naej koly: Lenku Sekereovú, Luciu Grancovú, Eriku Rechtorovièovú, Tatianu Kimlièkovú, Patrika Kovára, Martina paleka a ocenila i prácu
neprítomnej Adriany Hubekovej. Vo svojom príhovore hovorila o prírode ako
o vzácnej knihe plnej tajomstiev, ktoré èlovek môe objavova len s citom a hlbokým porozumením. A o to sa snaila so svojimi mladým bádate¾mi - tomu ich uèila celé dva roky.
Potom sa u ujali slova realizátori. Prezentovali svoju prácu vecne, ba odborne,
predkladali dôkazy, výsledky svojich výskumov a pozorovaní. Porovnávali skutoènos so svojimi víziami, ktoré jedna iaèka z tímu nazvala snom o budúcnosti.
Snom o zdravej prírode, vodách a lesoch plných pôvodných ivoèíchov, èistom
ekologickom prostredí a recyklácii odpadu. Chlapci zase s ve¾kým záujmom rozprávali o èistej výrobe energie- veterných elektráròach a slneèných kolektoroch.
Vetci sme poèúvali so zaujatím a pozornosou- dospelí i iaci. Po ukonèení
prezentácie nasledovali príhovory hostí a diskusia.
Pani starostka s dojatím ïakovala mladým bádate¾om i koordinátorke p. Krianovej za ich prácu a hovoria o ïalích plánoch, pripojili sa zástupkyne Daphne, ktoré
s uznaním hodnotili prínos detí do problematiky ekológie regiónu.
Diskusia a ivé rozhovory pokraèovali pri malom pohostení. Atmosféra celého
podujatia akoby sa niesla v duchu motta, ktoré si vybrali deti z uèebnice ekológie:
"Chytil som motý¾a - uhynul mi v dlani, Odtrhol som kvietok - zvädol mi.
Vtedy som pochopil, e prírody sa nesmiem dotýka rukami, ale srdcom".
Mgr. Kimlièková Helena, Z v Zohore

Spoloèenská kronika - Zohor
MAREC
Zomreli
Mária Vachálková 1925
Ján Bertoviè 1958
Frantiek Milinský 1949
Nikodém Hrica 1922
Johanna tefanovièová 1931
Mária Rybárová 1915

Narodili sa
Roman Gerthofer
Zosobáili sa
Erik Hickievè - Mária
Kovaèevitová
Peter Gutta - Alexandra
Závadová
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Ve¾ká noc
Na iackej svätej omi v týchto dòoch
pôstu som poloil iakom nieko¾ko otázok. Z nich vyberám: Kto poslal Pána
Jeia na svet?
Nebeský Otec.
Aké poslanie mal Pán Jei na svete?
Svet vykúpil.
Èím a ako Pán Jei vykúpil svet?
Svojou smrou a zmàtvychvstaním.
Odpoveïami detí som bol nadmieru
spokojní. Presne triafali. Povedali vlastne vetko o Ve¾kej noci. Nespomínali
ibaèku, oblievaèku, prebúdzanie jari
a podobné okrajové záleitosti, ale gro:
Pán Jei bol umuèený, pochovaný
a tretieho dòa vstal zmàtvych. Èo je napokon stredom hlásania evanjelia
Jeia Krista.
K vykúpeniu treba ete dovysvetli, e
je to: odpustenie hriechov, víazstvo
nad smrou, èo sa rovná veènému
spaseniu a blaenému ivotu v Bobu....Pravda, ak prijímame tieto hodnoty vo viere Jeia Krista Boieho Syna.
Bez viery niet spásy ani veèného blaeného ivota.
Najväèí problém robí èloveku ani nie
tak smr, ale hriech. Tvárime sa akoby
ho ani nebolo, alebo skôr tak ijeme
akoby ho ani nebolo. Lene pravda
o èloveku je iná.
Od poèiatku svojho vzniku bol èlovek
postavený tvárou v tvár zákonu, ktorý
mu vyjadroval Boiu vô¾u. ¼udia sú
spravodliví alebo zlí pod¾a postojov,
ktoré zaujmú k tomuto zákonu, ktorý je
im vpísaný do svedomia a ich obhajuje alebo obalúva.
V Biblii to vidíme na postavách Adama, Evy, Kaina, Ábela, Noema a jeho
supútnikov,
"... Ktorí boli len telo...", ako poznamenáva Biblia. Potom sú to ïalie postavy, ako: Abrahám, Sára, Lót, Izmael,
Izák, Jakub, Ezau, Jozef a mnohí ïalí.
U aj z ich správania mono usúdi, e
Boha a jeho zámer s èlovekom mono
s istotou pozna svetlom zdravého rozumu. Ide o tzv. prirodzený zákon platný pre kadého èloveka, zároveò, e
v òom je zakódovaný cie¾ i zmysel existencie èloveka. Tak to píe aj sv. Pavol:
"I pohania vedia, e Boh je a e je odplatite¾ dobrého aj zlého."
Dobré a zlé je viac ako osoné a neosoné, príjemné a nepríjemné, astné
a neastné. Súd svedomia ide ruka
v ruke s hlbokými pocitmi napätia a nepokoja, ale aj k¾udu a radosti. Napätia
a strachu, e sa nezhodujem s vlastným a najhlbím urèením svojho ivota. Radosti a pokoja, e som v poriadku so svojim uèením. Aj z naej túby

Postoje ¾udí k prikázaniam sú rozlièné.
Poèúvame napr.: takéto vyjadrenia:
- príkazy, zákazy dnes sú neúèinné,
radej vo¾me o vetkom diskusiu.
Osobný boh - to nie, mono pripusti
nejakú boskú energiu, rozptýlenú vo
vesmíre. . . nejaké to prevtelenie. . .
zvieracie okruhy, ktoré majú na nás
vplyv, horoskopy - na tom nieèo bude.
. . poèúva v telke vetkyòu, vykladaèku kariet. O truktúrach nám ani nehovorte, zvlá nie o cirkevných. Boh nás
nebude predsa zväzova ani zotroèova. Sme u nato¾ko osvietení a slobodní, e ani Boh si z nás nemôe robi
nevo¾níkov. . .
K týmto a podobným dobovým hovorom aspoò toto chcem poveda
- Dekalog, desa Boích svätých slov,
má hodnotu sám v sebe. Nebola mu
daná zvonku, od èloveka èi od spoloènosti. Poctivos, staros o ivot, manelstvo, rodina, mu, ena, pohlavnos,
úcta, embrio. . . sú hodnoty samé v seba a o sebe. Èlovek ani spoloènos èi
¾udstvo ako také nemá iadnu zásluhu
na tom, aké veci sú v sebe, vo svojej
objektívnej bytostnej pravde a v bytí.
Ony ju majú od vtedy odkedy sú, bez
oh¾adu na mienku èloveka
Prikázania, prirodzený zákon sú vyjadrením naej najhlbej túby po dobre
a veènom bytí. Ïaleko presahujú ná
vedný deò i celý pozemský ivot a nasmeruvávajú nás k horizontom veènosti. . . oko nevidelo, ucho nepoèulo.
..
Formulácia Desatora je primitívne
struèná. Jednoducho vyslovuje: Ja
som Pán, tvoj Boh. . . svä sviatoèný
deò. . . cti otca, matku. . . nezabi. . .
nesmilni. . . v nich je vak obsiahnutá
vetka úcta k ivotu, je tam trvalá hodnota a zmysel. V desiatich heslách,
ktoré mono spoèíta na rukách, máme
pospolu celé svedomie ¾udstva. Toto
vetko a ete velièo iné je náboenstvo.
V tejto súvislosti mi dovo¾te malé expozé, malú poznámku. Ako mono
chápa vyjadrenie jedného z naich politikov, e navrhne a sa prièiní, aby náboenstvo nebolo v kolách povinne
volite¾né a ako rozumie SMS na TA3,
e: "koneène sa naiel niekto odvány,
kto povedal, e náboenstvo nepatrí do
tátnej koly a e je to tmárstvo."?
Spomínaní aktéri aspoò prelistovali
Malý katechizmus, alebo skúsili i
v zásadách, o ktorých sme hovorili?
Mne sa zdá, e im ide skôr o to rímske
"chlieb a hry", alebo ako to nazval
Umberto Eco a po òom aj Lajos Grendel o pseudopolitiku a pseudokultúru.
Obe by mohli existova, keby neexisto-

by dobrým tie vystupuje tuenie, e
ja, koneèná a slabá bytos mám cie¾
a e som zameraný k absolútnemu dobru. Preto hovori a vies diskusie o svedomí má opodstatnenos i zmysel.
Absolútnu prioritu má kult, lebo z neho
vyvierajú morálne zásady a kritéria, pod¾a ktorých sa tvorí právo a poriadok
v ¾udskej spoloènosti. Len ak je správny vzah k Bohu, len vtedy môu by
v úplnom poriadku vetky ¾udské vzahy: - vzah ¾udí navzájom i vzah ku
stvorenstvu. Pravdivý kult k Bohu je
kontitutívna existencia èloveka vo
svete, lebo len kult presahuje vedný
ivot èloveka a dáva mu úèas na existencii Boieho sveta. ivot, nad ktorým
nie je rozprestreté nebo je aivý
a prázdny, uzavretý a bezcie¾ny. Je to
circulus vitiózus, bludný kruh. Na
vlastnej koi sme zaili kultové a právne normy za ateizmu a materializmu,
ktoré boli obyèajným podvodom
a bombastickým prázdnym triumfalizmom.
Preto Moji hovorí faraónovi: "... ani
sami nevieme, èím máme slúi
Pánovi..."
V týchto slovách je vyslovený celý zákon liturgie, etosu i práva. Boh sám
ukáe, ako mu máme slúi.
"Èlovek je oslavou Boha a Boh je spásou èloveka", píe sv. Irenej. Ako to dopadlo s èlovekom, keï zaène robi na
vlastnú päs, je vidie v dramatickom
príbehu o zlatom mladom býkovi èi jalovièke, ktorého ulial Áron na popud ¾udu, ktorému sa potom klaòali a následne sa hriene zabávali, kým Moji bol
na vrchu Sinaj. Boha zniesli k sebe dolu, do svojej podoby, do vidite¾nosti
a pochopite¾nosti. Je to stiahnutie Boha
do svojho sveta. Boh tu musí by, keï
ho potrebujeme a musí tu by tak ako
ho potrebujeme. My mu porúèame. Je
to svojvo¾nos kultu a ivota.
Tento kult sa stáva slávnosou, akú si
spoloèenstvo ustanovuje samo. Poklona mladému zlatému býkovi èi jalovici
sa premieòa na oslavu seba samých:
jedlo, pitie, zábava, spev. Tanec okolo
býka alebo jalovice, je kult banálneho
zmyslového seba uspokojovania.
V òom u nejde o Boha, o pravdu a èloveka, ale o vytvorenie vlastného alternatívneho malého svojho sveta. Vetko
je v alternatívnych monostiach: Boh,
èlovek, ena, mu, diea, manelstvo,
rodina, sex, láska, svet. Vetko je rozdrobené na márnivé kúsky, len niè v plnosti a pravde. Na konci týchto fosilných taneèných kreácií sa dostaví frustrácia a pocit prázdna, ako to pravdivo
vyslovil Sartre: "ivot je zúfalý tanec
nad hrobovou jamou."
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val pseudokonzument. Výrobca i konzument sa stretávajú v harmonickej
symbióze. Je to únik pred zodpovednosou. "diktatúra masového èloveka
znièí západnú civilizáciu," povedal
Sandor Marai.
Nakrátko ako k zavàeniu a k opravdivej bodke sa vráme k tomu, èo sme
dnes èítali v 1. Kor a k Ev. Pán Jei vyháòa predavaèov, peòazomencov
a kupcov z chrámu. Vyháòa biznismenov a hráèov z posvätných miest. Sú to
tí, ktorých Pavol nazval Grékov a idov.
Jedni sa hrajú na filozofov a druhí na
diskutérov. Stále im èosi chýba. Nikdy
nemajú dos dôkazov a dôvodov. Spochybòujú tisícroèné skúsenosti ¾udstva, na vetko potrebujú papier, majetok, maèku, psa. . . manelstvo a rodina nie.
My vak hlásame Krista ukriovaného
a vzkrieseného. Zborte tento chrám . .
. to nie je len príkaz, zákaz, ale moc Boia, ktorá v jeho milosrdnej láske zachraòuje svet a kadého z nás z toho,
èoho sa najviac obávame a na èo nestaèíme: zbavi sa hriechu a smrti. On je
cesta, pravda a ivot. . .
Jeden z najslávnejích mudrcov Indie
bol Svetaketu. Keï mal sedem rokov
poslal ho otec tudova vedy. Vrátil sa
domov a otec sa ho pýta:
"U vie to, èo keï èlovek vie, vie vetko? Objavil si to, èo keï èlovek objaví,
prestane akéko¾vek trápenie?"
"Nie", priznal sa Svetaketu
"to teda znamená, e vetko, èo si sa
za tie roky nauèil, je bezcenné, syn
môj."
Na Svetaketua pravda otcových slov
nato¾ko zapôsobila, e sa vydal na cestu, aby pomocou ticha naiel múdros,
ktorú nemono vyjadri slovami.
Keï vyschne rybník a ryby leia na
rozpukanom dne, môe sa snai ich
zvlhèi svojím dychom, alebo slinou,
ale nikdy to nebude to isté, ako keby si
ich hodil spä do riadneho rybníka.
Neprebúdzaj ¾udí k ivotu teóriou. Vrhni
ich spä do reality. Pretoe tajomstvo
ivota sa skrýva v ivote samom a nie
v rozumkovaní o òom.
Ide o ivot, a ten ivot je Pán Jei. Je
to ten Jei, o ktorom píe sv. Ján: "My
sme ho videli, poèuli, dotýkali sme sa
ho. Je to Boí syn. O òom hovorí zákon
i proroci. On je A a O. v òom bol a je ivot. V nikom inom niet spásy. A my
vám to zvestujeme.
vdp. Jozef Slamka, zohorský dekan

Záhorská Bystrica

JARNÁ BRIGÁDA

Archeologické náleziská najstarieho osídlenia Záhorskej Bystrice

Prírodné a klimatické podmienky sú faktorom, ktorý determinuje osídlenie územia
v prevanej miere. Inak tomu nebolo ani v prípade teritória dnenej Záhorskej Bystrice, kde boli u oddávna vhodné podmienky pre rozvoj trvalejieho osídlenia. Nechýbali tu vodné toky, úrodná pôda, úpätia Malých Karpát poskytovali dostatok
dreva na stavbu obydlí.
Súvislé stopy osídlenia katastra Záhorskej Bystrice môeme sledova od druhej
polovice 6. storoèia pred Kristom, kedy sa tu usadili ¾udia kultúry s lineárnou keramikou. Osada sa rozprestierala na pravej strane Vápeníckeho potoka v polohe Krèe. Osady tohoto typu pozostávali zväèa len z nieko¾kých domov dlhých 20 a
30 metrov. Zlomky keramiky svedèia o tom, e táto lokalita bola obývaná aj v nasledujúcich obdobiach ¾udom Lengyelskej kultúry. Zánik osady pri Vápeníckom
potoku kladú archeológovia do obdobia okolo roku 4800 pred Kristom, kedy sa
naèas konèia stopy súvislého osídlenia na území Záhorskej Bystrice.
Na konci 5. a na zaèiatku 4. storoèia pred Kristom sa osídlenie presúva do stredu dnenej obce, o èom svedèia nálezy tzv. ludanickej skupiny lengyelskej kultúry.
Svedèia o tom fragmenty keramiky a kamenných nástrojov nájdených v záhrade
p. Rudolfa Iváka, i z polohy Panské na ¾avom brehu Moravy.
Eneolitické osídlenie v mladej dobe kamennej dokumentujú povrchové nálezy
keramiky v lokalite Panské v povodí Lamaèského potoka. Mladí je nález kamennej sekery zo sídliska na rozhraní lokalít Hrachovisko a Ivance nad Marianským
potokom a nález èrepov z lokality Krèe.
Ve¾kým kultúrnym a hospodárskym prínosom bolo zdokonalenie techniky zlievania kovov a objavenie bronzu ako pevného materiálu vhodného na výrobu nástrojov, no predovetkým zbraní. Z obdobia 2300 - 2000 pred Kristom, kedy sa na
území Slovenska objavujú najstarie kultúry doby bronzovej, nemáme na území
Záhorskej Bystrice doklady pre osídlenie. O trvalejích sídlach svedèia a nálezy
Velatickej kultúry z 12. storoèia pred Kristom - fragmenty keramiky z lokalít Panské, Hrachovisko a Dievèí hrádok, pozoruhodný je aj bronzový hrot kopije z polohy Krèe.
V mladej dobe bronzovej môeme sledova pokrok v usporiadaní ¾udských spoloèenstiev, rástla spoloèenská i majetková diferenciácia v rámci jednotlivých osád
i medzi osadami navzájom. ¼udia cítili potrebu chráni svoj majetok i holý ivot,
èo bolo príèinou budovania opevnených sídlisk - hradísk s drevozemnou kontrukciou. V katastri obce Marianka v polohe Barania lúka sa rozprestieralo takéto sídlisko na rozlohe 10-12 hektárov a z èasti zasahovalo i do katastra dnenej
Záhorskej Bystrice.
Laténske osídlenie mladej doby eleznej je v Záhorskej Bystrici doloené nálezmi zlomkov keramiky z 2. a 1. storoèia pred Kristom z lokalít Dievèí hrádok a Krèe.
Medzi pozoruhodné nálezy patrí aj náramok z modrého priesvitného skla i vcelku
zachovaná hlinená nádoba z lokality Boháèky.
V prvých tyroch storoèiach po Kristovi sa nae územie dostalo do priameho
styku s vyspelou antickou civilizáciou rímskeho impéria. Práve územie tzv. Bratislavskej brány na sútoku Dunaja a Moravy sa ukázalo ako strategicky významné na
budovanie oporných bodov Rímskeho impéria proti výpadom germánskych kmeòov. Dokladom o pobyte Germánov na území Záhorskej Bystrice je bronzová spona z noricko-panónskej oblasti nájdená v lokalite Dievèí hrádok, do tohto obdobia
spadá aj nález rímskych mincí na Hrachovisku, z ktorých sa zachoval len denár
Faustíny starej.
Do polovice 3. storoèia sa datuje nález iarového hrobu pri Po¾nom mlyne.
Vpád Hunov do juhoruskej a èiernomorskej oblasti okolo roku 375 vyvolal
najväèí etnický presun v dejinách Európy. Výsledkom tzv. ve¾kého sahovania národov bol aj príchod slovanského etnika do jeho terajích sídel. V priestore tzv.
Bratislavskej brány vak Slovania po svojom príchode ili najprv v susedstve Longobardov a neskôr nomádskych Avarov. Dôkazom vye dvestoroènej symbiózy
týchto etník je Slovansko-avarské pohrebisko v polohe Lokvy v katastri mesta Stupava, kde sa pochovávalo pribline v rokoch 650 a 800. Pri archeologických výskumoch sa tu odkrylo 262 kostrových i iarových hrobov s nálezmi zbraní,
kovaní konských postrojov, ozdôb i keramických nádob.
Nálezy z predve¾komoravského a ve¾komoravského obdobia sú nateraz ve¾mi
sporadické, nalo sa len zopár zlomkov keramiky na dolnom toku Vápeníckeho
potoka.
Hoci prvú písomnú správu o Záhorskej Bystrici datujeme do roku 1314, z archeologického bádania je zrejmé, e v katastri dnenej obce existovalo pred trnástym storoèím nieko¾ko stredovekých osád. Do rozpätia 10.-12. storoèia môeme
datova osadu na Dievèom hrádku. O nieèo neskôr vznikla osada s domcami pozdå Vápeníckeho potoka v polohe Panské pri Morave, ktorú pod¾a nálezov keramiky
datujeme do prelomu 12. - 13. storoèia. Ïalou stredovekou osadou bolo sídlisko
na Hrachovisku.
Dr. Martin Besediè

Dòa 22. APRÍLA 2006 sa uskutoèní JARNÁ BRIGÁDA èistenia verejných priestranstiev, okrajových èastí obce, parkov, komunikácií
a chodníkov v mestskej èasti Záhorská Bystrica.
iadame vetkých obèanov, aby sa do tejto verejnoprospenej akcie
zapojili a svojou prácou prispeli k zlepeniu ivotného prostredia
v Záhorskej Bystrici. Zákon o obecnom zriadení hovorí nielen o právach obèanov, ale aj o ich povinnostiach (v § 3):
"Obyvate¾ obce sa podie¾a na rozvoji a zve¾aïovaní obce a poskytuje
pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný ...ochraòova
majetok obce a podie¾a sa na nákladoch obce, vykonáva menie
obecné sluby organizované obcou, ktoré sú urèené na zlepenie
ivota (a) ivotného prostredia..."
Príïte preto v sobotu o 8.00 HOD. PRED MIESTNY ÚRAD.
Prineste si aj lopaty, metly, hrablièky.
¼AHOSTAJNOS ETE NIKDY NIÈ NEVYRIEILA.
PRETO BUÏME RADEJ ÈINORODÍ!
Obyvatelia, ktorí majú záhradný odpad, konkrétne konáre a väèie
haluze èi suchú vínnu révu, môu ju dovies na portové ihrisko na
Tatranskej ulici, kde bude stá dòa 22.4. drvièka.

POZVÁNKA

Kultúrna komisia pozýva vetkých Záhorskobystrièanov, cezpo¾ných, priate¾ov, starých aj mladých na tradièné stavanie máje dòa
30. apríla o 19. tej hodine. Vyhráva bude Dychová hudba pána Milana Bilaèièa, k zahryznutiu bude klobáska a cigánska peèienka.
Ste srdeène vítaní.

(Spracované pod¾a FARKA, Z.: Najstarie osídlenie Záhorskej Bystrice,
In: Záhorská Bystrica - historicko-národopisná monografia. Bratislava 2004)
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Rozhovor so starostom

Na obecnom zastupite¾stve sa hovorilo o stave investièných aktivít v mestskej èasti. Kde sa plánuje najväèia
zástavba? Chystá sa i polyfunkèný objekt? Plánuje sa
dáka zmena aj v cestných komunikáciách?
V zóne Krèe by malo by vydané stavebné rozhodnutie v júni tohto roku a stavebné práce zaènú v septembri. Aj v lokalite Vlkovky sú investori pred vydaním stavebného povolenia a ete v prvom polroku je
predpoklad, e sa zaène výstavba ininierskych sietí. V centre obce
by mal by spoloènosou Dom System dokonèený bytový dom B1 do
mája a nadväzne v máji by sa mala zaèa stavba polyfunkèného
domu B2. Na prízemí budú garáové priestory a rôzne komerèné
sluby. Na ostatných podlaiach sú naplánované byty. Nadstavbu
zdravotného strediska od marca investorsky realizuje spoloènos
HCK Group a plánuje sa dokonèi v auguste.
V tomto roku chystáme rekontrukciu cestnej komunikácie Plaveckej
ulice, ïalej vozovky na Vlkovkách a pred pekáròou u Floriánka by sa
mala dopravná situácia sa riei výstavbou chodníkov. V pláne je
i prestavba prepojenia z Pútnickej na Trstínsku.
V súèasnosti je aktuálny problém rozvodnenos troch záhorskobystrických potokov, keï spodná voda presakuje aj do suterénov
obytných domov. Aké kroky podnikla obec, aby zmiernila dopady
povodòovej situácie na majetok obèanov?
V piatok 31.3. o druhej hodine zasadala okresná povodòová komisia,
na ktorej sme skontatovali, e kritická situácia je v mestských èastiach Devín a Devínska Nová Ves. V Záhorskej Bystrici vodné toky, Vápenícky potok, Bystrický potok a Mariánsky potok zaznamenali zvýenú hladinu vody, ale ich korytá sú dostatoèné, aby povrchové
a daïové vody odviedli. Na prípadné odstránenie havarijných situácií v suterénoch a pivniciach rodinných domov v niektorých èastiach
Záhorskej Bystrice, kde povrchové vody majú kadoroène zvýenú
hladinu, je k dispozícii novo zakúpené kalové èerpadlo v hodnote 60
000 SK. Na základe rozhodnutia miestneho zastupite¾stva ho budú
môc vyuíva súkromné osoby. Prevádzku a obsluhu èerpadla
zabezpeèia hasièi, avak náklady na pohonné hmoty si budú musie
uhrádza jednotliví obèania sami.
Plánuje sa revitalizácia obecných studní. Z akého dôvodu? Èo to
znamená pre obec?
V prvom rade ide o zachovanie kultúrneho dedièstva. Revitalizácia sa
týka tyroch studní: na Pútnickej ulici sú tri a jedna na ulici Jána Raka.
Obecné studne sú vyloené kameòom. Zámer je tieto studne nadstavi, alebo vytvori nad nimi architektonické prvky, ktoré budú
pripomína obdobia z minulých storoèí. Studne u nebudú vyuívané
na odber vody a mali by plni v prvom rade architektonickú funkciu,
v druhom rade by mali by v prípade nedostatku vody pouívané pre
potreby hasièov.

Aktuálne

Po dlhej zime sú komunikácie v dezolátnom stave.
Mestská èas zaèala v minulom týdni na prácach s opravou výtlkov
na komunikáciách tretej a tvrtej kategórie a tieto rekontrukcie budú
hotové do Ve¾kej noci. Prebiehajú rokovania s Bratislavským samosprávnym krajom o èiastoènom prefinancovaní nákladov.
Informácie o tom, e komunikácie prvej a druhej triedy v správe Hlavného mesta SR sa budú rekontruova, nemáme dostupné.
Zodpovednos za cesty prvej a druhej triedy leí na pleciach Magistrátu hlavného mesta.
V mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica sú komunikáciami prvej a druhej kategórie nasledujúce ulice: ulica Èeskoslovenských tankistov (po Bratislavskú), Teedíkova ulica, Bratislavská ulica, Záhorská ulica, Pútnická ulica (po odboèku na Vlkovkách), a ulice Hargaova a Tatranská.

Výroèná schôdza èlenov Klubu dôchodcov

V nede¾u, 26.3.2006 sa v Kultúrnom dome konala výroèná schôdza
èlenov Klubu dôchodcov (ïalej KD), na ktorej predsedajúci hodnotili
uplynulý rok 2005 a rokovalo sa o plánoch na rok 2006.
Na zaèiatku vystúpila predsedníèka KD, pani ¼udmila Moková,
a zhodnotila rok 2005. K hodnoteniu sa pripojil pán Rudolf Draho predseda revíznej komisie, ktorý èlenov oboznámil so správou o hospodárskej èinnosti KD.
Nasledovala verejná diskusia èlenov, v ktorej vystúpil pán starosta
Vladimír Kuboviè. Prejavil spokojnos a uznanie týkajúce sa èinnosti
KD. Pani Keizerová vo svojom liste poïakovala vetkým èlenom klubu, ktorí organizovali akcie urèené dôchodcom.
Po bilancovaní roku 2005 bola otvorená kapitola týkajúca sa nového
roku 2006. Èlenovia boli oboznámení so schváleným plánom èinností klubu, v ktorom sa poèíta s oslavami jubilantov, Dòom matiek,
Dòom úcty k starím, Vianoèným posedením a tie s plánovanými zájazdmi do Rakúska a na Slovensku. Nasledovala vo¾ná rozprava
s pohostením.

IVOT KOLY

Základná kola s materskou kolou Hargaova 5 Záhorská Bystrica
Marec sa v kolskom prostredí niesol v znamení Mesiaca knihy. Uskutoènila sa výstava kníh a beseda s ilustrátorkou a spisovate¾kou detských kníh pani Danicou Paulièkovou.
S literatúrou súvisí aj súa v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín, ktorej kolské kolo prebehlo a víazi postupujú do okresného
kola.
Významným dòom v ivote koly je Deò uèite¾ov.
Oslavovalo sa hneï dvakrát. 28.3. na spoloènom stretnutí pedagógov
u pána primátora Ïurkovského boli vybratí a ocenení uèitelia z celej
Bratislavy a za Záhorskú Bystricu ocenenie získala pani riadite¾ka
PaedDr. Alena Janèeková.
Dòa 31.3. sa konalo zhodnotenie práce v rámci mestskej èasti Záhorskej Bystrice.
Pri príjemnom posedení v retaurácii Zlatá lipa v Dúbravke pán starosta sa poïakoval a venoval ruu kadej pani uèite¾ke. Tri pedagogièky ocenil nielen morálne, ale aj finanène, a to pani Mgr. Máriu ebíkovú, pani Evu Dankovú a Dr. Tatianu Hanincovú. Za Radu koly sa
zúèastnil aj predseda pán Boòák,ktorý vyjadril poïakovanie pedagogóm za vetkých rodièov.
Dòa 31.3. sa uzavrel zápis detí do materskej koly. Celkovo sa zapísalo 29 detí pre budúci kolský rok.
Mesiac apríl bude charakterizova jarné upratovanie, ve¾konoèná výzdoba koly a pripomenutie si ve¾konoèných tradícií, èi humanitne
zameraný Deò narcisov, ktorý na Z organizuje pani Mgr. tefánia
Feková. kola poriada aj environmentálne aktivity poèas Dòa Zeme
a ku koncu apríla pripravuje Súa hliadky mladých zdravotníkov.
V apríli bude pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu
a správania za 3. tvrrok k. roka a rodièovské zdruenia jednotlivých
tried. Po pedagogickej rade budú realizované zasadnutia metodických zdruení a predmetových komisií na naej kole. Triedy 1. stupòa Z navtívia v priebehu mesiaca apríl Bibianu a dopravné ihrisko
Ve¾mi pozitívnou správou sú výsledky monitoru deviatakov z predmetov slovenský jazyk a matematika. iaci z naej základnej koly predbehli celoslovenský priemer (zo SJ èiní 81% a z matematiky 61,4%)
a dosiahli 92,2% zo slovenèiny a 82,5% z matematiky! Výsledky sú
pre deviatakov ve¾mi dôleité, lebo od nich sa odvíja prijatie na strednú kolu. Blahoeláme.
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Tolerancia na nesprávnom mieste

Stupava - Po opadnutí snehovej nádielky, ktorá milosrdne prikrývala
smetie a neporiadok na plochách verejnej zelene, súdneho èloveka
a zamrazí, èo sneh skrýval. Od budovy sporite¾ne a po samoobsluhu, na Hlavnej ulici, je trávnik, ktorý bol celý posiaty výkalmi. Neskutoèné, ak si uvedomíme, e je to priamo pod oknami obyvate¾ov bytových domov. Opä úraduje nevímavos a koe tolerancia. Bol by som
zvedavý, keby mamièka v najväèej núdzi nechala "vykaka" svoje
diea rovno do trávnika. To by sa spustil pokrik a hurhaj nad takou
nehoráznosou a èo by si ete vypoèula mamièka, to by bola prekvapená. Taká je tá naa tolerancia. O verejnú zeleò sa starajú zamestnanci mestského podniku technických sluieb, zaèali s vyhrabávaním
lístia, nu ale skúste vkroèi na takto posiaty trávnik! Nehovoriac
o tom, ako to schytávajú pri kosení takto prizdobených trávnikov. Nu
a len pár metrov od tohto "venèoviska" mesto zriadilo venèovisko oficiálne, pravidelne udriavané a mono málo navtevované. Ku kultúre
tolerancia patrí, ku kultúrnosti máme vak ïaleko a nepomôu nám
ani investície do revitalizácie centra náho mesta, ak nám nebude
prekáa hnojisko pod oknami.
-ps-

NARIADENIE

Primátor Mesta Stupava v súlade s príslunými zákonmi nariaïuje vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve
alebo v správe fyzických osôb, podnikate¾ov a právnických
osôb na území Mesta Stupava v termíne od 19.4.2006 do
17.5.2006.

Ponúkame prácu

Obèianske zdruenie Pre Záhorie h¾adá anketárov na vykonanie
prieskumu - zber informácií pre prípravu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Stupava. Podmienky: vek od 18 rokov,
sluné vystupovanie, zodpovedný prístup, diskrétnos.
Bliie informácie: 0915 90 50 90 P. Slezák. Práca od 24. apríla 2006.

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

Projekt "Herzlich willkommen!"

OZ pre Záhorie v rámci realizácie projektu zameraného na zvýenie úrovne sluieb, ponuky
a informovanosti na cykloturistických trasách Dolného Záhoria pripravilo súa pre iakov základných kôl uèiacich sa nemecký jazyk. Súa je zameraná na podporu pozitívnej zmeny vo
vzahu verejnosti k turistom a návtevníkom náho regiónu. Pozitívnou zmenou v tomto prípade je schopnos a ochota komunikova s návtevníkmi - cudzincami, najmä zo susedného Rakúska, poskytnú im základné informácie o mieste, kde sa nachádzajú a pomôc im v prípade núdze. Súa má hravou a tvorivou formou motivova iakov k uèeniu sa cudzieho jazyka a vies
ich k odvahe prakticky vyuíva cudzí jazyk, ktorý sa uèia a ovládajú na zodpovedajúcej úrovni. Súa nie je nároèná, má by skôr motivaèná, prístupná pre èo najväèí poèet iakov, má
podpori záujem detí o uèenie a jeho pouívanie v bených ivotných situáciách. Jedinou podmienkou je vypracova projekt - mini sprievodcu o svojej rodnej obci, pochopite¾ne v nemeckom jazyku. Súaiaci si môu pomôc kresbami, fotografiami, proste rôznym spôsobom si pripravia pomôcku, aby vedeli reagova na otázky turistov. Do súae sa zapojilo osem základných kôl. Vyhodnotenie súae s praktickou èasou pod názvom A teraz na ivo! Sa uskutoèní
1. júna v Kultúrnom dome v Zohore. Pre najúspenejích je pripravený celodenný zájazd po
Dolnom Rakúsku.
- prezahorie -
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Strecha to je

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

strecha na splátky

Kultúra a port

FLORBALISTI NA CESTE
DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE...

Projektové stretnutie v panielsku

V rámci projektu Socrates, Comenius 1 - kolské partnerstvo, ktoré je
podporované a financované EÚ, sme v dòoch 24. - 29.3.2006 po druhýkrát navtívili partnerskú kolu v panielskom Castellóne spolu
s partnermi z Belgicka a Francúzska.
Projektového stretnutia sa zúèastnil riadite¾ Z L. Csillaghy, p. uè. uliková a M. Zemanová.
panielsko nás privítalo nádherným slneèným poèasím s dennými teplotami do 28 stupòov, èo na toto obdobie nie je ve¾mi typické.
Nako¾ko v tomto poslednom roku projektu sme sa zamerali ma kultúru, históriu a gastronómiu, panielski partneri nám ukázali èo mono
najviac zo svojej histórie i kultúry.
Zúèastnili sme sa slávnostnej prehliadky panielskych krojov z obdobia vlády Arabov, videli sme medzinárodný hudobný festival dychovej
hudby, na ktorom vystupovala i dychovka zo Skalice s èeskými maoretkami, panieli sa opä ukázali ako majstrovsky vedia pripravi
ohòostroj, tentoraz nie na pravé poludnie ale pred polnocou.
Oblas, v ktorej sa partnerská kola nachádza je oblasou bohatou na
keramickú hlinu. Je tu ve¾a nálezísk tejto hliny, ktorá tu udáva tón typickému remeslu - priemyselnej keramike a hrnèiarstvu. Vyrába sa tu
vetko, èo je spojené so spracovaním hliny - úitková, priemyselná
i umelecká keramika. Navtívili sme hrnèiarsku dielòu, kde sme si vyskúali prácu na hrnèiarskom kruhu i ma¾ovanie na keramickú dladicu. V dielni úitkovej keramiky nám tamojí majstri predviedli glazúrovanie i umelecké ma¾ovanie. V mesteèku Alcora, vzdialenom pár kilometrov od Castellóna, v tomto kolskom roku otvorili Vysokú kolu
keramickú, kde zaèali pripravova mladých ¾udí, aby tak zabezpeèili
tradíciu výroby úitkovej, umeleckej i priemyselnej keramiky. Pri cestovaní regiónom Castellóna sme videli viaceré mestá, kde bolo toto
odvetvie priemyslu ve¾mi rozvinuté.
Zaujímavou návtevou bolo mesto Peòiscola, ktoré sa zapísalo do
histórie cirkevných dejín v období dvojpápestva. Peòiscola sa stala
úkrytom Benedikta XIII. Poèas svojho exilu z Avignonu. Jeho znak biely mesiac, obrátený hrotmi dolu v èervenom poli - sa dnes nachádza v nespoèetných zákutiach, na fasádach, dverách a je ho mono
vidie aj pri prechádzke ulicami mesta. Benedikt XIII. premenil hrad na
palác a krá¾ovskú kninicu. Starobylé mesto a hrad zo 14. storoèia
stojí na impozantnej skale, týèiacej sa do výky 64 m n. m. S pevninou bolo spojené piesoènatou cestou, ktorá bývala poèas búrok zaliata morom - zmizla vo vlnách a mesto sa tak zmenilo na ostrov.
Ïalím zaujímavým mestom, ktoré sme navtívili, bolo mesto Morella, vzdialené od Peòiscoly 2 hod cesty autom smerom do hornatého vnútrozemia. Vo výke asi 1000 m je mono u z dia¾ky vidie opevnené mesto, do ktorého sa vchádzalo piatimi bránami. História je tu
zapísaná temer v kadej ulici, ulièke, na kadom dome. Celá oblas
hornatého vnútrozemia sa vyznaèuje pastierstvom a pestovaním po¾nohospodárskych plodín. Morella je typická výrobou ruène tkaných
kobercov a prikrývok z ovèej vlny. Táto oblas je známa i náleziskom
kostier pravekých dinosaurov (nachádza sa tu múzeum s mnostvom
nálezísk).
V regióne Castellón sa nachádza i jaskyòa, ktorá je prístupná verejnosti u oddávna. V jaskyni bolo teplo a prehliadka bola moná iba
na loïke, nako¾ko celou jaskyòou pretekala podzemná rieka.
Vetkým týmto zaujímavostiam predchádzala práca, ktorej sme sa
venovali poèas jedného pobytového dòa, stráveného v kole. kolstvo v panielsku sa znaène líi od náho kolského systému. K základnej kole patrí i materská kola. Na kadej kole je prítomný peciálny pedagóg i psychológ a nie sú výnimkou ani pomocní uèitelia.
Takto sa práca v triede stáva únosnejou, nako¾ko spomínaní pecialisti sa venujú rozumovo alebo psychicky slabím deom.
Budúce projektové stretnutie sa uskutoèní u nás v Stupave 31.5. 5.6.2006. Máme v pláne ukáza naim partnerom èo najkrajie a najzaujímavejie miesta naej kultúry a histórie.
M. Zemanová

Po nieko¾kých mesiacoch rokovania a zasadnutiach predstavite¾ov
klubov a SZFB sa koneène rozhodlo o otvorení historicky 1. roèníka
celoslovenskej florbalovej ligy v mládeníckych kategóriách. Popri
muskej a enskej lige vznikli na Slovensku ïalie pravidelné súae,
èo v prvom rade prispieva k rozvoju florbalu na Slovensku ako
i k portovému rozvoju mladej generácie. FBK Bogdau Stupava zaradil do vetkých kategórií po dve drustvá Bogdau a tart. Ak berieme
do úvahy úèinkovanie dievèat v enskej lige a novovznikajúce drustvo dospelých s prihlákou do 2. celoslovenskej ligy, tak Stupava to
s florbalom skutoène myslí váne. Napokon výsledky, ktoré u dosiahli florbalisti zo Z kpt. J. Nálepku na celoslovenskej i medzinárodnej
úrovni nepotrebujú iaden komentár.
Po tyroch odohratých kolách v kadej kategórii je situácia pre Stupavu výborná. Chlapci Bogdau Stupava toti suverénne ovládajú èelo
tabuliek vo vetkých troch kategóriách - U13, U15, U17 (viï. tabu¾ky).
Súae dospejú do svojho vrcholu v apríli a potom najlepie dve drustvá z kadej kategórie postupujú do republikového finále o majstra
SR 2006. Najvyie ambície majú chlapci U15 (rok. narodenia 1992,
1993), ktorí sa èoraz viac bodovo vzïa¾ujú od svojich konkurentov,
najmä Dragons Bratislava a Devínski jazdci. Forma hráèov okolo kapitána Martina Lohazera je skvelá (dúfame, e vydrí aj na medzinárodné turnaje), chlapci zatia¾ nestratili ani bod. I zaèínajúce najmladie
drustvo U13 (rok narodenia 1994,1993) s kapitánom Romanom
Smejom suverénne bez straty bodu kráèa do celoslovenského finále.
Najvyrovnanejia je najstaria kategória U17 (roèníky 1990 a mladí).
V bratislavských skupinách A a B to naozaj vrie a a posledné kolo
rozhodne o postupujúcich do play off, resp. urèí východiskové pozície pre jednotlivé drustvá (Hurikáni, Dragons, Devínski jazdci, Bogdau, tart, Lido, Tomáiková, Kalinèiakova, Pl. tvrtok, Nitra). Len dve
najlepie drustvá z tejto skupiny si to rozdajú o majstra SR napr. so
ilinou, Koicami, Ninou a pod.
Príïte povzbudi stupavských florbalistov na ligové zápasy do telocviène základnej koly v Stupave (U13 a U15) a drte palce U17, ktorej domovskou halou je H v Mlynskej doline v Bratislave.
Florbalový kalendár je skutoène nabitý. Po skonèení celoslovenskej
ligy nasledujú významné medzinárodné turnaje PERLOS CUP v Maïarsku, NISA OPEN v Liberci 15.-18.júna, SLOVAK OPEN v Bratislave
29.6.-2.7. ako i najväèí turnaj v Európe PRAGUEGAMES 11.-16. júla
v hlavnom meste ÈR. Bohuia¾ z finanèného h¾adiska si florbalový
klub nemôe dovoli úèas na ïalích turnajoch, resp. bude nútený
obmedzi úèas i na spomínaných akciách. Preto znova prosíme o finanènú výpomoc vetkých, ktorým osud stupavských detí a mládee
nie je ¾ahostajný (v prípade záujmu pomôc prosíme o kontakt priamo
na Z v Stupave).

U17 - skupina A
1. Bogdau Stupava, 2. Devínski jazdci, 3. Hurikan Bratislava
4. DFA Nitra, 5. K Lido Bratislava
U17 - skupina B
1. Dragons Ruinov, 2. Z kalinèiaková, 3. Plavecký tvrtok
4. Z Tomáiková, 5. tart Stupava,
16
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Nemáme právo zabudnú

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Nina Longauerová
Denis Mihál

Frantika Balogová /1920/
Jozef Vanek /1922/
Emil Horecký /1931/

Opustili nás:
Jana Mazúrová /1945/
Anna Riglerová /1928/
Frantiek Gyepes /1920/

Zosobáili sa:
Peter Chromek - Andrea Babulíková
Pavol Ondroviè - Janka tefeková
Ladislav Binek - Milada Havranová

Na tomto mieste mal by pôvodne uverejnený príspevok napísaný rodinou pozostalých po èloveku, ktorý bol nespravodlivo stíhaný bývalým reimom. Je na zamyslenie skutoènos, e napokon, k tomu neprilo. Dôvodom je stále pretrvávajúci pocit krivdy a popinenia mena
a to napriek tomu, e ijeme v iných pomeroch, e tát sa snaí napravi napáchané krivdy. Kto je to tát? V tých èasoch to tie nebol
nikto konkrétny a predsa ho tvorili ¾udia, obèania a podobne je tomu
i dnes. Opä sú to ¾udia, obèania, èlenovia tejto spoloènosti, ktorí by
mali vzia na vedomie, e vo¾akedy sa udiala na èloveku obrovská
krivda, nespravodlivos, ktorú znáali jeho príbuzní, manelka, deti,
celá rodina a celé rodiny. Dokáeme pretavi príkaz - zákon tátu do
podoby pokory, ospravedlnenia, úcty a uznania ? Pochybujem, e to
dokáeme, pretoe preívame obdobie rozvoja spoloènosti, kedy je
otupené vnímanie k cudzím krivdám. Napriek tomu, primátor mesta
Stupava inicioval stretnutie s obeami nespravodlivých rozsudkov bývalého reimu najmä z obdobia pädesiatych rokov minulého storoèia. V tých èasoch nebolo aké obvini kohoko¾vek z nepriate¾stva
k reimu. V naich pomeroch obeami boli súkromníci, ivnostníci,
sedliaci a celé ich rodiny.
Preívame Ve¾konoèné sviatky. I ten najzarytejí ateista, ak je vzdelaný, vie o èo sa jedná. Boí Syn je rozsudkom ¾udí ukriovaný. Kristus
nevyuíva svoje monosti zázraku a prevahy nad ¾uïmi. Vytrpí si svoj
údel vymeraný ¾udským súdom. Vytrpí ho preto, aby dal ¾uïom nádej
vyej Spravodlivosti, nádej pominute¾nosti èasu a vetkých ústrkov
a bolestí. V Biblii sa objavujú úasné obrazy správania sa ¾udí v situácii, kedy slabne ich odhodlanie pod tlakom veobecnej mienky. Veï
aj Peter, najmilovanejí Kristov spoloèník, trikrát zaprie svojho uèite¾a
v situácii a akostiach, kedy je opustený najbliími i celým svetom.
A napriek tomu, práve pre neskutoènú a nadprirodzenú Boiu lásku
sa práve Peter stáva Rybárom a jeho námestníkom na Zemi. Kadý
sme niekomu Petrom a kadý máme svojho Petra. A toto poznanie je
pre nás výzvou, aby sme dokázali odpúa a pokorne prosili o odpustenie. Nájdite si svojho spovedníka, lebo èlovek sám a opustený,
nedokáe odpúa. Celý svet môe by s vami a celý svet môe by
proti vám, ale staèí, aby ste to svoje povedali jednému - niekomu, kto
uzná, e nie ste na svete sám.
Povaujte prosím, tento príspevok za výzvu k odhodlaniu prihlási sa
k utrpeniu svojich predkov, príbuzných. Povaujte ho za pozvanie na
stretnutie k zmiereniu sa, na uctenie si pamiatky vaich blízkych, ktoré chce mesto Stupava urobi ako zadosuèinenie voèi svojim obèanom. Nebude to prázdne gesto, bude to krok k uznaniu tých najvyích hodnôt, akými sú pravda, spravodlivos a èes.
Pri príprave stretnutia sme oslovili oficiálne organizácie a predpokladali sme, e nám poskytnú informácie o Stupavèanoch a Máanoch, ktorí boli nespravodlivo stíhaní. Bohuia¾ ani tieto organizácie
o nich nevedia. Máme informácie, e takéto prípady nespravodlivej
exekúcie boli aj v naom meste a preto vyzývame pamätníkov, príbuzných obetí a prosíme ich o spoluprácu pri príprave stretnutia. Pomôte nám, aby sme na nikoho nezabudli. Za kadú informáciu Vám
budeme vïaèní. Zavolajte na t. è. 0915 905090 Pavel Slezák.
-ps-

POÏAKOVANIE

Vedenie klubu seniorov "Pohoda" sa chce poïakova celému
Mestskému zastupite¾stvu, primátorovi Ing.J.Beleovi, prednostovi p.
J. Valachovièovi a vetkým zamestnancom Mestského úradu v Stupave za dobrú spoluprácu a ústretovos pri uskutoèòovaní programu
a úloh, ktoré sme si vytýèili v klube Pohoda.
Ná klub "Pohoda" má u 80 èlenov, ktorí sa zúèastòujú na rôznych
podujatiach. Od nového roku sme usporiadali faiangové posedenie,
na ktorom sa zúèastnilo 70 èlenov, navtívili sme divadelné predstavenie - 38 èlenov, uskutoèòujeme denne rehabilitaèné a uvo¾òovacie cvièenia na nápravu chorej chrbtice a klbov - navtevuje ho 20 èleniek, navtevujeme spoloène so¾nú jaskyòu, zúèastnili sme sa zdravotných kolení. 10 èlenov absolvuje poèítaèový kurz a 10 èlenov ho
bude navtevova od mája. Spolupracujeme s SÈK, Zväzom invalidov, so ZO Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov a tie
v klube sa stretáva výivkársky krúok.
Touto cestou chcem poïakova p. tefanovi Veselému a celej Veselej
muzike za bezplatné hranie na faiangovom posedení a výbornú
atmosféru. Pripravujeme návtevu termálneho kúpaliska na nede¾u
16.4.2006. Naa práca v klube seniorov "Pohoda" spåòa výchovný
zdravotný a vzdelávací úèel pre naich èlenov.
Zapísala: V.tefková

POÏAKOVANIE

Dòa 5.3.2006 mala MS SÈK skupina II. pod vedením p.Vígerovej
výroènú èlenskú schôdzu, na ktorej sa zúèastnilo 80 èlenov s týmto
programom.
V kultúrnom programe vystúpili deti M Ruová, pod vedením
p.uè.Veselej a Jánoovej. Správu o èinnosti MS SÈK sk.II. predniesla
p.Vilma Vígerová - predsedníèka.
Správu o hospodárení za rok 2005 predniesla p.Mária Fajkusová pokladníèka.
Správu revíznej komisie predniesol p.Ladislav Penko.
Plán èinnosti na rok 2006 predniesla p.Viera tefková - tajomníèka.
Informácie o darcoch krvi predniesla p.Anna Daráová.
Miestna skupina SÈK sk.II. v zloení p.Vígerová, tefková, Fajkusová,
Daráová, èastná, Penko, Holíková a tie desiatkárky p.Krá¾ová,
Michálková, Vaseková, Sajanová, Volnárová, Brliová, Peterková a Leváková chcú týmto poïakova vetkým sponzorom a to: p.Poèuchovi
- 1.000,- Sk, p. olnayovej - 1.000,- Sk, rodine Rácovej - 2.000,- Sk za
finanèné dary pre dobrovo¾ných darcov krvi, ako aj sponzorom a to:
p.Pukáèovi - Cevaservis, firme Fibest p. Dlouhej, Tondachu, Faladro,
potravinám Hrica, p. Polákovi Frantikovi, Beleovi Miroslavovi, p. primátorovi Ing. Beleovi, Optike, p. Gramblièkovi, p. Danke Gramblièkovej, firme Auto-Volumex, Auto-Citroen, p. Barcajovi, p. Maroovi
Viliamovi, p. Kostkovi, Pukáèovi, Michálkovej, Firgánkovi, Pizzérii
Mást aj Stupava, p. Dybovi, p. Piaèkovi - za finanèné dary.
Za ceny do tomboly: p.Horeckému Rodanovi, p. Horeckému Danielovi, p. Stankovskému, p. Klasovej, p. Stríbrnskej, kaderníctvu "Veronika, kaderníctvu "Hanka"l, predajni kytièka p. Belzárovej, p. Mikuovej, p. Pelovi, p. Mercovi, p. iovej, p. Obermárovej, p. Brenej
p.Jánoíkovi, Rybárstvu a vetkým, ktorí prispeli do tomboly.
Zároveò chcem poïakova p.Tóthovej za bezplatné poskytnutie sály
v Stupavskej krème a p.primátorovi Ing.J.Beleovi za úèas.
Tie patrí poïakovanie celému výboru za dobre vykonanú prácu
a muzike za skvelú atmosféru.
"Keï otvárame náruè druhým, zaívame rados, ktorú prináa sluba
¾uïom."

Spomienka na oslobodenie

Stupava - Ani po esdesiatjeden rokoch sa v naom meste nezabúda na deò, kedy v krutom a ne¾útostnom zápase bola Stupava oslobodená vojskami Èervenej armády (ÈA). V utorok 4. apríla sa pod
zátitou primátora mesta Stupava konala pietna spomienka a kytice
kvetov boli poloené pri pamätníku Kvet vïaky pred Kultúrnym domom a pri hrobe vojakov ÈA na Obore. Na slávnosti sa v hojnom
poète (cca 50 obèanov) zúèastnili zástupcovia mesta, obèania, èlenovia organizácie SZPB a zástupcovia KSS. Pri pamätníku Kvet
vïaky vystúpil s príhovorom predseda SZPB p. Jozef Kazarka. Po
poloení vencov podujatie pokraèovalo pri hrobe sovietskych vojakov na Obore. Tu sa k prítomným prihovoril primátor mesta Stupava
Ing. J. Bele. Pripomínanie si pamätných a historicky dôleitých
udalostí v ivote mesta je dôleitou súèasou budovania miestneho
povedomia a hrdosti na miesto, kde ijeme. Medzi dôleité ciele èinnosti miestnej organizácie SZPB patrí práve obnova vzahu verejnosti k minulosti spojenej s protifaistickým odbojom, výchova
k úcte k obetiam vojny a zachovávanie ich pamiatky. Opä sa potvrdzuje, e záujem verejnosti sa nedá nariadi, e dôleité je presvedèenie a osobný postoj k udalostiam, ktoré sú súèasou naej spoloènej minulosti.
-ps-

Zapísala: V. tefková
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Rôzne

Konc jak ivé II.
Ludé povím vám, e volakedy sem sa
dycky poteiua, ket sa pri naej bránce
zastaviua potárka a neco do ní vhodziua. My sme neodebírali povinnú tlaè
ani Prácu ani Pravdu a proto, kadé její
zastavení byuo pro nás znamení, e
negdo si na nás spomneu. Fèil spoza
záclony zahlédám esli sa tá potárka
zas pri nás nezastaví, lebo potú nám
chodzá eném faktúre, SIPO a kdejaké
letáèky, pred kerýma si dávám taký
straný pozór, aby sem na neco nenaleceua, e porát ze schránky lecá do
smecáka. Vím, e by sem mneua trídzit odpad, ale tí letáky a provokácije
sú pro mòa jak netrídzený odpad a tak
ích s lachkým srcem dycky lahnem
rovno do smecáka. Tot sem dostaua
pjeknú obálku a èítám, e milá pani.
Reku do mi to tak moe pjekne písat,
to isto nebude ani za dane, ani za smecí, ani za elektriku. To bude neco osobní. Tak sem ten list zebraua do vòútra,
nasadziua sem si bríle a reku si to preèítám. Moseli mòa tí potvore sledovat,
ket ten reklamní leták zalepili do obálky,
lebo ináè by skonèiu v tem smecáku.
No byua to reklama, gdo u èovjeka
pjekne osloví eném tak, bez teho, aby
neco sceu alebo, aby ho na neco sceu
navést. A potvore, byua tá ponuka výhodná, za padesát korun sme mohli já
s mojím, dostat na Valentína - púl kila
medu jako já a on púl litra borovièky
a pjekný objed, byu tam vyfotený - volajaký gulá se smetanú s chlebem
a mauým pivem. A eèe tam byuo napísané, e " ove¾a viac a ove¾a viac, ako
je v ponuke..." Daua sem to èítat mojému, reku pújdeme spolem. Já mám
cukr, med nemoem, on cukr nemá
a borovièku moe, pújdeme, co je to
dneskáj sto korun?! Ket ích èovjek
strací, ani o tem neví a pro samú haòbu o tem ani vyprávjat nemoe.
Ten múj filozóf si té zebrau bríle a zaèau to tudovat. Naráz eném povidá,
e Mariko, ví, co tým "Ove¾a viac
a ove¾a viac, ako je v ponuke..." oni
myslá? Reku jak bych to mohua vjedzet, ak to bude nejaký marketingový
tah na bránu, nejaké prekvapení. Ale,
co si sprostá? Ná to budeme ove¾a
viac stát s tým autobusem, lebo po
tem gulái se smetanú a navrch s tým
mauým pivem, budeme stát pri
kadém patníku, tak nám bude eckým
dobre...
Ty mi mosí pokazit kadú radost ! -

povidám mu. Na Valentína mi aj tak nic
nekupuje, vymúvá sa na to, e to je
taký americký svátek, md je zas socialistický svátek, na deò matek mi poví, e nech mi donesú dzeci a takto já
z teho ivota konc nic nemám! A ket
scem, aby si za padesát korun ieu se
mòú na Valentína, vymýlá sprostosci, eném aby sme neili. Jaký já budem mnet z teho choseò - púl kila medu, ket ho nemoem. ak ty dostane
slopanicu, kerú moe! Velice sem byua lútoscivá, e temu mojému nic nevyhoví. Nakonec, ket mòa vidzeu takú
nasranú, ustúpiu. To nebyu lútosciví,
on sceu mnet svatý pokoj. Se mnú, no
povjedzte a já mu aj varím a perem,
starigáòovi jednému!
Tak sme sa teda vybrali. Dali sme kadý padesát korun, nastúpili sme do teho autobusu a jeli sme na Bratislavu.
Reku ufám pújdeme do Vídòa, povidám mojému, ale ten eném máveu rukú, e nech sa obudzím ze sna. Mneu
pravdu. Jeli sme za Bratislavu, ale tot
volakam na maïare. Tam nás uvédli do
takého kulturáka, friko zavreli dvera,
aby sme im neutékli. Muziku puscili
z gramafónu a hnet aj zastavili. Zaèaua
prednáka o zdravej výivje. O takých
dejakých granulách a nápojoch, co èovjeku hnet polepá. Aj tlak zníá aj cukr
upravjá, no hotový zázrak. Múj povidau, e temu vjerí. Uvidzí, ket povjedzá co to stojí, tlak ti spadne pod stúl,
moe sa proòho zohnút a cukr, ti tak
upravjá, e u suadzit nebude do konca ivota, co naòho nebude mnet peníze. Prorok starý, zas mneu pravdu.
Za velice dobrú cenu, eném za deset tisíc, sme si tí granule mohli kúpit a to
byua cena eném pro nás, velice výhodná! No moc sa ludé k temu kupovaòú
nemneli, ale nakonec takí manelé si to
predsáj eném kúpili. Byua sem ráda,
lebo dohoví esli by nám dali tí dárky,
keby si to konc òigdo nekúpiu. Ale dali.
Jám sem si dom nésua púl kila medu
a múj tú slopanicu. Hnet ju aj otevreu,
lebo e si mosí dodat energije po takém vymývaní mozgu. To u si nepamatovau, co mi robiu, ne sem ho tam
dostaua, èert jeden. Ket sme jeli dom,
on zadrímau, a já sem cestú rozmýlaua, reku takého pjekného Valentína
sem nakonec nikedy nemneua. Já sem
mneua dycky také md. Chuapi slopali
a my, eny, sme si mohli osuadzit ivot
leda tak medem. Aj to tak ostauo.

Pozvánka na koncert

Mestské kultúrne stredisko Stupava a Farský úrad v Stupave

pozývajú na Slávnostný koncert
pri príleitosti 250. výroèia narodenia W.A. Mozarta
v nede¾u 7. mája o 16.00 hod vo farskom kostole v Stupave.
Úèinkujú: Zbor sv. Ondreja z Vysokej pri Morave
a Lamaèsko - dúbravský zbor.
Sólisti: Júlia èepánová - soprán, Eva Dohnányiová - alt,
Roman Bajzík - tenor, Stanislav Bartko - bas.
Sláèikové kvarteto pod vedením Václava ídeka,
organ - Daniela Belancová.
Diriguje: Robert Dinu.

Spievajte s Nevädzou

Spevácky zbor Nevädza zo Stupavy pozýva do svojich radov dievèatá, chlapcov, eny a muov, vetkých s úprimným vzahom k spevu. Spievame pre poteenie a rados. V tomto roku oslávime tridsa
rokov existencie súboru. Najvyí èas prida sa k nám.
Prihláste sa na t.è. 02/6593 5106 p. Z. Mazancová
(po 18.00 hodine).
Teíme sa na kadý nový hlas!

Oznam:

Spoloèenské zariadenie U Tomáa v Lábe a Zdruená stredná kola
po¾nohospodárska Rakovice oznamujú, e usporiadajú VÝSTAVU
KVETOV, ovocia a zeleniny spojenú s predajom.
V sále U Tomáa v Lábe bude toto kultúrno-spoloèenské podujatie
pri príleitosti 800-stého výroèia prvej písomnej zmienky o obci.
Na Výstave kvetov budú vystavované kvety rôznych druhov: izbové,
záhradné kvety, priesady, po¾nohospodárske náradia, tie tu budú
ukáky kvetinových dádnikov, farebné kniné publikácie, krbové
kachle, ukáky prác tudentov ZSSP Rakovice, spôsoby výsadby
priesad, rezy drevín a mnoho ïalích predmetov na úpravu a skrálenie domu, záhrady.
Poskytnuté bude poradenstvo o prijatí na kolu zameranú na
záhradnícke túdium v odboroch:
záhradník, viazaè a aranér, pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleò
a sluby.
VÝSTAVA kvetov, ovocia a zeleniny bude v termíne 6. mája 2006 a
8. mája 2006, t.j. sobota, nede¾a
a pondelok (8. mája je deò výpredaja vetkého tovaru) v èase
otvorenia od 8,00 hod. do 19,00
hod.
Na Vau návtevu sa teí zariadenie U TOMÁA v Lábe a Zdruená
stredná kola po¾nohospodárska
Rakovice.

Prenajmeme
kancelárske
priestory
(areál
Cevaservisu)
Kontakt:
0905 803 291
0903 790 339
0903 797 126

Riadková inzercia
l Prenajmeme exkluzívne priestory na podnikanie - 268 m2
v Stupave na Hlavnej ul.è.26 /pri MsÚ/. Tel.: 02/65 933 060

Vaa Mari Pilná

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 Vymením 2-izbový byt za 4izbový, alebo kúpim 4-izbový byt
v Stupave. Tel.: 02/6593 5088
l Predám prebalovací pult s va-
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nièkou a 5-timi zásuvkami zn.
"PEG PEREGO". Cena dohodou.
Tel.: 0907 333 559
l Robíte oslavu - párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 5,- Sk.
Tel. 02/65 935 818, 0910 257 902
l ZDARMA sprostredkujem pôièky od dôchodcov po podnikate¾ov - i zaèínajúcim vrátane komplexného zabezpeèenia.
Tel.: 0905 873 267

Z obcí
Stupavská realitka - JUDr. Magdaléna Habreková
Marianska 495/29, 900 31 Stupava, tel./fax: 02/6593 3386,
mobil: 0907 153 422, e-mail: habrekova@stupareality.sk

RODINNÉ DOMY NA PREDAJ
Stupava, 5-izb. rozostavaný RD pred dokonèením, pozemok 10á.
Cena: 4 600 000 Sk
Stupava, 30-roè. murovaná chata v krásnom prostredí, smerom na
Borinku, pozemok 10 á , írka do 7 m.
Cena: 1 400 000 Sk
Lozorno, 5-izb., starí RD, èiastoène podpivnièený, nová strecha,
vetky IS, pozemok 4,5 á.
Cena: 3 600 000 Sk
Vysoká pri Morave, 2- generaè. RD v centre obce, mimo hlavnej
2
komunikácie, pozemok 1464 m .
Cena: dohodou
Vysoká pri Morave, 4-izb. RD+ letná kuchyòa, pozemok 750 m2.
Cena: 2 600 000 Sk
RODINNÉ DOMY NA PRENÁJOM
Stupava, 5- izb. nadtand. RD, 240 m2, záhrada 700 m2, gará,
sauna, ochl. bazénik.
Cena: 1 600 EUR/ mes.
PODNIKATE¼SKÉ PRIESTORY NA PREDAJ
Diakovce, obchodné priestory, 2 km od term. kúpalísk, pri hlavnej
komunikácii, pozemok 287 m2, OV.
Cena: dohodou
PODNIKAT¼SKÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM
Stupava, obchod. priestory na Hlavnej ul., ved¾a MsÚ, 265 m2.
Cena: 50 000 Sk/mes.+ DPH+ E
Stupava, kancelárske priestory na Zdravotníckej ul., 75 m2, 1 p.
Cena: 12 500 Sk/mes. + DPH + E
Bratislava, obchod. priestory v Dúbravke, Dom sluieb, prízemie,
2
189 m , dobré parkovanie.
Cena: 5 000 Sk/m2/rok + DPH + E
STAVEBNÉ POZEMKY NA PREDAJ
Stupava, 2 susediace SP, kadý o výmere 2 000 m2 (40x50 m2),
urèené na výstavbu RD, vetky IS, na kadom pozemku je fínsky
50-roè., obýv. RD, zahrnutý v cene pozemku.
Cena: 2 900 Sk/m2
Stupava, perspektívny SP v lokalite Kopce, urèený na výstavbu
RD, 4 334 m2, predáva sa v celosti.
Cena: 1 700 Sk/m2
Záhorská Bystrica, 2 SP o výmere 599 a 598 m2, podiel na ceste
142 m2.
Cena: 3 600 Sk/m2

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
-9-

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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