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Postúpili do európskej súae

iaci Z kpt. J. Nálepku v Stupave sa u tretí rok zúèastòujú "Detskej
bezpeènostnej olympiády" v Rakúsku. Je to súa pre deti vo veku 1011 rokov, kde môu predvies svoje pohybové schopnosti a vedomosti. Súaia v jazde na bicykli, v hasení "poiaru", v skladaní kociek
s rôznymi symbolmi a odpovedajú na otázky z oblasti civilnej ochrany. Celá súa prebieha samozrejme v nemeckom jazyku, a preto musia nai iaci navye, na rozdiel od rakúskych detí, zapnú ete ïalí
vedomostný kanál, a to jazykový.
V roku 2004 sa zúèastnili na olympiáde v Breitenfurte, v roku 2005 na
olympiáde v Bad Vöslau a tohto roku to bolo 5. mája 2006 v Sommereine. Kadý rok nai iaci priniesli víazné poháre a tak tomu bolo aj
tohto roku.
Tento rok nai iaci zabojovali o to viac, e mohli pri víazstve postúpi
do európskeho kola, ktoré sa koná v júni v Tullne (pri Viedni). A skutoène sme do európskeho kola postúpili. Na tomto úspechu sa podie¾ali najmä pani uèite¾ky nemeckého jazyka - Dr. B. Ricziová a Mgr. A.
Janèárová. Ïakujeme za reprezentáciu Stupavy a veríme, e s rovnakým úspechom budú nai piataci reprezentova aj Slovensko.
-zV Gajaroch sa konala Regionálna prehliadka hovoreného slova. U
tretí roèník tejto súae ukázal, e na Záhorí máme ¾udí, ktorí majú rozprávaèské nadanie. Stupavu reprezentovala pani Stázka Lachkovièová a Záhorskú Bystricu pani Helena Piaèková. Súa vrcholí celoslovenským kolom, ktoré sa u tradiène koná v Lodne.

Florbalové mustvo chlapcov dostalo dve sady dresov. Za sponzorov
ich odovzdali Ing. P. Mazúr a P. Besediè.

Stupava - Pri pomníku generála tefánika sa vo tvrtok 4. mája konala pietna spomienka pri príleitosti 87. výroèia jeho tragickej smrti.
Kyticu kvetov za mesto Stupava poloil primátor mesta.

Zástupcovia mesta Stupava, politických strán a organizácií si pietnou
spomienkou pri soche kpt. Jána Nálepku uctili 61. výroèie ukonèenia
II. svetovej vojny.

Riport

Editoriál

Dlhá zima nám dobre zamieala karty
aj sme stratili preh¾ad a ani sa nenazdáme
a máme jún. Posledný mesiac kolského
roku a potom prázdniny a dovolenky, úlety
zo vednosti dní a kadodenného stresu.
Prvý júnový deò patrí naim deom.
Ako rodiè intenzívne preívam, tak ako iste
aj iní rodièia, to èo preívajú nae deti.
Jedno je isté, e striehnu na nich ve¾mi
nebezpeèné nástrahy, také, ktoré moja
generácia urèite v kolskom veku nezaila.
Od nástrah konzumného spôsobu ivota,
cez sociálne rozdiely a nimi pozakladané
nerovnosti, cez mnostvo informácií,
v ktorých sa ani my dospelí nevyznáme
a ostrú pa¾bu médií, reklamy a najmä
nedostatok èasu, zaneprázdnenos rodièov
vypätým úsilím niekde ivobytie a niekde
blahobyt a bohatstvo. Je to súèas náho
ivota a sú to vplyvy na myslenie, správanie,
výchovu mladej generácie, ktorá o pár rokov
zaène vládnu tejto krajine. Vetko zanedbané sa raz prejaví. Aj chyba pri základoch
domu sa môe prejavi v momente,
keï dokonèíte strechu a tá chyba môe ma
také následky, e dom sa zrúti. Stavba
sa rozsype a zostane len komín, ak vydrí,
aby ako prst vztýèený k oblohe ete viac
zvýraznil tragikomédiu stavby so patným
základom. Základy èloveka sa budujú v detskom veku, v èase dospievania. Vkladáme
v tomto èase do naich rastúcich
a dospievajúcich detí ten najpevnejí
materiál - morálne hodnoty, úctu k pravde,
k ¾uïom, zmysel pre spravodlivos,
statoènos a najmä schopnos vníma a cíti,
preíva a dáva skutoènú lásku?
Dokáeme to aj v tejto - práve týmto hodnotám- nepriate¾skej dobe urobi pre svoje
deti a pre svoju budúcnos, ktorá sa bude
pre nás osobne u vola len pekná jeseò
ivota? Èo do nich vkladáme - vlastné
ambície, dravos, drzos - lebo ináè medzi
vlkmi nepreije, egoizmus, povrchnos
vo vzahoch, namiesto úcty pýchu,
a potom ete peniaze, ako keby boli výherným automatom, mono s nádejou,
e sa z nich vysypú? Mono si poviete,
e to je extrémny poh¾ad, znaène pesimistický a nepravdivý, ako by bolo dobre, keby
to bola pravda... Nech by to len bola pravda,
nech by sme sa o nieèo viac snaili, aby ten
pesimizmus bol omylom. Napokon sa to
nejako len vyvrbí, ale zatia¾ ak sa pozrieme
na dnenú spoloènos, e by bola a taká
zdravá, to sa veru poveda nedá. Podrme
nad naimi demi ochrannú ruku nie pred
pravdou, ale pred vetkými nástrahami,
ktoré striehnu na ne i na nás.
My to musíme urobi, lebo nikto to za nás
neurobí.

Opýtali sme sa primátora....
Ppzv: Aj na zasadnutí mestského zastupite¾stva padali otázky týkajúce sa realizácie
projektu revitalizácie centra mesta. Momentálne prebieha verejné obstarávanie
na dodávate¾a stavebných prác. Èo sa
vlastne bude v tomto roku realizova?
Ing. J. Bele: U som viackrát informoval
o postupe prác, ale môem zopakova, e
v tomto roku sa zaène s prácami na námestí
pred farským kostolom. Pôjde najmä o výmenu strenej krytiny a èasti krovu kostola. Zaène aj asanácia povrchov námestia, premiestnený bude aj pamätník obetiam I. svetovej
vojny, bude zretaurovaný ståp hanby, opravené oplotenie od katie¾a, upravené nástupné schodisko do kostola, upravené pri Trojiènom ståpe, aby táto významná pamiatka nebola v telese schodiska "utopená". Schodisko dostane novú úpravu - kamennú dlabu,
aby sme vyhoveli poiadavkám KPÚ. S úpravou fasád budov na námestí sa zaène a
v roku 2007, kedy práce postúpia na ulicu
Hlavnú. V budúcom roku bude vykonaná
podstatná èas stavebných úprav, pretoe
projekt má by dokonèený v máji roku 2008.
Ppzv: V súvislosti s úpravou povrchu komunikácií a ïalích plôch sa vedú diskusie
o vhodnosti výberu dlaby. Údajne keramická dlaba nie je práve najlepím výberom...
Ing. J. Bele - Pre povrchovú úpravu sme na
odporuèenie architekta vybrali keramickú
dlabu. Urèite nie je upravená glazúrou, jedná sa o prírodný materiál - hlinu, ktorá je prifarbená a vypálená, porézna. Prirovnal by
som ju k vysoko kvalitnej tehle. Je ve¾mi odolná voèi namáhaniu, stálofarebná a pôsobí
historizujúco a ve¾mi esteticky. Áno, v porovnaní s betónovými dlabami je drahia, ale
vyhovuje aj z h¾adiska ekologického, oterom
betónovej dlaby vzniká prach, ktorý stúpa
a do výky 120 cm, teda dýchajú ho najmä
deti. Z h¾adiska pouitia takéhoto materiálu
na verejných priestranstvách, ak sa nám podarí zámer zrealizova, bude Stupava prvým
mestom na Slovensku, kde tento materiál bude pouitý v takom ve¾kom rozsahu. Vychádzali sme z toho, e tak rozsiahlu úpravu nerobíme na rok, ani na desa rokov a preto
sme akceptovali návrhy odborníkov, aby Stupava získala vzh¾ad, aký si zaslúi.

Program rozvoja mesta Stupava

Ppzv: Mono poveda, e Stupava aj Vaou
zásluhou získala za posledný rok poriadny
balík peòazí smerujúcich do investiènej
výstavby. Realizujú sa projekty pohybujúce sa rádovo v desiatkach miliónov korún,
na ktoré by mesto muselo etri nieko¾ko
rokov. V budúcom plánovacom období sa
u neráta s takým prísunom európskych
peòazí pre Bratislavský samosprávny kraj,
zdroje budú ve¾mi obmedzené. Aký je Vá
názor na túto "budúcnos"?
Ing. J. Bele - Koncepcie, ktoré sú pripravené a o ktorých sa diskutuje zakladajú nové
nerovnosti v rozvoji regiónov. Za to, e v naom kraji sa tvorí vyí hrubý domáci produkt
(HDP) na obyvate¾a nás èaká "postih", budeme ma obmedzené monosti èerpa z eurofondov. Na ná kraj pripadne len 1% z celkového objemu európskych peòazí. To predstavuje 109 miliónov euro na obdobie 20072013, prièom za posledné dva roky boli realizované projekty financované z EÚ v tomto istom objeme. Navye treba poveda, e ich
èerpali len okresy Malacky, Senec a Pezinok
a okrajové èasti Bratislavy, prièom v budúcnosti môe èerpa z týchto plánovaných
finanèných prostriedkov i Bratislava ako mesto. Teda ujde sa nám ete menej. Nehovoriac o tom, e 50% je urèených na vzdelanostnú ekonomiku a 50% na infratruktúru.
My ako vidiek potrebujeme peniaze najmä na
infratruktúru a tých bude ve¾mi málo v porovnaní s potrebami okresov, ktoré urèite nedosahujú takú úroveò HDP, aký sa vykazuje
za kraj, prièom je "tvorený" v Bratislave. Ïalím problémom je dopad fikálnej decentralizácie. Na základe podnetu poslancov Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoènilo pracovné rokovanie starostov a primátorov
Bratislavského kraja u primátora Pezinka p.
Olivera Solgu, predmetom ktorého bolo prerokovania nerovnomerného rozde¾ovania finanèných prostriedkov podielových daní
v plánovacom období 2007 - 2013 pod¾a jednotlivých samosprávnych krajov Slovenska.
Rozdiel je cca 30 tis. na jedného obèana.
Mesto Stupava by mohlo získa 103 mil. Sk.
Je to diskriminácia náho regiónu. Touto problematikou sa bude zaobera vláda SR, BSK,
ZMOS. Zostáva nám len bojova o zmenu
rozhodnutí, ktoré urèite nevychádzajú zo záujmov obyvate¾ov náho regiónu a v mnohom ich pokodzujú.
rozhovor pripravil -ps-

Mesto pristúpilo k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stupava, ktorý bude
rozvojovým programom a základným dokumentom pre trvaloudrate¾ný rozvoj do roku 2013. Tento dokument
je predpokladom pre úspený rozvoj v podmienkach Európskej únie a z náho poh¾adu predovetkým i prípravy
na èerpanie zdrojov zo trukturálnych fondov. Program ekonomického a sociálneho rozvoja a v irom zábere
i program trvaloudrate¾ného rozvoja (TUR) je dôleitým východiskom a podmienkou pre oprávnenos iadostí,
ktoré bude predklada mesto, jeho obyvatelia vrátane podnikate¾ov a neziskových organizácií a zdruení. Riadenie obcí na princípoch trvaloudrate¾ného rozvoja vyvoláva potrebu formulovania stratégií a politík a zavedenie
nových prístupov riadenia, ktoré by spomenuté súèasti integrovali do fungujúceho celku.
Celkovým cie¾om èinnosti je v irokej spolupráci miestnej samosprávy s verejnosou, podnikate¾skými subjektmi, zdrueniami, spolkami vypracova realistickú rozvojovú stratégiu mesta. Prípravou a tvorbou programu
chceme motivova a iniciova obèanov k vytváraniu obèianskych zdruení, neformálnych komunít, a vytvára
pre ne priestor k úèasti na verejnom ivote a rozhodovaní. Tvorbou programu chceme poloi pevné základy
pre partnerstvá a spoluprácu v záujme rozvoja mesta na úrovni - podnikatelia, tretí sektor a verejná správa.
Tvorba programu je procesom, v súèasnosti je spracovaná analýza východiskovej situácie, pripravuje sa rozsiahly prieskum verejnej mienky (anketa). O postupe budeme verejnos priebene informova. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stupava bolo zadané OZ Pre Záhorie, ktoré v spolupráci so
samosprávou predloí dokument na schválenie mestskému zastupite¾stvu (september 2006).
-ps2
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Regionálne fórum

Stupava - V rámci projektu aiskový región Klimatickej aliancie Stupava a okolie - Marchfeld sa vo tvrtok 11. mája konalo cezhranièné
regionálne fórum. Stretli sa na òom zástupcovia partnerských obcí,
aby si vymenili skúsenosti s uplatòovaním ekologických opatrení
a vytvorili platformu pre ïaliu spoluprácu. S príspevkami vystúpili primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele, Pavel Slezák manaér projektu,
Ing. Edwin Hanak zástupca Zdruenia pre územný, regionálny
a obecný rozvoj, Ing. ¼ubomír iak, zástupca Ministerstva ivotného
prostredia. Prezentovaná bola túdia bilancie CO2 na území Dolného
Rakúska. Priestor dostali aj firmy z náho regiónu, ktoré sa zaoberajú recykláciou odpadov a obnovite¾nými zdrojmi energie. Ing. Ján
Oravec predstavil cezhranièný projekt èistièky odpadových vôd
v Laa/Thaya, kde bude intalovaný vodný rotor, ktrorý je slovenským
patentom a výrobkom. Podrobnejie informácie prinesieme v budúcom vydaní.
-ps-

Závereèný úèet mesta Stupava

Na rokovaní MsZ dòa 27. apríla si poslanci vypoèuli stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Zdenky Packovej k návrhu závereèného úètu mesta Stupava za rok
2005. V stanovisku sa okrem iného uvádza, e pôvodný rozpoèet bol schválený
ako vyrovnaný v celkovom objeme príjmov a výdavkov 90 480 mil. Sk, bený
rozpoèet bol schválený ako prebytkový s rozpoètovaným prebytkom vo výke 6
269 tis. Sk Kapitálový rozpoèet bol schválený ako schodkový - schodok predstavoval 13 824 tis. korún. V roku 2005 sa v skutoènosti dosiahol prebytok beného rozpoètu vo výke 7 498 tis. Sk, kde skutoèné príjmy predstavovali 88 662
tis. Sk a skutoèné výdavky 81 164 tis. Sk. V roku 2005 mesto v skutoènosti dosiahlo schodok kapitálového rozpoètu vo výke 11 647 tis. korún, kde skutoèné
príjmy predstavovali 5 801 tis. korún a skutoèné výdavky predstavovali 17 448
tis. korún. Mesto splácalo aj úvery - zostatok nesplateného úveru 9 230 tis. korún na výstavbu kanalizácie, ktorý bude splatený v roku 2013 (roèné splátky 1
259 tis. Sk) a zostatok nesplateného úveru vo výke 604 tis. Sk na teplofikáciu
(kotolòa), úver konèí v apríli 2006. V roku 2005 mesto neprijalo iadne ïalie
úvery. Výsledkom hospodárenia mesta Stupava za rok 2005 je + 14 876 tis. Sk.
Poslanci po diskusii k rozpoètu mesta a príspevkových organizácií mesta schválili celoroèné hospodárenia mesta Stupava za rok 2005.

Nai poslanci
v Bratislavskom samosprávnom kraji

Ako sme u s¾úbili, dáme priestor poslancom, ktorí nás zastupujú
v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Prvá príleitos pochopite¾ne patrí Stupavèanovi MVDR. Robertovi Kazarkovi (koalícia SDKÚ)
Ppzv: Pán poslanec z informácií, ktoré sú zverejnené na webovskej stránke BSK www.region-bsk.sk je málo zrejmé, èi sa jednalo na zasadnutiach zastupite¾stva prípadne v komisiách aj o problémoch okresu Malacky alebo dokonca o Stupave a jej okolí.
Rieite aj problémy vidieka?
MVDr. R. Kazarka: O problémoch náho regiónu sme rokovali v komisii regionálneho rozvoja a územného plánovania, ktorého som
èlenom. Boli prerokované zmeny a doplnky územného plánu VÚC
1/2003. po rozsiahlej diskusii bola schválená preloka cesty I/2 (tátna cesta, ktorá prechádza cez Stupavu) a obchvat, ktorý je projektovaný od Bratislavy okolo areálu po¾nohospodárskeho dvora "Mástsky dvor", pokraèujúc poza skládku na abárni s napojením na
komunikáciu zo Stupavy do Vysokej pri Morave. Pod¾a informácií vedúceho odboru regionálneho rozvoja a územného plánovania Dr.
Rajèáka dia¾nièná zvodka - severná tangenta sa v plánovacom období roku 2006 nebude realizova. Napriek tomu, e je projektovo
pripravená, neboli na tento rok zabezpeèené finanèné prostriedky
na jej realizáciu. Èo sa týka projektu opravy a rekontrukcie fasády
Stupavského katie¾a, na tento projekt financovaný z eurofondov
prebieha verejné obstarávanie a zaène sa realizova ete v tomto roku. Táto investièná akcia predstavuje objem 51 miliónov korún.
Ppzv: Pod¾a Návrhu strategického referenèného rámca 20072013 ná región èakajú "suchoty" z h¾adiska prístupu k peniazom
z európskych fondov. Ako na tento stav reaguje samosprávny
kraj?
MVDr. R. Kazarka: Na zasadnutí zastupite¾stva bola podaná informácia o pripomienkach, ktoré vypracoval BSK k Návrhu strategického rámca. Upozoròujeme najmä na fakt, e pri návrhoch reformy verejnej správy bolo okrem iného zdôrazòované, e tatistické jednotky NUTS II, ktorých HDP prekroèí 75%-nú hranicu priemeru EÚ (zatia¾ sa to týka len BSK), nebudú môc èerpa finanèné prostriedky
v plnej výke, ale na druhej strane budú ma väèí podiel na podielových daniach. Programové obdobie rokov 2007-2013 výrazne diferencuje tieto územia a súèasne rozdelenie podielových daní je solidárne, èo nás ako obyvate¾ov BSK diskriminuje. V prepoète na jedného obyvate¾a sa nám ujde 984 Sk na osobu a na obyvate¾a Slovenska ijúceho mimo Bratislavský samosprávny kraj je rozpoètovaná pomoc alebo príspevok z EÚ vo výke 11 266 Sk na obyvate¾a.
Je to extrémny rozdiel a nezodpovedá tým existujúcim regionálnym
rozdielom. Navye nebudeme ma finanèné prostriedky na rieenie
problémov v oblasti ivotného prostredia, environmentálnej infratruktúry, lokálnej a dopravnej infratruktúry, teda v oblastiach, kde
regionálne rozdiely sú porovnate¾né. Dôsledkom bude zastavenie
rozvoja územia Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanci uznesením z 1. 2. 2006 zaviazali upana BSK p. Bajana, aby rokoval s vládou o presune finanèných prostriedkov v záujme ich spravodlivého
a reálneho rozdelenia. Aj pri stretnutí poslancov BSK s prezidentom
SR p. Gaparovièom sme tento problém prezentovali a poiadali
sme p. prezidenta o pomoc pri presadzovaní oprávnenej poiadavky
na zmeny v rámci Návrhu strategického referenèného rámca 20072013. Momentálne toto je najdôleitejí a takpovediac aj osudový
problém, ktorý riei BSK, pretoe ide o budúcnos náho kraja v najbliom období.
Pripravil -ps-

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
Cena: dohodou
komunikácie, pozemok 1464 m .
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
Cena: dohodou
komunikácii, pozemok 287 m2, OV.
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
Cena: 5 000 Sk/m2/rok + DPH + E
189 m , dobré parkovanie.
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
Cena: 1 700 Sk/m2
RD, 4 334 m2, predáva sa v celosti.
Záhorská Bystrica, 2 SP o výmere 599 a 598 m2, podiel na ceste
Cena: 3 600 Sk/m2
142 m2.
Prenájom bytu v Bratislave, 3-izbový kompletne zariadený na Kramároch - dlhodobý.
Cena 18.000,- Sk/mes.
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FLORBALISTI SI ODSKOÈILI NA HOKEJBAL...

100 kníh pre kninicu

V septembri 2005 sa rozbehol u 3.roèník T-Com Streethockey - najpoèetnejej
hokejbalovej kolskej súae na Slovensku. A do apríla 2006 systémom kolských, okresných a krajských turnajov bojovalo o postup do celoslovenského finále 406 kolských drustiev zo Slovenska. Najväèiu prekáku prekonali stupavskí hokejbalisti - vlastne florbalisti, ktorí vymenili popri svojom nabitom florbalovom kalendári florbalky za drevené hokejky, v okresnom kole, kde a po trestných
strie¾aniach rozhodli o postupe do krajského kola nad Malackami. V marcovom
krajskom kole vak nestratili ani bod, ba dokonca brankár Stupavy Peter Sedlár
nedostal ani gól a právom dostal ako cenu novuèièké brankárske betóny. Za víazstvo v krajskom kole v Bratislave kadý hráè si odniesol novú hokejbalovú hokejku, kapitán Bogdau Boris èasný prevzal diplom a trofej pre víaza. Generálny sekretár SHbÚ Mgr. Robert Koál nechápal ako florbalisti vypráili víazov okresných kôl v bratislavskom kraji - Bratislavu, Dunajskú Lunú a Pezinok. O týdeò
11.-12. apíla sa konalo celoslovenské kolo T- Com ligy, kde konkurencia bola
obrovská. Medzi hokejovými resp. hokejbalovými kolami stupavské drustvo
mohlo len prekvapi. Vylosovaná skupina s hokejbalovými ve¾mocami Martin, Koice, Nové Zámky nedávala stupavským bocianom ve¾ké ance na postup. Po
zodpovedných výkonoch a taktickej hre sa chlapci zo Z v Stupave doèkali rozhodujúceho víazstva nad Novými Zámkami a skonèili v celoslovenskom kole na 6.
miesto. Lepie povedané za malou záhorackou dedinkou ako nazvali Stupavu organizátori, zostalo 400 ïalích drustiev. Sponzor súae T-Com venoval hodnotné a zaujímavé ceny, darèeky pre drustvá i trénerov. Hlavnú výhru - zájazd na MS
v ¾adovom hokeji do Lotyska vyhralo suverénne drustvo z Martina.
Tretí roèník T-Com Streethockey potvrdil, e o podobný turnaj majú 13 a 14 roèní
koláci ve¾ký záujem. Zvyuje sa aj kvalita jednotlivých úèastníkov, celé drustvá
spolu trénujú a pripravujú sa na zápasy. Vo finále sa aj vïaka tomu predstavilo viacero nových úèastníkov, konkurencia medzi kolami stále rastie," povedal po závereènom zápase Radoslav Bielka hovorca spoloènosti Slovak Telekom, ktorá
akciu od zaèiatku organizuje. Dodal, e najväèím ocenením pre usporiadate¾ov
boli slová vïaky od samotných hráèov èi trénerov za skvele pripravený turnaj a
nádherné ceny.
Koneèné poradie celoslovenského kola T-Com Streethockey 2005/2006:
1. Martin, 2. Koice, 3. Senica, 4. Banská Bystrica 5. Povaská Bystrica,
6. Stupava, 7. Humenné, 8. Nové Zámky

Dobré knihy sú vzácnym priate¾om èloveka. Nikdy ho nesklamú, ani keï ich èíta viacerý krát, vdy
ponúkajú posolstvo, vzdelávajú, poteujú a rozvese¾ujú, sprevádzajú èloveka po svetadieloch, historických epochách, vyuívajú tylistické nuansy, aforizmy, metafory, ktoré osvieujú a prispievajú
k umeleckému záitku na strane èitate¾a.
Kninice sú domovy desatisícov kníh a zároveò sú to ustanovizne, ktoré za mierny poplatok ponúkajú èitate¾om monos poièa a preèíta si ktorúko¾vek knihu bez oh¾adu na jej skutoènú trhovú
cenu. Vyplýva to z humanitného a demokratického poslania kninice.
V mestskej kninici na Hviezdoslavovej ulici v Stupave sa 3.mája konala beseda so spisovate¾mi,
ktorú poriadalo Vydavate¾stvo L.C.A v spolupráci s poboèkou Tatra banky v Stupave. Podujatie bolo
adresované iakom 8. a 9. roèníka stupavskej základnej koly, ktorí prili pod vedením pani uèite¾ky Gurskej. Hlavným bodom programu bolo odovzdanie nepeòaného daru vo forme sto kniných titulov mestskej kninici. Kniný dar odovzdala pani Mgr. Zuzana Benceová, riadite¾ka poboèky Tatra banky v Stupave. Po úvodných slovách, ktorými sa pán Mgr. Koloman Kertész Bagala, riadite¾ vydavate¾stva L.C.A., prihovoril mladým tudentom, sa rozvinula hodnotná beseda so spisovate¾mi Tomáom Janovicom a Marekom Vadasom. Úèastná mala by aj pani Daa Èejkovská, ale
z rodinných dôvodov sa nemohla zúèastni. Spisovatelia a vydavate¾ sa pred adolescentmi vyznali
so svojim vzahom ku knihám, so záitkami, ktoré v knihách a vïaka knihám zaili, a ktoré spätne
do kníh vloili. Pán Janovic rozprával s príznaèným satirickým nádychom o inpiratívnom
priate¾stve s hercami Júliusom Satinským a Milanom Lasicom, ako aj záitky z obdobia vojny. Jeho
jedineèný rozprávaèský týl, dominantný hlas a sympatický humor si získaval pozornos mladých
poslucháèov. Pán Koloman Kertész Bagala moderoval besedu a aj sám si zaspomínal na èitate¾ské
záitky. V knihách naiel inpiráciu pre viaceré svoje ivotné rozhodnutia, okrem iného aj pre svoju
dobrodrunú cestu do Afriky, kde vystúpil na horu Kilimandáro. Na africký kontinent zaspomínal
aj spisovate¾ Marek Vadas, ktorý ho navtívil u päkrát a èerpá z kultúry Konga a Zairu inpiráciu pre písanie svojich kníh.
Spisovatelia dostali i priestor pre autorské èítanie ukáok svojich kníh.
Beseda bola jedineèným spôsobom motivácie pre mladých ¾udí, aby so zvedavosou otvárali knihy,
pátrali v nich a h¾adali posolstvá ich autorov. Veï za kadou knihou stojí èlovek, ktorý s èitate¾om
zdie¾a svoje postoje, pocity, fantázie a informácie.

Okienko separovaného zberu v Stupave

V roku 2005 sa obyvate¾om Stupavy podarilo vyzbiera pekných 110
950 kg opätovne vyuite¾ného alebo nebezpeèného odpadu, èo je
o 48 100 kg viac ako v roku 2004. V tomto mnostve je zahrnutých 66
320 kg papiera a lepenky, 6 570 kg plastových flia, 4980 kg tetrapakových obalov, 27 320 kg skla, 1 940 kg chladnièiek a mraznièiek,
1 030 kg televízorov a monitorov, 440 kg opotrebovaných motorových
olejov, 1 120 kg odpadových farieb a lakov, 80 kg obalov obsahujúcich zvyky nebezpeèných látok a 2 400 kg olovených batérií.
Za suroviny odpredané na ïalie vyuitie nám odberatelia zaplatili
spolu 117 533,- Sk. Za odber nebezpeèného odpadu sme zaplatili firme znekodòujúcej tento druh odpadu 32 593,- Sk. Zisk z predaja vyseparovaných zloiek odpadu aj tentokrát odrátame od nákladov na
kadoroèný výpoèet miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Pri výpoète miestneho poplatku predstavitelia mesta
a urèite aj jeho obyvatelia uvítali, e ani pre rok 2006 napriek stále sa
zvyujúcim nákladom na prevádzku motorových vozidiel a kadoroènému zvyovaniu poplatkov za ukladanie odpadu na skládku sa nezvýi suma miestneho poplatku. Aj vïaka zníeniu mnostva odpadov ukladaného na skládku a odpredaju druhotných surovín vychádzal výpoèet miestneho poplatku na rok 2006 presne na 350,- Sk. Túto výku sa nám spoloèným úsilím darí udra nezmenenú u od roku
2002.
Na jedného obyvate¾a Stupavy vychádza 12,83 kg vytriedeného odpadu. Je to ve¾a alebo málo? V kadom prípade je to viac ako v minulom roku a menej, ako by sa dalo vytriedi, keby sa kadý z nás zamyslel nad tým, èi robíme pre seba a nae okolie maximum. Vedeli
ste, e rozklad jednej plastovej f¾ae na skládke trvá a 200 rokov?
Z Vami vytriedených flia sa vyrábajú umelé vlákna, ktoré sa pouívajú na napríklad na výrobu rukavíc a svetrov. Obaly z dúsov a mlieka,
ktoré zbytoène nevyhodíte na skládku, odpredávame firme, ktorá má
ako momentálne jediná na Slovensku licenciu na výrobu dosiek z tetrapakových obalov. Pouívajú sa vade tam, kde sa vyuíva sadrokartón - môu sa toti poui ako jeho lacnejia náhrada. Ktovie, mono práve susedov záhradný domèek je vyrobený z tetrapakových dosiek a mono dom oproti je pomocou týchto dosiek zateplený.

FLORBAL....

Florbalový kalendár je skutoène nabitý a ako sme písali v minulom èísle v tomto
období konèia regionálne florbalové ligy na celom Slovensku a víazi krajov postupujú do republikového finále v kategóriách U13, U15 a U17. Najmladí iaci novovzniknuté drustvo Bogdau U13 ako i ostrie¾aní chlapci U15 pocestujú na
republikové finále do Koíc ako víazi krajských líg (v priebehu celej ligy nestratili
ani bod!). V kategórii U17, kde sa hrá turnajovým spôsobom, èaká na florbalistov
finálový turnaj o koneèné umiestnenie v Blast západnej florbalovej lige. (výsledky
v budúcom èisle Podpajtúnskych zvestí).
Vedenie FBK, tréneri, hráèi Bogdau Stupava na Z kpt. J. Nálepku v Stupave
úprimne ïakujú vetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispievajú a pomáhajú
udra vysoký tandard tohto nového moderného portu v Stupave. Neocenite¾ná
je finanèná pomoc mesta Stupava, Ing. J. Belea - primátora mesta, vedenia Z
kpt. J. Nálepku a Zdruenia rodièov a predovetkým samotných rodièov hráèov.
Ve¾ké poïakovanie patrí aj p. Ing. Jaovi - DURA Automotive, za zabezpeèenie
a poskytnutie dopravy na urèené turnaje ako i materiálne vybavenie pre jednotlivé
drustvá. Ve¾ký skutok urobili i zástupcovia okresnej organizácie ANO Ing. P. Mazúr a Ing. P. Besediè, keï na ligovom zápase stupavských Bogdau v telocvièni Z
slávnostne odovzdali dve nové sady komplet dresov. Hráèi srdeène ïakujú a s¾ubujú, e v nových dresoch urobia vetko preto, aby dôstojne reprezentovali mesto
Stupavu a stupavskú základnú kolu, ktorej sú iakmi.
Program florbalistov:
máj - celoslovenské finále Majstrovstvá SR - BU13, BU15 v Koiciach, GU15
31. máj - Praice cup - krajský turnaj k MDD - Praice - BU13
15.-18. jún - Nisa open - Liberec - medzinárodný turnaj BU14, GU14
29.6.-2.7.- Slovak open - najväèí medzinárodný turnaj na Slovensku BU17 a
eny
11.-16.júl - Praguegames - najväèí mládenícky turnaj v Európe - Praha - BU14,
GU14
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Odpovedali na interpelácie
V minulom vydaní PpZv sme uverejnili interpelácie poslancov
mestského zastupite¾stva dòa 30.
marca 2006. Na niektoré otázky
odpovedal písomne primátor
mesta Ing. Ján Bele, ïalie zodpovedal prednosta mestského
úradu Ján Valachoviè. Primátor
k poiadavke, aby sa mesto postaralo o bezdomovcov, v odpovedi píe, e mesto nemá finanèné prostriedky na rieenie tohto
problému. Nie je vedená evidencia bezdomovcov, ich poèet sa
dá len odhadnú. Väèím problémom je rieenie neprispôsobivých obèanov, ktorí obývajú
mestské byty v centre a svojím
konaním znepríjemòujú ivot susedom (Marianska ul.). Problémom bezdomovcov by sa mali
venova skôr neziskové mimovládne organizácie. Hrozí, e
ústretové kroky mesta môu spôsobi "zosahovanie" bezdomovcov z blízkeho okolia, to sa stalo
napríklad vo Vajnoroch, èo by
situáciu ete skomlikovalo. Na
pripomienku, aby mesto zabezpeèilo kontrolu motorkárov, ktorí
prekraèujú povolenú rýchlos odpovedal, e mesto zaslalo správu
o bezpeènostnej situácii v obvode Obvodného oddelenia PZ
Stupava na Bratislavský samosprávny kraj. Stav a poèty personálu na tomto oddelení nie sú
uspokojivé, nako¾ko je tu len 8
výkonných policajtov. Tí navye
nie sú finanène dostatoène motivovaní. Mesto v tejto veci môe
len iada a saova sa na súèasný stav. Na poiadavku, aby
bola v najkratom èase vybudovaná svetelná kriovatka alebo
kruhový objazd odpovedal, e
Slovenskou správou ciest Bratislava bolo vybudovanie svetelnej
kriovatky zamietnuté z dôvodu
zahlcovania mesta motorovými
vozidlami. Kruhový objazd je
v rieení SSC Bratislava. Na interpeláciu vo veci technického
stavu komunikácií pred bytovým
domom na elezniènej ulici, ktorá nie je odvodnená povedal, e
v prvom polroku 2006 bude vybudovaná odvodòovacia mrea.
Mesto rieilo problém so súdnym
exekútorom oh¾adne majetkovoprávneho vysporiadania pozemku na Hollého ul. k výstavbe
miestnej komunikácie. Uvauje
sa so zámenou pozemkov cca
3005 m2. Ïalie komunikácie na
uliciach - Moyzesova, Hodova,
Juraèkova, Hurbanova nie sú vo

o finanèné prostriedky zo trukturálnych fondov EÚ.
Na zastupite¾stve odznela aj poiadavka umiestni medzi M na
Ruovej ulici a bytovým domom
na ul. Sama Chalupku tabule so
"zákazom venèenia psov". Pod¾a
prednostu tabule nemali ve¾ký
úspech, v najbliej dobe sa bude musie mesto venèením psov
na verejných priestranstvách
váne zaobera.

vlastníctve mesta a je povinnosou stavebníkov doriei si vybudovanie definitívnych povrchov
komunikácie vrátane odvodu
daïových vôd z týchto spevnených plôch.
Problém s "barónovým"
Viacerí poslanci v rôznych súvislostiach interpelovali vo veci rieenia pozemku "barónové" a vyuití budovy na verejnoprospené
úèely. V odpovedi prednostu úradu sa k poiadavke umiestni do
budovy kninicu uvádza, e toto
rieenie musí by stanoviskom
mestského zastupite¾stva, ktoré
jediné môe rozhodnú o vyuívaní majetku mesta. Doteraz bola
vypracovaná jedna túdia zastavanosti tohto areálu, spracoval ju
Ing. arch. Huèko a k dispozícii sú
ïalie tri námetové výkresy
a moné vyuitie. Odznel aj návrh, aby sa ku koncepcii rieenia
tejto èasti mesta vyjadrili obèania
vo verejnej diskusii.

Voda a plyn
Na interpelácie týkajúce sa rekontrukcie vodovodného potrubia a rekontrukcie plynovodu
prednosta odpovedal, e dòa 19.
4. 2006 sa konalo stretnutie so
zástupcami SPP, Regionálne cesty a mesta Stupava za úèelom

koordinácie rekontrukcie plynovodu, monosti výmeny vodovodného potrubia a odvodnenia
komunikácie na ulici Záhumenská a èasti ulice Devínska cesta.
Práce by mali by realizované,
vrátane nového povrchu asfaltovej cesty do 31. októbra 2006.
Okrem toho Bratislavská vodárenská spoloènos má vo svojom
investiènom pláne na rok 2006
realizáciu nasledovných akcií:
výtlaková stanica na ulici Lesná,
predåenie vodovodu na ul. Lesná, prepojenie vodovodu Mierová - eleznièná, predåenie vodovodu na abárni.
/pod¾a materiálu MsÚ,
spracoval -ps- /

iadosti o dotácie a do 31. mája
Stupava Mestské zastupite¾stvo dòa 27. apríla 2006 schválilo Dodatok
è. 1 k Veobecne záväznému nariadenia mesta Stupava è. 1/ 2005,
ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava. Dodatkom sa upravuje VZN nasledovne: "iados o poskytnutie
dotácie z rozpoètu mesta Stupava na rozpoètový rok 2006 môu iadatelia predloi najneskôr do 31. mája 2006. Mestské zastupite¾stvo

Cesty, výtlky,
verejné osvetlenie a psy
Prednosta úradu informoval, e
mesto poiadalo správu ciest
o vodorovné znaèenie a zákaz
parkovania na Hlavnej ulici - od
poty po kriovatku Mlynská ul.,
aby bolo zabránené státiu motorových vozidiel v úseku pred odboèením na ul. Mlynskú z dôvodu nepreh¾adnosti pri výjazde
z ulice Mlynskej na Hlavnú. Na
zasadnutí komisie dopravnej
a bezpeènostnej, ktorej predsedá poslanec Dr. M. Gramblièka,
budú opätovne identifikované
vetky poiadavky vodorovného
znaèenia, návrhy na nové prechody a ïalie podnety k dopravnej situácii v naom meste,
komisia bude zasada v 17. týdni. K interpeláciám tykajúcim sa
opravy chodníkov a miestnych
komunikácií povedal, e prepadnutý chodník na ulici Dolnej bude
opravený v rámci tohtoroènej
údrby, podobne aj chodník na
ulici F. Kostku a na ulici Dlhej.
Rieenie zatápaného chodníka
na Kúpe¾nej ulici je potrebné pripravi zjednoduenou projektovou dokumentáciou a pod¾a
tohto rieenia a dorozpoètova
opravu po celej dåke od Kultúrneho domu a po ulicu Vajanského. Rieenie chodníka na ulici
Novej a jej odvodnenie bude
predmetom realizácie v rámci
projektu, ktorým mesto iada

rozhodne o poskytnutí dotácie z finanèných prostriedkov rozpoètového roku 2006 najneskôr do 30. júna 2006. Dodatok je platný a úèinný do 30. 7. 2006
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KADÁ RADA DOBRÁ

Na nau rados prechádza Mlynskou ulicou ve¾a ¾udí. Mnohí si vak
trávu, kríky a priestor okolo nich zamieòajú za koe na smeti. Zbieranie odpadu pred rodinnými domami na Mlynskej ulici nám u roky
pripadá ako boj s veternými mlynmi.
Z panelových domov, z nezatvorených koov na smeti, z nezatváraných kontajnerov sa na nás hrnie záplava pinavého papiera, textilu,
flia a obalov vetkého druhu. Cigaretové ohorky fajèiarov z okien
a balkónov panelových domov konèia priamo pod nimi na chodníku,
alebo, vïaka vetru, na tráve pred rodinným domom. Èi azda taká
praktická vec ako je popolník u nie je v móde? Psí miláèkovia, ktorí
pri vychádzke majú by na vodítku a ich majite¾ má by vybavený lopatkou a vreckom, zanechávajú svoje výkalové kôpky priamo na tráve. Pri kosení ich dostane kosec do tváre a po ukonèení sa musí od
hlavy po topánky zokraba, poutiera, ís pod sprchu a kosaèku od
koliesok a po koniec elektrického kábla vystrieka.
Trávniky na Mlynskej ulici sú majetkom mesta, teda nás vetkých, nie
súkromným. Povinnos udriava èistotu na nich nemá len mesto, ale
my vetci.
Neustále zbiera a èisti ulicu od takého mnostva piny je nad nae
sily. Poraïte preto, prosím, ako tento stav zlepi, pretoe tie by sme
mali radi priestor pred domom èistý, tak ako nás nabáda primátor mesta Stupavy vyhlásením súae
o najkrají balkón a predzáhradku.
Na záver by som chcel aj nieèo pochváli. Kadý deò pri poh¾ade
z okna ïakujem v mysli autorom a realizátorom mylienky upravi
èas kôlkárskej záhrady na Mlynskej ulici na verejné detské ihrisko.
Poèet detí, ktoré ho vyuívajú potvrdzuje, e to bola dobrá vo¾ba
a vhodné miesto.
Stacho, Mlynská 12

Skutoèná dráma

FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)

Stupava - Vetko sa môe sta. Vetko môe by náhoda. Niekedy
vak okolnosti pomáhajú náhodám, ktoré môu skonèi tragicky.
V piatok 21. apríla v centre mesta, na prechode pre chodcov sa odohrala dráma, ktorej boli naklonené okolnosti, o ktorých vieme, rozprávame a trpíme ich. Mamièka s koèíkom, v ktorom bolo diea stála na
prechode pre chodcov. Auto vychádzajúce z Mlynskej ulice jej dalo
prednos, od Bratislavy idúca Avia, u nedokázala zastavi, vrazila do
stojaceho vozidla a to narazilo do mamièky a do koèíka. Dieatko
vyletelo z koèíka asi dva metre a dopadlo na vozovku. Len pár centimetrov od neho zastavilo auto idúce z opaènej strany. Hrôza, des,
a astie v neastí! Môe sa sta vetko. Pochopite¾ne. Autonehoda
spôsobila kolaps na Hlavnej ulici náho mesta. Ukázalo sa, e kamióny a aké nákladné vozidlá naïalej prechádzajú cez Stupavu, parkuje sa po obidvoch stranách vozovky a ani na prechode pre chodcov
nie je chodec v bezpeèí. U nieko¾ko rokov sa riei kruhový objazd kriovatka pri sporite¾ni. Pred Stupavou by mali by a dva, aby z kadej strany znepríjemòovali ivot práve nákladným vozidlám. e túto
kolíziu nespôsobili? Teraz nespôsobili, ale mono teraz sa opä doèkáme a otázkou je, èi to potrebujeme? V mnohých mestách sa snaia
riei dopravnú situáciu v prospech obèanov, v záujme bezpeènosti
detí. Ktoko¾vek vkroèí na túto cestu je v ohrození. Je pravdou, e ráno
stoja policajti pri prechodoch, aby chránili nae deti. No ale èo po
vyuèovaní, kadé diea prechádza individuálne. Niektorí vodiè zastaví
a ten za ním nemusí správne reagova, tak ako v tomto prípade. Diea
sa rozbehne a z druhej strany vodiè nemusí by oh¾aduplný... Jednoducho je to jeden ve¾ký stres pre kadého. Starí ¾udia majú problém,
deti, mamièky s koèíkmi, cyklisti. V súèasnosti je ve¾kým hitom, e
mestá sa usilujú urobi vetko pre to, aby boli " priate¾ské deom". Je
Stupava priate¾ská deom? Sú nae deti v bezpeèí, nehrozí im napríklad len cestou zo koly ohrozenie na zdraví a bohuia¾ i na ivote?
Hrozí. Èo nahradí zdravie a ivot? To, e sudca napokon urèí vinníka?
Komu to postaèí, kto vráti zdravie alebo ivot. Zákon a pod¾a neho
vymeraný trest? Nebolo by múdrejie urobi vetko pre prevenciu,
vetko preto, aby sme minimalizovali ohrozenie? Èo sa ete musí
sta, aby sme zaèali kona? Choïte do Bøeclavy - tam je vyznaèený
cyklochodník priamo na vozovke, a mesto je tie na hlavnom ahu.
Musia na tej ploche dnes parkova vozidlá a pritom neïaleko na Mlynskej ulici je prázdne parkovisko? Sme tak pohodlní, e musíme sa doviez a do obchodov? Ale môeme ís do mesteèka, do centra na
bicykli? Ve¾a otázok, ale vyvolala ich udalos, ktorú kadý èlovek, obèan náho mesta musí vníma osobne, musí ju pociova ako ohrozenie, pretoe to sa môe sta kadému z nás, naim deom, seniorom,
komuko¾vek. astná náhoda, e sa to nestalo práve nám, ale staèí to,
pre pocit pokoja a spokojnosti? A napokon, skutoène robíme vetko
pre vyrieenie problému s dopravou v naom meste?
Pavel Slezák

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom kontajnerov

Obnovili sme odpoèívadlo

Z diela Mozarta

Stupava - Vo farskom kostole v Stupave sa v nede¾u 7. mája konal
koncert pri príleitosti 250. výroèia narodenia geniálneho hudobného
skladate¾a W. A. Mozarta. V podaní spojených chrámových zborov Zbor sv. Ondreja Vysoká pri Morave a Lamaèsko-dúbravského zboru,
sólistov Júlie èepánovej, Evy Dohnányovej, Romana Bajzíka a Stanislava Bartka a pod vedením dirigenta Roberta Dinua si publikum
vypoèulo najkrajie Mozartove diela. Koncert bol skutoène vzneeným a povznáajúcim záitkom a ten, kto priiel urèite neo¾utoval. -ps-

Fvýkup a predaj

motorových vozidiel

Fpredaj náhradných dielov,

olejov, mazív, autokozmetiky

likvidácia vozidiel NON STOP

Stupava - Obèianske zdruenie Pre Záhorie v rámci projektu na podporu cestovného ruchu obnovilo turistické odpoèívadlo na autobusovej zastávke Stupava - Obora. Toto dobre známe miesto je východiskovým bodom do náho prekrásneho okolia, do Malých Karpát.
Vetci videli, e je to aj miesto hanby a pritom priam na hlavnej turistickej "dia¾nici" náho mesta. Veï najmä cudzím návtevníkom sme
ukazovali svoj postoj a kultúrnos. Ståp bez turistických znaèiek, prístreok s donièenou plechovou strechou, pekný dôvod na pýchu...
U nám ¾udia povedali, e "je to pjekné, ale kolko to vydrí", no dúfajme, e aspoò to¾ko, ko¾ko vydral ten plechový prístreok. Ïakujeme
za spoluprácu a nezitnú podporu bývalému primátorovi Stupava
Ing. Antonovi Daráovi, ktorý vypracoval stavebný projekt, ïakujeme
za podporu mestu Stupava - za financovanie uloenia elektrického
vedenia do zeme a intalovanie novej lampy verejného osvetlenia.
A keby niekomu vàtalo v hlave, kde sme na to zebrali, nu projekt
podporila EU v rámci programu Phare. Z tejto podpory bude v spolupráci s KTS Stupava obnovené turistické znaèenie po trase Obora
- hrad Pajtún - Draèí hrádok, na trase budú intalované 4 informaèné tabule. Pripravujeme výstup na hrad Pajtún (3. 6.), aby sme prezentovali svoju prácu a najmä skutoènos, e nie je nám ¾ahostajné,
ako vyzerá nae okolie, s ktorým sa chválime a ktoré ponúkame návtevníkom náho mesta.
Pavel Slezák, Peter Rác

(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
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Interpelácie poslancov

Na zasadnutí MsZ dòa 27.4.2006 odzneli nasledovné interpelácie
poslancov.
Poslanec Ing. Radoslav Drakoviè upozornil na pokodený odvodòovací kanál na konci ul. Marianskej a na stav kanálu, ktorý toho èasu
nie je vyèistený. Hrozí, e bude nepriechodný pri prívalových daïoch. Primátor mesta odpovedal, e sa tu vybuduje záchytná mrea.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec iadal informáciu, èi sa budú opravova výtlky na miestnych komunikáciách, kedy sa zaène realizácia projektu centrum mesta. iadal, aby mestská polícia vykonávala na ul.
Marianskej kontroly, aspoò raz týdenne. Primátor mesta oznámil, e
je ukonèené výberové konanie na dodávate¾a - oprava výtlkov. V najbliej dobe budú podpísané zmluvy s dodávate¾om (v èase uzávierky t.j. 5. 5. u práce prebiehali). Na dodávate¾a prác - centrum mesta
prebieha verejné obstarávanie. Firmy vyadujú projekty na podanie
ponúk. Na ulici Marianskej sa vykonávajú kontroly, z ktorých sú k dispozícii písomné záznamy.
Viceprimátor MVDr. Róbert Kazarka iadal oslovi eleznice SR neporiadok na pozemku na ul. elezniènej. iadal informáciu, kedy
bude osadené elezné zvodidlo pri peciálnej základnej kole. iadal, aby mesto vyzvalo správcu vodného toku Stupavského potoka
za úèelom prehåbenia koryta potoka. iadal informáciu, èi je zriadená
výberová komisia k projektu výstavbu centra mesta.
Poslanec PaedDr. Milan Gramblièka iadal umiestni zábradlie pri
peciálnej základnej kole, osadi zábrany v parku na zamedzenie
vjazdu motorkárov, vykonáva kontroly mestskou políciou.Upozornil
na vysoké ceny za vývoz splakov príspevkovou organizáciou MsPTS
Stupava - 1600,- Sk za jeden vývoz traktorom.
Poslanec Pavel Kubíèek navrhol uloi prednostovi úradu prizva na
májové zasadnutie MsZ zástupcov Klubu Abbellimento so sídlom
v Stupave za úèelom vyjadrenia svojho stanoviska k realizácii výstavby "barónové". Primátor mesta uviedol, e mesto zabezpeèí komplexné rieenie tejto lokality vo viacerých variantoch, ktoré budú predloené na verejné pripomienkovanie. Bude vymenovaná i odborná komisia na posúdenie predloených návrhov. Na základe tejto informácie
poslanec interpeláciu stiahol z rokovania. Ïalej iadal vyvesi mapu
mesta do skrinky pri Slovenskej sporite¾ni.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal poda informáciu o investièných
akciách realizovaných Bratislavskou vodárenskou spoloènosou, a. s.
Bratislava v roku 2006 v meste. iadal, aby mesto h¾adalo monosti
vyrieenia retaurácie Karkulka. Jedná sa hlavne o jej likvidáciu. Navrhol vyiada stanovisko krajského hygienika a poiada právnickú
kanceláriu o najrýchlejie rieenie tohto problému. iadal riei monos umiestnenia notára v meste, nako¾ko matrièný úrad nemôe vykonáva vetky èinnosti ako notársky úrad a tie riei problém neprispôsobivých obèanov z ulice Marianskej 12 a Hlavnej 21, aby mesto
úèinne reagovalo na sanos p. Rybára a p. Mihalovièa.
Poslanec Gustáv Bele opätovne iadal osadi medzi bytový dom ul.
S. Chalupku a M Ruová tabu¾ky "zákaz venèi psov". Prednosta úradu p. Valachoviè navrhol riei dranie psov v bytových domoch formou zvýenia poplatku za psa.
Poslanec Frantiek Lachkoviè iadal informáciu o stave rieenia
výstavby chodníka Kúpe¾ná - Dlhá. Upozornil, e firma Proxima vykonáva stavebné práce na výstavbe parkoviska bez stavebného povolenia., e opravu výtlkov treba vykonáva v súèasnom období, nie
v letných mesiacoch, zabezpeèova stály dozor nad kvalitou vykonaných prác a vykonáva reklamácie a následne opravy.
Upozornil na nebezpeènú dopravnú situáciu v zákrute na ulici Marcheggskej. Jedná sa hlavne o kamióny. Netreba umiestni dopravnú
znaèku s upozornením prejazdu vozidiel s obmedzenou dåkou, ale
treba vykona obhliadku. iadal informáciu, èi je zaplatený poplatok
za zaberanie verejného priestranstva firmou, ktorá realizuje výstavbu
polyfunkèného domu na Nám. SP. Upozornil na neekologické odstraòovanie objektu benzínového èerpadla Upozornil na protiprávne
skládkovanie na skládke odpadov abáreò. Odpady nie sú zarovnávané buldozérom.
Prednosta úradu uviedol, e poplatok za zabratie verejného priestranstva pri polyfunkènom dome na Nám. SP je zaplatený. Primátor mesta uviedol, e objekt benzínového èerpadla odstraòuje firma oprávnená na takéto práce.
- pod¾a msz-

Ozveny - reakcie obèanov

- je pekná mylienka vyhlási súa o najkrají balkón a predzáhradku, ale èo majú robi tí, ktorí majú len okná na bytovom dome? Sme
diskriminovaní!
- Snahu pripomenú si nespravodlivo stíhaných povaujeme za
ústretový krok zo strany mesta. Mnohí u neijú a ich potomkovia
mono nemajú záujem jatri staré rany. Ale dobre, e ste s tým aspoò zaèali. Dríme vám palce, aj pomôeme...
- Robte koneène nieèo s tými psami. Ulice a parky, vetka zeleò
v Stupave je jedno venèovisko. Som psíèkar a vyuívam venèovisko
za kolou, stretáva sa nás tam len nieko¾ko, asi zaloíme klub a èo
tí ostatní? Mesto nemá silu alebo odvahu urobi poriadok? Pravidlá
platia predsa pre vetkých alebo je to len na dobrej vôli a slunosti?
- Neviem ako zabezpeèujete roznáanie Podpajtúnskych zvestí, ale
k nám, bývam na Dlhej ulici, sa dostanú len náhodou. Vydávate ich
tak málo, alebo neviete zabezpeèi ich roznáanie. Malacko máme
vdy aj velijakých letákov máme plné schránky. Nauète sa to od
nich!
- U prestaòte písa o tom, e sa riei dopravná situácia v Stupave.
Stále dokola píete, jak cez kopirák, e sa nieèo riei, ale niè sa nezmenilo. Vdy keï sú vo¾by, kadý s¾ubuje, e sa to vyriei a potom
tyri roky sa to neriei. Ani nákladné autá, ktoré jazdia do Cevaservisu, ani to sa neriei.

eleznièná stanica na hanbu sveta

Stupava neovplýva a takým bohatstvom historických stavieb a predsa niektoré sú v takom stave, ktorý signalizuje nezáujem o miestnu
históriu. Medzi chátrajúce budovy patrí aj stavba bývalej elezniènej
stanice. Patrí síce elezniènej spoloènosti, ale majite¾ sa o budovu nestará a táto je cie¾om útokov miestnych vandalov, bezdomovcov
a sprejerov. ako odhadnú zámer majite¾ov, asi èakajú, e budovu
niekto podpáli a získajú tak priestor pre pekný stavebný pozemok.
Nehovoriac o bezprostrednom okolí budovy, ktoré sa mení na jednu
divokú skládku, zriadili ju tam isto Stupavèania, otázkou vak zostáva, preèo máme trpie takýto hnilý kút, smetisko uprostred mesta?
Nestaèí nám povestná noèná mora pod názvom "Karkulka"? Veï kadá budova, pozemok majú svojho majite¾a, niè u nezostalo len tak
opustené a predsa aj táto budova a celý areál sú akoby bezprízorné
a ponechané napospas. Nemalo by zosta mesto ¾ahostajné k takémuto prístupu vlastníkov nehnute¾ností, ktoré sa stávajú hanbou pre
nás vetkých.
-ps-
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OZNAM

Základná kola s materskou kolou Hargaova 5, Bratislava príjme
uèite¾ov s aprobáciou: nemecký jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk, dejepis, výtvarná výchova, hudobná výchova, uèite¾stvo pre 1.
stupeò Z a vychovávate¾stvo s termínom nástupu 1.9.2006.
Ponúkame monos ubytovania, lepie finanèné podmienky, pekné
prostredie a iné výhody. Bliie informácie na riadite¾stve koly 02/6595 6115, 0910 902 555, e-mail: zshagasova@centrum.sk

Slávnostný zápis prvákov do kninice

Mestská kninica Ruda Morica v Stupave organizuje tak ako kadý
rok milé podujatie pre iakov I. roèníka Z. Skladá sa z troch èastí.
V marci - Mesiaci knihy pozývame prvákov na exkurziu do kninice,
kde si malí iaèikovia prezrú celú kninicu, dozvedia sa, ko¾ko je tam
kníh nielen pre nich, ale aj pre ich mamièky a oteckov, starých rodièov
aj starích kamarátov a tudentov. Posledné si prezrú detské oddelenie, kde je pre nich 6.000 kníh. Na záver exkurzie si iaci pozrú nieko¾ko rozprávok a výstavku kníh pre najmeních èitate¾ov, aby vedeli
aj doma poveda, aké pekné knihy na nich v kninici èakajú.
Druhýkrát prídu do kninice prváci koncom mája, keï u vedia vetci
èíta. Po krátkej prednáke o výpoiènej technike a o tom, ako sa treba v kninici správa, a ako sa stara o poièanú knihu, prváci svojim
podpisom na prihláku sa stanú riadnymi èlenmi kninice. Poièajú si
svoju prvú knihu - úplne novú, ku ktorej dostanú peknú záloku ako
darèek od kninice a samozrejme svoj vlastný preukaz s obrázkom,
ktorý si doma vyma¾ujú.
V tom roku sa zápisu prvákov do kninice zúèastnilo 78 iakov.
Keïe výpoièná lehota je jeden mesiac, prváci prídu ete raz koncom júna na prvú spoloènú výmenu kníh, spojenú s rozprávkami.
Takto sa s prvákmi rozlúèime pred ich prvými ve¾kými prázdninami
a upozorníme ich, e kninica je otvorená aj poèas celých prázdnin,
kedy si môu prís vymeni knihu so svojimi rodièmi, alebo starími
súrodencami. Po letných prázdninách v septembri sa opä, potom u
s druhákmi stretneme v kninici na hodine literárnej výchovy, kde si
iaci poièajú aj svoju prvú knihu mimoèítankovej literatúry. Neskôr si
o preèítanej knihe urobíme besedu, alebo kvíz.
Z.O.

S BEZKOU DO KARPÁT

Vyhodnotenie literárnej súae
"Príroda je ivot pre kadého"

Milí turisti KST Spartak BEZ Vás srdeène pozýva na XXIII. roèník turistického podujatia 27.5.2006 Bratislava - Záhorská Bystrica Slovenská republika. Podujatie je u po 12-krát zaradené aj do kalendára
IVV.

V kninici Ruda Morica sa dòa 2.mája 2006 konalo zasadnutie
poroty, ktorá vyhodnotila XI. roèník literárnej súae "Príroda je ivot
pre kadého". Propozície súae boli zaslané 22 Z okresu Malacky
a Z SNP Suèany. Literárne práce do súae poslali tieto Z: Gajary,
Jakubov, Láb, Malacky /3 koly/, Rohoník, Solonica, Stupava, Suèany, Záhorská Ves. Porota v zloení: Mgr. Eva Horniová - redakcia
èasopisu Super Ohník, p.Marta urinová - redakcia èasopisu Slnieèko
Vyhodnotila práce nasledovne:
Vzh¾adom na to, e úroveò literárnych prác bola slabia ako po iné
roky, porota nevyhodnotila práce od 1. - 5. miesto, ale vybrala z 36
prác 8 prác, ktoré budú ocenené. Sú to práce iakov:

Technické ustanovenia:
1. Prezentácia 27.5.2006 od 700 na tarte
2. tart areál Základnej koly v Záhorskej Bystrici
3. Peie trasy:
Sobota 27. 5. 2006
700 - 900 42 km
700 - 1000 25 km
700 - 1200 10 km
4. Cyklotrasy:
Sobota 27. 5. 2006
700 - 1000 100 km
700 - 1200 30 km
5. Opis trás:
Peie trasy sú orientované do okolia Záhorskej
Bystrice v Malých Karpatoch, cyklistické trasy vedú po cestách
a lesných cestièkách.
6. Cie¾: Vetky trasy majú cie¾ v areáli Základnej koly v Záhorskej
Bystrici v mieste tartu do 1800.
7. tartovné
èlenovia KST, KÈT
neèlenovia KST, KÈT
poplatky:
dospelí: 30 Sk
40 Sk
mláde: 10 Sk
20 Sk
8. Ubytovanie:
Organizátor nezabezpeèuje.
9. Obèerstvenie: Na urèených kontrolných stanovitiach
a v cieli podujatia teplý èaj.
10. Zdravotnícka sluba: Zabezpeèuje usporiadate¾ akcie
.
11. Prihláky a informácie: Ján Spevák - vedúci akcie,
Suchohradská 4, 841 04 Bratislava, Mob: 00421- 918 700 251,
e-mail : spevak@bez.sk Mária krhová, Mob: 00421-907797673,
e-mail: skrhova@bez.sk
12. Poistenie: Usporiadate¾ akcie nezabezpeèuje Turistické podujatie sa koná za kadého poèasia. Právo zúèastni sa má kadý, deti
do 10 rokov len v sprievode rodièov. Podujatia sa zúèastòuje kadý
na vlastné nebezpeèie. Ako sa dosta do Záhorskej Bystrice?
Z Bratislavy: autobusom MHD è. 37 od Mostu SNP pri Dunaji.
Výstupná zástavka Miestny úrad Záhorská Bystrica.

POÉZIA:
Motý¾ - Kristína Tomkovièová, 11 rokov, 5.roè., Z Stupava
PRÓZA:
Ako Dianka prila do malej dedinky - Monika Blaíèková, 4. roè., Z
J. Dérera Malacky, Návrat prírody - Natália Tyrpáková, 14 rokov, 8.
roè., Z Stupava, Oèarený prírodou - Juraj Janotka, 13 rokov, 7.
roè., Z Solonica, Skrývaèka s Nerom - Danka arkozyová, 12 rokov, 7. roè., Z Rohoník, Slneèné vtáky - Lenka Slezáková, 14 rokov, 8. roè., Z Stupava, tvornohý priate¾ Dastin - Lucia alagová,
14. rokov, 8. roè., Z SNP Suèany, Zázraèná voda - Silvia Mundoková, 14. rokov, 8. roè., Z J.Dérera Malacky
Oceneným iakom blahoeláme a aj ostatným, ktorí sa do súae
zapojili, eláme ve¾a tvorivých síl a chu zúèastni sa súae aj v budúcom roku.
Ïakujeme tie za spoluprácu uèite¾om kôl, ktorí sa do súae zapojili a porote, ktorá literárne práce hodnotila.
Za Mestskú kninicu Ruda Morica
Beáta Tomkovièová
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Zohor

Odvodnenie pozemkov

Obec Zohor pozýva vetky deti a rodièov
na oslavu Dòa detí v sobotu 3. júna 2006

Zaèiatkom tohto mesiaca bola na Obecný úrad v Zohore doruèená písomná iados obèanov o vykonanie úèinných opatrení na odvodnenie pozemkov v lokalitách medzi ul. Cintorínskou, ul. Mlynskou
a z èasti ul. Na trávnikoch, nako¾ko miestny zberný kanál, ktorý v minulosti problém rieil je nefunkèný z dôvodu jeho neudrovania a zamedzenia jeho prietoku cez záhrady, kde pôvodne pretekal a napájal
sa do priepustu na Mlynskej ulici. Súèasný stav znemoòuje vlastníkom dostupnos pozemkov.
Na základe horeuvedených skutoèností zaèal tunají úrad v danej veci kona a písomne vyzval správcu hydromelioraèných zariadení Hydromeliorácie, . p. Bratislava o vykonanie úèinných opatrení v danej lokalite a zároveò ich opakovane vyzval na vyèistenie zanesených
èastí kanálov haluzím, hlinou a zabezpeèenie potrebnej funkènosti
zberných kanálov v obci v èo najkratom monom èase.
Dolá iados bola postúpená a bude predmetom rokovania na najbliom zasadnutí komisie výstavby, P a ÚP.

s týmto programom:
priestranstvo pri KD
9,00 hod. - 10,30 hod. ma¾ovanie na plot Z
10,30 hod. - 11,30 hod. divadielko pre deti
tadión FC od 15,30 hod.
· koníky /jazdecká kola Misha na Dolnej ul./
· nafukovacia mýkaèka
· program Sokoliarov Aquila Bojnice

Spoloèenská kronika - Zohor

stre¾ba z luku, stre¾ba z historickej kue, súboj na kladine, vrhacie
noe, stre¾ba z historického katapultu

A P R Í L

ohòová ou - bruné taneènice a fakíri, tanec s horiacimi vejármi,
ohòovými reazami

Narodili sa
Va n e s a B a n d r y o v á

· diskotéka na tadióne

Zomreli
Te r é z i a K r i  t o f o v á 1 9 3 9
Cyril Fekete 1925
Miroslav Slezák 1949

Zohorská hokejbalová liga

10. kolo
HBK Lozorno - Cobra Malacky
Zero Záhorská Ves - HBC Parkovisko
Parkovisko Zohor - Predators Jabloòové
Lizards Stupava - ROCONABA Zohor

0:5
4:1
4:0
12:6

11. kolo
ROCONABA Zohor - ZERO Záhorská Ves
Lizards Stupava - Predators Jabloòové
HC Parkovisko - HBK Lozorno
Cobra Malacky - Zbornaja atín

9:5
12:0
6:3
4:2

12. kolo
Lizards Stupava - Parkovisko Zohor
Cobra Malacky - Predators Jabloòové
HBK Lozorno - Zero Záhorská Ves
Zbornaja atín - HBK ROCONABA Zohor

3:5
5:0
5:7
6:3

13. kolo
ROCONABA Zohor - Predators Jabloòové
HC Parkovisko - Zbornaja atín
Lizards Stupava - HBK Lozorno
Zero Záhorská Ves - Cobra Malacky

11:2
3:7
8:3
1:9

14. kolo
Zero Záhorská Ves - Lizards Stupava B
HBK Lozorno - Zbornaja atín
Parkovisko Zohor - Predators Jabloòové
Cobra Malacky - ROCONABA Zohor

2:5
2:4
4:0
4:3

tvrfinále 1. zápas
ROCONABA Zohor - HC Parkovisko Zohor
Zbornaja atín - HBK Lozorno
Cobra Malacky - Predators Jabloòové
Lizards Stupava B - Zero Záhorská Ves

5:0
3:1
5:0 kontumaène
5:4P

tvrfinále 2. zápas
Zero Záhorská Ves - Lizards Stupava B
Predators Jabloòové - Cobra Malacky
HC Parkovisko Zohor - ROCONABA Zohor
HBK Lozorno - Zbornaja atín

6:11
0:5 kontumaène
6:9
4:11
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Rozhovor s pánom Ing. Rudolfom
Hurbanièom, zástupca starostu

ZASADALO MIESTNE ZASTUPITE¼STVO

Dòa 25.apríla sa na zasadnutí miestneho zastupite¾stva preberali
tieto skutoènosti:
V otázke ïalieho spravovania prenajímaných priestorov kultúrneho
domu, miestne zastupite¾stvo poverilo starostu rokovaním o prenájme
retaurácie. Okrem toho mestská èas pripravuje zriadenie príspevkovej organizácie za úèelom rozvoja kultúry.
Miestne zastupite¾stvo vyhodnocovalo zimnú údrbu na cestách tretej
a tvrtej triedy v správe obce a vyjadrilo spokojnos s údrbou.
Prednesená správa o miestnej kninici informovala o uplynulom mesiaci knihy a akciách s ním spojenými. iaci základnej koly mali
v priestoroch kninice stretnutie so spisovate¾kou a ilustrátorkou kníh
pre deti a mláde pani Danicou Paulièkovou.
Kninica má v súèasnosti 175 èlenov z radov iakov, tudentov, ale
i dôchodcov. Kninièný fond obsahuje 11 627 titulov a vypoièalo sa
400 kníh. Náklady na prevádzku kninice tvoria takmer 70 tisíc korún.
Po vypoèutí si hodnotiacej správy sa miestne zastupite¾stvo v diskusii
zaoberalo ïalím osudom miestnej kninice.
Upozoròujeme èitate¾ov, e z dôvodu rekontrukcie kultúrneho domu,
kde kninica sídli, bude na urèitý èas uzavretá. Po dokonèení prestavby a presahovaní miestneho úradu do budovy kultúrneho domu sa
kninica presunie do budovy miestneho úradu na ulici Èsl. tankistov
134 do priestorov súèasnej sobánej siene. Tento priestor bude rozírený o terajie dve kancelárie, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy. V pláne je i dobudovanie nového vchodu do záhrady súèasného
miestneho úradu. Záhrada by poèas letných mesiacov mala slúi ako
èitáreò. Sluby kninice sa rozíria i o ponuku vyuívania internetu.
Spomenuté skutoènosti predpokladáme zrealizova do jedného roka.

Ppzv: Plánuje sa rekontrukcia kaplnky sv. Vendelína na ráscestí
v smere na Marianku a Borinku. Môete nám k tomu poveda
viac?
Ing. Hurbaniè: Na základe informácie, ktorú nám dal vdp. Pán Solèiansky sa pripravuje rekontrukcia a u zasadala aj ekonomická rada pri farskom úrade. Mestský úrad sa rozhodol spolupodiela na tejto rekontrukcii a osloví podnikate¾ské subjekty, ktoré by mohli rekontrukciu realizova alebo pri nej pomôc. Ïalej sme ponúkli aj pomoc
pri úprave okolia kaplnky. Chceme tam vysadi dva pekné stromèeky,
buï gatany alebo lipky, aby doplnili priestor kaplnky, samozrejme
v súlade s dopravnou situáciou v jej okolí.
Otázku rekontrukcie iných kaplniek a pomníkov v obci riei farský
úrad, pod ktorého kompetenciu spadajú. Mestská èas ve¾mi úzko
spolupracuje s farnosou, èi u je to pri rekontrukcii kostola alebo pri
obnovení prístupu na pôvodný cintorín, ktorý bol ved¾a kostola a kde
sme vysadili lipové stromoradie. V podstate chceme aj touto formou
prispie k skráleniu obce.
Ppzv: Ako sme uviedli, 22. apríla sa konalo verejné jarné upratovanie. Aký malo priebeh a úèas? Ako by ste ho zhodnotili?
Ing. Hurbaniè: Jarná brigáda je aktivita komisie na ochranu verejného poriadku a ivotného prostredia v spolupráci s mestskou èasou.
Uskutoènili sme ju na podnet magistrátu, ale vychádzali sme aj z kadoroènej tradície jarného upratovania obce. Bolo oslovených 17 subjektov, samozrejme nie vetci sa upratovania zúèastnili. Ale ak môem hodnoti prístup k jarnej upratovacej smene bol dobrý. Zúèastnili
sa ho diagnostický ústav a kola, nie síce priamo v stanovený deò,
ale pred tým urobili nejaké úpravy. Aktívne sa zapojil dobrovo¾ný hasièský zbor, ve¾mi aktívne sa zúèastnili jarných prác aj po¾ovníci Záhorskej Bystrice, ktorí rieili úpravy v okolitej prírode. Celé upratovanie obce prebehlo za podpory drustva podielnikov, ktoré prispelo
mechanizmami, èi u rozvozom kontajnerov na odvoz, s nákladným
autom aj s nakladaèom, ktorý odpratal tie väèie smeti. Jediný problém, ktorý máme je, e nevieme zabráni, aby sa v tých lokalitách, kde
sme odstránili èierne skládky, nevytvorili znova. Vlastníci resp. uívatelia týchto pozemkov, na ktorých leia, sú povinní stara sa o poriadok. Celú brigádu hodnotím kladne.

OZNAM

Dòa 13.4.2006 bola predloená na zverejnenie územnoplánovacia
dokumentácia zóny Krèe v termíne od 12. 4.-12. 5. 2006. V zmysle
zákona o územnom plánovaní v správnom poriadku je moné sa
k predmetnej dokumentácii vyjadri do 30 dní.

KOLSKÁ AKADÉMIA

Váení rodièia a priatelia koly, srdeène Vás pozývame na kolskú
akadémiu, ktorá bude dòa 17. mája 2006 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici.

1. MÁJ

Stavanie máje sa v minulosti zauívalo ako prejav záujmu mladého zamilovaného
mua voèi jeho vyvolenej. My tu v Záhorskej staviame spoloènú máju pre vetky
májové lásky.
Tridsiateho apríla, posledný aprílový deò, sa konalo tradièné vyzdvihnutie máje.
Tohtoroèné stavanie bolo, ia¾, do ve¾kej miery zasiahnuté studeným dadivým poèasím. Ani to vak nebránilo, aby sa o siedmej hodine veèer na námestí pred kultúrnym domom zilo pribline sto Bystrièanov. Páni z Dobrovo¾ného hasièského
zboru Záhorskej Bystrice na voze, ktorý
ahal pár hnedých koní, priviezli slune
urastenú a stukami ozdobenú smrekovú
máju. Krojovaní speváci zo speváckeho
zboru Bystrièan spievali ¾udové piesne.
Poèasie po èase vyèerpalo svoje zráky
a na chví¾ku ustal i studený vietor. Ten
moment bol rozhodujúci, bolo presne pol
ôsmej, keï poiarnici zaèali vztyèova záhorskobystrickú májovú okrasu. A treba zdôrazni, e v takom vlhku to urèite nie
je jednoduché. Treba náleité skúsenosti, aby sa niè nepomyklo a nespadlo.
Vetko vak dopadlo výborne a mája o ôsmej hodine stála na tradiènom bode námestia. ¼ud sa na èele so starostom mestskej èasti pobral do vnútra kultúrneho
domu, kde hudobnú iniciatívu prebrala dychová hudba Bystrická muzika pod taktovkou pána Bilaèièa. Hudba a vínko spojilo úèastníkov a nejeden si zaspieval na
¾udovú notu. Udrela deviata hodina veèer, dáï vytrvalo udieral na celú Záhorskú
Bystricu a po odchode prvých sa poberali aj ïalí.
Deò prvého mája, kedy máme miesto "¾udského mena" zaznaèený v kalendári
"Sviatok práce", sa nezvratne blíil pod rúkom mokrej tmy a pondelkové ráno vítala vysoká vyzdobená mája vàiaca sa nad naou mestskou èasou.
V mene vetkých úèastníkov ïakujeme Dobrovo¾nému poiarnemu zboru za vynikajúce zvládnutie celej akcie, spevákom zo spevokolu Bystrièan a hudobníkom
Bystrická muzika, ako aj vetkým iným spôsobom na organizácií zainteresovaným
osobám.

Ppzv: Mesto Bratislava podporuje revitalizáciu zelených plôch
v centre. Aký je postoj mestskej èasti? Uskutoèòuje sa výsadba
stromov?
Ing. Hurbaniè: Revitalizácia urèitých zelených plôch je v pláne rozvoja mestskej èasti. Konkrétnym príkladom je lokalita Vápeníckeho potoka, kde treba v rámci revitalizácie vyèisti územie, ktoré je chránené
z h¾adiska výskytu vzácneho ivoèístva. To je konkrétna úloha a bude v krátkej dobe rieená. Èo sa týka poslednej aktivity, ktorú sme robili v rámci jarnej brigády, vysadili sme stromoradie líp pod dedinou
smerom k Po¾nému mlynu. Pripravujeme úpravu plochy oproti Pekárni pri Floriánkovi na malý parèík s lavièkami a na námestí pri Floriánkovi vysadíme z východnej strany lipové stromoradie. Chceme obnovi zelené plochy a doplni prirodzený rámec obce.
stranu pripravila: Mgr. Magdalena Miklíková
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¼udový dom

Záhorská Bystrica zaèína nadobúda charakter prímestskej èasti, ktorá svojou polohou a takmer kompletne vybudovanou infratruktúrou
je predurèená predovetkým na zdravé a pokojné bývanie.
V Záhorskej Bystrici sa nieko¾kokrát poèas roka konajú výstavy a prezentácie rôznych ¾udových a umeleckých diel. Samostatnú kapitolu
prehliadok tvorí prehliadka po¾ovníckych trofejí. Doteraz vetky akcie
výstavného a prezentaèného charakteru sa konali v priestoroch obecného úradu, prípadne v spoloèenskom dome. Na základe dlhodobých skúseností a mnostva uskutoènených podujatí sme usúdili, e
tu chýba priestor, kde by sa konali výstavy, predvádzania a prehliadky. Keïe v Záhorskej Bystrici ije ve¾a ¾udových umelcov (kováè, keramikár, maliar na sklo a hodváb, tvorkyòa obrázkov a ozdôb zo slamy a suených kvetov, výrobca úitkových a ozdobných predmetov
z vèelieho vosku, výrobcovia medu, kraslíc, výivkárky, atï.), zrodila
sa mylienka vybudovania ¾udového domu s remeselným dvorom,
ktorý by pod jednou strechou poskytol priestor pre vetkých umelcov
a ich vytvorené diela.
Remeselný dvor bude miestom pre tradièné miestne remeslo (kováèstvo, koikárstvo, hrnèiarstvo, výroba tradièných miestnych potravinových pecialít). Naplnenie mylienky umoní objekt, ktorý bude
patri obci. V òom budú miestni remeselníci predvádza svoju ikovnos alebo aj zaúèa záujemcov o remeslo. Remeselný dvor bude
zároveò slúi ako pamätná izba s intalovanou expozíciou, ktorá
bude hovori o minulosti Záhorskej Bystrice s osobitným zameraním
na prvky a vý-robky ¾udovej a umeleckej architektúry.
Remeselný dvor podporí oivenie tradièných remesiel a zvykov. K vybudovaniu remeselného dvora nás vedie snaha vytvori priestor pre
talentovaných ¾udí, zachova tradíciu a umoni rozvoj ¾udových
a umeleckých remesiel. Pre irokú verejnos sa v ¼udovom dome
s remeselným dvorom zriadi stála výstava remeselnej výroby a výrobkov ¾udovej umeleckej tvorby. Vo vybudovaných priestoroch budú pôsobi tvorivé dielne pre remeselníkov, výtvarníkov, návrhárov a iných
záujemcov o prírodný materiál a jeho úitkové a umelecké spracovanie. Priestory ¼udového domu s remeselným dvorom poslúia tie
na príleitostné a autorské výstavy a prehliadky tvorby ¾udových remeselníkov a umelcov.
¼udový dom s remeselným dvorom ponesie výrazné prvky ¾udovej
architektúry Záhorskej Bystrice. Ako podklad poslúi dokumentácia
zo zamerania objektu Starej koly, ktorý stál ved¾a fary, pod¾a vroèenia od roku 1826. Z ¾udovej architektúry sú tu tvarovo prevzaté zosilnenia rohov obvodového muriva domu, okná svojím èlenením, ve¾kosou a tvarom ostenia, ako aj iné prvky. Na hlavnom tráme sa vyryje vroèenie s aktuálnym dátumom pod¾a vzoru domu z roku 1826. Na
pozemku sa nachádza stará kamenná studòa, ktorá bude zrekontruovaná v rámci plánovanej revitalizácie studní. Výstavba domu by
sa mala zaèa v júli tohto roku. V súèasnosti prebieha výberové konanie na dodávate¾a stavby. Mestská èas poiadala o spolufinancovanie projektu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v rámci èerpania eurofondov.
¼udový dom prispeje nielen k oiveniu tradície a k rozvoju ¾udovoumeleckých remesiel, ale aj k lepej informovanosti o histórii obce
a v koneènom dôsledku bude i turistickou atrakciou.

srtranu pripravila: Mgr. Magdalena Miklíková

KONTAJNERY
NA TRIEDENIE ODPADU

Triedenie odpadu na jednotlivé zloky, ktoré sa neskôr kadá spracúva iným spôsobom, je výborným spôsobom, ako prispie k znovuvyuívaniu surovín.
Nemusia sa vyrába tony plastických flia, ak tony separujeme a zo získanej suroviny sa vyrobia nové f¾ae èi iné umelohmotné výrobky.
Ak zozbierame tony separovaného papiera uetríme tak roène celé
rozlohy lesa, do ktorého potrebujeme chodi relaxova a získava silu
do ïalích naich hektických dní. U aj deti v naej materskej a základnej kole triedia sklo, plasty a papier, prípadne organický odpad.
Vedú ich k tomu pani uèite¾ky, ktoré sa snaia vtepi iakom vzah
k ivotnému prostrediu. Práve tieto mladé generácie zaijú prudké
podnebné zmeny ak sa nezlepí prístup nás vetkých, vetkých generácii aj k triedeniu a vytváraniu odpadu. Mimoriadne si dovolím
apelova na tvorcov èiernych skládok. Povrchný vzah k okolitému
ivotnému prostrediu niektorých obèanov, zniuje kvalitu ivota ove¾a
väèieho poètu spoluobèanov, ne sa vôbec nazdajú. Vetci máme
právo vyrasta a i v èistom ivotnom prostredí, to hovoria základné
¾udské práva.
Preto sa postavme zodpovedne k problému a trieïme v domácnostiach odpad. Obec poskytuje kontajnery, ktoré z dôvodu vyieho pohodlia obèanov umiestòuje na vetkých frekventovaných uliciach
v mestskej èasti. Konkrétne, kontajnery nájdete na týchto miestach:
pri Miestnom úrade, pote, kultúrnom dome a základnej kole, na
Hargaovej, Tatranskej, Bratislavskej, Roického, Vrbánskej, Trstínskej, Záhumenskej ulici. Ïalej pri Markíze, na Donskej ulici pri kaplnke sv. Jána a pri vodárni, na Strmých vàkoch na ceste do Elektrovodu, na námestí, na Teedíkovej ulici pri Macákovi a Makovi, pri Bufete Po¾ovník, Na pútnickej ulici pri Papíkových, a pri obchode V Kúte,
pri pekárni, na ulici Èeskoslovenských tankistov pri retaurácii Kohútik a pri obchode Sisa, na námestíèku, kde stojí socha sv. Floriána.

NOVÁ FARA

Jedna z úloh, ktorú dostal nový administrátor farnosti, bolo vybudovanie vyhovujúcich priestorov pre bývanie kòaza.
Súvisí to s tým, e stará budova bola postavená u v roku 1737 ako
zemianska kúria Gärtnerovcov. Z histórie fary vieme, e ju v roku
1751 za 750 zlatých odkúpil gróf Pálfy a daroval farskému spoloèenstvu ako budovu fary. Postupne prela viacerými úpravami a prispôsobeniami aktuálnym poiadavkám doby. Keïe stavba budovy je
kamenná, múry boli vlhké a priestory neboli vhodné pre zdravé bývanie. Preto otec arcibiskup Sokol nariadil v januári 2004, aby sa èím
skôr zaèalo so stavbou nového bytu pre kòaza. Krátko na to sa zaèala príprava projektovej dokumentácie a výber dodávate¾a. Keïe
komplex starej fary sa nachádza v pamiatkovej zóne, do celého procesu vstupoval Metodický krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Celý
starý komplex budov bol postavený v tvare U s celkovou dåkou 110
m a bola daná poiadavka, aby sa zachovalo základné dispozièné
rieenie komplexu. Bývalé matale a stodola boli vo ve¾mi zlom stave
a hrozilo zrútenie strechy. Jeden z boèných múrov bol spadnutý. Arcibiskupský a pamiatkový úrad dali súhlas na asanáciu nesanovate¾ných hospodárskych budov. Projektovanie nového bytu kòazov
muselo zoh¾adòova architektúru a ve¾kos pôvodných objektov.
Po vybudovani základov bol vybratý typový projekt, ktorý ponúklo
Studio 21. Ten bol prispôsobený hlavne vonkajou architektúrou poiadavkám pamiatkovej zóny.
Nový byt kòaza má rozmery 12,5 x 6 m a je dispoziène rieený tak,
aby na prízemí vytváral jednoizbový byt. Obývate¾né podkrovie bude
umoòova ubytovanie návtev. V súèasnosti sa stavba fary dokonèuje a je farebne vonkajkom i vnútrom ladená do biela v kombinácii
s dubovými prvkami.
V budove starej fary budú po rekontrukcii vytvorené reprezentaèné
a spoloèenské priestory, farská kninica a na Deò matiek bude otvorené Materské centrum.
Informácie poskytol vdp. Anton Solèiansky
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Z obcí

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

S T U PA V A 0 9 0 3 2 9 6 7 7 7
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Strecha to je

POVAIE Predmier 462, 013 51
tel./fax: 041 / 5533 024
Rozhodnite sa pre výnimoène èistú strechu vïaka jedineènej technológii
povrchu Bramac Protector® a získajte k tomu najiadanejiu podstrenú
fóliu Bramac Pro. Za kadých kúpených 150 m2 základnej krytiny z modelov Alpská kridla Protector®, Alpská kridla klasik Protector®,
alebo Moravská kridla plus získate zadarmo 1 balík (75 m2)
uvedenej fólie, ktorá dodá Vaej streche pièkové pa rametre.
Akcia trvá od 24.4. do 31.5.2006.
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strecha na splátky

Kultúra a port

"Florbalové dievèatá"

Ve¾konoèný stolno - tenisový turnaj 2006

FireBall Stupava
Po siedmych mesiacoch, poèas ktorých sme precestovali znaènú
èas Slovenska (ilina, Nitra, Nemová...) sme úspene ukonèili nae
pôsobenie v enskej extralige o Majstra Slovenska. Dievèatá vybojovali krásne 3. miesto. Sú tretie najlepie "florbalové" eny na Slovensku, a to majú iba 13, 14 rokov.
Tak ako v kadom porte, ani vo florbale nie je niè zadarmo. Za kadým víazstvom sú hodiny tréningu, hodiny - ktoré dievèatá trávia v telocvièni pri technickom, kombinaènom a hernom tréningu, èi na tadióne pri kondiènom tréningu, miesto vysedávania pred TV, poèítaèom alebo bezcie¾neho potulovania sa po Stupave.
Naa florbalová sezóna vak ete nekonèí. Pred sebou máme 5 ve¾kých turnajov.
- 13. - 14. máj 2006 - Majstrovstvá Slovenska vo florbale
kategória U15, ilina
- 25. - 28. máj 2006 - Medzinárodný florbalový turnaj dievèat, Mladá
Boleslav ,ÈR
- 15. -18. jún 2006 - Medzinárodný florbalový turnaj dievèat - Nisa
OPEN, Liberec, ÈR
- 30. jún - 2. júl 2006 - Medzinárodný florbalový turnaj - Slovak
OPEN
- kategória eny, Bratislava
- 11. - 16. júl 2006 - Medzinárodný florbalový turnaj dievèat,
PRAGUE GAMES, Praha, ÈR

Klub Priate¾ov stolného tenisu v Stupave usporiadal u 4. roèník Ve¾konoèného turnaja v stolnom tenise, ktorý sa konal dòa 14. 4. 2006.
Turnaj otvoril prezident klubu p. Frantiek Polák. Podujatia sa
zúèastnilo 24 hráèov, ktorí boli rozdelení do troch vekových
kategórií.
Kategórie do 16 rokov sa zúèastnili 8 hráèi, do 50 rokov - 10 hráèov
a nad 50 rokov - 6 hráèov. Kategóriu do 16 rokov tvorili dve skupiny
po tyroch, z kadej postúpili prví dvaja do semifinále.
SEMIFINÁLE
Puterka Boris (Dev. N. Ves) - Katona Ján (Stupava)
Sperker Simon (Záhor. Bystrica) - Nezhyba Lukas (Angern)
o 3. MIESTO Katona Ján - Sperker Simon
FINÁLE Puterka Boris - Nezhyba Lukas

3:0
1:3
3:0
3:0

Kategória do 50 rokov - dve skupiny po piatich hráèoch.
Z kadej skupiny postúpili prví tyria do tvrfinále.
TVRFINÁLE
vajdlenka Miroslav (Stupava) - Schmidl Christian (Angern)
Matloviè Ondrej (Malacky) - Salai Jozef (Stupava)
Vicena Ján (Stupava) - Kahánek Jozef (Stupava)
Ulehla Jozef (Lozorno) - mejkal Milo (Stupava)
SEMIFINÁLE
vajdlenka - Matloviè
Kahánek - Ulehla
o 3. MIESTO Matloviè - Kahánek
FINÁLE vajdlenka - Ulehla

3:0
3:1
0:3
3:0

Dríme si palce, drte nám ich prosím aj Vy
Trénerka Mgr. Marcela Mózová
1. K FBC Dragons Ruinov
2. FBC Sereï
3. FireBall Stupava
4. NTS FK-Z Nemová
5. K Lido BA
6. K Strakiss P. Bystrica

3:1
1:3
3:0
0:3

10
10
10
10
10
10

9
8
5
4
2
1

0
0
0
1
0
1

1
2
5
5
8
8

104:17 18
99:33
16
56:68
10
34:58
9
31:74
4
24:97
3

Kategória nad 50 rokov, 6 hráèov - jedna skupina.
Poradie: 1. Faix Michal (Bratislava)
2. Filípek Jozef (Stupava)
3. Fusek Duan (Stupava)
4. Neradoviè Rudolf (Stupava)
5. Polák Frantiek (Stupava)
6. Kollárik Metod (Stupava)
PST Stupava, Jozef Kahánek

Zber komunálneho odpadu
Mestský úrad Stupava oznamuje obèanom bývajúcim v rodinných
domoch, e najblií zber vytriedených zloiek komunálneho odpadu spred rodinných domov bude v dòoch 23. - 25. 5. 2006. Na
vidite¾né miesto pred svojimi rodinnými domami môete do 7.30

Znaèkové vína ë mieané nápoje ë oslavy -10%

poèas týchto dní vyloi sklo, papier, plastové f¾ae, tetrapakové
obaly z dúsov a mlieka, pneumatiky z osobných automobilov od

e s p r e s s o

obèanov a elektronický odpad, ako sú televízory, chladnièky, práèky,

TINI CLUB

vysávaèe, ehlièky, fény, mixéry a pod..
F¾ae a obaly musia by èisté, vypláchnuté, bez zvykov tekutín
a zoliapnuté alebo rozlepené. Vrchnáky nemusia by na f¾aiach, staèí ich vloi do vreca spolu s plastovými f¾aami.
Najblií termín pre pristavenie ve¾koobjemových kontajnerov na
drobný stavebný odpad a ve¾koobjemový odpad je piatok 19. 5.

www.tiniclub.sk

2006. Kontajnery budú odváané v pondelok 22.5.2006. Kontajnery

espresso@tiniclub.sk

nie sú urèené na zmesový komunálny a biologicky rozloite¾ný
odpad!

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

VA R Í M E D O Z Á V E R E È N E J
14
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Záhorácky taneèník írskych tancov

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Filip Èuka
Tomá Tóth
Matú Moza
Ester emberová
Patrik Horòáèek
Filip Anger
Filip Danèek
Opustili nás:
Marián Mikula /1922/

Stupava - Stále viac sa potvrdzuje, e najmä mladí ¾udia naplno vyuívajú monosti, ktoré sa Slovensku otvorili vstupom do Európskej únie. Vyuívajú monos
cestova, tudova, rozvíja svoje schopnosti a najmä h¾ada si uplatnenie v rámci
Európy. Ponuka je obrovská a zá-leí len na schopnostiach, odvahe a ctiiadosti
mladých ¾udí, ktorí sa chcú presadi v tom ve¾kom svete. Príkladom je tefan Tóth
zo Stupavy, ktorý ako taneèník írskych tancov dosiahol v priamo v Írsku ve¾ké úspechy a uznanie, ku ktorým mu blahoeláme. Prináame s ním rozhovor, pretoe
jeho úspech urèite poslúi ako inpirácia a motív pre mnohých mladých ¾udí.
Ppzv: Ako sa zo Záhoráka stane taneèník írskych tancov?
.T. Nie je to zo dòa na deò, u od 16 rokov sa venujem naplno írskemu tancu. Je
to taneèný áner, ktorý si vyaduje seriózny prístup pre jeho vysokú nároènos.
Tento rok som vo februári navtívil Írsko u po tretí raz. Dôvodov, preèo som sa
tam vybral bolo viacero. Prvým dôvodom bolo ukonèenie túdia írskeho tanca
v Internacional Irish dance school of Maura Shanahan.V rámci tohto nieko¾koroèného túdia som sa zúèastnil nieko¾kých prestínych súaí v tradiènom írskom
tanci. Mono je to prekvapujúce, ale neminulo ma nieko¾ko prvenstiev. Obsadil
som prvé prieèky len vïaka odbornému vedeniu mojej uèite¾ky Maury Shanahan.
Na záver môjho túdia som sa u po tretíkrát zúèastnil najväèej medzinárodnej
súai v írskom tanci (majstrovstiev sveta), ktorá sa koná kadý rok v èase Ve¾konoèných sviatkov (All Ireland Internacional Dancing Championchip).
Na tejto ve¾mi prestínej a nároènej súai som uspel nad moje oèakávania. Získal
som: 1. miesto v kategórii soft shoes, 2. miesto v kategórii hard shoes (írsky
step), 3. miesto championchip
Verte mi, bol som astný e JA ZÁHORÁK som úspene reprezentoval Slovensko
a Stupavu, a trhol som Írov, ktorí tancujú od svojich 3 rokov.
Ppzv. Svoje skúsenosti odovzdáva ïalej, aj v Stupave si viedol krúok írskeho tanca. Stal si sa profesionálnym uèite¾om...
.T. Absolvoval som závereèné uèite¾ské skúky. Vedel som, e ak sa mi podarí aj
toto, e to stojí za to. Obsahom skúok bolo metodika ná-cviku a teória 20-ich
skupinových tradièných tancov a skúka z írskeho jazyka. Sólové tance a hudobnú teóriu som zvládol u v prvej èasti skúok v roku 2003. Priznávam, e to bolo
aie ne maturita, ale keï to èloveka baví tak to nejako prehryzie. A tak aj bolo.
Skúajúca porota, v ktorej bola aj prezidentka AN Comahdhail (kongres uèite¾ov írskeho tanca), bola nadená a hneï po skúkach mi dali podpísa pravidlá AN
Comahdhail. A tak som sa stal plne kvalifikovaný uèite¾ írskeho tanca s titulom
MRG. Take ja sa u súaí zúèastni nemôem, ale teraz je rada na mojich iakoch.
Ppzv: Kde nájde uplatnenie uèite¾ írskych tancov?
.T. Aby tých úspechov nebolo málo, tak som dostal pozvánku na konkurz do National dance company of Ireland (Národná taneèná skupina - nieèo ako ná S¾uk).
Tak som sa tam vybral a po nároènom výberovom kole som iel domov s tým, e
som musel èaka na výsledky.
Po týdni som dostal list, kde bolo èiernym na bielom, e som bol úspený a e
mi ponúkajú miesto v ich skupine a v taneènej show Rhythm of the Dance. Samozrejme, e toto sa neodmieta. Hneï pár dní po tom, som sa zúèastnil nácvikov
a jedného turné s touto ve¾kou show v Holandsku. Je to show, ktorá sa dá prirovna k takým úspeným programom ako sú Lord of the Dance a Riverdance. Zmluvu som podpísal na rok. Teraz mám prázdniny a v júli zaèíname s turné do Portugalska, Írska, Dánska, védska, Francúzka, Ameriky, vajèiarska a Fínska.
Ppzv: Take v Stupave uèi nebude?
.T. Vzh¾adom k tomu, e som teraz väèinu roka v zahranièí, tak krúok írskych
tancov v Stupave prevzala moja iaèka a ve¾mi dobrá taneèníèka Janka Vagaèová.
Rodièia detí, ktoré krúok navtevujú mono ani nevedia, aké odborné vedenie ich
deti majú. Na záver by som chcel povzbudi deti a mladých ¾udí, ktorí sa tancovaniu venujú, aby rozvíjali svoj talent, vzdelávali sa a tak môu rás a dosiahnu podobné a mono i väèie úspechy, aké som dosiahol na taneènom parkete ja, ako
Záhorák v samotnom Írsku.
-ps-

Ing. Rastislav Trnovec /1968/
Rudolf Vlkoviè /1919/
Mária Horváthová /1947/
Zosobáili sa:
Peter Bílený - Lucia Hasoòová
Róbert Stilhammer - Adriana Druscová
Marián Jakab - Miroslava Buchtová
Juraj Maro - Jana Chrupková
Rudolf evèík - Lucia Feketeová
Tomá áli - Monika Kollárová

Poïakovanie

Úprimne ïakujeme vetkým, ktorí sa prili dòa 31.
marca posledný krát rozlúèi s naim otcom,
dedinkom, strýkom, bratom a svatom pánom Emilom
Horeckým.
Smútiaca rodina

Nezabudneme...

Najprv vo februári t.r. a teraz v apríli 2006 odili do veènosti z pomedzi nás nai
kolegovia - speváci, Alexander L e t k o z Lamaèa a Rudolf L o v e c k ý z Marianky.
Ich náhle úmrtie nás zarmútilo predovetkým preto, e to boli ¾udia, ktorí v skutku
prekypovali láskou k ¾uïom, ochotní vdy pomôc a najmä zaspieva v naich spevokoloch. U len minulosou a archívnym záznamom zostane aòov pedálový bas
a Rudkov tenor. Nezabudneme na Vás!
Priatelia - speváci a speváèky
zo Záhorskej Bystrice, Lamaèa a Vysokej pri Morave.
Blíi sa koniec kolského roka. Mestská kninica Ruda Morica
v Stupave Vás pozýva na nákup kniných darèekov za dobré vysvedèenie. V ponuke sú knihy pre vetky vekové kategórie. Pre
najmenie deti ponúkame ma¾ovánky, papierové skladaèky, pexesá a reporelá.

Stupne víazov. Na treom mieste, medzi Írmi, sa umiestnil
Stupavèan tefan Tóth, Záhorák "proto sa tak nairoko cerí"....
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Rôzne

Konc jak ivé II.
No mosíte mòa omlúvit, e to o èem
píem, sa u stauo, ale nemneua sem
hnet odvahu to aj poslat, lebo èovjek
nikedy neví, komu stúpne na pazúr a a
kde vysoko to moe nekoho zabolet.Aj
ket mne nemoú konc nic zebrat, eném
ten dúchodek, z kerého mosím né
eném opatrne míòat, ale aj opatrno
dýchat, abych sa dodýchaua a k temu
zvyovaòú, co nám fèil zas slubujú,
aby sme vjedzeli, e majú srco. Byuo
to loni v novembri, ket byli volby do
teho naého kraja. Jeli sme do mjesta
a pri tej cesce sa strídali na tých bilbordoch ráz vyvolení, potom big brádr
a za nima eèe nevyvolení. Mneua sem
z teho porádný miung, lebo sem nevjedzeua o co komu ide, ale múj mi
povidau, e isto sa eci scú dostat do
nejakej vily, lebo u to tak u nás chodzí.
No mneua sem v huavje z teho porádní hokej a skúr fotbal, ket tí naí sa tak
z velice krátkej cesty aj dom vrácili
a pritem sa richtovali donést volajaké
to zuato. Kadý sa nekam richtuje
a pechorí a natrásá jak kohút na hnoji
a myslí si, e dohoví kde u je a pritem
ten hnojní kopec ostane eném hnojním
kopcem. No moseuo tam, pri tých volbách ít o veliké vjeci, aj ket obyèajní
ludé zas eném nevjedzeli, e o co tam
ide, ket tí kandidáci sa na eckých tak
pjekne usmívali. Teda né eci, ale nekerí sa cerili a bárco ludom strkali, já
sem si tak donésua ze stupavského
rínku mandarínku, ale eném jednu
a starí sa í velice domáhau. Povidám
mu mjeu si byt na mítingu, táto mandarínka je moja! Já sem byua oslovená
a o múj huas stáli, proto sem dostaua
mandarínku. Múj sa uraziu, e to tak
vypádá, e o jeho huas nigdo nestojí.
Douo mi ho lúto, ak on si mòa zvoliu
a já sem si zvoliua neho, aspoò já stojím o ten jeho huas a dau mi ceuí ivot,
co tam po jednéj mandarínce. Rozdelili
sme sa jak manelé v bezpodílovém
manelstvje a byu pokoj. On je taký
filozóf a povidá mi, ví co ích to
moseuo stát, ket ti podávali tú mandarínku? A já reku nepýtaua sem sa co
stojí kilo, nevím ti povidat. Ale, co si
sprostá, tady nejde o to co stáua
jedna, tady ide o to, e co ích k temu
véduo, aby ti ju podali. Aj sa usmívau,
povidám, taký dobrý èovjek... Ty si
konc sprostá, ná proè by ti mneu eném

tak neco dávat, co má s tebú a konc
fèil a naráz pozná?! ak né eném mòa,
eckým to dávali, co rýpe, u sme ju
zedli a fèil bude nad òú ohròovat
nosem, povidám mu s jedem, reku co
ho to furt mátá. No pjekne, tak eckým
dávali, naráz sú s nima kamarádzi a já
ti povidám, jak sa tam dostanú a ket si
spomenú jak to s úsmjevem moseli
robit, tak ích to bude jedovat, e tebja
moja miuá Mariko, tyri roky nebudú
poznat. Ale, daj mi svatý pokoj, pro
mòa nech mòa nepoznajú aj pjet rokú!
Né pjet, tyri roky, lebo potom budú
zas volby a neco ti zas donesú, zas a
budú poznat. A tak to chodzí a my sme
jak maué dzeci, aj tí u dneskáj vjedzá,
e od cudzích ludzí si nemajú nic brat,
bereme si a eèe aj podzekujeme. Co
dzeci, ani ná Azórek a to je taká sorta,
e poulièní smjeska, ten si té od cudzího èovjeka, kerého nepozná, nic
nezebere - doloiua sem, nech vidzí, e
mu rozumím, a hnet mi douo jak sem
sprostá a naivná... A protoe sa vjedzá
usmívat, nepovjedzá ti, e ket sa tam
dostanú, moe ích bozat v ... ! To
snad né, ak eci sa tvárá jak inteligenci, melú hubama, ale dobre sa to
poèúvá. Prestaò, povidám mu, aj ket je
demokrácija, nemosí tady rýpat do
stateèných ludzí, kerí si ecku kampaò
zapuacili ze svojích penez a to eném
proto, aby nám eckým byuo dobre.
Nemoem a posúchat jak si hòusný!
Dobre si zapamatuj, povidá mi, esli
doijem, za tyri roky prodáme dúm.
A co si sa zbúazniu, proè by sme dúm
prodávali. Pujdem kandidovat. Zapuacím si bilbordy a kúpim kamión mandarinek a ty uvarí deset kotlú guláu.
ak konc skrachujeme a ostaneme
ebrákma, ty si buázen. Co by sme byu
buázen, pujdem kandidovat a kampaò
si zapuacím ze svojého. U sem sa na
nic nezmohua, eném sem pocichu
povidaua, e v tem domje je polovièka
moja. Moseu to èut, lebo povidau - a ty
moe kandidovat se mnú! No to byuo
loni a fèil zas sa to richtuje a eckým
ide o nae dobro. Proè to tí ludé robjá?
Proè to tak strane scú. Moeme ím to
doprít, ale povjedzte budú nás eèe
poznat, ket nás u nebudú potrebovat?
A zas ket èovjek k tým volbám nepújde, ak sa nakonec zvolá samí. Ináè,
v júni by mohli rozdávat aj jahody...

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

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 Pizza Bistro v Záhorskej Bystrici h¾adá kuchára a èianièku.
Tel: 0915 718 222
l Prekladám z jazyka nemeckého do jazyka slovenského. Dokumenty, prípadne opravujem texty
úloh aj seminárnych prác! Aj z jazyka slovenského do nemèiny.
Tel.: 02/6593 5780
l Príjmem do TPP dve pracovníèky na výdaj stravy v závodnej
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retaurácii v Stupave. Tel.: 0908
889 616
l Kúpim havarované auto.
Tel. 0903 818 122
l Kúpim auto, ponúknite.
Tel.: 0903 416 726
l Vymením 3-izbový byt v osobnom vlastníctve za 4-izbový +
doplatok, len v Stupave. Vola po
20,00 hod. na t.è. 02/65 933 219

