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Mestské kultúrne stredisko Stupava
Agátová 16
900 31 Stupava
tel./fax: 02/ 6593 4312
e-mail: info@msks-stupava.sk

Èíslo 7/2005 - august
- Mesto získalo finanèné prostriedky na vybudovanie miniihriska vybaveného umelým
trávnikom a osvetlením. Montá je pomerne
jednoduchá, decká máte sa na èo tei!
- Hlavná ulica v Stupave zaèína meni svoj
vzh¾ad. Rozvody vzduchom a betónové ståpy, èi staré ståpy verejného osvetelnia sa stávajú minulosou. Krok za krokom s atak pripravuje revitalizácia centra mesta.
KKK

Pozývame Vás na podujatia

Preteky malotraktorov ECCE TERRA 2005 Majstrovstvá Èeskoslovenska - amfiteáter
Borník v sobotu 3. septembra od 13.00 hodiny
Okresná organizácia ANO Malacky pozýva na
tradièný výstup na hrad Pajtún v sobotu 10.
septembra, zraz úèastníkov o 10.00 hod pred
obecným úradom v Borinke. Po výstupe sa
podáva gulá a obèerstvenie zadarmo.
Jesenný bystrický jarmok v Záhorskej Bystrici
v sobotu 17. septembra od 9.00 do 15.00 hod
v starej èasti Záhorskej Bystrice
Slávnosti kapusty - Deò zelá 2005 areál pri
Kultúrnom dome od 30. septembra do 2. októbra Program bude distribuovaný do schránok,

nájdete ho aj na www.msks-stupava.sk

Riadite¾stvo Základnej koly kpt. J.
Nálepku v Stupave v zmysle Pedagogicko-organizaèných pokynov oznamuje, e
vyuèovanie sa zaèína v pondelok 5. septembra 2005 o 8.00 hodine slávnostným
otvorením kolského roku 2005/2006
v areáli koly.

Po d p a j  t ú n s ke

zvesti
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Editoriál

Pod vplyvom rôznych okolností a tlakov sa
koneène zaèal separova odpad aj v naom
meste. Pomohla aj osveta - exkurzie v Palárikove a uranoch, aj informácie v Podpajtúnskych zvestiach a hlavne snaha mestského
zastupite¾stva a osobná angaovanos primátora mesta a flexibilita podniku technických
sluieb, aby sa v èo najkratom èase zaèalo
organizované a úèinné triedenie domového
odpadu. A ve¾mi pozitívne treba hodnoti aj
prístup samotných obèanov, pretoe od ich
postoja závisí úspech tejto dôleitej iniciatívy
a Stupavèania sa zachovali ve¾mi ústretovo.
U dnes najmä v bytových domoch je vidie,
e kontajnery na netriedený odpad sú o nieèo prázdnejie, e mono na budúci rok ich
nebudú to¾ko potrebova a naopak plnia sa
nové kontajnery na triedený odpad. Vetko
má svoj èas, teda ete ani dnes nie je stav
ideálny, sú ete rezervy, triedenie nie je stopercentné a nie vetci pristupujú k triedeniu
zodpovedne. Ale to sa vetko dá do poriadku, nauèíme sa rozmý¾a ekologicky, lebo to
nie je póza, ale dôleitý predpoklad, aby sme
ili v zdravom ivotnom prostredí nielen my,
ale aj nasledujúce generácie. Urèite sa dnes
môeme hrdo prihlási k mylienke cezhranièného projektu aiskový región Klimatickej aliancie Stupava a okolie a obce regiónu
Marchfeld a to najmä preto, e sme zaèali
s konkrétnymi skutkami, na ktoré budú nadväzova ïalie aktivity a iniciatívy zamerané aj
na vyuívanie obnovite¾ných zdrojov energií,
recykláciu odpadov a najmä zniovanie
samotnej produkcie odpadov. Tu toti vetko
zaèína, tam je koreò veci, e ijeme konzumným spôsobom, e rastú nae nároky a zároveò sa z nás stávajú producenti odpadov,
ktoré nás a nau Zem môu raz zasypa. Uèi
sa skromnosti a priate¾skému vzahu k ivotnému prostrediu, k etrnosti, múdremu vyuívaniu obnovite¾ných a ¾ahko dostupných
zdrojov energie a tie k udrate¾nému rozvoju regiónu smerujúcemu k jeho sebestaènosti aj napríklad v oblasti po¾nohospodárskej
produkcie, to sú hlavné ciele projektu. O tom,
e to nie sú len idealistické vízie, ale e reagujú na oèakávane klimatické zmeny, je viac
ne isté. Jedna túdia o klimatických zmenách v Európe uvádza, e v najbliej dobe
sa výrazne oteplí na juhu Európy a dlhodobé
sucho ohrozí tamojie po¾nohospodárstvo,
turistický ruch a priemyselnú výrobu zaloenú na vysokej spotrebe vody. To spôsobí, e
sa turizmus preorientuje na stred Európy
a tie výrazne oije po¾nohospodárska výroba, pretoe otep¾ovanie sa v naom teritóriu
neprejaví a tak drasticky. Otázkou vak je, èi
tento priestor bude "èistý" nezamorený odpadmi a hlavne, èi tu ete zostane aj po¾nohospodárska pôda, ktorá mnohokrát leí
úhorom alebo sa ponúka realitkami na stavebné pozemky. Práve o víziách zaloených
na poznatkoch je mylienka trvaloudrate¾ného rozvoja.
Pavel Slezák

OZNAM

Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s., oznamuje vetkým svojim odberate¾om, e bude
postupne vykonáva kontrolu legálnosti domových prípojok, Cie¾om tejto kontroly je odstráni neoprávnené odbery pitnej vody z vodovodnej sústavy, ktorú BVS, a.s., prevádzkuje. Zároveò sa týmto vyzývajú odberatelia, ktorí nemajú oprávnený odber pitnej vody k jeho usporiadaniu, èo je moné vykona na odbytovom oddelení Bratislavskej vodárenskej spoloènosti, a.s., Preovská 48, 826 46 Bratislava, tel. è.: 48-25-31-11.
UPOZORÒUJEME, e neoprávnené odbery zistené kontrolnou èinnosou budú rieené regresným spôsobom. Preto si riete svoj problém radej ihneï na uvedenej adrese.
vedenie BVS, a.s.

Otvorenie detského ihriska

Stupava - Novovybudované verejné detské ihrisko v èasti areálu Materskej koly na ul. Janka
Krá¾a sa stáva ob¾úbeným miestom pre stupavské deti. Pôvodné vybavenie bolo zrekontruované a doplnené o preliezky "drevený program" areál je udriavaný a chránený oplotením
i bránou. Vybudovanie ihriska financovalo mesto zo svojho rozpoètu a je vlastne prvým takýmto chráne-ným objektom vyhradeným pre nae deti. Zatia¾ sa tu deti cítia dobre o èom svedèí
aj vysoká náv-tevnos a musíme by optimisti a veri, e miesto pod oknami bytového domu
sa nestane terèom vandalov. V priestore ihriska budú umiestnené kolorované drevené sochy,

ktoré vytvorili rezbári poèas minuloroèného Rezbárskeho sympózia. Oficiálne otvorenie detského ihriska bude v nede¾u 4. septembra o 15.00 hodine s detskou diskotékou, s rozprávkovými postavièkami a sladkým darèekom. V prípade nepriaznivého poèasia sa podujatie nekoná.
-msks-

TO DOBRÉ LEÍ TAK BLÍZKO

- hranicu presahujúci ve¾trh na rieke Morava, na rakúsko-slovenskej hranici v Angerne na Morave - 16.-18. septembra 2005 sa uskutoèní v moravskej hale v Angerne na Morave, oproti Záhorskej Vsi - 4. roèník Moravského ve¾trhu pre malé a stredné firmy z Regiónu Záhorie
a z Rakúska. Ve¾trh je pod mottom "Dobre sa cíti v regióne Pomoravia - To dobré leí tak
blízko." OGLV - Rakúsky spolok pre pohranièie" je usporiadate¾om a chce dosiahnu týmto
ve¾trhom hospodárske kontakty medzi slovenskými a rakúskymi malými a strednými firmami
a ich posilni z oboch krajín a ponúknu èo najzaujímavejiu ponuku.
Vstup pre tieto 3 dni je vo¾ný. Ako vrcholom tohto podujatia je postavenie mostu z èlnov.
Postavený most bude úzkou spoluprácou poiarnikov z Angernu a Záhorskej Vsi.
Most bude prechodný peo a u¾ahèí pre návtevníkov ve¾trhu zo Slovenska. Obecný úrad zo
Záhorskej Vsi sa podie¾a k príjemnej atmosfére grilovacou oslavou spolku rybárov.
V sobotu, tj. 17. 9. od 16.00 hodiny na pobreí rieky Moravy zo slovenskej strany. V nede¾u
bude vystupova folklórna skupina "Slneènica" z Gajár a "Uhranka zo Záhorskej Vsi na priestranstve ve¾trhu v Angerne. Rakúske a slovenské deti v obidvoch dòoch budú ma minkovanie a tvorbu z plastelíny.
Ïalím vrcholom budú hospodárske referáty z hospodárstva a politiky /s prekladate¾om/, ako
aj prezentácia knihy "Záhorie" a tie otvorenie dvojjazyènej výstavy fotografií s titulom "Morava v premene roka". Vystavova a prezentova sa bude a 60 malých a stredných firiem z Rakúska a Slovenska. Podujatie je èasou EU projektu "Prihranièné kontakty". Plný program bude na webovej stránke vo viacerých jazykoch www.grenzekontakte.at
Usporiadate¾ Vás srdeène pozýva a teí sa na Vau návtevu na 4. roèníku ve¾trhu na Pomoraví od 16.-18. septembra 2005 v Angerne na Morave.
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Udalosti z regiónu

Pracujeme na projektoch

Stupava - Dnes u naastie nie
je zvlátnosou ani v naom regióne, e mnohé investièné aktivity miest a obcí sú spolufinancované z rôznych zdrojov Európskej únie. V súèasnosti "dobiehajú" predvstupové programy ako
je Phare a posledné grantové
schémy, zároveò sa realizujú
programy trukturálnych fondov,
najmä Európsky fond regionálneho rozvoja, ku ktorým v rámci
programu JPD Nuts II - Cie¾ 2
a Cie¾ 3 má prístup i Bratislavský
samosprávny kraj. Ako sa mnohokrát informuje najmä z ministerských úrovní, peniaze sú, chýbajú vak kvalitné a reálne projekty. Ako je na tom mesto Stupava, na to sme sa opýtali primátora mesta Ing. Jána Belea.
Ing. Bele - Mesto Stupava nezaostáva v príprave projektov,
o èom svedèí aj skutoènos, e
sa snaíme vyui kadú monos spolufinancovania naich
rozvojových plánov a najmä investièných akcií. iadali sme Ministerstvo financií SR o dotáciu
na opravu domu smútku v objeme 2 mil. korún, ministerstvo
nám poskytlo dotáciu vo výke
300 tis. Sk Nie je to ve¾a, ale kadá koruna je dobrá, ak ju uetríme v mestskom rozpoète. Z ministerstva kolstva sme iadali
dotáciu na opravu strechy budovy starej koly, získali sme 1,5 mil
korún, rozpoèet na opravu je 1,8
mil. Prebehlo výberové konanie
na dodávate¾a, rátame s tým, e
v najbliom èase sa zaène s rekontrukciou strechy.
Vo februári bol podaný projekt
aiskový región Klimatickej
aliancie Stupava a okolie/ Marchfeld v rámci programu Interreg
IIIA, boli sme úspení a získali
sme finanèné prostriedky na financovanie aktivít zameraných
na ivotné prostredie. V súèasnosti sa dokonèujú práce na projekte Úprava centrálnej zóny mesta, termín predloenia iadosti
je 31. august. Projekt komplexne
riei revitalizáciu centra mesta od
Nám. Sv. Trojice obojstranne po
tzv. Vyhnálkovu ulièku a na druhej strane po Mlynskú ulicu. Vybuduje sa námestie pred kosto-

Ståpy a drôty postupne miznú

Stupava - Pozorný pozorovate¾ si urèite vimol zmeny, ktoré sa dejú
na Hlavnej ulici. Po nepríjemnej rozkopávke chodníkov, ktorá bola nevyhnutná kvôli uloeniu rozvodu elektrického vedenia do zeme postupne boli likvidované betónové ståpy elektrického vedenia vzduchom. Za svoje vzali aj ståpy verejného osvetlenia, ktoré u doslúili a
boli aj ohrozením bezpeènosti na ceste i na chodníku. Západoslovenská eneregetika, a.s. pokraèuje v prácach na rekontrukcii rozvodov
v Stupave. Následky tejto èinnosti - naruené povrchy chodníkov sú
momentálne upravené len provizórne. Dôvod je jednoduchý, mesto
podáva projekt na revitalizáciu verejného priestranstva v centre mesta
a teda i v tejto èasti a chodníky sa budú riei v rámci projektu, tak ako
aj verejná zeleò a celkové priestorové rieenie. Bolo by teda zbytoèné
upravova povrch chodníka ete pred rekontrukciou. Odstránením
ståpov vedenia a starého osvetlenia akoby Hlavná ulica "prekukla",
veï drôtom sa teili len lastovièky a vrabce a je skôr raritou, aby mestá a ich ulice "zdobila" sie drôtov... Koneène aj v Stupave sa veci hýbu
správnym smerom.
-ps-

lom, vybudované budú nové povrchy komunikácií, verejné osvetlenie, mestský mobiliár, zeleò.
Projekt predstavuje významný
zásah do architektonického
vzh¾adu stredu mesta, ktoré výrazne zmení súèasnú podobu
a to vrátane fasád vetkých stavieb, ktoré sa v danej zóne nachádzajú. Na financovaní sa bude mesto podiela èiastkou 5%
z oprávnených nákladov.
Z podaných projektov treba spomenú investièný projekt na rekontrukciu a prístavbu Kultúrneho domu, ktorý bude popri súèasnom vyuití fungova aj ako
cezhranièné informaèné centrum. Bola podpísaná aj zmluva
s agentúrou ESIRA na vybudovanie napojenia cyklotrasy zo Stupavy na Moravskú cyklopanorámu.
Práca na projektoch je èasovo
i odborne nároèná, nie vdy sa
vak projekty získajú aj podporu
- máme aj projekty, ktoré boli neúspené ako napr. iados o finanèné prostriedky na výmenu
podlahy v Základnej kole. To
vak neznamená, e problémy
nerieime z vlastných zdrojov
dofinancujeme
rekontrukciu
Domu smútku, opravu strechy na
budove M na Ruovej ulici
a opravu strechy na budove
zdravotného strediska v èasti rehabilitaèného pracoviska a lekárne. V súèasnosti sa konalo výberové konanie na realizáciu vybudovania verejného osvetlenia
v areáli starého stupavského cintorína. V rámci opravy komunikácií v meste sa dokonèí ulica Cintorínska po ¾avej strane cintorína,
cesta s chodníkom na ul. Sládkovièova, chodník na ulici Kúpe¾ná
a F. Kostku, vybuduje sa chodník
na cintoríne v Máste a prepojenie
ulíc Kalvárska a Slovenská aj
s odvodnením.
Pripravujeme projekt na revitalizáciu a úpravy celého parku.
Tento zámer naráa na problémy
majetko-právneho vysporiadania, súdne spory, ktoré vedieme
so Slovenským pozemkovým
fondom a súkromnými vlastníkmi
pozemkov. Podmienkou pre
oprávnenos iadosti je toti výhradné vlastníctvo k objektom,
na ktoré sa iados vzahuje. Bratislavský samosprávny kraj
s podporou mesta Stupava podal iados na rekontrukciu zámockého parku a katie¾a - fasády, strecha, okná. Projekt je
v procese schva¾ovania.

Nové portovisko s podporou

Stupava - Mesto Stupava bolo úspené v rámci projektu budovaní
miniihrísk. Program, ktorý je finanène podporovaný UEFA, Slovenským futbalovým zväzom a Ministerstvom kolstva SR spoèíva vo finanènej spoluúèasti na vybudovaní miniihriska s umelým trávnikom
a osvetlením o rozmeroch 33x18 metrov. Podmienkou pre získanie
podpory je, aby iadate¾ - mesto okrem presvedèivého zdôvodnenia
potreby a opodstatnenosti vybudovania ihriska práve v Stupave, zabezpeèilo spolufinancovanie vo výke 20% nákladov a získalo sponzorov, ktorí sa budú na financovanie podiela 20% podielom. Hodnota
miniihriska je 1,2 mil korún a podiel mesta predstavuje èiastku 240 tis.
Sk. V týchto dòoch sa pripravuje plocha pre miniihrisko a keïe ide
o systém skladaèky, nebude dlho trva a objekt bude uvedený do prevádzky. Miniihrisko bude umiestnené na mestskom pozemku v areáli
tadióna TJ Tatran Stupava. Otvorenie sa predpokladá v druhej polovici septembra.
-ps-

Zájazd stupavských odbojárov a èlenov
klubu dôchodcov Pohoda "Po stopách SNP"

Dòa 7. júla 2005 naa ZO SZPB spolu s klubom dôchodcov Pohoda zorganizovala
zájazd "Po stopách SNP". Ako sprievodcu zájazdu sme pozvali generálmjr. v.v. Jozefa Brunovského, ktorý nás poèas cesty v krátkosti oboznámil s bojmi, ktoré
zviedli prísluníci dvoch èsl. partizánskych brigád J. V. Stalina v Malých a Bielych
Karpatoch. Prvá naa zástavka bola pri pomníku padlých v Cetune, kde sme si
uctili pamiatku a poloili kyticu kvetov. Naa cesta pokraèovala do Lubiny. Navtívili sme Múzeum a zároveò rodný dom ¼udovíta túra, kde nás sprevádzali dve
historièky. V múzeu sme sa stretli s posledným ijúcim z rodiny túrovcov Vladimírom túrom. Prezreli sme si izbu ¼udovíta túra a opis rodokmeòa. Z výkladu
p. historièky sme sa dozvedeli, e obèan Lubiny p. Harutiak zachránil 28 amerických vojakov /letcov/ a odovzdal ich velite¾ovi SNP plk. Golianovi, ktorý ich
odsunul letecky na základòu do Talianska. Ïalej sme pokraèovali k pamätníku na
Roh, kde sme poloili kyticu kvetov. V peknom prostredí si úèastníci zájazdu oddýchli a po malom obèerstvení sa pokraèovalo na Starú Turú k základnej kole, kde
v èase II. sv. vojny malo sídlo nemecké komando a partizáni zviedli s faistami
tuhý boj a obsadili budovu koly na dôkaz èoho je aj pamätná tabu¾a venovaná
vtedajiemu pplk. J.D. Dibrovovi a náèelníkovi tábu por. Brunovskému, umiestnená na budove Z, kde sme taktie poloili kyticu kvetov. Navtívili sme aj pamätník J.D.Dibrovova, velite¾a II. èsl. partizánskej brigády Stalina, ktorý bol prevezený
p. Brunovským z Bratislavy, lebo vtedajie vedenie hl. mesta v 80. rokoch nesúhlasilo, aby námestie bolo pomenované po Dibrovovi. Následne tabu¾u odstránili.
Jeho pamiatku sme si uctili poloením kytice. Odtia¾ sme sa presunuli na Bradlo
ucti si pamiatku generála M. R. tefánika. Pokraèovali sme cestou na Praník,
kde v Lopunej doline stojí pamätník zastreleným partizánom, ktorí prechádzali
z Brezovej na Boácu, tu ich prepadli neèakane novomeskí gardisti.
Ïalej sme sa zastavili na cintoríne v Pustej Vsi, kde sú pochovaní dvaja ruskí dôstojníci. Na hrob sme poloili kyticu kvetov. Pri kadej návteve pamätníka sme zistili, e obyvatelia myslia na padlých bojovníkov, lebo vade boli poloené èerstvé
kvety. Úèastníci zájazdu boli nadmieru spokojní z pekného záitku, vïaka sponzorom, ktorí nám prispeli k uskutoèneniu príjemného preitia celého dòa, za èo im
vetkým za ich tedros vetci srdeène ïakujeme.
za ZO SZPB, Emília Riglerová
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Záhorská Bystrica

"S Bystrièanma pri muzice"

13. roèník folklórneho festivalu "S Bystrièanma pri muzice" sa konal
na zaèiatku leta 26.6.2005 v spoloèenskom dome v Záhorskej Bystrici. V tri a pol hodinovom programe vystúpilo 277 úèinkujúcich - deti
z materskej koly na Hargaovej ulici, spevácky zbor pri miestnej organizácii Matici Slovenskej Bystrièan, dychová hudba zo Záhorskej
Bystrice, detský folklórny súbor Èeèinka z Bratislavy - Karlovej Vsi, FS
Poleno a Bezanka z Bratislavy, spevácky zbor umeleckého súboru
Lúènica a folklórna skupina Bøeclavan z Èeskej republiky.
Tento rok prijali pozvanie pána starostu Vladimíra Kubovièa a zaujali
svoje hosovské miesta pán ¼ubo Roman, upan Bratislavského samosprávneho kraja, pán Ján Bele, primátor mesta Stupava a pán
Vladimír Bajan, starosta mestskej èasti Bratislava - Petralka.
Keïe poèasie je tento rok nezvyèajne vrtkavé, pôvodný zámer usporiada festival vonku pred spoloèenským domom, tak ako sa to
osvedèilo v minulom roku, nám tentoraz nevyiel. Nepriazeò poèasia
vak neovplyvnila divácku úèas a tak do prasknutia preplnenom
spoloèenskom dome mohli diváci sledova aj tento rok bohatý umelecký program.
Dychová hudba pod vedením pána Milana Bilaèièa zaèala svojimi
melódiami zvoláva vetkých úèastníkov festivalu na námestie Sv.
Petra a Pavla. Z námestia sa potom spolu presunuli so spoloèenského domu, kde pán starosta slávnostne otvoril 13.roèník folklórneho festivalu "S Bystrièanma pri muzice".
Program festivalu bol pestrý a ánrovo bohatý. Svojim umeleckým
programom sa predstavili tí najmení - deti z materskej koly a DFS
Èeèinka, starí - FS Poleno, FS Bezanka, US Lúènica, no aj najstaria
generácia mala svojich zástupcov v podaní spevákov a taneèníkov zo
súboru Old stars Bøeclavan a speváckeho zboru Bystrièan. Diváci
mohli sledova hry, piesne a tance v podaní malých detí, èi autentické
prevedenie tradícií a folklóru, ktoré im priblíili Bøeclavania a Bystrièania. tylizovanými úpravami choreografií a hudobného folklóru sa
predstavili Bezankári a Lúènièiari. Nezabudnute¾ným záitkom pre divákov urèite bolo scénické stvárnenie folklóru, ktoré predviedli taneèníci z FS Poleno. Ich vystúpenie bolo plné humoru, vtipu a vynikajúcich divadelných výstupov.

Pozvánka na tradièný
JESENNÝ BYSTRICKÝ JARMOK

Miestny úrad Záhorská Bystrica a Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Miestnom zastupite¾stve Vás srdeène pozývajú na tradièný
jesenný "Bystrický jarmok", ktorý sa uskutoèní v sobotu 17. septembra 2005 v èase od 9.00 do 15.00 hod. Jarmok bude umiestnený
v exteriéri - na ulici Èsl.tankistov v starej èasti Záhorskej Bystrice. Poèas jarmoku budú prebieha sprievodné kultúrne vystúpenia.
Dovo¾ujeme si Vás touto cestou pozva na ná jarmok a poskytnú
Vám priestor na predstavenie Vaich umeleckých, remeselníckych,
kulinárskych, hospodárskych a gastronomických výrobkov. Poèas
jarmoku bude v záhrade miestneho úradu výstava tradièných tekvicových straidiel ako aj hospodárskych produktov, ktoré vypestovali
nai hospodári.
V prípade Váho záujmu o predaj výrobkov na jarmoku, alebo vystavovanie tohtoroènej úrody Vás prosíme kontaktova sa s organizátormi jarmoku do 10. septembra 2005.
Bliie informácie: Miestny úrad v Záhorskej Bystrici, Èsl. tankistov
134, 843 57 Bratislava
(tel. kontakt: p. Liïáková 6595 6210, p. Muitzová 0905 452 831)

V rámci festivalu sa uskutoènila aj výstava fotografií a keramiky.
Výstava bola intalovaná priamo vo ve¾kej sále spoloèenského domu
pri vstupe a tak oslovila vetkých úèastníkov festivalu. Fotografie pripomínali vetky podujatia organizované pri príleitosti minuloroèných
osláv 690. výroèia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. Keramické diela boli z umeleckej dielne Petra Luáka a Tatiany Homolayovej.
Na záver festivalu patria poïakovania. Ïakujem vetkým úèinkujúcim, ktorí sa 13. roèníka folklórneho festivalu "S Bystrièanma pri muzice" zúèastnili. Svojimi vystúpeniami prispeli k hodnotným umeleckým
výkonom, ktoré boli na naom festivale predvedené a obohatili tak
úèastníkov festivalu o mnoho krásnych umeleckých záitkov. Ïakujem sponzorom - East-West Development, s.r.o., p. Lyièiarovi - Viaspol, s.r.o., p. Juríkovej - JJJ Stav Build, p. Kubaskému - Pekáreò u
Floriánka za ich finanènú podporu pri realizácii festivalu. Ïakujem
vetkým organizátorom festivalu a teíme sa na ïalí roèník folklórneho festivalu "S Bystrièanma pri muzice".
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Z obcí

Prijatie u primátora
Na konci kolského roka sa dòa
22. júna 2005 uskutoènilo prijatie
najúspenejích iakov stupavských kôl u primátora mesta na
Mestskom úrade v Stupave.
Za ZU v Stupave si ocenenie
prevzali:
David MACKOVIÈ - XVI. roèník
Bienále fantázie Martin - Èestné
uznanie
Albeta ITÒANSKÁ - VII. roèník

Katarína LOHAZEROVÁ - iaèka
3.B triedy, ako jediná z prvého
stupòa sa umiestnila v súai
Ámosáèik h¾adá Super Star.
VANDA JÁNOOVÁ - iaèka 3.E
triedy, úspene reprezentovala
kolu v okresnom kole matematickej súae Pytagoriáda.
Barbora KRALOVIÈOVÁ - iaèka 4. A triedy, bola úspenou rieite¾kou matematických súaí
MAKS a celoslovenskej súae
KLOKAN.

piáde v Turecku, kde obsadil 3.
miesto.
Rastislav ROVNÝ je tak isto iakom 9.A triedy a bol úspeným
rieite¾om viacerých predmetových olympiád v rámci okresu.
Juraj DOVIÈIÈ bol úspeným
reprezentantom koly v krajskom
kole chemickej a fyzikálnej
olympiády.
Martin KUBICSKO reprezentoval kolu v prednese poézie Bratislavské metamorfózy.
Matú JEVÈÁK bol úspeným
rieite¾om krajského kola geografickej olympiády.
Lenka SLEZÁKOVÁ úspene reprezentovala kolu v krajskom
kole olympiády Aj.
Natália TYRPÁKOVÁ po víazstve v okresnom kole súae Európa v kole v Nj postúpila do
krajského kola a bola úspenou
rieite¾kou matematickej olympiády a Pytagoriády.

kola je pripravená

výtvarnej súae Bohúòova paleta - Dolný Kubín
Èestné uznanie
Zuzana Grmanová - Spevácka
súa R. Bolebruchovej ZU J.
Kresánka Bratislava
1.miesto v V.kategórii
Michal ramko - Súa v hre na
plechové dychové nástroje ZU
Bratislava III.miesto - II.kategória
iak bol prijatý na Konzervatórium v Bratislave v tomto k.roku.
Úmerne k úspechom bola najväèím poètom ocenených iakov zastúpená ZÁKLADNÁ KOLA kpt. J. Nálepku.
Za I.stupeò boli ocení iaci
Samuel KODA - iak 3. A triedy,
obsadil 2. miesto v okresnom
kole Pytagoriády

Agnea VAVRINOVÁ úspene
reprezentovala kolu v olympiáde nemeckého jazyka.
Medzi najúspenejie kolektívy
na II. stupni patria nai florbalisti,
ktorí v rámci Slovenska patria
medzi nau iacku elitu tak
v chlapèenskej ako i v dievèenskej kategórii. Za chlapcov ocenenie prevzal Martin Lohazer
a za dievèatá Kristína Belanská.
Ïalím ve¾mi výrazným úspechom sa na reprezentácii koly
podielali Mladí záchranári, ktorí
po víazstve v okresnom a krajskom kole obsadili v rámci Slovenska 2. miesto a ocenenie prevzala Michaela Mikuláových.
Za peciálnu základnú kolu sa
na prijatí zúèastnili iaci: Veronika Nováková, Patrik Pucher
a Ivan Deák, ktorí boli ocenení
za výborný prospech a úspechy
v kolských súaiach.

Stupava - Prázdniny ubehli ako voda a brány kôl sa o malú chví¾ku otvoria, aby
privítali kolákov v novom kolskom roku 2005/2006. Ako je pripravená stupavská kola, na to sme sa opýtali riadite¾a Z kpt. J. Nálepku v Stupave Mgr. Ladislava Csillaghyho.
- Hneï na úvod chcem poveda, e úlohy vyplývajúce z plánu na minulý kolský
rok sme splnili. Nemáme iadne resty azda len záväzok, aby sme v tomto trende
pokraèovali. V tomto kolskom roku budeme pokraèova v plnení strategických
cie¾ov koly - skvalitòova vyuèovanie cudzích jazykov, PC-gramotnosti a v rozvoji pohybových schopností detí. Z tohto poh¾adu nám ide o harmonický rozvoj
osobnosti iakov koly. To pôsobenie môe by prostredníctvom vyuèovacieho
procesu, ale aj cestou vo¾noèasových aktivít, ktoré sú dôleitou súèasou èinnosti a pôsobenia koly. Mám na mysli èinnos záujmových krúkov a kolských
portových stredísk, tieto chceme rozíri o ïalie stredisko zamerané na stolný
tenis. Popri podpore doterajích aktivít chceme pokraèova aj v novej tradícii zameranej na florbal. Pokraèova bude aj vzdelávanie uèite¾ov v oblasti informatiky,
v kole pôsobí regionálne koliace centrum.
Ponuka naej koly je príalivá o èom svedèí stabilizovaný poèet iakov (cca
730) a kola patrí medzi najväèie v okrese Malacky. To iste kladie aj nároky na
pedagogický zbor, podarilo sa nám zabezpeèi kvalitných a odborne erudovaných
uèite¾ov. Sú vak aj také situácie ako napríklad zvýený záujem o anglický jazyk,
prièom my musíme repektova urèité predpisy a nemôeme uspokoji jednostranný záujem len o jeden jazyk zo strany iakov. Veríme, e rodièia túto situáciu
pochopia.
Prázdniny sme vyuili na revitalizáciu koly - boli zrekontruované sprchy v starej
kolskej budove, aby sme splnili podmienky inpektorátu bezpeènosti práce a hygieny. Pripravujeme rekontrukciu podlahovej krytiny v budove a rekontrukciu
strechy na starej budove, na ktorú sme získali finanèné prostriedky z Ministerstva
kolstva. Priebeh týchto prác je viazaný na tok peòazí a nie vdy prichádzajú v najvhodnejí èas, musíme práce vykona vtedy, keï máme peniaze. Pri tejto príleitosti by som rád poïakoval zriaïovate¾ovi koly - mestu Stupava a p. primátorovi
Ing. J. Beleovi za záujem a starostlivos o kolu, ktorá je skutoène príkladná. Bez
tejto pomoci, by sme mohli urobi len málo a záujem mesta o svoju kolu je
dôleitým faktorom pri vybavovaní dotácií a pomoci nielen z ministerstva, ale aj
z rôznych fondov. S poteením sme prijali správu, e kola bola úspená v rámci
výzvy Otvorená kola a projekt , ktorý pripravila p. uèite¾ka Mgr. J. Fierová získal
podporu 100 tis. Sk. Tieto prostriedky pôjdu na ïalie vybavenie koly poèítaèmi.
Podobne získal podporu aj projekt Deò po dni v rámci programu Sokrates, ktorý
koordinuje Mgr. M. Zemanová, vïaka èomu kola pokraèuje v medzinárodnom
projekte.
Na záver ïakujem za spoluprácu a podporu koly Mestu Stupava, Mestskému
kultúrnemu stredisku, Mestskému podniku technických sluieb a tie majite¾om
stupavských firiem - p. M. Beleovi, M. Rácovi, J. Pírovi a V. Maroovi, ktorí pomohli kole pri rieení prevádzkových problémov. Poïakovanie patrí aj rodièom
iakov najmä za to, e majú záujem o kolu, sú ochotní jej pomáha, èo je pre nás
nielen povzbudením, ale aj prejavom uznania naej práce. Verím, e tieto dobré
vzahy, obojstranný záujem o spoluprácu a podpora budú pozitívnou motiváciou
pre stupavskú kolu v kolskom roku 2005/2006.

Jana MIHALOVIÈOVÁ - iaèka
4.B triedy, v okresnom kole matematickej olympiády sa stala víazkou.
Matej MIÈO - iak 4.C triedy, bol
úspeným rieite¾om okresného
kola Pytagoriády.
Ako najúspenejí kolektív I.
stupòa bola skupina iakov 4.
roèníka, ktorá kolu reprezento vala na Bezpeènostnej olympiáde v Rakúsku, kde obsadili 2.
miesto. Za vetkých ocenenie
prevzala Andrea Slezáková.
Za II. stupeò si ocenenie prevzali
Oliver ROVNÝ - iak 9.A triedy,
bol úspeným rieite¾om fyzikálnej a biologickej olympiády, kde
v Bio bol najlepím na Slovensku
a reprezentoval Slovensko na
celosvetovej biologickej olym-

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

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

"Pozdrav z dia¾ky"

V máji tohto roku sme sa zúèastnili "koly v prírode" v Liptovskom Jáne. Naa posádka mala 21 detí a 3 pani uèite¾ky.
V to ráno bolo na Hlavnej stanici v Bratislave runo. Stáli sme vo vestibule a okolo nás davotali deti. Niektoré so smutnou tvárièkou stískali maminu ruku, tí odvánejí s iskrivým poh¾adom oèakávali èo bude ïalej....
Ani sme nezbadali, a u sme mávali naim najbliím z rýchlika. Ten
sa pomaly rozbiehal a naberal rýchlos. Najskôr sa nám vzïa¾ovali ulice, vysoké budovy, mosty, cesty, potom chalúpky so záhradami. Rovina, po ktorej uháòal rýchlik sa zaèala vlni, cesty sa k¾ukatili a robili
ve¾ké zákruty. Vtom sa zaèali zjavova kopce i zeleò mala inú farbu.
Spoza mrakov vylo nesmelé slnieèko.
Oprelo sa lúèmi o okná rýchlika, rozveselilo detské oèká. Zrazu zamurkalo na jazierko, ktoré sa premenilo na obrovskú iaru plnú nádherného ivota. Halúzky stromov sa rozochveli a kývali nám na pozdrav.
....Chcela by som opísa vetky tvoje krásy Slovensko!... Tie krásne
chodníky, horské potoky, prekrásne kvetmi obsypané lúky. A na nich
behajúce - nae deti. Milé, antivé a spokojné. Predstavte si namiesto
kadej strapatej hlávky púpavy detskú hlavièku. Bola by to fantastická
krajina.
Cítili sme sa ako v rozprávke. Ná penzión "LIMBA" nebola vak iadna perníková chalúpka, neboli na nej perníky, lízanky, èokoláda ani
iné sladkosti. Ale bola naim zakliatym zámkom, v ktorom sme preili
9 dní dobrodrustiev.
Najviac sa deom páèil noèný pochod, medveïova stopa, Rudolfov
prameò, opekaèka a o discotéke ani nehovorím.
Navtívili sme SKANZEM v PRIBYLINE. Boli tu nádherné drevenice a
mnostvo ¾udovej tvorby. Aký sme len bohatý národ! A o prírode ani
nehovoriac. Hoci bolo zamraèené, nad nami sa týèil Kriváò. Aj deti sa
ve¾mi teili, keï preli mraky a my sme ho ïalekoh¾adom mohli pozorova. Najviac sa nám páèilo, keï malý Martinko skríkol, e objavil aj
druhý KRIVÁÒ. Po dlhých poznávacích vychádzkach, ktoré sme
absolvovali, nikto si nesaoval, e ho bolia nohy. Detská zvedavos
ich lákala, vdy prei nejaké dobrodrustvo.
Nai malí hrdinovia boli statoèní. Mono stiekla nejaká slza na vankú, ale ráno s úsmevom nastúpili na bodovanie èistoty. A verte, e
boli super!!! Veï dostali aj pochvalu od vedúceho chaty: "Takých sme
tu ete nemali!" 9 dní prebehlo rýchlo. Zdalo sa nám, e to zaèarovala
vetko pani príroda a vihla èarovným prútikom. Bolo to ako sen.
Vetko je preè.... Len niekde hlboko v srdci zostali vryté spomienky,
ku ktorým sa vdy budeme vraca spä.
p.uè. Cabadajová Jana, Materská kola

A je tu leto! Voda, hory, príroda. Veèerné snívanie, záitky a rozprávanie pri táboráku. Slinky teèú pri opekaní slaninky alebo pekáèikov.
Aj my, deti z Materskej koly v Zohore len èo sme prili zo koly prírody, u na
nás èakala rozlúèka so kôlkou. A s ním tradièná opekaèka. Èie rozlúèka ve¾kých
predkolákov so kôlkou. V naej kôlke je to u tradícia. Na opekaèku prídu celé
rodiny. Pri zapálenom ohníku sme privítali babky (niektoré deti aj dve), mamièky,
tatkov, súrodencov. Pospomínali sme záitky zo koly v prírode, z Materskej koly,
z rôznych podujatí, èi vystúpení. Potom deti vetkým spievali, recitovali, tancovali. Vetko! Èo sme sa za tyri roky v Materskej kole nauèili. Len èo sme poïakovali rodièom za trpezlivos a ochotu poèas celého kolského roka, deti u mali
palièky so slaninkou, èi pekáèikom v rukách.
A myslíte si, e pojedli vetko? Ako boli hladné, tak o chví¾u nechali naèaté chlebíky so pekáèikmi rodièom a u sa rozutekali po kolskom dvore na preliezky
alebo zaèali hra futbal. Pre koho sme robili opekaèku? No predsa pre rodièov
a pani uèite¾ky. Aspoò sme si svorne poklebetili.
Rozlúèili sme sa (a to horko ako) v neskorých veèerných hodinách.
Opekaèka stála za to!!
T. Didáková, uè. M

Zazvonilo...

30. júna posledný raz v kolskom roku. V ivote kadého iaka sú dva
dôleité momenty, na ktoré sa aj trochu teí, aj trochu sa ich bojí - zaèiatok a koniec kolského roka. Zvlá deviataci si ve¾mi dobre uvedomujú, e jedna významná etapa sa naplnila a nová, ete zahalená
v nejasnej hmle, sa rozprestiera pred nimi.
Pri svojej bilancii si Základná kola v Zohore môe poveda: "Máme
za sebou úspený a bohatý /na èinnos a akcie /rok!" Pre iakov zorganizovali pedagógovia plavecký výcvik, kolu v prírode, portové
turnaje, exkurzie a výlety. 20 záujmových krúkov pracovalo na báze
vzdelávacích poukazov. Kultúrny ivot v Zohore a okolí u nieko¾ko rokov obohacuje hudobná skupina Vega a spevácky zbor Kvapky. Od
septembra 2004 zaèal svoju èinnos kolský èasopis Dúha. Videli sme
iacke divadelné predstavenie Popoluka. iaci 9. roèníka sa zúèastnili celoslovenského testu na kontrolu vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky - Monitor 2005. Takisto vetci úspene splnili podmienky prijatia na stredné koly a SOU, èi u s prijímaèkami, alebo
bez nich.
iaci naej koly sa môu pochváli aj úspechmi v súaiach a olympiádach. Spomenieme matematickú olympiádu a pytagoriádu a s nimi spojené mená Jakub Mackoviè a David Draho. Vo fyzikálnej olympiáde najviac zabodoval Martin Kostka. V recitaènej súai Hviezdoslavov Kubín sa zaskveli Patrícia Lichoòová a Jaroslava Jurkovièová.
V literárnej súai Európa v kole víazné miesta patrili Martinovi Klukovi, Angele tefanovièovej. Dominike Grélikovej, Luborovi Kimlièkovi
a Jane Polgárovej.
Konca kolského roka sa koneène doèkalo vetkých 294 iakov, ia¾,
17 neprospelo. Vymekali dos vyuèovacích hodín a správanie vdy
nebolo najlepie. No mohli sme udeli 30 pochvál.
Ale dos bolo o kole! Pred nami sú vytúené prázdniny. Aj iaci, aj
uèitelia potrebujú oddych ako so¾. Ïakujeme vetkým. ktorí poèas roka kole pomáhali - obecnému úradu, sponzorom, rodièom. A teraz
si zaelajme pekné poèasie, radostné záitky a letnú pohodu.
Dovidenia!
Mgr. tefanovièová ¼ubica

Ponuka bytov

Ponúkame na predaj 26 nových bytov v Zohore s monosou
hypotekárneho financovania a individuálnych úprav bytov pred
dokonèením. Cena: 25 000 Sk/m2 obytnej plochy vrátane balkóna a
odkladacieho priestoru bez DPH. Byty sú dvoj a trojizbové od 38 m2
do 77 m2. V bytoch budú plastové okná, vchodové dvere sú protipoiarne s oce¾ovým rámom, ostatné dverové otvory majú prípravu
na osadenie drevených zárubní. WC a kúpe¾òa sú oddelené, bez
vybavenia, len s vývodmi na pripojenie. V bytoch je telefonický vrátnik. V bytoch zatia¾ nie sú podlahové krytiny ani iné zariadenie resp.
prísluenstvo. Je vývod na napojenie káblovej TV a telefónnej linky,
plynu, vody a elektriny. V kadom byte je závesný kotol na teplú
vodu. V dome bude zabezpeèené samostatné meranie vody, plynu
a elektro pre kadý byt osobitne.
Byty pred dokonèením (marec 2006).

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Minulý mesiac sa uskutoènilo na Obecnom úrade v Zohor stretnutie
starostky obce ¼ubice Havranovej s riadite¾om Obvodného pozemkového úradu v Malackách oh¾adom zámeru vykona v obci Zohor pozemkové úpravy. Nadväzne boli o tejto skutoènosti informovaní poslanci na zasadnutí Obecného zastupite¾stva.
Organizátorom pozemkových úprav je Ministerstvo pôdohospodárstva SR a realizácia projektov pozemkových úprav bude spolufinancovaná z prostriedkov prísluných fondov EÚ.
Pod pojmom pozemkové úpravy sa rozumie sce¾ovanie, parcelácia
a usporiadanie vlastníckych vzahov k pôde na upravovanom území,
resp. v extraviláne obce, t.j. mimo zastavaného územia obce.
Cie¾om pozemkových úprav je prekona vysoký stupeò rozdrobenosti pozemkov, odstráni nedostatky v evidencii pozemkov a právnych vzahov k nim, zníi ve¾ký poèet spoluvlastníckych podielov
k jednej nehnute¾nosti a zastavi proces drobenia pozemkov.
V súèasnosti Obvodný pozemkový úrad v Malackách vykonáva prieskum záujmu vlastníkov a uívate¾ov pozemkov formou anketových
lístkov, ktoré budú doruèené do kadej domácnosti a do 12.09.2005
ich vyplnené odovzdajú na Obecnom úrade v Zohore alebo priamo
na Obvodnom pozemkovom úrade v Malackách.
- OCÚ-

Pozemok je areál bývalej materskej kôlky, v bezprostrednej blízkosti je základná kola, beach - volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, potraviny, ïalej je tu monos vodnej rekreácie v neïalekom jazierku a ïalie dôleité faktory spojené s kvalitným bývaním. Budova
je obklopená stromami a zeleòou, odvadia¾ je cíti príjemnú vôòu
ihlièia, tak typickú pre pok¾udné Záhorie
Ing. Pavol Macko - 0904 367 575 - palomjr@azet.sk
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Zohor
O "Hrachovej poléfce"

Èistièka odpadových vôd Zohor

Zohor - Ochotnícke divadlo a divadelné predstavenie v podaní ochotníkov má vdy osobitné èaro. Náturisti sa zmocòujú textov a prevte¾ujú do svojich divadelných postáv, ktorým dávajú kus svojho srdca,
mentality - svoju podobu. Do vetkého diania vstupuje reisér, ktorý
má svoju predstavu a snaí sa ukoèírova hercov i dej, aby vetko
klaplo tak, ako si predstavuje, aby sa divadelný kus nerozsypal.
Ochotnícke divadlo ije aj v tomto storoèí. Má svojich nadencov aj
v Zohore, kde u nieko¾ko rokov úèinkuje súbor áchor. Ochotníci
vetkých vekových kategórií natudovali pod vedením reiséra Andreja Lacka vlastnú divadelnú hru (napísanú pod¾a tradièných motívov) Hrachová poléfka. Fabula je jednoduchá - láska dvoch mladých
¾udí, ktorej nepraje túba po majetku, podsúva sa "lepia a bohatia
partija", pridávajú sa aj drobné intrigy, ktoré spôsobia roztrku za¾úbených a ve¾ký ia¾. Napokon vetko dobre dopadne, zamotané sa rozuzlí, fantasmagórie pominú a láska víazí. Ako sa príbehu zmocnili divadelníci? No skutoène fantasticky, hoci tréma zohrala svoju úlohu, herci bravúrne zvládali aj tie komické situácie, ktoré nikto neplánoval
a ony podèiarkli to krásne a dnes vzácne naivné umenie hra divadlo.
Do deja vhodne zapadli i piesne v podaní speváckeho zboru pri obecnom úrade s hudobným doprovodom, ktorý inou formou dopovedal,
èo sa len tak slovami poveda nedalo. Publikum bolo ve¾mi vïaèné
a skoro vetci preívali dej s hercami, a tak boli úèastní a nenápadne
vtiahnutí nielen do deja, ale i do pocitov hercov. Dobre to dopadlo, diváci tlieskali o duu a herci si astne vydýchli, e majú premiéru za
sebou. Dokázali, e obstáli na "doskách, ktoré znamenajú svet" a môu sa smelo vyda na "turné" po Záhorí.
-ps-

Je známe, e Zohorèania majú vybudovanú èistièku odpadových vôd
(ÈOV). Menej známy je fakt, e bola vybudovaná v roku 1995 v rámci
rozvojového projektu PHARE. A zatia¾ takmer nikto netuí, e naa
èistièka sa na 3 roky stane objektom vedecko-výskumných aktivít.
Majú to na svedomí èlenovia tímu mladých vedeckých pracovníkov zo
Slovenskej technickej univerzity, Strojníckej fakulty, katedry Automatizácie a merania pod vedením vedúceho projektu Ing. Jána Vachálka
a jeho kolite¾a Prof. Ing. Borisa Ilkiv-Roha¾a PhD. Zainteresovaní sú
aj starostka Zohora ¼ubica Havranová za Obecný úrad a Duan Sloboda z firmy Rex Tar s.r.o. Vetci sa podie¾ajú na projekte s názvom
Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ÈOV Zohor, ktorý je
podporený Agentúrou na podporu vedy (APVT) Ministerstva kolstva
Slovenskej republiky.
Budova ÈOV v Zohore

Uvedený projekt je prvý svojho druhu u nás a urèite prinesie obèanom regiónu ve¾a pozitív. Okrem zistenia najoptimálnejích nastavení
riadiacej technológie ÈOV, ktoré uetria prevádzkové náklady a zlepia kvalitu a kvantitu èistiaceho procesu odpadových vôd, bude výsledkom projektu aj dia¾kové riadenie a monitorovanie èistièky, èo
uetrí náklady na prevádzku. Mnohí urèite uvítajú monos transparentného zobrazenia vetkých aktivít v reálnom èase na informaènom
portáli ZohorOnline (http://www.zohoronline.sk) v kategórii ÈOV Zohor. Tu nájdu obèania aktuálne informácie o tom, ko¾ko v danom okamihu obsahuje odpadová voda kodlivých látok a v akom mnostve,
aký objem sa spracúva, ko¾ko vody bolo vyèistenej a v akej kvalite,
aké sú aktuálne pracovné parametre a vetky ostatné zaujímavé
informácie preh¾adne spracované v denných, týdenných a mesaèných grafoch. Prostredníctvom projektu sa budú optimalizova a etri
prevádzkové náklady. Nemenej dôleité je aj to, e sa podporí informovanos obèanov a snáï aj zvýi ich záujem o environmentálnu
politiku.
Na záver chceme zdôrazni, e projekt by nevznikol bez podpory
APVT a záujmu naej obce o zlepovanie ivotných podmienok svojich obèanov. Touto cestou im ïakujeme a eláme ve¾a úspechov
v zaèatej práci, o ktorej Vás budeme pravidelne informova.
OZ ROCONABA
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z obcí

Mesto podporí aktivity vo verejnom záujme
Stupava - Aktivity obèianskych zdruení a ïalích subjektov sú dôleitou súèasou verejného
ivota v kadej obci. Predstavujú iniciatívy obèanov, ktorí majú záujem o rozvoj kultúrneho,
portového a spoloèenského ivota, pôsobia ako
dobrovo¾níci. Podporou týchto iniciatív sa vytvára prostredie spolupatriènosti a obèianskeho povedomia, èo je na prospech kadej obce, pretoe
obèania sami sa podie¾ajú na jej rozvoji, èím sa
rozvíja aj povedomie "miestneho vlastníctva"
vytvorených hodnôt, èi u materiálnych alebo
duchovných. Mestské zastupite¾stvo v Stupave
schválilo pravidlá - VZN mesta Stupava
è.1/2005 pre poskytovanie dotácií, ktoré uverejòuje v plnom znení. (zdroj: MsÚ Stupava)
Veobecne záväzné nariadenie mesta
Stupava è. 1/2005, ktorým sa urèuje postup
poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava
Mestské zastupite¾stvo mesta Stupava v zmysle
ustanovenia § 6 zákona è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov a v zmysle ust. § 7 zákona è. 583/2004
Z.z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva veobecne záväzné nariadenie, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava.
PRVÁ ÈAS Úvodné ustanovenia
Èl. I Úèel VZN
Úèelom tohto VZN je v zmysle ust. § 7 zákona è.
583/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov stanovi podmienky pre
poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým
osobám, uvedeným v Èl. III tohto VZN, pôsobiacim na území spravovanom mestom Stupava
z rozpoètu mesta Stupava.
DRUHÁ ÈAS Veobecné ustanovenia
Èl. II Zdroje dotácií
1. Prostriedky na dotácie v zmysle tohto VZN sa
rozpoètujú v rozpoète mesta na prísluný rozpoètový rok.
2. Poskytnutím dotácií nemono zvýi celkový
dlh mesta.
Èl. III Príjemcovia dotácií
Z rozpoètu mesta mono poskytova dotácie:
1. právnickým osobám, ktorých zakladate¾om je
mesto
2. právnickým osobám, neuvedeným v ods.1
a fyzickým osobám - podnikate¾om, ktorí majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta.
Èl. IV Podmienky poskytnutia dotácie
1. Príjemcom uvedeným v Èl. III v bode 1 mono
poskytnú dotácie na konkrétne úlohy a akcie
vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia mesta.
2. Príjemcom uvedeným v Èl. III v bode 2 mono
poskytnú dotácie len za podmienok ustanovených v tomto VZN na:
a) podporu veobecne prospených sluieb
(napr. pod¾a zákona è. 213/1997 Z.z. o nezis-

kových organizáciách poskytujúcich veobecne
prospené sluby v znení neskorích predpisov),
b) podporu veobecne prospených alebo verejnoprospených úèelov (napr. pod¾a zákona è.
34/2002 o nadáciách a o zmene Obèianskeho
zákonníka v znení neskorích predpisov),
c) podporu podnikania na území mesta,
d) podporu zamestnanosti na území mesta.

a) presné oznaèenie iadate¾a - názov organizácie v súlade s výpisom z OR, R, zriaïovacou
resp. registraènou listinou atï., v prípade iadate¾a - fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt,
b) sídlo, meno tatutárneho zástupcu a jeho
funkciu,
c) IÈO prípadne DIÈ, ak je pridelené,
d) bankové spojenie iadate¾a, ak existuje,
e) poadovanú sumu,
f) charakteristiku úèelu vyuitia finanèných
prostriedkov,
g) úèel poskytnutia dotácie z h¾adiska prospechu
pre obyvate¾ov mesta a jeho rozvoja.

3. Dotácie je moné poskytnú v jednom rozpoètovom roku tomu istému príjemcovi na ten istý
úèel iba raz.
Èl. V Úèely poskytnutia dotácií
1. Úèelom poskytovania dotácií je najmä podpora èinnosti a aktivít prijímate¾ov dotácií v prospech obyvate¾ov mesta a jeho rozvoja.

Èl. VII
Prerokovanie a schva¾ovanie iadostí
O iadostiach o poskytnutie dotácií spåòajúcich
náleitosti pod¾a Èl. VI tohto VZN:

2. Dotácie sú nasmerované predovetkým do
týchto oblastí:
a) záujmová èinnos, umelecká tvorba a kultúrne aktivity,
b) telovýchova a port,
c) deti a mláde,
d) rozvoj kolstva a vzdelávania,
e) sociálna pomoc obèanom, charitatívne èinnosti, humanitárna starostlivos,
f) zdravotnícka starostlivos a zdravotne postihnutí obèania,
g) ekológia a ochrana ivotného prostredia,
h) podpora obèianskych a cirkevných aktivít,
i) tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
j) podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
k) podpora èinnosti neziskových organizácií, nadácií a pod., pôsobiacich na území mesta.

1. nepresahujúcich 5.000,-Sk rozhodne primátor mesta,
2. presahujúcich 5.000,-Sk rozhodne Mestské
zastupite¾stvo Stupava na základe návrhu pracovnej komisie, ktorá je zloená z predsedov
vetkým komisií mestského zastupite¾stva
a prednostu úradu. Predsedom tejto komisie je
prednosta úradu. Táto komisia prerokuje iadosti o poskytnutie dotácií spåòajúce náleitosti
pod¾a Èl. VI tohto VZN a predloí svoj návrh
mestskému zastupite¾stvu na schválenie. Mestské zastupite¾stvo rozhodne o poskytnutí dotácií
najneskôr do 31. 01. prísluného roka, ktorého
rozpoètu sa poskytnutie dotácií týka.
Èl. VIII
Poskytovanie dotácií
1. Dotácie sa poskytnú na základe písomnej
dohody o poskytnutí dotácie z rozpoètu mesta,
ktorá bude vyhotovená po schválení iadostí primátorom mesta, resp. mestským zastupite¾stvom.

3. Dotácie na neposkytujú politickým stranám,
politickým hnutiam a koalíciám.
4. Dotácie nesmú by pouité na alkohol a tabakové výrobky, odmeny funkcionárom.
5. Dotácie nesmú by poskytnuté fyzickým
a právnickým osobám, ktorým bola uloená
povinnos vráti dotáciu (resp. jej èas), poskytnutú z rozpoètu mesta v predchádzajúcom roku
pre nedodranie podmienok tohto VZN.

2. Dohoda musí obsahova najmä:
a) identifikaèné údaje poskytovate¾a a príjemcu
dotácie,
b) výku poskytnutej dotácie,
c) konkrétny úèel pouitia dotácie,
d) ustanovenie, e mesto si vyhradzuje právo
kontroly efektívnosti vyuitia ním poskytnutých
finanèných prostriedkov,
e) ustanovenie o povinnosti zúètovania dotácie v
zmysle tohto VZN,
f) pouèenie o sankèných postihoch v prípade
nedodrania úèelu a podmienok dohody.

TRETIA ÈAS
Metodika pri pride¾ovaní dotácií
Èl. VI. Podávanie a náleitosti iadosti
1. Dotácie môu by poskytované len na základe písomnej iadosti iadate¾a a za predpokladu, e ku dòu podania majú iadatelia vysporiadané svoje záväzky voèi mestu.
2. iados o poskytnutie dotácie z rozpoètu
mesta Stupava na prísluný kalendárny rok môu iadatelia predloi najneskôr do 31. 10.
predchádzajúceho roka písomne do podate¾ne
Mestského úradu Stupava. Z podate¾ne bude
postúpená na ekonomické oddelenie, ktoré
sústreïuje iadosti pred ich prerokovaním.
3. iados musí obsahova nevyhnutné údaje
charakterizujúce iadate¾a, najmä:
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na poskytnutý úèel v lehote od poskytnutia finanèných prostriedkov do 10. 12. prísluného
roka, v ktorom sa dotácia poskytla.
2. Príjemca dotácie je povinný predloi mestu
vyúètovanie poskytnutej dotácie najneskôr do
15. 12. prísluného roka, v ktorom sa dotácia
poskytla.
3. Toto vyúètovanie musí by predloené v písomnej forme, musí obsahova základné identifikaèné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov
a kópie úètovných dokladov (bankové výpisy,
faktúry, výdavkové pokladnièné doklady
a pod.) preukazujúcich pouitie dotácie na konkrétny úèel. V prípade potreby musí by umonené nahliadnu poskytovate¾ovi dotácie do originálov týchto dokladov.
4. Na základe vyúètovania predloeného príjemcom v stanovenej lehote, po preverení dodrania zmluvne dohodnutých podmienok, bude
poskytnutá dotácia zúètovaná s rozpoètom mesta.
5. Mesto je oprávnené poadova opravné vyúètovanie a urèi lehotu jeho doruèenia.
6. V prípade nedodrania úèelu a podmienok
poskytnutej dotácie pod¾a dohody, je príjemca
dotácie povinný dotáciu vráti poskytovate¾ovi
v plnej výke vèítane diskontnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska do 10 kalendárnych dní odo dòa doruèenia oznámenia tejto
skutoènosti.
7. V prípade nedoloenia opravného vyúètovania vôbec, resp. v stanovenej lehote, je príjemca
povinný vráti nesprávne vyúètovanú èas dotácie v prospech mesta do 10 kalendárnych dní
odo dòa doruèenia oznámenia tejto skutoènosti.
Èl. X Závereèné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tohto veobecne záväzného nariadenia mono vykona len písomnými
dodatkami, ktoré podliehajú schváleniu Mestského zastupite¾stva v Stupave.
2. Toto veobecne záväzné nariadenie mesta
Stupava prerokovalo a schválilo mestské zastupite¾stvo v Stupave dòa 30. júna 2005 v bode
B/1.

3. Túto dohodu podpisuje za mesto primátor
mesta a za príjemcu oprávnená osoba.

3. Schválením tohto VZN sa ruí Veobecne záväzné nariadenie mesta Stupava è. 24 o poskytovaní dotácií a návratných finanèných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území
mesta Stupava, schválené Mestským zastupite¾stvom v Stupave dòa 24. 10. 1994.

4. V lehote do desa kalendárnych dní po podpísaní tejto dohody primátorom mesta, ako poslednou zo zmluvných strán, bude dotácia vyplatená v prospech príjemcu.

4. Toto veobecne záväzné nariadenie mesta
Stupava nadobúda úèinnos pätnástym dòom
odo dòa jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta
Stupava.

TVRTÁ ÈAS
Èl. IX Vyúètovanie dotácií
1. Príjemca dotácie je povinný vyèerpa dotáciu

V Stupave dòa 30. 06. 2005
Ing. Ján B e l e , primátor mesta

NÁPLÒ PRÁCE: kontrola kvality zvarov, ich oprava, pracuje pod¾a pracovných
postupov
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  stredné odborné vzdelanie (technického
zamerania) o platný zváraèský preukaz Z - M1, Z - M7 o prax so zváraním min. 2
roky
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

Dura Automotive Body & Glass Systems Components s. r. o., stabilná spoloènos so zahranièným kapitálom, pôsobiaca na slovenskom trhu 4 roky, súèas
amerického koncernu DURA Automotive Systems, vyrábajúca komponenty pre
automobilový priemysel, h¾adá:

NÁSTROJÁR
NÁPLÒ PRÁCE: vykonáva opravy a preventívnu údrbu výrobných nástrojov,
prípravkov a meradiel, zodpovedá za práce v nástrojárni, riadi sa plánom údrby,
spolupracuje pri optimalizácii výrobných procesov

TECHNIK KVALITY
NÁPLÒ PRÁCE: analýza dosahovaných výsledkov kvality, zisovanie príèin nezhody, navrhovanie a realizácia nápravných opatrení, vyhodnocovanie ich úèinnosti,
riadenie dokumentácie systému kvality, realizovanie a vyhodnocovanie interných
auditov, procesná kontrola, príprava a zmeny kontrolných plánov a postupov

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA: ostredné odborné vzdelanie s maturitou (technického zamerania) o prax v obore min. 2 roky
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
TECHNOLÓG VÝROBY
NÁPLÒ PRÁCE: zodpovedá za procesné parametre urèeného úseku výroby, plánuje a riadi výrobu, optimalizuje proces výroby, spolupracuje pri rieení technologických problémov, vytvára a optimalizuje výrobné predpisy, zodpovedá za
hospodárnos výroby, za kvalitu produktov

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore strojárskom, technickom, chemickom o jazykové znalosti (NJ, AJ aktívne)
 znalosti práce s PC (MS Office)  prax v oblasti kvality vítaná o VP- B
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
ELEKTROMECHANIK
NÁPLÒ PRÁCE: vykonáva diagnostiku, preventívnu údrbu a opravy elektrických
zariadení vo výrobe, CNC a na robotizovaných pracoviskách, vykonáva údrbu
elektrických prípojok k výrobným zariadeniam a opravy ruèného elektrického náradia, vykonáva opravy intalácií v budove

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
(technického zamerania) o znalos nemeckého alebo anglického jazyka o znalosti
práce s PC (MS Office)

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
ostredné odborné vzdelanie s maturitou  znalosti práce s PC (MS Office - základy)  prax v obore 2 roky o skúsenosti s riadiacimi systémami a CNC strojmi
výhodou 

MANAÉR PERSONALISTIKY
NÁPLÒ PRÁCE: zodpovedá za nábor, výber, adaptáciu pracovníkov, ich zvyovanie kvalifikácie a rozvoj, zodpovedá za vytvorenie a plnenie plánu kolení pre
celý závod, zodpovedá za personálnu agendu, prípravu mzdových podkladov, riadi
stredisko personalistiky

TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  vysokokolské vzdelanie humanitárneho
alebo ekonomického smeru o znalos nemeckého alebo anglického jazyka

NASTAVOVAÈ
NÁPLÒ PRÁCE: kontrola parametrov, nastavenie a optimalizácia èinnosti NC a
CNC zariadení, plánovanie a realizácia preventívnej údrby, podpora pri neplánovanej údrbe pri poruchách zariadení

TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
PROCESNÝ ININIER
NÁPLÒ PRÁCE: plánovanie a príprava výrobných kapacít, technologických predpisov, riadenie zmenového konania, príprava pracovných a kontrolných postupov,
príprava nových projektov, spolupráca s vývojovým tímom centráli, príprava a
realizácia projektov neustáleho procesného zlepovania

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA  stredné odborné vzdelanie s maturitou (technického zamerania)  prax v obore
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  SOU s maturitou, V, strojársky alebo technický smer o jazykové znalosti - NJ (AJ) aktívne  znalosti práce s PC (MS Office)
o zodpovednos, samostatnos, dôslednos

VEDÚCI LAKOVACEJ LINKY
NÁPLÒ PRÁCE: zabezpeèuje chod lakovacej linky a odmasovacích liniek, zodpovedá za kvalitu vyrábaných dielov, hospodárnos výroby, robí preventívne opatrenia a preventívnu údrbu, zabezpeèuje zoraïovanie strojného zariadenia a technologických parametrov, zodpovedá za prípravu osmotickej a procesnej vody, za
chod neutralizaènej stanice

TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
INÉ VÝHODY PRE VETKY POZÍCIE
perspektíva, mladý kolektív, stravovanie v mieste pracoviska, autobus a k areálu
závodu, podmienky pre zvyovanie kvalifikácie, osobný rozvoj, dobré pracovné
podmienky, nová technológia, sociálny program

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA: ostredné odborné vzdelanie s maturitou v
odbore strojárskom, chemickom (anorganická technológia), technologickom,
elektrotechnickom  znalosti práce s PC (MS Office) prednosou  prax (nie je
podmienkou) v oblasti povrchových úprav kovov, analytiky odpadových vôd strojárskej výroby

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAÈA
Svoje CV s tel. kontaktom posielajte mailom, faxom, potou na uvedené adresy.
Spoloènos si vyhradzuje právo odpoveda a kontaktova iba vybratých uchádzaèov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
KONTROLÓR KVALITY
NÁPLÒ PRÁCE: zabezpeèuje medzioperaènú a auditovú kontrolu kvality produktov, spolupracuje pri návrhoch a realizácii nápravných opatrení, zodpovedá za
uvo¾nenie výroby, riadi sa plánom kontrol a kontrolnými postupmi

DURA Automotive Body & Glass Systems Components s. r. o.
Malacká 1833, 900 31 Stupava
kontaktná osoba: Jana Tarabová
tel.: 02/60 30 18 16, fax: 02/60 30 19 16
e-mail: tarabova.j@duraauto.com
www.duraauto.com

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA: ostredné odborné vzdelanie s maturitou (technického zamerania)  znalosti práce s PC (MS Office)
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
ZVÁRAÈ
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IMUNITA DETÍ - prednáka detskej lekárky
MUDr. Márie Butkovièovej v Stupave

Ete stále
mimoriadne ceny!

. 1 6  `  + ) 4 -

Mgr. Jana PROKEOVÁ, Budovate¾ská 2010, STUPAVA
Ponúka komplexnú starostlivos o ¾udí s bolesami svalového aparátu a ochoreniami spôsobenými poruchou svalovej funkcie. Zaoberá
sa udraním funkènosti pri degeneratívnych ochoreniach na kåboch
konèatín a chrbtice.
pecializované zdravotnícke zariadenie je urèené pre vetky vekové
kategórie s rôznymi poruchami svalovo-kostrovej funkcie, svalovej
dysbalancie, pokodeniami po úrazoch, po chirurgických zákrokoch, neurologických poruchách.
F I T  C A R E sa zaoberá problémami pohybového aparátu:
 Bolesami chrbtice a konèatín
 Degeneratívnymi ochoreniami kåbov
 Poúrazovými stavmi
 Bolesami hlavy, závratmi a migrénami
 Chybným draním tela a skoliozami
 Funkènou poruchou hybnosti
 enskou funkènou sterilitou
 Poruchou svalovej rovnováhy
F I T  C A R E ponúka:
 Vstupné vyetrenie s terapiou
 pecialne fyzioterapeutické postupy
 Mobilizácie kåbov konèatín a chrbtice
 Pohybovú terapiu
 Cvièenie Pilates
 Cvièenia na nestabilnej ploche, na lopte, overbal
 Reflexnú masá chrbta a ije
 Poradenstvo pri funkènej enskej sterilite
 Elektrolieèba, ultrazvuk, laser

Objednávky na tel. èísle: 0903 042 076

Milí rodièia, Obèianske zdruenie Svet pre - deti - pre svet so sídlom v Stupave Vás dòa 14. septembra 2005 o 17.00 hod. srdeène pozýva na prednáku MUDr. Butkovièovej na tému Imunita detí.
Prednáka sa bude kona v Dome kultúry v Stupave. Vstupné na prednáku je 20,- Sk. Touto cestou
by sme radi nadviazali na prednáku MUDr. Igora Bukovského, ktorú sme pre Vás organizovali v máji 2005 a pokraèovali pod¾a moností aj naïalej v informaènom servise pre rodièov v rôznych oblastiach starostlivosti o deti a rodinu. MUDr. Mária Butkovièová absolvovala Fakultu detského lekárstva UK v Prahe. Neskôr získala atestáciu v odbore pediatria a pôsobila ako praktická lekárka pre deti
a dorast. Od roku 1994 vykonáva súkromnú prax. Od roku 2001 vedie Centrum alternatívnej medicíny v Preove a zároveò je firemnou lektorkou firmy Energy na Slovensku. Prípravky tejto firmy,
pod¾a slov pani doktorky, jej neustále pomáhajú zvyova kvalitu práce v detskej ambulancii. Detské
lekárstvo je z ve¾kej èasti zamerané na prevenciu a tu majú prípravky Energy, pod¾a skúseností
MUDr. Butkovièovej, nezastupite¾nú úlohu. Jedná sa o prípravky zostavené pod¾a princípov starej
èínskej medicíny, zároveò vak pod¾a najnovích poznatkov fytoterapie, homeopatie, krytaloterapie
a bio-rezonancie. Na organizmus pôsobia prostredníctvom dvanástich základných energetických
dráh, cez ktoré dokáu ovplyvni hlavné systémy detoxikácie a regenerácie organizmu.
Po uvedených odborných termínoch trocha vlastných slov - vlastnej skúsenosti. Mono ste sa u aj vy
niekedy ocitli v situácii, keï malo Vae diea neidentifikovate¾ný zdravotný problém. Navtívili ste
nieko¾ko odborných lekárov, podstúpili mnostvo testov, diea uilo zopár sérií antibiotík, no jeho
stav sa zlepoval len prechodne alebo vôbec. A lekári navye stále nezistili skutoènú príèinu pretrvávajúcich zdravotných akostí. Tak toto bol aj prípad môjho syna, ktorý mal od ôsmeho mesiaca
ivota problémy s hnaèkami a trávením. Do jeho dvoch rokov som márne pátrala po príèine a bola
som z jeho stavu zúfalá. iadny test nepoukázal na jednoznaèný zdroj problémov. Tak sme ili vo
víre skúania rôznych liekov na podporu èrevnej mikroflóry, ia¾ aj antibiotík, diét a kadodennej
otázky: "Neukodí mu táto potravina?". Mlieène výrobky a sladkosti sme takmer úplne vylúèili, lepok
obmedzili atï... Po èase som zaèala h¾ada odpovede aj v alternatívnej medicíne. Dozvedela som sa,
e MUDr. Butkovièová vykonáva odbornú diagnostikáciu (nielen) detí pomocou peciálneho prístroja, zaloeného na meraní akupunktúrnych bodov na prstoch rúk. Syn mal necelé dva roky, keï sme
sa vïaka diagnostikácii MUDr. Butkovièovej dozvedeli, e jeho dlhotrvajúce zdravotné problémy sú
následkom prekonanej infekènej mononukleózy (túto diagnózu neskôr potrvdili aj testy na gastroenterológii). Po urèení diagnózy nasledovala zodpovedajúca lieèba. Nasadené prípravky Energy
boli prvé, ktoré mu po dlhých mesiacoch zabrali a upravili jeho zdravotný stav. Aj keï po prekonaní
takéhoto ochorenia je stále na mieste opatrnos v stravovaní, môem poveda, e sme si koneène vydýchli. Teraz, keï má nejaký akútny problém s trávením, èi vôbec s imunitou, u viem, e nesiahnem v prvom rade po liekoch a antibiotikách, ale pokúsim sa najprv pomôc jeho organizmu nieèím
jemnejím, èo vychádza z podstaty samolieèiaceho procesu. Preto by som vetkým s podobnou skúsenosou a problémami prednáku MUDr. Butkovièovej rada odporuèila ako iný, celostný (holistický)
poh¾ad na zdravie èloveka, kde kadá príèina má svoj následok a vetko so vetkým súvisí.
Okrem imunity detí sa pani doktorka zmieni aj o projekte "Zdravé diea", ktorý nieko¾ko rokov
úspene prebieha vo vybraných materských kolách v rámci celého Slovenska. Cie¾om projektu je podávanie prípravkov Energy na posilnenie celkovej imunity dieaa, zabránenie chrípkovým ochoreniam, ktoré postihujú najmä najmenie deti, predovetkým bylinným preparátom Vironal. Priebeh
projektu je orientovaný na kritické "chrípkové" jesenné (október, november, december) a jarné obdobie (február, marec, apríl) a pouívané prípravky sú v úvodnej fáze sponzorované samotnou firmou
Energy. Odtartovanie projektu je podmienené súhlasom riadite¾a vybranej materskej koly, najmä
vak jednoznaèným záujmom zo strany rodièov detí potvrdeným ich písomným súhlasom a podpisom. Úspenos projektu je merate¾ná najmä pozitívnou zmenou v dochádzke detí do materskej
koly, t.j. evidentným zníením chorobnosti.
Na záver ete jedna vlastná skúsenos. Môj syn uíva Vironal od jedného roka. Väèinou zaberie sám
o sebe. Ak virózu nespozorujeme v poèiatoènom tádiu, vlastnosou tohto preparátu je, e výrazne
eliminuje neiaduce úèinky antibiotík. Take pozitívum v kadom prípade. Nielen pre diea, ale aj pre
nás rodièov znamená menej trápenia s dlhým odznievaním príznakov, plných obmedzení pre obe
strany.
V mene náho obèianskeho zdruenia Vám prajem krásny zvyok leta, ve¾a zdravia a teím sa dovidenia na prednáke. Telefonický kontakt v prípade Vaich otázok: 0908/408278, Longauerová.
Ing. Helena Longauerová

STUPAVSKÁ REALITKA - JUDr. Magdaléna HABREKOVÁ

Marianska ul.495/29, 900 31 Stupava
Tel./fax: 02/6593 3386, mobil: 0907 153 422
e-mail: habrekova@stupareality.sk
- predaj, kúpa a prenájom nehnute¾ností
- komplexné právne sluby, poradenstvo
Ponuka Stupava: Byty
4-izb.mezonet na Vajanského ul., 104 m2 + terasa 9 m2,
2 kúpelne s WC, vlastné kúrenie, 3/3 p. bez výahu.
Cena: 2 700 000,- Sk
Ponuka Stupava: Pozemky
Stavebný pozemok na Lesnej ul., cca 10-12 árov, írka
pozemku 13 m, IS pri pozemku. Cena: 2 500,- Sk/m2
Perspektívny stavebný pozemok lokalita Kopce, 4 334 m2,
írka pozemku 16 m, predáva sa v celosti. Cena: 1 700,- Sk/m2
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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

KERAMICKÁ STRENÁ KRYTINA

STEINBRÜCK
prírodná

-20%
BRNENKA

prírodná a engoba

-15%

STODO
prírodná, engoba a glazúra

-15%

Mimoriadne z¾avy

na základné kridly do vypredania zásob

S T U PA V A 0 9 0 3 2 9 6 7 7 7
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Modan úspený na Seneckej dúhe

Skupina moderného tanca Modan pod vedením Dagmar Bilaèièovej
a Petry iovej sa zúèastnila nultého roèníka celoslovenskej súae
v kategórii moderného tanca urèeného pre skupiny a sólistov. V súai
pod názvom Senecká dúha sa zúèastnilo 16 taneèných súborov, súailo sa v dvoch kategóriách - deti od 8 do 12 rokov a juniori od 12
do 16 rokov. Modan obsadil obidve kategórie a s ve¾kým úspechom
pretoe v kategórii disco dance z ôsmych súaných choreografií Modan získal druhé miesto a juniori v kategórii hip hop a disco dance získali z deviatich súaiacich pekné tretie miesto. Pod¾a slov Dagmar Bilaèièovej bola súa prehliadkou ve¾mi kvalitných choregrafií z celého
Slovenska, bolo èo porovnáva, pre èlenov jej súboru to bol urèite nielen záitok, ale aj podnet a motivácia pre ïaliu prácu. Napokon aj
umiestnenie potvrdilo, e ich snaha nie je márna, e patria medzi
pièkové súbory a obstáli aj v tvrdej konkurencii. Ocenenie povaujú
za záväzok "maka na sebe" a to i cez prázdniny, pretoe pripravujú
novú choreografiu, ktorá bude ma premiéru na Slávnostiach kapusty
v nede¾u 2. októbra. Máme sa teda na èo tei, blahoeláme k úspechu a dríme palce!
-red-

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

Fpredaj pneumatík
a PNEUSERVIS

Fpoièovòa prívesných vozíkov
Hlavná ulica 9/21, 900 Fpieskovanie okien CAR CODE
31 Stupava
Fpredaj LPG na ÈS
Tel./fax: 02/ 6593 5555
Fvýmena PB f¾ia
mobil: 0903/ 462 782

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

KRÁ¼ DETSKÝCH ÈITATE¼OV 2005
Stupava - Mestská kninica R. Morica
zorganizovala ôsmy roèník èitate¾skej
súae pre iakov základnej koly, známej ako Krá¾ detských èitate¾ov. Súa
prebiehala od marca t.r. a písomné
otázky prvého kola vyrieilo a odovzdalo do kninice - 122 iakov III. a IV.
roèníka Z kpt. J. Nálepku Stupava
V druhom kole sa stretlo 23 iakov,
kde rieili ïalie súané otázky a do finále postúpili 12 úspení rieitelia a
rieili otázky vypracované z odporúèanej literatúry a bojovali o titul krá¾a
detských èitate¾ov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súae sa konala 27.júna 2005 v cukrárni Kvartet. Na slávnosti boli odovzdané
kniné dary 23 iakom, ktoré sponzorovala firma DURA Automative Body
& Glass Systems Components s.r.o.
v Stupave. Obèerstvenie pre iakov a
tortu pre Krá¾a èitate¾ov 2005 venovala
cukráreò Kvartet v Stupave.Podujatia
sa zúèastnil aj primátor mesta Ing. Ján
Bele, ktorý ocenil záujem detí o èítanie ako dôleitú alternatívu k súèasnému konzumnému spôsobu prijímania
informácií. Osobitne vyzdvihol aj prítomnos rodièov, ktorí prijali pozvanie
- 13 -

a zaujímajú sa o aktivity svojich detí.
Víazke súae - krá¾ovnej detských èitate¾ov za rok 2005 Michaele
Gschwandtnerovej odovzdal dar.
Ïakujeme za spoluprácu pri organizovaní súae p. uèite¾kám slovenského
jazyka. Sponzorom ïakujeme a teíme
sa na ïaliu spoluprácu.
Súaiaci 2. kola a finalisti:
2.kolo - finalisti
Nikola
KUBOVIÈOVÁ, Dominik
MARKO, Samuel KALUPKA, Frederika
FRIMMEROVÁ, Natália KUBOVIÈOVÁ,
Samuel KODA, Kristína POPÍKOVÁ,
Ján IVANÈÍK, Lucia KOSTKOVÁ, Miriam SANDANUSOVÁ, Martina RÁCOVÁ, Filip MERINGAI, Tomá GRÒO,
Katarína
LOHAZEROVÁ, Nikoleta
CSÁSZÁROVÁ, Samuel FOLTÝN, Kristián KOPP, Jana MIHALOVIÈOVÁ, Vladimír KOPP, Patrícia BILAÈIÈOVÁ,
Danka KOMÍNKOVÁ, Patrícia VASEKOVÁ
Za Mestskú kninicu Ruda MORICA
Beáta TOMKOVIÈOVÁ

MALACKY
Pezinská 2, tel./fax: 034/772 68 49, Po-Pia: 8.00 -16.30
BRATISLAVA - Záhorská Bystrica
Èeskoslov. tankistov 1/a, tel./fax: 02/6595 6232
Po-Pia: 8.00 - 17.00, Sobota: 8.00 - 12.00
www.jjj.sk

Akcia platí
od 1. 8. do 23. 9. 2005

Zastrete sa kvalitou s 5-násobnou ochranou povrchu za jedineènú cenu
a rozhodnite sa pre kridly Alpská klasik s povrchovou úpravou Protector.
Vyuite akciu so skvelou ponukou od 1. 8. do 23. 9. 2005, navtívte nás a nechajte sa prekvapi aj výnimoènými cenami ïa¾ích modelov.
Uvedená cena je bez DPH a platí pre model Alpská kridla klasik.
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Stupavskí futbalisti postúpili do III. ligy

Zohorská hokejbalová liga

G r a t u l u j e m e! G r a t u l u j e m e! G r a t u l u j e m e!
Hodnotenie posledného zápasu.
Stupava - Malacky 5:1 (2:1) 260 divákov
Góly: èasný 2, Ondru, Hodulík, Draho - Kovárik K: O
Zostava: Peòaka, Hóz, Ondru, Bombiak, Janis, Hodulík, èasný
(81. Giertl), Kostka (63. Draho), Voka, Lindner (56. Gecler), Polomský Nenastúpili: Kluvánek, Koberèík, Kameò,

semifinále 1. zápas
Cobra Malacky - HBK Parkovisko 6:3
(Bernát,Filípek M. Sloboda 2, Filípek P., Chvála - Fumaè, imonèiè,
vajdlenka)

Ak Stupavèania chceli postúpi, museli v poslednom kole získa aspoò bod. Naplnenie týchto nádejí zaèali domáci uskutoèòova u v 6.
minúte. Brankár Peòaka asistoval na prvý gól, keï vyhodil loptu
èasnému, ktorý sa predral a do pokutového územia a prudkou strelou otvoril skóre stretnutia. Na 2:0 v 28. minúte zvyoval Hodulík, keï
po rohovom kope odrazenú loptu poslal za chrbát brankára hostí. Do
polèasu na 2:1 znioval Kovárik, keï domácej obrane nevyiel ofsajd
systém a vybiehajúceho Peòaku preloboval. Zaèiatkom druhého
polèasu sa hostia pokúsili o vyrovnanie. Ich nádej ila do 59. minút,
keï Ondru zvýil na 3:1. Na tvrtý gól èasného prihrával Kostka.
Piaty gól dal v 84. minúte striedajúci Draho po prihrávke Geclera.
Pohár víazovi IV. ligy skupiny B odovzdal predseda BFZ p. Machoviè.
Rezumé
Kým sa stupavský futbal opä po dvoch sezónach dostal do III. Ligy,
nai hráèi v uplynulej sezóne z 30 zápasov 21-krát museli vyhra, 3krát remizovali a trpkos prehry okúsili 6-krát. Hneï v prvých dvoch
kolách sme prehrali, doma s Vinièným 2:3 a v Modre 1:0. Bolo to upozornenie, ktoré prilo ve¾mi skoro a naastie výsledky sa zaèali
zlepova. Po jesennej èasti sme skonèili na treom mieste s minimálnym odstupom za Pl. tvrtkom a Lozornom.
Malacky - jeden z kandidátov na postup v jesennej èasti - zaèali oèividne zaostáva, a to a tak, e sa dostali v posledných kolách do pásma zostupu. Lozorno, ktoré bolo prekvapením súae, sa dlho dralo
na postupovom mieste, ale v nastúpenom tempe nevydrali a postupne strácali kontakt so picom tabu¾ky. Èakanie na rozuzlenie kulminovalo a do posledného kola, v ktorom Stupava privítala Malacky
5:1 a Plavecký tvrtok Vinièné 2:1. Po jednoznaènom víazstve Stupavy prepukli radostné oslavy. K víaznému poháru patrilo ampanské
a milým prekvapením boli pekné oranové dresy vpredu s nápisom
"Víaz IV. ligy sk. B" a na chrbte "TATRAN STUPAVA", v ktorých sa
chlapci po zápase predviedli obecenstvu. Opätovne si mohli nai futbalisti vychutna rados z víazstva pri videu z posledného zápasu
v Zelenom dvore. Mená aktérov, ktorí nastupovali k bojom na trávnik,
sme u spomenuli, ale vïaka patrí i prezidentovi klubu Miroslavovi
Beleovi, ktorý napomáhal vytvára dobré podmienky na proces tréningov a súaí. Trénerovi Ivanovi Morávkovi sa podarilo po dvoch sezónach zabezpeèi postup do III. Ligy, za èo mu patrí ve¾ká vïaka.
Mustvo si nevieme predstavi bez Tona Koberèíka, ktorý robil asistenta trénera a vdy bol pripravený pod¾a potreby nastúpi na ihrisko.
Vedúcim mustva je Ondrej Zezula, ktorý svojimi skúsenosami vhodne sekundoval trénerovi. Masérovi Ladislavovi Knapovi patrí dvojnásobná vïaka, lebo èastokrát v sobotu sprevádzal dorastencov a v nede¾u seniorov na jednotlivé stretnutia. Na úspené pôsobenie v tretej
lige okrem dobrej letnej prípravy budeme potrebova èerstvé posily,
aby sme dôstojne reprezentovali Stupavu ale aj Záhorie, nako¾ko Zohor aj Ve¾ké Leváre opúajú III. ligu.
Na záver chcem venova pár riadkov dorastencom, ktorí u druhú sezónu pôsobia v III. dorasteneckej lige. Z 18-tich mustiev skonèili na
ve¾mi peknom 6.mieste. V bojoch o Pohár BFZ sa prebojovali a do
semifinále a zostali len krôèik pred finálovým zápasom. Mustvo
stmelil a kvalitne vedie bývalý vynikajúci hráè Interu Bratislava Milan
Hrica, vedúcim mustva je Ing. Ján Oravec. Dorastenecký káder tvoria: Dostál, Koberèík, Lenner, Habloviè, Fráz, Èech, Koút, Biro, Slotík
- kapitán, Víger L., Víger R., Giertl, Bele, alamún, Mazanec, Oravec,
Husák.
Do Vaej pozornosti odporúèame nau internetovú stránku
www.fkstupava.sk kde nájdete okrem komentárov aj fotodokumentáciu.
Futbalový klub Tatran Stupava prijme do svojich radov chlapcov narodených 1999 a starích. Bliie informácie Vám podá p. Katona,
mob. 0904 148 177.

semifinále 1. zápas
Zbornaja atín - ROCONABA Zohor 5:1
(Kadlíèek, Ovoldík, Dostál P., Mach, Fodor - Kovár Pa.)

semifinále 2. zápas
HBK Parkovisko - COBRA Malacky 3:5
(imonèiè, Hekel, Sabol J. - Hozák 2, Hanzlík 2, urlák)

semifinále 2. zápas
ROCONABA Zohor - Zbornaja atín 2:0
(Kovar Pa. 2)
semifinále 3. zápas
Zbornaja atín - ROCONABA Zohor 4:2
(Ovoldík, edivý, mida, Fodor - Kovár Pa., Ovold)

"Pochod za zdravím"

Zdoláme túru akú, zlepíme si kondièku, e nás budú nohy bolie,
netrápi nás ani troièku. To stálo v hlavièke pozvánky Slovenského
Èerveného kría STUPAVA I., ktorý u tradiène organizoval "POCHOD
ZA ZDRAVÍM" dòa 25. júna 2005. Tento pochod mal koneènú pod Pajtúnským hradom. O obèerstvenie bolo pre vetkých postarané. Opä
nám to vylo po kadej stránke. Pochodu sa zúèastnilo okolo 50 èlenov èi u s demi alebo s rodinnými prísluníkmi.
Malí, ve¾kí, najmladí bol Patrik Turanský a najstaria naa èlenka p.
Hasoòová, ktorá aj v èase odpoèinku, zháòala lieèivé bylinky, ktorých
je tu v tomto období dostatok. Prednáku, o bylinkách, ktorá bylinka
naèo slúi nám povedala p. Brezovská, ktorú dopåòala svojimi vedomosami pani Anièka Slezáková. My mladí sa máme stále èo uèi. Pochodu sa zúèastnili aj èlenovia z ÈK Stupava II. a èlenky z klubu POHODA na èele s ich vedúcou pani Vierkou.
Podojatie sprevádzala príjemná a druná atmosféra, vïaka èomu si
èlenovia mohli oddýchnu od kadodenných starostí, porozpráva sa
a zabavi. O zábavu a kultúrnu vloku sa nám postarala pani Anna Daráová /Paèanka/, ktorá svojim armom a humorom robila dobrú
náladu nám vetkým.
Poèas celého výletu prialo pekné slneèné poèasie a tak sme sa v popoludòajích hodinách vracali obohatení o ve¾a pekných záitkov
a preto si takýchto vydarených akcií, èlenovia elajú do budúcnosti èo
najviac.
Jún 2005 SÈK Stupava I. Turanská
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z obcí
Slovenský Èervený krí Senec

Zrume daò z priate¾stva s nemou tvárou

V októbri 2005 Územný spolok SÈK organizuje kurzy prvej pomoci
pre fyzické a právnické osoby, vykonávané zdravotným intruktorom,
ktorý má oprávnenie v zmysle Z.è.84/94, a to 8 a 16 hodinový základný kurz prvej pomoci. Pri základnom 16 hodinovom kurze okrem základných ivot ohrozujúcich stavov je moné nauèi sa aj zlomeniny,
rany a ich oetrenie, polohovanie a transport, fyzikálne a chemické
vplyvy, základné atkové obväzy. Úèastník po teoretickej skúke obdrí európsky certifikát.
Ak máte záujem o uvedené kurzy, hláste sa u p.O¾gy Filípkovej v Stupave, alebo písomne na adrese: Územný spolok SÈK, Pribinova 15,
Senec, alebo telefonicky na tel.: 02/4592 4273
S pozdravom

19. augusta tohto roku v Bratislave predstavilo regionálne hnutie
VPRED program pod názvom "Zrume daò z priate¾stva s nemou
tvárou". Tento program navrhuje úplné zruenie miestnej dane za
psa, ktorú od majite¾ov psov vyberajú mestské a obecné úrady.
Výber daní za psa je neefektívny a administratívne nároèný, prièom
vybraté peniaze idú do oblastí, ktoré vôbec nesúvisia s chovom
psov. Zákon o miestnych daniach vak nestanovuje iadnu hornú
hranicu tejto dane. Niektoré mestá vyrúbili daò za psa vyiu ako
nieko¾ko tisíc korún roène. Výmenou za zruenie dane za psa by
mala by vyia zodpovednos majite¾a voèi svojmu okoliu, zabezpeèená vyími pokutami za nedodriavanie dohodnutých zásad (nevedenie zvládnutého psa na vodítku, alebo neodpratanie psích exkrementov z verejných priestranstiev). Prísnejie postihy pre nezodpovedných majite¾ov psov, by mali by úèinným spôsobom, ako
adresne naplni príjmovú èas rozpoètov miest a obcí. Tento systém
bude ove¾a adresnejí ako súèasná anonymná daò.
Neefektívnos výberu dane zo psa u pochopili v meste Trenèín, kde
túto daò zruili.

Ing. Mária Halásová
riadite¾ka ÚzS SÈK Ba-okolie

Nikoho sme neposlali!

Redakcia - Rozum zostáva stá nad vynaliezavosou niektorých ¾udí.
Na základe telefonátov stupavských podnikate¾ov sme sa dozvedeli,
e v ná prospech - teda v mene Podpajtúnskych zvestí sa po firmách potu¾uje istý pán zo Stupavy, ktorý sa rozhodol organizova
zbierku sponzorských príspevkov na podporu Podpajtúnskych zvestí. Boli sme prekvapení a v oku, pretoe iadnu zbierku neorganizujeme, nikoho sme nepoverili a táto iniciatíva zaváòa zneuitím mena èasopisu, redakcie a Mestského kultúrneho strediska. Vyzývame
vetkých, ktorí v dobrej viere poskytli dotyènému finanèné prostriedky, aby nám to oznámili. Ditancujeme sa od takéhoto konania
a upozoròujeme, e aj v prípade ponuky inzercie sú nami poverení
pracovníci povinní preukáza sa preukazom, èi poverením, ktoré pre
tento úèel vydáva Mestské kultúrne stredisko v Stupave.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS

Program riei aj ïalie problémy medzi majite¾mi psov a ostatnou
verejnosou. Bojové plemená psov sú momentálne èasto diskutovanou témou. Za posledných 10 rokov na Slovensku zahynuli pri útokoch psom piati ¾udia, zatia¾ èo pri poranení hmyzom, ako je vèela
alebo osa umreli za to isté obdobie 8 ¾udia. Pes sa zlým nikdy nenarodí. Stáva sa ním pri nesprávnej výchove a nedostatoènej socializácii s inými psami. "Budeme presadzova základné kynologické
pravidlo: Za vetky kody spôsobené svojim psom musí v plnej výke zodpoveda jeho majite¾.", uviedol predseda hnutia VPRED a kandidát na upana Bratislavského regiónu Ivan vejna. Dodal e: "Dôleitý bod programu je osveta zameraná na poradenstvo pred zaobstaraním psa, výber vhodného plemena, povahové vlastnosti plemien a pod.."

Váení spoluobèania, dòa 3. septembra t.r. sa uskutoènia Medzinárodné

Starostlivos o psa je v programe: "Zrume daò z priate¾stva
s nemou tvárou" zakomponovaná aj v návrhu na vytvorenie legislatívnych prostriedkov na vytvorenie cintorínu pre zvieratá, aby
domáci miláèikovia nemuseli konèit v kafilérii.

Èesko-Slovenské preteky malotraktorov do vrchu ECCE TERRA Stupava 2005.
Vzh¾adom na to, e tra pretekov bude po ceste k amfiteátru Borník /od kría cholerský cintorín/, obraciame sa na vás, ako na obèanov ijúcich v tejto èasti
mesta, s prosbou o pochopenie a podporu nako¾ko v tento deò bude doprava po
ceste obmedzená a to nasledovne:
- poèas pretekov bude cesta uzatvorená v èase od 09.00 do 16.30 hod, obchádzka bude opä rieená po Kalvárskej ulici. Obchádzka, uzatvorenie komunikácie
budú zabezpeèené dopravným znaèením a doprava bude regulovaná prísluníkmi
polície resp. usporiadate¾skou slubou.
Poèas pretekov sa budeme snai minimalizova nepriaznivý dopad obmedzení
dopravy a veríme, e nepríde k problémom, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili priebeh
podujatia. Zároveò vás srdeène pozývame na preteky, ktoré zaèínajú v sobotu
3.9. od 14.00 hodiny tartom prvého pretekára.
Za pochopenie ïakujeme!

Pre viac otázok konktujte prosím p. Martina Meníka 0907 820567

LISTÁREÒ
K èlánku v Podpajtúnskych zvetiach è. 6
"Keï o pomoc skoro nikto nestojí"

Tento názov celkom nesúhlasí, pretoe málokto o tom vedel, e sa
koná takýto poèítaèový kurz. Neviem, kedy a v akom èase to bolo publikované, ale ak to bol rozhlas, tak sa tomu neèudujem. Chyba by
bola v tom! Premávka a hlavne akých vozidiel sa tak rozmnoila, e
na ulici si èlovek temer vlastný hlas nepoèuje a èo potom v domoch?
Kadé okoloidúce vozidlo a èasto sú to "kolóny" vozidiel, ruia rozhlasové správy!
Denne máme plné potové schránky najrozliènejích letákov, kde
núkajú "výpredaj tovaru", rôzne prezentácie atï. Spoloènos "ACTORIS" je pre mòa neznáma firma a aj pre ve¾a ïalích a tí, èo sa to
dozvedeli z Podpajtúnskych zvestí, ve¾mi ¾utujú, e o tom nevedeli.
Ve¾a mamièiek je na materskej dovolenke a urèite nebude pre nich
¾ahké, po troch rokoch sa znova zamestna, pri stále sa meniacej pracovnej situácii a o to viac, e táto ponuka bola za "smienu sumu",
teda dostupná aj pre menej solventných. Urèite by touto ponukou
neohrdol nikto. Nedalo by sa to zopakova?
Pri tejto príleitosti by som chcela podotknú k premávke v Stupave,
e len máloktorý vodiè zastaví pred /toho èasu/ zle vidite¾nom zebrovom prechode aj napriek tomu, e sú pred nimi umiestnené tabu¾ky a ïalej, e hádam len nákladné vozidlá dodrujú predpísanú rýchlos.
Èo tak "JASTRAB" v Stupave? Jednak by sa zlepila a upravila premávka v Stupave a jednak finanèný príjem by bol urèite prekvapujúci! Treba o tom uvaova!
- Jucková -

Ing. Ján Bele, primátor mesta Stupava
PaedDr. Milan Gramblièka za ECCE TERRA SLOVENSKO

Schválili projekt

Stupava - Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupite¾stva Stupava vo tvrtok 25.8. schválili realizáciu projektu "Regenerácia centrálneho verejného priestoru Mesta Stupava" pod¾a spracovanej projektovej dokumentácie a spolufinancovanie poèas celej doby
realizácie.Projekt bude podaný v rámci druhej výzvy programu JPD
NutsII - cie¾ 2, ktorý je zameraný na obnovu a rozvoj obcí. Program
podporuje rozvoj Bratislavského kraja (okrem centra), ide o okresy
Malacky, Senec, Pezinok a okrajové mestské èasti Bratislavy.

Výstavy Úroda 2005 a dyòové straidlá

ZO SZZ Stupava a Mestské kultúrne stredisko v Stupave oznamujú,
e v rámci podujatia Slávnosti kapusty sa uskutoèní aj tradièná výstava ovocia a zeleniny pod názvom Úroda 2005. Plody svojej práce,
ktoré chcete vystavi treba prinies vo tvrtok 29. septembra od
12.00 do 20.00 hodiny do Sedliackeho dvora pri KD. Termín platí aj
pre dyòové straidlá a exponáty do súae o najaiu hlavièku kapusty. Výstavy budú intalované v areáli "Na barónovom" a otvorené
v piatok 30. septembra o 17.00 hodine. Info: 02/65934 312.
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Spoloèenský ivot
Zomrela pani uèite¾ka

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Timotej Baran
Simona Vaneková
Nikola Danèíková
Viktória Güllová
Martin Peschl
Bruno Geisse
Kristína Bartoová
Hugo Toscher
Oliver Richter
Hana Belianska
Nina Haluzová
Jakub Tomek
Jakub Foltín
Kristína Ruppertová
Laura Hricová
Samuel Cagáò
Terézia Gajdoová
Daniela Tyèiaková
Matej Hrica
Opustili nás:
koríková Mária /1932/
Slepánková Emília /1906/
Kliment tefan /1926/
Ragas Jozef /1932/
Gozma tefan /1970/
Mgr.Závradská Eva /1944/

So smútkom v dui sme prijali správu o náhlom úmrtí pani uèite¾ky
Evy Závradskej. Uèila na stupavskej základnej kole a pred jej oèami vyrastali a odchádzali generácie mladých ¾udí, z ktorých sa stávali postupne rodièia i starí rodièia. Èas je neúprosný a mení nae pozície a poh¾ady a on je tým ivotným uèite¾om, ktorý necháva nám
slobodu napísa si vlastnú známku. Pani uèite¾ka zomrela tak rýchlo, e ani najblií nemali èas rozmý¾a nad ¾udským údelom. Èo
vetko môeme da a darova a èo sa nám vráti? Nikdy neuvaovala
nad tým, èo sa jej vráti, odovzdávala vetko, èo mohla odovzda.
Dokonca aj jej odchod akoby niekto naplánoval na prázdniny, po
splnení si povinností uèite¾a. Na prázdniny, kedy kadý má svoj
vo¾ný èas, aby mono neobaovala... Vy, ktorí ste ju poznali, zachovajte jej pamiatku, lebo u vás neosloví, neodpovie na pozdrav.
Odila v tichu svojej samoty a bez rozlúèky. Zostáva vak v naich
srdciach ako pani uèite¾ka.
-redakcia-

Maroová Antónia /1929/
Kadlíèková Mária /1920/
Ozábalová Rozália /1919/
Amslerová Mária /1920/
Bencová Bernardína /1922/
Schvarz Otokar /1920/
Novotová Mária /1926/
Ïuri Ján /1934/
Makovinský Cyril /1928/
Kovaèiè Bohumil /1930/
Trochta Milan /1950/
olnay Michal /1944/
Zosobáili sa:
¼ubo Dobrovodský - Ivana Foková
Juraj Jaka - Silvia Odrobiniaková
Rastislav Vako - Iveta Gábovicová
Mgr.Vladimír Sirota - Jana Barninová
Stanislav Mihál - Ivana Pavlaèièová
Martin Volek - Milota Boèkajová
Ivan Kriflík - Zita Michútová
Slavomír Bele - Monika Babková
Karol Vlèek - Jana Kachyòová
Peter Móza - Lucia Pajgertová
Peter Landl - Gabriela Gròová
Stanislav Turèan - Slávka Majerská
Július Dekan - Martina Dovalová
Milan Takács - Ingrid astná

Raso NEMEC

Opä ulicami Stupavy kráèal k oltáru novokòaz...

Zaèiatkom júla preívali obyvatelia mesta Stupavy ve¾a krásnych záitkov. Vïaèný Bohu za dar povolania oznámil diakon Rastislav Nemec
s radosou, e 2. júla 2005 o 9,00 hod. príjme v Konkatedrále sv. Martina v Bratislave Sviatos Kristovho kòazstva.
Za tento ve¾ký dar ïakoval Pánu Bohu 5. júla o 10,00 hod. vo farskom
kostole v Stupave Primiènou svätou omou.
Diakona Rastislava Nemca vysvätil arcibiskup Sokol a mnoho Stupavèanov sa na tejto vysviacke zúèastnilo. Mladí - starí sa teili a spolu s Rasom preívali v Konkatedrále vzácne chvíle.
5. júla v sprievode dekana Felixa Mikulu a asistencie odili od kostola o 9,15 hod. k rodièovskému domu novokòaza. Vdp. Mikula povedal
mamièke novokòaza e si prili pre jej synèeka. Raso si k¾akol na lehátko a prijal od mamièky poehnanie na novú kòaskú pú. Poruèila
ho do opatery Panny Márie. Potom sa sprievod o 9,30 hod. vydal na
cestu do kostola. Ve¾mi pralo, ale vïaèní obyvatelia ho sprevádzali.
V peknom venci druièky viedli novokòaza do kostola. Kadý mu elal, aby s kvapkami daïa padalo naòho astie. Po svätej primiènej
omi mu blahoelali: vdp.Mikula, Frederil Basso - priate¾ z Ríma, kde
Raso tudoval. Za vetkých obèanov Stupavy vyslovil rados a obdiv
nad ve¾kým úsilím a odvahou ís novou cestou ivota primátor Ing. J.
Bele.
Novokòaz záverom poïakoval kyticami kvetov svojej mamièke, krstnej mame a vdp.Mikulovi. Potom udelil novokòazské poehnanie
vetkým prítomným.
Na novej ceste Rasovi padal dáï, hrala mu Veselá muzika a boli
s ním obèania Stupavy. On udelil poehnanie tým, s ktorými bol,
s ktorými je a ku ktorým bude poslaný.

SPOMIENKA
Èas letí, ale spomienky v srdci zostávajú. Dòa 30.
augusta 2005 uplynulo 10 rokov, èo nás navdy
opustil ná drahý manel, otec, svokor a dedko p.
Alojz ZVIRÁK. Prosíme vetkých tých, ktorí ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ïakujeme - manelka, syn, dcéra, nevesta, za, vnuci, vnuèka a ostatná rodina.
POÏAKOVANIE
Ïakujeme vetkým, ktorí sa prili dòa 13. júla 2005 rozlúèi s naou
zosnulou mamou, babkou a prababkou pani Máriou Amslerovou.
Ïakujeme za prejavenú sústra a za kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

V srdci novokòaza znela pieseò:
"Ó Pane, aj na mòa si sa pozrel,
tvoje ústa vyriekli moje meno,
svoju loïku zanechal som na brehu,
spolu s tebou nový chcem zaèa lov.
Budeme v modlidbách na neho myslie.

Váení spoluobèania!

Èasto v masmédiách poèujeme výzvu, aby prili darcovia krvi darova túto vzácnu tekutinu tým, ktorí ju práve nevyhnutne potrebujú. Vtedy si ani neuvedomujeme
obetavos ¾udí, ktorí bez nároku na odmenu prichádzajú, aby pomohli tým, ktorí
tento dar potrebujú.
A tak mi dovo¾te, aby som sa prostredníctvom týchto novín poïakovala Slovenskému Èervenému kríu, menovite p.Vilme Vígerovej a Anne Daráovej za zorganizovanie takejto akcie dòa 29.6.2005 v Senior Klube "Pohoda". Dakujem darcom
krvi - p.Petrovi Juriovi, Monike Ivánkovej, Dagmar Èernej, Otílii Erdélyiovej, Milanovi Hrebeòovi, Tiborovi Kubenkovi, Miroslavovi Køívovi, Jane Køívovej, Vladimírovi Sivákovi, Jozefovi Zakovi, Anne Valovièovej, Denise olnayovej, Otovi Schwartzovi ml., Jaroslavovi Vlasákovi.
Ve¾mi ste nám pomohli.
Marta olnayová

Poïakovanie

V hlbokom zármutku a bolesti sme sa dòa 19. augusta 2005
rozlúèili s naím drahým zosnulým p. Michalom olnayom, ktorý nás po dlhej chorobe opustil vo veku esdesiat rokov. Ïakujeme vetkým, ktorí nám prili vyjadri sústras, ïakujeme za
kvetinové dary a slová útechy, ktoré nám pomáhajú v akých
chví¾ach smútku.
S úctou manelka a synovia s rodinami

Foto: A.Lachkovièová
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Rôzne

Konc jak ivé (II.)

Ludé, my sme sa vám vybrali na
dovolenku k moru a eèe k temu
do Egypta. No pro mòa to moc
nebyuo, lebo sem sa báua letadla, já teda létat nemosím aj ket
o mne vyprávjajú, e mám vrtulu
v rici a létám jak kaòa. Ne sem
do teho pekelního stroja vylézua,
obráciua sem do sebja ale tri pohárky fernetu, múj je jakoe veliký hrdina, ale té sa nenecháu
núkat a on si hrkeu hnet pjet, jakoe má vjeèí strach ne já.
Mne to byuo jedno, já sem byua
jak mol na mol. Volajak sem sa
tam teda vyhrabau, sedli sme si,
opásali sme sa a drali sa za ruky, jak zamilovaní. eci byli zamilo-vaní, lebo eci sa tak drali za
ruky jak my. Doua tam tá letuka a jak nemá nám ukazovaua
kde je núdzový východ. Byu
konc pri nás, povidám starému,
reku dobré místo máme, hnet pri
nás je núdzový východ. A on na
to, e to teda není bohvíco, lebo
sa moe aj sám otevrít a polecíme tú dzírú jak první. To mòa nepoteiuo. No, ale vystúpit u byuo neskoro, motore zaèali huèat
a my sme sa pomálunky odlepili
od rodnej zemi. Ani to neboleuo
a sme leceli. Tak sem sa osmjeliua, reku ak to nic není- lecet,
èovjek mosí skusit ecko. A jak
sem to byua smjadná, fèil mòa tá
pijatika zaèaua tuaèit, ukám
mojému, reku já mosím ít, lebo
mòa roztrhne. A on sa dobre neèuu, tak zhúkeu, e vzadku je záchod, tam trefím aj samá... Teda
eci kolem nás èuli kam mám namírené, tak sem sa odhodlaua
vykroèit k svojému cílu. Jak tam
sedzím, naráz sem èua, e ten
kapitán veckých vyzývá, aby sa
opásali, e lecíme do nejakej
trúbolencie. Moje nervy, co vèil já
tady na tejto misy a tak vysoko
nad ludma?! Friko sem to ukon-

èiua, reku mosím utekat od táto,
keby sme tak mneli spadnút, reku jak by to vypádauo, já by sem
padaua s holú... No, ale ani tá
trúbolencia nebyua a taká hrúza, volajak sem sa domotaua
k temu mojému, opásaua sem sa
a reku nesmím druhýkrát tolko
pit, ket aj smjadná ostanem,
z místa sa u nepohnem. Za
chvílu zaèali rozdávat obèerstvjení. Vyprávjali mi jak sa dá v letadle dobre najest, tak sem byua
zvjedavá, co nám narichtovali. To
byuo prekvapení! V pjeknej krabièce byu servítek, plastikový pohárek, jedna tyèinka a roek se
salámem a s plátkovým syrem.
Roek tvrdý, salámy troku, no
keby sem to pririchtovaua vòukom do koly, nosili by ten roek
aj týdeò v kabeli. Byua sem cicho, co moe èovjek scet, ket je
ve výce deset tisíc metrú a venkú je mínus padesát. Byua sem
ráda, e nemrzneme. A tak sme
to volajak aj preili, dovolenka sa
nám podariua, ecko sme minuli
aj sme sa s týma obchodníkma
zjednávali aj sme zjednali a prezto prerobili, ale na tem nestojí
svjet. Ket sme leceli dom a ten
kapitán zahlásiu, e pod nama je
u Moravský svatý Ján, já sem
byua tak èasná a sa mi puscili
suze aj se soplem. Chvalabohu
eèe chvílu a sme doma, povidám mojému a on zas na to, e
najnebezpeènejí je pristávaní
a to nás eèe èeká. Neví poteit,
tak je krutý, dycky mosí moju radost pokazit, jak taký led je studený. Ale sme aj dobre pristáli
a u eném spomíname jak sme
sa mneli. Èovjek, ket to tak poèúvá, co sa fèil stauo tých leteckých
neèascí a mu mráz bjehá po
chrbce. A povím vám, e sa teím eckému, co mòa postretne.
Nech je jak sce, hlavne, e sme
zdraví!
Vaa Mari Pilná ze Stupavy

Riadková inzercia
l Predám 3-izbový byt v OV v
Malackách na ul.¼.Fullu. Cena
dohodou. Tel.: 0907 153 422
l Kúpim 2-3 izbový byt v centre
Stupavy.
Kontakt:
tibko@stonline.sk, 0903 468 967
l Predám 3-izbový drustevný byt
na Jilemnického ul. v Stupave,
1.poschodie v pôvodnom stave.
Cena dohodou. Tel.: 0903 214 511
l Predám peknú latkovú skladaciu
búdu pre väèieho psa. Cena len
za materiál. Tel.: 02/65 933 508
l Prenajmem dva nebytové
priestory na podnikanie: 50 m2 a 45
m2 v centre Stupavy na Hlavnej
è.57. Cena dohodou, ihneï. Tel.:
0904 900 926
l Odstúpim obchodný priestor
v Stupave na Hlavnej ul. /12 m2/.
Tel.: 0903 686 285
l Predám mieané obilie TRIKYTAL. Tel.: 02/65 934 883 - vola
veèer

l Kúpim 4-izbový byt v Stupave.
Tel.: 02/65 935 088
l Predám pojazdnú motorovú
motokáru v dobrom stave. Cena
dohodou. Tel. 0907 398 030
l Predám zachovalý pletací stroj.
Tel.: 0915 434 162
l Odstúpim obchodné priestory
bývalej galantérie aj so zariadením
a pokladòou - 12 m2.
Tel.: 02/65 934 676
l Chystáte párty, rodinnú oslavu,
alebo svadbu: Urobím Vám:
- domáce loke 1 ks á 4,- Sk
- domáce svadobné rezance.
Volajte na t.è. 02/65 935 818
l Dám do prenájmu gará v Stupave pri Zdravotnom stredisku.
Tel.: 02/65 935 818
l Dám do prenájmu, prípadne
predám gará pri Zdravotnom stredisku v Stupave. Cena dohodou.
Tel.: 0908 564 303
l Predám strenú krytinu - Bobrovku cca 1,5 palety za poloviènú cenu. Tel.: 0903 564 196

Súate o knihy z vydavate¾stva Perfekt

Erik L´Homme: Hviezdna kniha 1: Majster Kadehar
Vzruujúce osudy Viliamona a jeho priate¾ov vtiahnu èitate¾a do ohromujúcich dobrodrustiev a fantastického sveta Strateného ostrova Ys.
Na svete nie je ve¾a ¾udí, ktorí vedia o jeho jestvovaní. Leí na polceste medzi Svetom istoty a Svetom neistoty a podobá sa ktorejko¾vek
krajine náho sveta. Popri poèítaèoch a kinách tam vak nájdete i rytierov v brnení a èarodejníkov s obdivuhodnými schopnosami. Tu ije
aj plachý a veène zasnený chlapec Viliamon Troil, ktorý má rád dejepis a láka ho história rodného ostrova na hranici dvoch svetov. Chce
svoj ostrov zachráni pred zlým Pánom Temnoty. No ete predtým ho
majster Kadehar oboznámi s dôleitými poznatkami v tajomnej
Hviezdnej knihe, ktorú kedysi dávno ukradli...
Pokraèovanie Viliamonových príbehov nájdete v ïalích dvoch dieloch trilógie, ktoré vyjdú v auguste a v októbri tohto roku.
Anne-Laure Bondouxová: Princeta a kapitán
Pätnásroèná princeta Malva, zákonitá dedièka galnícijského trónu,
mimoriadne vzdelaná a sèítaná dievèina, sa má vyda proti svojej vôli.
Ona vak chce sama rozhodova o svojom ivote, preto sa rozhodne
utiec. Búrka zaenie jej loï ïaleko na východ k bojovným koèovným
kmeòom. Preíva úasné dobrodrustvá a s neuverite¾nou vytrvalosou a húevnatosou prekonáva vetky prekáky. Cestu jej skríi odvány kapitán Orfeus, do ktorého sa za¾úbi. Hlavní hrdinovia spolu
s ïalími piatimi èlenmi posádky sa musia podrobi mnohým zaakávacím skúkam, v ktorých spoznávajú cenu pravého priate¾stva a nachádzajú zmysel ivota.

OZNAÈTE SI SVOJE POTOVÉ SCHRÁNKY

Napíte do redakcie Podpajtúnskych zvestí (odovzdajte v kninici
alebo v kancelárii KD do 23.9.), èi by ste si chceli preèíta tieto knihy
a mono sa na vás usmeje astie a budete vyrebovaní. Dostanete
k nim aj detský èasopis FIFÍK a magazín o vede a technike QUARK.
V najbliom vydaní si môete zasúai s týmito èasopismi. rebovanie bude 1.10. poèas Slávností kapusty.

V priebehu celého roka sa hromadia sanosti Vás - obèanov na nekvalitné doruèovanie zásielok. Nie vdy je to chyba Vaej doruèovate¾ky.
Z ve¾kej èasti sa saujú Tí obèania, ktoré nemajú potovú schránku
zriadenú vôbec, nemajú ju oznaèenú menom a priezviskom, na-

Podpajtúnske zvesti:

miesto schránky majú plastovú f¾au, drevenú skrinku bez monosti
uzamknutia.

Vydáva: Mestské kultúrne stredisko, Agátová 16, 900 31 Stupava,

Ïalí závaný problém pri doruèovaní Vaich zásielok je ten, e Vám

Tel./fax: 02/ 6593 4312, e-mail: zvesti@msks-stupava.sk

chodia zásielky s nesprávnym popisným èíslom domu.

Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá. Povolené: Okresným
úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: éfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,
Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk

Veríme, e pochopíte dôleitos tohto oznamu a pre Vae doruèovate¾ky bude poteením doruèova Vám zásielky do "Vaich schránok".
Vaa POTA
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