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NEPREDAJNÉ

Celomestskou slávnosou pri príleitosti 86. výroèia tragickej smrti generála Milana Rastislava tefánika a odhalením busty sa Stupava prihlásila k te fánikovskej tradícii l Výroèie ukonèenia II. svetovej vojny si v Stupave pripomenuli pri jazdeckej soche kpt. Jána Nálepku v areáli rovnomennej základ nej koly l Stupavskí pretekári na malotraktoroch oslávili desiate výroèie pretekov v Bílovicích nad Svitavou po svojom - opä zvíazili

Riport

Editoriál

Na plechovej bráne idovského cintorína v Stupave je tabu¾ka oznamujúca, e objekt je stráený psom. Nemeckým ovèiakom, pravdepodobne lebo tento je zobrazený ako ilustrácia
k textu. Dos málo na to, aby okoloidúci zistil, èo
sa za bránou a vysokým plotom ukrýva a èo je
stráené. Okolnosti preèo je tam takýto oznam
sú nám urèite známe, veï podobné cintoríny sa
stali cie¾om útokov vandalov a skupín, ktorým sa
prisudzoval i protispoloèenský podtón. Schválne som sa iiel pozrie na tento nápis, lebo po
roádach s pomníkmi a pamätníkmi, ktoré sme
preívali v máji tohto roku som sa zamyslel, e
vetkých sme znovu uznali a prijali medzi seba,
len na tých idovských obèanov Stupavy sme
akosi zabudli. Poklonili sme sa pamiatke trom
sovietskym vojakom na Obore, stupavským obèanom, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní pri pamätníku pred Kultúrnym domom. Vrátili sme sa
k tefánikovi a Nálepkovu jazdeckú sochu sme
premiestnili do areálu rovnomennej koly. Tí
dvaja poslední by urèite o takéto presuny a polemiky o ich ivote nestáli. A priznajme si, kto
z nás by stál o také handrkovanie a prehodnocovanie toho, èo sme v ivote urobili? Asi nikto...
pri tých vetkých poètoch mi vychádza, e aj tí
nai idovskí spoluobèania by si zaslúili aspoò
jednu tabu¾ku, mono práve pri bráne na cintorín, ktorá by oznamovala nám i celému svetu, e
tu boli, e tu ili a e ich postihol krutý reim,
ktorý ich poslal - malých i ve¾kých, starcov i deti,
muov i eny do veènosti cez brány koncentraèných táborov. Veèné svetlo za màtvych musí
niekto udriava pri ivote. Niekto musí nahradi
zhasínajúcu svieèku novou svieèkou. Mono aj
preto, alebo kvôli tomu, e skoro nikto sa nevrátil z cesty utrpenia smrti a nikto tú svieèku veèného svetla nemôe pripáli, mono aj preto sa
nikto nemá k tomu, aby na nich spomínal. To
vak, ak sme ¾udia svojej doby, ak sa hlásime
k európskym tradíciám, nemôe z nás odobra
povinnos pripomína si obete hitlerovského faizmu. To nás nemôe ospravedlni a naplni pokojom. Viem, e vetci budeme spokojne spáva
a dokáeme ¾ahkosou letu motý¾a odohna od
seba výèitku, e sme na nich zabudli. Veï nemáme k ním vzah, ten ¾udský a prirodzený, e
by nám boli rodina, e by sme boli ich krv a pokraèovaním. Nu práve preto, e nemá kto zapáli svieèku a v idovskej tradícii aspoò poloi
kamienok na ich hroby, mali by sme nájs v sebe
silu zmieri sa s tou obrovskou tragédiou a nespravodlivosou aspoò po esdesiatich rokoch.
Nájs v sebe odvahu k pokore, k prosbe o odpustenie, ktoré nám pomôe rozpráva naplno.
Nie o svojich hriechoch, ktoré osobne nemáme,
ale rozpráva o svojej ¾udskej odvahe a statoènosti prizna pravdu, prizna omyly, za ktoré nemôeme, ale ak budeme o nich mlèa, tak sa
staneme spolupáchate¾mi. Ak máte súcit a videli
ste èeský film Vetci moji blízki a dokázali ste sa
aspoò na jednu minútu vcíti do situácie odsúdených na smr, musíte uveri, e sme urobili
málo. Ak ste videli film Sofiina vo¾ba, musí vae
srdce krváca. A nemusí. Máme to¾ko slobody,
e u ani nevieme, èo s òou. Nikto nám niè nemôe prikáza. Spo¾ahli sme sa na morálny príkaz-imperatív, ktorý sa dnes stáva skôr otázkou,
ne príkazom. A tak ponúkam tému do diskusie
-skutoène nemôeme aspoò jednou pamätnou
tabu¾ou prizna, e tu ilo 300 idovských obèanov náho mesta, ktorí po roku 1942 jednoducho prestali existova?

Birmovanie

V dnenej dobe zrejme iadna zo sviatosti
nevzbudzuje vo veriacich to¾ko pochybností
a nezáujmu ako sviatos birmovania. V mnohých farnostiach je prevádzajúcou skúsenos, e mladých ¾udí je pre prijatie tejto sviatosti moné zmotivova len s ve¾kými akosami.
Pý-tajú sa, èo im to môe da,
na èo im to bude. Pod¾a nich
je to nutné a nedeje sa niè
vzruujúce. Keï ide o prvé
sväté prijímanie, majú ete aké
- také tuenie. No v prípade birmovania si nedokáu predstavi
niè.
A mnohí rodièia im nevedia vysvetli,
v èom tkvie jeho podstata.
Birmovanie je sviatosou iniciácie. To znamená, e birmovanec sa stáva dospelým kresanom. Akoby mu bolo povedané, u si dos
ve¾ký na to, aby si dokázal rozpráva sám za
seba. Vo sviatosti birmovania prijímame Boieho Ducha. Duch Svätý je osobným Du-

chom Jeia Krista - je darom lásky, pokoja,
radosti, odpustenia, je darom novej, èloveku
vlastnej, osobnej reèi, ktorá rozvíja vzahy,
zastáva sa, povzbudzuje, dodáva odvahu,
uzdravuje, oslobodzuje, posilòuje a narovnáva, aby sme spoznali ten jedineèný
obraz Boha, ktorý sa chce práve v
nás realizova a svoje poslanie,
ku ktorému sme povolaní práve
my a nik iný.
Po dvoch rokoch sme znovu
mali aj v naej farnosti, Stupava, birmovku. Sviatos prijalo 115 ¾udí, z toho dvaja u
v dospelom veku. Veríme, e prijatie tohto ve¾kého daru, v týchto
mladých ¾uïoch, zaène opravdivo
pôsobi Boou silou. Tak, ako strom, hneï
po zasadení, neprináa úrodu, ale potrebuje
duchovné zázemie v rodinách, osobný príklad vetkých nás veriacich, ale i vlastným
osobným vzahom birmovanca k Bohu,
Cirkvi i k sviatostiam.
Felix Mikula, farár

Vzniká zdruenie obcí

Zohor - Z iniciatívy obce Zohor sa pripravuje zaloenie Zdruenia miest a obcí na zabezpeèenie nakladania
s odpadmi - separovaný zber. Cie¾om zdruenia je spoloène riei problém zberu, odvozu, likvidácie a najmä
triedenie a recykláciu odpadov. Spoloène znamená aj efektívne, s vyuitím príspevkov z rôznych podporných
fondov. Práve podpora obcí je viazaná na poiadavku, aby dopad pomoci mal regionálny rozmer, aby sa rieilo väèie územie s väèím poètom obyvate¾ov.
Dòa 5. mája sa konala v poradí u druhá porada starostov na tému zaloenia zdruenia konkrétne ilo o obsah
a znenie stanov zdrue-nia. Po otvorení porady starostkou obce Zohor p. Havranovou, ktorá poradu viedla,
odzneli nasledovné pripomienky prítomných.
Prednosta Mestského úradu Stupava Ján Valachoviè oznámil, e dali právnemu odboru posúdi stanovy,
nako¾ko nesúhlasia so vetkými ustanoveniami a nie sú jasné sankcie, aké finanèné prostriedky bude potrebné do zdruenia vloi a pod. Starostka obce Zohor navrhla, aby prítomní svoje pripomienky k stanovám dodali
MsÚ Stupava, aby tieto mohli by zapracované do stanov. Prednosta MsÚ Stupava ïalej informoval prítomných
o spolupráci mesta Stupava a okolie s Lasse (Rakúsko) o ochrane ivotného prostredia a o monostiach jej financovania i Ministerstvom ivotného prostredia Rakúska. Zároveò prednosta pripomenul, e kadý èlen zdruenia bude ma 1 hlas a zdruenie si môe zobra na svoju èinnos i úver. Zástupkyòa starostu obce Láb informovala prítomných o tom, e OZa Láb iada vysvetli ekonomický prínos zdruenia. Starostka obce Plavecký
tvrtok sa vo svojom príspevku zaoberala financovaním a zriaïovaním dvorov, ako aj monosami vystúpenia
zo zdruenia a majetkovým vyrovnaním. Pán Farenzena vysvetlil prítomným monosti spolupráce s firmou
AUTO-EKO, t.j. poskytovanie servisných sluieb a monosti obdrania finanèných prostriedkov z recyklaèného
fondu. Starosta obce Pernek oznámil, e súhlasí so vstupom obce Pernek do zdruenia. Starostovia obcí Suchohrad a Záhorská Ves oboznámili prítomných s obsahom ich spolupráce s ASA, a. s. Napriek tomu súhlasia so zaloením zdruenia a chcú by èlenmi. Starosta obce Marianka ospravedlnil telefonicky svoju neúèas,
avak OZa schválilo vstup do zdruenia.
Záverom bolo dohodnuté, e výpisy z uznesenia o tom, e mesto, resp. obec vstupuje do zdruenia pre nakladanie s odpadmi (v zmysle zápisu zo dòa 20. 4. 2005) a poveruje primátora mesta, resp. starostu obce, aby
obec zastupoval spolu s peèiatkou obce, priniesli primátor mesta a starostovia obcí na poradu, ktorá sa konala dòa 16. 05. 2005 o 13.00 hod.
-ocú-

Vandalizmus ná nepriate¾

Najväèím zloèincom a vykrádaèom obecných pokladníc je vandalizmus. Zakráda sa pod rúkom tmy, vyuíva miesto hrdinstva anonymitu, útoèí od chrbta, a jeho vyèíòanie prináa len
kodu. Sprejmi znièené fasády, zdemolovaný informaèný systém (lebo ståpiky sú hliníkové),
znièené lavièky, krádee èerstvo vysadených kríèkov, devastácia verejnej zelene. Následky
ako po smrti. A jej aktéri sú stále nepolapite¾ní. Tak sa stalo aj v prípade parèíka, ktorý bol vysadený pri pomníku generála tefánika. Najprv zmizli tri tuje (ete pred odhalením), neskôr
ïalích pä! Èo je to za ekzotov, ktorí takto vyèíòajú? Preèo sú nepolapite¾ní? Aspoò jedného sprejera, zlodeja, siláka, èo poskrúcal ståpiky so znaèkami, aspoò jedného jediného, keby
ste prichytili, policajti nai. U len preto, aby
vetci ostatní pochopili, e sú polapite¾ní, a za
ich vandalizmus ich postihne trest. A my obèania, tie by sme nemali by ¾ahostajní, pretoe
práve títo sú vykrádaèmi naich spoloèných
peòazí z mestskej pokladnice!
-Pavel Slezák2

Udalosti z regiónu

Prvý pokus ako - tak vyiel

Stupava - Po prvýkrát organizoval MsPTS vývoz vyseparovaného odpadu - pet flia a tetrapackov. Na prvý pokus sa ich vyzbieralo 600 kilogramov, èo predstavuje (do 1 kg ide 35 kusov 1,5 litrových flia) cca
21 000 kusov obalov. Ak by sme uvaovali, e to tak bude kadý
mesiac, za rok by sa vyzbieralo 252 000 kusov obalov. Avak pri prepoète, e denne jedna domácnos v Stupave vyprodukuje jeden obal
(a to je viac ako pravdepodobné, ak do tohto poètu zarátame aj rôzne
prevádzky, kancelárie a pod.) tak pri poète 2 850 domácností mesaèná produkcia predstavuje 85 500 obalov. Máme pred sebou ve¾kú rezervu a cie¾om musí by zníenie podielu obalov v komunálnom odpade minimálne na polovicu. Tento cie¾ vychádza aj z èlenstva náho
mesta v Klimatickej aliancii za zniovanie odpadov a emisií. Pod¾a informácie z mestského úradu, ïalí zber obalov bude v dòoch 21.-23.
júna t.r.
MsKS v Stupave oznamuje obèanom, e môu prinies STLAÈENÉ
F¼AE a tertapackové obaly kadú sobotu poèas konania trhu do
areálu Sedliackeho dvora, kde bude umiestnený bag na tieto obaly.
Chceme tak prispie k zníeniu záae obèanov ochotných triedi odpad a preklenú tak dlhý èas èakania na vývoz. Akcia zaèína od soboty 28.5.
Pavel Slezák

Príspevky stupavským zdrueniam

Stupava - Poslanci MsZ v Stupave na riadnom zasadnutí dòa 28. apríla schválili materiál: Rozdelenie finanèných prostriedkov rozpoètovaných v rozpoète Mesta Stupava na rok 2005 v zmysle VZN mesta Stupava è. 24, èím podporili a finanène prispeli nasledovným zdrueniam a iným subjektom pôsobiacim na území mesta Stupava.
Spoloèenské organizácie
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Stupava
20 tis. Sk
Miestny spolok SÈK I. a II. á 10 tis. Sk, spolu
20 tis. Sk
Veselá muzika
50 tis. Sk
Nevädza - enský spevácky zbor
50 tis. Sk
Rímsko - katolícky farský úrad, oprava organu
25 tis. Sk
Rímsko - katolícky farský úrad, veové hodiny
5 tis. Sk,
Spolu
170 tis. Sk
Základná kola kpt. Jána Nálepku Stupava
Hokejbal + florbal
(z toho 30 tis. Sk vo vecnom plnení - portová výstroj)
kolské portové stredisko - futbal
kolské portové stredisko - hádzaná
Spolu
Futbalový klub Tatran Stupava
Hádzanársky klub Tatran Stupava
Obèianske zdruenie "Priatelia stolného tenisu"
Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
Spolu

80 tis. Sk
25 tis. Sk
25 tis. Sk
130 tis. Sk
480 tis. Sk
200 tis. Sk
30 tis. Sk
30 tis. Sk
740 tis. Sk

Celkom
1040 tis. Sk
(poslanci prítomní na hlasovaní - 11, za - 10 poslancov,
zdral sa - Lachkoviè F.)
-pod¾a msú-

Májové podujatia v Stupave

Len èo sa zlepilo poèasie oili aj ¾udia a chceli sa zabáva. V Stupave
mali dos príleitostí, ktoré mohli vyui. V sobotu 30. apríla na nádvorí
Stupavskej krèmy stavali máju, do tanca hrali Záhoráci. Na Prvého
mája bol program v Sedliackom dvore - pre deti divadielko, vystúpili
taneèné súbory Modan, Eliah a Devils, koncertovala Veselá muzika.
Na tadióne hrali futbal starí páni a hádzanári, na poèúvanie vyhrávalo Trio veteran z Borinky. Deò matiek sme oslávili v sobotu 7. mája,
program pripravili pani uèite¾ky stupavských materských kôl, základnej koly, pedagógovia ZU a taneèné súbory pod vedením p. Bilaèièovej a Mózovej. V ten istý veèer bola aj premiéra programu pod
názvom Keltský veèer, ktorý pripravila skupina historického ermu
URSUS pod vedením tefana Baloga. V nede¾u 8. mája sa v Kultúrnom dome konala regionálna súaná prehliadka country Strunobranie 2005 a týdeò na to sa hralo divadelné predstavenie pre deti. Program MsKS je pravidelne zverejnený na plagátoch, mestským rozhlasom a v Podpajtúnskych zvestiach.
-msks3

Z obcí

Interpelácie poslancov

Rokovanie o zipke

Na riadnom zasadnutí MsZ v Stupave dòa 28. apríla 2005 odzneli nasledovné interpelácie. Poslanec Ing. Jozef Ukropec informoval o iadosti obèianok z ul. Ruovej umiestni lavièku pred vchod è. 18. iadal informáciu, preèo sa nepokraèuje vo výstavbe detského ihriska na
ul. Ruovej v areáli J. Krá¾a. Tie iadal rozvies nový piesok do detských ihrísk.
Poslanec Frantiek Lachkoviè iadal zorganizova verejné stretnutie
obèanov bývajúcich v blízkosti skládky. Vyjadril nespokojnos s odpoveïou na interpeláciu zo dòa 9. 9. 2004.
Upozornil na zlý stav chodníka a stav oproti starej budove základnej
koly pri parèíku, kde po rozkopávke nie je upravené priestranstvo
iadal doasfaltova, v parèíku je kopa piesku a paleta.
Poslanec Bele Gustáv iadal osadi lavièky do parèíka - areál M J.
Krá¾a. Informoval, e Ing. Sandanus z ul. Záhradnej doruèil niektorým
poslancom podnet na rieenie dopravnej situácie na tejto ulici - jazdenie nákladných automobilov do a.s. Cevaservis v èase noèného k¾udu, soboby, nedele. Upozornil na poruovanie prevádzkových hodín
firmou J.O.M.I. so sídlom v a.s. Cevaservis - èerpacia stanica. Primátor mesta uviedol, e mesto obdralo tieto sanosti, ktoré sú v rieení. O výsledku budú poslanci písomne informovaní. Mesto neschválilo zmenu prevádzkových hodín firme J.O.M.I.
Zástupca primátora MVDr. Róbert Kazarka iadal informáciu o ïalom
postupe v odstraòovaní stavieb v areáli ZIPP. Primátor mesta uviedol,
e je zvolané rokovanie dòa 02. 05. 2005 o 09.00 hod. Na rokovanie
prizval viceprimátora mesta.

Stupava - Primátor mesta zvolal rokovanie so zástupcov spoloènosti, ktorá vlastní areál bývalej panelárne - zipky. Na stretnutí zástupcovia mesta iadali, aby majite¾ nehnute¾nosti vytvoril podmienky pre
prístup ku kanalizaèným achtám mestskej kanalizácie, zabezpeèil
najmä administratívnu budovu pred jej zneuívaním ako útoèisko pre
bezdomovcov a iné ivly, ktoré spôsobili aj poiar vo februári t.r.
Okrem toho iadali aj zabezpeèi vetky otvory pre prípadné ohrozenie zdravia a ivota nepovolaných osôb (vrátane detí) , ktoré sa po
areáli, keïe nie je oplotený pohybujú. Hovorilo sa aj o odstránení
stavebnej sute, táto vak bude recyklovaná a pouitá pri realizácii
zámeru spoloènosti. Majite¾ pozemku akceptoval oprávnené výhrady
a pris¾úbil zabezpeèi bývalú administratívnu budovu zamurovaním
otvorov a informoval, e pozemok bude vyuitý na výstavbu bytových
domov, s realizáciou sa ráta v polovici roku 2006, kedy sa zaènú budova ininierske siete pre celý pozemok. Výstavba bytových domov
pôjde po etapách po dohode s mestom.
-ps-

Obhájili sme minuloroèné prvenstvo!

Tak ako minulý rok, aj teraz sa tvrtáci a piataci Z v Stupave zúèastnili na
Bezpeènostnej olympiáde v dolnorakúskom Bad Vöslau. Túto olympiádu
kadoroène organizuje NÖ Ziwilschutzverband (Dolno-rakúske zdruenie civilnej
ochrany). Na olympiáde sa zúèastnilo 12 rakúskych základných kôl a základná
kola kpt. J. Nálepku v Stupave. Súané disciplíny sa skladali nielen zo portových aktivít, ale aj z vedomostných otázok. Súaný duch, ikovnos a bystros
naich iakov sa nezaprela pri zdolávaní iadnej zo súaných úloh. Úspene sme
dokázali zahasi horiaci dom, bezpeène prejs slalomom na bicykli a k cie¾u, èi
vyriei akúko¾vek vedomostnú otázku. Vetky otázky boli kladené v nemèine
a iaci aj v nemèine odpovedali. A neboli to ¾ahké úlohy! Na záver naim iakom
patril obrovský potlesk a uznanie za vedomosti z nemeckého jazyka. tvrtáci
a piataci súaili samostatne v dvoch drustvách. Svojimi výkonmi obhájili minuloroèné prvenstvo a pribudol aj víazný pohár a diplomy za druhé miesto.
iakom gratulujeme a vás dospelých môeme ubezpeèi, e na deti sa môeme
v akejko¾vek kritickej situácii, alebo v situácii ohrozenia ivota úplne spo¾ahnú.
Poïakovanie patrí pani uèite¾kám - Beáte Ricziovej, Priske Mrvovej, Eve Slezákovej a Andrei Janèárovej, ktoré iakov pripravovali, doprevádzali a povzbudzovali.
-js-

Budujú nové sídlo firmy

Stupava - Kadý dobre vie, e v Stupave sídli najväèí predajca strenej krytiny - spoloènos Tondach Slovensko, ktorý sa v naom meste
etabloval nielen ako silný podnikate¾ský subjekt, ktorý zamestnáva aj
naich obèanov, ale aj ako významný donor a podporovate¾ kultúrneho a spoloèenského ivota, portu i kolstva. Preto je poteujúce, e
firma pripravuje rozsiahly projekt vybudovania nového administratívneho centra, ktoré pod¾a slov riadite¾a spoloènosti Ing. ablicu bude
slúi nielen ako sídlo slovenského zastúpenia, ale aj ako koliace a
marketingové centrum pre zastúpenia v Rakúsku, Èesku a Maïarsku.
Pri rozhodovaní najviac zaváila výborná poloha Stupavy, ktorá sa
opä ocitla na kriovatke záujmov firmy Tondach v strednej Európe.
Momentálne sa realizuje prvá etapa projektu - rekontrukcia spevnených plôch a odvodnenie areálu v Máste, potom nasleduje výstavba
vjazdu a výjazdu do areálu skladu a napokon výstavba modernej
administratívnej budovy (horizont r. 2008).
Spoloènos má na Slovensku ambiciózne ciele, teraz prebieha rekontrukcia závodu v Nitrianskom Pravne, kde vznikne prvá výrobòa pálenej kridly na Slovensku s kapacitou 20 mil. kridiel roène. Prevádzka bude spustená na jeseò t.r., objem investície predstavuje 500 mil.
korún, èo predstavuje najväèiu investíciu do stavebnej výroby po roku 1989. Súèasne sa do Stupavy presúva riadenie firmy, marketing
a výrobná zloka. Stupava sa tak stane centrom a významným strediskom stavebného priemyslu na Slovensku.
-ps-
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Záhorská Bystrica

Stavanie máje

Z rokovania miestneho zastupite¾stva

Tradièné stavanie mája neobilo nau obec ani tento rok. Od soboty
30. apríla zdobí centrum Záhorskej Bystrice takmer 26 metrov vysoká
májka. Neby pána Turanského a obetavých dobrovo¾níkov miestneho hasièského zboru, ktorí celú noc májku stráili, obec by nemalo èo
zdobi. Aj tento rok sa nali výtrníci, ktorí chceli májku pokodi, èi
odcudzi.... Vïaka ochote naich ¾udí boli ich zámery zmarené.
V sobotu podveèer sa tak pri Spoloèenskom dome mohli stretnú
mladí aj starí Bystrièania a za veselého doprovodu dychovej hudby
tradièné stavanie mája neobilo ani Záhorskú Bystricu..

Dòa 26. apríla sa konalo riadne zasadnutie miestneho zastupite¾stva MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica, na ktorom boli okrem iného prerokované - správa o èinnosti Klubu dôchodcov, informatívna správa o èinnosti Klubu mládee, správa o èinnosti miestnej
kninice a správa o kontrole prevádzky v kine Olympia.
Správu o èinnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici predniesla p.
¼udmila Moková, vedúca klubu. Oboznámila poslancov s ve¾mi rozmanitou èinnosou klubu dôchodcov. Poèet èlenov je 317. Poriadajú
tzv. ve¾ké pojatia ako oslavy jubilantov 2x v roku, oslavy Mesiaca úcty
k starím spoluobèanom, Deò matiek, Vianoèné posedenia. Uskutoèòujú i náboenské podujatia, púte, ïalej turistiku, zájazdy, prednáky
spojené s prezentáciou, rekreácie a pod.
Hlavnými finanènými zdrojmi na akcie sú èlenské príspevky a dotácia
z R MÈ. Za podporu klubu dôchodcov vyslovila poïakovanie starostovi, poslancom i jednotlivým komisiám, ktorých èlenovia sa zúèastòujú na programoch klubu. Ve¾mi klubu pomohla miestnos v SD, ktorú budú vyuíva na prednáky, besedy, kurzy atï.
Miestny kontrolór p. Draho urobil kontrolu èerpania dotácie poskytnutej klubu z rozpoètu MÈ. Èerpali z nej na kultúrne programy, na zájazd a nájomné za prenájom sály v SD. Kontatoval, e financie boli
vynakladané úsporne, evidencia pokladnièných dokladov je na ve¾mi
dobrej úrovni.
Informatívnu správu o èinnosti Klubu mládee v Záhorskej Bystrici predniesla poslankyòa p. Baranovièová.
Kontatovala, e klub v súèasnej dobe nevykonáva iadnu èinnos.
Starosta p. Kuboviè kontatoval, e pravdepodobne klub v pôvodnom zloení nemôe fungova, ale výbor je zodpovedný za celkový
stav a treba ho poiada o ukonèenie èinnosti aj po administratívnej
stránke a poiada miestneho kontrolóra o vykonanie kontroly. Navrhol, aby nebol klub zruený ale aby sa pokúsili fungova napríklad
pod vedením základnej koly.

Deò matiek

8. mája sme oslavovali Deò matiek. V sobotu popoludní sme do Spoloèenského
domu pozvali vetky mamièky, babièky a tetuky, aby sme sa im poïakovali za
vetko, èo pre nás robia. Hneï pri vstupe do Spoloèenského domu sme privítali
nae mamy kvietkom. Ïalím darèekom pre ne bol bohatý kultúrny program, ktorý si pripravili deti zo Základnej a materskej koly v Záhorskej Bystrici a Základnej
umeleckej koly J. Kresánka z Bratislavy.
Pripravili si pásmo piesní, básní a tancov, ktoré z lásky venovali vetkým mamám. V programe sa nám sprievodným slovom prihovárala pani Margita Jánoíková a slovom prispel aj pán starosta Vladimír Kuboviè. Celé popoludnie prebiehalo vo ve¾mi príjemnej atmosfére a za bohatej úèasti nielen mám, ale aj otcov.

Správu o èinnosti miestnej kninice za rok 2004 predloila p. Dobíèková, knihovníèka. MK má 11 527 kniných publikácií, èím sa zaraïuje medzi stredné kninice. Má 175 evidovaných èlenov. Èlenské príspevky sú 70 Sk dospelí, 40 Sk deti a 50 Sk dôchodcovia. V roku 2004
bolo nakúpených 87 kusov kníh a 145 bolo darovaných. Výpoièiek
bolo 2794 kníh a 1027 èasopisov. Èiastka vybratá na èlenskom 3430
Sk. Upomienky na vrátenie kníh 230. Poteite¾né je, e kninicu vo
zvýenom poète navtevujú deti. V tomto roku budú v kninici nové
police a knihy budú rozdelené pod¾a ánrov a dosiahne sa preh¾adnejie zadelenie kníh.

Vatra oslobodenia

Ukonèenie II. svetovej vojny bola tak významná udalos, e ani dnes, po 60-tich
rokoch nás nenecháva ¾ahostajnými. Zapojili sme sa do celoeurópskych osláv
oslobodenia a uctili sme si pamiatku miliónov obetí, ktoré padli v bojoch za oslobodenie spod faistickej nadvlády.
Za úèasti pána starostu Vladimíra Kubovièa, zástupcu starostu Rudolfa Hurbanièa, èlena ZO Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov pána Richtera a dôstojného pána Antona Solèianskeho sme poloili kyticu kvetov k pamätníku padlých
hrdinov v II. svetovej vojne na námestí sv. Petra a Pavla. V príhovoroch úèastníkov
osláv odzneli spomienky na vojnu, na jej hrôzy. Pán Richter apeloval hlavne na
mladú generáciu. Vyzval ju k ostraitosti, nako¾ko faizmus ete stále nie je len minulosou, v súèasnosti tlie v neofaistických organizáciách. Za zvuku sálv, ktoré
vypálili èlenovia po¾ovníckeho zdruenia bola zapálená slávnostná vatra oslobodenia. Jej iara a oèistné svetlo boli symbolom vetkých síl dobra, ktoré by mali
naplni ¾udské srdcia túbou po pokojnom ivote bez vojnového násilia a ¾ahostajnosti k utrpeniu. K oslavám prispel svojim vystúpením aj Spevácky zbor pri miestnom odbore Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici Bystrièan pod vedením pána
Martinkovièa.

Správu z kontroly hospodárenia kina Olympia v roku 2004 predloil
miestny kontrolór p. Draho. Vykonanou kontrolou zistil, e oproti roku 2003 sa zníili trby v kine o 7000 Sk. Priemerná niia návtevnos
bola ovplyvnená tým, e nechodia na predstavenia deti z materskej
koly. Priemerná návtevnos sa pohybuje v priemere 10 návtevníkov. Oproti predloenej správe o èinnosti v kine, prednesenej vedúcim p. Polákom dòa 1.3.2005 boli zistené rozdiely, nako¾ko v tejto
správe neboli zapoèítané výdavky na energie a to spotreba elektriny
vo výke 25785 Sk a výdavky na teplo 15000 Sk. Rozdiel oproti rozpoètu je 30.272 Sk. Pôvodne vypoèítaná strata na prevádzke sa zvýila na 30.272 Sk. Treba spomenú, e v kaviarni spoloèenského domu nájomca premieta filmy na ve¾koplonú obrazovku a tým sa tie
zniuje návtevnos v kine.
-mu zb-

Pozvánka

Základná kola s materskou kolou Hargaova 5 Bratislava Záhorská Bystrica príjme uèite¾ov nasledovných aprobácií:

Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica, Komisia kultúry a cestovného ruchu
a Komisia pre mláde, port a rekreáciu pri Miestnom zastupite¾stve v Záhorskej
Bystrici, Základná kola s materskou kolou v Záhorskej Bystrici Vás srdeène
pozývajú na nasledujúce podujatia:
1. 6. 2005
9. 6. 2005
4. 6. 2005
25. 6. 2005
26. 6. 2005

- materská kola /2 miesta/
- 1. stupeò Z /2 miesta/
- aprobácia - anglický jazyk, slovenský jazyk, dejepis, matematika,
fyzika, informatika
Termín nástupu: od 1. 9. 2005
Uèite¾om ponúkame monos ubytovania na uèite¾skej ubytovni
v Lamaèi, monos získania lepieho finanèného ohodnotenia,
pekné prostredie a iné výhody.
Bliie informácie: 02/659 56 115, 0910 902 555

Slávnostné otvorenie kolského dvora
kolská akadémia
Oslava Dòa detí
Hodová zábava
S Bystrièanma pri muzice
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Zohor

OZ ROCONABA Èaj o 1800 "Environmentálna politika naej obce"
Obèania Zohoru sa otázkou enviromentálnej politiky aktívne zaoberajú, èo dokazujú aj ich aktivity
spojené s minuloroènou úspenou akciou "Èistý Zohor". Túto
akciu vyhlásil Obecný úrad Zohor a zapojili sa do nej takmer
vetky zdruenia, spolky, organizácie a obèania naej obce, aby
si skrálili svoj domov.
Najprv vyli èlenovia OZ Roconaba do ulíc a èistili prístupové
cesty do naej obce od odpadkov a smetí. Potom akcia pokraèovala rozdelením miestnych
parkov do správy jednotlivých
skupín naich obèanov.
V tomto období sa pod zátitou
náho OZ konal aj Èaj o 1800 s tématikou "Obnovite¾né zdroje
energií". Pre ve¾ký úspech sme
sa rozhodli symbolicky po roku
usporiada Èaj o 1800 na rovnakú
tému.
V úvode stretnutia p. starostka
Havranová odovzdala pamätné
medaile k príleitosti 690. výroèia
prvej písomnej zmienky o Zohore
èlenom náho OZ (M. Mifkoviè, P.
Kovár, P. Struhár, J. Hojstriè a B.
Gerthoferová) za ich aktivity a
prácu vo vo¾nom èase pre nau
obec. Z pôvodného zloenia pozvaných hostí nás opä po roku
navtívil Ing. Rzyman z Kuchyne,
ktorý sa prezentoval svojimi postrehmi k diskutovaným témam
a pre záujem obèanov popísal
stavbu nízkoenergetického domu s vlastnou stratégiou zabezpeèovania energií. Pribudli aj no-

ví hostia, a to zástupcovia CE
Energy Holding AG, Ing. Vyèítal,
Ing. Asztalos a Ing. Meliová,
ktorí nám priblíili svoj zámer vybudovania "Veterného parku Zohor".
Zámer na vytvorenie "Veterného
parku Zohor", ráta s jedineènou
polohou naej obce. Málokto asi
vie, e prúdenie vetra okolo naej obce zabezpeèí podmienky
vhodné pre jeho efektívne vyuitie poèas celého roka. V túdii sa
ráta s vybudovaním 7 a 8 veterných elektrární s jednotlivým výkonom okolo 2 MW. Výka kadej by mala by do 100 m. Ak
zarátame plánované elektrárne
postavené v Stupavskom chotári,
mal by ma Veterný park celkový
výkon okolo 15 MW elektrickej
energie. Uvedená túdia je zaujímavá a pod¾a jej predstavite¾ov aj
ve¾mi reálna.
Ïalím bodom programu stretnutia bolo vystúpenie zástupcu
firmy AUTO AZ Ing. Farenzena,
ktorý nám priblíil spoloèný zámer firmy a Obecného úradu Zohor, konkrétne separovaný zber
komunálneho odpadu.
Treba pripomenú, e naa obec
je èlenom "Klimatickej aliancie",
ktorá spája obce a mestá na
oboch stranách rieky Moravy, za
úèelom efektívnejieho napåòania spoloènej environmentálnej
politiky. Práve slovenskí èlenovia
tejto aliancie sa rozhodli spoloènými silami pristúpi otvorene
k otázke komunálneho odpadu.

Kadému je predsa jasné, e jediným moným východiskom do
budúcnosti je separovaný zber.
Tak ako aj pri vzniku "Klimatickej
aliancie", tak aj pri vzniku Zdruenia pre separovaný zber, bola naa obec ako jedna s prvých a naa p. starostka Havranová ako
jedna zo zakladajúcich èlenov.
Ing. Farenzena predstavil proces
zberu, spracovania komunálneho odpadu a prognózy do budúcnosti. Vetci ve¾mi dobre vieme, e hlavným efektom tohto
zberu je v koneènej podobe výrazné uetrenie nákladov na komunálny odpad v naich domácnostiach a samozrejme nemôme zabúda na vysoko pozitívny
dopad na nae ivotné prostredie, ktoré bude vo významnej
miere odbremenené.
Zaujímavá a podnetná bola prezentácia unikátnej technológie
firmy AUTO AZ pre spracovanie
plastov. Vysvetlené boli aj postupy ako sa bude zber prakticky
vykonáva a naèo sa v prvom priblíení zameria. Vykalkulovali sa
náklady a sumy, ktoré sa budú
da uetri.
Na otázky zvedavých obèanov
k problematike spoloène odpovedali Ing. Farenzena spolu s p.
starostkou Havranovou. Na záver
p. starostka vyzvala obèanov,
aby bojovali proti èiernym skládkam v naej obci a aby sa nebáli
ohlási na obecný úrad obèanov,
ktorí èierne skládky tvoria, lebo
toto je bohuia¾ jediný spôsob,

Ani poèasie nás nezlomilo

Nede¾a 8.mája sa prebúdzala do
sychravého a oblaèného poèasia. Nad Zohorom sa preva¾ovali
obrovské mraky, ktoré nepríjemný vietor hnal ako pastier stádo a
hrozili mokrou nádielkou. Usporiadatelia KARAÈA RALLEY kadú chví¾u sledovali premenlivé
poèasie a zbone si priali aby
vietor mraky rozfúkal a na oblohu
vyiel Oskar (tak deti hovoria slnku), ale ostalo len pri tomto elaní. Napriek tomu sa rozhodli v akcii pokraèova a riskova zmoknutie.
KARAÈA RALLEY - ZOHOR 2005
pripravila detská hudobná skupina Vega v spolupráci so Z v Zohore, RZ pri Z v Zohore, ZPÈ
a za pomoci poiarnikov, zdravotného dozoru a rodièov pri príleitosti 15. výroèia svojho zaloenia.
Priiel èas súae, ktorú slávnostne otvorila p. riadite¾ka Masarovièová. Na tart sa postavili malí

disciplíny - najkrajia a najvtipnejia karaèa. Hlasovanie bolo
jednoduché - nápaditos dizajnu
a zhotovenia bola perfektná.
Prítomní odhlasovali takéto poradie:

i ve¾kí pretekári so svojimi motokárami. Podmienkou bolo, aby
nemala motorový pohon.
Najskôr boli vyhodnotené dve
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ako im v tejto èinnosti zabráni.
Na záver stretnutia bol prezentovaný spoloèný projekt obce Zohor, Slovenskej technickej univerzity, konkrétne Strojníckej fakulty, Katedry Automatizácie
a Merania a firmy Rex Tar s.r.o.,
podporený Agentúrou pre Vedu
a Techniku Slovenskej republiky.
Ide o projekt "Identifikácie, optimalizácie riadenia a monitoringu
Èistièky odpadových vôd Zohor".
Tomuto projektu bude venované
osobitné stretnutie, pretoe ide
o ve¾mi zaujímavý a pre obec prínosný projekt.
Chceme poïakova vetkým,
ktorí sa zaslúili o tento zaujímavý veèer, výborný teplý èaj a príjemnú atmosféru, ako stvorenú
na diskusiu. Ak ste náhodou nestihli prís a spomínané témy Vás
zaujímajú, máme pre Vás výbornú správu. K vetkým prezentovaným témam sa môete vyjadri
v diskusnom fóre vytvorenom na
naom obecnom informaènom
portáli ZohorOnline (http://
www.zohoronline.sk), kde sa
Vám k Vaim otázkam vyjadria
kompetentné osoby.
A aby sme nezabudli - nasledujúci Èaj o 1800 s témou "Zohor
Online po roku" bude v nede¾u,
12. júna. Nájdite si èas, pretoe
pod¾a naich informácii sa chystá
zase nieèo "ve¾ké".
OZ ROCONABA

Najkrajia karaèa
1. Zuzana Mackovièová
2. David Draho
Peter tefanoviè
Luká idlovský
3. Matú Kobelár

Zohor
Kristián tefanoviè
Najvtipnejia karaèa
1. Zuzana Mackovièová
2. David Draho
Peter tefanoviè
Luká idlovský
3. Luká Mikletiè
A.M. Haramiová
O niè neprili ani ostatné deti.
Vïaka sponzorom dostali trièká
s emblémom súae a nieèo pre
mlsný jazýèek.
To u bol èas postavi sa na tart
a ukáza svoju jazdeckú zruènos. Malí i ve¾kí jazdili slalom
ako o ivot- budú z nich perfektní oféri. Vyhra vak nemohli
vetci. Tu je výsledková listina
najrýchlejích.
Malé karaèe :
1. Dominik è.5
2. Zuzanka è.1
3. Simonka è.6

Ve¾ké karaèe:
1. ¼ubor a Jakub è.11
2. Joko a Michal è. 2
3. David a Peter
è.7
Príjemným spestrením súae
bolo vystúpenie taneèného moderného tanca a krúku country
tanca, ktorí sa zvàtali v rytmoch
príjemnej hudby a svojou ikovnosou sa nedali zahanbi ani zohorskí " skejáci".
Bez povimnutia nemohla zosta
ani bohatá tombola- vïaka vetkým SPONZOROM!
Zavàením boli diskotékové tóny
DJ, ktoré ukonèili toto príjemné
nede¾né stretnutie rodièov s demi.
Blahoeláme tohoroèným víazom a ïakujeme vetkým
zúèastneným.
J. a B. tefanovièovci

Ïakujem, e si, mama ...

Nie, milé mamièky a babièky, nezabudli sme na Vás a 15. mája v kultúrnom dome iaci Základnej koly v Zohore v spolupráci s obecným
úradom pripravili slávnostný program pri príleitosti Dòa matiek.
Sála kultúrneho domu sa zapåòala pri hudbe detskej skupiny Vega.
Na pódiu sa pravidelne striedali moderátorky popoludnia - deviataèka Dominika Gréliková a ôsmaèka Veronika teffeková - s úèinkujúcimi. Rodièia najmeních iaèikov sa mohli potei poh¾adom na svojich
prvákov, druhákov, tretiakov i tvrtákov, ktorí spievali, recitovali, vyvolávali na tvárach úsmev, no i slzy v oèiach. Videli sme i sólové vystúpenia - výborných recitátorov Kristínku Koldanovú, Kristínku Juríkovú,
¼ubora Kimlièku, skvelých hudobníkov - Miku Vicenovú, Gabka Struhára a Jakubka Mackovièa. Kým prednesy boli váne a vetci prítomní so zatajeným dychom poèúvali, atmosféru rozveselili ukáky country tancov.
Program, samozrejme, doplnili prejavy zástupcu obecného úradu
pána Valenta i pána dekana Slamku. Obaja vyjadrili úctu enám matkám za ich celoivotné poslanie a obetavos.
Záver popoludnia mal vo svojej réii hudobný súbor Kvapky. Speváci
sa rozlúèili s prítomnými emotívnymi piesòami zo svojho repertoáru.
Milé mamy ! Tento spevácky, taneèný a recitaèný darèek pripravili
Vae ratolesti. Pre Vás - za to, e ich ¾úbite, staráte sa o ne, pomáhate
im. Pri vchode Vás obdarovali kvetinkou. Síce nevonia, no skrýva
v sebe poïakovanie - ïakujem, mama, e si...
Na realizácii hodnotného kultúrneho záitku sa podie¾ali deti zohorskej základnej koly a ich uèitelia, z obecného úradu pani Kafková,
technik pán Grélik, výzdobu urobila pani Cabadajová. Vetkým ve¾mi
ïakujeme.
Mgr. ¼ubica tefanovièová

laminátové parkety od
s montáou 479,- /m2
FALKEN s.r.o.
prevádzka: Cementárska 15
900 31 Stupava,
(areál Cevaservisu)

tel./fax: 02/ 6025 2480
tel.:

0905 670 195

Obec Zohor predstavuje ïaliu
z ocenených literárnych prác,
zapojenej do súae "Sme deti
Európy - svieti nám európska
hviezdièka".

kde mohol by sám a nemal rád,
keï ho niekto ruil. Èasto sedával na hojdaèke na dvore - ako
na stolièke, nohami ani poriadne
nedoèiahol na zem. Aj v naom
ovocnom sade rád kreslil. "Pozrite, stoja tu ete vetky stromy,
ktoré si ho pamätajú."
Ale najradej sa vraj Albín usadil
pod obrovský orech pred domom. Tu videl ¾udí, ako chodia
okolo, okopávajú a plejú v záhradách, zametajú dvory, èi len tak vyzerajú z okna. Sledoval behajúcich a antiacich kamarátov.
Obèas sa pri òom zastavili pes èi
maèka od susedov a zvedavo
nakúkali na jeho výkresy. Niekedy sa tam zvieratká spoznali. Ako
malý maliar rástol, stváròoval
svoj vlastný svet, krajinu fantázie,
svoje predstavy. Zasnenými oèami a ikovnou rukou pretváral
obrazy okolo seba.
"Aha, tam ide ujèek Mio na voze. Jeho koník je taký pekný, akú
má bohatú hrivu! Strakatá koza
sa zas odtrhla z kríèka a môj spoluiak Pa¾ko ju musí naháòa
a privies domov. Na oblohe plávajú tri obláèiky, vyzerajú ako námorné lode. A ete vidím, ete..."
Konáre orecha malému Albínovi
vytvárali akoby prírodný ateliér a
on tu trávil ve¾a èasu, tu nachádzal inpiráciu pre prvé práce.
Keï prechádzam okolo domu
Brunovských a slnko vystiera
svoje posledné lúèe, niekedy sa
mi zdá, e pod orechom vidím
drobného chlapca. Sleduje svet
vnímavými oèami, o chudé kolienka sa opiera skicár a sústredene èosi kreslí. Usmievam sa
sama pre seba. Viem, e Albín
Brunovský sa stal známym
a uznávaným maliarom. Videla
som jeho obrazy, ilustrácie v knihách. Ja ho vak poznám trochu
inak. A to mi znalci umenia môu
závidie.
Angela tefanovièová

Ateliér pod orechom

Bývam v Zohore. Je to pekná
dedina na Záhorí, so starými i
novými domami, hrdým kostolom, ulice ako ramená sa rozahujú do írky.
Naa ulica sa povauje za najkrajiu v celej obci. ijem tu skoro trnás rokov, poznám na nej
vetky stromy, záhony kvetov,
tajné skrýe, zákutia i domy. Najviac môj zrak priahuje pekná rodinná vilka na vàku, èasom u
trochu oúchaná, vetrom, slnkom a daïom poznaèená. Pred
òou sa týèi mohutný koatý
orech. V lete vytvára tieò, na jeseò pohadzuje po ¾uïoch svoje
tvrdé plody. Èiastoène vilku zakrýva a ochraòuje pred zvedavcami.
V tomto dome na Kvetnej ulici si
spokojne naíva pani Marcelka,
milá a dobrá ena. ije tu celkom
sama, odkedy jej zomrel brat Albín Brunovský. Teta Marcelka
má rada deti. Neprekáa jej, keï
behajú a krièia pod oknami alebo
sa hrajú na jej trávniku. Dáva im
cukríky a rozpráva sa s nimi.
Èasto si spomína na detské roky,
ktoré preila so svojím bratom.
Od nej viem, e jemu patrila podkrovná izbièka s oknom na ulicu.
Brat tety Marcelky Albín bol ivé
diea. Celé dni behával vonku,
domov prichádzal ve¾akrát so
pinavými a odretými kolenami.
Jeho zá¾uba v kreslení sa prejavila u v rannom veku. Raz rodièia niekam odili a on " vylepil" steny v obývaèke svojimi obrázkami.
"Postupne sa môj brat stával samotárom," rozprávala nám teta
Marcelka, "vyh¾adával miesta,

Najúspornejí kondenzaèný kotol
JUNKERS ZWB 7-26 A

279,- /m

49.900,-

2

drevené parkety hrúbka 15 mm od
renovovanie starých parkiet od
-7-

797,- /m

330,- /m

2

2

s DPH
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Odhalenie busty M.R.tefánika v Stupave
"Postoj chví¾a, si krásna" - tento
pocit mali urèite úèastníci slávnostného odhalenia pamätníka
generálovi Milanovi Rastislavovi
tefánikovi, dòa 4.mája 2005, pri
príleitosti 86.výroèia jeho tragickej smrti. Na pietnej spomienke
sa v podveèer zili obyvatelia
Stupavy, hostia, aby vzdali hold
ve¾kému synovi slovenského ná-

roda. Ve¾a starích obyvate¾ov
vak vie, e na tomto mieste u
pamätník raz stál. Aby i mladí, èi
cudzí ¾udia vedeli, ako to bolo a
tie na podnet úèastníkov pietnej
akcie, ktorí si vypoèuli môj príhovor, som sa rozhodla napísa tento informatívny èlánok pod¾a historických prameòov naej obce.
V historických prameòoch obce
Stupava sa píe, e dòa 9.marca
1929 na schôdzi Okresnej osvetovej komisie, pri príleitosti 10.
výroèia spomienky na tragickú
smr sa zilo 24 obèanov Stupavy, Mástu a Pajtúna, kde sa rozhodlo o vybudovaní pomníka. Za
Obecný úrad sa zúèastnil starosta Jozef Vachálek, notár Frantiek Patinský, prednosta Mástu
Al. Hradil, za koly J. Krov, Bart.
Gao, Ant. Filka, Jozef Kritoffy,
Joz. Jelemenský, z Pajtúna Kamil Greguka, za remeselnícku
obchodnú jednotu Karol Lerch,
za Èetnícku stanicu Al. Stejskal,
za Hasièský zbor Karol Okruhlica
a J. Zeman, za Katolícky slov.
krúok Imrich Vaina a Anton
Mercl, za Slovenskú ¾udovú stranu Frantiek Benca, Tomá Malec, Ján Kostka, za Komunistov
Jozef Opavský, za Kresanskú
soc. stranu Rudolf Krá¾, starosta
Mástu Pavel Pollák, za Republikánsku stranu Vendelín Radoviè,
za Sociálno-demokratickú stranu
Jozef Vachálek, za ivnostenskú
stranu Karol Lerch, za Okrá¾ujúci spolok Jozef Kritoffy, za Sokol
Marta Filková, za Bio "Osveta" Al.
Hradil. Pri zahájení p. Frantiek

Patinský pripomenul prítomným, e u pred rokom bol predloený návrh, aby sa k výroènému dòu smrti tefánika odhalil
pomník, ale neboli jednotní za
návrh. V máji 1928 èlenovia Slovenského katolíckeho krúku zahrali divadlo a výaok spolu
s darom obce l000 Kè. a zbierky
obèanov /previedli ju p. Anton

dajú po jednom pomocníkovi
a p. K. Kastler, Frantiek Slezák,
Jozef Marti, K. Haneèka, Joz.
Opavský, Michal Pavlíèek, Jozef
Vachálek dajú po jednom robotníkovi. Vetci spolu urobia k stavbe leenie. Majite¾ kameòolomu
v Mariánke, p. Bohu Vávra, daruje i privezie do základov 2 nákladné autá kamenia. Povozy

min. kolstva a národnej osvety
Dr. Ant. tefánek, krajský prezident Ján Drobný, Dr. Ján Jesenský, Ivan Dérer, Ivan Markoviè,
Marek Gaík, ¼ud. Okánik, Viktor
Duek, Method Bella, Emanuel
Marík, V.Maule, okresný náèelník Dr. Aug. Brichta, okresný
kolský inpektor Frant. Jozka,
zástupcovia zem. voj. a èetníc.
zemsk. velite¾stva ako i p. ve¾kostatkár Károlyi. Slávnostným reèníkom bol pán vládny radca
Ferd. Písecký. Na prizvanie hostí
boli poverení: starosta Ján Vachálek, notár Frant.Patinský,
odb. uèite¾ Ant. Filka.
Odpis zápisnice z tejto schôdze
vloili do pomníka gen. M. R. tefánika. Ïalej sú v historických
dokumentoch originálne podpisy
úèastníkov jednaní ako i hostí
osláv. My potomkovia si tu nájdeme svojich starých èi prastarých
rodièov. Je ete iadúce naintalova k pamätníku náuènú tabu¾u,
kde by boli fotografie starieho,
pôvodného pomníka s krátkym
popisom. Prís¾ub od pracovníkov
Mestského úradu u zarezonoval.
Mgr. Gabriela Prokeová za historický spolok Abbellimento v
Stupave

tefánik sa vrátil
medzi nás

Mercl a Imrich Vaina/ zhromadili spolu 4000 Kè. Obec dala pozemok pred vtedajou bankou
a oplotenie parku na vlastné náklady dal urobi gróf Károlyi. Bol
predloený i návrh na pomník,
ktorý vypracoval sochár Weinberger nákladom 8000 Kè. Pomoc pri realizácii pris¾úbili p.
Pavel Pollák, Frant. Benca, Ján
Kostka a Vendelín Radoviè povozmi pri odvezení pomníka
z dielne a k tomu po 1 pomocníkovi. Pán starosta Pavel Pollák
privezie 2 fúry kamenia do základov a pán starosta Stupavy Jozef
Vachálek s pomocou murárskych majstrov p. tefana Vachálka, Jána Slezáka, Jozefa Fischera k vybudovaniu základov

k doprave pomníka poskytol ro¾ník z Mástu p. Ján Kostka. Pán V.
Radoviè, ro¾ník z Mástu, vybral
v zbierke vo Viedni a v Máste 900
Kè., p.prednosta stanice Alois
Hradil vybral 300 Kè, v Pajtúne
z 2 divadelných predstavení tunají správca koly venoval 400
Kè, komunista Jozef Opavský
sám daroval 200 Kè, ivnostenská banka 200 Kè, Stupavská
banka 300 Kè, Lesný úrad 200
Kè. Slávnosti odhalenia pomníka
boli 23. júna 1929, vtedy v nede¾u
a biskupský úrad povolil preloenie ome na deviatu hodinu, aby
sa na slávnosti mohli zúèastni
obèania Stupavy a okolia. Úèas
na slávnosti bola ve¾mi ve¾ká.
Na slávnos boli prizvaní hostia:
8

Stupava - Sedemdesiates rokov
uplynulo od okamihu, kedy bol v Stupave postavený pomník generálovi tefánikovi a vye pädesiat rokov uplynulo od chvíle, kedy bol strhnutý, rozbitý
a ukrytý naveky. V stredu 4. mája pri
príleitosti 86. výroèia tragickej smrti
generála tefánika sa konala slávnostná spomienka s odhalením pomníka
národnému hrdinovi a zakladate¾ovi
tátu Èechov a Slovákov. Na slávnosti
s príhovormi vystúpili Dr. Anton Hrnko
a Mgr. G. Prokeová. Dôstojný priebeh
slávnosti umocnilo vystúpenie enského speváckeho zboru Nevädza pod
vedením dirigentky Zdenky Nezníkovej.
Pri pomníku drali èestnú strá stupavskí skauti. Po slávnostnom príhovore
primátora mesta (prináame ho v plnom znení) zástupcovia mesta a miestnych spolkov poloili veniec a kytice
kvetov k novému pomníku, ktorý spolu
s pekne upraveným okolím je urèite
najkrajím verejným priestranstvom
v naom meste. Na záver zaznela
hymna SR.
-ps-

Veri, milova, pracova ....

Veri, milova, pracova - týmito jednoduchými slovami s obrovským obsahom a významom vyjadril Milan Rastislav tefánik svoje etické, mravné
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i morálne krédo.
On, èlovek, ktorý s mylienkami, názormi a èinmi je dnes vnímaný ako prvý Európan, ktorý predpokladal, e nastane harmónia európskych národov.
On, ktorý sa sebaobetoval v mene
svojho - slovenského národa.
Milan Rastislav tefánik - èlovek, ktorý
napriek krehkému zdraviu bol silný, neobyèajne sugestívny, hlboko veriaci,
túiaci po pravde a poznaní.
Stojíme tu na mieste, ktoré sme v Stupave venovali jeho pamiatke. Nielen
pamiatke na hrdinu, ktorý zomrel v rozkvete svojich síl a pred naplnením svojich ivotných ideálov a cie¾ov, ale pamiatke na hrdinu, èloveka, Slováka,
ktorý nad vetky útrapy a poníenia
svojho národa veril v budúcnos svojej
domoviny, v budúcnos Slovenska.
Dnes splácame svoj dlh. Nie je to
úèet, ktorý nám vystavil niekto druhý,
vystavili sme si ho sami, z generácie
na generáciu sme ho dedili, s pocitom,
e nemáme dos síl by spravodliví. To
nie je výèitka, to je naa historická
skúsenos, za ktorú sme u zaplatili.
Aká tragédia a aká komédia je ten ivot
- citujem mylienku Milana Rastislava
tefánika. I nad márnosou sveta, nad
slávou a jej krátkou trvácnosou bol
povznesený.
Sú chvíle ve¾kého nadenia, eufórie
a potom prichádza zabudnutie, prekrucovanie pravdy i strach z vlastnej pamäte, ktoré nás robia ¾ahostajnými,
spokojnými s vlastnou neèinnosou,
alibizmom, len aby sme sa nemuseli
vyjadri, aby sme nemuseli nieèo poveda, èi urobi, èo by sa len náznakom
vymykalo z benej rutiny.
Dnes stojíme na mieste, kde v roku
1929 bol postavený prvý pamätník generálovi tefánikovi. Bolo to v dobe,
kedy ¾udia ve¾mi intenzívne preívali
emócie spojené s národným hrdinom,
ve¾kým vlastencom, èlovekom milovaným celým národom. Bolo samozrejmosou postavi hrdinovi pomník.
A potom, v inej dobe iných ideálov, zase bolo samozrejmosou a priam povinnosou, èi ete viac a hrdinstvom,
i keï potajomky, v noci a bez svedkov,
pomník strhnú, znièi, schova pod
èiernu zem.
Ach, preèo neijeme vdy logicky:
s duou skromnou, ale nie otrockou,
so srdcom ¾achetným, bez známok
slabosti, s mys¾ou bádajúcou bez prenáhlenia a preceòovania svojich
schopností - ako keby sa nás touto
mylienkou tefánik pýtal, ako sme
pokraèovali v jeho diele, ako sme
naloili s dedièstvom, ktoré nám
odovzdal?

Spomienka na obete vojny

Nu, preli sme akou cestou. Nebola
priamoèiara, nebola bez kriovatiek,
bez omylov a zaváhaní, bez akých
zráok a obetí.
Bola to cesta poznania a prili sme a
k dnenému dòu, kedy opä stojíme na
mieste, ktoré opä venujeme úcte a pamiatke generála tefánika.
Prichádzame s poznaním, obzerajúc sa
za minulosou sme triezvejí, slobodnejí od emócií a tie naplnení vierou,
e tento pamätník u pretrvá.
Nie tým, e je zo uly a bronzu, nie
tým, e ho budeme azda strái, ale
tým, e tefánikovo dielo bude súèasou náho myslenia, naej hrdosti,
náho povedomia, ktoré odovzdáme
deom a vnukom.
Nech je tento pamätník výrazom náho
uznania a úcty k ivotu a dielu Milana
Rastislava tefánika.
Bez poznania svojej minulosti, bez hrdosti na svojich ¾udí budeme stratení.
Toto je ná odkaz budúcim generáciám, aby nikdy nezabudli na svojich
hrdinov, na svoj národ a na svoju vlas!
(slávnostný príhovor primátora mesta
Stupava Ing. Jána Belea)

Stupava - V pondelok 9. mája sa Stupava pripojila k miestam, kde si
pietnou spomienkou pripomínali 60. výroèie konca druhej svetovej
vojny. Na podujatí sa zúèastnili vzácni hostia - generálmajor v.v. Jozef
Brunovský, generálmajor Jurij Radkovec, pridelenec obrany pri Ve¾vyslanectve Ukrajiny a vojenský ataé Ve¾vyslanectva Rakúska Helmut Dorner, zástupca ústredia Slovenského zväzu protifaistických
bojovníkov Zdenìk Bochníèek, poslanci mestského zastupite¾stva
v Stupave a zástupcovia politických strán a organizácií pôsobiacich
v meste. S príhovormi vystúpili pán Jozef Kazarka, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov v Stupave, generálmajor Jurij Radkovec a primátorom mesta Stupava Ing.
Ján Bele. Ukrajinský hos ocenil postoj mesta k pamiatke kpt. Jána
Ná-lepku, ktorý padol pri oslobodzovaní ukrajinského mesta Ovruè.
Na Ukrajine je navdy hrdinom, Slovákom, ktorý poloil ivot za slobodu v bratskej zemi.
Slávnos sa konala v areáli základnej koly, kde bola premiestnená
a osadená jazdecká socha kpt. Jána Nálepku. Stalo sa tak na základe
rozhodnutia mestského zastupite¾stva ete v roku 2003. Dôstojné
miesto v areáli rovnomennej koly je akceptovate¾né pre vetky zainteresované strany a ako povedal primátor mesta Ing. Ján Bele "veríme, e toto umiestnenie je definitívne." Po príhovoroch poloili predstavitelia mesta a zástupcovia hostí vence a kytice kvetov k pomníku,
slávnos skonèila tátnou hymnou.
-ps-

Poïakovanie
Primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele
pri príleitosti obnovenia pamätníka M.
R. tefánikovi poïakoval menom mesta Stupava za pomoc a spoluprácu:
· akademickému sochárovi Doc. Jánovi Hofstädterovi, dekanovi VMU, ktorý
je autorom busty M. R. tefánika
· pánovi Karolovi melíkovi za návrh
pylónu, na ktorom je busta M. R. .
osadená a ktorý znázoròuje krídlo
lietadla
· pánovi Karolovi Kostkovi a jeho rodine za bezplatné zhotovenie nosného
pylónu busty, jeho osadenie a obloenie vysokoletenou ulou
· pánovi Jozefovi Banovièovi a Vladimírovi Veselému a ústretovos v cene
a termínoch zhotovenia náterov a malieb fasád domov v pozadí
· firme Bele za vykonané terénne
úpravy
· rodine Gapárkovcov, ktorých spoloènos realizovala výsadbu verejnej
zelene na tomto námestí, za ich vèasné a precízne zhotovenie prác a p. Ing.
Dolníkovej za návrh úpravy zelene
· zamestnancom MsPTS Stupava
a svojim spolupracovníkom, ktorí prispeli k zhotoveniu tohto diela. V neposlednej rade patrí poïakovanie poslancom mesta Stupava, ktorí svojimi
rozhodnutiami podporovali realizáciu
tohto projektu.

Cesta za slobodou

V poslednom vydaní Podpajtúnskych zvestí sme sa zmienili k otázke
postupu II. Stalinovej partizánskej brigády, ktorej velil v súèasnosti generál v.v. Jozef Brunovský. K objasneniu tejto skutoènosti prináame
dokument - potvrdenie vydané velite¾om vojenského útvaru 24508
podplukovníka gvardie Gordijenka o tom, e velite¾ partizánskej brigády Stalina - Jozef Brunovský sa pripojil k uvedenému útvaru a nedovolil nepriate¾ovi odvies vojenskú techniku, výzbroj a ivé sily na
sever z oblasti Lozorna, Pajtúna a Stupavy. Partizánska brigáda pod
velením Jozefa Brunovského od svojho vysadenia v abokrekoch pri
Martine postupovala cez Malú Fatru, Javorinu cez Malé Karpaty a
k Stupave.
Jozef Kazarka, predseda ZO - SZPB
9
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Milé deti, milí budúci umelci!

Znovu sa Vám prihováram s informáciami o usporiadaní tvorivých keramických dielní, ktoré chystáme uskutoèni v rámci osláv MDD. Termín konania je 4.júna 2005 /v sobotu/. Zaèiatok je o 10,00 hod. v Múzeu Ferdia Kostku v Stupave. Týka sa to detí, ktoré sa u prihlásili,
ale aj tých detí, ktoré o tejto akcii doteraz nevedeli. Môu sa prihlási
na tel.è. 6593 4882, alebo 6593 5680 /mimo pracovnej doby/, resp.
0907 161 461.
Pripomínam, e túto akciu plánuje urobi Múzeum Ferdia Kostku
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Stupava a Mestským
úradom Stupava. Akcia je bezplatná, chceme len da deom ancu
tvorivo sa "pohra" s hlinou a monos nieèo pekné si pre seba vytvori. Ak by sa rodièom výtvory ich detí páèili a chceli by si doma
uchova pamiatku na tento deò, je moné tieto /výtvory/ da za symbolickú cenu aj vypáli, resp. bude moné si tento výrobok vyglazova
a doma¾ova. Ak by sa naiel sponzor, ktorý by toto vypálenie "zatiahol", tak by nás to vetkých ve¾mi poteilo a mono i jeho samého.
Bol by to darèek deom k ich sviatku.
Verím, e sa nám spoloène podarí príjemne strávi jedno sobotòajie
dopo¾udnie a e sa spoloène aj nieèo nové nauèíme. A mono medzi
Vami objavíme aj skutoèný - zatia¾ skrytý talent. Potom je moné ho
ïalej rozvíja v keramických krúkoch, ktoré u v Stupave existujú.
Teí sa na Vás Antónia Suchá, lektorka Múzea Ferdia Kostku

Prednáky pre mamièky v Stupave

Milé mamièky, rodièia a vetci tí, ktorí sa zaujímate o zdravie vaich
detí, ve¾mi ma poteilo, e sme sa stretli na prednáke MUDr. Bukovského v takom peknom poète. Pre ostatných: prednáka sa konala v priestoroch Detského centra Kakadu dòa 4.5. 2005, kde sa zilo
asi 20 prevane mamièiek, niektoré aj s prednákychtivými ratolesami, a tie jeden obdivuhodný otecko. Aj keï napriek výzve na plagátoch nikto z vás nenahlásil záujem o opatrovanie detí v herni detského centra deò vopred (aby sme zaistili odborný doh¾ad), problém sa
nakoniec vyrieil dvoma obetavými úèastníkmi prednáky, ktorí detièky postráili, tak im aj touto cestou ïakujeme. Myslím, e MUDr. Bukovský odviedol skvelú prácu a mono aj niektoré z vás mali pocit, e
by v nieko¾kých naèatých témach bolo dobré pokraèova. Aj napriek
svojmu zaneprázdneniu MUDr. Bukovský vyjadril perspektívu ïalích
prednáok aj do budúcna.

PRVÁ SÚKROMNÁ MATERSKÁ KOLA V STUPAVE

Milí rodièia, mono sa Vám u doniesla do uí správa o prvej Súkromnej materskej
kole v Stupave, ktorej otvorenie je plánované u od septembra 2005. Dovo¾te mi,
aby som Vám, ako jedna z autoriek tohto projektu, v nasledujúcich riadkoch predstavila jeho pecifiká.
Zakladate¾om projektu je Obèianske zdruenie SVET PRE - DETI - PRE SVET (ïalej
len "zdruenie"), so sídlom v Stupave.
Cie¾om projektu je vytvori vhodné podmienky pre vestranný a plnohodnotný rozvoj osobnosti dieaa, vedúce k utváraniu a upevòovaniu jeho jedineènosti, sebadôvery, sebaúcty a samostatnosti v procese spoznávania okolitého sveta a osvojovania si nových poznatkov. V duchu tohto cie¾a sú úlohy projektu nasledovné:
· vytvori bezpeèné prostredie, ktoré bude pre deti atraktívnym a podnetným,
korepondujúcim s ich vývinovými potrebami a fyzickými monosami a rozmermi;
· vhodným výberom pedagógov deom zabezpeèi:
o výuèbu anglického jazyka,
o individuálny prístup (repektovanie ich osobnosti),
o plnohodnotný a vestranný rozvoj osobnosti (po stránke duevnej, citovej,
intelektuálnej, telesnej i sociálnej),
o uplatòovanie prvkov alternatívnej pedagogiky Marie Montessori,
o nepriamu prípravu na uèenie hravou formou,
o interiorizáciu základných ¾udských hodnôt;
· komunikova a spolupracova s rodièmi v záujme kooperácie v procese formovania osobnosti detí v prostredí kôlky i rodiny.
Autorky projektu vychádzali z mylienky Marie Montessori, e diea do veku iestich rokov sa túi a môe nauèi viac, ako dospelý èlovek za celý ivot. Rozhodujúcim predpokladom jeho úspechu je peciálne pripravené prostredie a vzorová
osobnos pedagóga.
Pre Vás, ktorých tento projekt oslovil, je pripravený v poradí u druhý termín prednáky, a to na deò 24.5. 2005 o 18.30 hod. v Detskom centre Kakadu, na Hlavnej
ulici 30 v Stupave (vchod zboku budovy ved¾a predajne Motýlik), kde sa dozviete
vetky technické aj obsahové pecifiká Sú+kromnej materskej koly (otváracie
hodiny, program dòa, poèet detí na jedného uèite¾a, kapacita, strava, výka kolného....aktivity a programy pre deti...). Predpokladaný termín uzávierky prihlasovania je do konca mája 2005. Vyplnené prihláky, prístupné okrem prednáky, aj
v priestoroch Detského centra Kakadu, zasielajte na adresu Detské centrum
Kakadu - Súkromná materská kola, Hlavná 30, 900 31 Stupava. Výberovému
konaniu bude v prípade kadého prihláseného dieaa predbieha osobný pohovor
s rodièmi a dieatkom Telefonický kontakt: Erika Kálosi, 0908 772 740.
Ing. Helena Longauerová

Do konca mesiaca máj 2005 ete môete vyjadri svoj záujem o prednáky pani pyschologièky Mgr. Porubèanovej, ktorá Vám ponúka tieto
témy:
· Majme radi svoje deti - úvodná prednáka k vývinu, sociálnemu uèeniu a postaveniu dieaa v rodine - v najdôleitejej a najmenej
skupine v jeho ivote.
· Strachy nás rodièov - realita pre nae deti. Ako nae negatívne
skúsenosti vytvárajú obmedzenia pre nae deti.
· Jazyk rodiny a rozvoj dieaa - kadá rodina má svoj vlastný "jazyk",
ktorý vedome alebo podvedome ovplyvòuje diea.
Dotazníky nájdete v priestoroch detského centra Kakadu, kde ich vyplnené môete odovzda do pripravenej zbernej krabice. Prednáka,
resp. cyklus prednáok, na vybranú tému (zakrúkujte tú, o ktorú máte najväèí záujem) sa bude kona v priebehu júna 2005, v prípade
dostatoèného záujmu aj skôr. Termín prvej prednáky sa dozviete
z plagátov umiestnených v detskom centre, ako aj v ordináciách
miestnych pediatrièiek.
V budúcnosti tie pripravujeme u avizovanú prednáku detskej lekárky MUDr. Márie Butkovièovej, ktorá sa zaoberá aj alternatívnou
medicínou. Vami vybraná téma Imunita detí bude pani doktorkou odprednáaná v septembri 2005 a bude na òu nadväzova zahájenie
projektu "Zdravé diea" v postupne oslovovaných stupavských materských kolách. Tento projekt dosiahol výborné výsledky vo vybraných
materských kolách v rámci celého Slovenska. Cie¾om projektu je podávanie prípravkov na posilnenie celkovej imunity dieaa, s ktorými
má MUDr. Butkovièová v rámci svojej praxe dlhoroèné pozitívne skúsenosti. Ich úèinky ocenia rodièia detí, i pedagógovia, najmä v období
chrípkových ochorení, ktoré postihujú aj naich najmeních. Úèas
vetkých rodièov, ktorí majú záujem zapoji do projektu svoje dieatko, na prednáke ve¾mi odporúèam. Dozviete sa tam vetky potrebné
informácie, aby ste svoj záujem mohli potvrdi podpisom v materskej
kole, ktorú Vae diea navtevuje. Presný termín prednáky Vám bude oznámený na vyie uvedených miestach.
Kým sa opä stretneme, prajem Vám ve¾a slneèných dní, a tie ve¾a
zdravia a radosti s Vaimi detièkami!
Ing. Helena Longauerová
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STAV MIX PLUS
eleznièná 53, 90031 Stupava
tel.: 02/6593 5880
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk

Zákazníkom, ktorí chcú vymeni starú kridlu, ponúkame v cene zakúpenej novej krytiny pristavenie kontajnera
a likvidáciu starej. Bliie informácie dostanete v predajni Stavmix plus Stupava, alebo na t.è. 0903 296 777
- 11 -

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

strecha na splátky
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Mosty cez slovenskú Amazóniu III. èas

(tefan Horský)
Prelom roku 1944 - 1945. Osud marcheggských mostov sa zaèal
napåòa. Neïaleko od nás, smerom k Devínskej, kladú akýsi zajatci
medzi ko¾aje marcheggskej trate podvaly. Súèasne z cesty od
Devínskej robia na to miesto akúsi spojku, aby sem mohli prís autá a
povozy, prekroèi ko¾aj a popri nej, na mieste niekdajej druhej ko¾aje
do Marcheggu pred prvou svetovou vojnou, mohli uháòa do nemecka. Zajatci tam rovnako kladú podvaly a vzniká eleznièno-cestný
most. A nielen to. Nálety spojeneckých perutí èoraz èastejie vyraïujú eleznièné uzly na hlavných ahoch z Generálneho guvenementu
Po¾ska, cez Protektorát Èechy a Morava, do Nemecka. Preto transporty prichádzajú z východu do Bøeclavy, ibnú do Devínskej, kde sa
musia zdriava, prepriaha vojnové mainy a ta ho, cez mosty do
ríe.

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

FINANÈNÉ PORADENSTVO
Sprostredkovanie
Financie
Poradenstvo

ivotné, majetkové, havarijné
poistenie
Stavebné sporenie, úvery
Úverové karty - O.K., YES
Program daòových ú¾av
Katalógový predaj Hypertriangel

Monika Kanávorová - K.L.M.
Budovate¾ská 12 (v priestoroch trafiky)
900 31 Stupava
tel.: 0910 971 334, 0905 401 823
02/ 6545 7133
Otvorené: pondelok - piatok: 530 - 1900 sobota: 530 - 1300

Keï sme zaèuli dunenie kanónov spoza Karpát, velitelia nemeckej hypomobilnej batérie rozostavali aké kanóny pred mostom a èakali..
4. apríla zaznel prvý povel - Smer Mariatál. Sovieti tlaèili nacistické
vojská z Bratislavy, ale im hrozilo, e ich prikripnú ako pri v takom
kotle ako Stalingrade, lebo sa ich protivníci náhlili aj od Neziderského
jazera k Viedni. Batéria diel, èo strie¾ala do neznáma ochraòovala
práve mosty. Noc i deò slúil tento eleznièný most, popri drevenom
moste cez Moravu v Devínskej Novej Vsi, na ústup hitlerovcov. Sahovali sa sem ako k lievikom, rýchlo, rýchlo. Posledné vlaky preli u
predtým pod¾a najèudnejieho cestovného poriadku na svete, pre
ktorý platí zásada "doprava na doh¾ad". V zákrute pri Vaèkovej im to
nevylo, v záreze vyrástla hora eleza. Doprava zastala.
Piateho apríla 1945 Rusi, ktorí ustupujúcich ostre¾ovali a sem tam aj
trafili objavili batériu a tú trafili. Jednorazová cesta, èo slúila svetu tri
dni, navye cesta jednosmerná, doslúila. Posledné dni predtým
peciálne jednotky nemeckých enistov zdemolovali eleznièné trate,
vytrhali podvaly, znièili lôko ko¾ajníc, na kadý telefónny ståp dali
nálo, ktorá ho ufikla ako slamku. Tak zomierala eleznica.
iesteho apríla zarevali aj eliezni mosti (chorvátsky názov). Oce¾ová
kontrukcia nad Moravou s apod mohutnou detonáciou nadvihla a
zmrzaèená si ¾ahla do vôd rieky. Viac faisti nestihli, ostatné oblúkové
mosty po Devínsku Novú Ves zostali neporuené. Po druhý raz od
roku 1848 bolo eleznièné spojenie s Viedòou násilne preruené. Po
prvý raz to bolo vo vojne prusku-rakúskej. Obnovili ho u so eleznou
kontrukciou v roku 1868, odvtedy chorvátsky názov eliezni mosty.
Svet pozná slávne mosty, ako ich zachovala literatúra èi film. Andrièov
Most na Drine, film Most cez rieku Kwai, drsný protivojnový film
z japonského zajateckého tábora, èi film Most v Remagene. Nae
marcheggské mosty sú neznáme. Sú z radu tisícov mostov, ktoré
generáli vojen surovo poníili. Poliapali ich vzneené poslanie,
spája ¾udí. Le èosi v tom devínskom kúte pod naimi mostami je
predsa vzneené. Obrazne povediac, tie mosty vedú cez slovenskú
Amazóniu.
(pokraèovanie v budúcom èísle)
- 13 -
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Zaloenie stolnotenisového klubu

FLORBAL na Z kpt. J. Nálepku v STUPAVE

3.apríl 2005 NITRA
V nede¾u 3. apríla 2005 sa v H Mlados v Nitre uskutoènil dalí florbalový turnaj s celoslovenskou úèasou drustiev FLORBAL4UCUP.
Organizátorom turnaja bol florbalový klub DFA Nitra. Stupavskí florbalisti sa postarali o ïalie príjemné prekvapenie, pretoe v kategórii
iakov do 15 rokov (hoci za naich hrali prevane iestaci) sa prebojovali po 2.mieste v skupine a úspených výsledkoch vo tvrfinále
(Stupava-Praice 9:0), semifinále (Stupava - Hurikáni Bratislava 1:0)
a do finálového súboja proti Juvente ilina. Na vekovo starích a urastenejích ilinèanov vak nestaèil ani zodpovedný výborný výkon
a tak po prehre 0:5 drustvo BOGDAU STUPAVA zo Z kpt.J.Nálepku
obsadilo koneèné druhé miesto v silne obsadenom turnaji. Je to ïalí
ve¾ký úspech stupavských florbalistov! Chlapci blahoeláme!

Na ve¾konoènom turnaji v apríli 2004 vznikla mylienka zaloi stolnotenisový
klub, èo sa aj cez letné mesiace podarilo zrealizova. Pri zakladaní klubu nám pomohol primátor mesta Stupavy p. Ing. Ján Bele a riadite¾ Z Stupavy Mgr.Ladislav
Czillaghy. Ná klub s názvom PST-Stupava /priatelia stolného tenisu/ sme prihlásili do súae okres Bratislava, kde sme boli zaradení do 7. ligy. Pri zakladaní klubu
bol zvolený trojèlenný výbor. Prezident - Frantiek Polák, Viceprezident - Rudolf
Neradoviè, Vedúci mustva - Jozef Kahánek, Ïalí èlenovia : Tomá Adamoviè,
Jozef Blaho, Ladislav Czillaghy, Michal Faix, Ján Gonda, Metod Kolárik, Jozef
Salai, Milo mejkal, Miroslav vajdlenka, Ján Vicena. Na prvý majstrovský zápas
sme nastúpili 7.októbra 2004 v Ivánke pri Dunaji. Po druhom boji s domácimi
mladými hráèmi sme zvíazili 10:8. Nae výsledky v skratke.
doma
vonku
PST Stupava - STK Ivánka pri Dunaji "E"
9:9
10 : 8
PST Stupava - OK Dunajská Luná "B"
9:9
10 : 5
PST Stupava - STK Pezinok "D"
10 : 8
10 : 4
PST Stupava - STK Èataj
5 : 10
6 : 10
PST Stupava - OK Slovenský Grob
10 : 7
7 : 10
PST Stupava - tadión ELV "C"
10 : 0
10 : 0
PST Stupava - K Zálesie
6 : 10
3 : 10
PST Stupava - STK Blatné "B"
10 : 3
9:9
PST Stupava - K Vatek Bernolákovo "B" 10 : 6
10 : 5
Tabu¾ka VII.liga BRATISLAVA 7.
P Drustvo
1 Zálesie
2 Ivanka "E"
3 Slovenský Grob
4 Èataj
5 Stupava
6 Blatné "B"
7 Bernolákovo "B"
8 Dunajská Luná "B"
9 Pezinok "D"
10 tadión ELV "C"

liga
K V
18 14
18 14
18 13
18 13
18 10
18 7
18 6
18 4
18 3
18 0

R
3
1
1
0
3
1
1
2
0
0

P
1
3
4
5
5
10
11
12
15
18

Zápasy
175 : 74
170 : 91
156 : 96
156 : 94
154 : 123
116 : 141
126 : 146
108 : 150
72 : 162
24 : 180

B
49
47
45
44
41
33
31
28
24
18

2.máj 2005 BRATISLAVA
Po rekordných víazstvách nad Z Závod (20:1 a 18:0) v okresnom
kole celoslovenskej kolskej súae EXEL FLORBAL CUP postúpili
florbalisti Stupavy do krajského kola, ktoré sa uskutoènilo v Bratislave
v priestoroch PMND a G Teplická. Ani v krajskom kole florbalisti zo
Z kpt. J. Nálepku nenali premoite¾a a po plnom bodom zisku nad
víazmi okresných kôl Pezinka, Senca a Bratislavy postúpili do celoslovenského finále do Koíc, ktoré sa uskutoèní v dòoch 20.-22.mája
2005. Vo finálovom súboji porazili domáce drustvo PMNA a G
Teplická 8:5. Historicky prvý úspech zaznamenalo aj drustvo dievèat
Bogdau Stupava, ktoré vo finálovom súboji krajského kola zdolalo
drustvo Senca na dve víazné stretnutia a taktie postúpilo do
celoslovenského kola.
V tomto kolskom roku sa do celoslovenskej súae EXEL FLORBAL
CUP zapojil pod¾a vyjadrenia Slovenského florbalového zväzu rekordný poèet drustiev - 137 chlapèenských a 49 dievèenských z celého
Slovenska. Garantom súae sa stal hráè Slovana Bratislava a reprezentant SR v ¾adovom hokeji Richard Kapu, ktorý si priiel pobesedova i zahra s mladými florbalistami poèas krajského kola v Bratislave. Koické finále bude stá naozaj zato, veï 8 víazov krajských
kôl sa stretne systémom kadý s kadým v boji o ,,kolského majstra Slovenska vo florbale" ako i ceny v hodnote 100 000Sk! Drme
naim chlapcom aj dievèatám palce!
Florbalové drustvá na Z v Stupave úprimne ïakujú predovetkým
primátorovi mesta Stupava, Mestkému úradu, vedeniu koly, Zdrueniu rodièov pri Z, p. teinhubelovi a p. Polákovi za poskytnuté finanèné prostriedky a materiálnu výpomoc. Poïakovanie patrí aj rodièom a drobným sponzorom, ktorí urèitým spôsobom pomohli a prispeli k dôstojnej reprezentácii stupavských iakov a iaèok na významných portových podujatiach.

Ve¾konoèný turnaj 2005

Na ve¾konoèný piatok 25.3.2005 v Z Stupava uskutoènil 3.roèník ve¾konoèného turnaja v stolnom tenise, ktorý usporiadali priatelia stolného tenisu zo Stupavy. Turnaj slávnostne otvoril prezident klubu PST
Stupava pán Frantiek Polák. Turnaja sa zúèastnilo 24 hráèov, ktorí
boli rozdelení do troch vekových kategórií. Do 16 rokov sa zúèastnili
3 hráèi. Do 50 rokov 14 hráèi a nad 50 rokov 7 hráèi.
Kategória do 16 rokov I. - Marek Fabián /Stupava/
II. - Roman Smeja /Stupava/, III. - Monika Kahánková /Stupava/
Kategória do 50 rokov bola rozdelená na dve skupiny po 7 hráèov
a z kadej skupiny postúpili prví dvaja do semifinále, kde sa stretli u
vyraïovacím systémom.
Semifinále - Jozef Ulehla /Lozorno/ - Jozef Kahánek /Stupava/ 2 : 3
Miroslav vajdlenka /Stupava/ - Ondrej Matloviè /D.N.V./
2:3
Finále 1. - 2. miesto Kahánek - Matloviè
3:2
bronz. 3. - 4. miesto vajdlenka - Ulehla
3:2
Kategória nad 50 rokov hrala jedna skupina 7 hráèov.
I. miesto - Jozef Keleèín /Lozorno/
II. miesto - Michal Faix /Bratislava/
III. miesto - Rudolf Sirota /Lozorno/
IV. miesto - Jozef Filípek /Stupava/

Zohorská hokejbalová liga - 10. kolo

Parkovisko Zohor - ZERO Záhorská Ves
(Valoviè - Rený, Mego M., Kováèik Ma)

1:3

Cobra Malacky - ROCONABA Zohor
8:0
(Jarkoviè, Polakoviè 2, Hazák, Galbavý, Jenèa, Filípek P., Filípek M.)

Ïalí program florbalistov:
20.-22.5. - celoslovenské kolo EXEL FLORBAL CUP - Koice
16.-19.6. - medzinárodný turnaj NISA OPEN - Liberec
30.6.- 3.7. - medzinárodný turnaj SLOVAK OPEN - Bratislava
13.- 18.7. - európsky ampionát drustiev PRAGUEGAMES - Praha
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Spoloèenský ivot

Bílovické preteky malotraktorov

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa
Adam Suchý
Filip Skoèdopole
Annie Rebecca Joseph
Ján Sebastián Nezník
Alexandra Gondorová
Samuel Baèiak
Karolina Zboraiová
Tobias Volek
Gregor pano

Bílovice nad Svitavou - Jubilejný desiaty roèník bílovických pretekov
malotraktorov do vrchu známych pod názvom ECCE TERRA sa konal
v sobotu 14. mája. Za desa rokov sa ve¾a zmenilo, súa má u sedem rokov dve kolá (jarné a jesenné, ktoré sa koná v Stupave) a medzinárodnú slovensko-èeskú úèas, pretrval vak zmysel pre humor
a recesiu a v pôvodnom stave, z roka na rok v horom, je i pretekárska tra strmá cesta, na konci ktorej priamo pod teplárenským komínom (bez teplárne) je vytúený cie¾. V sobotu si svoju zdatnos i odvahu vyskúalo 29 pretekárov, es bolo zo Stupavy, èo vak staèilo na
to, aby nai pobrali dve zlaté a tri strieborné medaily. Na prvých miestach excelovali ¼ubo Gramblièka a tefan Brbúch, druhé miesta obsadili Milan Gramblièka, Vladimír Móza a Miriam Krausová. Menej
astia mala dlhoroèná pretekárka a prvá Máanka na malotraktore,
Maja Stríbrnská, ktorú sklamal jej stroj a skonèila na iestom mieste.
Desiaty roèník skonèil bez úrazu, v dobrej pohode a v priate¾skej
atmosfére. Jesenné kolo pretekov sa koná v Stupave 3. septembra t.r.
-ps, foto ¼udmila Mózová -

Opustili nás
Martin Vanihel /1919/
Antónia Vacová /1929/
Ing. Vladimír Kovár /1948/
Róza Gyepeová /1922/
Emília Klasová /1907/
Mária Polláková /1919/
Marta Jedlièková /1930/
Zosobáili sa
Marek Gõndõr - Miroslava Antalíková
Duan Tóth - Marianna Radochová

Touto cestou ïakujeme vetkým príbuzným, známym a priate¾om na
úèasti poslednej rozlúèky s naou drahou Tonièkou Vacovou, rod.
Slezákovou za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ete stále
minoriadne ceny!

Stavebné úvery v PSS, a. s., len za 2,9 % roène
Lepie bývanie pre kadého
Od mája prináa Prvá stavebná sporite¾òa, a. s., pecializovaná banka na podporu výstavby a bývania, svojim klientom horúce novinky.
Hovoríme o nich s Ing. Stanislavom Sasinkom, okresným riadite¾om
PSS, a. s., v Stupave.
Naèo sa môu tei nai èitatelia?
Od mája ponúkame klientom stavebný úver s roènou úrokovou sadzbou iba 2,9 %. V doteraz platných tarifách bolo moné vyui najniiu úrokovú sadzbu stavebného úveru 4,7 %. Stavebný úver
s roènou úrokovou sadzbou 2,9 % môu vyui aj spoloèenstvá
vlastníkov bytov, bytové drustvá a iné právnické osoby.
Ako je to v tomto roku so tátnou prémiou?
Samozrejme, aj v nových úverových tarifách, na ktoré je moné èerpa stavebný úver iba 2,9 % roène, získajú stavební sporitelia k svojim vkladom tátnu prémiu. Jej výka je v tomto roku maximálne
2 500 Sk.

Mestský úrad Stupava oznamuje, e v sobotu 28.5.2005 od
9.00 do 13.00 bude opä prebieha zber nebezpeèného odpadu od obyvate¾ov Stupavy (drobná chémia: farby, postreky, riedidlá, lepidlá a pod., odpadový motorový olej).
Stanovite sa bude nachádza na mestskom parkovisku na
bývalom trhovisku v Stupave.

Nebudú ma klienti problémy s ruèením za stavebné úvery?
Stavebný úver a do výky 800 000 Sk rozdielu medzi cie¾ovou a nasporenou sumou je moné èerpa bez ruèite¾a, skúmania bonity
a zabezpeèenia záloným objektom. Take ak stavebný úver je polovicou cie¾ovej sumy, potom má klient k dispozícii 1,6 milióna Sk A to
u je suma, za ktorú aj v Bratislave kúpite nový byt a nielen jednoizbový. Zdôrazòujem, e noviniek je viac, preto pozývam vetkých
záujemcov do naich obchodných zastúpení.

Zároveò budú poèas víkendu od 27.5. do 29.5.2005 na obvyklých stanovitiach pristavené kontajnery na ve¾koobjemový odpad.
Do ve¾koobjemových kontajnerov za zakazuje uklada odpad
zo zelene, nebezpeèný odpad a zmesový komunálny odpad.

Navtívte nás na adresách:
Hlavná 46, Stupava, tel.: 02/ 6593 5990
ISTRA CENTRUM, Istrijská 6, tel.: 0903/ 213466
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Rôzne

Konc jak ivé (II)
Jeden by neuvjeriu, co sa v temto táce ecko moe stat! Tak ten
ná za sa zaèau uchádzat o pomoc z európskej únije, co mu dávám za pravdu, e sa koneène
chyciu príleitosci a rozumu. Reku eci si pomáhajú, ijeme
v jedném európském domje, negdo právda v suteréne, nekdo
konc pod strechú, ale sme jakoe doma, nech si chuapec pomoe, ket sa dá. Ná, ale tých
velijakých papírú co k tej pomoci potrebovau, konc mohli vyrúbat jeden strom, aby teho papíru
byuo akorát. U mjeu ecko
v hrsci, eném co mu chybovau
výpis z registra trestú. On tvrdzí,
e ivot ho potrestau jak sa patrí,
ale ináè, e je èistý, tak si to nechávau na poslední chvílu. A to
nemneu robit! Hnet ieu po tem,
e to je na poèkaní, friko vybaví
a bude pokoj. Vybaviu. Papír mu
vydali a tam mneu napísané, e
byu právoplatne odsúdzený súdem v Malackách za organizovaní prodaja luckých orgánú. Panenkomarijaosvábená, jaké orgány on prodávau a kedy?! ak
ket sem ho poslaua na rínek prodávat zvazanièky grincajchu, byu
tak nemoný, e to sceu rozdávat, ak on by nic neprodau ani
figu drevenú, né to eèe orgány.
ak on by skúr potrebovau negde pod rukú kúpit si konc novú
huavu aj s nejakým lepím mozgem! No, papír nepuscí, mneu to
tam napísané a eèe mu poradzili, e u je to dávnejí trest, tak
by moheu poáadt súd, aby mu
to jako za dobré chovávní vymazali. No nic, spytovau si chuapec svjedomí, no na ten hrích si
spomenút nemoheu, ieu do
tých Malacek jak na popravu.

A tam zas eném, e ket sa slune
a spravodlivo správau a nic nevyvédeu, e nech poádá o vymazní trestu a e oni to polú potom
na ten registr a bude jakoe èistý. To ho u nasrauo, ináè to nevím povidat, a zaèau im vysvjetlovat, e nikedy nebyu on súdzený a proè to tam teda má napísané, e si ho moseli s nejakým
lotrem pomýlit a jak on k temu
dojde. No akorát tá osoba, co to
mneua na starost tam nebyua,
tak mu kázali dojít v pátek, e to
pohledajú, e ufam sa negde
staua chyba, e poèítaè není èovjek a èovjek zas není poèítaè
a té je omylný. No ten vypádau
jak prevalcovaný, s ním nebyua
reè a on je taký rídký, u sme sa
báli, e temu zaène vjerit a zbalí
s apújde si sednút do base. No
ne byu ten pátek to sme si vystáli, té sa tam moheu vybrat ve
tvrtek a né od pondzelka na ten
pátek èekat. Múj ho sceu rozveselit, tak mu zavolau, kapesník si
dau na sluchátko, aby jakoe nepoznau jeho huas a pýtau sa ho
esli prodává súèastky, e by potrebovau novú huavu a esli má aj
katalóg a esli náhodu nemá na
skuadze huavu majora Zemana.
A u nevydraua a zaèau sa rehotat jak smjadný kúò.Ten chuïák skoro odpadeu ne pochopiu, e takto ho sce rozesmít jeho svokr, ale co èovjek moe èekat od rodziny a eè k temu
vyenenej...
Nescem nikomu teda radzit, ale
ket si idete neco vybavovat a máte doloit aj výpis z registra trestú, zaènite s tým výpisem, lebo
èovjek nikedy neví, esli je na porátku a neco nevyvédeu, alebo
esli sa v tem poèítaèi negdo nepomýliu. Èert nespí, eném
dríme!
Vaa Mari Pilná

Riadková inzercia
l H¾adám prenájom v Stupave,
v garzónke, v 1-izb.byte, alebo
v 1 izbe viacizbového bytu.
Zn: pre tudenta za rozumnu
cenu! tel.: 0903 361 281
l Vymením 2-izbový byt za väèí, alebo kúpim 4-izbový.
Tel.:02/65 935 088
l tudentka S ponúka opatrovate¾ské sluby pre deti vo veèerných a poobedòajích hodinách
+ víkendy. Bliie informácie na

tel.è. 0910 375 187
l Lacno predám obleèenie po
10 roènom chlapcovi. Info na t.è.
0908 790 217
l Predám kodu 105 GL bledomodrej farby RV 9/81, 75 000 km,
STK-2006. Cena dohodou.
Tel. 0907 634 727
l Odstúpim obchodný priestor
v Stupave na Hlavnej ul. /12 m2/.
Tel.: 0903 686 285
l Predám  1203, odhlásená,
pojazdná na ND. Cena: 5000,Tel.: 0918 498 737

Výrobca sladidiel doplnkovej výivy h¾adá samostatných
distribútorov so ivnostenským listom, prípadne brigádnikov
na uzatváranie objednávok. Tel.: 0905 443 689

Mestská kninica Ruda Morica v Stupava informuje:
Týdeò slovenských kniníc bol v tomto roku vyhlásený od 18.apríla
do 24.apríla. Poèas tohto týdòa sa v naej kninici konali tieto podujatia:
- 1 finále súae o "Krá¾a detských èitate¾ov Stupavy 2005" - zúèastnilo sa 33 detí III. a IV.roèníka Z,
- 3x nás navtívili deti M zo Stupavy a z Borinky, ktoré si pozreli
kninicu a pekné rozprávky,
- 22.4. bola uzávierka literárnej súae "Príroda je ivot pre kadého".
Zapojilo sa 12 Z okresu Malacky a Z Suèany a poslali nám 33
literárnych prác. Vyhodnotenie bude v máji.
- poèas celého týdòa boli v dospelom aj detskom oddelení výstavky kníh slovenských autorov a v detskom oddelení nástenný kvíz
o prírode,
- vo tvrtok 21.4. sme privítali v kninici spisovate¾a ijúceho v Stupave pána Frantika Jurigu s manelkou. Stretli sa s demi D. Pani
Jurigová predstavila tvorbu pána manela a preèítala deom nieko¾ko úryvkov z kníh "Deti, vtáci, zvieratá" a "Rozprávky o celkom obyèajnom Krá¾ovi". Po preèítaní zaujímavých úryvkov sa rozprúdila beseda medzi demi a spisovate¾om. Deti odchádzali z kninice spokojné, e zaujímavo strávili popoludnie s knihou.
Z.O.

Mestské kultúrne stredisko v Stupave pozýva

5. jún od 15.00 hod - Popoludnie pre deti (detská diskotéka, súae, nafukovacia
trampolína, jazda na koni) amfiteáter Borník - podujatie je organizované s podporou a v spolupráci s Okresnou organizáciou ANO Malacky
10. jún o 10.00 hod - Medzinárodný detský folklórny festival - vystúpenie súborov
z Litovska, Srbska a Slovenska v Kultúrnom dome v Stupave
11.jún od 8.00 hod - Stupavský jarmok pri Kultúrnom dome v Stupave, prihláky
na predaj na t.è.02/65934312
26. jún o 15.00 hod - X.roèník festivalu dychových hudieb Stupavská krídlovka
2005, Sedliacky dvor (v prípade nepriaznivého poèasia v Kultúrnom dome) v Stupave

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

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

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

16

