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NEPREDAJNÉ

V Novom èase sme si preèítali, e koláci v Pezinku zaili svoju súa Super star. Stupavská kola má takéto podujatie u dávno za sebou, ete
v decembri minulého roka vyvrcholilo kolské kolo súae prehliadkou tých najúspenejích. V Stupave h¾adal Super star kolský èasopis
Ámosáèik a veru bolo z èoho vybera. Podujatie sa stretlo s podporou vedenia koly, v porote zasadli pani uèite¾ky, pán riadite¾, profesionáli z
hudobnej brane a predsedom poroty bol moderátor televízie JOJ Braòo Ondru. Naujspenejí speváci získali exkluzívnu zmluvu - budú
úèinkova pri podujatiach mesta Stupava. Preèo to spomíname a teraz, nu preto, e v sobotu 16. apríla bolo premietanie videozáznamu z
tohto podujatia, DVD si môete objedna v Kultúrnom dome,02/65934312.

Riport

Editoriál

Koho by nezasiahla správa o smrti Svätého Otca.
V dnenom svete plnom informácií sa o tom dozvedeli vetci, vrátane bezdomovcov, ktorí ako svadobní
obsmàdaèi pod oknami retaurácií niekde len k tejto
správe prili. Neviem, èi sa to hodí a èi mám to právo
zverejni osobné vyznanie, otvorenie sa, ale nedá mi
nevyjadri sa k tejto udalosti. V roku zvolenia Karola
Wojtylu za pápea som mal skoro estnás rokov
a bol som gymnazistom. Tak ako mnohí som sledoval intronizáciu pápea na èiernobielom televízore
a pochopite¾ne na ORF, rakúskej televíznej stanici. To
vysvetlenie píem preto, e najmä mladej generácii
sú mnohé veci nepochopite¾né a úplne cudzie a pritom sme tak ili. Sledoval som túto udalos a uèil
som sa nemecké slovíèka a to uèenie mi niè nedalo.
Ani tá vo¾ba mòa a tak neoslovila, lebo som bol zväzákom a tieto veci mi boli cudzie. Tradièná katolícka
výchova sa podobala tej benej rutine. A roky potom,
aspoò v mojom ivote, sa odvíjali pod¾a môjho svedomia. Po prvýkrát mòa Svätý Otec oslovil, keï vyhlásil za sväticu Aneku Èeskú. Udalosti, ktoré nasledovali a boli tak hektické a revoluèné, ani tie neboli
pre mòa tým "taneèným parketom", aby som sa zmenil. A napriek vetkým pochybnostiam a úskaliam
som tomuto výnimoènému èloveku v dejinách ¾udstva zaviazaný. Nebolo to pod tlakom emócií, nebolo to
pod tlakom zmien a prispôsobenia sa, aby èlovek
preil v novej situácii, nebolo to jednoduché bez vyznania sa zo svojich omylov, bolo to tak strane
zloité a tak vnútorne preité, e svojím dopadom sa
to rovná rodozmene. Ale tým sa nechválim, lebo sa
nie je èím, v dobe, ktorá napriek vetkej slobode je
naklonená skôr tomu ¾udskému a sebeckému chápaniu sveta, skôr vysvet¾ujem. Mòa Ján Pavol II. oslovil
pochopením a odpustením, spodobovaním boieho a
¾udského princípu, tým, e nad vetky ideológie platia
univerzálne princípy, ktoré èlovek nemôe potlaèi,
keby boli akoko¾vek tvrdé, nepríjemné a nepohodlné.
To nie je o tom, èi nám princípy vyhovujú! To je
o tom, èi sme schopní princípy nielen vyznáva, ale aj
uplatòova. To je o presvedèení a v tomto prípade aj
o vierovyznaní, ktoré buï je alebo nie je. "Kameò, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameòom uholným... "
(èas textu almu) a tým kameòom sa stal (po svojom ukriovaní) Kristus a láska. Ten kameò a základ
sme spochybnili, presne tak ako jeho súèasníci, ale
ten je veèným princípom a východiskom pre nae
¾udské bytie. K tomu dospievame v dvadsiatomprvom storoèí, po akých skúsenostiach s nastolením
naej ¾udskej spravodlivosti a ideí rovnosti, ktoré
napokon" v najlepom úmysle" boli pokropené ¾udskou krvou.
A tak pri hodnotení toho, èo zasiahlo môj osud, moje
bytie, môem poveda, e skúaný i tou svetskou slávou, pominute¾nou po¾nou trávou, i tými najkrajími
ideami vyma¾ovanými snami èloveka, musím prizna,
e v èloveku je zasiata túba po univerzálnych, vyích hodnotách, ¾udským poznaním neodhalite¾ných.
To nezniuje ich hodnotu, to im pridáva na ich veobjímajúcej platnosti. Nevymenil som prvomájové
sprievody za procesie len tak... Nepoliapal som
svoju minulos len tak... Oslovil ma èlovek, ktorý
lásku ku svojmu blínemu postavil ako najdrahiu
obe na boí oltár.
Ak niekto zasiahol moje vedomie, zmý¾anie a spôsob ivota tak je to práve Svätý Otec. Netvrdím to len
tak v situácii plnej oprávených emócií, ale práve v tejto situácii povaujem za dôstojné poïakova mu za
vetky jeho skutky, ktoré viedli k tým obrovským
zmenám. Nielen k tým, ktoré nás oslobodili a pomohli
k otvoreniu úst, ale najmä k tým, ktoré otvorili ¾udské
srdcia.

Stupava v centre pozornosti kraja

Príprava projektov pre èerpanie finanèných prostriedkov z fondov EÚ sú stále aktuálnou témou. O ich èerpanie
sa môu (pod¾a konkrétnych výziev a opatrení) uchádza obce a vyie územné celky, v naom prípade
Bratislavský samosprávny kraj (BSK), podmienkou pre investièné projekty je vlastníctvo k danej nehnute¾nosti.
Z tohoto dôvodu môe kraj podáva projekty na rekontrukciu nehnute¾ností, ktoré sú v jeho majetku a správe
(stupavský katie¾, múzeum Ferdia Kostku). Vïaka iniciatíve mesta Stupava a dobrej spolupráce s BSK sa
podarilo zaradi tieto objekty medzi projektové zámery kraja.Tri z celkového poètu 14 projektov u Bratislavský
samosprávny kraj predloil na schválenie. Konkrétne ide o investièné projekty rekontrukcie katie¾a a parku
v Stupave, modernizácie budovy Malokarpatskej kninice v Pezinku a neinvestièný projekt Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK.V najbliom období Bratislavský samosprávny kraj predloí ïalie 2 projekty - Rekontrukcia synagógy, Senec a Rekontrukcia katie¾a a revitalizácia záhrady, Modra. Prináame informáciu o projektoch týkajúcich sa Stupavy a náho regiónu.

Rekontrukcia katie¾a a parku, Stupava

Bývalý Pállfyho katie¾ sa nachádza v centre mesta Stupava a spolu s èasou pri¾ahlého parku je vo vlastníctve
BSK. V súèasnosti slúi ako Domov pre dlhodobo chorých. Katie¾ je v nevyhovujúcom stave a vyaduje si
nároènú rekontrukciu, na ktorú nemá BSK dostatok finanèných prostriedkov. Projekt je pripravovaný v zmysle
opatrenia è. 1.5. Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedièstva, v ktorom je moné predloi projekt
so iadosou o finanèný príspevok z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na rekontrukciu a modernizáciu
budov a objektov historického, kultúrneho a národného významu, vrátane úpravy ich okolia. Projekt
rekontrukcie katie¾a a parku v Stupave je zameraný na rekontrukciu vonkajieho vzh¾adu /fasády/ katie¾a
vrátane úpravy pri¾ahlého parku. Cie¾om je obnovi pôvodný vzh¾ad katie¾a pod¾a historických výkresov a
rekultivova zanedbaný park.
Projekt bol predloený riadiacemu orgánu /Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR/.
Predpokladaný zaèiatok realizácie projektu: 21. 3. 2005
Predpokladaná dåka trvania projektu:
20 mesiacov
Predpokladané ukonèenie projektu:
21. 11. 2006
Celkové náklady na projekt:
40 mil. Sk
Spolufinancovanie BSK:
2 mil. Sk

Regionálny most, Záhorská Ves - Angern ( v tádiu prípravy)

Projekt je pripravovaný v zmysle opatrenia è. 1.2. Podpora spoloèných sluieb pre podnikate¾ov, v ktorom je
moné predloi projekt so iadosou o finanèný príspevok z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na výstavbu technickej infratruktúry súvisiacej s výstavbou priemyselných zón, vedecko-technologických parkov a
výskumno - vývojových a inovaèných centier. Podobne v opatrení è. 1.4. Podpora spoloèných sluieb v oblasti
cestovného ruchu a rekreácie je moné predloi projekt investièného charakteru zameraný na sprístupnenie
atraktivít územia.
Projekt výstavby pevného dreveného sklápacieho mosta riei prepojenie obcí Záhorská Ves - Angern cez rieku
Moravu namiesto doterajej kompy vybudovanej z prostriedkov PHARE CBC. Cie¾om projektu je obnovi historický most medzi obcou Záhorská Ves a rakúskou obcou Angern a vybudova hranièný priechod, ktorý nebude závislý od poveternostných podmienok a výky hladiny rieky Morava. Most bude ma dåku 200 - 240 m
a bude slúi pre vozidlá do 6 ton, s výnimkou autobusov. Súèasou mosta bude aj dráha pre cyklistov a chodník kolonádového charakteru pre peích.
Predpokladaná doba výstavby:
2005 - 2006
Celkové náklady na projekt:
40 mil. Sk
Spolufinancovanie BSK:
2 mil. Sk

Vybudovanie Centra keramiky Ferdia Kostku, Stupava (v tádiu prípravy)

Projekt je pripravovaný v zmysle opatrenia è. 1.5. Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedièstva,
v ktorom je moné predloi projekt so iadosou o finanèný príspevok z Európskeho fondu pre regionálny
rozvoj na výstavbu a rekontrukciu remeselných dvorov a obnovu kultúrnych tradícií a zvykov.
Cie¾om projektu je vybudova prístavbou k múzeu Ferdia Kostku v Stupave centrum keramiky, v ktorom by sa
podporovala èinnos cechu keramikárov regiónu, usporiadali sa pravidelné keramické trhy a tvorivé stretnutia
so zahraniènými partnermi. Súèasou centra by bola aj výstavná sieò keramiky a predajòa keramiky.

Reakcia na èlánok "Má ete remeslo zlaté dno?"
uverejnený v Podpajtúnskych zvestiach è. 3/2005

V èlánku "Má ete remeslo zlaté dno?", ktorý bol uverejnený v Podpajtúnskych zvestiach è. 3/2005 by som rád oznámil, e ma rozhodne neteí, ak niektorí zo ivnostníkov, ktorí poskytujú obèanom náho mesta potrebné sluby, sa rozhodnú ukonèi s touto èinnosou. Týka sa to i obuvníka pána Rudolfa Tarabu. Pravdou vak je, e zvýenie miestnych majetkových daní nie je dôvodom jeho
rozhodnutia o ukonèení ivnostenského podnikania. V tomto konkrétnom prípade zvýenie oproti roku 2004 predstavuje 500,- Sk
roène, èo je èiastka, ktorá je moná individuálneho rieenia - výnimkou.
Skutoènou príèinou sú vak povinnosti vyplývajúce z prevádzkovania ivnosti a to odvody do zdravotnej poisovne pod¾a zák. è.
580/2004 o zdravotnom poistení. Tie odvody do sociálnej poisovne pod¾a zák. è. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. V prípade, e
podnikate¾, dôchodca dosiahol v roku 2004 vyí príjem ako 74 220,- Sk je povinný plati mesaène odvody do zdravotnej poisovne
vo výke 14% z vymeriavacieho základu, príp. z minimálnej mzdy, ktorá je 6500,- Sk. Táto platba predstavuje èiastku 910,- Sk. Platby
do sociálnej poisovne predstavujú mesaène v prípade p. Tarabu èiastku 1765,- Sk (nemocenské poistenie 4,4%, dôchodkové poistenie starobné 18% a rezervný fond solidarity 4,75% z minimálnej mzdy). Mesaène je to spolu 2.675,- Sk a za rok je to èiastka odvodov
v sume 32.100,- Sk. Napriek tomu, e si prácu p. Tarabu ve¾mi váime, predpokladáme, e práve tieto platby ho viedli k rozhodnutiu zrui ivnos. Vyplývajú vak zo schválených zákonov parlamentom, na èo samospráva miest a obcí nemá kompetenciu k zmene,
resp. k ich odpusteniu.
Mesto predloí poslancom Národnej rady Slovenskej republiky z tohto regiónu podnet na zmenu uvedených zákonov.
Ing. Ján Bele, primátor mesta Stupava
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Udalosti z regiónu
Slávnostné odhalenie pamätníka M.R. tefánika

Stupava - Rozhodnutím mestského zastupite¾stva bude obnovené
pamätné miesto na Námestí M.R. tefánika, kde je u teraz osadený
pamätník generálovi M.R. tefánikovi. Pamätník je dielom stupavskej
kamenosochárskej firmy p. Karola Kostku, pod¾a návrhu je K. melík.
Osobitným umeleckým dielom je tefánikova bronzová busta od
Doc. Jána Hoffstädtera, akad. sochára a terajieho rektora VVU v Bratislave. Mesto Stupava sa znovupostavením pamätníka generálovi
M.R.tefánikovi pripája k slovenským obciam, ktoré týmto spôsobom
vyjadrujú úctu osobnosti, ktorá svojím ivotom a dielom patrí medzi
najvýznamnejích slovenských vlastencov, politikov a navye je medzinárodne uznávanou osobnosou v oblasti politiky a vedy. Mesto
Stupava takto spláca svoj dlh voèi predchádzajúcim generáciam, ktoré u v roku 1929 pochopili význam osobnosti generála tefánika,
z verejnej zbierky a s pomocou verejných prostriedkov, mu postavili
dôstojný pamätník. Z tohto poh¾adu akt obnovy pamätníka je aj prihlásením sa k miestnym dejinám a ku znovuobnoveniu tefánikovskej
tradície v povedomí Stupavèanov.
Vychádzajúc z týchto skutoèností bude odhalenie pamätníka vyvrcholením celomestských podujatí venovaných ivotu a dielu generála
M.R. tefánika. Slávnostné odhalenie pamätníka sa usktutoèní v deò
výroèia tragickej smrti M.R. tefánika, t.j. 4. mája. Súèasou programu
je slávnostné zasadnutie mestského zastupite¾stva. Odhalenie pamätníka je naplánované na 18.30 hod, mesto pri tejto príleitosti vydá
poh¾adnicu s vyobrazením pôvodného i súèasného pamätníka (do
konca mája).
-msks-

V pondelok 4. apríla sme si pripomenuli 60-te výroèie oslobodenia
Stupavy vojskami 2.ukrajinského frontu Èervenej armády. Pri tejto
príleitosti sa konala pietna spomienka pri pomníku Kvet vïaky a pri
hrobe sovietskych vojakov na Obore.

Okrá¾ujúci spolok

Pri príleitosti obnovenia pamätníka M.R. tefánika sa patrí pripomenú aj spolok, ktorý stál pri zrode viacerých iniciatív, ktoré nám zostali
ako dedièstvo. V polovici 19. storoèia sa v celom bývalom Uhorsku
rozmohla móda zaklada v mestách a mesteèkách spolky. Bola to klasická obèianska iniciatíva, ktorá z neverejných finanèných prostriedkov skrá¾ovala podmienky bývania, ktoré boli priemyselnou revolúciou znaène vzdialené od harmónie èloveka s prírodou. V roku 1910
vznikol okrá¾ujúci spolok aj v Stupave. Jeho duou bol a do konca
druhej svetovej vojny miestny lekárnik Adolf Eduard Zimprich (18841961). Prvou ve¾kou aktivitou okrá¾ujúceho spolku v obci bolo vysadenie gatanovej aleje pozdå hlavnej ulice. Spolok sa podie¾al na
úprave verejných priestranstiev a v dvadsiatych rokoch 20. storoèia
pod vzmáhajúcu sa gatanovú aleju osadil lavièky na oddych. V roku
1924 postavil jednu z dominánt hlavného námestia v Stupave pred
kostolom sv. tefana - pomník padlým v prvej svetovej vojne. Vkusný,
jednoduchý tvorcový pomník s vyrytými menami vetkých padlých
obèanov Stupavy je zvýený valcovitým ståpom, zakonèeným dvojramenným kríom. K 10. výroèiu vzniku èesko-slovenského tátu zasadil okrá¾ujúci spolok v priestore medzi kostolom a kalváriou "lipu slobody". Zahanbi sa nedal ani tátny osvetový zbor, ktorý v roku 1929
postavil ved¾a budovy ¾udovej koly sochu Milana Rastislava tefánika. V esdesiatych rokoch padla za
obe rozirovaniu cesty prekrásna gatanová aleja,
z ktorej sa dodnes zachovalo iba torzo. U predtým
zmizol z námestia pomník
Milana Rastislava tefánika.
A s nimi odili do nenávratna mnohé cenné a týlovo
jednotné budovy popri
hlavnej ceste, take dnes
sa mesto len s akosami
vyrovnáva so stratou svojho
"genius loci". Rovnako sa
vytratila ochota obèanov
vlastnými silami a z vlastných prostriedkov urobi
nieèo pre skrálenie verejných priestranstiev.

Rehabilitaèné stredisko v Stupave hodnotí pani primárka MUDr. H.
Leovièová ako jedno z najlepie vybavených. Buduje sa u nieko¾ko
rokov a na vybavenie prispievalo mesto zo svojho rozpoètu. Prístroje
sú finanène nároèné, ale vracajú pacientom zdravie, èo je k nezaplateniu. Dr. Leovièová vysvet¾uje úèinky prístroja interferenèných prúdov s vákuovou jednotkou.

Podnikanie v po¾nohospodárstve a v potravinárskom priemysle je
u nás na okraji záujmu. Po¾nohospodárske firmy, vrátane rodinných
fariem majú úspech prei, ak sú schopní svoju produkciu zhodnoti.
Znamená to nielen spracovanie produktov, ale aj reklamu, marketing
a úspený predaj na trhu. V susednom Maïarsku v mestskej èasti
Budapeti-Vecsés dokázali urobi s kapustou zázrak. Zásobujú hlavné mesto,maïarský trh a presadili sa v Rumunsku a na Ukrajine. Pritom ide výhradne o rodinné farmy a malé podniky.

-Dr. A. Hrnko3

Z obcí
Príchod Slovanov a vytvorenie ich prvých politických truktúr

I n g .  t e f á n i a G a z d o v á C K TA R -T O U R

- dokonèenie z èísla 3/2005

900 68 Plavecký tvrtok 330
tel.,fax: 034/7793327, 02/6380259
02/6478445, 0905 429 045, 0907 211 957

Najèastejie bola k telu màtveho uloená keramika, predovetkým baòaté, zhruba
dvojkónické hrnce s vytiahnutým a zaobleným, poprípade kolmo skrojeným
ústím, na pláti zdobené rytou vlnicou, ryhovaním, poprípade mnohonásobnými
vpichmi. Výka hrncov kolísala medzi 11,4 a 18,5 cm, priemer dna od 4,7 po 9,5
cm. Druhú skupinu tvoria niie misky, zdobené takisto vlnicou a obvodovými
ryhami. Výdu majú v hornej èasti a ústie vytiahnuté. Pri priemere dna 8,8 a 9,5
cm dosahovali misky výku medzi 7 a 9,5 cm. Materiál, z ktorého boli nádoby
vytvorené, bol po vypálení ltohnedej a hnedoèervenej farby. Niektoré exempláre
sú premieané so s¾udou. Èas nádob je toèená na kruhu, no nechýbajú ani nálezy
keramiky, ktorá bola vo¾ne modelovaná v ruke.
elezné predmety boli na pohrebisku zastúpené skromnejie. Nechýbajú tri jednoduché noe a ocie¾ka lýrovitého tvaru, pouívaná na zapa¾ovanie ohòa. Z militárií
sa naiel otep s úzkym listom a pomerne krátkou tu¾ajkou, ako aj malé fragmenty eleza, pravdepodobne zbytky streliek. Spomenú treba aj ploský kamenný brúsik zo zelenkastej bridlice s kruhovým otvorom na zavesenie k opasku.
Tento pomerne chudobný inventár dopåòa kolekcia perkov - náuníc a náhrdelníka. Najkrajie náunice sa nali v hrobe oznaèenom pod èíslom 2 (pod¾a milodarov urèený ako dievèenský). Nad lebkou leala bronzová lunicová náunica a
menia náunica zdobená príveskom v tvare hrozienka. Ïalí exemplár s lunicou
sa nachádzal po ¾avej strane hlavy. Pod lebkou a pri ¾avom spánku boli jedna lunicová, jedna hrozienková náunica a krúok z tenkého drôtiku. Pochované dievèa
malo hrdlo zdobené náhrdelníkom, pozostávajúcim z oválnych liabkovaných perál zo zeleného skla, korálu z modrého skla a tyroch perlièiek z bronzu. Ozdobu
odevu tvorili dva zelené, sklenené gombíky s kovovým ukom. Poèet nálezov
v hrobe, rovnako ako ich poloha signalizujú, e ilo pravdepodobne o prísluníèku
sociálne najvyie postavenej vrstvy (rodiny?) vo vèasnostredovekom Máste.
Jednoduché bronzové krúky do vlasov, nájdené v nieko¾kých ïalích hroboch sa
honosnosou ani zïaleka nevyrovnajú klenotom z hrobu è. 2. ¼. Kraskovská predpokladala, e ide o perky, zhotovené mimo náho územia, na rozdiel napr. od
elezných predmetov, pri ktorých mono odôvodnene predpoklada, e boli vyrobené exploatovaním spomenutých loísk neïalekých bahenných rúd.
Výskum pohrebiska, hoci podobne ako v prípade staroslovanskej iarovej nekropole, bez zistenia súèasného sídliska, mono hodnoti ako ve¾mi dôleitý príspevok k dejinám Stupavy. Dokladá nielen úroveò vèasnostredovekej materiálnej kultúry a remeselnej úrovne, ale i sociálnu diferenciáciu spoloènosti. Pod¾a keramiky
a pohrebných obradov je evidentné, e ilo o staroslovenskú populáciu bez zásahu staromaïarských prvkov do ich materiálnej kultúry, kontinuálne preívajúce aj
po príchode starých Maïarov do oblasti stredného Dunaja. V tomto prípade mono oprávnene predpoklada, e pochovaní boli priamymi predkami dnených obyvate¾ov Stupavy.
Z archeologického h¾adiska mono na vyie uvedené nálezy nadviaza predovetkým spomenutím dokladov vèasnonovovekého a neskorostredovekého osídlenia,
ktoré sa obèas objavujú pri zásahoch do zeme i priamo v centre dnenej Stupavy.
Na základe zberu èrepov nemono vylúèi zaniknutú stredovekú osadu v polohe
Ivance. To je u vak obdobie, ktoré mono tudova predovetkým cez písomné
pramene, prípadne etnológiou a doklady materiálnej kultúry tu hrajú len sekundárnu èi terciálnu úlohu. Z h¾adiska pravekých a vèasnostredovekých dejín obce vak
mono oèakáva ïalie významné archeologické nálezy, pretoe slovenskí archeológovia pokladajú územie Stupavy za archeologicky významné územie. V ich práci
by im výrazne pomohli miestni obèania, keby ohlasovali vetky nálezy, ktoré dokumentujú ivot naich predkov. Mono práve nimi objavené nálezy môu doplni
chýbajúcu mozaiku o ivote naich predkov v minulosti a histórie naej obce.

www.cktartour.sk

Lurdy - letecky
30.4.-1.5.2005

Po¾sko-Nede¾a Boieho Milosrdenstva
T: 2.4.-4.4.2005 /1x noc¾ah/

1.350,- Sk

Lurdy - Parí

/Nevers, Paray el Monial,
Saint Maries, Marseille/
T: 24.4.-1.5.2005

6.600,- Sk

Po¾sko

/Licheò, Bochòia, so¾ná baòa,
Èenstochowá, Krakow/
T: 19.4.-24.4.2005

3.500,- Sk

Lurdy - Fatima-La Salette

/Monako, Santiago de Compastela,
Montserrat/
T: 11.5.-21.5.2005
10.150,- Sk

Skvosty stredného Talianska
/Florencia, Pissa, Montecasíno,
Nettuno, Neapol, Pompeje, Siena/
T: 15.5.-21.5.2005

6.800,- Sk

Perly Severného Talianska

BYTOVÝ TEXTIL - Mária Jánoíková

/Miláno, Lago di Garda,
Verona, Padova, Benátky/
T: 13.7.-18.7.2005

Malacká 18, Stupava, Tel.: 02/65 934 977

-

11.000,- Sk

záclony /hotové a metrá/ a závesy
koenky
nábytkové látky
antialergické paplóny a vankúe
deky a poste¾né prehozy
poste¾né súpravy
OTVORENÉ :
uteráky a osuky
Po - Pi: 9,00 - 18,00 hod.
obrusy
So: 8,00 - 12,00 hod.

4.800,- Sk

Po stopách svätcov - Taliansko
/Padova, Assisi, Cascia,
S.g.Rotondo, Bologna/
T: 6.5.- 11.5.2005
4

5.900,- Sk
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Opýtali sme sa primátora mesta Stupava
Obèania sa pýtajú, èo sa v Stupave deje, èo sa buduje, èo sa
pripravuje, èi sa hýbe s problémami, ktoré pretrvávajú u nieko¾ko rokov. V predchádzajúcom
volebnom období boli ulice rozkopané - robila sa kanalizácia, teraz je u dva roky k¾ud, kanalizácia sa nerobí. Vybudovalo sa parkovisko, rekontruovali sa priestory klubu dôchodcov, sociálneho odboru, v nových priestoroch
sa nachádza mestská polícia.
V zvestiach informujeme o opravách a rekontrukciách, ktoré
prebiehajú v budovách koly,
materských kôl, ale to vidia len
rodièia detí a ostatných obèanov,
to ani ve¾mi nezaujíma. Obèania
sledujú rozmach individuálnej výstavby, èo spôsobuje zahustenie
premávky, pribúdajú noví obèania, ale to zase nerobí mesto.
A takto (mono aj pri pive) pri
"vyhodnotení práce mesta Stupava" môu zaznie i kritické pripomienky, e sa v Stupave niè
zvlátne nedeje(!) ¼udia porovnávajú Stupavu s okolitými mestami - ako majú vybudované námestia, chodníky zo zámkovej
dlaby, verejné osvetlenie, kruhové objazdy, ako sa vade budujú sídla bánk, firiem atï.
Zaostáva nae mesto v porovnaní s inými alebo sa len pripravuje
na svoj rozmach a táto prípravná
etapa (skrytá pred oèami verejnosti, ale o to nároènejia) bude
prís¾ubom a dobrým tartom rozvoja mesta?
Opýtali sme sa primátora mesta
Ing. Jána Belea, ako vníma súèasnos a najbliiu budúcnos
mesta Stupavy.

Ppzv: S prenosom kompetencií
na samosprávu v oblasti kolstva preli do správy mesta
koly a kolské zariadenia.
Nielen budovy, ale aj personál
a ïalie povinnosti súvisiace
s prevádzkou základnej koly,
materských kôl, umeleckej
koly a kolských zariadení.
Aká je situácia v kolstve
dnes?
Ing. J. Bele - Je pravdou, e
opatrenia, ktoré mesto robí
v kolstve skutoène vnímajú len
rodièia detí, ktoré navtevujú
kolské a predkolské zariadenia
a zamestnanci týchto zariadení.
Treba vak poveda, e Stupava
doteraz nemusela prikroèi k uzatváraniu alebo obmedzovaniu
prevádzky týchto zariadení. Napriek zloitej situácii vo financovaní kolstva za posledné dva roky sme na základnej kole dokonèili opravu celej strechy. Zre-

kontruovali sme podlahu ve¾kej
telocviène a opravili podlahy ïalích dvoch telocvièní, zrekontruované boli sociálne zariadenia v telocviènom trakte a tie vymenené svietidlá v telocvièni
starej budovy. Boli vymenené podlahy v celej budove základnej
koly, na chodbách a schodiskách. V rámci zateplenia boli vymenené okná vo ve¾kej telocvièni
a sociálnych zariadeniach pri telocvièni. Opravili sme strechu
materskej koly na ul. J. Krá¾a
a zaèali sme s postupným vymieòaním okien na materských kolách. V tomto roku chceme opravi strechu materskej koly na ul.
Ruovej a pokraèova v zatep¾ovaní objektov predkolských zariadení spôsobom výmeny okien.
Výchovno - vzdelávací proces na
základnej kole, ako prenesená
kompetencia, je finanène zabezpeèený. Horia je situácia v originálnych kompetenciách (zodpovednos samosprávy), kde chýbajú prostriedky na mzdy, ako aj
na sluby a tovary. Vïaka pochopeniu rodièov a za pomoci sponzorov sa nám vak tieto úlohy
darí postupne zvláda.

alternatíva sa bude realizova,
pristúpi sa k stavebnému konaniu a týmto projektom sa bude
mesto uchádza o získanie prostriedkov zo trukturálnych fondov Európskej únie.
Ppzv: Dôleitým problémom,
ktorý sa dotýka obèanov, je odkanalizovanie zostávajúcich
èastí mesta. Hovorí sa o investièných nákladoch vye 100 miliónov korún, o ktoré mesto
iada prostredníctvom Bratislavskej vodárenskejspoloènosti z kohézneho fondu v rámci
programu ISPA. Zloitý proces
hodnotenia a administratívne
postupy zo strany fondu akoby
posúvali iados do stratena.
Je táto monos "stratená" alebo musíme by trpezliví ?
Ing. J. Bele - V súèasnosti tento
projekt Bratislavská vodárenská
spoloènos odsúhlasuje s Ministerstvom P a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Po
ukonèení tohto procesu bude
projekt predloený na schválenie
vládou Slovenskej republiky
a následne postúpený na schva¾ovací proces na centrálu EÚ do
Bruselu. Predpokladáme, e
schva¾ovanie, vrátane výberu dodávate¾a sa uskutoèní v tomto roku a zaèiatkom roka 2006. Pri
priaznivom vývoji, by bolo moné
zapoèa s prácami v druhej polovici roku 2006. Treba vak poveda, e realitou sa kanalizácia

Ppzv: Pálèivou otázkou, ktorá
je kadému na oèiach je rieenie centra mesta. Poslanci i vy
hovoríte o potrebe koncepèného rieenia irieho centra
od základnej koly a po námestie sv. Trojice.Existuje reálna predstava o tom, ako sa bude táto dôleitá èas mesta riei?
Ing. J. Bele - Na rieenie centra
mesta bola spracovaná túdia,
ktorá riei toto územie od Námestia svätej trojice a po ul.
kolskú. Vzh¾adom k tomu, e je
treba pri takomto vánom rozhodnutí ma k dispozícii viac alternatív, bolo zadané spracovanie tie ïalej alternatívy. V rámci
túdie úpravy centra je potrebné
riei tie dopravný systém v tejto
èasti mesta, èo sa týka najmä kriovania ulíc Hlavnej, kolskej
a Zdravotníckej. Tu sme navrhli
viacero alternatív, poènúc svetelnou kriovatkou, kruhovým objazdom a konèiac tlaèítkovými
prechodmi vrátane spoma¾ovacích ostrovèekov. Táto otázka sa
riei v spolupráci so Slovenskou
správou ciest, ktorá je správcom
tejto komunikácie. Je potrebné
vyriei tie statickú dopravu na
tejto komunikácii a umoni vybudovanie bezpeènej trasy pre
cyklistov. Po spracovaní ïalej
túdie, bude na mestskom zastupite¾stve, aby rozhodlo, ktorá

Neèakajú, konajú

v meste Stupava stane vtedy,
keï prvé mechanizmy zaènú kopa na niektorej z ulíc náho
mesta. Do toho èasu je to stále
v rovine administratívy. Take niè
nie je stratené, ale skutoène treba by ete trpezlivý. O vývoji
tohto procesu budeme obèanov
Stupavy informova, pretoe
otázka vybudovania kanalizácie
je pre Stupavu, a najmä pre jej
rozvoj ve¾mi dôleitá, povedal by
som, e je limitujúcim èlánkom
ïalieho rastu mesta, prièom
treba tie riei otázku definitívneho zásobovania Stupavy pitnou
vodou.
a ete na záver
Na záver by som rád vysvetlil ete jednu vec a to, preèo mesto
Stupava nemalo zvesené zástavy
na pol rde v èase úmrtia pápea
Jána Pavla II. Bolo to z toho dôvodu, e technické zariadenie na
stoiaroch, ktoré umoòovalo
pohyb zástav, bolo nedostatoène
zabezpeèené. V dôsledku tohto
boli zástavy permanentne odcudzované a preto sme boli nútení
vykona opatrenia proti krádeiam týchto symbolom. Tieto
opatrenia vak neumoòujú stiahnutie zástav na pol rde a to bol
dôvod, preèo sme týmto spôsobom neprejavili úèas na smútku
pri úmrtí pápea. V prípade, e
niektorí obèania túto skutoènos
vnímali ako netorelantnos, ospravedlòujeme sa a vysvet¾ujeme
dôvod.
(pripravil -ps-)

Reagujeme na èlánok "Inpirujúce a hodné nasledovania". Chceme
redakciu aj irokú verejnos informova, e naa kola - M J. Krá¾a
v Stupave u rozbehla triedenie odpadu. Rodièia zaèali túto iniciatívu
podporova a ich deti sa naozaj stali lídrami tejto iniciatívy. Nako¾ko je
naa materská kola zaradená do reaze projektu "kola podporujúca zdravie", prijali sme iniciatívne výzvu k triedeniu odpadu. Cie¾om
projektu "kola podporujúca zdravie" je vies deti k ochrane prírody
a etrnému prístupu k ivotnému prostrediu.
-kolektív zamestnancov M-
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Ocenenie pedagógov v Zohore

Zo ivota Jednoty dôchodcov v Zohore

30. marca 2005 sa v Retaurácii u ulaja stretli vetci uèitelia Základnej a Materskej koly v Zohore. Pozvanie prijali i dôchodcovia, ktorí
u v naej kole nepracujú, ale strávili tu dlhé roky.
Toto podujatie sa konalo pri príleitosti ukonèenia osláv 690. výroèia
zaloenia obce Zohor a samozrejme pri príleitosti Dòa uèite¾ov. Zohorských pracovníkov kolstva pozvala pani starostka na slávnostný
zápis do obecnej kroniky a na posedenie, ktoré spolu s pracovníèkami obecného úradu pripravili.
Vetci uèitelia vyuili monos, aby sa takto spoloène stretli, v pokojnej a srdeènej atmosfére posedeli a strávili popoludnie. V rýchlom
pracovnom nasadení pedagogickej roboty èasto niet èasu zastavi sa
a porozpráva navzájom. Zvlá milo a príjemne medzi nami pôsobili
dôchodcovia. Dni pokoja a oddychu od kolskej práce im akoby vyhladili vrásky na tvári a stratili výraz utvaného, kolou a iakmi zaaeného uèite¾a. S radosou sme medzi sebou privítali bývalého dlhoroèného riadite¾a Z pána Kociána. Èas bol k nemu pozorný, pribudla mu akurát palièka pri chôdzi.
V úvode posedenia prili deti s krátkym programom a potom sa ujala
slova pani starostka. V príhovore vyslovila uznanie a poïakovanie uèite¾om za ich prácu v mene svojom i vetkých iakov, ktorí preli ich
rukami. Zaslúilých uèite¾ov - dôchodcov - ocenila odovzdaním medailí a ïakovných listov. Ocenení boli: pán Kocián Frantiek, pán Kaèica Frantiek, pani Greová Anna, pani Vicenová Jozefína, pani teffeková Mária, pani Míznerová Jozefína, pani Koldanová Anna, pani
Jurèíková Zuzana, pani Deneová Ruena, pani Rohrerová Kornélia,
pani Urbanièová Mária, pani Matlovièová Helena, pani Fischerová
Jana
Z materskej koly bola ocenená pani Greliková Ivana s manelom za
kultúrny prínos pre obec Zohor.
Oceneným uèite¾om blahoeláme, ïakujeme za ich odborný, výchovný i ¾udský vklad zohorskej kole, eláme im ve¾a zdravia a astné uívanie jesene ivota.
Chceme poïakova pani starostke ¼ubici Havranovej za dôstojnú
oslavu uèite¾ského sviatku. Miesto uèite¾ov v obci je nezastupite¾né
a nesmierne dôleité pri formovaní mladých ¾udí. Teí nás, e Obecný
úrad v Zohore si to uvedomuje a práci pedagógov prikladá vános
a úctu.
Mgr. tefanovièová ¼ubica

Od roku 1974 sa nai dôchodcovia stretávali v kultúrnom dome kde
bol pre nich otvorený Klub dôchodcov. Od roku 1993 bola v Zohore
zaloená Jednota dôchodcov a predsedom bol p. Ing. Ondrík Michal.
Je u zvykom, e väèina ¾udí z èasu na èas bilancuje èo dobré sa
podarilo a èo treba vylepi. Za toto obdobie sa ve¾a vecí u nás zmenilo. Snahou naej organizácie je pokraèova ïalej. Rok 2004 sme si
spríjemnili návtevou divadelných predstavení a výletmi do Bojníc
a na Morave sme navtívili mesteèká Mikulov, Valtice a Lednice.
Poriadajú sa okresné stretnutia dôchodcov.
1. celookresný turistický zraz sa konal v Studienke, minuloroèný sa
konal vo Vysokej pri Morave. Tento rok sa dôchodci stretnú v máji
v Lozorne.
Október je mesiac úcty k starím. V tomto období Obecný úrad u po
dlhé roky pripravuje posedenie pre naich starích spoluobèanov.
Dôchodcom nad 65 rokov, ktorí sa doili ivotného jubilea a zároveò
aj manelské páry, ktoré spolu vydrali viac ako 50 rokov zablahoelala p. starostka obce Havranová ¼ubica. Ïalej sa poïakovala bývalým ochotníckym hereèkám a hercom a èlenom Jednoty dôchodcov
v Zohore za dlhoroènú prácu v prospech dôchodcov. Vetkým odovzdala kytièku a malú pozornos. Pri tejto príleitosti pripravili nae ikovné dôchodkyne malú výstavku svojich ruèných prác.
21. februára 2005 sme sa stretli v kultúrnom dome na výroènej èlenskej schôdzi v hojnom poète. Pozvanie prijala aj predsedníèka Okresnej Jednoty dôchodcov p. Lomnická. Pri obèerstvení a drunej debate sme prebrali úlohy, ktoré sa nám podarilo splni v roku 2004 a zároveò sme si urèili plány na rok 2005. Rozili sme sa zo elaním pevného zdravia a skorého stretnutia.
Rok 2005 sme zaèali návtevou Vysokej pri Morave kde sme sa zúèastnili Babského chmatu a ukonèili faiangové veselie. Ïalie stretnutie dôchodcov bolo 17. apríla 2005 v Kultúrnom dome v Zohore.
Chceli by sme, aby sme sa pri takýchto èajových popoludniach stretávali èo najèastejie.
Na koniec sa chceme poïakova Obecnému úradu Zohor za finanènú pomoc vïaka ktorej sa nám podarilo splni nae plány.
K novej jari ve¾a sily, aby ste v zdraviu dlho ili, spokojnosti a pohody
elá výbor Jednoty dôchodcov.
Výbor Jednoty

Správa o èinnosti Ob.o. SRZ Zohor
za rok 2004

MsO SRZ Záhorie. Bol to 4. roèník tejto súae. Akcia to bola
pekná, len koda, e turnaja sa
zúèastnili len 3 drustvá z 9
moných.
Z toho vyplýva, e na niektorých
odboèkách slabie popracovali,
alebo bolo treba turnaju spravi
väèiu propagáciu.
4. septembra sme sa ako výbor
spontánne a neplánovane rozhodli urobi gulá párty s pretekami
o ulovenie najväèieho kapra.
Tento nápad mal taký úspech, e
sa do súae zapojili aj náhodný
návtevníci Lábskeho jazera
a ve¾mi si túto akciu pochva¾ovali.
9. novembra sa piati nai èlenovia zúèastnili zarybòovania revírov na Axi, Zohorskom kanále 1
a Vachálkovom rybníku.
V tomto roku budeme samozrejme organizova brigády, pripravíme Detský rybársky deò a gulá párty s pretekami o najväèieho kapra. Chceme prebagrova a upravi brehy Lábskeho jazera, èo nás zaväzuje na zvýenie iniciatívy pri získaní prenájmu
tohto pekného revíru pre nau
MsO SRZ Záhorie na èo najdlh-

Sedemèlenný výbor Ob. o. SRZ v
Zohore pri Mestskej org. SRZ
Záhorie sa stretol v priebehu
roka 2004 na svojich schôdzach
10 krát. V uznesení minuloroènej
èlenskej schôdze sme schválili
niektoré úpravy na pripomienkovanie rybárskeho zákona, ako:
- predlenie 24 hod. lovu
do 30. 9.
- Lovná miera kapra 40 cm
- Lov na ivú rybku
- Lov na prívlaè
Tieto nae pripomienky boli
schválené aj na konferencii
a zaslané do iliny. Momentálne
sa vak s týmito problémami
nestretneme, nako¾ko sa pripravuje novelizácia zákona o vodách.
Svoje aktivity sme zaèínali ako
kadý rok brigádami. Myslím, e
10 termínov na celý rok bolo dos
a tí ktorí sa zúèastnili týchto
brigád môu potvrdi, e sa tam
pracovalo a hlavne, e bolo a
stále je èo upravova, obnovova

a pod. Tu mi ale nedá, aby som
nespomenul ïalích 5 brigád
mimo oficiálne oznaèených, na
ktorých má najväèiu zásluhu p.
Mifkoviè Miroslav (kosenie, likvidácia bobrej hrádze na prítoku
do Lábskeho jazera). U keï
chválim, musím pochváli a zároveò sa aj poïakova vedúcim
krúku mladých rybárov, p. Valentovi a p. vajdlenkovi, ktorí
krúok pekne rozbehli a odvádzajú dobrú prácu. Vïaka ich
práci nemusíme ma obavy o teoretické a praktické vedomosti
naej rybárskej mlade.
Akcie, ktoré v roku 2004 zorganizovala Obv. O. SRZ Zohor:
3. júla sme zorganizovali Detský
rybársky deò na Lábskom jazere.
Bola to urèite vydarená akcia,
ktorá sa pre nau odboèku stáva
tradíciou. Mladí rybári predviedli
èo sa vetko poèas roka nauèili.
31. júla sme zorganizovali futbalový turnaj o pohár predsedu
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ie obdobie. Èaká nás ve¾mi ve¾a
práce a tak verím, e sa do nej
zapojí èo najviac naich èlenov.
Na záver by som sa chcel touto
cestou poïakova Mäso výrobe
Miroslav Bertoviè, Duko - Duan
Kovár distribúcia kávy a èlenom
rozíreného výboru MsO SRZ Záhorie, ktorí sponzorsky prispeli
na niektoré nae akcie.
predseda organizácie
Ob. o. SRZ Zohor

P o r a d e n s k á f i r m a N. N.
h¾adá vhodných kandidátov pre
posilnenie svojho tímu:

Nae poiadavky:
- vysoké pracovné nasadenie
- flexibilita
- samostatnos
Ponúkame:
- kvalitné certifikované zakolenie
- motivaèné programy
- dynamický kolektív
- monos kariérneho rastu.
Kontaktujte nás
na èísle 0908 626 996
alebo mailom: nn2003@centrum.sk

z obcí

Dar od spoloènosti Dura

Zohorská hokejbalová liga - výsledky

Stupava - Vzah firiem a podnikate¾ov, ktorí podnikajú v obciach sa
môe prejavi rôznym spôsobom. Ten najlepí spôsob spoluitia je
vzájomná ústretovos, podpora a h¾adanie spoloèných záujmov,
v ktorých sa môu obidve strany podporova. V utorok 12. apríla na
mestskom úrade v Stupave odovzdal generálny riadite¾ spoloènosti
DURA Ing. M. Jao primátorovi mesta symbolický ek na 15 000 slovenských korún. Ako pán riadite¾ povedal, k tomuto rozhodnutiu prili
spontánne. Organizovali spoloèenské stretnutie zamestnancov, kde
bola ja tombola a výaok z nej sa rozhodli venova mestu. K týmto
peniazom prispela aj firma a po rozhovore s primátorom mesta padlo
rozhodnutie venova ich rehabilitaènému stredisku na dokúpenie
potrebného vybavenia. Okrem toho firma venovala 2% svojich daní
hádzanárskemu klubu, èo predstavuje èiastku cca 140 tisíc korún.
koda len, e nie je v Stupave viacero neziskových subjektov - oprávnených prijímate¾ov príspevku z daní, pretoe vedenie firmy odporuèilo svojím zamestnancom (vo firme je ich zamestnaných 220), aby sa
rozhodli podpori organizácie v Stupave aj touto formou.

6. kolo

Zero Záhorská Ves - ROCONABA Zohor 2:8
(Rený, Straka - teffek, Kovár Pav 4, Kovár Pet, Gerthofer 2)
Zbornaja atín - Parkovisko Zohor 13:0
(Tuma, Ovoldík 3, Kadlíèek 3, Dostal M. 3, Ralbovský, Klokoèka, Feder)

7. kolo

Zbornaja atín - ROCONABA Zohor 1:2
(Kadlíèek - Pa.Kovár 2)
Zero Záhorská Ves - Cobra Malacky 1:3
(Danihel - Filípek, Hanzlík, Bernát)

8. kolo

COBRA Malacky - Zbornaja atín 1:1
(Galbavý P. - Fodor)
ROCONABA Zohor - Parkovisko Zohor 4:0
(Kovár Pe, Struhár, Kovár Pa, teffek)

Koro

Koro - takto ho ¾udia volali, jeho pravé meno ani nepoznali. Býval
v polorozpadnutom domèeku na okraji Zohora. Bol cigán bez vzdelania, a preto ve¾a ¾udí na neho pozeralo cez prsty. Ve¾akrát sa stalo,
e chcel nastúpi do autobusu a vodiè mu povedal: "Najprv sa umy
a obleè a potom a mono vezmem, vagabund jeden!" A ¾udia pozerali a prikyvovali. Keï som bola mladia, nikdy som to nechápala.
Dobre, mono nebol poriadne obleèený a najèistejí, no il v naej
dedine. Ako ostatní. Nikdy nenamietal, nezaèal sa háda, bez slova sa
otoèil a odkráèal. Nebol zlý èlovek, nepatril k tým Cigánom, ktorí okrádali poriadnych ¾udí. Práve naopak, usiloval sa s kadým vychádza.
Neskôr som prila k poznaniu, e málokedy posudzujeme èloveka
pod¾a povahy èi správania. H¾adí sa na výzor, farbu pleti a obsah
peòaenky.
Napriek vetkým nepriazniam osudu sa Koro nevzdal. Mal to v ivote
aké. Veï kto by zamestnal chudobného Róma, èo písa a èíta
nevie! A tak sa rozhodol. Vzal do ruky starú gitaru, za posledné peniaze si kúpil lístok do mesta, postavil sa na roh ulice a na gitare, ktorá
mala iba tri struny, vám zahral rokenrol. Vynikajúco. Ako hral, zastavovali sa pri òom ¾udia a s nadením ho poèúvali. Piesne Beatles spieval ako rodený Brit, hoci angliètinu sa nikdy neuèil.
Èasom sa Koro stal známou bratislavskou /gig/ figúrkou. Mal svoje
miesto pod Michalskou bránou. Turisti ho vyh¾adávali a okrem sochy
"Schone Naciho" a "Napoleona chceli ma na fotkách zväèneného
aj jeho - negramotného, no talentovaného muzikanta.
Pomaly, ale isto zaèali v jeho vreckách veselo trngota mince. Takto
si zaèal zarába na ivobitie. Z ufú¾aného Cigána sa stal èistý, slune
obleèený èlovek. ¼udia na ulici ho spoznávali, u ho neodstrkovali,
prihovárali sa mu. Korov ivot sa zmenil. Objavil sa v televízii, v tlaèi,
dokonca mu vylo vlastné CD.
Zrazu po Korovi akoby sa zem z¾ahla. Nevideli sme ho v dedine,
v meste sa vôbec neobjavil. Èo sa stalo? A po dlhom èase sme sa
dozvedeli, e je chorý a leí v nemocnici. Vôbec nás nenapadlo, e
èlovek, ktorý il na uliciach v èase i neèase, v pá¾ave, v dadi i zime,
môe ochorie. A potom - Koro zomrel. Odiiel tíko, nenápadne. Ja
ho nazvem umelcom. Nadovetko miloval hudbu, svoju gitaru, spievanie bez nôt a ivot. Svojho èasu patril ku koloritu Zohora i Bratislavy.
Zuzana Grmanová
Obec Zohor predstavuje jednu z ocenených literárnych prác, zapojenej do súae "Sme deti Európy - svieti nám európska hviezdièka".

Rozhodli sa správne
Rehabilitiaèné pracovisko, ktoré organizaène spadá pod nemocnicu
Milosrdní bratia v Bratislave, funguje v Stupave u trinás rokov. Pod¾a
slov primárky rehabilitaèného oddelenia MUDr. H. Leovièovej, majú
Stupavèania astie, e sa podarilo takého zariadenie vybudova a to
aj vïaka bývalému primátorovi Ing. Daráovi a poslancom, ktorí podporovali pracovisko, rozhodli o rekontrukcii bývalého oddelenia rtg,
venovali financie na jeho vybavenie. Slúi vetkým pacientom od detí
po najstarích, èo je najdôleitejie, e rehabilitácia je o dennom absolvovaní procedúr a to, e je priamo v Stupave najlepie ocenia Stupavèania. Je predovetkým dostupné aj pre starích ¾udí, odpadajú
tak ïalie výdavky na dopravu do Bratislavy, starosti s doprovodom
a tie sa uetrí èas spojený s kadodenným chodením na rehabilitáciu. Èo sa týka vybavenia je na ve¾mi dobrej úrovni, prístroje sú moderné a starostlivos kompletná, o èom svedèí skutoènos, e pracovisko má priemernú dennú návtevnos 45 pacientov, ktorí absolvujú
2-3 procedúry. Finanèný dar od spoloènosti DURA pani primárka privítala, ako keby spadol z neba a bude pouitý na nákup nového aplikátora pre magnetoterapiu.

Pracovisko podporujeme v rámci moností
Primátor mesta Ing. Ján Bele ocenil ¾achetný prístup spoloènosti
DURA, pretoe kadý dar, ktorý mesto získa sa pouije na rozvoj
oblasti, do ktorých sa nedostáva dostatok financií. Preto sa aj dohodli, e peniaze sa pouijú na dovybavenie rehabilitaèného strediska.
V minulom roku mesto prispelo na dobudovanie èiastkou 300 tisíc
korún, ale v tomto roku to u nebude moné, pretoe tých problémov
je v meste ve¾a. Pri rozhodovaní boli vetci poslanci za zve¾adenie
tohto zariadenia, pretoe zdravie má stále väèiu cenu a práve v chorobe alebo pri úrazoch si èlovek uvedomí, akú máme obrovskú výhodu, keï je na naom zdravotnom stredisku aj takéto oddelenie. Skutoène dobre slúi obèanom, personál je na vysokej odbornej úrovni,
podobne aj technické vybavenie pracoviska a táto astná kombinácia pomáha ¾uïom navráti zdravie. "Osobne mám rados z dobrej
spolupráce so spoloènosou DURA, ktorá nielene skultúrnila zanedbanú lokalitu náho mesta a je významným zamestnávate¾om so pièkovou produkciou, ale práve takýmito rozhodnutiami koná v prospech mesta, v ktorom podniká, v prospech jeho obèanom, èo si zaslúi nae uznanie." - povedal na záver stretnutia primátor Ing. J.
Bele.
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Bohatý ivot farnosti v Záhorskej Bystrici
O ivote farníkov v Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica mono poveda, e v ostatných rokoch je náboensky, duchovne, kultúrne i spoloèensky
bohatý. Ve¾kú zásluhu na tom má správca farnosti ThDr. Ing. Anton Solèiansky,
ktorý pôsobí v Záhorskej Bystrici dva roky a angauje sa vo vetkých oblastiach
ivota obce.
* Otec Anton, keï ste prili do Záhorskej
Bystrice, bol kostol sv. Petra a Pavla
v rekontrukcii. Pod vaím vedením sa
dokonèila obnova vnútorných malieb, retaurovanie oltárov a kazate¾nice, okrem
hlavného oltára. Kedy sa ná krásny
hlavný oltár vráti na svoje miesto?
- Zatia¾ sa nám podarilo vïaka obetavosti farníkov a daru talianskej farnosti SanAnna Morosina z provincie Padova zretaurova oltár Ruencovej Panny Márie, kazate¾nicu a boèný oltár sv.
Anny, sochu sv. Antona a sochu Panny Márie
lurdskej. Teraz sa retaurátori venujú hlavnému
oltáru, na ktorom budú pre znaèné pokodenie
a rozmery pracova 12 mesiacov, a do augusta
2005. Na oslavu sviatku patrónov farnosti sv.
Petra a Pavla by mali by dokonèené ich sochy
a znova umiestnené na doèasnom oltári. Potom
na augustovú spomienku posviacky chrámu,
ktorá pripadá na 31. augusta, keï v tomto roku
budeme slávi 200 rokov od výstavby chrámu
a 100 rokov od ve¾kej rekontrukcie v roku
1905, by u zretaurovaný hlavný oltár mal by
na svojom mieste.
* Samotné ma¾ovanie kostola vyvolalo
mnoho diskusií, preèo?
- Kostol sv. Petra a Pavla postavený v rokoch
1801 - 1805 a posvätený v roku 1834 preiel
v minulosti viacerými úpravami a prema¾bami.
Posledná najvýraznejia bola v dvadsiatych rokoch minulého storoèia, ale hlavné ma¾by boli
z roku 1905. Preto sa ve¾a diskutovalo o zachovaní èi nezachovaní malieb z roku 1905, ktoré
boli umiestnené do klenieb poèas pôsobenia dp.
dekana Alojza Kofrányiho. Nakoniec zvíazila
poiadavka zretaurova ma¾by a obnovi ornamentálnu výzdobu v kostole pod¾a existujúceho
stavu a oèisti kamenné piliere od olejových
náterov.
* Po vlaòajích opravách sa aj vitráne
okná skvejú v novej kráse. Finanèné náklady na ich opravu iste neboli zanedbate¾né. Ako ste to zvládli?
- Keï sme postavili leenie a zaèali prípravné
práce na retaurovanie malieb, tak sa v plnej
miere zistil aj stav okenných vitráí, ktoré boli
ve¾mi zneèistené a na mnohých miestach ve¾mi
pokodené. Zlý stav okien bol príèinou vnútorného zatekanie stien. Po jednaniach s Krajským
pamiatkovým úradom sme dali vyhotovi nové
okenné rámy, opravi vitráe a následne ich
umiestni do izolaèného dvojskla. Pri rieení
finanènej otázky sa prejavila ve¾korysos naej
mestskej èasti, ktorá hradila opravu dvoch okien
a starých i nových farníkov, ktorí svojimi milodarmi zabezpeèili opravu vitráí. Ve¾mi symbolickou bola iniciatíva potomkov jedného z darcov z roku 1917 pána Michala Zloselia. Jeho 10
pravnuèiek a pravnukov s rodinami sa zloilo na
opravu vitráe.
Som ve¾mi vïaèný kadému odborníkovi a vetkým farníkom, ktorí na oprave kostola doteraz

odpracovali nie jednu hodinu, ale niektorí farníci i 600 hodín len za rok 2004 a kadému, kto
akouko¾vek formou prispel k obnove kostola
a jeho okolia. A nie sú to len tí, ktorí bývajú
v Záhorskej Bystrici, ale aj rodáci, ktorí bývajú
v rôznych èastiach Slovenska, Èiech, Európy. Nemalou mierou prispeli k obnove aj rodáci z USA,
Kanady a Austrálie.
Èo sa týka kostola, tak èasto Pánovi hovorím: Pane môj, je to Tvoj dom, tak sa prosím a
postaraj o nezaplatené faktúry -.
O malých a ve¾kých Boích prekvapeniach, ktorými k nám vo farnosti hovorí cez ¾udí dobrej
vôle, by sa toho dalo ve¾a napísa. No okrem u
spomínanej tedrosti farníkov, rodákov a v nemalej miere mestskej èasti chcem aj touto formou poïakova za finanèné dary pánovi predsedovi vlády Mikuláovi Dzurindovi, Ministerstvu kultúry SR, Národnej banke Slovenska, Slovenskému plynárenskému priemyslu, ¼udovej
Banke a vetkým ostatným sponzorom. Na stav-

nároèné, je nutné urýchlene postavi novú èas
fary, kde bude byt pre kòaza.
Vetky práce sa dajú zvládnu, pretoe som priiel medzi dobrých ¾udí, ktorí mi ve¾mi pomáhajú. Svoje robí desaèlenná Ekonomická rada, bez
ktorej by sa asi málo z toho, èo sa urobilo, podarilo. Od roku 2004 pracuje aj desaèlenná Pastoraèná rada. Niekedy sú nae diskusie patriène
búrlivé, ale nakoniec kontruktívne. Moje základné heslo je: Zúroèi a zachova dedièstvo
predkov tak, aby slúilo primerane dobe súèasníkom a zanechali sme ho zve¾adené pre budúce
generácie! Vetci tí, èo to chápu, stoja pri mne a
nie sú prázdnymi kritikmi a podkladaèmi polien.
Za to som im nesmierne vïaèný, dennodenne
ich prednáam v modlitbách Pánovi a poehnávam kadé ráno celú farnos a vetky jej rodiny
i tých, ktorí v Záhorskej Bystrici pracujú a do nej
prichádzajú.
Nakoniec je, myslím kadému zrejmé, e sa to
vetko dá zvláda len vtedy, ak som primerane
na kolenách pred bohostánkom a tam ïakujem
a vyprosujem nové milosti.
Nechcel by som zabudnú, e mnohé sa darí

bu fary sme museli poiada o poskytnutie úveru.
* Podie¾ali ste sa na rekontrukcii farskej
budovy, v súèasnosti pripravujete búranie starej èasti, kde boli matale a hospodárska budova. Pripravujete výstavbu
novej fary a ïalie práce na oprave kostola. Dá sa to vetko zvládnu?
- Stará farská budova bola postavená v roku
1737 a Pálfyovci ju darovali v roku 1751, aby
slúila ako fara. Odvtedy prela mnohými úpravami. Ako stará kamenná a neodizolovaná budova je, ia¾, ve¾mi zavlhnutá, preto bolo treba
urobi viaceré úpravy na jej primerané sfunkènenie pre potreby pastorácie v súèasnej dobe.
Po konzultáciách s odborníkmi je naím hlavným cie¾om vráti historickej budove pôvodný
ráz a charakter, aby bola nielen jednou z reprezentaèných dominánt Záhorskej Bystrice, ale aj
svedkom jej bohatej histórie a barokového týlu.
Zatia¾ sa podarilo znova aj vïaka pomoci Talianov z väèej èasti zretaurova reprezentaèný
salón, predovetkým jeho strop s ma¾bami z 19.
storoèia. Aj napriek vykonaným prácam je zrejmé, e súèasná budova nemôe poskytnú zdravé bývanie pre kòaza. Dva razy prili za mnou
rodièia a pokúsili sa na fare so mnou býva, dva
razy vak obaja ochoreli vo vlhkom a zlom prostredí budovy. Preto, aj keï to bude pre farnos

vïaka harmonickej súèinnosti medzi Mestskou
èasou Bratislava - Záhorská Bystrica a farnosou. Som za to tým, ktorých si obèania Záhorskej Bystrice zvolili do zastupite¾stva, ve¾mi
vïaèný.
* Spomenuli ste Ekonomickú a Pastoraènú
radu. Èím sa zaoberajú?
- Bez nich si svoje pôsobenie vo farnosti vôbec
neviem predstavi. Som predovetkým pastier
duí a vysluhovate¾ sviatostí. Som v Záhorskej
Bystrici preto, aby som sa s ¾uïmi modlil a ehnal ich. O ostatné sa pod¾a môjho názoru majú
stara samotní farníci. Existencia ekonomickej
rady vyplýva z Kódexu cirkevného práva. Jej
úlohou je pomoc pri správe majetkov farnosti
a rieení ekonomických otázok. Je volená na tri
roky. Má poradnú úlohu. U nás má kadý èlen
rady na starosti urèitú oblas: ekonomiku farnosti, financie, budovy, brigády atï. Tretí rok
spoloènej správy farského majetku ukazuje, e
laici si vedia v tejto farnosti zasta svoje miesto.
Pastoraènú radu som ustanovil na jeseò 2004,
pretoe po prvých mesiacoch spoznávania sa
a mnohých spoloèných aktivitách pod¾a mòa dozrel èas, aby farnos vytvorila jasnejiu víziu ako
v súèasnosti odpoveda na výzvy doby, aby sme
primeranými prostriedkami plní ve¾konoènej radosti ohlasovali vetkým ¾uïom nádej vyplývajúcu z naej viery v Jeia Krista. V pastoraènej
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rade má tie kadý svoju oblas: starostlivos
o mladých, starých a chorých, misie, pastoraèné
programy, vydávanie farských novín Hlasy nádeje, organizovanie pútí, Ruencových spoloèenstiev atï. Predovetkým je to ale spoloèenstvo
modlitby, ktoré chce h¾adie do budúcnosti a podie¾a sa na tvorbe vízie, kam má farnos prís
o 10 èi 20 rokov.
* Na fare ste vybudovali aj Detské a materské centrum Blahoslavenej sestry
Zdenky. Èo je jeho poslaním?
- Detské a materské centrum spolu s detským
ihriskom je naozaj darom bl. sestry Zdenky. Preto nesie aj jej meno. Pre mòa osobne je jedným
z realizovaných pastoraèných snov. Keï som
chodil po talianskych farnostiach, tak tam sú takéto centrá samozrejmosou. Na predolom pôsobisku sa mi ho nepodarilo zrealizova. Tu
v Záhorskej Bystrici prili za mnou mamièky,
ktoré sú na materských dovolenkách a tak za
výraznej podpory pani Klaudie Valúkovej a ïalích dobrodincov vznikol tento ekumenický projekt. Cie¾om materského centra, ktoré je otvorené v pondelok, stredu a piatok od 9.30 do 12.00
a v utorok a tvrtok od 15.00 do 17.00 je poskytnú mamièkám (rodièom) a ich deom monos stretáva sa, organizova odborné prednáky týkajúce sa detí, ich zdravia, výchovy atï.,
hra sa, ma kurz angliètiny, burzu atstva, spoloèné akcie na Mikuláa, Deò otcov, Deò matiek
atï. Centrum navtevuje 22 mamièiek. Detské
ihrisko je otvorené od apríla do októbra pre
iriu verejnosti a umoòuje v pokojnom areáli
farskej záhrady bezpeènú hru a relax.
* Teraz vo farnosti slávite rok dp. dekana
Alojza Kofrányiho. Preèo? Isto mnohí èitatelia naich novín nevedia, kto to bol?
- V roku 2004 sme slávili 165 rokov od jeho narodenia, 90 rokov od jeho smrti (1839 -1914).
Podrobne sme o jeho ivote informovali v naich
Hlasoch nádeje, ale pretoe väèina èitate¾ov
Podpajtúnskych zvestí ich nemá monos èíta,
dovo¾te ho struène charakterizova. Bol to kòaz,
ktorý celý svoj kòazský ivot pôsobil postupne
v Stupave, Zohore a nakoniec 28 rokov v Záhorskej Bystrici. Bol to ve¾ký, no skromný mu. Vynálezca, ktorému Cisársky patentový úrad priznal dva patenty za vynálezy v oblasti pohonu
parolodí. Ve¾ký dobrodinec ¾udí, huslista, zakladate¾ úverových drustiev v Zohore a v Záhorskej Bystrici. Mu, ktorý pri stom výroèí postavenia kostola, v roku 1905, v èase najväèej maïarizácie vydal na vlastné náklady po slovensky
napísanú jubilejnú kázeò a rozdal ju veriacim.
Z nej by som chcel citova èas, ktorá je pre mòa
zdrojom neustálej inpirácie aj výzvy by jeho
zodpovedným nástupcom. Poloil v nej otázky
týkajúce sa budúcnosti a prorocky h¾adel na rok
2005: - Oh, Boe ná dobrotivý! Jednosto
rokov!!! Kdee mi budeme o sto rokov?
Ktorí a jakí e budú nai nápadníci? Kto
tu bude o sto rokov kázeò káza, svätú
omu slúi? A ktorí ho tu budú poslúcha, poèúva? Boh ich zná a Boh ich vidí!
My im s radosou srdca zanechávame
a do láskavej opatery odporúèame tento
nami ozdobený chrám elajúc im, aby aj
oni rados a pokoj duevný v òom nachádzali a spomenúc si kedy vtedy aj na nás,
aby v òom Pána Boha chváli a zvelebova neprestávali hovoriac: Pochválen buï
Pán Jei Kristus!
Ïakujem za rozhovor.
Mária Kostková
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Výhodné sporenie aj pre vae bývanie

Oznamujeme obyvate¾om mesta Stupava,
e v apríli zaèíname so zvozom vytriedených

Hovorí sa, e koniec dobrý, vetko dobré. Hoci pre stavebných
sporite¾ov by mohlo plati trocha pozmenené pravidlo. Ak toti
záujemcovia o lepie bývanie chcú vyui na financovanie svojich
predstáv o bývaní stavebné úvery, mali by sa do systému stavebného sporenia zapoji èo najskôr. Preèo? Dôvodov je nepochybne viac.

PET flia, obalov od aviváí a ampónov
a TETRA PACK obalov od dúsov a mlieka
z rodinných domov.

Sporenie v Prvej stavebnej sporite¾ni, a. s., patrí medzi jednu z najvýhodnejích foriem ukladania peòazí. Vklady klientov sú úroèené 2 %
roène. Navye sa k vkladom klienta pripisuje kadoroène tátna prémia, ktorá môe v tomto roku dosiahnu a 2500 Sk. Po ukonèení fázy
sporenia má klient zákonný nárok na stavebný úver, ktorý je v súèasnosti úroèený iba 4,7 % poèas celej doby splácania, resp 6 % - pod¾a
zvolenej tarify sporenia. Ak klient nechce èerpa stavebný úver, môe
si po iestich rokoch sporenia vybra celú nasporenú sumu vrátane
úrokov a tátnej prémie.
Sporenie v Prvej stavebnej sporite¾ni, a. s., je príleitosou pre kadého, kto sa zamý¾a nielen nad vlastným bývaním, ale aj nad tým, ako
budú býva jeho deti. Prvá stavebná sporite¾òa, a. s., toti ponúka
sporenie pre deti a mláde v tarife junior extra. Toto dlhodobé sporenie, ktoré môu rodièia, ale aj starí rodièa uzatvori pre svoje deti, má
aj nieèo navye - a to je extra istota. To znamená, e v prípade, ak by
zomrel ten, kto zmluvu o stavebnom sporení uzatvoril, bude Prvá stavebná sporite¾òa, a. s., namiesto neho pokraèova v pravidelnom sporení a do nasporenia polovice cie¾ovej sumy - maximálne do výky
280 000 Sk.
Aj v tomto roku bude Prvá stavebná sporite¾òa, a. s., pre mnohých
klientov intitúciou, vïaka ktorej si vylepia svoje doterajie bývanie
alebo sa presahujú do nového. Veï s Prvou stavebnou sporite¾òou
môete financova kúpu bytu alebo rodinného domu, prestavbu nebytových priestorov na útulný byt, modernizáciu starieho rodinného
domu a prestavbu podkrovia alebo rekontrukciu bytového jadra
v panelových bytoch.
Ak chcete lepie býva, nestaèí iba sníva. Zaènite spori, Prvá stavebná sporite¾òa je va sprievodca na ceste za lepím bývaním.
Podrobné informácie získate na adresách:
Stupava, Hlavná 46,
02/6593 5990
ISTRA CENTRUM, Istrijská 6
0903/213 466

Zváa sa budú v rámci platného zberového kalendára spolu s papierom a sklom, prvý zber teda bude prebieha 26. - 28.4.2005. Poèas prvého zvozu môete plasty a obaly vyklada v ¾ubovo¾ných
vlastných vreciach (plastových, jutových...), pri ïalích odvozoch
Vám budú pracovníci MsPTS vrecia dáva na výmenu.
Ako upravi f¾ae a obaly?
PET f¾ae je potrebné zoliapa, môu by na nich uzávery aj nálepky.
TETRA PACK obaly treba vypláchnu, rozlepi (prípadne rozstrihnú)
a stlaèi.
Ako ich roztriedi?
PET f¾ae a plastové obaly od aviváí a ampónov nemusíte triedi,
môete ich dáva spolu do jedného vreca. Do samostatného vreca
dávajte len TETRA PACK obaly od mlieka a dúsov. Vrecia vykladajte zviazané.
Preèo separova?
Výhody rozirovania separovaného zberu v naom meste a dôslednejieho separovania vetkých zbieraných zloiek odpadu:
· budete ma viac miesta v popolnici,
· do výpoètu miestneho poplatku za komunálny odpad sa bude zarátava ove¾a niia suma za uloenie odpadu na skládku,
· mesto môe za odpad odovzdaný na ïalie spracovanie dosta príspevok z Recyklaèného fondu,
· za vytriedený odpad spracovate¾ mestu (a tým v koneènom dôsledku Vám) zaplatí.
Vetky peniaze uetrené za uloenie na skládku alebo získané od
odberate¾ov môu zníi poplatok za komunálny odpad pre kadého
z Vás, ktorí sa do separovaného zberu zapájate.
V roku 2005 sa bude separovaný odpad z rodinných domov
zbiera ete v týchto termínoch:
26.4. - 28.4., 21.6. - 23.6., 23.8. - 25.8., 25.10. - 27.10.,
13.12. - 15.12.
Odd. výstavby a P Mestského úradu Stupava

Konzumácia kapusty potrebuje reklamu

Budapest, Vecsés - Spolu s prípravou Slávností kapusty nezabúdame ani na skutoènos, e vetko stojí a padá práve na tej stupavskej kapuste. Medzi pestovate¾mi a producentmi kvasenej kapusty vak zaèína prevláda skepsa. Niet sa èo
èudova, veï slovenský trh bol zasypaný hlávkami lacnej kapusty z Po¾ska, ktoré
sa predávali za ceny, ktoré nemohli pokry ani náklady na prepravu nie ete na
vypestovanie. Trh je nekompromisný, má svoje pravidlá a rozhodujúci je zákazník.
Ten sa rozhoduje pod¾a ceny. V rámci cezhraniènej spolupráce sme preto oslovili
partnerov z Budapeti - Vecsés, ktorí podobne ako my organizujú kapustový festival. Situácia je iná v tom, e tunají producenti nemajú problémy s odbytom,
zásobujú hlavné mesto a svoju produkciu distribuujú po celom Maïarsku. V Rakúsku nemajú ancu, celý trh je pod kontrolou ich rodáka, ktorý ako emigrant
vybudoval svoju sie a "impérium" producenta kapusty. ance vak majú na
Ukrajine a v Rumunsku. Na pozvanie organizátorov festivalu sme sa zúèastnili
exkurzie v spracovate¾ských firmách. Na vlastné oèi sme sa presvedèili, e fungujú aj rodinné firmy, ktoré ponúkajú iroký sortiment vákuovo balených výrobkov
a èo je najdôleitejie, sú na trhu úspení. Svoje urobila aj regionálna znaèka,
marketing a najmä reklamná kampaò. Zdá sa, e sme sa odnauèili konzumova
kapustu a nauèili sme sa pojeda vetko ostatné. Vetko, èo nám ponúka reklama, vetko, èo má pekný a prialivý obal a dobré meno. Mono to nie je problém
mesta, len tých naich podnikate¾ov. V kadom prípade kapusta a kapustové
slávnosti robia imid Stupave a vade vidíme jednoznaènú tendenciu podporova
tradièné a pecifické, pretoe len to zvlátne môe ¾udí oslovi, priláka ich do
regiónu, jednoducho je kapusta imidovka. O tom, e to funguje sa môeme
presvedèi v susednom rakúskom regióne (spracovate¾ský priemysel zaloený na
pestovaní tekvice) i v Maïarsku (paprika, kapusta, zelenina, ovocie). Z h¾adiska
budovania priemyselných parkov v regióne je mono táto téma okrajová, z h¾adiska trvaloudrate¾ného rozvoja, rozvoja turizmu a zvyovania kvality ivota, tu
kde ijeme, je urèite zaujímavá.
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Mosty cez slovenskú Amazóniu II. èas
(tefan Horský)

Èas letel. Vlakov do Rakúska ubúdalo, èosi sa tam dialo. Zabili im
ministerského predsedu. A priiel deò, keï sme my, najmení,
poèúvajúc vravu dospelých, plnú
obáv a starostí, beali pod klenbami tých mostov a volali sme
"bum, bác, Dollfussa zabili." Neskôr prili do chotára ininieri,
behali hore dole s mapami, zatåkali kolíky, za nimi prili èudní
stavbári, nestavali ani domy, ani
cesty, ani mosty, ale bunkre. Jeden ako druhý. Rástli naozaj ako
huby po dadi. Skoro ráno a neskoro veèer, keï sme okolo nich
kráèali, boli ako straidelné príery, z ich papulí iiel strach. Iba
jeden bol inakí, pod Troma mostami, neïaleko rieky vyrástol
bunker poschodový. Potom, nevedno kde sa vzali, na nízkych leeniach pod klenbami stáli akýsi
majstri, obnaovali kamenné bloky, robili do nich otvory - prvý
krok marcheggských mostov na
ceste do neba. Pripravovali ich
na vyhodenie "do luftu," povedané po záhorácky. Cez mobilizáciu v tridsiatom ôsmom za Moravou u nebolo Rakúsko, ale
Grossdeutschland, Ve¾konemecká ría. Vo víre udalostí vznikol
Slovenský tát. Po marcheggských mostoch prechodí prezidentský vlak, Dr. Jozef Tiso sa

vracia od Hitlera, podpísal akúsi
dohodu. Územie od Moravy po
Malé a Biele Karpaty podlieha
nemeckej brannej moci. V lete,
v zime, na siluete neba èrtá sa na
kadom moste, a po rieku Moravu postava nacistického vojaka. Väèinou chodia okolo nás
po dvore ako stroje, striedajú sa
ako hodinky, obèas dáke kývnutie hlavou. Z Devínskej, kde majú
kasáreò, prichádzajú vdy po
dvanástej, u naobedovaní. Po
tyriadvadsiatich hodinách sa
tam vracajú. Stúpajú na pedále
erárnych bicyklov, tuím na rozkaz, pravá, pravá, pravá. Mosty,
èo si za dvadsa rokov Èeskoslovenskej republiky oddýchli, vzdychajú. Transport za transportom
na Slovensko, kam? Nemecké
vojsko v nepeknej zelenej si vyspevuje, akoby ili na výlet. Sila
mustva, autá, motocykle, tanky
pod plachtami, kanóny, svetlomety, kam? Na Po¾sko zo slovenskej strany. A do Ríe? Slovenské lesy niee plaèú, ale musia
kvíli. Vlaky gu¾atiny,
jeden za druhým,
drevo, drevo, hory
dreva.
Otec je sprievodca
nákladných vlakov.
Do iliny, do Zvolena, do Kútov, do

Marcheggu. Sedí v brzdárskej
búdke, pred ním tanky, za ním
kanóny a cvakot záverov puiek
nemeckých stránych. Vojaci na
mostoch, keï opúajú ríu,
bývajú ako pustení z reaze, spev
a veselie. Vládne Lili Marlen.
Tempo, tempo, na Moskvu.
Jedného dòa hrkoce okolo nás
èudný vlak, samé zatvorené nákladné vozne. V dobytèích vagónoch zadrôtované okienka, zadrôtované priezory vo dverách,
aby mali vo vnútri vagóna
vzduch. Vezú tisíce sovietskych
zajatcov z Ruska. Ostnatý drôt.
Kravy, kone, nikdy ho nepotrebovali, pre ¾udí je nenahradite¾ný.
Mosty postenkávajú.
Prefrèal rok 1943. tyridsiaty

tehe¾òu, no hovorilo sa, e patrili
marcheggským mostom. No na
Mikuláa to dostala Devínska
Nová Ves naplno. Nevedno preèo, ko¾ajisko v stanici s 52 výhybkami a vleèkami zasiahli, len
tyri, vraj 1000 kilogramové bomby. Koberec padol najmä na
obytnú tvr Kolónia, 350 bômb,
trnás màtvych a desiatky ranených. O pár týdòov, veèer o pol
deviatej, ná dom sa odrazu zakymácal v základoch po obrovskej, dlho trvajúcej detonácii.
Èudné hrmenie, èo doteraz pri
náletoch prichádzalo najmä od
Viedenského Nového Mesta a od
Viedne, bolo teraz tu, niekde
celkom blízko. Prvé dve bomby,
èasované, padli v elezniènej

tvrtý je v znamení náletov. Americké lietajúce pevnosti u prichádzajú z juhu. Front hnal nemecké
vojská na západ a èakali sme, e
prv èi neskôr si po nálete na
Apolku v Bratislave vyberú spojenci aj eleznièný uzol v Devínskej Novej Vsi. Aj sa stalo.
Najprv to bolo 26 júna 1944.
Bomby padali v Devínskej na

stanici Devínske Jazero, ostatné
z tohoto koberca, padli do mokrade, medzi terajou Malinou,
vtedy Morávkou a prudkým oblúkom Moravy. Tie dve èasované
bomby v Jazere, vybuchli presne
o dvadsatyri hodín, jedna po
druhej.

STRIEBRO
Hlavná 29, Stupava
kupón
NA Z¼AVU 5%
pri nákupe
platí
1.4. - 31.5.2005
Te l . : 0 9 0 3 2 5 6 8 3 6

www.alkvariant.sk
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(pokraèovanie v budúcom èísle)

VYUITE MONOS Z¼IAV!

z obcí

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

V súvislosti s touto akciou Vám boli doruèené letáky, ktoré Vám umoòujú získa a 30 % z¾avu na základnú kridlu vo farebnej
úprave engoba alebo glazúra.Okrem toho 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 -

strecha na splátky
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Elektrická energia

Na treom mieste v spotrebe energie v domácnostiach sú, po kúrení
a príprave teplej úitkovej vody, okrem plynových sporákov výluène
elektrinou poháòané prístroje a osvetlenie. Ich podiel na celkovej
spotrebe domácnosti je 10 %. V závislosti od vybavenia domácnosti
je priemerná spotreba elektrickej energie rozdelená asi takto:
Rozdelenie spotreby el. energie v domácnosti
Zariadenie
Podiel na spotrebe
Chladnièka a mraznièka
30 %
Varenie
11 %
Osvetlenie
9%
ehlièka, robot, mixér, poèítaè...
13 %
Umývanie riadu a teplá voda
19 %
Pranie a suenie
9%
Rádio a televízia
9%
Samozrejme, e spotreba závisí aj od kvality jednotlivých výrobkov
najmä z h¾adiska potrebného príkonu na ich prevádzku. Pri nákupe
prístrojov do domácnosti neposudzujte iba cenu a výkon, ale aj spotrebu energie. Jednoduchý výpoèet, pri ktorom k obstarávacej cene
pridáte náklady na viacroènú spotrebu energie, ukáe skutoènú cenu
spotrebièa.

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

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

Aj pri varení sa dá hospodári s energiou
Elektrický sporák patrí medzi zariadenia s vysokou spotrebou, roène
a okolo 600 kWh. Preto pri jeho kúpe dbajme na to, aby bola jeho
spotreba èo mono najniia. Údaj o spotrebe energie nájdete na
energetickom títku, ktorým musia by elektrické rúry povinne oznaèené. Sporák s liatinovou platnièkou je síce lacnejí, avak k svojej
prevádzke spotrebuje viac elektrickej energie. Platnièky sa dlhie zahrievajú, majú menej regulaèných stupòov a po ukonèení ohrevu zostávajú ete dlho zbytoène horúce. Ich úèinnos je cca 60 %. Sporáky
so sklokeramickou varnou doskou sú energeticky úspornejie. pirála, ktorá sa rozeraví do èervena, vyaruje teplo priamo na dno nádoby. Dosahuje úèinnos 70 %. Elektrickú trúbu nie je potrebné dlho
vyhrieva pred zaèatím peèenia. Jedlo vkladajte do rúry okamite po
zhasnutí kontrolky termostatu, kedy je dosiahnutá potrebná teplota.
Výrobcovia kuchynských prístrojov pochopili nevyhnute¾nos hospodárenia s energiou. pièkové výrobky majú podstatne niiu spotrebu energie, napríklad chladnièky a mraznièky a o 45 % menej ako
pred desiatimi rokmi. Automatické práèky spotrebujú o 20 % menej
vody a o 22 % menej elektrickej energie. Tieto skutoènosti berte do
úvahy aj pri rozhodovaní sa o výmene starých spotrebièov za nové.
Hoci podiel spotreby energie na varenie nie je ve¾ký, aj tu sa dajú
dosiahnu znaèné úspory. Staèí, ak si osvojíte nasledujúce rady:
· Pouívajte pokrievku! Na varenie v hrnci bez pokrievky spotrebujete
o 150 a 300 % viac energie! To platí rovnako pre elektrický aj plynový
sporák.
· Dná hrncov majú by rovné, najmä ak varíte na elektrickom sporáku.
Ve¾kos dna hrnca má by rovnaká ako ve¾kos varnej platne elektrického sporáka. Ak je hrniec mení a rozdiel je iba 3 cm, je strata energie a 30 %. U plynového sporáka treba prispôsobi ve¾kos plameòa
ve¾kosti dna. Zohrievanie vody, najmä na plyne je ove¾a úspornejie
v tenkostennej nádobe.
· Pri dlhodobejej príprave jedál pouívajte tlakový hrniec. Úspora
energie je viac ako 50 %.
· etrite vodou a vyuívajte vetko teplo. Pouívajte na varenie iba to¾ko vody, ko¾ko jej nevyhnutne potrebujete. Elektrický sporák zapínajte, keï je hrniec u na platni a vypínajte ete pred koncom varenia.
· Správne pouívaná mikrovlnná rúra môe uetri a 50% energie.
Moderné rúry na peèenie sú dnes kombinované s mikrovlnnou rúrou,
èím sa peèenie, resp. varenie pri rovnakej kvalite podstatne skracuje,
èo znamená úsporu energie.
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Florbalisti zo Z kpt. J. Nálepku v Stupave
bronzoví na Majstrovstvách Slovenska 2005!

Výborný výsledok dosiahli florbalisti zo Z kpt.J.Nálepku v Stupave na Majstrovstvách SR v kategórii starích iakov v Tvrdoíne poèas víkendu 18.-20.marca
2005. Celkové tretie miesto v silnej konkurencii najlepích slovenských drustiev(10) a zisk bronzových medailí svedèia o kvalite florbalového drustva chlapcov na Z v Stupave, ktorí sa tomuto dynamicky rozvíjajúcemu portu venujú jeden rok (od marca 2004). Celkovým víazom M-SR 2005 sa stalo suverénne
drustvo Niná na Orave, ktoré nezaváhalo ani v jednom stretnutí a v boji o ,, zlato"
zvíazilo nad ATU Koice. Nai chlapci prehrali v zápase o finále práve s drustvom
Ninej a tak museli zabojova v stretnutí o 3.miesto s veèným rivalom Dragons
Bratislava. V stretnutí výbornej úrovne sa Stupava ujala vedenia gólom Martina
Lohazera. Po nenápadnej strele hosujúceho hráèa pä sekúnd pred koncom prvej
èasti vak bolo vyrovnané. V druhej èasti sa opä zaskvel kapitán drustva Bogdau
Martin Lohazer a svojim druhým gólom priblíil svoje drustvo k bronzovým medailám. Udra výsledok v posledných dvoch minútach bolo obrovsky namáhavé,
pretoe Bratislava odvolala brankára a navye bol vylúèený ná hráè. Po výbornej
taktickej hre celého drustva sme vyhrali 2:1 a po závereènom hvizde rozhodcu
vypukla na palubovke portovej haly v Tvrdoíne zaslúená obrovská rados...
Zostava Bogdau Stupava: Martin Lohazer, Martin Vilem, Filip Matrla, Michal Misloviè, Ondrej Sedlár, Marek Valachoviè, Slavomír Fier, Jakub Horecký, Michal
teinhubel, Martin Kuboviè, Luká Gabri, Jakub Kletinec, Peter Kolínek, Jakub
Paleèek, ved.drustva Mgr.Jaroslav Fier
Koneèné poradie M-SR 2005 v Tvrdoíne:
1. Niná na Orave - majster Slovenska pre rok 2005
2. ATU Koice
3. Bogdau Stupava
4. Dragons Bratislava
Ostatné drustvá: Florko Koice, Nitra, Tvrdoín, Povaská Bystrica, Dolný Kubín
Majstrovstiev SR sa v premíére zúèastnilo aj drustvo dievèat v kategórii U15 pod
vedením Mgr. M. Mózovej a ¼. Weissa. Hoci dievèatá remizovali v úvodnom stretnutí, zvyné zápasy nebodovali a skonèili v turnaji na poslednom iestom mieste.
Sympatické vak boli výkony v kadom stretnutí a hlavne ve¾ké nadenie dievèat,
ktoré s florbalom len zaèínajú v porovnaní s inými slovenskými drustvami. Víazkami v dievèenskej kategórii sa stali hráèky Nemovej.
Po víazstvách chlapcov na krajských turnajoch v Stupave, Nitre, 3. mieste na celoslovenskom turnaji v Bratislave, 5. mieste na M-SR v kategórii mladích iakov
v Bratislave je zisk bronzových medailí na M-SR v kategórii starích iakov ve¾kým
úspechom. Florbalové drustvá chlapcov a dievèat sa u sústreïujú na EXEL
FLORBAL CUP - celoslovenskú kolskú ligu, ktorá zaèína okresnými a krajskými
kolami v marci a apríli 2005 a vyvrcholí celoslovenským turnajom o ,,majstra
kolského florbalu SR" v máji v Koiciach.
22.marca sa v telocvièni Z kpt. J. Nálepku odohralo okresné kolo EXEL FLORBAL
CUPu systémom play off na dva víazné zápasy. Chlapci zo Stupavy po rekordných víazstvách 21:1 a 18:0 nad Z Závod postúpili do krajského kola, ktoré sa
bude kona v Bratislave na Z Teplická 2.mája 2005 resp. v prípade víazstva do
celoslovenského kola 19.-22.mája v Koiciach.
Vrcholom florbalovej sezóny a urèite neopísate¾ným záitkom budú medzinárodné
turnaje SLOVAK OPEN v Bratislave, NISA OPEN v Liberci ako i najväèí európsky
mládenícky turnaj PRAGUEGAMES v hlavnom meste ÈR (7O drustiev z 8 krajín
Európy). Tak drme naim ,,bocianom" palce!
Poïakovanie patrí vedeniu florbalových drustiev, vetkým hráèom, p. Matrlovioférovi výpravy, riadite¾ovi Z Mgr. L. Csillaghiymu ako i samotným rodièom, ktorí financovali úèas detí na M-SR. Bohuia¾ sa zatia¾ i po tak výrazných úspechoch
nenaiel sponzor, ktorý by celkovo alebo aspoò èiastoène pokryl náklady spojené
na tartovné, dopravu, stravu, ubytovanie, materiálne zabezpeèenie drustiev
a podobne. V porovnaní s inými florbalovými drustvami na Slovensku (Èesko
a zahranièie u ani nehovoriac) sme v tejto sponzorskej oblasti na posledných
prieèkach. Preto vedenie florbalových drustiev, ich èlenovia a hráèi znovu prosia
o pomocnú ruku pre nae i Vae talentované deti (kontakt 02/65934 437, alebo
osobne na sekretariáte koly).

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

Aktuálny termínový kalendár:
22.3.
EXEL FLORBAL CUP - okresné kolo - chlapci + dievèatá
3.4.
O pohár mesta NITRA - krajský turnaj - chlapci
Apríl Ve¾konoèný turnaj - Z Cádrová Bratislava
2.5.
EXEL FLORBAL CUP - krajské kolo - chlapci + dievèatá
19.-22.5. EXEL FLORBAL CUP - celoslovenské finále - Koice
16.- 19.6. NISA OPEN - medzinárodný turnaj - Liberec - chlapci
30.6.-3.7. SLOVAK OPEN - medzinárodný turnaj - Bratislava - ch+d
13.- 18.7. PRAGUEGAMES - Európsky ampionát drustiev - Praha - ch+d
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Spoloèenský ivot

Domov je tam, kde ije mama

Spoloèenská kronika - Stupava
Zosobáili sa:
Martin Cagáò - Lenka Blechová
Vladimír Zemanoviè - Monika Veselá
Robert Krajèír - Dagmar Grancová
Narodili sa:
Tomá Mihálik
Alex Maro
Adrian Kostka
Bibiana Banovièová

Stupava - Návrat rodákov je vdy
sprevádzaný záujmom ¾udí, ktorí
oèakávajú príchod svojho syna, brata,
spoluiaka alebo priate¾a. Je to
príleitos vráti sa do tých "lepích
èias", lebo na zlé sa zabudne a zostávajú len spomienky na to dobré. Je to
príleitos zaspomína si práve na to
dobré, na roky mladosti, kolské letá,
prvé lásky. Do Stupavy sa v týchto
dòoch vrátil Janko Kovaèovský, ktorý
sa okrem iného teil aj na stretnutie so
spoluiakmi po 35-tich rokoch. Prináame jeho krátke vyznanie, lebo je
aké robi rozhovor s úplne beným
èlovekom, ktorý chce poveda len to¾ko, e rád sa vracia do svojho rodiska,
do Stupavy. Ako sa vyhnú vyjadreniam, ktoré nám môu vyznie ako frázy,
povinné poklony? Nu nechajme ho
teda prehovori, ako jedného z nás srdcom Stupavèana.

Opustili nás:
Antónia Slezáková /1919/
Karol Beloiè /1920/
Frantika Husáriková /1910/
Július Kúdela /1920/
Daniela Horecká /1949/
tefan Holúbek /1943/
Matej Taraba /1924/

Spoloèenská kronika ZOHOR
spomíname
teffeková Mária /1913/
Piaèek Marek /1985/
Kubala Marian /1949

Odkaz pre budúce generácie
Pribline pädesiat, mono poveda národovcov i sympatizantov Slovenského
zväzu protifaistických bojovníkov prilo vzda poklonu ku KVETU VÏAKY pred
Kultúrnym domom v Stupave 4.apríla 2005. Pietneho aktu sa zúèastnili okrem
zástupcov Mestského úradu v Stupave aj èlenovia Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov, ktorí nakoniec vzdali spoloène s ostatnými prítomnými poctu
aj pri pomníku padlých sov. vojakov a zárovò i kpt.Jánovi Nálepkovi na Obore.
Oproti minulosti to bolo dôstojné spomienkové stretnutie, èo nakoniec kontatoval aj samotný pán primátor Ing.Ján Bele. koda len, e v tento historický deò
absentovali nai obèania, ale i iaci Z, akoby rodièia zabúdali na minulos, ale i
kola, ktorá by tieto historické fakty mala dáva do povedomia mladej generácie.
Nako¾ko v naom regióne vznikali urèité polemiky o èinnosti partizánov v oblasti
Stupavy a jeho okolia, prinesieme v najbliom vydaní foto fokumenty ako i hodnovernos pôsobenia generálmajora v.v. Brunovského, ktorý ako velite¾ partizánskej brigády zabránil presunu nemeckých vojsk aj techniky na územie
Stupavy a okolia.
Nu záverom iba to¾ko. 8.apríla 2005 sme obnovili èinnos Slovenského zväzu
protifaistických bojovníkov. Sme radi, e sa ozvali bývalí èlenovia. Teí nás, keï
sa nám ohlásia ïalí. Radi uvítame Vás starích, ktorí ste u zanechali svoje
svedectvo, radi uvítame tých, ktorých rodièia mali problémovú minulos, ale radi
uvítame medzi nami i mláde, ktorá by si mala pre budúcnos strái svoje
SLOVENSKO.
Dòom 8.apríla som bol zvolený do funkcie predsedu SZPB. Chcel by som pritom
váení priatelia vyzva a poiada Vás o èlenstvo v SZPB. Veï èlenstvo je dobrovo¾né.
Jozef Kazarka, preds.SZPB Stupava

Moji milí priatelia!
ijem v Amerike, ale svojím srdcom som Stupavèan. ako sa dá uveri, e po
to¾kých rokoch nedokáem ovláda svoje emócie, ktoré nado mnou víazia vdy,
keï zaklopem na dvere môjho rodného domu a vïaka Bohu ete vdy mi otvorí
moja mama. Keby sa èoko¾vek v mojom ivote zmenilo, navdy bude mojím
domovom miesto, kde ije moja mama. V duchu som si povedal, e aspoò raz za
pä rokov prídem domov. Doteraz to bol doping, ktorý mi pomáhal i, vydrali mi
spomienky na stretnutia s príbuznými a priate¾mi, ktoré som si stále pripomínal.
i sa dá kdeko¾vek na svete, staèí ak èlovek vie, èo chce, má odvahu bojova
s nepriazòou osudu a dokáe sa o seba postara. Aj Amerika je miesto otvorené
pre schopných ¾udí, ponúka obrovské a ove¾a väèie ance na úspech, mono
najväèie na svete. Aj v Amerike som doma, lebo tu ijem, mám rodinu a priate¾ov.
Nechcem porovnáva, ani rozdáva rozumy, Ameriku musíte zai.
Napriek vetkému som teraz priiel s ve¾kým cie¾om. V stupavskom kostole som
bol pokrstený, tu som pristúpil k prvému svätému prijímaniu a tie k sviatosti birmovania. Bolo to v rôznom èase a za rôznych okolností, ale moji rodièia mi to
dopriali. Ja som priiel s túbou prija sviatos manelstva, práve v tomto starobylom chráme, hoci v Amerike je to¾ko chrámov a katedrál, e ich nie je to¾ko ani
v celej Európe. Splnil sa môj sen. V biblii je príbeh o návrate strateného syna. Hoci
som nikdy nebol "stratený", vdy mi chýbalo poehnanie z tohto kostola, ktorý je
pre mòa najdôleitejou katedrálou na svete.
Teil som sa aj na stretnutie s mojou rodinou a priate¾mi. To mi dáva obrovskú silu,
lebo èlovek získa istotu, e má niekde korene, e nezaèal i ako dvadsaroèný, e
existujú svedkovia vetkých tých detských dobrodrustiev a mládeneckých story,
na ktoré bude èlovek spomína aj keï na vetko ostatné zabudne.
Vetko sa zmenilo, domy, ulice, obchody a hlavne ¾udia, vetko sa dostalo do normálnych ko¾ají, mnohé je podobné s Amerikou, poznáte èipsy, kolu a konzumný
spôsob ivota, ale aj problémy, ktoré ste predtým nepoznali. Napriek tomu ste
zostali pohostinní, priate¾skí a srdeèní a to je nad vetky doláre a za to som vám
vïaèný. Za prijatie a pocit, e tu som doma. To je pocit, ktorý sa nedá ani kúpi,
ani vyprosi. To je ve¾ký dar.
Hovorí sa, e èlovek si zaène vái veci, ¾udí, zdravie a vtedy, keï ich stratí.
Môem vám poveda, e vdy som myslel na svoju rodnú Stupavu, pretoe domov
je tam, kde ije mama.
S pozdravom

2% VAEJ DANE Z PRÍJMU
PRE BYSTRICKÝ SVET NAJMENÍCH

Bystrický svet najmeních pracuje ako dobrovo¾né obèianske
zdruenie v Záhorskej Bystrici pri Základnej kole s materskou
kolou od roku 2003. Podporujeme kolské a mimokolské aktivity
detí navtevujúcich materskú kolu, ako aj základnú kolu.
Pomáhame s prestavbou kolského areálu, výstavbou detských
ihrísk a portovísk, práve cez vianoce sme spojazdnili prírodné
klzisko, chystáme dostavbu basketbalového a futbalového ihriska.
Prosíme Vás, firmy, podnikate¾ov, ale aj zamestnancov o venovanie
2% z Vaej dane z príjmov a radi pouijeme Vami venované peniaze
v roku 2005 na rozvoj a podporu naej koly a dobudovanie klziska
v obci Záhorská Bystrica.
Názov zdruenia:
Bystrický svet najmeních
IÈO:
30 84 66 25
Adresa:
Hargaova 7, 841 06,
Bratislava - Záhorská Bystrica
Èíslo bankového úètu: 0177 171 462 / 0900

Mesto Stupava prijme do pracovného pomeru zamestnanca na zastupovanie
poèas MD na pozíciu:
vedúci oddelenia správy majetku mesta s nástupom 16.5.2005.
Podmienky:
-ukonèené ininierske túdium odbor geodézia a kartografia,
pecializácia kataster nehnute¾ností
-prax v odbore vítaná
-práca s PC - Windows, Koke
-zákl. zmalosti v oblasti Obèianskeho práva (nie je podmienkou)
iadosti o prijatie doloené dokladom o najvyom vzdelaní a ivotopisom zasielajte
na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava najneskôr do 6.5.2005.

Ïakujeme za Vau podporu a príspevky.
Kontakt: Ivan Boòák 02/ 6595 6235
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Rôzne

Konc jak ivé (II)
Já teda velice ráda cestujem.
Konc mi pasujú aj tí jednodòové
výlety, aj ket sem to u prekukua,
lebo dycky ím ide eném o to, aby
ludzí zavreli do nejakéj místnosci
a tam ím vyprávjali do zbuázneòá o dejakých hrncoch zázraèních, paplónoch, kde sa nechytajú blechy ani tí rostoèe a spaní
pod nima je velice zdravé, koda
vyprávjat. Já by sem o tem vyprávjat mohua, ale nesmím sa
priznat, na co ecko sem ím naleceua.A jak mi byuo v Metri, ket
tí isté deky tam stáli ..., koda
o tem vyprávjat. Ale teda chodziua sem v zímje, reku co budem
doma a ieu aj múj, reku neco
uvidzíme, objed nám zapuacá
a kupovat nemosíme nic. Ten
múj, on zas dycky zarýpau, jakoe má záujem a tí hnet naradovaní si k nám prisedli aj dárky
nám slubovali, lebo si mysleli, e
majú sprostých kupcú. A on zas
to mneu rád, ket ích moheu natahovat jak gumu na teplákoch a
nakonec z teho nic nebyuo. Brau
to jak adrenalínový port a eèe
to byuo aj zadarmo. Ráz sme tak
mneli té volakam ít a já sem
prestydua, horúèku sem nemneua, ale ani chuci sa volakam
do tramtárie trepat. A múj, e on
si to u naplánovau a e on
pujde, on je u natelovaný a fertich Mariko. Ná dzi, povidám
mu, ak já ket aj umrem eném
doma mòa najde, jak ceuý múj
ivot, já sem bez tebja paty
nevytáhua, ale ket ty tak strane
mosí, ufám ví proè- rýpua sem
zas já. Nebyu dúvod si neco myslet patného, ak tam chodzá
baby eném v mojéj vjekovéj kategóriji a ten múj mi je furt vjerný
(aj ket èovjek nikedy neví!). Tak
sem ho teda pusciua, zrichtovau
sa, aj masného chleba s kápijú
sem mu daua na cestu, reku
nech ide, ket tak strane mosí.
Ieu teda pred kostel, tam ten
autobus dycky pristavjá, ale ieu
skúr, lebo sa báu, aby ho neodjeu. Aj sa poteiu, lebo u tam
stáli volajaký ludé, samí chuapi,

Riadková inzercia
takí sopláci, aj si pomysleu, e sa
dobre vybrau, ket aj muadých to
zaujímá. Ná, ale tí sa s ním do reèi nedali, dojeu autobus, friko
nastúpiu, naeu si místo a teda
jeli. Spokojný byu, e aj beze
mòa to dokázau, ale né na dúho.
Za Stupavú ete jak tak, ale potom si ten autobus viheu na
Lozorno, dojeu k temu prúmyslovému parku a tam eci vystúpili a
moseu vystúpit aj on, lebo to byu
autobus, kerí voziu robotníkú do
teho parku. Ná, ale co fèil v Lozorne a tam samá borovica?! No
volajak sa dotrepau na dálnicu,
chvalabohu ho nic nezraziuo,
a stopem naspátek do Stupavy.
Já sem si vlézua do postele, reku
aspoò si odpoèinem, aj sem
zadrímaua. Naráz èujem straný
krek. Kohút vreau, slépky kvákali, za bíuého dòa nám volajaká
kuna hyd morduje -povidám si a
byuo po drímaní! Friko sem sa
oblékua, v opje popadua sekeru a konc sem byua ochotná tú
potvoru zamordovat. Dolecím na
dvúr a na tém dvori múj starí robiu porátky s tým úbohým hydem, ten svúj neúspjený výlet si
léèiu na tých úboátkách... ecko im vyèítau - kakulince, máuo
vajec nesú, moc erú, eném serú, kohút eném kikiríká a slépkám padá perí. Tak byu znièený,
e si moseu najít tú neco, na èém
sa moheu venitlátorovat. Nesceua sem sa hnet pýtat, proè u je
doma z teho velikého výletu,
nejsem sprostá za dvje hodziny
nemoheu byt ve Valticách ve
sklípku aj naspátky. Ket mòa zbadau s tú sekerú v ruce aj ho to
hnet opusciuo, e to eném srandovau. Potom ket sem zehríua
vèerají nedojedzený objed, potom mi povidau, e sa mu bezemòa nikam nesceuo ít. A jak sa
tak posúchau, co to mele, potom
mi povidau ceuú túto pravdu.
Dobrého mám já mua, moem
mu vjerit, aj by sem ho samého
nekam poslaua, ná ale potrebujem, aby sa mi volade straciu?
Vaa Mari Pilná ze Stupavy

l Predám mieané obilie
TRIKYTAL. Tel.: 02/6593 4883 vola veèer
l H¾adám prenájom v Stupave,
v garzónke, v 1-izb.byte, alebo
v 1 izbe viacizbového bytu.
Zn: pre studenta za rozumnu
cenu! tel.: 0903 361 281
l Predám záhradu - 2á so stavebným povolením, Stupava, lokalita Grefty. Za záhradou les, tiché prostredie. Tel.: 0905 892 299
l Darujem a lacno predám rôzny
nábytok. Tel.: 0905 734 555
l Potrebujem súrne opravi horský bicykel. Zavolajte prosím na
t.è. 0903 821 924
l Kúpim koda Favorit cca za
50.000,- Sk. Tel.: 0905 890 516
l tudentka S ponúka opatrovate¾ské sluby pre deti vo veèerných a poobedòajích ho-dinách
+ víkendy. Bliie informácie na
tel.è. 0910 375 187
l Predám sadbové zemiaky ruové a lté /skoré, poloskoré/ naklíèené, osobný odber á 10,- Sk/kg,
Stupava. Tel.: 02/65 934 510

l Predám konzumné zemiaky, ruové, lté á 5,- Sk/kg v Stupave.
Tel.: 0908 564 303
l Predám páperové nové vankúe, kvalitný angín, nepouité. Rozmer 70x60 cm, 50x40 cm a 70x40
cm. Dôvod - alergia.
Tel.: 02/65 934 510
l Predám letné pneumatiky, kvalitné, rozmer 195/60 R 15 88 H, Radial Tubeless, Firenawk 700, Firestone na Opel Astra combi. Cena
700,- Sk/ks, kvalitné v Stupave.
Tel.: 0908 564 303
l Predám rysovaciu dosku zn.
KINEX 150x100 cm s pantografom,
funkèná, vhodná pre tudenta, do
dielne a i. Cena 2.000,- Sk v Stupave. Tel.: 02/65 934 510
l Predám ovocné stromèeky /jablone, broskyne, slivky, ríbezle,
egre/. Cena cca 70,- Sk/ks, ostatné á 30,- Sk/ks v Stupave.
Tel.: 02/65 934 510
l Predám na AVIU 31L 5-rýchlostnú skriòu a diferenciál
s uzávierkou. Cena dohodou.
Tel.: 0905 429 380

OVOCIE CIE¼AVEDOMEJ A TVRDEJ PRÁCE

Od piateho roèníka, systematicky, pravidelne a úspene, sa zapájali chlapci Oliver a Rastislav Rovní,
zo Z kpt. J. Nálepku v Stupave v biologických olympiádach.
Vytrvalo sa im venovala, radila a pomáhala im pani uèite¾ka Albeta Oremusová. Chlapci Rovní sú
u v deviatom roèníku a v tomto kolskom roku u akosi samozrejme pracovali na témach úlohách
BiO v kategórii C. Hoci boli súrodenci rivali v tom najlepom zmysle tohoto slova, iba jeden mohol
by prvý a najúspenejí. Po vynikajúcom úspechu v okresnom a krajskom kole, iak Oliver Rovný
postúpil do celotátneho kola BiO, ktoré sa konalo 7.-9. apríla 2005 v Koiciach. Svoju výskumnú
prácu pod názvom "Výskyt vodných rastlín a ivoèíchov v spoloèenstve vodného toku Stupavský
potok", odprezentoval na takej odbornej úrovni, e ho odborná hodnotiaca komisia vybrala spomedzi 30 súaiacich na medzinárodnú súa NEPO do Istambulu, kde bude prezentácia v anglickom jazyku. K tomuto vynikajúcemu úspechu Oliverovi srdeène blahoeláme a veríme v jeho schopnosti a úsilie by najlepím. Ïakujeme pani uèite¾ke Oremusovej za námahu, trpezlivos a vytrvalos pri vedením iakov do súaí k tým najvyím métam.
Dr. Jolana Petreová

Milé deti, milí budúci umelci!

Múzeum Ferdia Kostku v Stupave v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a Mestským úradom v Stupave plánuje pre deti uskutoèni v rámci osláv
MDD tvorivé dielne.
Ide nám o to, aby sme v zmysle stupavskej dlhoroènej tradície výroby keramiky
dali monos vetkým, ktorí majú v sebe tvorivého ducha alebo aspoò chu pohra
sa s hlinou, aby prili k nám v sobotu doobeda dòa 4. júna 2005, kde sa im táto
monos naskytne. A nie hocijaká, ale pod dozorom odborníkov z odboru keramickej, ktorí im v tomto prvom kontakte s hlinou aj pomôu. Pretoe je potrebné
na tieto tvorivé dielne zabezpeèi modelársku hlinu, prosím vetky deti, ktoré by
mali záujem sa zúèastni tejto akcie, hlavne vak ich rodièov, aby sa prihlásili,
resp. informovali na tel. è. 02/6593 4882, resp. priamo v múzeu v dòoch utorok
a piatok od 9.00 do 15.00 hod a v sobotu doobeda.
Nechceme produkova mnostvo umelcov, ale da príleitos deom a mono aj
objavi nejaký ten talent, ktorý medzi nimi zatia¾ utajene drieme. Èo keï je to práve
niekto z vás? V mene organizátorov sa na vás teí Antónia Suchá, lektorka MFK

Mestské kultúrne stredisko pozýva:
30.4. 1800 - Stavanie Máje a Majáles
(Stupavská krèma)

Podpajtúnske zvesti:

1.5. 1400 - Prvý máj
(Sedliacky dvor pri Kultúrnom dome)
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