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Ročník V!!.

NEPREDAJNÉ

Slávnosti kapusty sa stávajú miestom stretávania domácich, rodákov, ale z roka
na rok prichádza stále viac cezpoľných, teda hostí. Slávnosti poctil návštevou župan BSK Lubo Roman a na slávnostnom otvorení Dňa želá sa zúčastnil aj Jeho
Excelencia veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Martin Bolldorf. V prího- vore ocenil skutočnosť, že Stupava je príkladom živej a obojstranne prospešnej
slovensko-rakúskej spolupráce, ktorá sa úspešne rozvíja od roku 2002. Jeho
slová mohli potvrdiť zástupcovia samosprávy, spolkov a združení z Rakúska, ktorí
sa v hojnom počte na podujatí zúčastnili. Neboli to však len oficiálni predstavitelia,
ale aj občania, čo nás teší, pretože ich účasť nie je povinná, zakladá sa na vlast
nom rozhodnutí a sme radi, že sa rozhodli správne. V nedeľu sme nezabudli pri
slávnostnej sv. omši podákovat za tohtoročnú úrodu.

Voiby do Bratistavského samosprávneho kraja sú 26.11.2005

R/port
Editoriá!
Slávnosti kapusty sú vždy pre mňa velkou skúsenos
ťou. To je dobré, že ich neberiem, spolu s mojimi kotegami z Mestského kultúrneho strediska, len ako ru
tinu. Tento rok som prišiel k dvom velkým a dôležitým
skúsenostiam. Vždy sme mali problém s tým, aby bol
v areáli poriadok a čisto. Nie sme ešte tak disciplino
vaní, aby sme po sebe nezanechali neporiadok a vždy
sme museii zabezpečiť, zo dňa na deň, poriadok, aby
sme sa nemuseli na druhý deň hanbiť. Prvýkrát sme
na tieto práce najali mladých ľudí zo študentskej
agentúry. Klobúk dole, pred ich pracovitosťou. Mladí
íudia, vysokoškoláci, ktorým sa nebridila akákoľvek
práca. Mladí ľudia, ktorí si vážia peniaze. Vážim si
týchto ľudí a mením názor na mladú generáciu. Me
ním ho aj preto, že si lepšie uvedomujem obrovské
sociálne rozdiely medzi Bratislavou a jej okolím a os
tatným Slovenskom. My sa máme veľmi dobre, lebo
táto nevoňavá robota nevoňala ani stupavským bezdomovcom a tým vysokoškolákom, ktorí si privyrábajú na štúdia, tým bola dobrá. Rastie nám nová ge
nerácia inteligencie, manažérov i politikov a verte, že
aj z tých brigádnikov budú úspešní ľudia a časom aj
na vysokých postoch a držím im palce, lebo sú ambi
ciózni, vytrvalí a dokážu prekonať prekážky a ťažkosti
života.
Druhou vzácnou skúsenosťou pre mňa je, že tieto
slávnosti majú rodinný charakter. Stretávajú sa tu ge
nerácie a pri všetkej úcte ku všetkým, musíme vybe
rať program prijateľný pre všetkých. Netvrdím, že nie
je nad čím rozmýšľať pri tvorbe dramaturgie slávnos
tí na budúci rok, ale isté je, že účasť "superstar" za
stotisícové honoráre a štyridsaťpäť minútový program
nie sú nevyhnutné. Všetci sa učíme, vieme si pred
staviť aj lepšiu spoluprácu miestnych spolkov, ktoré
by sa mohli predstaviť so svojimi stánkami. Videli
sme to na Káposzta-ťesztival-e v Budapešti (mestská
časť Vecsés), kde 33 miestnych spolkov malo svoje
stánky a všetci varili tradičné jedlá z kapusty. Pocho
piteľne a všetci súťažili - výzdobou, obsluhou a pre
dovšetkým ponukou. Toto považujem za výzvu pre
mňa a ľudí v MsKS Stupava, aby sme získali ďalších,
nielen záhradkárov, pre spoluprácu. Tie slávnosti sú
naše, som rád, že Stupavčania si ich privlastňujú,
zatiaľ je to len v pasívnej polohe, aj naši domáci sú
akoby hostia, ale z roka na rok, tu máme viacej sku
točných hostí - ľudí, ktorí sem prichádzajú a tá po
hostinnosť, náš vzťah k nim musí byť trošku iný.
Slávnosti sú stále viacej záležitosťou aj mesta. Veľmi
nám pomohol mestský úrad, primátor, prednosta
a najmä Mestský podnik technických služieb, ktorí
nás - siedmich zamestnancov MsKS odbremenili od
takých starostí ako riešenie dopravy, upratovanie
areálu, úpravy plochy na Barónovom, to už by bolo
nad ľudské sily.
Len trošku z nás opadol stres a tyzické vypätie síl
a už plánujeme a pripravujeme jubilejný desiaty roč
ník Slávností kapusty - Deň zelá 2006. Nemáme veru
čas otáľať s prípravami, pretože zabezpečujeme po
dujatie finančne, programovo a propagujeme ho tiež
na výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí.
Nesťažujeme sa, pretože robíme to, čo nás baví. Ďa
kujeme sponzorom, záhradkárom, školám a škol
ským zariadeniam, reštauráciám, ľuďom, ktorí nám
pomáhali spontánne, tým, ktorí si vyzdobili priedo
mia, všetkým, ktorí prišli na slávností a vyjadrili tak
vzťah k Stupave, Záhoriu, k svojmu rodnému kraju.
Pavel Slezák

Stupava získata futbaiové
mini-ihrisko
Na slávnostnom otvorení miniihriska v areáli
štadióna TJ Tatran Stupava sa zúčastnili ge
nerálny sekretár Slovenského futbalového
zväzu Ing. Dušan Tittel, zástupca Bratislav
ského futbalového zväzu p. Šuniar, dlhoročný
futbalový reprezentant Československa, fut
balová legenda pán Alexander Vencel senior,
primátor mesta Stupava Ing. Ján Beleš, po

slanci mestského zastupiteľstva v Stupave,
zástupcovia stupavských športových klubov.
Odovzdaním do užívania miniihriska s roz
mermi 33x18 metrov, ktoré bolo zhotovené
v rámci projektu Slovenského futbalového
zväzu, medzinárodnej organizácie UEFA
a Ministerstva školstva SR s podporou mesta
a sponzorov získa stupavský futbal bezpečnú
a komfortnú hraciu plochu, priestor pre zába
vu vo voľnom čase a priestor pre komuniká
ciu a športové vyžitie miestnych komunít.
Projekt, ktorého sponzormi sú Slovenský fut
balový zväz, UEFA, Ministerstvo školstva SR,

mesto Stupava a sponzori predpokladá do
konca roku 2006 vybudovať na Slovensku sto
podobných miniihrísk. Táto myšlienka si za
slúži uznanie, pretože ihrisko vytvára priestor
pre hodnotné naplnenie voľného času detí
a mládeže, ktorá je našou budúcnosťou. Vdäka dobrej spolupráci mesta Stupava s part
nermi projektu sa podarilo získať podporu
pre realizáciu tohto projektu aj v našom
meste.
Miniihrisko je vybudované z odolných trvác
nych, ľahkoudržiavateľných materiálov drevo,
plast a hliník. Povrch minihriska tvorí umelý
trávnik vyplnený kremičitým pieskom.
K 31 .augustu t.r. bolo na Slovensku dokonče
ných 35 miniihrísk.
S príhovorom vystúpili Generálny sekretár
Slovenského futbalového zväzu ing. Dušan
Tittel a primátor mesta Stupava ing. Ján Be
leš.
Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky
a "pokrstenie" ihriska, "krstným otcom" bo)
Majster Európy z roku 1976 a niekolkonásobný majster Českosiovenska pán Alexander
Vencel senior.
Po presnej strele do brány, ktorou bolo ihris
ko pokrstené nastúpili na fubalové mini stret
nutie stupavskí prípravkári.
Záverečné slovo patrilo primátorovi mesta
Stupava Ing. Jánovi Belešovi, ktorý poďako
val sponzorom: firme Beleš, firme Karovič
Lozorno, spoločnosti ALAS, gen. riaditeľovi
Ing. Jánovi Foltýnovi, MsPTS Stupava, ria
diteľovi Justínovi Mištinovi, spoločnosti ing.
Vladimíra Vlčeka, DURA Automotive riadite
ľovi Mirosiavovi Jaššovi, spoločnosti TONDACH Slovensko Ing. Vladimírovi Šablicovi,
firme Elektroinštatačné práce p. Miroslavovi
Rácovi. Za priamu sponzorskú pomoc podákovai firmám Cevaservis, Dokaro, Ekojet, JCI,
Dexia banka Slovensko a Hamé Slovakia.
-ps-, foto L. Mózová

Strechy sú opravené, práce finišujú
Stupava - S príchodom jesene boli dokončené rozsiahle opravy striech na budovách, ktoré sú majetkom mesta.
Ukončené boli práce na streche budovy zdravotného strediska - časť nad lekárňou a rehabilitačným strediskom
a tiež strecha na materskej škole na u). J. Kráľa. Úplne novú strechu dostala pôvodná budova základnej školy
- táto bola financovaná z prostriedkov ministerstva školstva a kofinancovaná z rozpočtu mesta. Ostatné opravy
striech financovalo mesto zo svojich prostriedkov. Výmena strešnej krytiny bola aktuálna už niekolko rokov,
zatekanie pravidelne spôsobovalo škody na majetku.
Finišujú práce na dokončení rekonštrukcie a opráv miestnych komunikácií - ide o Cintorínsku ulicu vľavo od
hlavného vchodu na cintorín a rozšírenie telesa komunikácie od majera smerom k Lipovej ulici. Tieto úpravy
iniciovala dopravná komisia ako riešenie kritickej dopravnej situácie na "betónke" Záhradnícka- AgátováCementárenská. Po dokončení prác bude doprava nákladných vozidiel smerom do Cevaservisu presmerovaná
aj týmto smerom, aby sa zaťaženie komunikácií rozložilo a znížilo.
Bratislavská vodárenská spoločnosť ešte v tomto roku plánuje zokruhovať vodovodné prepojenie Mierová ul.Železničná ul. z dôvodu upravenia tlakových pomerov v sieti. Zároveň sa predĺži vodovodná prípojka smerom
od Marcheggskej na Žabáreň. Týmto sa vyrieši napojenie občanov bývajúcich na Žabárni na mestský vodovod.
Pred dokončením je verejné osvetlenie na starom cintoríne v Stupave a tiež chodník zo zámkovej dlažby - ter
mín je stanovený tak, aby cintorín bol dôstojne pripravený k Sviatku Všetkých svätých. Chodník však nebude
dokončený v plánovanom rozsahu, pretože už nie sú vhodné klimatické podmienky na začatie ďalších staveb
ných prác, tieto budú ukončené na jar budúceho roku. Podobne sa bude postupovať i na mástskom cintoríne.
Tu je situácia ešte komplikovanejšia velkými výškovými rozdielmi, svahovitým terénom, ale chodník sa určite
na jar začne stavať.
Mesto vzhľadom na zaťaženosť obce dopravou a hlukom na štátnej ceste, ktorý je spôsobený nerovnosťami
povrchu telesa komunikácie, rozbitým asfaltom okolo osadení pokiopov inžinierskych sietí, požiadalo
Slovenskú správu-ciest o rekonštrukciu tejto vozovky. Na poslednom rokovaní dňa 7. októbra bolo oznámené,
že táto komunikácia bude opravená v dĺžke jedného kilometra a to odfrézovaním pôvodného asfaltového kober
ca a položením nového a to v úseku od predajne Hamé až po Námestie sv. Trojice. Z tohto dôvodu nebolo
obnovené vodorovné dopravné značenie, čo stále spôsobuje problémy pri prechádzaní cez vozovku najmä pri
sporiteľni a pri odbočke na Mlynskú ulicu. Značenie bude urobené po položení nového koberca, zároveň bude
vyznačené i ďalšie značenie a to pri mástskom kostote a odbočke zo Záhumenskej ul. na Hviezdoslavovu.
Práce budú vykonané ešte v tomto roku.
-ps-

t/da/osfí z regiónu

Opýtati sme sa primátora

Ppzv; Poma/y /fonč/ ŕreŕ/' ro/c vo/ebnébo obdob/a a občan/a sa
kr/ŕ/c/fy vy/adru/'ú /r sŕave vec/^
o /fŕorýcb sŕe hovor///, že /c/7 bu
de/e r/eš/ŕ Pocbop/ŕe/be n/e/en
vy a/ro pr/'máŕo/; a/e /pos/anc/ zasŕup/ŕe/šŕva. /Va/'zreŕe/be/'š/ni pník/adom /e /cauza "Kar/ov//fa". Čo sa
v ŕe/ŕo vec/ robí?
tng. Já n Beteš - Problém "Karkulky" je majetkovo-právne veľmi
zložitým problémom. Už sa veľa
o tom písalo a skoro pravidelne
sa ním zaoberá mestské zastupi
teľstvo. Tým chcem povedať, že
problém riešime. Len v skratke
pripomeniem, že stavba bola za
ťažená úvermi, ktoré vlastník zo
bral od peňažných ústavov a túto
stavbu založil. Pri privatizácii
bankového sektoru nedobytné
úvery prevzala Slovenská konso
lidačná, a.s. a potom predávala
pohľadávky v ucelených balíkoch
záujemcom. Balík, v ktorom sú
nedobytné úvery na Karkutku kú
pila cyperská spoločnosť Genaro
tnvestments Limited. Mesto so
spoločnosťou rokovalo o odkú
pení, avšak požadovaná cena
nebola pre mesto prijateľná. Vie
me, že pohľadávku odkúpila fy
zická osoba, ktorá sa stala prvým
záložným veriteľom, druhým veri
teľom je dálší bankový subjekt
a na treťom mieste je naše mes
to. Na rokovaní mestského za
stupiteľstva 30.6. t.r. spomínaná
fyzická osoba predložila svoju
predstavu o riešení tohto objek
tu. Mesto predbežne súhlasilo
s riešením s tým, že prvý veriteľ
uhradí mestu dlžnú čiastku (cca
300 tis. Sk). Prvý záložný veriteľ
má záujem byť stopercentným
veriteľom a následne by prebeh
lo dedičské konanie. Záujmom
mesta je odstrániť jestvujúcu
stavbu a vybudovať v tomto prie
store polyfunkčný objekt o hmo
te (zastavaná plocha a výška),
ktorá zodpovedá tomuto územiu.
Zo situácie okolo majetkových
a právnych pomerov však vyplý
va, že riešenie nie je v rukách
mesta. Napriek tomu zastupiteľ
stvo predvídavo prijalo základnú
koncepciu riešenia tohto problé
mu - pozemok pod stavbou, kto
rý je majetkom mesta, bude pre
daný len vlastníkovi stavby. To je

dosť motivujúce pre riešenie
týchto neprehľadných vlastníc
kych pomerov. Vlastníkovi stavby
mesto vydá rozhodnutie o od
stránení stavby a následne začne
rokovať o podmienkach kúpnej
zmluvy na odpredaj pozemku.
Momentálne je obtiažne povedať
termín, kedy sa doriešia majetkoprávne vzťahy. Pozitívne je, že sa
stojaté vody okolo "Karkulky" ko
nečne pohli. Poznám aj názor
občanov, aby sme stavbu odstrá
nili na náklady mesta. Musíme si
uvedomiť, že stavba je cudzím
majetkom a jej likvidáciou by
sme spôsobili niekomu škodu
a ten by mohol od nás požadovať
úhradu a jej výšku nevieme

odhadnúť. Takto postupovali
v Banskej Bystrici a narobili via
cej škody než osohu. Aj preto
sme takýto postup zamietli.
Ppzv; Óa/š/m bo/ävým prob/émom, Atofý sa už byŕosŕne doŕý/ťa
občanov je budovan/e kana//žačne/ s/eŕe. /^o /feby sa ŕenŕo prob/ém odsunu/ na ved/á/š/u /co/ä/,
a/co /reby sa an/ nenes//...
!ng. J. Beteš - Kanalizácia je vec,
ktorá mňa osobne najviac trápi.
Napriek dobrej príprave a vyna
loženému úsiliu pri hľadaní zdro
jov sa v tejto veci doteraz nepo
darilo nič zrealizovať. Už prvý
projekt, ktorý riešil odkanalizovanie Mástu a rekonštrukcie ČOV
sme podali v roku 2003 a pred
stavoval rozpočet 38 miliónov
korún. Ministerstvo životného
prostredia ho hodnotilo ako reál
ny a dobre spracovaný, no žiada
lo znížiť objem požadovaných
prostriedkov na 25 miliónov ko
rún a následne o mesiac nám
bolo oznámené, že prostriedky

grantovej schémy sú už vyčer
pané. Mesto v rokoch 2003-2004
dalo spracovať projektovú doku
mentáciu na dobudovanie kanal
izácie v celom meste a zabezpe
čilo aj stavebné povolenie. Cel
kový objem tejto investície je 150
miliónov korún, z toho 30 milió
nov je určených na rekonštrukciu
ČOV a zbytok na rozvody. Už za
čias predchádzajúceho primáto
ra Ing. Daráša bo) tento projek
tový zámer zaradený v programe
ISPA a z neho prešiel do Kohéz
neho fondu. Zmena spočívala
v tom, že oprávneným žiadate
ľom už nebolo mesto, ale vodá
renská spoločnosť, v našom prí
pade Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. Táto projekt
predložila Ministerstvu životného

prostredia SR. Podľa informácií
je dnes zrejmé, že v tomto pláno
vacom období t.j. do konca roku
2006 je rozpočet Kohézneho
fondu EÚ pre túto oblasť vyčer
paný. Napriek tomu sme požia
dali ministerstvo o dálšie roko
vanie vo veci vybudovania kana
lizácie v našom meste. Najbližší
termín je dohodnutý ešte v tomto
mesiaci. S pánom ministrom
sme rokovali na stretnutiach
v Stupave i na ministerstve. Ne
vzdávame boj, snažíme sa hľadať
iné riešenia - možno po etapách,
i keď doteraz sme usilovali
o komplexné riešenie, musíme
sa prispôsobiť možnostiam a do
stupnosti i objemu ešte existujú
cich zdrojov z fondov.
Ppzv; /Va/(/adan/e s ma/eŕ/rom
mesŕa /e oŕázka, na /fŕorú občan/a
ve/m/ c/ŕ//vo reagu/ú. /nformác/e,
/fŕoré sa dosŕanú na preŕras vereynosŕ/, nemus/a vždy odrážať s/ovfočnosŕ'a ŕa/r vzn//ra/'ú rôzne rámy
Pos/edná /e o ŕom, že sŕe povo////
prevádz/ov /ras/na, v obje/cŕe býva-

/e/ maŕers/fe/ ško/y (p/*/ Marošov/),
/fŕorý je prena/'aŕý m/esŕnemu
poďn/'/caŕe/bv/...
!ng. J. Beteš - Snažiti sme sa vy
užiť tento objekt, mimochodom
dosť dlho chátra), účelovo tak,
aby sme uspokojili potreby se
niorov -vybudovali sme priestory
pre ktub seniorov Pohoda a tiež,
aby sme hospodárne využili ma
jetok mesta. Priestory, kde pred
tým sídlila mestská polícia boli
značne schátrané, ate vzhľadom
na dobrú polohu sme ich pova
žovali za zaujímavé pre podnika
teľov. Preto boli ponúknuté na
prenájom a postupovalo sa ob
vyklým spôsobom, tak ako aj pri
inom majetku určenom na predaj
alebo prenájom, celú agendu ria
dil prednosta úradu p. J. Valachovič. Bola zverejnená výzva,
poslanci boli informovaní o záu
jemcoch, mimochodom boli len
dvaja a jeden z nich nedoplnil
požadované doklady, takže zo
stal jeden. Nasledovalo rokova
nie o podmienkach zmluvy o pre
nájme, tieto boli prerokované
mestským zastupiteľstvom a to aj
preto, lebo nájomca žiadal zmlu
vu na desať rokov. V takomto prí
pade vždy zmluvu schvaľujú po
slanci. Rokovali sme o tom, že
nájomca bude investovať do náš
ho majetku, odsúhlasili sme sta
vebné práce a ich hodnotu, po
tom sme stanovili nájomné na
rok a nasledovala dohoda o spô
sobe započítania investícii vzhľa
dom k predpísanému nájomné
mu. Nájomca je fyzická osoba
podnikajúca na základe koncesovanej živnosti a podľa nej
bol stanovený aj predmet užíva
nia prenajatých priestorov. Určite
tam neboli činnosti typu prevádz
ka kasína. Súčasťou zmluvy je i
situačný plán priestorov s defino
vaným využitím a tam je jedna
miestnosť určená ako herňa, kde
budú umiestnené hracie automa
ty. Takéto herne sú i v iných pre
vádzkach v našom meste. V prí
pade, že by prišlo k inému vyu
žitiu tohto prenajatého priestoru,
bude to vždy v rozpore s nájom
nou zmluvou, čo zakladá dôvod
na odstúpenie od tejto zmluvy.
Nebudem sa vyjadrovať k tejto
fáme, považujem toto moje sta
novisko za dostatočne jasné a
presvedčivé, pretože poslanecký
zbor i ja, ako primátor, vieme, čo
naše mesto môže potrebovať
a o čo určite nestojí. Verím, že
zmluvy schválené mestským zas
tupiteľstvom, sú tak pripravené,
aby zakladali predpoklady pre
korektné vzťahy medzi mestom a
ktorýmkoľvek zmluvným part
nerom.
rozhovor pr/prav/7 P S/ezá/f

ZáŕiofsÁfá Bystrica

Bodka za Bystrickým kuttúrnym !etom
Stromy sfarbené jesennými odtieňmi, zubaté slniečko, či vysmiate te
kvicové strašidlá v predzáhradkách, to sú neklamné znaky, že leto je
preč a nastúpila farebná jeseň. Dlhé teplé večery plné spoločenských
stretnutí a posedení sú už za nami.
Leto odišlo, kalendárne a spolu s ním aj leto kultúrne.
Peknou záverečnou bodkou za tohtoročným kultúrnym letom bol
Bystrický jesenný jarmok. Tento jarmok nie je typickým komerčným tr
hom, je to stretnutie Bystričanov, ich priateľov a priaznivcov pri pohá
riku burčiaku, cigánskej a omastených lokšiach...
17.september bola upršaná a chladná sobota. Možno odradila niek
torých predajcov, no tí čo prišli, určite neoľutovali, nakolko kúpychti
vých záujemcov bolo dostatok. Aj napriek nepriaznivému sobotňaj
šiemu počasiu sa od rána do obeda premotalo po ulici Českosloven
ských tankistov veľa zvedavých ľudí. Málokto mohol odolať ponukám
predávajúcich a odísť s prázdnymi rukami sa vlastne ani nedalo. Ľu
dia si pochutnávali na domácich koláčoch, lokšiach, kapustnici, po
rozprávali sa pri dobrom vínku, burčiaku, či slivovici. Gazdinky si vy
mieňali recepty na pečenie a gazdovia hodnotili tohtoročnú úrodu...
Jarmočnú atmosféru umocnili ľudoví remeselníci, ktorí priamo na ulici
predvádzali ako sa kedysi vyrábala keramika, košíky, výrobky z dreva,
z včelieho vosku a paličkované čipky. Pre deti bolo pripravené jar
močné bábkové divadielko a dospelým spríjemnila stretnutie morav
ská cimbalová hudba Vonice z Krumíre.
Kultúrne leto skončilo. Dúfam, že spoločné posedenia spojené s kul
túrnymi programami spríjemnili Bystričanom voľné chvíle a prispeli
k spoločenskému životu v Záhorskej Bystrici.

Oznam o votbách do orgánov
samosprávnych krajov
Rozhodnutím č. 235/2005 Z. z. z 3. júna 2005 uverejneným v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky dňa 9. júna 2005 vyhlásil predseda
Národnej rady Slovenskej republiky votby do orgánov samospráv
nych krajov a určil deň ich konania na sobotu 26. novembra 2005.
V našej mestskej časti sa na základe uznesenia Zastupiteľstva Bra
tislavského samosprávneho kraja č. 51/2005 o určení volebných ob
vodov budú votiť poslanci do Bratislavského samosprávneho kraja.
Votby sa uskutočnia v čase od 7.00 do 22.00 hod v priestoroch Zá
kladnej školy s materskou školou Hargašova 5.
Oznámenie o čase a mieste konania volieb bude voličom doručené
do 1.11. 2005. Občania, ktorí oznámenie neobdržia, môžu túto sku
točnosť oznámiť v reklamačnej kancelárii Miestneho úradu Bratisla
va - Záhorská Bystrica na prízemí č. dv. 1.
Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a zoznam kandidá
tov pre prédsedu bude uverejnený najneskôr 10. 11. 2005 na ozna
movacích tabuliach v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica.

Zohor
Starostka obce Z 0 H 0 R v zmysle § 6 zák. č.3031/2001 Z.z. o voľ-bách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku u r
č u j e pre volby do orgánov samosprávnych krajov dňa 26. novembra 2005
votebný okrsok č .!
volebná miestnost - Obecný úrad, Dolná 46 pre voličov s trvalým pobytom na
uliciach: Alberta Hubeka, Bratis-lavská, Cintorínska, Dolná, Domkárska,
Kostolná, Košiarska, Kováč-ska, Krátka, Krivá, Lábska, Mlynská, Na pasienkoch,
Na riadkoch, Na trávnikoch, Nazáhumní, Nad potokom, nám. I. mája, nám. Mlá
deže, Nový rad, Požiarnička, Stupavská, Tichá
voiebný okrsok č. 2
volebná miestnosť - Kultúrny dom-vestibul, Obchodná č. 3 pre voličov s trvalým
pobytom na uliciach: Hviezdoslavova, Kvetná, Lozornianska, Na dieloch,
Obchodná, Poľná, Sadová, Staničná, Struhárova, Školská, Štúrova, Záhradná,
Železničiarska
V Zohore, 12.10.2005, Ľubica Havranová, starostka

Tatry potrebujú pomoc každého
Neboli by to prázdniny, ak by sa hudobná skupina VEGA opäť
nezúčastnila tento rok už 49. ročníka medzinárodného stretnutia mlá
deže RYSY. Každoročne hudobníci zo Zohora spríjemňujú spolu
s inými hudobnými skupinami popoludnia nadšeným turistom, ktorí
sa odhodlali pokoriť naše velhory.
Atmosféra tohto ročníka bola poznačená novembrovou katastrofou.

Zohorská hokejba!ová !iga
1. koio
HBK Lozorno - Predators Jabloňové
Zbornaja Šaštín - Zero Záhorská Ves
Roconaba Zohor - HC Parkovisko Zohor
Cobra Malacky - Lizards Stupava B
2. koio
Zero Záhorská Ves - Predators Jabloňové
Lizards Stupava B - Zbornaja Šaštín
HBK Lozorno - Roconaba Zohor
HC Parkovisko - Cobra Malacky
3. koio
Roconaba Zohor - Lizards Stupava B
HC Parkovisko Zohor - Zero Záhorská Ves
Zbornaja Šaštín - Predators Jabloňové
4. koio
HBK Lozorno - HC Parkovisko
Zbornaja Šaštín - COBRA Malacky
Zero Záhorská Ves - Roconaba Zohor
Lizards Stupava B - Predators Jabloňové

15:2
5:4
4:3
5:0 (kontumačne)
5:1
2:4
4:9
1:5
10:4
2:11
9:0
3:2
0:0
5:9
10:1

Zohorská hokejbaiová !igai - tabuika
1. HBK Roconaba Zohor
2. Zbornaja Šaštín
3. Cobra Matacky
4. HBK Lozorno
5. Zero Záhorská Ves
6. Lizards Stupava B
7. HC Parkovisko Zohor
8. Predators Jabloňové

zápasy
Remízy
Víťazstvá
Prehry
4
4
0
0
4
3
1 0
3
2
1 0
3
2
0
1
4
2
0
2
4
1 0
3
4
0
0
4
4
0
0
4

Skóre
32:16
18:6
10:1
22:13
25:17
16:20
8.23
4:39

body
8
7
5
4
4
2
0
0

Spoiočenská kronika - Zohor

Pri pohľade na "cintorín stromov" sa vháňali slzy do očí i tvrdým
chlapom. A tak sa rozhodla skupina VEGA so svojimi priateľmi z Ma
laciek vymeniť túlanie po turistických chodníkoch za pomocné práce
v lese. Celé dopoludnie odpratávali konáre z lesa, aby tým úrobili
miesto pre nový život v Tatrách. Odmenou im boli mozole a dobrý po
cit, že aj oni prispeli svojou malou troškou do mlyna. Každá snaha sa
cení a dúfajme, že sa nám Tatry čoskoro odvďačia krásnou zeleňou,
dýchajúcou zo všetkých strán.
Už teraz sa tešíme na budúci rok a velkolepo plánované oslavy
k príležitosti 50.výročia Stretnutia mládeže RYSY
Šimona Štefanovičová

Stretnutie starodôchodcov
16. októbra 2005 Obec Zohor usporiadala už tradičné kultúrno-spoločenské posedenie pre dôchodcov. Na začiatku programu odzneli
slová vdáky a úcty našim starším občanom a želanie všetkého dobré
ho, hlavne veľa zdravia v príhovoroch p. starostky Ľubice Havranovej
a v.d.p. pána dekana Jozefa Slamku. Program, v ktorom vystúpili žiaci
Základnej školy v Zohore moderovala p. Mária Mackovičová.
O príjemnú pohodu a občerstvenie sa postarali pracovníčky obec
ného úradu a žiaci základnej školy pod vedením pani učitelky Križanovej. Po oficiálnej časti programu do tanca i na počúvanie hrala hu
dobná skupina Trio z Borinky.
Nakolko je v našej obci zvykom zablahoželať občanom a manžel
ským párom, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí, nebolo
tomu inak ani v tento rok. Obdarovali sme nielen tých, ktorí sa dožili
70., 80. a 90. rokov, ale aj pani Havranovú Annu, ktorá sa tento rok
oslávila obdivuhodných 95. rokov a je najstaršou občiankou obce Zo
hor. Starostka obce zároveň zablahoželala aj Jánovi a Ľudmile Ščasným k ich 50. výročiu sobáša.
Aj touto cestou ešte raz všetkým oslávencom gratulujeme a prajeme
pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.
Všetci účastníci tohto stretnutia skonštatovali, že na budúci rok sa
opäť stretnú.
Ocú

Narodili sa
január
Bodor Ladislav
Dudek Jakub
apr/7
Natália Jánošová
Marta Vasková
Alex Mojžiš
má/
Trisha Angela Watťerová
/ún
Rikardo Kebis
Kristián Zeman
/ú/
Badura Martin
Katarína Klubníková
Tereza Luknová
augusŕ
Aľexandra Rexová
Šimona Kožíková
Tatiana Kožíková
sepŕember
Nataly Matúšková
Alexandra Šimoníková
Matej Smolka
Zomreii
/anuár
Alojz Sabol 1923
Paula Vachálková 1915
Alojz Stroš 1934
február
Ladislav Veninger 1953
marec
Mária Šteffeková 1913
Marek Piaček 1985
Marian Kubala 1949
apr/7
Jozef Cabadaj 1931
Ing. Otto Danielovič Otto 1931
Karol Cabadaj 1935
Marta Šarkozyová 1949
Jozefa Greliková 1920
Mária Matlovičová 1944
má/
Terezia Šipošová 1926

Vľadimír Drexler 1962
František Salay 1939
/úr?
Ladislav Vlček 1948
/ú/
Alojz Martinkovič 1958
augusŕ
Ľudovít Rybár 1932
Jozef Soldán 1925
sepŕember
Karol Valent 1926
Kamil Májek 1952
Terézia Sabolová 1920
odober
Ján Višvader 1939
František Grelik 1935
zosobášiii sa
február
Martin Žemľa
a Ing.Milada Mackovičová
Martin Bad'ura
a Martina Nemcová
marec
Mojmír Kopányi
a Naťaša Távalyová
apr/7
Štefan Bihari
a Šimona Putíková
Radostav Šíp
a Martina Šimková
Bohumil Vaškovič
a Ružena Távalyová
má/
Peter Kovár
a Eva Klasová
/ún
Radovan Braunecker
a Zuzana Piačková
sepŕember
František Kliment
a Margita Mifkovičová
Radoslav Mackovič
a Kristína Havranová
Martin Zálesňák
a Katarína Balážová

Z obe/

Na Dňoch ze!á ve Stupavje
Volakedy sme sa kone išli strást
od jedu, ket nám naši povidali, že
mosíme ít vyrezávat zelé. Nač
nám to bude, co z teho budeme
mnet? Druhí ludé bývali v bytofkách, každému sa snívauo o bytofce, šak tam byuo ústrední kú
rení, kuchyňská linka, zavedená
voda, šecko pohodlí a v nekerých byu aj výťah. No kone šec
ko, co si moheu čovjek eném
predstavit.
Fčil sa už devátým rokem robí ve

ko a pritem sa dolámat. Nemosí
me vykrikovat o sebje a pritem
stracit huas. Stačí nám pripomenút si, odkát sme. To je velice dúležité lebo dneskáj sa čovjek mô
že lachko stracit. Nie není daleko, všady môžeme ít, ale nesmi
me zapomenút kam sa máme
a môžeme dycky vrácit. Ná a my,
ludé co žijeme pod Pajštúnským
hradem a nohy si môžeme máčat
v Moravje (eném dotedy než nás
tý komáre kone nezežerú!) sa

Stupavje Deň zelá. No pjekné od
nás, že si tak spomínáme, lebo
dneskáj je zasa taká istá doba.
Skoro nikomu sa nie neopuací.
Ani sadzit ani sít. Nevím odkát
berú ludé peníze, ale zátád ich
ufám majú dosci, ket nemosá robit na poli.
Deň zelá, to není jak vinobraní.
To nikedy nebývauo, aby sa s ta
kú slávú robili také orácije kolem
zelá. Ale čím ho je méňe, tým je
kolem teho vječší suáva. Nevím
proč to je, ale volaco v tem mosí
byt. Ufám eném to, že sa mosíme
nečeho našého držat.
Nemôžeme sa tvárit a mudrovat
eném kolem teho, co je dneskáj.
Nikedy není eném dneskáj, dycky sa k ternu zamíšá to co byuo
včéra a ešče sa k ternu pridá aj
snívaní o tem, co bude zajtra. Lu
dé nejsú jak tý hajpródské komá
re, co žijú eném jeden deň. A to
je jedno esli si to šeci pamatajú
alebo si to pamatá eném jeden
čovjek... To zelé tady dycky
byuo, tí ludé tady žili a my sme
z nich. Nespadli sme ani z hrušky
ani z jahody. Máme tady svoje
korene, aj ket už ležá na cinteri,
ale my sme tí zelené ratolesci
a tak to bude dycky - zelené vedláj odumrítého. Aj to eném dotát, dokát nekdo nevytne koreň.
A ten koreň je polévaný aj takýmato slávnoscama. To je živá vo
da pro nás, pro našu dušu aj srco. Nemosíme vyskakovat vyso

môžeme vrácit na to naše rodné
Záhorí.
A esli negdo hledá príčinu, tak
nech si nájde čas a dôjde do Stu
pavy na Deň zelá. Tam stretne
šeckých aj zapomenútých, tam
sa šecko odpúšťá, tam sa šeci
majú rádzi a nigdo nevi esli je to
burčákem li tú zelovú vodú spúsobené. Nech je to jak sce, dyc
ky je šecko nakonec ináč jak sa
to luckému oku zdá. Nakonec to
je kone jedno. Ludé sa stretnú,
dojdú, spomínajú, jedzá a pijú.
Byuo veru ve Stupavje na co sa
dzívat. Tých pjekných výstav
a tých šikovnýph ludzí, kerí sa
predvédli se svojú robotú - zá
hradkári, pjestovatelé zelá, kerím
scú vyprávjat "mauí farmári", takí
u nás nikedy nebyli a nikedy ani
nebudú -gazdé sú to, lebo dobre
gazdujú a svoje si držá. A potom
tí dzeci co porobili strašiduá
z bučí a ket ím rodičé pritem po
máhali, chvalabohu, aspoň mneli
pjeknú príležitost neco spolem
robit a našli si na sebja čas.
To je dobré, ket na tých zelových
slávnoscách sa stretne ceuá rodzina. A mohli sa tam postretat,
lebo aj ten program byu pro šec
kých, nigdo nemoseu odtát utekat ohučaný a na smrt leknútý,
byu pro šecky generácije. Muadí
možú povidat, že pro nich moc
né, ale to sú už ráz také "rodzinné" slávnosci a ket hrajú rodzinný
film, též to není ani horor, ani kr

vák. Rodzinné jerodzinné.
A v nedzelu svatenša - podzekovaní Pánu Bohu za úrodu, a za
nás šeckých, lebo aj my sme ta
ká jeho úroda - to je též v porátku. To není eném tak na ozdobu,
lebo trochu skromnosci a poko
ry, nikomu neuškodzí a podzekovat nemosí byt povinné, ale dyc
ky je pjekné.
Ludzí sa tady zešuo dost, v sobo
tu skoro ani místa už nebyuo, do
bre že byu otevrítý ten vedlajší
pozemek, šak bez neho by sa
ludé pošlapali, ani by ich to nebaviuo, kdo by sa dobre cíciu
sprešovaný?
Co bude na rok, esli v zdraví
dožijeme, esli ten pozemek bude
zastavjaný, o tem mosá rozhodnút mjestskí poslanci a primátor,
no a též Stupavjané. Pjekné námjescí by tam pasovauo s radem
nižších staveb na obchody, se
starodávnýma fasádama. Proč?
No proto, že ket už to mjestečko
máme zbúrané, moc nám teho
na ukazovaní ve Stupavje neostauo. V Komárne si postavili Ná
mestie Európy -domy sú tam podláj vzoru dejakých krajín, co sú
v Európje. Ná a nám by tam pa
sovauo a stačiuo Stupavské-záhorácke námjestí, lebo také ne
máme. Pri nem by tékeu potok

a to šecko kolem keby sa pjekne
porobiuo, šeci by nás chválili
a ufám aj závidzeli! Ale to sem už
velice daleko, tam ani vidzet
není.
Istá vjec je, že na rok bude mnet
Deň zelá desáté výročí. Mosí byt
vjetší, krajší, bohatší a snad dôj
de aj vjec ludzí. Zas to bude
o penezoch, dobrých nápadoch,
o roboce, o ochotných [údoch
a hlavne o dobrém méne Stupa
vy a Mástu. No a to dobré méno,
je velice dúležité.
Ten dobrý chýr o Stupave sa do
stal do uší organizátorom Raesfeldského Kappesmarktu (zelového jarmarku, ktorý sa tu koná
od roku 1885) v Nemecku. Tam
nás pozvali ako prvých z "vý
chodného bloku", aby sme re
prezentovali Stupavu, Záhorie
a Slovensko. Prijali sme pozvanie
a v dňoch 5. a 6. novembra sa
zúčastníme festivalu, na ktorom
sa doteraz prezentovali kapus
tové regióny Nemecka, Holand
ska, Francúzska a Rakúska. Ide
me na festival, ktorý navštívi 70
000 hostí.
Ideme tam s dobrou správou
o Dňoch zelá, ideme v krojoch
a so slovenskou zástavou.
Pavel Slezák
riaditeľ MsKS Stupava

Najväčší projekt podporený Phare
Stupava - Ak by mal niekto pochybnosti o transparentnosti a objektívnosti komi
sií hodnotiacich projekty podávané v rámci výziev a programov EÚ, môžeme p o 
vedať, teda aspoň za seba, že sú neopodstatnené. Po úspešných projektoch Klub
Morava-March I a II, ktoré položili pevný základ pre slovensko-rakúsku cezhraničnú spoluprácu, bol vypracovaný projekt na vybudovanie cezhraničného infor
mačného centra v Stupave. Od roku 2002 postupne nadväzujeme a vytvárame
predpoklady pre konkrétne aktivity spolupráce, ktoré majú nielen logickú nad
väznosť, ale aj praktický dopad. Projekt získal finančnú podporu z programu Pha
re CSC SR/A, pričom išlo o poslednú výzvu v rámci predvstupovej pomoci. Cen
trum bude sídliť v Kultúrnom dome, ktorý prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Táto
sa týka nielen nového priestorového riešenia, rozšírenia prevádzkových priesto
rov, ale tiež rekonštrukcie rozvodov elektroinštalácie, riešenia vykurovania
.a uplatnenia opatrení na úsporu energií. Z hľadiska stavebného projekt ráta len
s prístavbou schodišťa, výťahu a samostatného prístupu do kaviarne, ostatné
práce sa týkajú vnútorných jestvujúcich priestorov. Projekt nie je ten o rekon
štrukcii Kultúrneho domu a vytvorení podmienok pre fungovanie centra. Predpo
kladá prípravu ľudských zdrojov na samotný výkon činností a poslania centra,
ktoré bude poskytovať servis pre obce Združenia obcí Záhorskej oblasti, ale aj
pre podnikateľov a občanov. Projekt v týchto dvoch rovinách musí byť zrealizo
vaný do septembra roku 2006. S tým súvisia aj isté obmedzenia pre činnosť
Mestského kultúrneho strediska i ďalších subjektov, ktoré využívali priestory Kul
túrneho domu. Momentálne sa pripravuje verejná súťaž na dodávateľa staveb
ných prác a činností s tým spojených. Prostriedky, ktoré mesto Stupava získalo
na realizáciu projektu v rámci Grantovej schémy na podporu cestovného ruchu
predstavujú čiastku 604 tisíc euro, čo predstavuje 95% celkových oprávnených
nákladov. Žiadateľom a realizátorom projektu je Mesto Stupava, autorom projek
tu je Pavel Slezák, stavebný projekt (bol rozhodujúcim predpokladom pre schvá
lenie financovania rekonštrukcie) zabezpečila projekčná firma p. Karola Šmelíka.
Tak rozsiahla investícia z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu je na jednej strane
uznaním, že naše aktivity smerom k rakúskemu Pomoraviu mali zmysel a sú
všeobecne akceptované a hodnotené ako dôkaz aktívnej cezhraničnej spolupráce
a na druhej strane je velkým povzbudením pre naše mesto, že máme velkú šancu
i v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu v rámci euroregiónu. Navyše, vďaka tom u
to projektu budeme mať pre budúcnosť tie najlepšie podmienky.
-ps-

Zo športu

Výrazné úspechy stupavských fiorbatistov na medzinárodných turnajoch
N!ŽNÁ OPEN
(30.9.- 2.10. 2005)
Prvým oficiátnym turnajom florbalovej
sezóny 2005/2006 bol medzinárodný
turnaj v Nižnej na Orave. Desať druž
stiev zo Slovenska, Poľska a Česka
bolo rozdelených do dvoch skupín.
Stupavskí bociani prešli základnou
skupinou až príliš suverénne s rekord
nými výsledkami 9 :4 ,1 3:4 ,14:1 a 6:1.
Ani štvrťfinálový súboj s Dolným Kubínom neznamenal pre Stupavčanov
velké zaťaženie (6:2). Semifinále už ale
státo zato. Dosiaľ neporazené družstvo
z ČR Paskov však ostalo na štíte stu
pavských fiorbatistov po výsledku 3:0.
Obrovský úspech bol tu! Pohár bol už
istý, len finálový súboj proti Tvrdošínu
mal dať konečný zlatý alebo strieborný
lesk. Hoci Stupava vyhrala nad svojim
finálovým súperom v základnej skupine
9:4, finále už bolo o niečom inom. Pre
kvapivé vyradenie domácej Nižnej prá
ve Tvrdošínom nebola náhoda a posil
nené a stále sa zlepšujúce družstvo
z Oravy dokázalo ako jediné poraziť
i chlapcov zo Stupavy (5:3) a získalo 1.
miesto na turnaji.
Po štvrťfinálovej účasti na medziná
rodnom turnaji v Liberci, účasti na Praguegames 2005, 4 .mieste na Slovák
Open je 2. miesto na medzinárodnom
turnaji Nižná Open prvým medailovým
vynikajúcim úspechom Bogdau Stupa
va na medzinárodnom fóre.
Zostava strieborného kolektívu: Martin
Vilém, Milan Peschl - Dominik Veselovský, Marek Valachovič, Slavomír Fišer,
Jakub Horecký - Martin Lohazer, M i
chal Šteinhubel, Tomáš Belzár, Jakub
Kleštinec, Ján Pavúr - tréneri a vedúci
družstva: Jaroslav Fišer, Tibor Pozsgay, Jozef Veselovský.
STUPAVA FLOORBALL CUP 05
Necelý týždeň po skončení slávností
kapusty „Deň zelá" bolo v Stupave
opäť ako v úli. V dňoch 6.-8. októbra
2005 Stupava žila florbalom. V mest
skej športovej hale sa konal medziná
rodný mládežnícky florbalový turnaj
STUPAVA FLORBAL CUP 2005 za
účasti 29 družstiev z celého Sloven
ska, Česka a Lotyšska. Velký nápor
najmä zahraničných družstiev okrem
športovej haly W illisport musela zvlád
nuť aj ZŠ kpt. J. Nálepku, kde boli druž
stvá ubytované. Po niekolko týžden
ných prípravách a práce celého organi
začného tímu s vedúcim turnaja p.
Mgr. Jaroslavom Fišerom sa vo štvrtok
6. októbra 2005 spustil maratón 96
stretnutí 13 dievčenských a 16 chlap
čenských družstiev vo svojich kategó
riách. Zápasy v základných skupinách
resp. osemfinálových šestkách vyvr
cholili v sobotných bojoch o medaily.
Stupavskí florbalisti nasadili do turnaja
dva chlapčenské kolektívy Bogdau a
Štart, dievčatá jedno družstvo Bogdau
Stupava. O otvorenie turnajá sa posta-

rali hráči domáceho Bogdau štvrtko
vým zápasom proti bratislavskému
Blue Hawks o 15.00. Od tej chvíle sa
v mestskej športovej hale striedalo jed-

dve šesťčlenné skupiny, tak ako hrali i
dievčatá a rovnakým systémom každý
s každým bojovali o najlepšie umiest
nenie, čo by predstavovalo relatívne

no stretnutie za druhým, postupne sa
registrovali jednotlivé družstvá, turna
jová služba sa dostala do turnajového
kolobehu i základná škola praskala vo
švíkoch, kedže v nej prespávalo a stra
vovalo sa takmer 300 hráčov a tréne
rov z 19 družstiev. Po odohratí základ
ných skupín v chlapčenskej kategórii
sa s turnajom rozlúčili štyri družstvá,
ktoré skončili v svojich skupinách na 4.
miestach (Prešov, Lido Bratislava, Blue
Hawks Bratislava a Draci Liberec).
Zvyšných 12 družstiev sa rozdelilo na

prijateľnejšieho súpera do ptay off.
Družstvá, ktoré skončili v týchto sku
pinách na 5. a 6. mieste sa v piatok
večer resp. v sobotu doobeda s turna
jom museli rozlúčiť. Medzi nepostupu
júcimi sa ocitti i stupavské dievčatá,
ktoré však za rok svojho pôsobenia
pod vedením M. Mózovej a L. Weissa
zaznamenali veľký skok dopredu.
0 florbalovom osude však často rozho
dujú i iné faktory ako je len samotná
hra. Chlapci zo Štartu Stupava boli síce
sklamaní zo 6. miesta v osemfinálovej

skupine, ale povzbudivé slová trénera
T. Pozsgaya ako i fakt postupu rodiace
ho sa druhého chlapčenského tímu zo
základnej skupiny postupne zmazali
skleslú náladu. V silnej a vyrovnanej
konkurencii obstálo len družstvo chlap
cov Bogdau Stupava s trénermi J. Fiše
rom, J. Vesetovským a vedúcim L. Lohazerom. Po jasnom postupe zo zák
ladnej skupiny čakali na chlapcov
Bogdau zvuční súperi v ťažkej osemfinálovej skupine a len vdáka obrovskej
húževnatosti a bojovnosti získali chlap
ci štvrtú, ale postupovú priečku do
štvrťfinále. Súperom pre stretnutie roka
sa im stalo doposiaľ neporazené a su
verénne české družstvo ŠSK ZŠ Malonty. Keď sa už schylovalo k samos
tatným nájazdom pri výsledku 0:0, 25
sekúnd pred koncom rozhodol dálekou
strelou Lukáš Cagáň o senzačnom
postupe do semifinále STUPAVA FLOR
BAL CUP Prekvapujúcim druhým se
mifinalistom sa stati Devínski jazdci.
Zvyšnú dvojicu tvoriti dve lotyšské
družstvá Ligatne a FloTe. Lotyšsko- zá
horácke semifinále však vyznelo po
dramatických a vyrovnaných bojoch
pre družstvá z Pobattska. Peketnú drá
mu, bojovnosť priniesli obidve stretnu
tia ako o 3. miesto Stupava - D. N. Ves,
tak i vynikajúce finále Ligatne a FloTe
Cesis. Domáce družstvo Bogdau Stu
pava zvíťazilo 3 :1 a získato cenný po
hár a bronzové medaily. Až po dlhej
sérii samostatných nájazdov vo finále
sa zo ztatých medailí tešili chlapci z Li
gatne, striebro putovalo do FloTe
Cesis.
V dievčenskej kategórii sa do bojov o
medaily dostali tri zahraničné družstvá
a jeden slovenský zástupca Dolný Kubín. V boji o 3. miesto dievčatá z Dol
ného Kubína prehrali tesne s lotyšským
Ligatne 1:2 a obsadili konečnú 4.
priečku. Fiňále bolo českou záleži
tosťou. Stretli sa v ňom suverénne a
spoľahlivo hrajúce tímy počas celého
turnaja Malonty a Liberec. Zlaté medai
ly nakoniec putovali do matej juhočes
kej dedinky Malonty po víťazstve nad
Libercom 3:0 . Po tanečnom vystúpení
skupiny MODAN a slávnostných fan
fárach nasledoval záverečný ceremo
niál a vyhlasovanie výsledkov. Ceny
odovzdávali Ing. J. Beleš - primátor
mesta Stupava, Viliam Maroš - riaditeľ
W illisport Parkhotet a Ing. V. Valachovič - zástupca spotočnosti DURA Auto
motive. Organizátori turnaja úprimne
dákujú všetkým, ktorí akýmkoľvek spô
sobom pomohli úspešnému priebehu
najväčšieho mládežníckeho florbalového turnaja na Slovensku. A keď
„bogdau dá" tak o rok dovidenia v Stu
pave na 3. ročníku SUPAVA FLORBAL
CUP 2006,
(Rozhovory a ohlasy
k STUPAVA CUP 2005 v ďalšom
vydaní Podpajštúnskych zvesti)

z ober
S novou zm!uvou o stavebnom sporení získate 500 Sk

Stavebné sporenie - stá!e najobľúbenejšie
V ŕýchŕo dňoch s/ P/vá sŕavebná spor/Ye/na a. s., pr/pom/ba 73.
výroč/'e s vo/ho vzn/7ru. Sŕavebné sporen/'e poŕvrd/7o, že /e ve/m/
výhodným a najmä dosŕupným násŕro/om ŕ/nancovan/ä hyŕových
poŕheb. Presvedč/7 sa o ŕom už v/äc a/ro m/7/dn M/'enŕov.
Stavebné sporenie je obľúbené práve preto, že ponúka klientom
to, čo naozaj potrebujú. Veď nároky na bývanie sa menia - s pribú
dajúcim vekom, so zmenou rodinného stavu, ate napríklad aj
s počtom detí alebo so zmenou zamestnania. Stavebné sporenie
využívajú najmä tí, ktorým nie je ľahostajné to, ako budú bývať oni,
alebo ich rodinní príslušníci. Zodpovedne začína rozmýšľať o svo
jom bývaní stále viac občanov.
Pri príležitosti 13. narodenín pripravila PSS, a. s., pre všetkých záu
jemcov o stavebné sporenie príjemné prekvapenie. Každý, kto si
v termíne od 1. 10. do 20. 11. 2005 uzatvorí novú zmluvu o staveb
nom sporení a uhradí príslušné poplatky, získa 500 Sk.
Stavebné sporenie prináša ktientom aj iné výhody. Klienti môžu
v tomto roku získať 14,5 % ročnú štátnu prémiu a to až do výšky 2
500 Sk, garantované 2- percentné úroky ročne k svojim vkladom
a štátnej prémii, ochranu vkladov až do výšky 20 000 euro, alebo
Kartu výhod na nákup so zľavami až do 25 % vo viac ako 1 000 fir
mách a predajniach na celom Slovensku
Podrobné informácie o stavebnom sporení
získate na adresách:
Hlavná 46, Stupava
02/6593 5990
ISTRA CENTRUM, Istrijská 6, Devínska Nová Ves
0903/213466

Masážou k harmónii a zdraviu
V súčasných hektických'časoch je pracovné vypätie, privátne stresy a telesné,
väčšinou jednostranné, zaťažovanie na každodennom poriadku. Veľmi často pri
tom prehliadame, že tieto faktory negatívne vplývajú na náš zdravotný stav. Stres,
napätie, nervozita, chlad, vlhko, vietor a aj nesprávne stravovanie či pohybové
návyky, to všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú našu telesnú aj duševnú stránku.
Jednou z najstarších a najosvedčenejších metód znovunastolenia fyzickej pohody
a duševnej rovnováhy je masáž. Masáž prináša uvoľnenie celého nášho fyzického
teta a následne duševného napätia. Pri masáži bude uvoľnené svalstvo a odstrá
nené blokády. Masáž zmierňuje a odstraňuje bolesti, dochádza k prekrveniu,
povzbudzuje sa látková výmena. Masáž vedie k celkovej detoxikácii organizmu,
priaznivo ovplyvňuje nervový systém masírovaného, tým všetkým pomáha telu
v jeho samoozdravovacom procese.
Masáž pôsobí hlavne pri:
- bolestiach v krížoch a ochoreniach kĺbov
- pri reumatických chorobách pohybového aparátu
- pri bolestiach chrbtice
- pri bolestiach končatín
- pri stavoch vyčerpanosti
- pri pocite chladu v tete
- pri zvyšovaní obranyschopnosti organizmu
V našom stredisku "TAO RELAX MASÁŽE" Vám ponúkame tieto druhy masáží:
- ktasická masáž
- športová masáž
- aromaterapeutická
- tradičná čínska
- bankovanie
- moxa
Masážne procedúry poskytujeme na priamu platbu na adrese: Zdravotné stredisko
Stupava, Zdravotnícka 1 /prostredný vchod - k MUDr. Oravcovej/. Pracujeme na
objednávku. Zavolajte si a rezervujeme si čas pre Vaše zdravie.
Objednávky: Mgr.Kónyaová Renata: 0918 499 018 Fekete Martin: 0908 771 584
Otváracie hodiny : Po - Str: 15,00 - 20,00
Pia - Ne: 15,00 - 20,00
Na prvých 10 klientov čaká mitý darček. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Stupavský potok, jeho čistota a probtematika, ktorá je
vecou nás všetkých, opakovaná kontroia r. 2005
V
júni 2005, bola vykonaná dálšia kontrota pobrežných pozemkov
časti Stupavského potoka v úseku od štátnej cesty !/2 po mostík na
ul. Bitúnková. Kontrolu vykonal pracovník Povodia Moravy Mgr. Vlček
a člen komisie životného prostredia, poslanec MsZ p. Lachkovič.
Kontroiou boii zistené nasiedovné skutočnosti:
Čistota pobrežných pozemkov sa oproti stavu z roku 2004 mierne
zlepšila avšak konštatujeme, že niektorí vlastníci pozemkov neudr
žiavajú pozemky v stave, ktorý je v súlade so zákonom o vodách.
Opakujeme, že vlastníci pobrežných pozemkov sú povinní v prípade
akejkoľvek úpravy pobrežných pozemkov alebo koryta vodného toku
požiadať o povoleniu. Jedná sa o rôzne opevnenia, múry a pod. Uve
deným zásahom do pobrežného pozemku totižto ohrozujú susedné
nehnuteľnosti! Vlastníci pobrežných pozemkov sú zo zákona povinní
odstraňovať akékoľvek nečistoty, naplaveniny, popadané časti drevín
a iné prekážky, ktoré sa nachádzajú na pobrežnom pozemku, prípad
ne v koryte vodného toku, tesne susediaceho s jeho pozemkom a nie
je dovolené zvyšky trávy a pod. odpadu skládkovať na pobrežnom
pozemku. Problematikou nadälej ostávajú nelegálne odbery povr
chových vôd zariadeniami, ktoré sú vo vodnom toku Stupavského po
toka umiestnené nevhodne tým, že pri vyššom stave vôd tvoria pre
kážku pre nehatený odtok vôd a odplavenie prípadných prekážok vo
vodnom toku, čím môže dôjsť k vzdutiu hladiny vody a ohrozeniu niž
šie situovaných pozemkov. Ako nóvum sa objavilo protiprávne vypúš
ťanie odpadových vôd do vodného toku bez predchádzajúceho pre
čistenia - trativody.
V tejto prvej fáze uvádzame iba parcelné čísla pozemkov, na ktorých
sme zistili jednak skládky bio odpadov, skládky stavebných odpadov,
nedovolené vypúšťanie odpadových vôd a nelegálne odbery povr
chových vôd a nelegálne zásahy - stavby. Zároveň však zaháji tunajší
orgán štátnej vodnej správy konanie, ktoré po prerokovaní priestup
ku bude odstúpené na Obvodný úrad ŽP v Malackách za účelom do
riešenie porušovania zákona.
- jedná sa o pozemky pare. č. 389/2, 389/1, 391, 412, 422, 423, 426,
498/1, 498/2, 501, 527/1.
Vyzývame touto cestou vlastníkov zariadení na odbery povrchovej
vody zo Stupavského potoka, aby si tieto zariadenia urýchlene zlegalizovali a jednotlivo umiestnené odbery situovali tak, aby netvorili pre
kážku pre nehatený odtok vody pri zvýšených hladinách vodného to
ku. Ďalej vyzývame vlastníkov pobrežných pozemkov, aby odstránili
odpad z pozemkov a tí, ktorí vypúšťajú neprečistené odpadové vody
do Stupavského potoka, zistené kontrolou, aby urýchlene tieto vývo
dy odstránili. Rovnako vlastníci, ktorí urobili nelegálny zásah do po
brežného pozemku a koryta vodného toku, aby tieto zmeny uviedli do
pôvodného stavu.
Opätovne vyzývame všetkých dotknutých obyvateľov Mesta Stupava,
ktorí vlastnia pobrežné pozemky, aby tieto pravidelne čistili a aby na
pobrežné pozemky neumiestňovali žiadne skládky jednak komunál
nych ani biologických odpadov.
Upozorňujeme, že moni
torovaním čistoty pobrež
ných pozemkov sú nadälej
poverení pracovníci, ktorí
budú vykonávať pravidelné
kontroly, pričom z poskyt
nutých podkladov budú
vedieť jednoznačne určiť
vlastníka pobrežného po
zemku a v prípade potreby
aj vinníka.
Jednotlivé povinnosti týka
júce sa čistoty vodných to
kov a pobrežných pozem
kov ukladá jednotlivým
vlastníkom takýchto po
zemkov zákon o vodách.
referát V a ŽP
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Mgr. Jan a PROKEŠOVÁ, Budovateľská 2010, STUPAVA
Ponúka komplexnú starostlivosť o ľudí s botesťami svatového apará
tu a ochoreniami spôsobenými poruchou svatovej funkcie. Zaoberá
sa udržaním funkčnosti pri degeneratívnych ochoreniach na kĺboch
končatín a chrbtice.
Špeciatizované zdravotnícke zariadenie je určené pre všetky vekové
kategórie s rôznymi poruchami svatovo-kostrovej funkcie, svatovej
dysbatancie, poškodeniami po úrazoch, po chirurgických zákro
koch, neurotogických poruchách.
F ! T - C A R E s a zaoberá probtémami pohybového aparátu:
* Bolesťami chrbtice a končatín
* Degeneratívnymi ochoreniami kĺbov
* Poúrazovými stavmi
* Botesťami htavy, závratmi a migrénami
* Chybným držaním teta a skotiozami
* Funkčnou poruchou hybnosti
* Ženskou funkčnou sterititou
* Poruchou svatovej rovnováhy
F ! T - C A R E ponúka:
* Vstupné vyšetrenie s terapiou
- Špeciatne fyzioterapeutické postupy
* Mobilizácie kĺbov končatín a chrbtice
* Pohybovú terapiu
* Cvičenie Pitates
* Cvičenia na nestabitnej ptoche, na topte, overbat
* Reftexnú masáž chrbta a šije
* Poradenstvo pri funkčnej ženskej steritite
* Etektrotiečba, uttrazvuk, taser

Objednávky na te!. čís!e: 0903 042 076

L !S TA R E N
Vážená redakcia,
Dovolte mi, aby som Vás srdečne pozdravila a zároveň poprosila o uverejnenie
môjho príspevku, ktorý oživí obdobie 50-60 rokov, kedy Základnú školu kpt. J.
Nálepku okupovalo okrem stupavskej učiteľskej elity - aj invázia bratislavských
ambicióznych učiteliek. Svedkami sú naši bývalí žiaci /už 57-roční/. Že je to prav
da, pán primátor, Janko Beleš? Teda, prosím, venujte pozornosť tomuto neopako
vateľnému zážitku!
Listujúc v kalendári, zastavil sa mi zrak na dátume 27.jún. Ozaj, to je deň, kedy
oslavujú svoje meno "Ladislavovia". S týmto menom je spojený náš zážitok. Áno,
s pánom učiteľom Lackom Kudijovským, ktorý v tom období viedol tanečnospevácky súbor pri Stupavskej konzervárni. Absolvovali sme veľa vystúpení.
Pamätné vystúpenie však zostane vryté v pamäti ozaj všetkým účinkujúcim. Boli
sme pozvaní slovenskými občanmi, žijúcimi v IVtošonSentJánoši, aby sme ich
potešili spevom i tancom v rodnej reči. Prirodzene, že všetky organizačné
záležitosti mal pod palcom kolega Lacko.Teda, počnúc zabezpečením dopravy bol to autobus - tak povediac starý Matuzalem - ovšem, našťastie funkčný. Museli
sme ho doplniť drevenými stoličkami, ktoré sme dopratali zo školského kabinetu,
s tichým súhlasom nášho fantastického školníka p.Huka. Zmestili sme sa tam
všetci 30-ti., ešte napokon i harmonika, ktorá ožila priložením prstov pána učiteľa.
Ani sme sa nenazdali a už sme sa ocitli v náručí čakajúcich Mošončanov. Kedže
podstatou môjho rozprávania sú perepetie s javiskom - to by vedelo o nich veľa
rozprávať. Ovšem, aké javisko? Kedže úvod moderátorky bol kratučký a ona
tanečníčka - podlaha /zložená s narýchlo prinesených dosák/ prežila bez ujmy.
Akonáhle som vymieňala moderátorku a začala recitovať úryvok z Hájnikovej ženy
- ako je Miško Čajka pred súdom - laty sa začali čudne premiestňovať. Moja
recitácia - prednes - bol prirodzene spojený s pohybom. A už zneje z mojich úst:"
Nechoď dievča k potoku, bys nepadlo v tú vodičku hlbokú, hlbokú ...!" Pomaly
som začala klesať do útrob hľadiska. Aby to bolo zrozumiteľné! Obsluhujúci per
sonál ma vlastne držal na pleciach - teda tie dostky. Kedže počítali s takými prob
lémami, pomaličky ma vytlačili do pôvodnej polohy. Záverom som už v pohode
mohla doriecť: "Spor Boh rozsúdil!" atď. Napätie v hľadisku sa behom pár minút
zmenilo v bujarosť. Driečne dzífčence s mládencami roztancovali celú sálu. Na
javisku sa nakoniec objavil s harmonikou náš Ladislav s rozkošnou piesňou:
"Komu lepší na tem sviece, jako strýčku Vám? Lehnete si do postelky a tecinka k
Vám. A ja smutný na peci, v každém kúce piet dzecí, kam si lehnem, tam si
lehnem, šecko mia tuačí".
Oldomáš sme absolvovali v Pešti, rtedáieko Parlamentu. Hradná stráž nás necha
la pokojne pochutnávať si na šťavnatých hruškách, ktoré sme si doviezli zo
Stupavy. Za odmenu sa im ušla celá prepravka najkrajších - asi 15 kg.
Tento príbeh som zaznamenala pre všetkých účinkujúcich, ktorí absolvovali pred
45 rokmi zájazd do Maďarska.
Zároveň chcem vzdať úctu /už nebohému/ Lackovi Kudijovskému. Stupavania, že
to bol vzácny človek?
Za prečítanie a tobôž za publikáciu vo Vašom časopise zo srdca ďakuje
Jozefína Mikulášková-Lednárová, bývalá stupavská učitelka.

e s p r e s s o
T i n i C lub

www.tiniclub.sk

Vás pozýva
nedeľa - štvrtok: 18:00 - 24:00
piatok - sobota: 18:00 - 02:00
Stupava 900 31
Agátová 16
Kultúrny dom

espresso@tinic!ub.sk

te!: 02/6593 5833

STAV M!X PLUS, spo!. s r.o.
Železničná 53, 90031 Stupava
tel.: 02/6593 5880
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk
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Správa o ročnej činnosti Klubu seniorov "POHODA"
Náš klub seniorov "Pohoda" má 60 členov. Celá naša práca je zalo
žená na láske k ľuďom a na pozitívnom prístupe k životu. Najmocnej
šou silou v tomto svete je láska. Povinnosť bez lásky robí človeka mr
zutým, zodpovednosť bez lásky robí človeka bezohľadným. Pravda
bez lásky robí človeka kritickým. Poriadok bez lásky robí človeka
malicherným. Viera bez lásky robí človeka fanatickým. Život bez lásky
je nezmyselný, ale život v láske prináša šťastie a radosť.
V klube sme sa schádzali denne od pondelka do piatku. Pracovali
sme v dvoch skupinách, pretože kapacita je pre 20 ľudí maximálne.
Náplňou našej činnosti bola prednášková činnosť a to: Zdravý život
ný štýl - Viera Štefková. O trestnom a rodinnom práve - Dr.Vojtech
Mader.
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^
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www.nunn)<C!!a.SK
M 03943666

§268 93 3 8 ? ?
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výroba pečtatok - iaminovante viazanie kopírovanie
rekiama *!!ač rekiamné predmety potiač tex!i!u
^"výkup a predaj
motorových vozidiei
^"predaj náhradných dieiov,
oiejov, mazív, autokozmetiky
<3°odťah vozidie! (0903 462 782)
vrakovacia siužba NON STOP
^predaj pneumatík
a PN EU SER V iS
Hiavná utica 9/21, 900
31 Stupava
Te!./fax: 02/ 6593 5555
mobi!: 0903/ 462 782

Rent

^"požičovňa prívesných vozíkov
^pieskovanie okien "CAR C O D E '
^p red aj L P G na Č S
^ vým en a P B fRaš
Uzatváranie povinného zmiuvného poiste
nia a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisťovni K00PERATÍVA a WUSTENR0T

P0ŽÍČ0VŇA NARAD!A

VAŠA POZtCOVNA

* Búracia a vŕtacia technika
* Rezačky na asfait a betón
* Lámačky zámkovej diažby

Usporiadali sme zájazd na termálne kúpalisko "Podhájska", chodíme
na spoločné akcie spolu s červeným krížom a odbojármi.
V spolupráci so Soreou sme boli na týždennom pobyte vo Vysokých
Tatrách na relaxačnom pobyte v Liptovskom Jáne. Na výlete na Brad
le, na turistickom výlete na Pajštúne.
Zbierali sme liečivé bylinky na čaje na ozdravenie. 2x do týždňa sme
cvičili zdravotné a rehabilitačné cviky, automasáže, jogu prstov, jogo
vé aktivity a muzikoterapiu. V klube funguje aj výšivkársky krúžok.
Navštívili sme výtvarnú výstavu, boli sme na folklórnom podujatí v Jakubove, oslavovali sme okrúhle výročia. Zapožičiavame si knihy
o zdravej výžive a pozitívnom myslení. Vyplňovaním krížoviek, čítaním
dennej tlače, časopisov predchádzame Eiskainerovej chorobe. Meriame si tlak, upravujeme hriadky, sadíme kvety. Spolupracujeme
s Mestským úradom a Mestskou knižnicou Ruda Mórica v Stupave.
Získali sme 200 kníh, ktoré zapožičiavame, spolupracujeme s MŠ, de
ti boli vystupovať pri príležitosti "Vianoc" a "Dňa matiek".
Navštívili sme solnú jaskyňu, boli sme na spoločnom pobyte na
Jadrane na ostrove Krk.
V klube prebehli 3 odberové akcie pre obyvateľov Stupavy, ktorí
potrebovali to najcennejšie "krv",
Poriadali sme "Fašiangový ples" s maskami a "Anna bál" s hudbou. Do
tanca nám hrali "Veteráni Trio " z Borinky. V našom klube Pohoda je
každý deň pohoda. "Život je šťastie, zaslúž si ho!"
Viera Štefková

S E R V IS P LY N O V Ý C H K O T L O V
Záručné opravy, sezónne údržby a uvedenia do prevádzok

Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646
Richard Baleja,

* Frézy drážkovacie
* Vibračná technika
* Záhradná technika

Cementárska 15, Stupava, Te!.: 02 / 60 25 24 32
Mobi!: 0911 60 70 60 www.profirent.sk

Značiek:
PROTHERM - aj záručný
JUN KERS - aj záručný
VAiLLANT - aj záručný
LEBLANC - aj záručný
BUDERUS - aj záručný
TH ERM
D E S U LA
G A SEX

BRATISLAVA Záhorská Bystrica
Českostovenských tankistov 1/a
te!./fax.: 02/6595 6232, 6595 6647

BRAM AC

K0Š!CE Južná trieda 78
te!./fax.: 055/677 15 70

STAV-BU!LD

LUČENEC Podjavorinskej 21
tei./fax.. 047/451 21 16,17

vše tk o p re stre ch u

MALACKY Pezinská 2
tet./fax.: 034/772 68 49

strecha na sptátky

Škrid ty, nad kto rým i sa zastaví! čas
Rovnom erne čistá strecha, bez ffakov od machu atebo

Škridly s povrchovou úpravou Protector

šedivých, od slnka vyblednutých škridie!. Každý majiteľ
túži práve po takých škridtách, ktoré okrem spoľahlivej
kvality budú aj po niekoľkých rokoch vyzerat štáte ako
nové. Vďaka najnovšiem u Bram acom vyvinutém u
povrchu Protector sa vám to môže všetko sptnif.

ST R EC H A , T O

JE

l= != M M E K - a
Šk rid ty s povrchom Pro te c to r odotajú všetkým
nástrahám prostredia.
Najprísnejšie testy kvatity dokazujú, že dlhodobý vývoj
spotočnosti Bram ac nebot márny. Na streche
s povrchom Protector nezanechávajú stopy každodenné
nečistoty, ani nečakané poveternostné situácie
a m im oriadne vonkajšie vptyvy. Ani s odstupom času
nevzniknú plochy narúšajúce celkový obraz strechy škridly si dlhé roky uchovajú rovnaký vzhľad.
Jedinečný povrch Protector znamená päťnásobnú
ochranu:
* Škodu na streche nespôsobia ani mimoriadne vonkajšie
vptyvy ako ľadovec atebo kysté dažde.
* Škridty sú odotné proti takým poveternostným vptyvom
ako napr. sitný nárazový dážď.
- Bráni šíreniu machu a chalúh znečisíujúcich tradičné
škridly.
* Zabraňuje tomu, aby sa v póroch škridiel zachytávali aj
tie najjemnejšie zrnká prachu.
* Poskytuje ochranu proti vyblednutiu nástedkom UV
žiarenia. Škridly si dlhodobo zachovávajú pôvodnú
farbu.
Ak túžite po kvatitnej, vzhľadovo stálej streche, tak
škridly Bram ac s povrchom Protector vám ponúkajú
riešenie na celý život.
Šk rid ty s povrchom Pro te c to r budú štáte ako nové!

V ď aka

n o vém u

p o vrch u

PR O T EC T O R

j a s n e w íía x í B R A M A C .

VELUX

DORKEN
Ríg/ps

Z obe/

Vážení zákazníci,
COOP JEDNOTA SEN!CA, SD

Vás pozýva
Do novootvorenej
predajne

OZNÁMENtE
Mesto Stupava - Mestský úrad Stupava oznamuje povinným zo
zákona zverejnenie verejnej vyhtášky, ktorou je "nariadenie primá
tora mesta na vykonanie jesennej deratizácie" v termíne od 24.10.
2004 do 21.11.2004, vo všetkých objektoch, zariadeniach a na
všetkých plochách, ktoré spravujú právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, prípadne ktoré majú vo vlastníctve
v rámci k. ú. Stupava. Dovoľujeme si upozorniť na bližšie podrob
nosti, týkajúce sa povinnosti vykonať deratizáciu v zmysle § 8 a),
zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a podľa Všeobec
ne záväzného nariadenia mesta Stupava VZN č. 3/1999. Jed ná sa
o povinnosť vykonania deratizácie súčasne s celoplošnou derati
záciou, ktorú zabezpečuje mesto Stupava na verejných pries
transtvách mesta, vo svojich objektoch a zariadeniach.
Podnikateľské subjekty sú povinné dokladovať vykonanie derati
zácie vo svojich objektoch, zaslaním protokolov (pracovných lis

STUPAVA časf Más!
Záhumenská 1625,
Tel.: 02/65 935 472

tov) o vykonaní deratizácie oprávnenou osobou, pričom musia
byť v predložených protokoloch uvedené menovite všetky objek
ty, zariadenia a plochy, v ktorých sa deratizácia vykonala. Tato
povinnosť vyplýva z § 7 VZN mesta č. 3/1999 o deratizácii.
V prípade, že toto nariadenie nebude zo strany povinných
rešpektované, bude sa táto skutočnosť kvalifikovať ako porušenie
zákona.
Súčasne upozorňujeme všetky subjekty, pôsobiace na k. ú.

Otvorené:

Po-Pia: 6,00 - 19,00 hod.
Sobota: 6,00 - 12,00 hod.
Nedeľa: 8,00 - 12,00 hod.
V ponuke je široký sortiment

potravinárskeho tovaru,
čerstvé mäso,
mäsové výrobky,
ovocie, zeienina,
vybraný sortiment
priemyseiného tovaru
a v príjemnom prostredí
ochotný personá).
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Stupava, že na predmetnú povinnosť deratizácie, nebudú oso
bitne písomne vyzývaní.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžu podnikatelia a živ
nostníci obrátiť na referát ŽF! MsÚ.

NA PREDAJ
DVOJIZBOVÝ A TROJIZBOVÝ BYT
V BYTOVOM DOME

VM A R!A N KE
NOVOSTAVBA

Te!.: 0 2 /6 4 4 6 3 5 3 2

inzercia

Stupavská rea!itka - JUDr. Magdaiéna Habreková
Marianska 495/29, 900 31 Stupava,
te!./fax: 02/6593 3386, mobi!: 0907 153 422

e-mai!: habrekova@stupareatity.sk
Rodinné domy na predaj:
Jabtonové, 25 km od BA, napojenie na diaľnicu. 5-ročný, 5-izbový RD s garážou, so sedtovou strechou, ceiý pod
pivničený v tichom a peknom prostredí mimo hiavnej komunikácie. Zastavaná piocha: 133nf, úžitková piocha 308m^,
pozemok 954nrŕ. Suterén: kototňa /kombinované kúrenie -tuhé paiivo, p!yn/ vodáreň, 2 miestnosti. t.NP: obývacia izba
+ kuchyňa + jedáteň, WC + sprcha, terasa 28,5m^, spátňa, šatník, toggia. Podkrovie: kúpeiňa + WC, 2 izby, povaia.
Cena: 5 665 000,Gajary, 38 km od BA
5-izbový RD s rovnou strechou, podpivničený, úžitková piocha 352nf , kuchyňa + komora,
5 izieb, 2x WC, 2x kúpeiňa, 4 baikóny, 2 haiy, dvor, záhrada. Ceiková piocha 607nrf . Treba vidieť!
Pri rýchiom jednaní a piatbe v hotovosti cena 2 600 000,- Sk.

Byty na predaj:
Stupava
3-izbový družstevný byt na Jiiemnického u)., pôvodný stav, 1/6 p., výmera 62nf, zaskiený baikón, tichá tokatita.
Cena: 1 600 000,- Sk
Maiacky
3-izbový družstevný byt na ut.L.Futtu, veľmi pekne zrekonštruovaný, 7/7 p., výťah, čistý dom, dobrí susedia,
tichá tokatita, nová kuchynská tinka so spotrebičmi, nová kúpeľňa s WC, nové podtahy a dvere, toggia z kuchyne,
výmera bytu 72nrŕ . Treba vidieť!
Cena: 1 550 000,- Sk

Byty - výmena:
Ponúkame na výmenu 4-izbový byt v OV v BA-Dúbravke, za 3-4 izbový rodinný dom v Stupave.

Byty na prenájom:
Stupava
Ponúkame na dthodobý prenájom veľmi pekne zrekonštruovaný, zariadený 3-izbový byt v OV
s batkónom na Jitemnického ut. 2/7 p. v novozateptenej bytovke, v čistom a tichom prostredí.
Cena: 13 000,- Sk/mesiac + et.energia

Pozemky na predaj:
Stupava
Stavebný pozemok na Lesnej ut., v btízkosti Stupavský park, tenisové kurty, územným ptánom mesta určený
na výstavbu rodinných domov, výmera 10 árov, šírka pozemku 13m. tS pred pozemkom. Cena: 2 500,- Sk/nŕ
Perspektívny stavebný pozemok, tokatita Kopce, územným ptánom mesta podmienečne
určený na výstavbu rodinných domov, výmera 4 334 nrf , šírka pozemku 16m, predáva sa v ceiosti. Cena: 1 700,Sk/rrŕ

!NÉ
Vysoká pri Morave
2-izbový rodinný dom + priestory na podnikanie. Výmera pozemku 719 n f zastavaná piocha cca 500 trŕ.
Cena: 4 000 000,- Sk

Dopyt - domy
Stupava
Pre konkrétneho kiienta hľadáme 3-4 izbový rodinný dom v Stupave. Cena: do 3 500 000,- Sk

Dopyt - byty
Stupava
Pre konkrétnych kiientov súrne hľadáme jednoizbové a dvojizbové byty. Ďakujeme za ponuku.

viac na www.stupareaiity.sk

z obe/
Tri jubi!eá v jednom roku,
Majú manželia Mária a Jozef Bélešoví.
Pán Jozef v januári oslávil 75 rokov a pani Mária v októbri sa dožíva
70 rokov a aby toho dosť nebolo, tento rok oslávili 50 rokov spoloč
ného života. Touto cestou by sme chceli svojim dlhoročným členom
SČK Stupava I. popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a aby
naďalej s nami tu ešte vydržali. Za ich spoluprácu ďakujeme.
Výbor SČK Stupava I.

Narodiii sa:
Simeon Tomkovič
Sára Vláčiltková
Ján Kohútek
Adam Horník
Richard Sedlák
Adam Brežný
Šimona Rigóová
Adela Rakusová
Pavlína Ambrová
Alexandra Krajčírova
Šimon Frey
Emma Tužinská
Matthias Timár
Tereza Csáderová
Lukáš Križan
Opustiii nás:
Viktor Randzík /1950/
Alexander Agh /1 927/
Genovéva Sajanová /1935/

Mária Tóthová /1918/
Alojz Vanek /1943/
Milan Mader /1947/
Mária Sajanová /19 1 0 /
Zosobášiii sa:
Iňg.Dušan Ďurišin a Ing. Eva Balážová
Pavol Pejša a Alena Luknárová
RNDr. Martin Čiljak
a Mgr. Ivana Kučerová
Roman Baiog a Henrieta Tonhajzerová
Hakan Yilmaz a Katarína Stankovská
Marián Oršula a Soňa Božeková
Daniel Morávek
a Magdaléna Mihoková
Vlastimil Jablonický
a Ivana Mikulášová
Martin Slezák a Mgr.Lucia Tóthová
Oliver Urdovič a Zuzana Varinská
Kamil Hablovič a Jana Kavická

SPOM ÍNAM E
Tento rok si pripomíname smutné výročie úmrtia mojich drahých
rodičov, dedka a babky. 5.výročie úmrtia Jozefa Holiča, ktorý po
dlhej a ťažkej chorobe zomrel 20.9.2000 vo veku 80 rokov.
4.výročie úmrtia Emílie Holičovej, ktorá po dlhej a ťažkej chorobe
zomrela 17.11. 2001 vo veku 79. rokov.
Akým krásnym a plným láskou životom žili, v krátkom čase nás
opustili. Nám len smútok a vetká bolesť zostali, nám už len slzy
padali, smútok a velká bolesť nad ich stratou zostali.
Večná úcta a láska k Vám zostane navždy v našich srdciach a v nás.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Zdenka a vnuk Jaroslav.
Dňa 23. septembra 2005 bude práve rok od tra
gickej smrti nášho milého manžela, otca, a staré
ho otca, !ng. Štefana Horvátha CSc., popred
neho vedeckého pracovníka v oblasti metalurgie
zvárania, rodáka zo Záhorskej Bystrice. Prosíme
o tichú spomienku všetkých, ktorí ho poznali.
3

Ďakuje rodina Horváthová!

Stretnutie s jubitantmi
Stupava -Tradičné stretnutie s jubilantmi -stupavskými seniormi, ktorí
oslávili v tomto roku životné jubileá - 75,80,85,90 až 95 rokov sa ko
nalo v stredu 19. októbra v zasadacej sále mestského úradu. Naši
seniori sú vitálni. Bolo pozvaných 108 jubilantov. Prítomných privítal
primátor mesta Ing. Ján Beleš, ktorý im okrem blahoželania porozprá
val aj o súčasných problémoch a plánoch mesta. Stretnutie spestril
kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ zo Stupavy. Nasledovalo
odovzdanie kvetov a darčekov jubilantom. Všetci prítomní sa zapísali
do Pamätnej knihy mesta Stupava.
-ps- foto L. Mózová

Svetový "DEŇ PRVEJ POMOC!"
- gesto humanity, ktoré má význam
Aj členovia Slovenského červeného kríža STUPAVA I. a STUPAVA H.
si v sobotu 10.septembra 2005 pripomenuli tak významný deň "Deň
prvej pomoci". Akcia pri príležitosti tohto dňa sa konala pri Kultúrnom
dome - miestnom trhovisku v Stupave.
Už v príhovore p.Darášová vysoko vyzdvihla hlavne našich bezplat
ných darcov krvi. Veď práve títo bezplatní darcovia krvi pomáhajú
tým, ktorí to najviac potrebujú. Za čo im patrí velké "ĎAKUJEM".
Raritou pre našich občanov a ostatných návštevníkov bolo meranie
tlaku pod dohľadom našich dobrovoľných zdravotných sestier. Do
tejto akcie sa zapojil aj Požiarny zbor, Mestská polícia, Mestské
kultúrne stredisko a Mestský úrad v Stupave.
Cieľom podujatia bolo oživiť propagáciu a spoluprácu Slovenského
Červeného kríža medzi občanmi.
Na záver podujatia členovia SČK s občanmi vytvorili reťazec - spo
jením rúk, ako súdržnosť prvej pomoci medzi ľuďmi.
Všetkým, ktorí sa podielali na príprave podujatia srdečne däkuje SČK
I. a SČK H.
A.Turanská, členka výboru SČK Stupava

Oznamy
Cvičenie pre ženy - každý štvrtok od 19.00 hod v novej telocvični
Základnej školy. Poplatok:20 Sk
Spevácky zbor Nevädza prijme ženy a mužov do svojho kolektívu.
Príďte medzi nás, skúšky sú v vždy v pondelok od 19.00 hod v Kul
túrnom dome (vchod od Kúpeľnej ulice).
Redakcia oznamuje, že pre prezentáciu kandidátov a volebných pro
gramov politických strán a hnutí k blížiacim sa volbám do VÚC platí
pre zverejnenie príspevkov cenník pre plošnú inzerciu.
Uzávierka pre dodanie príspevkov a rezerváciu plochy je 8.11.2005.
Podklady musia byť redakcii dodané v elektronickej podobe.
Termín vydania Podpajštúnskych zvestí je 15. november. Mesačník je
distribuovaný v Stupave, Záhorskej Bystrici, Zohore, Borinke, Marianke, náklad 4 500 kusov. Info: 02/6593 4312, zvesti@msks-stupava.sk.
-redakcia-

Rôzne

Kone jak živé (ii.)
Už sa ten deň krácí a čovjek skúr
zaleze dovnútra, ani tej roboty už není
totko, šak sme šecko scihti porobít,
ešče aj na dňoch zelá sme byli, ceué tri
dni, ani tá televíza nám nechybovaua.
Furt sme tam byli a jak keby ani ostat
ní svjet na tú chvílu nebyu. Veru
volakedy sme tak žili a nie nám nechybovauo aj sme moc nevjedzeli a dnes
káj je to také isté, lebo čovjek si myslí,
že skrzeva ten televízor ví o šeckém
a nakonec nevi nie, lebo si v tem nevi
spravit porádek a už vúbec nevi, co je
na temto svjece pravda.
Ná teda, ket sme to šecko ve zdraví
prežili, tak sme si sedli pred tú bedňu
a reku ideme si neco kuknút. Ná ale co
si tam kuknete?! Samé reality šou až
čovjeku rozum ostává stát nad tým, co
ludé dokážu pro peníze spravit. Kukali
sme akorát, jak rozhodovali kdo ostane
ve Vyvolených a mneu vypadnút ten
podarený taliján Desmeraldo alebo
Šakal. No ludé rozhodli. Aj já mám
mobil, že keby sem sa negde straciua,
aby mňa hnet našli (dohoví esli by mňa
aj skutečne hledali) ale já by sem
žádnú esemesku neposlaua. Jednak
nevím jak sa to píše, ale proč by sem
mneua poslat svúj huas takým ludom?
A ten Šakal vyhráu a dzekoval
Slovensku. No já sem sa haňbiua, že
bere SlovensKO do huby. Pro mňa
Slovensko, to je také neco vzácné
a veliké skoro jak méno boží, keré sa
nemá brat nadarmo. Oháňat sa s tým
a brat si to na sebja, že ja k je dúležitý
a že to Slovensko mu vjerí, no
nemôžem to já nijak pochopit kam sme
sa to dostali. Proč by sem mu mjeua
vjerit? Co ten čovjek dokázau? Keby to
byu učitel, doktor alebo negdo, co
neco porádné spravíu, porádný čovjek,
ale né taká atrapa, co oslávi padesátku
tak jak sa mu podariuo. Negdo si povi,
Mariško, nač to kukáš, co ťa je potem,
ket tak prísno súdzíš... IVIá pravdu, ale
ludé to kukajú a nechajú si mozeg
povymetat takýmato sprostoscama.
Ani sa nedivím, šak ten život je chvílama tak čašký, že si čovjek povi - potre
bujem si huavu prevjetrat a tí co takéto
vjeci na nás richtujú, tí to dobre vjedzá,

vjedzá jaký je čovjek v dnešním svjece.
Aj opuscený, neščasný, snivá o bohatstvje a o úspjechoch, lebo všady
kolem eném to vidzí. Celebrity - bohatí
ludé, nigdo sa nepýtá kde si nahrabali,
politikú, kerí eném hrabú a nehaňbjá sa
vyprávjat jak sú stateční. Dneskáj není
hrdina čovjek co neco dokáže, čovjek
co je pro druhých, taký je dnes za
somára. A tak sem si toto, co píšem
drdlaua pred mojím a on, nekedy je jak
filozót, prehlásiu, že velice lachko sa
vládne takémuto národu, kerého zaují
majú reality šou. To sa vládne, ket ludzí
opantajú takéto sprostosci, to sa može
zdražovat, dejaké zákony prociva
ludom schvalovat, šak tí si to ani ne
všimnú, nemajú čas sa vyjadrit a neco
k ternu povidat, lebo akorát posílajú
esemesky. Ešče vječším somárom než
sú oni a tým co nám to takto richtujú pro svoje hrubé zisky, aby sme ím
mohli závidzet- tí sa ternu smjejú a sú
rádzi, že nás dobjehli. Nemohua sem
to dokukat a prepínaua sem stanicu
jednu za druhú. Na Čechoch, na dvojce
dávali plovárňu Mareka Ebena, teho
mám velice ráda, lebo sa stará o svoju
čaško nemocnú ženu aj ket je celebrita. A mneu tam hosťa - misionára, kerý
je na Haity. A on vyprávjau, jak sú tam
ludé strašne chudobní, jak nie nemajú,
jak nemajú ani tricet dolárú, aby dzetom zapuacili školu na jeden rok a jak
on sa tam snaží ím pomáhat. A též, jak
ím moseu povidat, že ani on nemá
peníze, lebo tí ludé si myslá, že kdo je
bíuí čovjek a ešče k ternu farár, že tí
peníze isto mosí mjet. A ket ím to povidau, oni došli za ním se suzama, že to
nevadí, že nemá peníze, že sú rádzi, že
vúbec negdo medzi nich došeu. No a já
si samá sebje slubujem, že aj ket
nejsem zámožná ani celebrita, našporujem tých tisíc korún a skúsim ich
poslat nekomu, komu pomožú. Ufám
ste ode mňa čekali nejakú srandu, ale
nemôžem, ani chuci nemám, lebo tej
srandy na náš účet -obyčajných ludzíje až nad míru. Šak neco srandovné
ufám ešče napíšem...
Vaša Mariš Pilná ze Stupavy

Pozývame Vás:
MsKS Stupava pozýva na Travesty show "Mezi náma holkama,
aneb, co muži netuší", ktorá sa uskutoční 5. novembra 2005 /v sobo
tu/ o 18.00 hod. v kinosále KD Stupava. Vstupné je 220,- Sk. Pred
predaj vstupeniek v kancelárii KD.
Mesto Stupava a Mestské kultúrne stredisko Stupava pozývajú na.
"Posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční 6. novembra 2005
/v nedeľu/ o 16,00 hod. v Reštaurácii Stupava /bývalý Maroš/. Na
počúvanie bude hrať Veselá muzika zo Stupavy.
Mestské kultúrne stredisko Stupava pozýva na Martinský jarmok,
ktorý sa uskutoční 12. novembra 2005 pred KD, smerom na Barónové. Začiatok od 8,00 hod. Záujemci o predaj sa môžu prihtásiť na
t.č. 02/6593 4312, alebo osobne v KD.
Počas jarmoku sa budú vo vestibule kultúrneho domu predávať kniž
né novinky pre deti i dospelých.

Riadková inzercia
* Kúpim pienkové nohavičky pre
dospeiých MOLiCARE č. 3.
lei.: 02/ 6593 4772
* Predám biele, kučeravé šteniat
ka bišonikov - Bichon a poil frisé
s PR Tel.: 0905 538 639
* Kúpim 4-izbový byt v Stupave,
alebo vymením 2-izbový za 4izbový.
* Predám 3-izbový družstevný byt
na Jitemnického ulici, 1. poschodie
/pôvodný stav/. Cena dohodou.
Tel.: 0903 214 511
* Predám skrinku bledú, kombiná
cia drevo, sklo, šupačky, v strede
na televízor. Výška 170x104 cm.
Cena 250,- Sk. Tel.: 02/65 934 510
* Dám do prenájmu ihneď garáž
murovanú pri zdravotnom stre
disku v Stupave - centrum za
výhodných podmienok -dohoda.
Tel.: 0908 564 303
* Predám dlhý čierny flaušový
kabát, klasický strih, 2-radové zapí
nanie č. 40, zn. Verucon. Cena
500,- Sk. Zašlem aj na dobierku.
Tel. 0908 564 303
* Predám ovocné stromky /jablo
ne, broskyne, marhule, červené rí
bezle kríkové /v jesennom období

v Stupave. Kvalitné a lacné.
Tel.: 0908 564 303
* Dám do prenájmu garáž pri
Zdravotnom stredisku v Stupave.
Tel.: 02/65 935 818
* Odstúpim obchodný priestor
v Stupave na Hlavnej ulici /12 m2/
Tel.: 0903 686 285
* Predám zachovalý pletací stroj.
Tel.: 0915 434 162
* Chystáte párty, rodinnú oslavu,
alebo svadbu? Urobím Vám:
-domáce lokše 1 ks á 5,- Sk,
-domáce svadobné rezance.
Volajte na t.č. 0910 257902
* Dám do prenájmu garáž v Stu
pave pri zdravotnom stredisku.
Tel : 02/65 935 818
* Predám mrazničku 501.
Tel.: 02/65 934 903
* Opatrím dieťa /aj kojenca/ u Vás
doma, v Stupave a okolí.
Tel.: 0903 686 285,
* Kúpim pozemok na dielňu, alebo
sklad v Stupave, alebo v blízkom
okolí. Tel: 0903 746 454
* Kúpim RD, resp. stavebný poze
mok v Stupave, alebo v blízkom
okolí. Uprednostňujem priamy
kontakt na majiteľa.
Tel.: 0902 513 614

Zákiadná škoia s materskou škoiou, Hargašova 5,
841 06 Bratisiava-Záhorská Bystrica
ZŠ s materskou školou Hargašova 5 - Záhorská Bystrica prenajme
telocvičňu na rôzne športové aktivity v popoludňajších a večerných
hodinách a 5 miestností v pavilóne B budovy ZŠ. Bližšie informácie
na tel.č.: 02/6595 6115, 0910 902 555
e-mail: zshargasova@centrum.sk

Pozvánka
na predstavenie
Riaditeľstvo ZUŠ v
Stupave vás pozýva na
predstavenie "Stratené
sinko" v podaní žiakov
LDO, ktoré sa bude
konať v sobotu
12. novembra o 16.00
hodine v Kuttúrnom
dome v Stupave.

Krúžok keramika
Pozývam Vás kreatívne
stráviť čas pri htine
a gtazovaní. Pre deti
a dospetých, aj spotočný krúžok pre rodinky.
Prihtásiť sa môžete na
t.č. 0903 956 627, a!ebo
osobne v diétni v Stupa
ve na Htavnej ut. č.58.
Teším sa na Vás
!veta Vachátková

Knižnica Ruda Mórica v Stupave informuje:
Mestská knižnica Ruda Mórica v Stupave oznamuje svojim čitate
ľom, hlavne študentom, že v januári a februári 2006 bude knižnica
zatvorená z dôvodu inventarizácie knižničného fondu v zmysle zá
kona č.183/2000 Z.z. o knižniciach.
Čitatelia, ktorí majú požičané knihy dlhšie ako 2 mesiace, by ich mali
pred inventarizáciou vrátiť do knižnice.
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