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Slávnosti kapusty - Deò zelá 2003
Stupava 3. - 5. októbra
Program podujatia
piatok 3.10. 2003
16:00 - 18:00 hod Zvolávaèka: koncert skupinyVega (pri ODStupava - obuv)
koncert skupiny Veteran trio (pri pote)
Sedliacky dvor - hlavné pódium
17:00 - 19:00 hod Koncert country kapely Tuèná Anèa
19:00 - 20:00 hod Koncert Roba Kazíka
20:00 - 23:00 hod Koncert hudobnej skupiny Borovienka
sobota 4.10. 2003
Stupavský jarmark
08.00 - Stupavský jarmark - ulica Mlynská, Janka Krá¾a
Sedliacky dvor - hlavné pódium
10:00 - 10:30 hod Program pre deti: Divadlo Dunajka
10:30 - 11:00 hod Vypráané nohy z gauèa - hudobná skupina zo Zohoru
11:00 - 11:30 hod Ukáka vodiacich psov
Medzinárodný folklórny festival Susedia -susedom
11:30 - 12:00 hod Detský folklórny súbor Bazalièka z Rohoníka
12:00 - 12:45 hod Detský folklórny súbor Lúèka z Bratislavy
13:00 - 13:15 hod Otvorenie slávností
13:15 - 13:45 hod enský spevácky zbor Nevädza zo Stupavy
13:45 - 14:15 hod Spevácky zbor pri MO MS Záhorská Bystrica
14:15 - 14:45 hod Veterán trio z Borinky
14:45 - 15:30 hod Program folklórnych skupín zo Sobotia,
Borského Mikuláa a Hlbokého
15:30 - 16:00 hod Bäuerinnen Chor - Bruck/ Leitha (A)
16:00 - 16:40 hod hostia z Maïarska
16:40 - 17:15 hod Spevácky zbor z Devínskej Novej Vsi
17:15 - 17:40 hod enský spevácky zbor z Lozorna
17:40 - 19:30 hod Dychová hudba Záhorienka
19:30 - 20:00 hod Folklórny súbor Slneènica -Suneèník z Gajár
20:00 - 23:00 hod Dychová hudba Veselá muzika a Kesanka plus Mrchane
II. pódium - na ulici Mlynskej
Zaèiatok o 10:00 hod. úèinkujú:
Ursus - historický erm
Corvus Arma - historický erm
Agryll - historický erm
Vrbovské Vàby - gajdoská kapela
Taneèné zdruenie Galthilion - historické a bruné tance
Ohòová ou
Kúzelník Talostan
Bandérium - historický erm
Drak

Sprievodný program
26.9. - 5.10. 2003
Týdeò Záhoráckej kuchyne
Retaurácia Stupava, Stupavská krèma, Zelený dvor
28.9. 2003
Divadelné predstavenie enský zákon v podaní divadla Na hambálku z Malaciek
Kultúrny dom Stupava o 17.00 hod. Vstupné: dobrovo¾né.
30.9. - 5.10. 2003
Morava-March vo fotografii - výstava slovenských a rakúskych fotografov
Vestibula Základnej koly v Stupave - vernisá 30.9. o17.00 hodine
1.10. - 5.10. 2003
l Rezbárske sympózium Stupava 2003
Mesto Stupava, MsKS Stupava v spolupráci so Záhradnou galériou A. Machaja
l Výstava rakúskej výtvarníèky Lore Gaida-Bergmann - retaurácia Stupava
2.10. 2003
l Výstava aranovaných kvetov "Chryzantéma" (spojená s predajom) spolu
s výstavou výtvarníèky Ivety Mihálikovej - textil v Pastoraènom centre
pri farskom úrade v Stupave, vernisá 2.10. o 19.00 hodine
l Výstava kaktusov a sukulentov - KAKTUSÁRIUM (spojená s predajom) spolu
s Rezbárskym fórom Stana Pekára & spol. z Bratislavy v Klube dôchodcov na
Kúpe¾nej ulici , Vernisá o 17.00 hodine
3.10. 2003
Areál pri Kultúrnom dome od 17.00 hod. otvorenie výstav a súaí:
- Výstava ovocia a zeleniny - Úroda 2003 - pred KD
- Výstava, súa: Najkrají dzivoká buèa - o najkrajie dyòové straidlo - pred KD
- Výstava a súa "Najèaí huavièka zelá" - pred KD
- Výstava "Domácnos naich starých mám" zo zbierok Záhorského múzea
v Skalici - plus Made in Stupava - javisko a výstavná sieò Kultúrneho domu
- Výstava amatérskych výtvarníkov - Tini club v Kultúrnom dome
- Výstava aranovaných suín - Martiny Kolembusovej - vestibula v KD
4.10. 2003
Záhorácký jarmark - remeselnícky jarmok (sobota a nede¾a)
Rekordy siláka Zdeòka Chobota
13.45 -14.15 - Jede, jede mainka - príchod historického vlaku s rakúskymi
hosami na stanicu Stupava -Mást,
Prezentácia Ekologického parku v Sokoró (H) -v Kultúrnom dome
Prezentácia Klubu cezhraniènej spolupráce Morava-March - v Kultúrnom dome

Nede¾a 5.10. 2003
10.45 - Slávnostná svätá oma s poïakovaním za úrodu - farský kostol sv. tefana Uhorského. Úèinkujú: chrámové zbory: Glória Zohor, Radost Pama (A)
14:00 - 16:00 hod Program pre deti: Slovenská liga onglovania + Modan +
Keywill + LDO
16:00 - 17:00 hod Detský folklórny súbor Vienok z Bratislavy
17:00 - 17:30 hod Vyhlásenie výsledkov súaí
17:30 - 18:30 hod koncert country skupiny GIDRA BLUE
18:30 - 20:00 hod koncert skupiny DESMOD
20:30 hod Ohòostroj
Diskotéka
II. pódium
20:00 - 20:30 hod Bubenícka super show

Organizátor podujatia:
Mesto Stupava a Mestské kultúrne stredisko Stupava
Spoluorganizátori a partneri podujatia:
ZO SZZ Stupava, Spolek Chryzanténa - Jiní Morava, GIZ Hohenau/March, GIZ
Bruck/ Leitha, Sokoró Ökológiai Park Alapítvány,
Bussines Development Weikendorf, Zdruenie VIS a VIS Hohenau/March
Financované v rámci projektu Programu PHARE CBC SR/A 2001
a s príspevkom Ministerstva kultúry SR - PRO SLOVAKIA
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Záhorská Bystrica

Mladí sa v Záhorskej Bystrici èinia

Naim mladým treba pogratulova k tomu, èo robia pre mláde v Záhorskej Bystrici. Akosi sme si zvykli viac sa zameriava na tých skôr
narodených a na problémy u nás v Záhorskej Bystrici s inými vecami
ako je èinnos mladých. A popritom ich èinnos je bohatá. Komisiu pre
mláde, port a rekreáciu vedie pani Martina Baranovièová, e má
svoju prácu rada a venuje sa jej celým svojim mladým elánom vidno
aj z akcií, ktoré táto komisia organizovala. Úspech mala sánkovaèka
a mlieèna súa, kde zber krabíc od mlieka pomohol nielen k ochrane
ivotného prostredia ale viedol aj k pitiu mlieka, ktoré je tak potrebné
pre mladý organizmus a èasto nahradzované inými nie tak zdravými
nápojmi.Úspech mala aj Valentínska párty, na ktorej spolu s Klubom
mládee predviedli svoje taneèné umenie na diskotéke vetci prítomní. Spolupráca so skautmi obohatila program v prírode. Nielen tieto
akcie podporili zdravú súaivos detí ale i marcový kvíz k Mesiacu
knihy , na ktorom sa zúèastnilo 22 detí. Cena bola lákavá - návteva
predstavenia v kine v Auparku. Na Malom Slavíne zasa deti privítali jar
a zasúaili si, ba i opekanie prilo k slovu. Vetkých oèaril aj film "Èert
vie preèo", ktorý spoloène v apríli navtívili. Zaujímavou akciou bolo
"Ma¾ované vajíèko", na ktorej nai mladí ukázali, e ikovnos starých
otcov a materí ete nevymrela. U samotná úèas 247 návtevníkov,
ktorí ohodnotili výrobky svedèí o ve¾kom záujme a aj zruènosti naich
mládeníkov. Diskotéka v apríli spolu s Klubom mladých ukázala, e
ijú drune a vedia sa i výborne zabáva. Ob¾úbená je i turistika, deti
boli v Raèi a na eleznej studienke. Vydaril sa i Medzinárodný deò detí vïaka 40 sponzorom, ktorí ho pomohli spestri bohatým obèerstvením, peknými cenami pre súaiacich i malými, ale sladkými darèekmi pre úèastníkov akcie. kolský rok konèili diskotékou a vystúpením
naej úspenej portovkyne Hanky Zoákovej, záujem vzbudila aj
chlapèenská taneèná skupina. Úspenú èinnos zavàil zájazd do
Ledníc v Èeskej republike, ktorý sa vydaril a priniesol neopakovate¾né
záitky.
Ak budeme v budúcnosti hodnoti, èo nai mladí robia a ako to robia,
mali by sme sa zamyslie nad tým, èi si ich vímame a vieme oceni
ko¾ko práce venujú na to, aby Záhorská Bystrica bola aj pre mladých
príalivá. Práca, ktorú venujú vrstovníkom je vlastne prínosom nám
vetkým. Prajeme im úspech a myslím, e nielen záujem, ale predovetkým pochopenie a podporu. Poïakovanie patrí vetkým, ktorí
venujú svoj vo¾ný èas i prostriedky na túto èinnos.
(z mat. p. Baranovièovej Skog)

Poehnanie sochy
starozákonného Mojia
Záhorská Bystrica sa stáva atraktívna nielen ako mestská èas Bratislavy, ale aj ako silné kultúrne zázemie so pecifickým prostredím folklóru v rýdzej podobe. Brána Záhoria dokorán otvorená pre vetkých
vnímavých obdivovate¾ov má èo ponúknu v smere zachovávania tradiènej duchovnej kultúry, tak obdivovanej turistami a návtevníkmi
náho regiónu. Èasto si ani neuvedomujeme, e to èo máme doma je
cenné a má aj význam z poh¾adu atraktívnosti danej lokality. O tomto
vetkom sme sa presvedèili, keï nae verejné priestranstvá sa postupne zaèali napåòa drevenými plastikami, vytvorenými rezbármi pod
vedením Alojza Machaja. Jeho drevené plastiky zdobia nielen Záhradnú galériu v Plaveckom tvrtku. Známe sú aj spoloèné kompozície
Betlehem a Posledná veèera Pána. Výsledkom rezbárskeho sympózia
" Návrat ku koreòom ", ktoré bolo v júni t.r., je okrem iného aj plastika
starozákonného Mojia. Slávnostné odhalenie sochy, v záhrade pri
miestnom úrade, sa konalo 31. augusta, pri príleitosti návtevy zástupcov druobnej moravskej obce Brumovice. Dielo, ktoré vytvoril
rezbár Mièienka poehnal dôstojný pán Solèiansky. Prítomných pozdravil brumovický starosta Jozef Charvát. V príhovore pána farára
i starostu bolo hlavným motívom desatoro, ktoré na hore Sinai dal
Boh Mojiovi ako základné etické princípy viery a existencie ¾udstva.
Toto morálne posolstvo je hlavným pravidlom bytia v súlade s duchovným i svetským princípom. Posolstvo odkazu desatora je silným
duchovným prvkom v súèasnom svete násilia a odklonu od základných humanistických ideí. Socha starozákonného Mojia je teda nielen umeleckým dielom, ale je zároveò prihlásením sa k základným
morálnym hodnotám.
-Skog-

Pätnás rokov Klubu dôchodcov
v Záhorskej Bystrici
Slávnostná atmosféra rezonovala v nede¾u 7. septembra v Spoloèenskom dome v Záhorskej
Bystrici, kde viac ako 300 èlenný
Klub dôchodcov oslávil 15. výroèie trvania svojho pôsobenia.
Bolo èo oslavova - mnostvo akcií, poznávacích zájazdov po
naich pamätných miestach, kultúrnych podujatí, náuèných
a
vzdelávacích
programov
a prednáok. Èinnos, na ktorú
by mohla by hrdá nejedna podobná organizácia, je výsledkom
obetavej práce výboru a dobrovo¾níkov. Predsedkyòa klubu pani Moková ne¾utuje svoj vo¾ný
èas a energiu na h¾adanie moností ako spestri èinnos ete zaujímavejími akciami. Klub dôchodcov má vdy bohatý program èi u v oblasti duchovnej návteva Lúrd, Fatimy, organizovaní národných pútí, tak i v oblastiach spoloèenskej, sociálnej
a kultúrnej. Na programoch organizovaných KD sa vystriedali
umelci od folklóru, populárnej
hudby a po operu.
Èlenovia klubu pôsobia aj v známom súbore Matice slovenskej,
ktorý má zásluhu na udraní
a rozvoji hudobného folklóru
pecifického pre Záhorskú Bystricu.
Po ceste za zdravím navtevujú

kúpe¾né miesta Pieany, Podhájske, vyuívajú aj rekreaèné
pobyty a turistiku, na upevnenie
zdravia. Nie málo, je èo nasledova a aj obdivova, hlavne silu
a entuziazmus ¾udí, ktorí preili
ne¾ahké obdobia v ivote.
Ocenenia, ktoré odovzdal starosta Mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica pán Vladimír
Kuboviè boli zaslúenou pozornosou tým, ktorí venovali svoje
sily pre zabezpeèovanie pätnásroènej èinnosti Klubu dôchodcov.
Ocenenia "Ïakovný list" boli
odovzdané Mokovej ¼udmile, Bilaèièovej Pavlíne, Kra¾ovièovej
Frantike, Butkovièovi Jánovi,
Drahoovej Elene, Hubinskému
Antonovi Jánoíkovej Márii, Jánoovej Márii, Krajèírovej Genovéve, Michnovej Márii, Mikletièovej Anne, Pajanovi Milanovi, Drahoovi Rudolfovi, Èechovej Márii, Tadamovej Rozálii, Miovskej
Albíne, Fialovej Emílii Makovej
Anne,Hrdinovej Márii, èasnej
Frantike, Richterovi Emilovi,
Hurbanièovej Albíne, Pokornému
Jozefovi, Boene Kubíkovej, Gabriele korvankovej. Gratulujeme k oceneniu a prajeme ve¾a
úspechov v ïalej práci.

Dohodli sa na postupe

-Skog-

Marianka - Záhorská Bystrica - Pri podujatí Súsedé-súsedom, ktoré je tradièným
stretnutím obèanov Záhorskej Bystrice a Marianky na rozhraní chotárov, daroval
záhorskobystrický starosta svojmu kolegovi prvý meter kanalizaèného potrubia,
ako dar a vklad mariatálèanom. V Marianke sa zaèali váne zaobera výstavbou
kanalizácie, veï väèina domácností pouíva septiky, ale aj trativody, ktoré
konèia v potoku. Starostovia susediacich obcí sa dohodli, e po vybudovaní
kanalizácie v Marianke, bude napojená na jestvujúcu kanalizaènú sie v Záhorskej
Bystrici. Spoloène budú vyuíva kapacitu èistiarne odpadových vôd v Devínskej
Novej Vsi. S výstavbou kanalizácie v Marianke zaènú v marci 2004 a stavba bude
ukonèená do troch rokov. Jedine takýmto spôsobom sa môe vyriei vány ekologický problém, ktorý odpadová voda predstavuje pre prírodu a ivotné prostredie. Odkanalizovanie bude ma dopad predovetkým na kvalitu vody v potoku,
ktorý prechádza Mariankou, Záhorskou Bystricou a Devínskou Novou Vsou. -mú-
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Na Hody prili aj hostia z Moravy

Koncom augusta sa rozvoòajú domácnosti Záhorskej Bystrice dobrotami. Veï také koláèe "jak naa starenka" nedokáe napiec len tak
hocikto. No nielen bohatý stôl charakterizoval tieto hody. V sobotu 30.
augusta sa ráno v Záhorskej Bystrici zaèalo svitom slnieèka, ktoré
zvedavo nakúkalo na futbalové ihrisko. Netrpezlivo sme oèakávali
zaèiatok priate¾ského zápolenia "starých pánov" z Brumovic, Èunova
a Záhorskej Bystrice. Nai moravskí hostia bojovali statoène a odmenou im bolo prvé miesto, na druhom skonèilo domáce mustvo a tretie ostalo Èunovèanom. Pre hostí z Moravy bola pripravená prehliadka starobylého Devína a prijali aj pozvanie na oslavu osemdesiateho

OZNAM
Akciovej spoloènosti
Západoslovenská energetika
Otvorenie Telefónneho zákazníckeho centra ZSE, a. s. v Nitre
Dòa 1. júla 2003 spoloènos Západoslovenská energetika, a. s.
(ZSE) uviedla do prevádzky nové Telefónne zákaznícke centrum.
Vetky otázky a iadosti týkajúce sa dodávky elektrickej energie
vybavuje 36 vykolených operátorov v nepretritej 24-hodinovej prevádzke.
Zavolanie na telefónne èíslo 0850 111 555 z pevnej telefónnej linky
odkia¾ko¾vek na Slovensku stojí len cenu miestneho hovoru.
Sluby pre obyvate¾ov Západoslovenského kraja
na uvedenom èísle:
1. Príjem porúch v dodávke elektriny.
2. Príjem reklamácií
3. Uzatvorenie, zmena a ukonèenie zmluvy na dodávku elektriny.
4. Príjem odpoètu elektromeru.
5. Pripojenie na sie a informácie technického charakteru.
6. Veobecné informácie.
7. Informácie o plánovaných odstávkach v dodávke elektriny

výroèia organizovaného futbalu v Devínskej Novej Vsi. Po slávnostnej
bohoslube sa zúèastnili vysviacky sochy starozákonného Mojia.
Augustové hody svojím netradièným programom, ktorý bol súèasou
cezhranièného podujatia Kultúra bez hraníc, získali medzinárodný
charakter a prispeli k ïalej propagácii naej mestskej èasti v rámci
euroregiónu. Bez hraníc, bez akýchko¾vek problémov, úplne prirodzene sa rozvinula druba, ktorá prináa úitok a je spoloèným vkladom do budúcnosti.
-Skog-

Slovo k "naim" vandalom

Milí nai tie návtevníci Záhorskej Bystrice, keï sa pozerám okolo
seba mám niekedy pocit, e vás niekto platí za nièenie naej prírody
a okolia. Zastávky, na ktorých si skúate svoju "kondièku" ukazujú, e
to s òou nie je zase a také zlé, no nie je to ani na Majstrov sveta. Prajem vám, v dobrom, aby ste sa ocitli aspoò raz v ivote v situácii, keï
vám pôjde o ve¾a a vy vïaka strhnutým a poèmáraným cestovným
poriadkom ste stratili ancu. A èo vy? V parádnych autách - luxákoch,
ktorí zadkom otrèeným k oblohe a oèami upretými na okolie vyhadzujete vo vreci odpadky na divoké skládky a popri cestách v domnení,
e ak to aj dakto zbadá, nebude si svoje prsty páli a nechá to tak.
A my domáci, máme svedomíèko v poriadku? Dokrútené driaky na
odpadkové koe, pozohýbané dopravné znaèky a kôpky domového
odpadu. Nie vetko sa teda dá zvali len na cudzích, za ve¾a nesieme
aj my svoju vinu, veï so smeami je to ako s tou hrou "Ve¾ká kopa pýta ïaliu" a tak i my si prihodíme tú svoju kôpku. Veï uznajte, omnoho lepie sa vyníma na tej ve¾kej kope, ako na naom dvore! Len tak
ïalej, za pár storoèí sa archeológovia budú tei, ale mám obavy, aby
do historických túdií nenapísali, e tu bol mimoriadne rozvinutý ivot
kmeòov so sklonom k sebaznièeniu. Keby tak vedeli, ako radi ijeme!
Ale ako im to vysvetli po tom, èo tu zanecháme?
-Skog-4-

V záujme rýchleho a efektívneho vybavenia je potrebné si vdy
pripravi èíslo Váho odberného miesta - ÈOM - nájdete ho na
kadej faktúre.
Táto moderná sluba musí by podporovaná tzv. tónovou vo¾bou
Váho telefónneho aparátu. Èo robi keby ste k nám nevedeli dovola (pravdepodobne máte telefón impulznou vo¾bou):
· poiada poskytovate¾a Vaich telekomunikaèných sluieb na èísle
12129 o prepnutie aparátu do tónovej vo¾by (bezplatná sluba na
poèkanie) alebo
· po vypoèutí vetkých siedmych intrukcií budete automaticky prepojený na operátora zákazníckej linky.
ZSE doteraz prevádzkovala 32 obchodných kancelárií, ktoré zákazník mohol navtívi. Teraz má monos vyui èas inak. Sie kancelárií
sa bude postupne zuova a slúi predovetkým podnikate¾ským
subjektom.
Platby za elektrinu tvorili absolútnu väèinu poiadaviek klientov
z obchodných kancelárií. S platbami si dnes u ale poradí hustá sie
bankových a potových sluiev. Telefónne zákaznícke centrum ZSE
spracováva okrem telefónnych hovorov aj poiadavky smerujúce do
ZSE prostredníctvom internetu, e-mailu, faxu èi poty.
Pozývame Vás navtívi aj internetovú stránku ZSE - www.zse.sk
V prípade, e dávate prednos tradiènému písomnému styku, potová adresa ZSE:
Západoslovenská energetika, a. s.
Èulenova 6
816 47 Bratislava
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Zohor

ART túdio Z v Zohore
vzniklo 1.9.2002 aj vïaka podpore Obecného úradu Zohor.
Iniciátori a umeleckí rodièia sú
manelia Vladimír a O¾ga Zálesòákovi.
Preèo toto túdio vzniklo? V Zohore sú deti ako kadé iné. Sú

sa niekedy stane, e modelujeme z hliny, ma¾ujeme temperami,
akvarelom, kreslíme suchým pastelom, pastelkami èi uhlíkom
v jeden deò súèasne.
Pracujeme raz do týdòa 2 hodiny a deti za tento krátky èas

hravé a túia po zaujímavých veciach. Radi tvoria a práve oblas
výtvarného prejavu je pre kadé
diea a aj dospelého ve¾mi dôleitá. Keïe sme s manelom profesionálni výtvarníci a ja zopár rokov vediem kurzy kreslenia zamerané na uvo¾nenie kreatívneho
myslenia a výtvarného tvorenia
pre starie deti a dospelých, zámer bol na svete. Deti sú aj v kolách dos preaené jednostrannými prácami a uèením, ktoré nedostatoène rozvíja prirodzenú
tvorivos a ve¾akrát ju úplne potlaèí. Umenie, ktoré repektuje
a podporuje nenásilne prirodzený talent je ve¾mi dôleité nielen
na rozvoj citového ivota, ale aj
na rozvoj intelektu kadého èloveka.
Do náho túdia momentálne
chodí sedem detí. Najmladí u
má 6 rokov a najstarí 14. Zvlátne je, e máme zatia¾ iba jedno
dievèa.
Tvorivým prínosom je, e vetci
pracujeme spolu a kadý si môe vybra aká technika sa mu páèi v ten deò a pracova s òou. Tak

v príjemnej atmosfére vytvorili
dielka, na ktoré môu by právom
hrdé.
Ak chcete vidie ukáku ich práce, tak Vás pozývame do ZOHORU a vo výklade OBECNEJ KNINICE môete tieto dielka uvidie
kedyko¾vek do konca septembra
2003.
Zároveò prijmeme nových záujemcov.
Zaèíname v septembri. Noví sa
môu prihlási ete v priebehu
septembra. Vstupný vek nie je
rozhodujúci. Privítame vetkých,
ktorí sa chcú nieèo pekné nauèi
a ma rados z toho, e vedia
kresli, ma¾ova, modelova...
Zároveò pripravujeme aj na talentové skúky na umelecké
koly.
Teíme sa z vlastných úspechov.
Bliie informácie na
tel.: 02/65961842 po 18.00
hod., alebo 0908 753112
O¾ga Zalesòáková
túdio Z, Zohor.

TURNAJ V PLÁOVOM VOLEJBALE
"ROZLÚÈKA S LETOM 2003"

Slneènú sobotu 23. augusta OZ ROCONABA usporiadalo tvrtý roèník turnaja v pláovom volejbale "Rozlúèka s letom 2003". Prvé dva
roèníky turnaja sa konali na Kamennom mlyne. Posledné dva roèníky
u turnaj nikde nehosoval, OZ ROCONABA má vlastné volejbalové
kurty - OÁZU v areáli Z Zohor.
Turnaja sa zuèastnilo 26 hráèskych dvojíc, od rána zápolili o titul
najlepej volejbalovej dovojice. V areáli OÁZA sa stretlo 200 nadencov pláového volejbalu. Tí odvánejí predviedli svoje umenie na
ihriskách, ostatní mali monos poslni svoje telo i ducha obèerstvením, a bolo z èoho vybera. Klobásky, párky alebo gulá a samozrejme dobré jedlo sme zapíjali dúkami chladeného piva, èi kofoly. Hudobnú kulisu zaobstaral DJ René zo Záhorskej Vsi a diváci si pri
dobrej hudbe mohli vychutnáva napínavé duely a do veèera. V pohodovej atmosfére prebiehali divácke ankety, do ktorých sa zapojili
snáï vetci diváci. Veï vybra najsexi dvojicu nemôete kazdý deò.
Priebeh turnaja bol zaznamenaný aj médiami - prili sa pozrie zástupcovia TA3 a MK regiónu.

Po skonèení turnaja sa celé dianie presunulo do KD Zohor, kde boli
vyhlásené výsledky turnaja: na 4. mieste tím OHNE - Andrej Filip a
Jozef Havlík, na 3. mieste STRIPTÉRI - Leo Krian a Raso ubjak, na
2. mieste TULENI - Raso Stro a Tomá Hesek a na 1. mieste skonèili
obhájcovia titulu BÝCI - Peter Slezák a Marek Mifkoviè.
Divácke ocenenie najlepieho hráèa turnaja si zaslúil Libor Matloviè
a titul najsexi volejbalového tímu budú ete rok nosi STRIPTÉRI.
V KD Zohor sa ude¾ovali aj èestné èlenstvá OZ ROCONABA, ktoré
sme udelili naim sponzorom a podporovate¾om a to pani starostke
¼ubici Havranovej, Duanovi Slobodovi - firma Rex Tar s.r.o., ¼udovítovi Leskovskému - firma LEWO s.r.o., Jozefovi Gerthoferovi - firma
Kníhtlaè, Vladimírovi Struhárovi - firma Hasit Slovakia s.r.o. a Vladimírovi Mifkovièovi - pohostinstvo Ponorka. Srdeène im ïakujeme za
podporu a teíme sa na ïaliu spoluprácu.
Deò plný slnka a piesku sme spoloène ukonèili zábavou pri rockovej
hudbe formácie CON SPIRITO, interprétov U2, Deep Purple, Led
Zeppelin, Beatles, Olympic, Elán a iných skupín.
Na záver tohto príspevku sa chcem poïakova vetkým spolupracovníkom za hladký priebeh turnaja a sponzorom za podporu: generálny sponzor turnaja - Rex Tar s.r.o., ïalej VH Cosmetics s.r.o. - výhradný dovozca kozmetiky Yves Rocher na Slovenko, Kníhtlaè Gerthofer, Woermann Slovakia s.r.o., Pohostinstvo Ponorka a Aupark Palace Cinema.
Verím, e budúci roèník ROZLÚÈKY S LETOM navtívite aj vy. Èi ako
hráèi, alebo ako diváci - to záleí na vás.
OZ ROCONABA
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Podpajtúnske zvesti
Zasadalo mestské zastupite¾stvo

Opýtali sme sa za vás....
primátora mesta Stupava Ing. Jána Belea
Ppzv: Po Stupave kolujú "zaruèene overené správy", e sa z neïalekého Plaveckého tvrtka, konkrétne z rómskej osady chystajú
(isté orgány) presahova do Stupavy nieko¾ko rómskych rodín.
Verejnosou kolujú informácie dokonca o ich umiestnení v lokalite
pri skládke odpadov. Èo Vy na to, pán primátor?
Ing. J. Bele: Tieto správy sa dostali do uí aj mne a povaujem ich
za vymyslené fámy a dezinformácie. Informácia o presahovaní spomínaných rodín vak nabrala takých rozmerov, e znepokojuje väèinu naich obyvate¾ov, èo mòa osobne mrzí. Zodpovedne môem
prehlási, e v tejto veci mesto nikto neoslovil, e o nijakom sahovaní
nevedia ani na obecnom úrade v Plaveckom tvrtku. Bojova proti
klebetám je ve¾mi aké, obraciam sa preto na Stupavèanov, aby neverili týmto fámam. Sám by som o takejto veci nerozhodoval,
rozhodovalo by mestské zastupite¾stvo, ktoré, ak by takýto problém
bol aktuálny, budem informova a nae stanovisko sa dozvie aj verejnos. Viem, tak ako vy, e rómsky problém je ve¾mi zloitý a jeho
rieenie postupuje pomaly, bol by som rád, keby nedochádzalo k
zbytoèným emóciám a prejavom netolerantnosti na základe neoverených, ne-pravdivých a zavádzajúcich informácií.

Pozornos miestnym komunikáciám

Stupava - Mesto sa zaèalo intenzívne venova stavu miestnych komunikácií. Podrobné zmapovanie ciest a chodníkov poukazuje na kritický stav povrchu ve¾kej èasti miestnych komunikácií. Zastupite¾stvo,
i pod tlakom verejnosti, sa týmto problémom zaoberalo a prijalo úèinné opatrenia k zlepeniu situácie. Predovetkým poslanci rozhodli
o uvo¾není vyích finanèných èiastok, ktoré sú nutné na sanáciu vozoviek. V rámci Úpravy a zmeny rozpoètu mesta Stupava ku dòu 3. 7.
2003 schválili pouitie prostriedkov v objeme 3 milióny korún na opravu chodníkov a komunikácií. Na opravu výtlkov sa pouije èiastka
1 mil. Sk, na elezniènú ulicu 300 tis. Sk, Lipovú ul. 400 tis. Sk, na
úpravu parkoviska na Hlavnej ulici èiastka 600 tis., na opravu betónovej cesty k Cevaservisu 450 tis. Sk, na dopravné znaèenie 250 tis.
Sk. Cestárske práce prebiehajú súbene po celom meste, èo síce prináa i obmedzenia v doprave, ale prinesie urèite zlepenie, èo si u
teraz pochva¾ujú majitelia motorových vozidiel. Èas stavebných prác
je k dnenému dòu u zrealizovaná.
-ps-

Dôstojná spomienka

Stupava - Pri príleitosti 59. výroèia SNP sa v predveèer tátneho sviatku konala pietna spomienka pri pomníku obetí povstania. Podujatie
organizovalo mesto a MsKS. Po poloení kytíc a príhovore primátora
mesta Ing. Jána Belea sa prítomní odobrali do obradnej siene mestského úradu. Tu podujatie pokraèovalo neformálnou diskusiou o súèasnom vzahu verejnosti k tomuto významnému medzníku v dejinách náho národa. Primátor okrem iného kontatoval, e súèasná
doba a najmä vplyv médií venujú pozornos skôr negatívnemu hodnoteniu SNP, èo vonkoncom nepodporuje záujem verejnosti o vlastné
dejiny a spochybòuje miesto Slovenska v protifaitickom odboji.
Zvlá teraz, keï vstupujeme do Európy, ktorá buduje na demokratických tradíciách sami o sebe vytvárame obraz pochybovaèov, ktorí si
nedokáu vái vlastnú históriu. Obávame sa straty národnej identity
a pritom ju sami najviac spochybòujeme. Na záver vyjadril úctu obetiam protifaistického odboja, nako¾ko sa v Povstaní zúèastnili i obyvatelia náho mesta. Diskutovalo sa aj o premiestnení sochy kpt. J.
Nálepku z terajieho miesta v Obore na iné, dôstojnejie miesto
v meste. Uvauje sa o jej umiestnení v areáli základnej koly, ktorá
dodnes nesie jeho meno. Prítomní, prevane pamätníci udalostí
a pozostalí po úèastníkoch povstania, poïakovali primátorovi za dôstojný priebeh spomienky.
-ps-

Stupava - Vo tvrtok 4. septembra sa konalo riadne zasadnutie MsZ
Stupava. Poslanci pod¾a prijatého programu prerokovali: kontrolu
uznesení, rozbor hospodárenia mesta a príspevkových organizácií za
I. polrok 2003 a stanovisko hlavnej kontrolórky k predloeným rozborom., správu o preetrovaní a vybavovaní saností a petícií v I. polroku v samospráve mesta Stupava., územný plán mesta Stupava - návrh zmien Stupava - východ., zadanie pre vypracovanie overovacej
urbanistickej túdie "Zóna IBV Stupava - západ., návrh na odmeny primátorovi a hlavnej kontrolórke za II. tvrrok 2003., správu o èinnosti
mestskej polície Stupava., veci majetkové., interpelácie a rôzne.
-msú-

Mimoriadne zasadnutie MsZ

Stupava - Primátor mesta Stupava Ing. J. Bele zvolal mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo v piatok 12. septembra. Poslanci prerokovali jediný bod programu - dodatok ku kúpno-predajnej zmluve
týkajúcej sa odpredaja pozemku bývalého mestského kúpaliska. Poslanci prijatím podmienok dodatku k zmluve vyrieili právnu stránku
odpredaja, ktorý bol schválený minulý rok a doteraz sa nerealizoval.
Podmienky dodatku akceptujú poiadavky kupujúceho, urèujú podmienky pre predávajúceho vo vzahu vecného bremena, prièom predajná cena zostáva v pôvodnej výke.
-msú-

Váení obèania Stupavy,
váení èitatelia Podpajtúnskych zvestí

Chcel by som napísa pár slov k èlánku ktorý bol zverejnený v predolom èísle Podpajtúnskych zvestí, ktorý sa dotýka priamo mojej
osoby.
V prvom rade chcem poveda, e sám by som si nedovolil iada
o odkúpenie pozemku bez toho aby s tým pán primátor nesúhlasil.
Èo sa týka územia malého parku, e je súèasou chránenej krajinnej
oblasti, sú nám známe prípady odpredaja èastí chránených krajinných oblastí do osobného vlastníctva /príklady z periodík/. Mono aj
tu by sa to podarilo, keby ilo o niekoho iného mono aj za iných
okolností.
Aj po odkúpení som chcel vetko zachova v pôvodnom stave èo sa
týka objektu, ale aj okolia chránenej lokality. Nemienil som rúba stromy, ani stava domy ani aha ostnatý plot. Ak by aj bola snaha vetko
sa dá oetri aj zakomponova v zmluve.
Ak si to niekto za tie tyri roky nevimol, za roky èo vyuívam tento
objekt snail som sa udriava okolité prostredie v poriadku. Príklad:
pokia¾ sa stavalo vodné dielo nevadila prevádzka akých nákladných
vozidiel, po ukonèení nechali nedokonèenú ¾avú stranu museli sme
svojpomocne vyrovna reliéf terénu. Popadané konáre roky nikto nezdvihol a tento rok boli odvezené v rámci VPP. O kosení a odstraòovaní snehu ani nehovorím. Do areálu malého parku Som umiestnil
dve lavièky, ktoré slúia nielen mojim klientom, ale aj návtevníkom
malého parku, jednu mi staèili u aj zlomi.
K vyjadreniu KPÚ k objektu bez povolenia hlavného hygienika sa táto
èinnos nedá prevádza, okrem toho mám povolenie z okresného úradu odbor ivotného prostredia taktie odboru ivotného prostredia tunajieho Msú. Spomenutá chýbajúca kanalizácia bola poloená v lete. Ïalej mám aj povolenie s narábaním s nebezpeèným odpadom
ktorý sa odváa do spa¾ovne v Petralke.
Aj tých spomenutých 15 stromov nie je v tesnej blízkosti objektu
neviem teda èo sa im môe sta vplyvom mojej èinnosti.
Neviem èi som tak málo informovaný, ale doposia¾ nebolo zvykom
zverejòova cenu objektov odpredaných verejne. Na margo toho, e
odpredaj je nevýhodný pre mesto z h¾adiska ceny teraz vyzerám ako
jediný, ktorý chce získa za kadú cenu nieèo pre seba akoby vetky
ceny odpredajov boli výhodné pre mesto.
Na záver chcem poloi otázku na zamyslenie pánu primátorovi, èi
vetky odpredaje budov a pozemkov v tomto a minulých volebných
obdobiach boli v záujme mesta a plne repektovali zákony, nechápem preèo je moja iados taká výnimoèná, èi sa vyriei tak alebo
onak, e sa o nej píe v Podpajtúnských zvestiach.
Ïakujem Kazarka.
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Podpajtúnske zvesti
Futbalové okienko

V jesennej èasti tvrtej futbalovej ligy nabrali nai seniori dobrý vietor
do plachiet. Zohrali es stretnutí, z toho tyrikrát vyhrali: enkviceStupava 0:6, Stupava - Pl. tvrtok 7:1, Zohor - Stupava 0:3, Stupava Grinava 2:0. Jedenkrát remizovali doma s Modrou 2:2 a jedenkrát prehrali v Dubovej 3:2. Svojím súperom nastrielali 22 gólov, èo je v priemere 3,7 góla na zápas. Zatia¾ nalepím strelcom je èasný Michal
s ôsmimi gólmi, zároveò tento hráè vedie aj tabu¾ku najlepieho strelca súae. Druhým naím najlepím strelcom je Piaèek s 5-timi gólmi.
Výborné stretnutie odohrali nai seniori v derby zápase so Zohorom.
Na toto stretnutie prilo 400 divákov a samozrejme ve¾a ich bolo aj zo
Stupavy. Skóre zápasu otvoril v 11 min. Piaèek, keï dorazil nepremenený pokutový kop èasného. V 44 min. Gera zvyoval hlavièkou na
2:0 a v 90 min. na koneèných 3:0 upravil èasný prudkou strelou do
vinkla.
Tí, èo pravide¾ne chodia na majstrovské stretnutia vedia, e tréner
Zezula mal problémy v úvodných kolách s kádrom, nako¾ko niektorí
ete dovolenkovali, Jakubèek bol zranený. Kameò dostal za èervenú
kartu ditanc na tri stretnutia. Na lavièke sedeli dvaja-traja hráèi (buï
u starí, alebo ve¾mi mladí). Situácia sa zlepuje, keïe z hosovania
sa vrátili Jáno a Drakoviè; nastúpi moe u aj Kameò.
Dianie vo futbale v regionálnom merítku (IV.liga výsledky, tabu¾ka, komentáre) môete sledova na internetovej stránke www.mkregion.sk
Dorastenci ktorí postúpili do tretej ligy, majú za sebou prvé tyri
zápasy. Dvakrát vyhrali s Vysokou p.M.4:1 a so Zohorom 2:0. Dvakrát
prehrali 1:0 s Raèou a s Vrakuòou. Obidve spomenuté prehry o gól,
prili v posledných fázach hry, kedy sa preukázala slabia kondièná
príprava väèiny dorastencov. Mustvo v septembrovom prestupovom období posilnili nai bývali odchovanci Slotík a Tuinský zo Slovanu a novou tvárou je talentovaný hráè, odchovanec Interu, Andrej
Kubík. V poslednom zápase proti Zohoru nai noví hráèi skórovali,
keï Slotík peknou strelou z dia¾ky dal úvodný gól stretnutia a na 2:0
zvyoval Kubík.
Nai najmení futbalisti sa po prázdninách tie zapojili do majstrovských bojov. Najlepie sa zatia¾ darí prípravke, ktorá z piatich zápasov tyrikrát vyhrala. Toto drustvo trénuje bývalá reprezentantka vo
futbale Monika Gerová. Dríme vetkým kategóriam palce, aby vzorne reprezentovali futbalový klub, ako aj mesto Stupava.
FK TATRAN STUPAVA prijme do svojich radov chlapcov
nar. v r.1995/97 do kategórie prípravky.
Informácie na mob. èísle 0907 153 401 p. Katona

Zaèal kolský rok
Stupava - Vetci sme boli kolákmi a s odstupom èasu, vzh¾adom
na ïalie ivotné skúsenosti,
spomíname na kolské roky "so
slzami v oèiach". Boli to tie najkrajie roky detstva a mladosti.
Zaèiatok kolského roka sprevádzal povinný ceremoniál - zazneli hymny a z praskajúcich reproduktorov sa niesli optimistické slová ministra kolstva. Dnes
sa u hymna nenosí, príhovory
sú neformálne a ministra poèúvajú len tí, èo majú na to ete nervy.
ako skúané kolstvo dostáva
jeden výprask za druhým, hoci
fyzické tresty sú zakázané. Spre-

peciálny vlak do Stupavy

Deò zelá - Rakúski partneri Klubu Morava-March sa podujali na ne¾ahkú úlohu. Nielene spropagovali podujatie Slávnosti kapusty v prihraniènom regióne, navye zorganizovali peciálny vlak - s historickou parnou lokomotívou, ktorý pôjde v sobotu 4. októbra z Viedne
cez Bøeclav na Slovensko. Aj keï sme u skoro v únii, stále ete platia predpisy a tie nedovo¾ujú naím elezniciam prekroèi èeské hranice s naím vláèikom. Teda hostia vystúpia v Bøeclave, nastúpia na
osobný vlak do Kútov a tu ich bude èaka vlaková súprava ahaná historickou parnou lokomotívou typu "311". Napriek týmto komplikáciám
sa Rakúanom chce ís na výlet do Stupavy, na slávnosti kapusty, èo
nás ve¾mi teí a zároveò i zaväzuje. Rýchlosou cca 50 kilometrov za

hodinu prefièí vlak Záhorím, ráta sa s jednou zastávkou pravdepodobne v Malackách, aby v èase od 13.45 - 14.15 dorazil na stupavskú
elezniènú stanicu. U len fakt, e na stanicu, ktorá mala vdy len
miestny význam a v súèasnosti slúi svojmu úèelu len sporadicky príde vlak vypravený z Viedne je urèite pekným oivením a príspevkom
k atmosfére "stupavského zelobrania". Veï práve z tejto stanice boli
vypravované nákladné vlaky s vagónmi naloenými mástskou, stupavskou i bystrickou kapustou a smerovali do Viedne. Na privítaní
hostí nebude chýba dychová hudba a krojované súbory zo Záhoria.
Oèakávame cca 150 hostí a len tak pre zaujímavos, cena cestovného
lístka sa pohybuje okolo 50 euro. Vlak zo Stupavy odíde o 17.00 hodine smerom na Záhorskú Ves, odtia¾ sa vráti do depa Múzejného a dokumentaèného centra v Bratislave.
-kmmopýtali primátora mesta Stupava.

vádza ich aj trauma, pretoe sa
stále len experimentuje a pokusnými králikmi sú uèitelia, iaci a
kolstvo ako systém. Dos smutné kontatovanie, ale to je poh¾ad i zo strany samosprávy,
ktorá dostala od tátu danajský
dar v podobe kompetencií
v oblasti kolstva. Na plecia obcí
bolo prihodené ïalie bremeno a
nech sa tí dole starajú, veï do
kôl chodia deti ich volièov - to je
"priama demokracia", nech rodièia pília ui svojím poslancom,
starostom a primátorom.
Ako to bude v tomto kolskom
roku v Stupave, na to sme sa

Ing. Ján Bele: Mesto Stupava
analyzovalo situáciu v tunajej
kole. Máme zmapovaný stav
budov, ktoré sme "dostali" od
bývalého zriaïovate¾a. ako hovori o starostlivosti a nebudem
to ani hodnoti, ale môem poveda, e získali sme budovy v stave, ktorý si vyiada ve¾ké úsilie
a nemalé investície, aby budovy
zodpovedali poiadavkám na
prevádzku koly. Zatia¾ sa nám
podarilo oploti areál koly, aby
neprichádzalo k devastácii a zabránilo sa vyèíòaniu vandalov.
Získali sme 600 tisíc Sk z ministerstva financií na opravu strechy,
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ktorá je v havarijnom stave. Vïaka tomuto stavu prichádzalo
k zatekaniu, èo pochopite¾ne vyvolalo ïalie náklady na údrbu
tried a podobne. V dezolátnom
a nevyhovujúcom stave sú telocviène, na rekontrukciu èaká
strecha starej budovy koly,
kotolòa, no jednoducho na èo sa
èlovek pozrie, to si pýta peniaze.
Rozpoèet mesta nie je bez dna
a mesto neriei len jednu kolu...
Neúnavne budeme oslovova zatia¾ ete kompetentné orgány,
budeme iada o financie, pretoe z rozpoètu mesta je nemyslite¾né, aby sme platili za následky nezáujmu tátu o svoj majetok.
-ps-

Podpajtúnske zvesti
Milí Stupavèania a hostia zelových slávností!
Zaèneme enským zákonom
Nemono odola úspenému
ochotníckemu divadelnému súboru Divadlo na hambálku z Malaciek a jeho predstaveniu enský zákon (v záhoráètine). Akí by
sme to boli Záhoráci, keby sme
svojich nepodporili a nepozvali.
Nemohli sme urobi lepie a vybra lepí termín, ako 28. september - nede¾u, kedy v Stupave
zaèína Ve¾ký zelový týdeò. Predstavenie sa uskutoèní v Kultúrnom dome o 17.00 hodine,
vstupné 40.-Sk

obmedzenia a vylúèenie dopravy
v uliciach pri Kultúrnom dome je
na parkovanie vyèlenený areál
bývalého ÈSAD tie známy ako
dvor "na Barónovém". Stupavèanov prosíme, aby svoje automobily nechali doma a radej sa poèastovali dobrým burèiakom. Cudzích áut tu bude habadej aj bez
tých naich... Mestské parkovisko bude vyhradené pre parkovanie automobilov remeselníkov
a V.I.P. Cezpo¾ným odporúèame
parkova v areáli ÈSAD, pri Cevaservise a pri Avane (prístup po
Zdravotníckej ul.).

Remeselnícky jarmok
bude v sobotu i v nede¾u
Po prvýkrát organizujeme podujatie Záhorácky jarmark, ktorý je
zameraný na prezentáciu remesiel a ¾udovej tvorby. Stánky remeselníckeho jarmoku nájdete
na ulici Mlynskej. Na súbenej
ulici Janka Krá¾a (komunikácia
bude uzatvorená) budú umiestnení ostatní jarmoèníci. Prosíme
obyvate¾ov bývajúcich v tejto
èasti mesta o pochopenie, aby
nám vyli v ústrety a preparkovali
svoje automobily z tejto zóny
a nejako ten "cirkus" vydrali. Záujem predajcov o jarmok je ve¾ký
a priestor malý... V nede¾u bude
remeselnícky jarmok pokraèova
od 14.00 hodiny.

Výstavy
Snaili sme sa rozptýli výstavy
na rôzne miesta náho mesta,
návtevníkov Slávností srdeène
pozývame na vetky tieto podujatia, ktoré budú otvorené (nasledujúce dni po vernisái) cez týdeò denne od 16.00 do 18.00 hodiny - v Základnej kole a v Pastoraènom centre, poèas Slávností t.j. piatok, sobota, nede¾a od
9.00 do 18.00 hod (v Pastoraènom centre) ostatné výstavy
v areáli od 9.00 do 20.00 hod.
Výstava Morava-March bude
otvorená len v sobotu od 10.00
do 16.00 hodiny. Výstava "Chryzantéma" v Pastoraènom centre
je spojená s predajom èrepníkových chryzantém. Výstava Kaktusárium a rezbárskych prác bude
v Klube dôchodcov, vernisá výstavy bude vo tvrtok o 17.00
hodine. Vernisá výstavy Chryzantéma bude vo tvrtok o 19.00
hodine v Pastoraènom centre.
Na javisku KD bude intalovaná
výstava zo zbierok Záhorského
múzea v Skalici na tému "Domácnos starých mám" vo výstavnej sieni KD bude výstava
"Made in Stupava - zlaté stupavské ruèièky" ako prezentácia výrobkov domácich firiem a výrobcov.

Obmedzenie dopravy
Poèas Slávností t.j. v piatok 3.10
od 12.00 hod. - nede¾a 5.10. do
24.00 hod. bude úplne uzavretá
komunikácia Mlynská ulica od
kriovatky pri mestskom parkovisku po mostík a v¾avo po koniec pozemku, kde sa stavia bytový dom, ïalej komunikácia
pred Kultúrnym domom.
Len v sobotu (od 05.00 hod do
22.00 hod) bude uzatvorená
komunikácia - betónka od Krínej po odboèku na ulicu Cementárenskú (tá bude prejazdná od
ulice Kúpe¾nej) a ulica J. Krá¾a od
predajne (Gará) po kriovatku
(zaèiatok areálu M). Uzatvorená
bude i ulica S. Chalupku od materskej koly, presmerovanie dopravy v tejto jednosmernej ulici
bude zabezpeèené dopravným
znaèením. Dopravu na miestnych komunikáciách bude regulova Mestská polícia tel.: 02/
6593 4100.
Parkovanie
Vzh¾adom na urèité dopravné

Bubenícka super show
Vzh¾adom na poiadavky úèinkujúcich bude tento program na
tzv. II. pódiu, ktoré bude postavené na ulici Mlynskej (na lúke pri
potoku). Bubeníci budú bubnova "o duu" a koncert bude
urèite silným (a hluèným)
záitkom. Prosíme návtevníkov,
aby boli pri presunoch oh¾aduplní a dbali hlavne na deti. Show
zaèína o 20.00 hod a konèí
o 20.30 hod, potom nasleduje
ohòostroj.

Videoprojekcia
Súèasou dobrého servisu sa
stala videoprojekcia. Veèerné
programy budú premietané na
ve¾koploné plátno, tak aby
z nich malo záitok èo najviac
návtevníkov Slávností.
Prídu aj susedia - cudzinci
Dobrým znamením pre Stupavu
je záujem susedných regiónov
o toto podujatie. Na stupavskú
stanicu príde v sobotu o 14.00
hodine peciálny historický vlak
(parná lokomotíva z roku 1890),
z ktorého vystúpi cca 200 rakúskych hostí. Zaplatili si nie lacné
cestovné, len aby prili do Stupavy èo musíme uzna, je pre nás
ve¾ká èes. Na stanici ich privíta
dobrá muzika, krojované skupiny
a vás vetkých pozývame zai
neopakovate¾ný záitok, kedy na
opustenú stupavskú stanicu zavíta "historická mainka". Na podujatie prídu aj hostia z Maïarska a
Èeskej republiky, teda nai najblií susedia, s ktorými budeme
v budúcnosti i v jednom spoloènom priestore zjednotenej Európy. Obraciame sa týmto na
Stupavèanov, aby prispeli k dobrému vzh¾adu náho mesta aspoò èistotou pred domami, srdeènosou a pomocou pri zorientovaní zahranièných hostí v naom meste. Dojmy z podujatia
a z náho mesta si urèite nenechajú títo hostia len pre seba.
Máme príleitos íri dobré meno o Stupave a o Slovensku, pokúsme sa o to...
Výstava Úroda 2003
Medzi u tradièné podujatia Slávností kapusty patrí i výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá nesie
jednoduchý názov Úroda. Výstavu organizuje miestna organizácia SZZ - Stupava v spolupráci
s MsKS Stupava a tento rok bude
intalovaná pred Kultúrnym domom. Okrem toho je vyhlásená
aj súa o "najèaí huavièku zelá". Výzyvame týmto vetkých záhradkárov, ktorí sa chcú pochváli s tohtoroènou úrodou, aby sa
zapojili a priniesli svoje výpestky,
plody svojej práce na túto výstavu. Termín pre odovzdanie exponátov na výstavu je 2. október
(tvrtok) v èase od 12.00 do
20.00 hodiny vo vestibule Kultúrneho domu v Stupave. Výstava
bude intalovaná pod prístrekom pred KD, tu nájdete aj stánky s degustáciou kvasenej kapusty a stánok s kapustnými
pecialitami.
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Výstava a súa
o najkrajie dyòové straidlo
Tým najkrajím dielom v stavebnici Slávností sú práve dyòové
straidlá, ktoré pripravujú deti, èi
u individuálne s pomocou rodièov alebo ako kolektívne práce
v kolách. Vyzývame vetkých,
ktorí majú záujem osviei Slávnosti fantáziou, aby svoje straidlá priniesli v piatok 3. októbra
v èase od 8.00 hodiny do 15.00
hod do areálu (stan) pred KD,
kde tieto exponáty budú vystavené.
Aj rezbárske sympózium
Poèas Slávností sme pripravili aj
prvý roèník Rezbárskeho sympózia èím chceme zvýrazni zámer
slávností, ktorý spoèíva v udraní, podpore a rozvoji miestnych
tradícií. Pochopite¾ne, podujatie
sa uskutoèní v spolupráci s Alojzom Machajom (Záhradná galéria) z Plaveckého tvrtka. Sympózium zaèína u 1. októbra a tématicky je zamerané na stvárnenie tradícií Stupavy a Mástu.
Rezbári majú za úlohu vykresa
z dreva sochy miestnych svätcov
- sv. tefana Uhorského, sv. Rócha a sv. ebastiána, ktoré budú
umiestnené pri kostoloch. Okrem
toho sú tu i dve "svetské témy"
a to Zelárka a Tustý (od kapusty).
Diela, ktoré rezbári venujú mestu
Stupava, esteticky dotvoria verejné priestranstvá a mesto získa
zaujímavé artefakty od chýrnych
¾udových rezbárov z rôznych
kútov Slovenska. Sochy budú
rezbári tvori pri Kultúrnom dome
(od ulice Agátovej - Kúpe¾nej).
Èo si môete kúpi
na pamiatku
Slávnosti kapusty sa u stali takou udalosou, e o vstupnom na
podujatie u nemôe by ani reèi.
Napriek tomu potrebujeme peniaze, pretoe kadý z úèinkujúcich chce zaplati, kadé miesto
na sedenie sa musí zaplati
a o ostatnom nebudeme radej
ani hovori...
Návtevníci môu podujatie podpori tým, e si zakúpia kalendár
na rok 2004, ktorý je venovaný
735. výroèiu prvej písomnej správy o Stupave a 690. výroèiu prvej
písomnej správy o Máste, ïalej si
môu kúpi receptár na kapustové polievky, pas Záhoráckeho
krá¾ovstva, záhorácky vodièák.
V predaji bude záhorácky slovníèek p. Dovièièovej, Konc jak ivé
od Pavla Slezáka a ïalie publikácie, ktoré vyli na Záhorí a v i-
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Stupavský jarmark (Mlynská)
Jarmok (J. Krá¾a)
rokom okolí. Osobitnou ponukou
je grafický list s logom Dòa zelá.
INFO
Informácie, zdravotná sluba budú umiestnené vo vestibule Kultúrneho domu. Toalety budú umiestnené na lúke za Kultúrnym
domom a k dispozícii budú aj
toalety v Kultúrnom dome.
Darèek od sponzorov
Lístky na ve¾ké pivo Stein a ve¾kú
kofolu za jednotnú cenu 10,.-Sk/
nápoj dostanete kúpi vo vestibule Kultúrneho domu - informácie a v stánkoch so suvenírmi
a propagaènými materiálmi oznaèenými logom Stein a na výstavách v areáli Slávností. Výhodná ponuka platí do vyèerpania

(vyèapovania) zásob...
Slovíèko na záver
Prajeme vám i nám, aby sa Slávnosti kapusty - Deò zelá 2003
vydarili k veobecnej spokojnosti. Ak by náhodou niekto nimi utrpel újmu, u dopredu sa ospravedlòujeme. Musíme ma vak
na zreteli, e podobné podujatia
vdy prináajú urèité "vyko¾ajenie" z normálu a práve preto prosíme domácich, aby boli trpezliví
a ukázali skôr tú lepiu stránku
ako je pohostinnos, srdeènos,
zmysel pre humor a najmä pocit
hrdosti, e tradície preívajú, e
nae "zelé" oslovuje nielen nás,
ale i hostí, ktorí z roka na rok prichádzajú vo väèom poète, aby
s nami preili skutoène pekné

chvíle rozlúèky s rokom ro¾níka,
aby sme spoloène oslávili úrodu
z naej rodnej zeme... Prajeme
domácim i návtevníkom Stupavy príjemné záitky, dobrú náladu, ktorá sa pomaly stráca z náho beného ivota a to je ve¾ká
koda a preto sme chví¾ami
"morútní"...
Zahoïte starosti a nepríjemnosti
za hlavu (...ak to negdo pozbírá...) a uite si Deò zelá naplno!
za Mestské kultúrne stredisko
v Stupave Pavel Slezák, riadite¾

Deò zelá 2003 podporili:

Generálny partner podujatia
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Oznam:
H¾adáme väèí poèet brigádnikov - z radov tudentov a dôchodcov, na poèas týdòa od
29.9. do 6.10.2003 (manuálne
práce, usporiadate¾ská sluba,
tlmoèenie).
Za poièovné ponúknite ahavé
mukáty, petúnie a iné na výzdobu Sedliackeho dvora (len vo
visiacich èrepníkoch) Prihláste sa
na t.è. 02/6593 4312 do 25.9
2003.

