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Mesaèník pre ¾udí dobrej vôle ijúcich v kraji pod Pajtúnom.

Spomienka na Deò zelá 2003 vo fotografii
peciálny vlak z Viedne

Robo Kazík

Rezbárske sympózium (Andrej Ira)

Módna prehladka (Suneèník, Gajary)

Podpajtúnske zvesti
Len chví¾u

Naím mestom prehrmeli
kapustové slávnosti, do slova
a do písmena, o hrmenie sa
postarala búrka v nede¾u.
Napriek sychravému poèasiu
prilo k nám ve¾a cudzích
návtevníkov, v sobotu okolo
iestej veèer na autobusovej
zastávke pri retaurácii
Stupava èakalo na autobus do
Bratislavy viacej ¾udí ako ráno
do práce a do koly.
Na poslednú chví¾u sme
dokázali vyèisti aj areál
elezniènej stanice.
Stupavèania sa tam chodili
pozera, neverili vlastným
oèiam a teilo ich, e je tam
èisto. Technické sluby vak
deò predtým odtia¾ vyviezli tri
kontajnery odpadu a smetia
vrátane mraznièiek a rôzneho
nábytku. Treba vak na rovinu
poveda, pozemok nepatrí
mestu, má svojho správcu.
Po vyèistení areálu majite¾
(SR) neváhal pritåc na strom
tabu¾u s oznamom,
e sa zakazuje na tento
pozemok vyváa smetie.
Majite¾ sa teda naiel, mesto
má adresáta pre faktúru za
vyèistenie areálu.
S vypätím síl a do poslednej
chvíle organizoval primátor,
riaditelia organizácii,
policajti poriadok na verejných
priestranstvách
a v uliciach mesta.
Patrí to k príprave na ve¾ké
podujatie, napokon to bolo
aj vidie a cíti. Tak sme si
upratali, vygruntovali, koda
len, e kvôli cudzím (aby sme
pred návtevníkmi nevyzerali
ako nevímavci...) a nie kvôli
nám, ktorí tu ijeme kadý deò.
U sa o ten neporiadok ani
nepotkneme, u ho dokáeme
prekroèi. Ale doma, doma
sme iní. Vieme si uprata a
vyui pristavené kontajnery
na ve¾koobjemový odpad.
Keby bol náhodou plný, nevadí,
obsypeme ho nabohato,
na trávniky, na chodníky,
nech si technické sluby
poradia!
-ps-

Pripravujeme Sprievodcu

Stupava - Mesto Stupava získalo v rámci podpory miestneho a
regio-nálneho turizmu od Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch (SACR) grant na vydanie turistického sprievodcu pod názvom Vitajte pod Pajtúnom. Publikácia nadväzuje na úspený
propagaèný materiál Sprievodca krajom pod Pajtúnskym
hradom (2000), ktorý vyiel v náklade 10 000 kusov a dnes je z
neho len pár archívnych kusov. Sprievodca zahàòa pomerne
ve¾kú oblas od Záhorskej Bystrice po Suchohrad, celkom
desa obcí. Obsahuje informácie o ubytovacích a stravovacích
zariadeniach, námety na výlety a bohatú obrazovú dokumentáciu. Publikácia vychádza v náklade 6000 kusov, v troch jazy-kových mutáciách. Materiál bude distribuovaný prostredníctvom
SACR a v sieti GIZ (cezhranièné impulzné centrá v CZ, A, HU)
a po-slúi aj ako propagaèný materiál na medzinárodnej výstave Slovakiatour 2004 v Bratislave. Prezentácia Sprievodcu
bude pri príleitosti Svätomartinského krstu vína dòa 9. novembra t.r.
-ps-

OZNAM

Mesto Stupava prijme do
trvalého pracovného pomeru s
nástupom ihneï pracovníka na
"stavebný úrad"
Poadované kvalifikaèné predpoklady:
l úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru s maturitou,
l prax v odbore vítaná,
l vodièský preukaz skupiny "B",
l uívate¾ské ovládanie PC.
iadosti doloené profesijným
ivotopisom treba poda do 29.
októbra 2003 na adresu:
Mesto Stupava - Mestský úrad
Stupava, Hlavná 1/24
900 31 Stupava

Poslanci sa pýtali

Na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa 4. septembra 2003 boli podané interpelácie, z ktorých
vyberáme niektoré aktuálne problémy spolu so stanoviskom mestského úradu.
Mgr. Prokop M.
Ako je to s opravou kanalizácie
medzi budovou Slovenskej sporite¾ne a bytovkou, pris¾úbenej vykona v I. polroku 2003?
Vzh¾adom k tomu, e ide o väèiu opravu v telese komunikácie
v dåke cca do 20 m s vybudovaním dvoch kanalizaèných ácht,
je potrebné poèas rekontrukcie
zabezpeèi nepreruenú prevádzku tejto kanalizácie. Finanèný rozsah opravy bude predloený na rokovanie finanènej komisie a po jej zaradení do rozpoètu mesta, môe by realizovaná.
MVDr. Kazarka R.
Aké stanovisko Povodia Dunaja
je k interpelácii z mestskej rady
oh¾adom èistenia Stupavského
potoka?
Povodie Dunaja k èisteniu Stupavského potoka nemá vytvorené základné podmienky - nie je
zabezpeèený prístup ku korytu
potoka. Vlastníci pozemkov postavili svoje oplotenia a na hranicu potoka, èo znemoòuje prístup mechanizaènou technikou
potrebnou k èisteniu. Vlastníci
pozemkov v èasti od Hlavnej
ulice po Bitúnkovu boli vyzvaní
na vyèistenie potoka od komunálneho odpadu, prièom im mesto ponúklo pristavenie kontajnerov na vývoz tohto odpadu.
Doteraz poiadal o pristavenie
kontajnera len jeden vlastník
pozemku (p. Baranoviè z ul. Marcheggskej). Problém zabezpeèenia prístupu je dlhoroèný a nie je
ochota vlastníkov pozemkov

spolupracova s mestom pri rieení tohto problému. Súèasná
personálna vybavenos prísluného oddelenia mestského
úradu neumoòuje sa venova
tomuto problému v takom rozsahu, aby sa dosiahla náprava. Táto problematika bude rieená v
ïalom období. Povodie Dunaja
vo svojom rozpoète pre rok 2003
nemá plánované finanèné prostriedky na vyèistenie Stupavského potoka. Pod¾a vyjadrenia riadite¾a Povodia Dunaja bude snahou zabudova túto akciu do
finanèného plánu roku 2004.
PaedDr. Gramblièka M.
V akých cenových reláciách bol
zrealizovaný retardér pri materskej kole na ulici Mlynskej?
Cena retardéru pri materskej
kole J. Krá¾a je cca 15 tis. Sk.
Predpokladaná cena pri budovaní takéhoto spoma¾ovaèa na nepokodenej vozovke môe by
cca 10 tis. Sk. Pri osadení takéhoto spoma¾ovaèa na frekventovanej komunikácii, ako napr. ul.
eleznièná, nie je vylúèené jeho
zdeformovanie poèas letných
mesiacov. Vhodnejie sa javí
vybudova tento typ spoma¾ovaèa v kombinácii asfaltu a zámkovej dlaby.
Huk P.
Upozornil na rozkopávania chodníka na ul. S. Chalupku pri výstavbe elektrickej prípojky k bytovým
domom na ul. Budovate¾skej.
Preèo chodník nepodtlaèia?
Rozkopávky chodníkov a ciest
boli vykonané a uvedené do
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pôvodného stavu. Povolenie na
rozkopávku neurèovalo iadate¾ovi podtláèa teleso chodníka.
Pri povo¾ovaní takýchto väèích
rozkopávok bude potrebné vyda
povolenie o dôkladnej obhliadke
s monosami minimálnych zásahov do spevnených plôch.
Ing. Ukropec J.
iadal vypecifikova miesta
v centre mesta na umiestnenie
lavièiek.
iadal vykona kontrolu na kravíne v Máste. Je tu podozrenie vypúania moèovky do vo¾ného
priestranstva, èím sa íri do ïalekého okolia zápach.
Lavièky v centre mesta sú priestorovo rieené, sú len pokodené a preto sú niektoré nefunkèné. Osadenie lavièiek nie je len
problémom centra mesta, ale
celej Stupavy. Je vhodné poèas
zimného obdobia navrhnú zo
strany poslancov miesta osadenia lavièiek a po odsúhlasení tieto v jarných mesiacoch zrealizova. Centrum mesta ako peia
zóna bude komplexne rieené
v spracovávanej projektovej dokumentácii zadanej Fakulte architektúry SVT Bratislava.
Mesto Stupava, ako orgán tátnej vodnej správy v prenesenom
výkone pôsobnosti na tomto
úseku nie je prísluné v rámci
tátneho vodoochranného dozoru vykona takúto kontrolu. Pre
vykonanie takejto kontroly je
oprávnená tátna inpekcia
ochrany vôd, kam bude poiadavka odoslaná.
(pod¾a msú, krátené)
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Spoloène na Slovakiatour 2004

Stupava - Pod hlavièkou Zdruenie obcí Záhorskej oblasti sa na
medzinárodnom ve¾trhu cestovného ruch Slovakiatour 2004 (január)
predstavia mikroregióny sústredené okolo záhorských miest Stupava, Malacky, Holíè, Gbely, atín-Stráe, Senica a Skalica. Cie¾om
spoloènej prezentácie Záhoria je prekona rozdrobenos, ktorá je spôsobená rozdelením regiónu do nieko¾kých administratívnych i samosprávnych celkov. Stupava i Malacky dostali ponuku zúèastni sa za
podobných podmienok v expozícii Bratislavského samosprávneho
kraja, rozhodli sa pre úèas v regióne Záhorie. V expozícii Stupava
a okolie sa u spoloène predstavia Zohor a Záhorská Bystrica.
Ústrednou mylienkou prezentácie budú nadchádzajúce významné
výroèia, ktoré oslávime v roku 2004. Je to dostatoèný dôvod, aby nae obce i mesto sa ukázali v tom najlepom svetle, pretoe predpoklady by príalivým výletným miestom a miestom, ktoré sa oplatí
navtívi, skutoène máme. Spoloèná úèas na výstave je ïalím dokladom toho, e dlhoroèná spolupráca a vzájomná podpora prináajú
ovocie a zakladajú ïalie monosti spolupráce. Predpokladá sa, e
o prezentáciu v rámci tohto stánku budú ma i rakúski partneri, èím
expozícia nadobudne medzinárodný, cezhranièný charakter.
-ps-

Diskusia o ekológii

Stupava - Na tému ekológia, ochrana ivotného prostredia, trvaloudrate¾ný rozvoj miest a obcí, spolupráca ochranárskych organizácií
a samosprávy, sa pri príleitosti Slávností kapusty (4.10.) konalo pracovné stretnutie zástupcov zdruení, samosprávy a podnikate¾ov so
zástupcami ekologického parku v Sokoró (HU). Prezident zdruenia
Ökológiai Park Alapítvány Sokoró p. Enyingi Tibor pripravil prezentáciu èinnosti tohto zdruenia, ktoré v rámci svojej pôsobnosti (zdruuje
vye tridsa obcí v oblasti Gyõrújbarát) obhospodaruje chránené územia, podporuje trvaloudrate¾ný rozvoj v oblasti, ochranu a zachovanie pôvodných druhov rastlín a hospodárskych zvierat a tie podniká
v oblasti ekologického pestovania a spracovania plodín. Na stretnutí
sa zúèastnili poslanec MsZ p. P. Kubíèek, èlen komisie ivotného prostredia Ing. ¼. iak, konate¾ka spoloènosti Agro Gajary - ekologické
pestovanie zeleniny, zástupcovia Malokarpatskej vínnej cesty, riadite¾
Zdruenia vlastníkov pôdy Stupava p. ¼. Tóth. Úèastníci sa dohodli, e
pre obe strany je budúca spolupráca zaujímavá, ïalie stretnutie sa
uskutoèní ete v tomto roku v Maïarsku. Ekologický park pripravil
prezentáciu výrobkov s degustáciou demov, lekvárov a ochutnávkou
vín, ktoré sa dorábajú v tejto oblasti. Napriek jazykovej bariére sa
stretnutie nieslo v srdeènej a priate¾skej atmosfére.
-ps-

Záhradkári sa pochlapili

Stupava - Organizátori výstavy Úroda 2003 - výbor a èlenovia ZO SSZ
v Stupave môu by so svojou prácou spokojní. Ako povedal jej predseda Laco Rác: "...sami sme
boli prekvapení ve¾kým záujmom vystavovate¾ov a bohatou úrodou ovocia a zeleniny.
Vzorky, ktoré priniesli pestovatelia boli vysokokvalitné, zdravé aj na poh¾ad ve¾mi pekné."
Na výstavu Úroda 2003 prinieslo 59 vystavovate¾ov celkom 210 vzoriek, èo je za es
rokov slávností rekordný poèet. Za dlhoroènú prácu v záhradkárskej organizácii a pomoc pri organizovaní výstavy
dostali osobitné ocenenie zaslúilý èlenovia organizácie
pp. Rudolf Apotol, Matej Sabol, Ivan Sopúek, p. Etela Jaroová a p. Emília Schwarzová. V "Osvjedèení" sa píe, e jeho drite¾ bol pri zakladaní novej
tradície Deò zelá a " robiu pro òu co moheu".
-ps-

Divoké skládky - obraz nekultúrnosti

Oddelenie výstavby a ivotného prostredia Mestského úradu Stupava
upozoròuje nedisciplinovaných obyvate¾ov mesta a pri¾ahlého okolia,
ktorí sa zbavujú svojho odpadu jeho odloením na bývalé stanovitia
pre odpad zo záhradkárskych oblastí (napr. Lesná ulica, cesta pod
vinohradmi v smere do Marianky a pod.), ako aj hádzaním vriec takmer medzi kvety ku kríu(!) na Obore, e uvedeným konaním poruujú Zákon è. 223/2001 Z.z. o odpadoch. V prípade zistenia takéhoto
pôvodcu môe by uloená pokuta a do výky 5000,- Sk. Pre ukladanie odpadu máme v meste skládku odpadov Stupava - abáreò,
ktorá u nieko¾ko rokov slúi obyvate¾om mesta a je otvorená denne,
vrátane sobôt a nedie¾ od 7.00 do 17.00 hod. Odpad do 500 kg môu
pritom obyvatelia, ktorí platia roèný poplatok, na skládku priviez bezplatne. Tým, e nelegálne uloený odpad na celom území mesta musia za pouitia mechanizmov odstraòova pracovníci Mestského podniku technických sluieb, sa len zbytoène odèerpávajú prostriedky,
ktoré by mohli by vyuité na zve¾aïovanie náho mesta. Prosíme
obèanov, ktorí nechcú dopláca na nekultúrnos iných, aby v prípade zistenia takéhoto odkladania odpadu ihneï privolali
Mestskú políciu Stupava, è. tel. 6593 4100.
Vyzývame majite¾ov a uívate¾ov pozemkov v záhradkárskych oblastiach, aby zviazané vrecia s komunálnym odpadom ukladali do pristavených kontajnerov alebo na panely len poèas víkendu pred ich
odvozom! Neznepríjemòujte ivot ¾uïom bývajúcim alebo prechádzajúcim okolo miest urèených na uloenie Váho odpadu! Dodrujte, prosím, intervaly vývozov tak, ako ich dodrujete v mieste svojho
bydliska, kde máte zberové nádoby na doèasné ukladanie odpadu
pred vývozom a tak isto nevyhadzujete "igelitky" s odpadom vo¾ne
pred dom alebo byt.
Dátum odvozu vriec (pondelok ráno): november - 3.11.2003,
december - 8.12.2003
Rozmiestnenie panelov pre zber vriec
6. ZO "Zlatá Hora" (Prístupová komunikácia od Stupavy do Marianky
nad ríbez¾ovým sadom)
7. Rekr. oblas "Devínske jazero" (Prístupová komunikácia od Malého
Hája, pri odboèke na Vachálkov rybník)
8. Rekr. oblas "Devínske jazero" (Malý Háj pri elezniènej trati)
9. Chatová osada Malý Háj (Malý Háj)
Dátum pristavenia VOK:
november - 31.10.2003, 3.11.2003
december - 5.12.2003, 8.12.2003
Rozmiestnenie ve¾koobjemových kontajnerov (VOK)
P. è.VOK Záhradkárska osada alebo rekreaèná oblas Názov prístupovej komunikácie - miesto uloenia kontajnera
1. ZO "Dolina" (Prístupová komunikácia od bývalého areálu "Incheba")
2. ZO "Na Ïatelinkách" (Prístupová komunikácia za strelnicou)
3. ZO - rekr. oblas "Nová Hora" (I. stanovite - Lesná ul.)
4. ZO - rekr. oblas "Nová Hora" (II. stanovite - pokraèovanie Novej ul.
v smere na Novú Horu, NIE VED¼A KRÍA!)
5. Rekr. oblas "Píla" (Prístupová komunikácia k areálu pivovarskej
chaty pri ÈOV Borinka)
STANOVITIA PRE ZÁHRADKÁROV NIE SÚ URÈENÉ NA UKLADANIE ODPADU Z RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMOV!!!

Zasadnutie zastupite¾stva

Stupava - Vo tvrtok 9. októbra zvolal primátor mesta riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva s programom: správa o èinnosti mestskej portovej haly, zadanie pre "Územný plán mesta Stupava, Aktualizácia 2003", veci majetkové, správa o èinnosti Mestskej polície
Stupava, informácia o rekontrukcii objektu mestskej polície a stravovacieho strediska, informácia o koncepcii budovania skládky, správa
o realizácii opráv komunikácií a chodníkov z prostriedkov cestovného fondu, analýza stavu verejného osvetlenia v Stupave, interpelácie,
rôzne.
-msú-
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Záhorská Bystrica

Október - Mesiac úcty k starím

Bolo to dávno, èo jeden z mojich kolegov na oslave pädesiatky povedal naej oslávenkyni, e kedysi chodili do dôchodku babky a dnes
sú to "koèky", nu nebola to iba taká planá lichôtka. Naa kolegyòa
bola naozaj "koèka". V nede¾u 5. októbra v Spoloèenskom dome naozaj bolo cíti atmosféru mladosti a aj názov Klub dôchodcov akosi
celkom nepristal k mladistvým vzh¾adom prítomných. Závideniahodná atmosféra humoru a radosti zo ivota bola vyplnená nielen zábavou ale aj slovami uznania a lásky starostu Vladimíra Kubovièa a pána
farára Solèianského. Obaja s vrúcnosou a slovami uznania sa prihovárali k naim seniorom. Ich slová padali ako rosa na pekné i prebolené chvíle dní naich starkých, duchom i vzh¾adom ete stále mladých.
Odovzdávajú svoju hrivnu radostí i povinností ïalej, nu a my im prajeme ve¾a síl a ubezpeèujeme ich, e sme na nich pyní a prajeme im,
aby úcta trvala nielen v mesiaci októbri ale po celý rok.
(Skog)

anca pre vetkých

V septembri nás navtívili milí hostia, ktorí nám prili ponúknu ve¾mi
zaujímavú aktivitu. Boli to páni riadite¾ a fyzioterapeut z domova sociálnych sluieb Gaudeámus na Mokrohájskej ulici. Pán riadite¾ PhDr.
Tvaroek a pán Petroviè oboznámili pána starostu s Projektom komunitných sluieb, ktorý sa uskutoèòuje od mája 2001 so spoluúèasou
CBS s Queen´s University a Kanadskou vládou. K dispozícii je 25m
bazén a poradenské sluby. Neformálne stretnutia sa uskutoèòujú
vdy v stredu. Moné je dohodnú si plávanie aj masáe. Pre mláde
je moné vyuíva aj portové centrum.

Výzva k obèanom Záhorskej Bystrice

Váení obèania blíi sa významné výroèie naej Mestskej èasti Bratislavy Záhorskej Bystrice. V júli 2004 oslávime 690. výroèie prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. Vyzývame vetkých obèanov,
ktorí by chceli prispie k tomuto výroèiu, aby sa prihlásili u sleèny sekretárky Dagmar Grancovej tel. è. 02/ 6595 6210. Utvorenie komisie
pre oslavy je moné len za úèasti vaej spolupráce. Za aktívny prístup vám ïakujeme. Veríme, e nás nesklamete.

Blahoeláme k významnému
medzinárodnému uznaniu

Ve¾akrát chodia medzi nami ¾udia, ktorých nenápadnú existenciu registrujeme ako susedov a milých priate¾ov, èi príbuzných. Neuvedomujeme si ich výnimoènos.
A vtedy zaregistrujeme, e sú významnými ¾uïmi, keï nás na nich
upozornia iní.
Takým je aj pán plukovník v. v. JUDr. Peter Polák Ph.D. Dòa 29. septembra 2003 mu na Rakúskom ve¾vyslanectve ve¾vyslanec Rakúskej
republiky v Bratislave Jeho excelencia Dr. Martin Boldorf odovzdal
jedno z najvyích rakúskych tátnych vyznamenaní "Ve¾ký strieborný
krí za zásluhy o Rakúsku republiku". Toto vysoké vyznamenanie mu
udelil spolkový prezident Rakúskej republiky pán Klestil.
Na návrh spolkovej vlády Rakúskej republiky za mimoriadny prínos
pri rozvíjaní spolupráce medzi Rakúskou republikou a Slovenskou
republikou v oblasti vnútornej bezpeènosti a verejnej správy. Srdeène
blahoeláme.
(Na fotografii je záber z odovzdania vyznamenania)

Rozvrh pre nás je nasledovný: piatok 18.00 - 20.00 hod. plávanie,
sobota 8.00 - 10.00 plávanie, sobota 17.00 - 18.00 hod. komunitná rehabilitácia. Po dohode je moné vyui aj vírivku. Zdravotný stav klienta musí by dobrý, nesmie ma iadne koné choroby.
Táto ponuka je jednou z ozdravovacích moností, ktoré sa nám núkajú a výhodné spojenie na Mokrohájsku do Domova sociálnych sluieb
je ve¾mi dobré. Bolo by skvelé túto ancu vyuíva.

A svetlo veèné nech im svieti .....

Èoskoro sa mnohí z nás vyberieme k hrobom naich blízkych. Zamyslenie sa nad ivotom sa nám vkradne automaticky do myslí a sàdc,
keï budeme stá nad pomníkmi tých, èo u zanechali svoju pozemskú pú. Honosnejie i menej honosné, no o to úprimnejie, hroby,
akoby vydávali svedectvo odkazov tých, èo tu u nie sú. Treba nám
pripravi tento ve¾ký sviatok. Nie predbiehaním sa, èia kytica je krajia,
èie svieèky sú honosnejie, ale tým, e naa spomienka bude spoèíva v plnení toho dobrého, múdreho a kvalitného, èo nám zanechali
a v odpustení toho, na èo by sme najradej zabudli.
Nie je to tak dávno, èo sme pri oèakávaní vzácnej návtevy poupratovali pred svojim prahom, aby aj pred domom bolo èisto. Toto nás èaká aj teraz. Upracme nielen svoj hrob ale aj jeho okolie, nechoïme
nevímavo okolo vandalizmu, ktorý sa stupòuje s monosou ukradnutia krásnych kvetinových a iných ozdôb. Zaïakujme èlenom SÈK,
ktorí nezitne rok èo rok upratujú cintorín a ozdobia i pusté hroby.
Hlavne si skúsme poupratova vo svojich citoch a hlavách, v hodnotách, ktorých význam práve v tento èas podenkové trvanie máme
pred sebou. Pokúsme sa nájs to veèné, èo stojí za to.
(Skog)

POZÝVAME VÁS

Verejné zhromadenie obèanov
25. októbra 2003 o 18.00 hod. v Spoloèenskom dome
v Záhorskej Bystrici.
Program:
- oboznámenie obèanov s volebným programom MZ
za roky 2003 - 2006
- vystúpenie upana Bratislavského kraja ¼uba Romana
- informácia o výstavbe rodinných domov v lokalite Západ
Ing. Malinovský
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Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Pä otázok pánu poslancovi ¼ubomírovi Matúekovi
P.zv.: Vaou prvou skúsenosou
s poslaneckým mandátom v regionálnej sfére je miestne zastupite¾stvo v Záhorskej Bystrici.
Aké boli priority váho volebného programu?
p. Matúek: Mojim hlavným zameraním je port a rozvoj Záhorskej Bystrice po stránke portu
a vytvorenia prostredia pre turistiku a podnikanie. Atraktívnos
Záhorskej Bystrice ako mestskej
èasti Bratislavy vidím v jej monostiach agroturistiky a cykloturistiky.V súvislosti s horeuvedenými èinnosami by som chcel
rozvinú aj prácu s mladými portovcami futbalistami. Trápi ma
málo prostriedkov na rozvoj
portových èinností, èo je veobecne známy jav malých telovýchovných foriem. ako sa zháòajú sponzori a je ich èoraz menej, ale ja verím, e sa to zmení.
Nai mladí majú trochu viac chuti
portova ako mladí ¾udia z Bratislavy aj to je devíza rozvoja.
Priestorovo sa stále ja i celý od-

diel boríme s vysporiadaním
ihriska ale veríme, e aj tento
problém dotiahneme do konca.
P.zv.: Èo sa Vám, pán poslanec,
podarilo splni zo svojho volebného programu?
p. Matúek: Mám rados, e sa
nalo tridsa mladých futbalistov,
ktorí s elánom zaèali trénova
a majú chu obstá aj v súaiach.
Zápasy a tréningy im zároveò poskytujú perspektívu nielen telesnej zdatnosti, ale aj monos zvidite¾ni sa a takto sa venova zaujímavej èinnosti. Je to aj ná príspevok k iniciatíve portom proti
drogám. Internacionáli Záhorská
Bystrica, ktorí stále ete predvádzajú svoje schopnosti na ihrisku
a aj keï nie sú vdy prví obstoja
so cou, tie ukazujú, e drunos
a kamarátstvo v porte je korením ivota. Bol by som rád keby
v tejto svojej èinnosti vytrvali
a dali tak príklad mladým.
P.zv.: V èom vidíte monosti
rozvoja Záhorskej Bystrice
okrem portu?

Drobné stavby
Drobnými stavbami sú stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu (pre stavbu na
bývanie, obèianskeho vybavenia,
pre výrobu a skladovanie, pre
stavbu na individuálnu rekreáciu
a pod.) a ktoré nemôu podstatne ovplyvni ivotné prostredie. Okrem tejto veobecnej charakteristiky je drobná stavba vymedzená ete niektorými technickými parametrami. Drobnou
stavbou napríklad je (pri splnení
veobecnej charakteristiky) prízemná stavba, pokia¾ jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
a výku 4,5 m, podzemné stavby,
pokia¾ ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a håbku 3 m,
napr. pivnice.
Stavebný zákon pri drobných
stavbách zjednoduil ich povo¾ovanie. Na umiestnenie drobnej
stavby nie je potrebné rozhodnutie o umiestnení stavby a na povolenie vykonania stavby staèí
iba ohlásenie stavebnému úradu.
Pod¾a § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu postaèí:
a) pri drobných stavbách, ktoré
plnia doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe a ktoré nemôu podstatne ovplyvni ivotné prostredie

b) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzh¾ad
stavby, nezasahuje sa do nosných kontrukcií stavby, nemení
sa spôsob uívania stavby a
neohrozujú sa záujmy spoloènosti
c) pri udriavacích prácach, ktoré
by mohli ovplyvni stabilitu stavby, poiarnu bezpeènos stavby,
jej vzh¾ad alebo ivotné prostredie a pri vetkých udriavacích
prácach na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou
Ohlásenie drobnej stavby musí
obsahova:
1. meno, priezvisko (názov)
a adresu (sídlo) stavebníka
2. úèel, rozsah a miesto stavby
3. druh a parcelné èíslo pozemku
pod¾a katastra nehnute¾ností
4. ak ide o stavby uskutoèòované
svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, e bude zabezpeèova vedenie uskutoèòovania
stavby
5. ak sa pri uskutoèòovaní stavby
majú vyui susedné nehnute¾nosti, vyjadrenie vlastníka tejto
nehnute¾nosti
6. doklad, ktorým sa preukazuje
vlastnícke alebo iné právo k pozemku
7. jednoduchý situaèný výkres,

p. Matúek: Vo vyuívaní jej prostredia. Treba dobudova kanalizáciu, cesty, zlepi ivotné prostredie lepím dohliadaním na
èistotu a poriadok. Zabraòova
vytváraniu divokých skládok
a zneèisovaniu ivotného prostredia. Vytvorením rekreaèných
a portových moností, vybudovaním cyklotrás v lesoparku a do
Marianky. V nemalej miere je to aj
rozvoj sluieb, èi u stravovacích
alebo servisných. Slovenskí
skauti by mohli tie rozvíja úèinnejiu spoluprácu s nami, veï
prostredie na lesnú kolu je v Záhorskej Bystrici priam ideálne.
Okrem toho by sa mohli rozvinú
aj rekondièné programy pre starích obèanov. Vybudovanie tenisových ihrísk tie zlepilo monosti rozvoja portu, prioritou je
rekontrukcia plavárne. Námetov
by bolo ve¾a.
P. Zv.: Èo by ste chceli v Záhorskej Bystrici zmeni?
p. Matúek: Viac h¾adie do budúcnosti, nedra sa iba dnené-

ho poh¾adu. Vyui programy
Phare a viaceré rozvojové aktivity, nebá sa zdravo riskova.
V miestnom zastupite¾stve je ve¾a
mladých aj skúsených treba to
vyui. Starosta podporuje tento
trend, treba aby sme sa nad tým
zamý¾ali vetci. Nebojíme sa kritiky, ale chceli by sme od obèana
poèu aj kontruktívne návrhy.
P.zv.: Èo by ste chceli poveda
obèanom Záhorskej Bystrice?
p. Matúek: Chcel by som sa im
prihovori hlavne slovami portovca, e niè sa nedá dokáza ak
preto nechcem niè urobi, ale ak
budem trénova a budem chcie,
výsledky sa urèite dostavia. Naa
mestská èas má ve¾kú perspektívu, ale ak teraz zaostaneme,
v budúcnosti to budú pociova
hlavne nae deti. Bez nás vetkých, obèanov Záhorskej Bystrice sa nedá uskutoèni niè pozitívne a preto verím, e obèania si
toto uvedomia.

ktorý obsahuje vyznaèenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné rieenie
stavby
8. jednoduchý technický opis
stavby
9. správny poplatok 100,- Sk
(uhradi do pokladne Obecného
úradu, doklad priloi k iadosti)

4. doklad preukazujúci vlastnícke
alebo iné právo k stavbe
5. písomná dohoda s vlastníkom
stavby, ak úpravu alebo udriavacie práce bude uskutoèòova
nájomca
6. stanovisko orgánu tátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide
o stavebnú úpravu alebo udriavacie práce na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou
7. správny poplatok 100,- Sk
(uhradi do pokladne Obecného
úradu, doklad priloi k iadosti)

Ohlásenie stavebných úprav a
udriavacích prác musí obsahova:
1. meno, priezvisko (názov)
a adresu (sídlo) stavebníka
2. údaj o tom, na ktorej stavbe sa
majú úpravy alebo práce uskutoèni
3. rozsah a úèel úprav a prác
a ich jednoduchý technický opis
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(Zhovárala sa Skog)

Drobnú stavbu alebo stavebnú
úpravu môe stavebník uskutoèni len na základe písomného
oznámenia stavebného úradu,
e proti ich uskutoèneniu nemá
námietky.

Mamografické pracovisko - Oznam

Oznamuje Vám, e od 1. 10. 2003 je v NsP Malacky v prevádzke mamografické
pracovisko. Pacientky môu prichádza na vyetrenie od pondelka do piatku a to:
1. musí ma doporuèenie od svojho gynekológa, (u ktorého je zaevidovaná)
2. Musí ma dvojmo vypísanú iadanku taktie od svojho gynekológa
3. musí by vopred objednaná a to buï telefonicky alebo osobne
- telefonicky sa môe objedna denne od pondelka do piatku
od 8.00 - 14.30 na kl. 267 (Mamografické pracovisko)
od 14.30 - 18.00 na kl. 273 (RTG)
- osobne sa môu objedna na mamografickom pracovisku v NsP Malacky
denne od pondelka do piatku od 8.00 - 14.30 hod. (nachádza sa v budove detských ambulancií na prízemí)
MUDr. Mário Mikloi, Riadite¾ NsP Malacky

Podpajtúnske zvesti

Zohor

Príprava pietnej spomienky

Dòa 1.10.2003 starostka obce p. Havranová privítala p. Jeffa Wenberga pridelenca obrany USA so sprievodom - administratívnym asistentom p. Zálepom a p. Babinèákom z klubu leteckej histórie. V srdeènej
atmosfére prediskutovali program pietnej spomienky na padlých letcov G. Haigh Martona a Johna C. Fassnachta pri príleitosti výroèia
ich úmrtia.
Pán major Wenberg vyslovil svoje osobné poïakovanie, ako i poïakovanie v mene americkej leteckej obrany vetkým Zohorèanom za
osobitnú úctu, ktorú prejavujú pamiatke padlých amerických letcov.
V rozhovore nezabudli ani na p. Embringera z klubu leteckej histórie,
otca mylienky vybudova na mieste rozptylu lietadla pamätník.
Hostia sa s pani starostkou dohodli na koordinácii vzájomnej pomoci
a informovanosti pri príprave pietneho aktu.
-ocú-

Výstavba kanalizácie pokraèuje

Zohor - Ako sme u informovali s výstavbou kanalizácie sa zaèalo 6.
augusta odovzdaním staveniska. Ako prvá sa zaèala budova ulica
Kováèská, vrátane èerpacej stanice IV. Znaèné problémy stavbárom
spôsobila výka spodnej vody a u vybudovaná cestná kanalizaèná
sie, ktorá je pravidelne zatopená práve spodnou vodou. K dnenému
dòu sú po èerpaciu stanicu IV kompletne vybudované kanalizaèné
prípojky, ïalej je dokonèená kanalizaèná stoka na ulici Dolnej vrátane
èerpacej stanice I Pri kaplièke a na 70% sú tu osadené aj prípojky po
hranice pozemkov. V súèasnosti sa pracuje na ulici Alberta Hubeka,
kde tento týdeò poloia aj prípojky. Dobuduje sa ulica Dolná od
obecného úradu po retauráciu Vendelín a obecnú kninicu. Práce
budú pokraèova napojením ulíc Krivej, Krátkej a Námestia mládee.
Týmto sa do konca roka zavài III. etapa budovania kanalizácie. tvrtá
etapa závisí od finanèných zdrojov a moností obce získa prostriedky z iných ne vlastných rozpoètových zdrojov.
-ocú-

Spoloèenská kronika obce Z O H O R
V treom tvrroku 2003
Narodili sa
Ovoldová Viktória, Struhárova 48
Sedláková Viktória, nám. Mládee 6
Malý David, Na dieloch 23
Hubek Timotej, Dolná 78
Veninger Luká, Stanièná ll
Danková Adela, Krivá 21
Danková Dorota, Krivá 21
Kovár imon, túrova 2
Kubitová Laura, Na dieloch l9
Havlíková Sofia, eleznièiarska l7

UZNESENIE è. 9
zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva v Zohore
konaného 26. septembra 2003
Obecné zastupite¾stvo
A. Berie na vedomie:
1. za overovate¾ov zápisnice boli urèení: p. Lacko, p. Schellingová,
2. kontrolu uznesení è.8,
3. informácia o úvere,
4. informáciu o vrátení decentralizaènej dotácie na kolstvo pre rok
2002 na MF SR vo výke 223 500,- Sk,
5. správu o celkovej situácii na Z Zohor,
6. správu z rokovania komisie kultúry, portu a soc. vecí,
7. iados p. Viktora Valovièa o majetkovo právnom vysporiadaní,
8. informáciu o dopravnom znaèení obce,
9. iados Materského centra o poskytnutie priestorov a postupuje
iados kultúrnej komisii.
B. Schva¾uje:
1. èlenov návrhovej komisie: Mgr. Rohrerovú, p. Hubek, p. Valent,
2. úpravu rozpoètu na rok 2003 obce Zohor v príjmovej èasti na
poloke dotácie na kolstvo pre Z vo výke 198 050,- Sk, pre M
vo výke 1000,- Sk. Vo výdavkovej èasti na poloke dotácie - kolstvo Z bené výdavky 198 050,- Sk, M bené výdavky 1000,- Sk,
3. zmena uznesenia è. 7 v èasti B bod 2, písmeno c, OZa zo dòa
15.10.1999 nasledovne: sumu 1000,- Sk/m2 nahradi sumou 300,SK/m2,
4. doplnok k uzneseniu è. 8 zo dòa 25.07.2003 v èasti B - schva¾uje
bod 3 v nasledovnom znení: Finanèný príspevok je moné poui na
nákup tovarov a sluieb súvisiacich s uskutoènením LDT v Èastej,
5. umiestnenie prenosných garáí pod¾a návrhu komisie výstavby,
6. odpredaj èasti obecného pozemku parc.è. 844, za trnú cenu
300,- Sk/m2 s tým, e iadate¾ predloí geom. plán a súdnoznalecký
posudok,
7. odpredaj pozemku parc.è.: 847/4 za 550,- Sk/m2 na Kováèskej
ulici s tým e, náklady spojené s úpravou pozemku a geom. plán,
súdnoznalecký posudok, si bude iadate¾ hradi sám,
8. zruenie uznesenie è. 2 OZa zo dòa 24. a 31. 01. 2003 v bode B,
è. 7,
9. kúpu hasièského auta za sumu 50 000,- Sk - za cenu súdnoznaleckého posudku,
10. termín nasledujúceho zasadania OZa v poslednom októbrovom
týdni.
C. Ukladá:
1. pracovníkovi prísluného referátu OcU Zohor v zmysle schválenej
zmeny uznesenia è. 7, èas B bod 2 písmeno c, zo dòa 15.10.1999,
vykona vetky majetkoprávne a finanèné úpravy vyplývajúce zo
schválenej zmeny prísluného uznesenia.
D. Nesúhlasí:
1. s odpredajom pozemku parc.è.: 4984 nako¾ko sa pozemok stane
súèasou intravilánu obce.
Za schválenie navrhnutých uznesení hlasovalo 10 poslancov, teda
vetci prítomní.
Spracovala: Mgr. Rohrerová
¼ubica Havranová, starostka obce

Zomreli
teffek Daniel l956, Kvetná 20
Bertovièová Bernardína l928, Hviezdoslavova l6
èasný Jozef l927, Hviezdoslavova 56
Vrablecová Antonia l937, Kováèska 27
Fumaèová Mária l929, Na dieloch 67
Bojkovská Anastázia l9l5, Lozornianska 3

ART- túdio Z v Zohore
Vás pozýva na pravidelné mini výstavy svojich iakov,
ktoré môete vidie vo výklade OBECNEJ KNINICE
V ZOHORE. Mini výstavy budú kadé 2 mesiace obnovované
a 1. z nich bude k dispozícii od: 20. 10. 2003.
Môete tu vidie ukáky prác vedúcich
ART - túdia Z Vladimíra Zálesòáka a O¾gy Zálesòákovej.
Teíme sa na Vás.

Zosobáili sa
Milan Salay, Zohor - Melánia Salayová, Zohor
Yousef Mahami Iskui, Kanada - Viera Horváthová, Zohor
Martin Mikoczi, Bratislava - Emília Lovíková, Zohor
Dávid Gerthofer, Zohor - Alena odeková, Zohor
Vladimír Strelka, Bratislava - Lucia Cabadajová, Zohor
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Zohor
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Kultúrne leto 2003 v Zohore

Sezóna 2003 v tenisovom klube Zohor

V nedávnej minulosti sa Kultúrne leto zaèínalo 21. júna letným slnovratom, ktorý sme oslavovali spoloène s naimi rakúskymi susedmi
pri Orlici, pri rieke Morave. Konalo sa tu ve¾a spoloèenských akcií
a veèer sa na vodu púali stovky svieèok.
Tento rok sa Slnovrat nekonal, preto sa Kultúrne leto zaèalo pri Ponorke vystúpením country skupiny Nový rovnák, ktoré sa divákom ve¾mi
páèilo a Dobrovo¾ný hasièský zbor Zohor usporiadal 2. roèník noènej
súae v poiarnom útoku o pohár starostky obce.
22. júna sa v KD Zohor predstavil novovzniknutý divadelný súbor
ÁCHOR. Zahrali nám predstavenie s aktuálnou protidrogovou tématikou. Keïe sa hra ve¾mi páèila, po premiére nasledovala aj repríza,
ktorá sa uskutoènila o týdeò neskôr a znovu sa kulturák zaplnil do
posledného miesta.
Tak ako kadý rok aj teraz boli na Margitu hody. Poèínajúc týmto rokom sa obnovila tradícia Zohorských jarmokom. Jarmok sa konal
v sobotu od rána do popoludòajích hodín. Úèas bola hojná zo
strany predávajúcich i zo strany kupujúcich, i keï nás trochu hnevalo poèasie. Hodovanie pokraèovalo futbalovým turnajom, ktorý usporiadal RINKOP Zohor. V nede¾u sa hody skonèili vystúpením hudobnej dvojice SILEND DUO, ktoré sa uskutoènilo pri Ponorke. Pesnièky
známych interpretov ako Beatles, Bryan Adams, Olympic, Elán
a iných sa ve¾mi páèili a diváci sa bavili hlboko do noci. Vïaka tomuto úspechu sa táto skupina predstavila aj o mesiac neskôr 10. augusta a znovu boli perfektní.
V sobotu 6. septembra sa pri Ponorke zili priaznivci dychovej hudby.
Hrali tu èepánkovci. Vystúpenie trvalo do neskorých noèných hodín
a hudba sa ozývala po celom okolí.
Vyvrcholením zohorského Kultúrneho leta boli Michalské hody.
Obecný úrad v spolupráci s Rinkopom zorganizovali hodovú zábavu,
ktorá sa konala 27. septembra a hrali Záhoráci zo Stupavy. V nede¾u
po slávnostnej svätej omi a bohatom obede sa na tunajom tadióne
odohral majstrovský zápas Zohor - enkvice.
Keïe budúci rok uplynie 690 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Zohor, predloila starostka obce návrh programu osláv tohto výroèia. Oslavy budú prebieha po celý rok a priestor dostanú zástupcovia
kultúrneho, portového i spoloèenského ivota obce. Vetci obèania
sa urèite majú na èo tei.
(OcÚ)

Hokejbalový turnaj v Zohore

Dòa 11.10. sa v Zohore uskutoènil tradièný otvárací turnaj novej hokejbalovej sezóny pod zátitou zohorského obèianskeho zdruenia
ROCONABA. Slneènú sobotu sa stretlo celkovo pä tímov pravidelne
hrávajúcich tento ob¾úbený zohorský port. Hralo sa systémom kadý
s kadým a potom play-off. Koneèné poradie bolo nasledovné: ako
prví sa umiestnil tím Tuleòov v zloení (Andrej Vlèek, Leonard Krian,
Rastislav Mifkoviè, Miroslav Kovár, Rastislav Stro a Norbert Mifkoviè)
na druhom mieste bol tím Tigrov (Róbert Balá, Peter Kovár, Viliam
Sloboda, Braòo Piaèek, Marek Leskovský, Branislav Mackoviè, ¼udovít Leskovský) na treom mieste sa umiestnili raloci (¼udovít Vachálek, Pavol Kovár, Július Ovold, Pavol Struhár, Dávid Gerthofer, Jakub
Hojstriè, Ján Vachálek) ako tvrtý sa umiestnil tím Bytovkárov a piaty
skonèil tím HC Parkovisko. Ako najproduktívnejí hráè turnaja bol vyhlásený Pavol Kovár z tímu ralokov. Poèas celého dòa na zrenovovanom zohorskom ihrisku vládla portová nálada podporená dobrým
poèasím, usmiatym obèerstvením (ïakujeme Zuzke Filipovej, e si
nala na nás èas) a kvalitnými portovými výkonmi. Neostáva nám teda u niè iné len popria naim hokejbalistom nech sa im sezóna vydarí aby sa znova na ïalom turnaji vetci znovu stretli...
OZ ROCONABA

OZNAM

Obecný úrad v Zohore Vás touto cestou vyzýva, aby ste drobné stavby
a stavebné úpravy uskutoènené bez ohlásenia dodatoène "nahlásili" najneskôr do 31.12.2003 na tunajom stavebnom úrade, Dolná 46, 900 51
Zohor. Po tomto termíne stavebník, ktorý uskutoèní drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udriavacie práce bez ohlásenia alebo v rozpore s ním,
sa dopustí priestupku a môe mu by uloená pokuta a do výky 10 000
Sk,- (§ 105 ods. 1 písm. a zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku - stavebný zákon).

Letná sezóna v TK Zohor bola
opätovne ve¾mi bohatá na portové akcie.
Vetko sa zaèalo v apríli súaami drustiev. Ná Tenisový klub
postavil tri drustvá (starie iaèky, starí iaci, mui).
V drustve starích iaèok si v II.
triede Majstrovstiev Bratislavského regiónu (MBR) z 5 drustiev
vybojovali 3. miesto hráèky: Veronika Jankovièová, Jana Havranová, Vanda Malá a Jana Mihalovièová .
Drustvo starích iakov sme postavili po dohode s klubom Strojár Malacky. Dvaja hráèi zo Zohora - Filip Malý a Mikulá Ivan spolu s dvomi hráèmi z Malaciek
- Patrikom Lapinom a Erikom
Steinhauserom - výborne reprezentovali oba kluby a umiestnili
sa na peknom 3. mieste zo 6
tartujúcich drustiev v II. triede
MBR.
Mui tartovali v I. triede MBR. Po
3 víazstvách a 4 prehrách sa
mui umiestnili na 5. mieste z 8
drustiev. Drustvo reprezentovali hráèi: Daniel Valent, Andrej
Sabol, Vladimír Struhár, Peter
Morávek, Ján Hurta, Ludovít Leskovský, Duan Havlík, Frantiek
Hubek a Frantiek Vícena.
Súa drustiev sa skonèila v júny a na òu sa kontinuálne napája súa jednotlivcov - turnaje.
Tenisový klub Zohor zorganizoval 4 turnaje jednotlivcov. Prvý
prázdninový víkend to boli turnaje starích iakov a iaèok. Úèas
domácich hráèov a hráèok bola
100% avak bez významnejích
úspechov. Celková úèas bola 24
dievèat (víazka dvojhry: Simona
Sinková, STU Bratislava; víazky
tvorhry: Gajdoíková Nina
a Ochotnická Barbora, obe TK
Slovan Bratislava) a 24 chlapcov
(víaz dvojhry: Roman Fila,
Grand TC Salus Bratislava; víazi
tvorhry: Nakládal Dalibor a Koecký Tomá, obaja Inter Slovnaft Bratislava ).
Tretím oficiálnym podujatím bol
turnaj veteránov vekových kategórií 35+ a 50+ . V kategórii 35+
zvíazil domáci hráè Frantiek
Hubek. V kategórii 50+ zvíazil
Ladislav Petrivalský (Strojár Malacky).
Posledným oficiálnym a najvýznamnejím turnajom boli Majstrovstvá Bratislavského regiónu
o pohár SIBAMACU, ktoré sa
uskutoènili v polovici septembra.
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Sekretár BTZ a zároveò vrchný
rozhodca turnaja Doc. Ing. Michal Nemec CSc. zhodnotil, e
úroveò turnaja bola vyia ako
na Majstrovstvách Slovenska
v tenise. MBR o pohár SIBAMACU sa zúèastnilo 32 muov a 24
ien. Víazmi v dvojhrách sa stali
Michal Macko (Slovan Bratislava)
a Lucia Kapiinská (Spoje Bratislava). Vo tvorhrách muov zvíazili Peter Jurík a Vladimír Hlavica
(obaja Slovan Bratislava). tvorhru ien vyhrali Lenka Virklerová
a Dominika Zápraná (obe VTC
Pezinok) .
V priebehu sezóny sme organizovali aj klubové turnaje. Najvýznamnejím bol II. roèník Memoriálu Ferdinanda Matlovièa, ktorý
bol spoluzakladate¾ TK Zohor.
Vetky tieto mimosúané akcie
sa niesli v duchu dobrej nálady
a priate¾ského zápolenia, samozrejme vdy zakonèené spoloèným posedením pri ohni a dobrou náladou.
Celoroèný ivot v klube je
poprepletaný tréningovým pôsobením, bez ktorého by klub nebol klubom. V tejto sezóne pod
vedením trénerky Andreii Hubekovej pracovalo 20 detí v tenisovej prípravke. Zaèali sa pravidelne stretáva dvakrát do týdòa u
v novembri 2002 v telocvièni základnej koly. Od apríla im boli k
dispozícii dvorce. Veríme, e
budú ma dostatok chuti a spolu
s rodièmi a klubom sa nám podarí vychova ïalie spriaznené
tenisové due.
Tréningový proces neobiiel ani
starích iakov. Pod vedením Andrei Hubekovej a Frantika Hubeka si skvalitnili svoje tenisové
majstrovstvo. Najlepím dôkazom sú úspechy Veroniky Jankovièovej, ktorá sa zúèastnila 12
turnajov v kategórii mladích iaèok a 18 turnajov v kategórii starích iaèok. Ve¾mi dôleité je, e
3 turnaje vyhrala a na mnohých
sa dostala do závereèných kôl.
Veronikine celoroèné snaenie
sa odzrkadlilo aj v rebríèkovom
postavení , kde v roèníku iaèok
1991, v kategórii starích iaèok
vo dvojhre obsadila druhé miesto v Bratislave a vo tvorhre je
v roèníku prvá. Veronike srdeène
gratulujeme a prajeme jej, aby
tohoroèné úspechy boli povzbudzujúce pre òu ale aj ostatných
iakov a hráèov v Tenisovom klube v Zohore.
(a.h.)
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Opravy a rekontrukcie komunikácií

Stupava - Na zasadnutie MsZ dòa 9. októbra bola predloená informácia Preh¾ad realizovaných prác - opravy a rekontrukcie komunikácií k 30.9.2003, ktorý predloil Ing. J. Blaek, vedúci oddelenia výstavby a iv. prostredia. K tomuto dátumu boli realizované opravy výtlkov
v objeme 504 tis. Sk, práce na komunikáciách eleznièná ul. - 555
tis. Sk, Lipová ul.- 385 tis. Sk a dopravné znaèenie vo výke 59 tis. Sk.
Z plánovaných akcií neboli realizované - parkovisko ul. Hlavná vo výke 600 tis. Sk, betónka (k Cevaservisu) vo výke 450 tis. Sk. Èo sa
vlastne urobilo? Na ulici Lipovej bol urobený kompletný asfaltobetónový povrch z dôvodu vyrieenia problému s odtokom daïových
vôd. Na ul. elezniènej na zákrute pred eleznicou, kde trvalo stála
voda, bol vybudovaný odtokový vpus. Na tejto ulici bol rieený jeden
jazdný pás (prepad vozovky) a okrem toho aj opravené prípojky od
býv. OM po kriovatku s ulicou Vajanského. Opravy výtlkov boli realizované na Hlavnej ul., Mlynskej, Ruovej, J. Krá¾a, Zdravotníckej, Budovate¾skej, S. Chalupku, Kukuèínovej, Bezruèovej a achta pri trati.
Realizované, ale nefaktúrované boli opravy na uliciach Agátová, Cementárenská, Dlhá, Karpatská, Kúpe¾ná, Krína, Keltská, Kalinèiakova, Lipová, Marianska, Pri Borníku, Veterná, Wolkerova, eleznièná prejazd, retardér (vjazd do domu), chodník Hviezdoslavova, Záhradná a eleznièná. Nerealizované výtlky zostali na uliciach Cintorínska,
Jilemnického, Kalvarská, Mierová, Pri majeri, Pri potoku a Vajanského. Z roku 2002 prela akcia oprava vozovky ulica Dlhá, ktorá nebola rozpoètovaná v tomto roku (ukonèená v marci t.r.) s nákladom 338
tis. Sk. Ïalej bola realizovaná investièná akcia (z rozpoètu mesta kapitola investície) Marianska - Vyhnálková ul. s rozpoètom 1,5 mil. Sk,
faktúrované za realizáciu bolo 1,455 mil. Sk. Okrem toho bola dokonèená komunikácia v lokalite Dielové, èiastku 930 tis. Sk uhradia stavebníci.
(pod¾a msú,upravené, skrátené)

List rodièov poslancom

Váený pán primátor, váený poslanecký zbor !
Oznamujeme Vám, e jedným z najviac diskutovaných problémov plenárnej schôdze Zdruenia
rodièov pri Z kpt. J. Nálepku v Stupave, ktorá sa konala dòa 6.10.2003, bol kritický stav spôsobený intenzívnou automobilovou premávkou na Hlavnej ulici. Nemusíme Vám vysvetlova,
preèo sa rodièia vyjadrovali k tejto situácii. Viedol ich strach a obavy o bezpeènos detí, ktoré po
tejto komunikácii prechádzajú z ve¾kej èasti mesta do koly, alebo sa z nej vracajú domov.
Vetci dobre vieme, e situácia je na pokraji únosnosti, poznáme aj príèiny, najmä tie, ktoré sú
spojené s vybudovaním priemyselného parku, poznáme aj okolnosti, ktoré tejto situácii prispeli.
Toto poznanie nás vak nemôe uspokoji, ani nezmení nae obavy o bezpeènos naich detí.
Viedli nás k návrhom, ktoré Vám predkladáme a iadame Vás, aby ste sa nimi váne zaoberali
a prijali také opatrenia, ktoré bezpeènos naich detí na tejto kritickej a nebezpeènej komunikácií vyrieia.
Navrhujeme a iadame:
- umiestnenie svetelnej signalizácie - semaforu pri prechode pre chodcov - Slovenská sporite¾òa
najmä poèas pracovných dní
- zabezpeèenie dôsledného policajného dozoru na tomto prechode do èasu zriadenia semaforu a
to v èase hromadného príchodu detí do koly, ale aj v èase po skonèení vyuèovania
- zvýi kontrolu dodriavania predpísanej rýchlosti v meste.
Rodièia si uvedomujú problémy, s ktorými sa borí mesto v oblasti financií. Sme si vedomí, e nie
je jednoduché uprednostni a rozhodnú sa pre akúko¾vek investíciu. Navrhujeme Vám, aby ste
oslovili firmy a spoloèonosti, ktoré prispeli k tomuto problému, aby ho pomohli mestu riei.
Zároveò vak apelujem na Vás, ktorí nás zastupujete a rozhodujete o veciach verejných, aby ste
v súlade so svojím svedomím h¾adali okamité rieenie tejto kritickej situácie. Zdravie dieaa,
nebodaj jeho ivot, ktorý je kadý deò ohrozené bezoh¾adnými vodièmi a naou apatiou, sú
nezaplatite¾né, nedajú sa vyjadri peniazmi, ani ich nedostatkom v rozpoète. Ide o ¾udský rozmer
problému, ktorý sa neberie do úvahy a rieenie tejto situácie sa vleèie u viac ako desa rokov,
ako keby sme èakali na tragédiu, ale potom u bude naozaj neskoro!
Kadý z Vás je rodièom, kadý z Vás má deti, apelujeme na Vás okamite urobte také opatrenia,
ktoré budú v prospech bezpeènosti naich detí.
Urobte radikálne rozhodnutie, ktoré vyriei kadodenný stres nás rodièov a stres naich detí!

Pripravujeme Deò zelá 2004

Stupava - Organizátorom podujatia Deò zelá asi nestaèila skúka
daïom a nepriaznivým poèasím. Krátko po skonèení slávností zaèali
po analýze tohtoroèných slávností h¾ada ïalie monosti skvalitnenia
podujatia, ktoré u neohrozí ani víchor, ani "twister"... V týchto dòoch
zaèali s kampaòou na podporu Dòa zelá a jeho budúceho roèníka.
Rok 2004 je v ivote mesta Stupava a jej mestskej èasti Mást významný okrúhlym výroèím prvých písomných správ o týchto miestach,
ktoré boli obývané najmenej od roku 1269. Také výroèie si zaslúi mimoriadnu pozornos a k tomu primerané oslavy. Hoci po celý rok budú prebieha podujatia v znamení výroèí, ktorým jedným z vrcholov
budú Hodové slávnosti, ani slávnosti kapusty nebudú nièím iným ne
ïalím vyvrcholením hrdosti Stupavèanov a Máanov na svoje mesto. Kadá sranda nieèo stojí a preto od 3. októbra je v predaji "Úèascinná liscina" tohto znenia: "Zelová spoleènost Stupava, Spoleènost
prátelú mástského zelá, Spoleènost neprátelú zelových kodcú, První
zelová velkoobchodní spoleènost, Spolek pro záchranu sorty
Dobrovodskej a Krajovej, První octárenská a zelovo-vodská, Záhorácká spoleènost pro udraní rovnováhy "Uastovièka" týmto potvrdzujú, e v rádku napísaný/á/... dobrovolne a s velikú radoscú poukázau
/a/ èástku...............................na podporu Slávností kapusty - Deò zelá
a tým sa stává Úèasníkem eckých horenapísaných spoleènoscí s
podílem, kerý odpovídá poukázanej èástce. Úèascinná liscina je volneobchodovatelný velice cenný papír, krytý eckýma napevno naskuádanýma listama zelovej huavièky sorty Dobrovodskej a Krajovej.
Zárukú puatnosci je zelové seménko, lebo sa eèe nestauo, aby nevyklíèiuo. Stupava, Deò zelá 2003."
Grafický list, ktorý bol vydaný v obmedzenom náklade zdobí logo
slávností od akad. mal. Rudolfa Cigánika. Vysokokvalitná tlaè s razbou je dielom firmy Kníhtlaè Gerthofer - Zohor. Kadý kto si "Úèascinnú liscinu" zakúpi bude zapísaný do "Hrubej knihy úèascinárú". Listina
je v predaji v kancelárii Kultúrneho domu. Vzh¾adom na samotnú hodnotu grafického listu je stanovený minimálny vklad úèastinára (fyzickej osoby) na sumu 500,- Sk. Výaok z predaja je urèený na pokrytie
nákladov slávností. Info: 02/6593 4312.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava

Mestská polícia razantnejie

Mestská polícia v Stupave za mesiac september vyrieila napomenutím 32 vodièov motorových vozidiel, ktoré parkovali na trávnatých
plochách verejných priestranstiev a chodníkov, èím poruili VZN è. 21
o ivotnom prostredí. Ïalích 18 vodièov rieili v blokovom konaní
a boli im vyrúbené pokuty v celkovej výke 3700 Sk. Jeden priestupok bol odstúpený na prísluný dopravný inpektorát a jeden bol
odoslaný na priestupkové oddelenie Okresného úradu v Malackách.
Je pozoruhodné, e napriek vybudovaniu ve¾kého parkoviska na ploche bývalého mestského trhoviska, stále sa nájdu pohodlní vodièi,
ktorých jediným cie¾om je vojs svojím autom a do predajne, prípadne retaurácie. Mono chýba výraznejie oznaèenie a nasmerovanie vodièov na toto parkovisko, ktoré napriek kolapsu na Hlavnej
ulici a Mlynskej ulici aj v èase dopravnej pièky zíva prázdnotou. Namieste by bola aj väèia prísnos a postihnutie priestupkov zo strany
polície, pretoe dohováranie asi nestaèí, slovám asi nikto nerozumie.
Razantnejie policajti zakroèili v sobotu 11. októbra na ulici Mlynskej,
kde nekompromisne nasadili "papuèu" autám parkujúcim na chodníku pri VUB-ke. Priestupok rieili blokovou pokutou a upozornením, e
parkovisko je 50 metrov od tohto miesta a je vo¾né...
-ps-

kadú tragédiu, ktorá èaká na svoj èas.
My, ako rodièia u nemáme trpezlivos tolerova nezáujem o najväèí problém pokojného ivota
v tomto meste! iadame Vás nielen o pochopenie, ale predovetkým o radikálne rieenie
dopravnej situácie v naom meste. Majte pri svojom rozhodovaní pred oèami nae deti a ich
bezpeènos na vozovke, z ktorej máme vetci strach!
Zároveò si Vás dovo¾ujeme upozorni na stav chodníkov a parkoviska pred budovou starej koly.
Ako obèania Stupavy kvitujeme snahu úradu a mesta da do poriadku výtlky na miestnych komunikáciách a preto Vám dávame do pozornosti aj tieto priestory, ktoré patria mestu.

Váený pán primátor, váený poslanecký zbor!
Tento list vyjadruje stanovisko rodièov detí, ktoré navtevujú stupavskú základnú kolu. Nae
stanovisko je reakciou na nekonanie a hrubú ¾ahostajnos k situácii, ktorú vetci dobre poznáme
a z nejasných dôvodov pred òou kompetentní kapitulujú, prièom sa vystavujú zodpovednosti za

Za rodièov Eva Slezáková, predsedníèka ZR
-8-
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...osobitý svet národného parku Donau-Auen
Národný park Donau - Auen
chráni dnes jednu z posledných
ve¾kých nezastavaných luných
oblastí Európy. Tu ete pôsobí
dynamika teèúceho prúdu. Stúpanie a klesanie vodnej hladiny
urèuje ivotný rytmus nivy. Túto
krajinu vytvorila rieka svojimi
povodòami. Ete aj dnes vyivuje
mnostvo rozmanitých rastlín
a zvierat. V národnom parku sa
príroda môe vo¾ne rozvíja, je
oslobodená od hospodárskych
potrieb.
Od zriadenia národného parku
v Orth an der Donau sa tu nesledujú iadne hospodárske ciele oblas sa prestala hospodársky
vyuíva. Takto sa tento jedineèný ivotný priestor zachová pre
budúce generácie. Prenecha
prírodu samej sebe vak nie vdy
postaèuje - národný park potrebuje manament. Jedným z hlavných cie¾ov regulaèných zásahov
je opätovné prepojenie Dunaja
s màtvymi ramenami, niva toti
potrebuje pravidelné záplavy.
Projekty prepojenia vodstiev národného parku sú zamerané na
budúcnos, a vyslúili si medzinárodnú pozornos.
V národnom parku sa venuje starostlivos zriedkavým druhom
fauny a flóry. Doma sú tu blatniak
tmavý, európska korytnaèka moèiarna, orol morský èi rybárik,
ako aj botanické zvlátnosti napr.: rôzne orchidee, topo¾ èierny
a viniè divý.
Ponuka pre návtevníkov Národného parku Donau - Auen je rozmanitá a pestrá: fascinujúci svet
dunajskej nivy môete spoznáva
spolu so koleným sprievodcom
pri vychádzkach, pri plavbe na
èlne alebo jazde na koni. Ponuku
dopåòajú podujatia ku peciálnym témam, sledovanie pod mikroskopom, programy pre koly
a spolky, ako aj celodenné projekty pre koly.
Úasní umeleckí letci
Netopiere u od nepamäti boli
opradené tajuplnými historkami.
Hrôzu vyvoláva u len zmienka
o týchto lietajúcich zvieratách.
A predsa sú netopiere úplne nevinné, dobromyselné a pri ich
pozorovaní zistíte, e sú to fascinujúce ivé bytosti. Vedeli ste, e

netopiere sú jediné cicavce, ktoré vedia lieta? Alebo to, e kadé
takéto zviera v priebehu jedného
leta pochytá okolo pol milióna
hmyzu, ktorý je ¾uïom èasto nepríjemný, a to muchy, komáre
atï.? Netopiere sídlia radi v dierach stromov - a tých je v ná-rodnom parku Donau-Auen ve¾mi
ve¾a. Tieto malé sestry Batmana
sa stávajú zriedkavosou. Polo-

dokáe z povrchu hladiny ulovi
za pomoci leteckej blany na
chvoste, ktorá prilieha k bruchu,
a za letu aj zjes.
Typické vysanie dolu hlavou pre
netopiere nie je ani z ïaleka také
zloité ako to vyzerá. Zábranný
mechanizmus zabezpeèuje, aby
sa pazúriky ani pri uvo¾není svalstva neuvolnili. Lietajúce blany
slúia okrem lietania a chytania

vici zo vetkých 25 druhov vyhovujú podmienky v národnom parku Donau-Auen.
Najèastejími netopiermi ijúcimi
v nive sú netopier vodný a netopier noèný. K ïalím obyvate¾om
stromov patria aj: mopslíkový
netopier, strapcovitý, trpaslíèi,
drsnokoí netopier, irokokrídly,
malý noèný a edý uiak. Ve¾ký
uiak, edý uatý a malý bradatý
netopier bývajú v budovách a nivu navtevujú len príleitostne,
vyh¾adávajú tu potravu.
S netopierom noèným je to
o inom: v národnom parku sú
v letnom období preukázate¾ne
len samèekovia. Od augusta a
do obdobia párenia sú vetky
diery v stromoch obsadené len
samèekmi. Samièky prilietajú
z junej Európy. Prekonávajú
èasto vzdialenos a 1000 km
a cez deò nocujú tam kde poèujú volajúcich samèekov. Ubytovanie býva èasto svadobnou
poste¾ou. Samièky pobudnú jeden, dva dni a tiahnu ïalej do
Viedne, kde prezimujú.
Nie náhodou sa vodný netopier
volá vodný. Hmyz loví toti tesne
nad vodnou hladinou. Kadý z
nich má svoj vodný lovecký revír
nad ktorým dlhé hodiny lieta sem
a tam. Uprednostòujú pomaly
teèúce, èisté vody. Màtvym ramenám so stojatou vodou sa vyhýbajú. Ob¾úbené lovecké revíre sú
tiché vody v zálivoch, kde lovia aj
v skupinách. Vodný netopier zistí
hneï kde sú roje hmyzu. Tieto

koristi aj na reguláciu telesnej
teploty, ktorá poèas letu vysoko
stúpne a odchádza cez krídla,
èím sa teplota zniuje.
Netopiere vydávajú zvuky, ktoré
sú pre èloveka poèute¾né ale aj
také, ktoré sú pre ¾udské ucho
neprístupné. Tento ultrazvuk vydávajú z hrtanu a vysielajú ich
najèastejie cez ústa, niektoré
druhy zvukov vak aj nosom.
Vydaný zvuk, odrazený od
akéhoko¾vek predmetu, èi objektu dá tomuto lovcovi obraz
o okolí.
Pod¾a druhu netopiera, lovia
svoju koris buï vo vo¾nom lete
alebo si na svoju koris poèkajú a
keï sa zjaví, zaútoèia. Hmyz chytajú buï do úst alebo do lietajúcej blany.
Predstavte si, e netopier poèas
noci zoerie hmyz v hmotnosti,
ktorá predstavuje polovicu a
tritvrte hmotnosti svojho tela.
Svoju energiu spotrebúvajú nielen na vydávanie kriku - na zameranie svojej koristi, ale aj na lov a
lietanie. Samièky vykrmujú svoje
mláïatá poèas 4 a 6 mesiacov
plnotuèným, energeticky bohatým mliekom.
Kadé vyruenie znamená pre
nich stratu energie. Ak máte na
povale netopiera, môte tam aj
napriek tomu vea prádlo, ale
správajte sa tak, akoby tam neboli. Netopiere sú vysoko inteligentné. Dokáu spozna ¾udí a
èoskoro zistia: "Tu niekto prichádza, ale ten nám neublíi." A mali
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by sme myslie aj na to, e kadý
postrekovaè, ktorým èlovek odstraòuje nepríjemný hmyz je zásahom aj proti netopierovi. Jed
sa ukladá v materskom mlieku a
v tele. Prenáa sa potom do tela
mláïat. Zoologièka Mgr. Barbara
Grabner hovorí: "U starích jedincov sa úèinok jedu dostaví a
neskôr ale boli nájdené celé
kolónie, kde vetky mláïatá leali màtve na zemi."
Na základe ich sezónneho spôsobu ivota a vysokej mobilite
obývajú netopiere stredavo rôzne miesta, pod¾a roèného obdobia.
Netopiere prebývajúce v stromoch vyh¾adávajú opustené diery ïatlov. Keï je ich diera a po
východ
naplnená
výkalmi,
h¾adajú si nový príbytok.
Netopiere sa doívajú 7 - 8 rokov,
niektoré a 30 rokov. Nako¾ko ich
nie je ve¾a, kadý jedinec je vzácny. Do roka mávajú len jedno
mláïa, preto je kadá strata
netopiera príli drahá.
POZOR: Súa s národným parkom Donau-Auen
Máte radi prírodu? Zaujal vás èlánok o netopieroch? Chcete získa pekné ceny od národného
parku Donau-Auen? Ak áno, odpovedzte na nasledovné otázky
a odpovede polite najneskôr do
28.11.2003 na adresu Klubu Morava-March, Agátová 16, 900 31
Stupava, alebo svoje odpovede
prineste osobne do naej kancelárie v kultúrnom dome. Súa
je urèená pre deti základných
kôl!
Otázky:
1. Napíte aspoò 3 druhy
netopierov.
2. Ko¾ko mláïat mávajú do
roka?
3. Akého veku sa netopier
doíva?
4. Ako sa orientuje netopier
v priestore?
5. Ako prezimuje netopier?
6. Netopier je: a) cicavec, b)
obojive¾ník, c) vták
7. Kto je prirodzeným
nepriate¾om netopiera?
8. Odkia¾ prilietajú v èase párenia samièky do národného
parku Donau-Auen?
9. Kde sa nachádza národný
park Donau-Auen?
10. Akého veku sa doíva
netopier?

Podpajtúnske zvesti
Mestská kninica Ruda Morica
v Stupave informuje:
V augustovom èísle Podpajtúnskych zvestí sme Vám ponúkli na
spríjemnenie posledných dovolenkových a prázdninových dní
nieko¾ko titulov beletrie pre dospelých a s¾úbili sme, e v tomto
èísle si zase preèítate o knihách z
populárno-náuènej
literatúry.
V naej kninici v oddelení náuènej literatúry sa nachádza 5 500
kníh zo vetkých vedných odborov. Nájdu si tu knihy tudenti,
ale aj èitatelia, ktorí si chcú preèíta nieèo napríklad z oblasti medicíny, záhradkárstva, portu,
umenia, dejín, èi cestopisov. Potrebujete nieèo opravi alebo
vylepi na svojom dome, byte èi
chate? Aj takéto knihy u nás nájdete. Chcete prekvapi rodinu výborným obedom, dobrým zákuskom èi tortou? Staèí si vybra
z ve¾kého mnostva kuchárskych
kníh. Toto sú aspoò niektoré
z nových titulov populárno-náuènej literatúry: Efektívny marketing, Mystérium Oriona, O zmysle
ivota, Psychoanalýza, Základy
kolskej pedagogiky, Dedièstvo
staroveku, Pekná v kadom veku, Víno - praktická kola, Formula 1, Zemepis v kocke, Praktická korepondencia, Vyívanie,
Cestoviny, Tatry s Markízou, Prestavby domov, Sladkovodné rybárstvo, Dejiny Európy a Európanov, Fit s vitamínmi, Pohoda
za kadého poèasia, Slovensko v
dráme Európy, Na prahu civilizácie, ... Aj v detskom oddelení kde
je 6 700 kníh sa nachádza 980
kníh náuènej literatúry tie zo
vetkých vedných odborov. Deti
a mláde si tu nájdu aj takéto
knihy: Testy z matematiky aj slovenského jazyka, Obrázky hudby, Hry v prírode, Svet v pohybe,
Naa Zem, Poèítaè, Internet
v kole, ivot okolo nás, Tajomný
svet noci, Everest, ¼udské telo,
Atlas sveta, Karate, Hokej, Basketbal, Hmota a energia a iné. Aj
do detskej beletrie pribudli nové
knihy, èi u rozprávky pre najmeních, dievenské romány
alebo dobrodruné knihy. Tu je
nieko¾ko titulov: Divý poník, Príbehy medvedíka Brumka, Usmej
sa srdieèko, U budeme dobrí,
Braèekovia mravèekovia, Ema
a Barón v meste, Albeta Bátoriová, Èo zakopal pirát Striebor-

Výzva pre poctivého nálezcu

ná ruka, Artemis Fowl, Záhada
cesty hrôzy, Najlepí priatelia,
Chu malinového bozku, Príbehy
z Dekameronu, Zlatí fotrovci
a iné. V minulom èísle bolo upozornenie, e v naej kninici sa
knihy aj predávajú a je tie monos, aby ste si u nás objednali
knihy, ktoré si vyberiete z katalógov. V predaji je vdy 300 - 350
kníh pre deti a dospelých. Sú to
knihy z beletrie aj náuènej literatúry. Pre iakov a tudentov máme vdy jazykové slovníky a k tomu struèné preh¾ady gramatík,
broúry precvième si pravopis,
testy zo slovenèiny, matematiky,
fyziky, uèebnice pre samoukov,
vdy aktuálny Rozum do vrecka,
Lexikón tátov sveta èi Praktickú
veobecnú encyklopédiu. Na
kartách ve¾kosti A4 nájdete struèné preh¾ady: Chémia, Algebra,
Fyzika, Svetové dejiny, táty
sveta, na kartièkách A5 súbor
z anglického, nemeckého a slovenského jazyka a z dejepisu.
Pre milovníkov záhrady aj izbových kvetín ponúkame knihy:
Stromy a kry v záhrade, Rastliny
v kvetináèoch, Záhradka pre lenivých, Záhradník bez záhrady.
V ponuke sú aj tieto kuchárske
knihy: Recepty z diviny a rýb,
Guláe, Perkelty a paprikáe,
Minútky a iné peciality, Ob¾úbené jedlá starej mamy, Ve¾ká medzinárodná kuchárka a iné. Ak
máte záujem, o históriu môete
si kúpi niektorú z týchto kníh: Lexikón slovenských aj svetových
dejín, Majstri slova, ducha a tetca, Ve¾ké divy sveta, Devín, Divy
Slovenska, Obrazy rozprávajú,
Kleopatra, Slávni Slováci sveta
alebo ve¾kú Bibliu s ilustráciami
Gustava Doré. V ponuke sú aj
autobiografické knihy od Marcely
Laiferovej, Milana Lasicu, Vlada
Durdíka, Heleny Ruièkovej, Júliusa Satinského a Viliama Fischera. Z beletrie pre deti ponúkame knihy pre vetky vekové
skupiny, od rozprávok pre najmeních, dobrodrunej literatúry
a po dievèenské romány. Z beletrie pre dospelých je v súèasnosti na predaj asi 100 kniných
titulov.

Váený pán primátor!
Dovo¾ujem si Vás oslovi a zároveò aj poprosi o urèitú slubu.
Moja dcéra bola na Pezinskom vinobraní, kde jej bola odcudzená peòaenka aj s dokladmi. Vïaka anonymnému obèanovi z Váho mesta
(vieme to len pod¾a peèiatky na obálke) jej doklady boli poslané
domov, na jej adresu.
Verím, e nájdeme spôsob, ako sa dotyènému obèanovi poïakova
za nás, zároveò by sme boli ve¾mi radi, keby neznámy dobrodinec sa
ohlásil na nau adresu, sme mu vïaèné a rady by sme sa mu poïakovali aj osobne.
Záver je teda taký, e skutoène sme nie vetci zlí, take ja v mene
svojom aj dcérinom ïakujem zatia¾ neznámemu èlovekovi, ktorý si
v dnenom èase naiel èas, aj peniaze na poplatky, nehovoriac o jeho
èestnom svedomí.
Ïakujem aj Vám pán primátor, e nájdem u Vás pochopenie, no a samozrejme pri úspechoch v práci, nech Vás hreje dobrý pocit, e máte
v meste takýchto poctivých obèanov. Ïakujem!
S pekným pozdravom zostáva
Zuzana Jelluová
Stred 289
027 05 Zázrivá

Mestské kultúrne stredisko Stupava
ïakuje reklamným partnerom a sponzorom za podporu podujatia Slávnosti
kapusty - Deò zelá 2003.

Generálny partner podujatia

Elektointalaèný materiál

RUA

cukráreò

JAKOS - Kostolite

Elektromontáe RÁC
Obchodný dom Stupava

Pracovníèky kninice sa teia na
Vau návtevu.
- 17 -

AGROSERVIS

Drevotvar Stupava

autoteam Stupava

Podpajtúnske zvesti

Deò zelá zmoknutý, ale veselý

Stupava - Prvý októbrový víkend
v Stupave sa niesol v znamení
zelobrania. Sprievodné podujatia
sviatok kapusty sprevádzali u
od pondelka. Ako prvá bola otvorená výstava detských výtvarných prác Moje mesto, moja
obec a prezentovaný kalendár
z najkraích kresieb. Zároveò
bola otvorená ja výstava fotografií na tému Morava-March. V stredu sa konala vernisá rakúskej
výtvarníèky Lora Gaida - Bergmann, vo tvrtok boli vernisáe
výstav Kaktusárium a Moje malé
safari rezbára Stana Pekára. Ráno zaèalo rezbárske sympózium
za úèasti rezbárov Alojza Machaja, Andreja Iru a Jána Pa¾ka.
V pastoraènom centre bola otvorená výstava Chryzantéma a textílie výtvarníèky Ivety Mihálikovej.
Výstavy "made in stupava", Domácnos starých materí, Úroda
2003 a Dyòové straidlá boli
otvorené v piatok. V Tini clube
bola otvorená výstava Jaroslava
Slezáka Z tvorby.
Poèasie ako vyma¾ované
...bolo len v piatok veèer. Od 17.
hodiny sa postupne zaplnil areál
slávností mnohohlavým davom
návtevníkov, pod¾a skromných
odhadov ich tu bolo okolo tritisíc.
Pod¾a predpovede poèasia
pravdepodobne chceli zai aspoò jeden pekný veèer. Hitom
veèera bol koncert Roba Kazíka,
ktorého zrazu milovali vetci bez
rozdielu veku, program pokraèoval veselicou s dychovou hudbou Borovienka.
Smutné sobotné ráno
Zamraèené s hustým daïom

nevetilo niè dobré. Napriek
tomu sa Mlynská ulica zaplnila
stánkami remeselníkov a na hlavnom pódiu zaèal program.
Chmáry rozohnal a koncert skupiny Vypráané nohy z gauèa.
Zohorská kapela prepudila aj
posledného spáèa a rozprúdila
krv v ilách aj tým, èo sa prispôsobili pochmúrnemu poèasiu.
Nebol dôvod na to, aby niekto
zostal "morútny". Presne o 13.00
hodine boli slávnosti otvorené
prednesením tradièných zelových regulí. Predniesol ich Pavel
Slezák, riadite¾ MsKS Stupava a
organizátor podujatia, schva¾oval
ich primátor mesta Ing. Ján Bele. Prísne regule, ktoré okrem
iného obsahujú prísne zákazy
ako "zakazuje sa abstinovat,
druhých poúèat, mudrovat a politizovat pri picí a tým ludom rozum múcit, té sa zakazuje nad
burèákem a vínem nos ohàòat
a druhých sledovat kolko èeho
vypili a vyprávjat o ních, e slopú
jak dúhy a pritem sebja nevidzet., zakazuje sa dzeci do postele honit, èertem, peklem, súsedma a andárma strait. Pri výchovje dzecí treba pamatat, e
jak si gdo ustele tak si aj lehne
a leat v starobinci to je jak leat
v krumpolovej jamje., eckým co
prodávajú sa zakazuje do oèú
a do uú idzit, ludzí okrádat, ceny a váhy kazit, a dane zatajovat,
eckým dokopy sa prikazuje
dobrú vúlu eckýma spúsobama
udrovat..." nariadil primátor
vetkým dodriava.

Mainka predsáj dojeua...
Ohlasovaný príchod historického
vláèika na stupavskú stanicu bol
ïalím hitom tohtoroèoných slávností. U okolo poldruhej sa na
stanicu valili davy zvedavcov,
ktorí chceli zai, mono u neopakovate¾ný záitok. Stanica
a areál okolo nej sa u nevyuívajú, najmä areál bol zarastený
burinou a "skrá¾ovali ho" divoké
skládky odpadov. Z iniciatívy primátora sa naastie zaèalo s èistením a úpravami areálu s predstihom, skôr ne zareagoval
vlastník pozemku. Vetka èes,
pracovníci mestského podniku
technických sluieb vykonali
v tomto prípade malý zázrak. Hostia z Rakúska urèite neboli okovaní tým ako stanica vyzerá,
okovalo a dojalo ich privítanie
dychovou hudbou Veselá muzika

a najmä úèasou cca 500 divákov.
Zaujímavosou je, e po prvýkrát
vo vye storoènej histórii stanice,
priiel sem vlak s cestujúcimi
z Viedne. Z tejto stanice sa vdy
vypravovali vagóny stupavskej,
mástskej a bystrickej kupusty do
Viedne.
Festival skutoène
medzinárodný
Zatia¾ na hlavnom pódiu prebiehal program festivalu Susedia
- susedom, v ktorom vystúpili súbory zo Záhoria ale aj hostia
z maïarského mesta Sopron,
enský spevácky zbor z Bruck/
Leitha a folklórny súbor z Gyõrújbarátu. V sobotu sa u poèasie
nepokazilo a tak veselica, ktorou
pokraèovala Záhorácka svadba
v podaní gajarského Suneèníka,
bola skutoène veselá. Veèerný
program patril domácej Veselej
muzike a ich hosom dychovke
Kesanka a "Mrchaniam".
Poïakovanie za úrodu
Slávnostnou sv. omou s poïakovaním za úrodu zaèal nedelòají program. Poèas liturgie
spievali dva zbory - Glória zo Zohoru a zbor Radost z Pamy (A).
Popoludòají program vak preiel akou skúkou daïom. Napriek vetkému program pokraèoval, pretoe v areáli bolo stále
dos divákov. Dáï ustal a pred
vyhlásením výsledkov súaí. To
sa u sedliacky dvor zaplnil mládeou, ktorá èakala na koncert
skupiny Desmod a bubenícku
ou... a poslednú bodku slávností - ohòostroj.
Dyòové straidlá boli
prekrásne
Fantázia detí, rodièov a pani uèiteliek dostala zelenú pri tvorbe
dyòových straidiel. Z mnohých
exponátov bolo zrejmé, e spolupráca bola ve¾mi intenzívna, èo
vak len potvrdzuje, e súa je
dobrou príleitosou pre vetky
generácie. Tajná porota mala èo
robi a poriadne sa zapotila, aby
vybrala tie najkrajie. Mimochodom tento rok sa do súae zapojilo a 22 kolektívov - vetky
stupavské materské koly, kolský klub detí pri Z v Stupave
a 13 tried koly od tretiakov a
po deviatakov, Z v Marianke
a jej kolský klub detí, M v Borinke, Diagnostický ústav v Zá-
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horskej Bystrici a peciálna Z
v Stupave. Ïakujeme iakom
a uèite¾om za podporu súae.
Kolekcie straidiel sa dali len ako hodnoti a primátor mesta Ing.
Bele rozhodol, e kolektívy odmení poukákami na nákup tovaru. V kategórii individuálnych
prác bolo prihlásených 22 straidiel. Za najkrajie vyhlásila porota - Ve¾rybu od Zuzky Balogovej,
Plachetnicu od Kataríny Jedenástej a Èerta od ¼uboa Brezovského.
Zelové huavy
Ani tohtoroèné sucho nedokázalo odradi pestovate¾ov kapusty
od ich nadenia a usilovnej práce na kapustných poliach. Drina
napokon priniesla úrodu a najväèím prekvapením bola kapusta - ukákový exponát z po¾a rodiny Nemcových z Mástu. Kapustná hlávka váila 14 kilogramov a svojou hmotnosou si vyslúila prvé miesto v súai. Hneï
za òou sa umiestnila kapusta
z produkcie rodiny Fabiánových
z Mástu, váila 13 kilogramov. Na
treom mieste s hmotnosou 12,5
kg sa umiestnila kapusta z po¾a
pána Kováèa. Tieto tri kapusty
spolu predstavovali 39,5 kg, èo
staèí na naplnenie jedného
keramického súdka. Okrem toho
boli vyhodnotené aj vystavované
vzorky ovocia a zeleniny. Prvé
miesto získala pani Blanka
Némethová, na druhom mieste
sa umiestnil záhradkár p. Woletz
a tretím miestom bola ocenená
pani Emília Brezovská. Za najaiu 43 kilogramovú tekvicu
získala ocenenie pani Mária Maderová. Osobitne bola ocenená
aj kolekcia z produkcie AGRO
Gajary s.r.o. ako ekologicky
pestovanej zeleniny.
Ceny pre súaiacich venovali
Mesto Stupava a Mestské kultúrne stredisko Stupava, spoloènos Hamé Slovakia, Fa-la-dro
Stupava, Obchodný dom Stupava, Agroservis Stupava, predaj
vína p. vajdlenka, Prvá stavebná sporite¾òa, Volkswagen Slovensko, spoloènos Tondach,
spoloènos autoteam Citroen,
Elektrointalaèný materiál Rua Stríbrnských, Peter Motus - výroba kozmetických prípravkov.
Výzdoba pódia a areálu
Po prvýkrát bola výzdoba areálu

Podpajtúnske zvesti
skutoène týlová. Zaslúila sa
o òu pani Renata Belzárová, majite¾ka kvetinárstva Kytièka v Máste. Po celý rok pestovala pre túto
príleitos okrasnú kapustu a aksamiety a ich kombinácia bola
skutoène skvostná. Ïakujeme za
sponzorskú podporu podujatia.
Poïakovanie patrí aj firme Agroservis, ktorá pre úèely výzdoby
areálu a na výstavu chryzantém
zapoièala èrepníky, vázy a ïalí
materiál.
made in stupava
Pod týmto názvom sa konala
výstava výrobkov a produktov
domácich výrobcov a firiem. Bola
súèasou výstavy Úroda 2003,
ktorú organizovali stupavskí záhradkári i keï jej zameranie bolo
z iného súdka. Na prezentácii
firiem sa zúèastnili: firma Mykopesta, firma Brugertrans (kuchynská linka), cukráreò Kvartet,
kvetinárstvo Flortex p. Mikuová,
kvetinárstvo p. Kováèikovej, kve-

tinárstvo Kytièka p. R. Belzárovej,
firma Bariéra (okrasné bezpeènostné mree), stavebná firma
Bele, Bitúnok Stupava, pekáreò
Seko, Cevaservis 310 s.r.o. (plastové okná). Kolekciu domácich
zaváranín priniesli individuálni
vystavovatelia. Mylienka takejto
prezentácie sa ujala a veríme, e
na budúci rok bude zastúpenie
stupavských výrobcov bohatie.
Menia úèas vystavovate¾ov bola zapríèinená aj tým, e to bolo
"na poslednú chví¾u".
Kaktusárium
Novinkou slávností bola aj výstava kaktusov a sukulentov. Konala
sa v priestoroch Klubu dôchodcov a vystavovali tu pestovatelia
a zberatelia kaktusov pp. Rudolf
Rác, MUDr. Ivan Hasák, Albert
krovan a pán Jozef Habdák
z Kuchyne. Aj keï priestor nebol
ve¾ký, zmestila sa sem i výstava
rezbárskych prác Stana Pekára
pod názvom Moje malé safari.

Rokovali o zadaní
Stupava - Poslanci mestského
zastupite¾stva
prerokovali
a schválili zadanie pre Územný
plán mesta Stupava, Aktualizácia
2003. Ako vyplývalo z pripomienok 27 oslovených intitúcií a vyjadrení 23 obèianskych zdruení
a obèanov, záujem o perspektívu
rozvoja mesta je skutoène ve¾ký.
Veï èasový horizont plánu rozvoja mesta je desa a pätnás rokov a u dnes treba rozumne
zvái, kam sa bude Stupava
ubera. Mesto Stupava sa bude
riei ako centrum tvrtej skupiny
sídelnej truktúry rozvojovej osi
Bratislava - Záhorie s príslunou
vyou obèianskou vybavenosou, ktorá poslúi aj pre okolité
vidiecke sídla.
V rámci pripomienkového konania dotknuté organizácie a subjekty nám odporuèili akceptova
pripomienky napr. Krajský úrad
v Bratislave odbor ivotného prostredia poaduje, aby z h¾adiska
urbanistickej koncepcie rozvoja
územia boli zosúladené rozvojové zámery s poiadavkami
z h¾adiska ochrany prírody a krajiny ako aj ochrany po¾nohospodárskeho a lesného pôdneho
fondu. Odbor ochrany prírody
iada doplni do dokumentácie
existujúce chránené územie PR
Strmina a tie aktualizova návrh
chránených území v zmysle zá-

kona, aby bolo zosúladené vyuívanie územia so záujmami
ochrany prírody. Upozoròujú,
aby na pôdach najvyích bonít
nebola navrhovaná nová výstavba a z h¾adiska zníenia nárokov
na záber pôdy odporúèajú zvýi
hustotu obyvate¾ov na 1ha pôdy
napr. radovou zástavbou. Odbor
sociálnych vecí podporuje zámer
mesta vybudova zariadenie sociálnych sluieb a odporúèa zvái monos vybudovania zariadenia opatrovate¾skej sluby.
tátny krajský hygienik odporúèa, aby v koexistencii s bývaním
boli navrhnuté také podnikate¾ské aktivity a prevádzky, ktorých
èinnos nebude ma negatívny
dopad na zdravé ivotné podmienky bývania. Do zoznamu
prevádzok navrhnutých na vymiestnenie mimo obytnú zónu
odporúèa zahrnú aj prevádzku
Strediska spracovania dreva Lesy SR .p. na elezniènej ulici
a mimo obytnú zástavbu situova
i novú skládku odpadov so súvisiacou prevádzkovou dopravou.
Odporuèil, aby sa hlukovou túdiou preveril návrh rozvoja bývania pozdå komunikácií zaaených nadmernou dopravou.
Okresný úrad odbor dopravy
a cestného hospodárstva odporúèa zahrnú do návrhu ÚPN rieenie dopravného obchvatového

Sochy zostanú mestu
Výsledkom rezbárskeho sympózia, ktoré prebiehalo od 1. do
4. októbra sú tyri plastiky - sv.
tefan Uhorský patrón farského
kostola, sv. Róchus patrón kostola v Máste, Zelárka a Tustý od
kapusty. Plastiky oficiálne prevzal od rezbárov primátor v sobotu veèer a boli pokrstené ampanským. Momentálne sú uloené v depozite, aby drevo vyschlo
a potom bude oetrené ochrannými nátermi. Sochy budú
umiestnené na verejných priestranstvách a intalované pri slávnostných príleitostiach v rámci
osláv výroèí prvej písomnej správy o Stupave a Máste na budúci
rok. Zostali ete tri mohutné kláty, ktoré budú pouité pri ïalom
sympóziu. Zatia¾ sa uvauje o vyhotovení súsoia sv. Cyrila a Metoda.
Nieko¾ko èísiel na záver
Na remeselníckom jarmoku sa
systému, ktorý bude vyúsova
mimo zastavanú oblas mesta a
sprístupní obytné lokality. Obec
Zohor navrhuje rieenie bytovej
výstavby doplni aj ponukové
formy hromadnej bytovej výstavby a malometránych bytov pre
slobodných resp. mladé rodiny
(rieenie bývania pre oèakávanú
realizáciu vedecko-technologického parku Záhorie). Ïalej navrhuje, aby sa do plánu dostal aj
návrh na turistický chodník a cyklotrasu Stupava-Zohor v trase
pôvodnej prepojovacej po¾nej
cesty. Zohor vyjadrilo jednoznaèné stanovisko, aby sa v kontaktnom území s jej katastrom neplánoval rozvoj priemyselného
parku.
Slovenská správa ciest odporúèa
pri analýze dopravných vzahov
vhodným spôsobom stanovi podiel zdrojovej, cie¾ovej a tranzitnej dopravy najmä z poh¾adu cie¾ového stavu cestnej infratruktúry. V súvislosti s overením funkèno-prevádzkovej opodstatnenosti odklonenia trasy cesty I/2
z centrálnej èasti obce (uvaovaný obchvat), odporúèa uvaova
s dopravnými opatreniami, ktoré
budú ma za cie¾ zamedzi najmä
nákladnej tranzitnej doprave prejazd územím. Odporúèajú to
s oh¾adom na napätos verejných
financií, èo znamená, e s prelokou cesty I/2 v strednodobom
výh¾ade sa neuvauje. (nabádajú
nás azda (?), robte vetko mo-
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zúèastnilo osemdesiat remeselníkov. Poèas troch dní vystúpilo
na pódiách 665 úèinkujúcich
z toho bolo 85 zahranièných. Na
slávnostiach sa zúèastnilo minimálne 147 rakúskych hostí, ktorí
vystúpili zo Sonderzugu. Poèet
hostí sa nedá ani odhadnú, isté
je len to, e v piatok veèer bolo
obsadených 1500 miest na sedenie a nikto nevie, ko¾ko ¾udí ete
stálo...
Poèas slávností bolo otvorených
osem výstav. Najviac hostí sa zúèastnilo na vernisái výstavy Morava March a na vernisái výstavy
Chryzantéma a textílie Ivety Mihálikovej. Na výstavu Úroda 2003
prinieslo 59 vystavovate¾ov celkom 210 vzoriek, èo je za es rokov slávností rekordný poèet.
Ohòostroj hoci bol nádherný a
porovnate¾ný s ohòostrojmi vo
ve¾kých mestách nestál stotisíc,
ale dvadsapä...
-psné, aby ste tranzitnej doprave
znechutili, znepríjemnili a navdy
ju odradili od prejazdu vaim mestom - skromná poznámka red.)
Bratislavská vodárenská spoloènos a.s. iada, aby sa vzniesli
konkrétne poiadavky na rieenie zásobovania pitnou vodou
a odkanalizovanie mesta. Navrhujú, aby sa uvaovalo aj s napojením na vodojem Dúbrava.
Vzh¾adom na orientáciu zástavby
do vyiepoloených èastí územia, treba uvaova s rozdelením
vodovodnej siete mesta na tlakové pásma. Upozoròujú, aby sa
v územnom pláne rieila okrem
koncepcie budovania verejnej
kanalizácie mesta aj otázka kapacity ÈOV a jej ïalí rozvoj. eleznice SR uvádzajú vo svojom
stanovisku, e sa pripravuje
modernizácia koridorovej elezniènej trate prechádzajúcej západnou èasou k.ú. Mást I.
Obèania vo svojich pripomienkach iadali napr. zabezpeèi
túdiu pre prístupovú komunikáciu k parcelám od mosta na
Bitúnkovej ul. smerom k bývalej
pálenici, ïalí iadali o zmenu
funkcie - prekvalifikovanie pozemkov. Obèania navrhli spoluprácu pri tvorbe koncepcie peej
zóny na trase k hradu Pajtún,
návrh na retrukturalizáciu areálu
Cevaservis. Spracovate¾ vzal na
vedomie vetky pripomienky
a zapracoval ich do zadania.
-ps-

Podpajtúnske zvesti
Pamiatka zosnulých

Bratislavský samosprávny kraj na ve¾trhu

S úctou, pietou a spomienkou na najbliích si pripomíname sviatok

V dòoch 25.-27.9.2003 sa Bratislavský samosprávny kraj prezentoval
na výstave cestovného ruchu Tour+Travel Varava 2003 ako spoluvystavovate¾ v slovenskom národnom stánku. Jedenásty roèník podujatia charakterizovaného ako najvýznamnejia výstava cestovného
ruchu na po¾skom trhu sa uskutoènil v Paláci kultúry a vedy v centre
Varavy, na ploche. 9870m2, za úèasti 443 vystavovate¾ov, s poètom
návtevníkov 39890 z toho odborníkov 8970, zástupcov médií 575.
V tomto roku partnerskými krajinami - zahranièným hosom výstavy
boli krajiny Maroko a Slovensko.
V sprievodnom programe výstavy bola tlaèová konferencia SACR s
polskými novinármi, Slovenský veèer spojený s kultúrnym programom a recepciou a slávnostné otvorenie "Dní slovenskej kuchyne vo
Varave". V národnom stánku SR sa uskutoèòovali poèas výstavy
ochutnávky a predvádzanie ¾udových remesiel a ¾udovej hudby. Do
ochutnávky slovenských pecialít prispel Bratislavský samosprávny
kraj vínom z Malokarpatského regiónu.
Záujem návtevníkov stánku Bratislavského samosprávneho kraja sa
orientoval na ubytovacie monosti kraja, programy pre skupiny,
mláde a pobyty detí, monosti kongresového cestovného ruchu,
ponuku silvestrovských pobytov, ponuku kultúrnych a portových
podujatí, pútnické miesta, historické pamiatky, podmienky pre cykloturizmus a ïalie zaujímavosti poznávacieho turizmu.
Záujemcovia o spoluprácu so zástupcami cestovných agentúr a turistických kancelárií z Po¾ska ale aj z Ukrajiny, Bieloruska, Ruska,
Maïarska a Francúzska, môu kontaktova BSK na tel. èís.02/5542
3138 kl.258 príp. na e-mail adrese: cestovny.ruch@region-bsk.sk

Vechsvätých a pamiatku zosnulých. Nae cintoríny zaiaria svetlom
sviec, aby sme si pripomenuli pominute¾nos a zamysleli sa nad
zmyslom ivota.

Poïakovanie
Ïakujeme vetkým priate¾om, známym a bývalým spolupracovníkom za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými nám pomohli
zmierni boles a ia¾ nad stratou náho milovaného manela, otca a
starého otca Antona veca, ktorý zahynul tragickou smrou dòa 4.
októbra 2003.
Smútiaca rodina

Ïakujeme

Zo srdca ïakujeme za prejavenú sústras a kvetinové dary, ktorými vyjadrili úèas na naom zármutku susedia, známi a priatelia pri poslednej ceste a rozlúèke s naou milovanou mamièkou, babkou a prababkou Annou Rácovou, ktorá nás opustila
dòa 20. septembra.
Smútiaca rodina

Prezentácia BSK v r.2004 - ponuka na spoluprácu

Pozvánky na podujatia

nMestské kultúrne stredisko a zdruenie ROCONABA Zohor pozývajú na divadelné predstavenie "Doktor Alf" v podaní divadelného súboru "áchor" v piatok 24. októbra o 19.00 hodine v Kultúrnom dome. Vstupné ¾ubovo¾né.
nMesto Stupava a Mestské kultúrne stredisko pozývajú na stretnutie seniorov pri príleitosti Mesiaca úcty k starím. Stretnutie sa uskutoèní v nede¾u 26. októbra o 16.00 hodine v Retaurácii Stupava
v programe "Najkrajie melódie" vystúpi Marika Godová. Vstup zadarmo.
nMestské kultúrne stredisko pozýva na Svätomartinský jarmok v sobotu 8. novembra v èase od 8.00 hod - pri Kultúrnom dome.
nMestské kultúrne stredisko a ZO SZZ v Stupave pozývajú na tradièný Svätomartinský krst vína, ktorý bude v nede¾u 9. novembra o
16.00 hod. v Retaurácii Stupava. Na poèúvanie a do tanca bude
hra mestská dychová hudba Veselá muzika. Pri tejto príleitosti bude prezentovaná i publikácia - Vitejte pod Pajtúnskym hradom.
Vstup vo¾ný.
nMestské kultúrne stredisko pozýva na vernisá výstavy výtvarníka
Pavla Mózu "Tvary dokonalosti a nieèo o rodnom meste" v piatok 14.
novembra o 18.00 hodine vo výstavnej sieni Kultúrneho domu v Stupave.
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V rámci podpory propagácie aktivit cestovného ruchu pripravuje Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2004 prezentácie na zahranièných výstavách a ve¾trhoch
v spoluúèasti v národnom stánku Slovenskej republiky, prièom sa prednostne
zameriava na susedné krajiny (Èesko, Po¾sko, Rakúsko) ale aj krajiny s vysokým
trhovým potenciálom (Nemecko) a Belgicko(ponuka prezentácie pre krajiny pristupujúce do EÚ).
Cie¾om úèasti na podujatiach je podpora návtevnosti kraja a priblíenie atraktívnosti jeho prostredia ako cie¾ového miesta pre dovolenkový pobyt .
BSK má záujem oslovi a zapoji do spolupráce èo najirí okruh subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu tak, aby návtevník získal komplexný obraz o ponuke
kraja.
Touto cestou Vám ponúkame spoluprácu pri tvorbe príalivej prezentácie v krajinách naich susedov propagáciou Vaich aktivít, poskytnutím informácií a propagaèného materiálu o produktoch CR v jazykových mutáciách (nemecky, po¾sky,
anglicky). V prípade záujmu o túto formu prezentácie kontaktujte Bratislavský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja a priestorového plánovania, oddelenie cestovného ruchu a cezhraniènej spolupráce, tel.02/5542 3138, kl.258, príp.
na e-mail:cestovnyruch@region-bsk.sk

Riadková inzercia
lKúpim rodinný dom so samostatným dvorom do cca 150 km
od Bratislavy (severne, sv), alebo
vymením za 1-izbový byt v Bratislave Dúbravke pod lesom. Tel:
02/45521098, mobil: 0907 896
683.
lSúrne vezmem do prenájmu
zariadený 2-3 izbový byt len v
Stupave. Telefón: 0903 500 159.
lPredám 3-izbový byt v Stupave
na Bezruèovej ulici. Tel: 0903 252
535.
lPonúkam teniatka do dobrých
rúk (èierne). Tel: 02/6593 4497,
0905 837 785.
lPredám bábiku za 300 Sk, detský bicykel na 2-3 roky za 500
Sk, plyového medveïa za 200
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Sk, zimnú kombinézu ruovú na
jednoroèné diea za 700 Sk. Inf.
02/65934466.
lPredám kodu 105 na ND.
Tel.: 0905/ 333 249
lPredám koda Felicia 1,3 MPi,
50 Kw 11/96 tmavá modrá,
51000km stav 100%, garáovaná, ané, hmlovky, centrál,
chrom. koncovka výfuku a iné interierové doplòky + zimné pneu
+ ND cena 170 000 Sk kontakt
0903 783 361
lPredám Toyota Corolla 1,4, Hb,
èervená, 07/96 100% stav 145
000 km, centrál + DO, alarm a
iné doplòky portovo ladená, treba, vidie cena 200 000 Sk, kontakt 0905 404569, 0904 212267

