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VYDÁVA MESTO STUPAVA

Cena Stupavan-a za rok 2000
v správnych rukách

Anketa, ktorú vyhlásila redakcia mesaèníka Stupavan vyvrcholila
vyhlásením výsledkov verejného hlasovania. V nede¾u 27. mája sa
v kinosále Kultúrneho domu konal slávnostný program, na ktorom
boli predstavení vetci nominovaní. V kultúrnom programe vystúpili
domáci interpreti i súbory, èím bola zvýraznená a podporená
mylienka, e v Stupave je ve¾a ¾udí, ktorí sú osobnosami. Program
moderovali pani Kardoová a Roman Maro. Vyhlásenie výsledkov
prebiehalo v príjemnej a dôstojnej atmosfére. V programe vystúpili
- spevácky zbor Perlièky pod vedením p. Nezníkovej (ZU Stupava), recitátorka Terézia Trokiarová (Z Stupava), Marek Mader a
Juraj Rùièka (absolventi ZU Stupava), mládenícky chrámový
spevácky zbor pri farskom kostole v Stupave pod vedením Julie
Vláèilikovej, taneèné súbory Modan a Keywill ( pri MsKS Stupava).
Nominovaným blahoelal a odovzdal darèeky primátor mesta Stupava. Víazom ankety sa stal ve¾adôstojný pán dekan Felix Mikula.
Po slávnostnom programe sa konalo spoloèenské stretnutie. -psFoto: ¼. Mózová

Sme pripravení lekáreò otvori
Stupavèanov znepokojuje skutoènos, e jediná lekáreò v meste je u
nieko¾ko mesiacov zatvorená. Na tento problém upozornili aj poslanci, ktorí
iadali, aby lekáreò èo najskôr obnovila svoje sluby. Medzitým sa objavila
iados spoloènosti Salvi s.r.o., ktorá prejavila záujem prevádzkova v Stupave lekáreò v priestoroch na zdravotnom stredisku. Zmluva na prenájom
týchto priestorov bola uzatvorená s Mgr. Teréziou Foltýnkovou, dcérou nebohého Dr. Foltýnka, ktorá v tejto lekárni pracovala desa rokov. Otázku, preèo
je lekáreò dodnes (5.6.) stále zatvorená sme poloili Mgr. Foltýnkovej, ktorá
okrem iného povedala: " Máme ve¾ký záujem lekáreò otvori èím skôr. Veï
ide o nae ivobytie a v liekoch, ktoré majú urèitú expiraènú lehotu, máme
uloené sluné peniaze. Od smrti môjho otca, ktorý viedol lekáreò tyridsa
rokov, uplynulo len pár mesiacov a za tú krátku dobu sme museli stihnú
dedièské konanie, vybavi licenciu na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
a rad iných povolení, ktoré súvisia s riadnym prevádzkovaním lekárne a tie
laboratória, ktoré jej súèasou. Preto si dovolím tvrdi, e sme pripravení
lekáreò otvori okamite, len ete potrebujeme osvedèenie na manipuláciu a
výdaj lieèiv obsahujúcich omamné a psychotropné látky (obsahuje ich napr.
Lexaurin a rad iných bene predpisovaných liekov), ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva. iados na vydanie osvedèenia je podaná, èakáme len na
podpis pána ministra. Dovolím si ete podotknú, e naa iados bola podporená stanoviskom mesta, v ktorom sa uvádza, e ide o jedinú lekáreò v
meste.Verím, e otvorenie lekárne je otázkou najbliích pár dní a preto
prosím o pochopenie zo strany verejnosti. Naím cie¾om je poskytova
lekárenské sluby v súlade so zákonmi a v prospech naich zákazníkov." -ps-
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Zasadala Mestská rada, mimoriadne
zasadnutie zastupite¾stva
Riadne zasadnutie MsR sa konalo
15. mája. Rada prerokovala návrh
na odpredaj bytov a rieenie zmluvných vzahov medzi Mestom Stupava a firmou Duspama spol. s.r.o.,
plán zasadnutí mestskej rady a
mestského zastupite¾stva. Na rokovanie bol prizvaný riadite¾ spoloènosti Duspama Vladimír Holúbek. Na
základe mandátnej zmluvy z roku
1992 táto spoloènos spravuje
mestský bytový fond. Zmluvný vzah
mal skonèi 31. mája t.r. za podmienky, e Duspama zabezpeèí odpredaj vetkých mestských bytov
okrem bytov IV. kategórie. Riadite¾
spoloènosti predloil poslancom
preh¾ad o stave odpredaja bytov,
kde zostalo na odpredaj 54 bytov.
Zároveò objasnil zvýenie nájomného v mestských bytoch, ktoré stanovil cenový výmer MF SR zo dòa
26.1. 2001 è. R-1/2001 s platnosou
od 1. februára 2001. Mestská rada
odporuèila, aby sa u bytov, ktoré sú
podané na zápis do katastra nehnute¾ností nezvyovalo nájomné a
odporuèila, aby Duspama vyiadala
stanovisko od MF SR oh¾adne postupu pri zvyovaní nájomného v
mestských bytoch. Poslanci vyslovili
otázky, ktoré sa týkali postupu pri
zvyovaní nájomného na maximálne
stanovenú výku a tie jeho vyrúbenie so spätnou úèinnosou. Vzh¾adom na vzniknutú situáciu, kedy
nebola zo strany správcu mestských

bytov splnená úloha - odpreda byty
do termínu ukonèenia zmluvy, rada
odporuèila primátorovi zvola mimoriadne zasadnutie mestského
zastupite¾stva k tejto problematike.
Otvorenou otázkou zostalo i ukonèenie zmluvného vzahu s touto
spoloènosou. Primátor zvolal mimoriadne zasadnutie mestského
zastupite¾stva, na ktorom poslanci
schválili odpredaj mestských bytov
ich uívate¾om. Zároveò sa diskutovalo o ïalom zmluvnom vzahu
mesta a spoloènosti Duspama. Napriek výhradám, ktoré boli v diskusii
vyslovené, poslanci schválili predåenie zmluvy o dva mesiace za podmienok, ktoré boli schválené v dodatku k zmluve. Za ten èas, musí
správca bytov zabezpeèi vklad odpredaných bytov do katastra
nehnute¾ností a pripravi dokumentáciu k odovzdaniu spravovaného
majetku vlastníkovi t.j. mestu a
novým správcom bytového fondu.
Týmto sa ukonèí proces odpredaja
mestských bytov ich uívate¾om v
Stupave. V majetku mesta zostanú
len byty tvrtej kategórie, ktoré sú
klasifikované ako sociálne byty.
Správcovstvo bytov a bytových
domov tak prechádza do rúk ich
vlastníkov. Na odpredaj zostal ete
jeden nebytový priestor, ktorý sa
nachádza v bytovom dome na
Budovate¾skej ulici.
-ps-

Opýtali sme sa za vás...
Blaeja Fabiana, riadite¾a Vodární a kanalizácií Stupava
Stupavan: Momentálne prebieha výstavba kanalizaèného zberaèa od
Domova dôchodcov po prevádzku spoloènosti DURA. Obèania, ktorí
bývajú na tejto trase sa pýtajú, preèo ich nikto neoslovil a neinformoval
o monosti napojenia svojich domácností na budovaný zberaè?
B. Fabian: V tejto etape je kanalizaèný zberaè vo výstavbe. Na základe
stavebného povolenia sa realizuje stavba, ktorá keï bude dodávate¾om dokonèená musí by riadne skolaudovaná. To znamená, e
musí by najprv vydané povolenie na prevádzku. Potom oslovíme
kadého majite¾a rodinného domu, ktorý sa môe na kanalizáciu napoji, poleme mu pokyny s prihlákou na napojenie sa na verejnú kanalizáciu. Èas od Rímskej po Malackú sa môe napoji a po dokonèení
a skolaudovaní preèerpávacej stanice. Obèanom vèas poskytneme
potrebné informácie, ale opakujem, e vetko závisí od termínu
dokonèenia a sprevádzkovania stavby. Predpokladaný termín ukonèenia stavby a skolaudovania je júl t.r.
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Generel dopravy

Mesto Stupava vzh¾adom na sanosti obyvate¾ov ijúcich v
blízkosti miestnych komunikácií pristúpilo k prvému kroku ne
rieenie tejto zloitej situácie. Nie je moné presúva dopravnú
záa z jednej ulice na druhú, pod¾a toho, èi sa obèania saujú
napríklad petíciou. Nevyhnutné je nájs komplexné rieenie, ktoré
by reagovalo na súèasný stav a výh¾adovo i na vývoj dopravnej
zaaenosti v najbliích rokoch. Mesto zadalo vypracova generel dopravy mesta, ktorý musí zhodnoti jestvujúci stav vzh¾adom
na podnikate¾ské aktivity a s tým súvisiacu zaaenos komunikácií. ïalej bude riei pasport dopravného znaèenia, navrhnú umiestnenie spoma¾ovaèov, parkovacích a dostavných plôch, ale tie
zhodnoti technický stav komunikácií.
-msú-

Problém s vodou
mesto nevyriei
Mesto Stupava je u dlhé roky
"suované" hrozbou stavebnej uzávery. Správca vodovodu - ZVaK u
nieko¾ko rokov tvrdí, e jestvujúce
zdroje pitnej vody svojou kapcitou
nestaèia pokry stále rastúce poiadavky na pitnú vodu. Súvisí to aj s
rozvojovým plánom mesta i s poiadavkami stavebníkov, ktorí majú
záujem o individuálnu bytovú výstavbu. Mesto po konzultáciách so
ZVak-om zadalo vypracova projekt
kapacity vodných zdrojov na Medených Hámroch, zdroja pod Pajtúnskym hradom ako aj doteraz nevyuívanej studne v areáli Parku. V
projekte je zdokumentovaná kapacita úpravovní vody i kvalita vody z
vodných zdrojov. Pod¾a analýzy voda z týchto zdrojov vyhovuje prísnym hygienickým normám a mohla
by ís aj bez úpravovne priamo do
vodovodného systému. Projekt tie
zdokumentoval, e jestvujúce zariadenia postaèujú a to i s oh¾adom
na rozvojové programy najmenej
do roku 2005, s malými technickými
úpravami dokonca do roku 2015.
Vedenie ZVaK-u pripomienkovalo
tento projekt s tým, e malo výhrady
k metodike nako¾ko boli za východiskové brané priemerné kapacity
za obdobie posledných desa rokov.
Z tohto dôvodu iada prepracova
projekt a za východiskové povaova minimálne mnostvo vody (pri-

etok). Zdá sa, e ide zo strany
ZVaK- o manévrovanie. tento tátny
podnik, ktorý sa správa ako monopol a disponuje vodným zdrojom
svojím prístupom u nieko¾ko rokov
ovplyvòuje rozvoj mesta. Od jeho
rozhodnutia závisí, ko¾ko bude skolaudovaných rodinných alebo bytových domov. Mesto potrebuje vodu
a mohlo by zauja postoj - vy ste
zodpovední, vy nám vodu zabezpeète! Ko¾ko ústretových krokov mesto
u podniklo a vdy sa nájde nejaký
háèik, ktorý situáciu vráti na zaèiatok, ktorý v tomto prípade znamená
aj koniec. Keby vak ilo len o novú
výstavbu, teda o rozvojový program, ale dodnes sú v Stupave domácnosti, ktoré nie sú napojené na
pitnú vodu z mestského vodovodu.
Pritom asi 1000 obyvate¾ov má
vodu zo studne na Budovate¾skej
ulici. Sústavné handrkovanie o tom,
èi máme alebo nemáme dostatok
vody je u trápne. mesto na svoje
náklady dalo vypracova projekt,
ktorý dokazuje, e vody máme dostatok, e sú tu i alternatívne a doposia¾ nevyuité zdroje ako napríklad
studòa v Parku (s výdatnosou
6l/s). Momentálne prebieha rokovanie so ZVaK-om, po ich koneènom stanovisku prinesieme rozhovor s kompetentnými pracovníkmi
tejto organizácie.
-ps-

Rekontrukcia rozvodu
plynu
Generálna rekontrukcia rozvodu plynu prebieha v uliciach Marianska, Vyhnálkova, Námeste Sv. Trojice, Cintorínska ulica. V n
väznosti na tieto práce sa pripravuje odkanalizovanie Mariánskej
ulice. Po ukonèení zemných prác sa v ulici "Vyhnálkovej" bude
realizova projekt peej zóny, ako náhrada za uzatvorenú ulièku preluku z Hlavnej na Mariánsku ulicu. Vjazd bude povolený len pre
vozidlá zásobujúce tunajie obchody. Komunikácia bude
upravená tak, aby sa vyrieil i zber aodvod povrchovej vody, ktorá
sem poèas daïov steká z Kremenice.
-msú-

Kanalizaèný zberaè vo výstavbe
V súèasnosti prebiehajú stavebné
práce investiènej akcie hlavný kanalizaèný zberaè od Domova dôchodcov po koniec Stupavy. Èas
stavby je realizovaná v súèinnosti
so spoloènosou DURA a pod¾a
spádových podmienok bude odkanalizovaná ulica Malacká a v
budúcnosti i pri¾ahlé ulice Paite,
ktoré spåòajú podmienky pre gravitaèné odkanalizovanie smerom do
preèerpávacej stanice. Túto na svoje náklady vybuduje DURA pod

Borníkom. Odtia¾ výtlaèným potrubím pôjde spä po ulici Rímskej
do gravitaènej kanalizácie. Spoloènos DURA na svoje náklady vybuduje okrem preèerpávacej stanice aj výtlaèné potrubie a kanalizáciu od preèerpávacej stanice po
svoju prevádzku. Na vybudovaný
hlavný kanalizaèný zberaè sa v
budúcnosti napoja ulice Nová, Rímska, Ferdia Kostku i lokalita
"Pai".
-msú-

Pozera ako vystraený somár!

Ráno v piatok 18. mája otriasol obyvate¾mi bytovky na elezniènej
ulici skutoèný ok. Majite¾ku psa napadol iný pes - bojový pittbul.
Stalo sa to v èase kedy deti odchádzajú do koly. Pitbull sa vo¾ne
pohyboval v okolí bytovky. Napadol najprv psa a potom ohrozoval
i majite¾ku. Od strachu a vo vlastnom záujme nechala svojho psíka
osudu a volala o pomoc. Zranený bol len psík. Predstavme si, e
by napadol diea. iadne reèi - kecy, e by to neurobil, neobstoja.
Tu konèí trpezlivos i faloná tolerancia, keï práva psa sú
povýené nad ochranu zdravia i ivota èloveka. Slovenskom otriasla tragédia, kedy psy napadli diea a toto zraneniam pod¾ahlo.
Vyhaslo ivot dieaa a ivot rodièov stratil zmysel. Po Stupave
pobehujú psy i celé svorky psov. Grupujú sa pri naich bezdomovcoch, ale vidie ich aj bez ich "pánov". Niè sa s tým nerobí,
nikomu to nevadí? Poèkáme si na podobnú tragédiu?! Lebo ich
nemono utrati, nemáme pre nich vybudované záchytné koterce,
nemáme narkotizaènú zbraò, ochrancovia zvierat ich nechú prija
do útulku, tak teda nech si behajú a èakajme na prvú obe! Èo
potrebujeme zai a prei, aby sa koneène urobil rázny krok v
prospech obèanov tohto mesta? Je to naozaj taký problém, aby sa
nedal definitívne vyriei? Ak sa tieto slová dotkli milovníkov zvierat, nech mi odpustia, ale ja milujem svoje deti a moje deti majú
strach hra sa na dvore pri bytovke, èi na detskom ihrisku. A
právom oèakávajú, e sa nebudem len pozera "ako vystraený
somár"!
Pavel Slezák

Vývoz splakov so zmenami
Poslanci MsZ prijali návrh MsPTS, ktorý riei postup pri vývoze splakov
s príspevkom Mesta Stupava. Mesto Stupava poskytuje príspevok na
vývoz splakov obyvate¾om Mesta Stupava (pod¾a §3 zákona è.
369/1990 Zb. -obyvate¾om obce je obèan, ktorý je v nej prihlásený na
trvalý pobyt). Príspevok s aposkytuje pre rodinné a bytové domy s
popisným èíslom v katastri mesta Stupava ak sa jedná o domy , ktoré
sa nachádzajú v zastavanej èasti mesta Stupava a pritom nejde o
sluobné, prípadne pohotovostné domy alebo byty. Príspevok neprislúcha na vývoz z chát, prípadne záhradkárskych osád a na vývoz z tých
domov, kde boli ich majitelia vyzvaní k napojeniu sa na kanalizaènú sie
a k uvedenému termínu túto výzvu nesplnili. Poskytnutie príspevku je
podmienené tým, e mesto neeviduje voèi obèanovi iadne záväzky.
Príspevok bude poskytnutý na dopravné výkony pri vývoze splakov v
sume 2.100 korún na jeden dom (s popisným èíslom) na obdobie jedného roka, prièom suma 2.100 Sk vychádza z výky príspevku mesta na
vývoz splakov schválená v rozpoète na rok 2001, ktorý predstavuje
èiastku 700 tis. korún. Príspevok 2.100 Sk bude poskytnutý na
dopravné výkony MsPTS Stupava pri vývoze splakov v èiastke 350
korún na jeden vývoz t.j. 6 vývozov v benom roku v pravidelných dvojmesaèných intervaloch. Zvýené náklady na dopravné výkony pod¾a
kalkulácie dopravných výkonov MsPTS si bude hradi obèan. V tejto
èiastke nie je zahrnutý poplatok za èistenie odpadových vôd, ktorý
bude úètovaný zvlá za skutoène vyvezené mnostvo (m3) a bude
hradený obèanom. Opatrenie riei najmä situáciu, kedy v rodinných
domoch ije viac rodín a doadujú sa poskytnutia príspevku na viac ako
jednu domácnos. Poskytnutie príspevku je viazané na dom s popisným
èíslom, teda poèet rodín ijúcich v dome nie je rozhodujúci pre uznanie
príspevku na vývoz splakov. -ps-
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Osemdesiat rokov stupavského futbalu
Dorast získal putovný pohár bratislavskej upy ako najslunejie mustvo a pri tejto
príleitosti zohral priate¾ský zápas s dorastom K Bratislava s výsledkom 1:1. Za dorast
vtedy hrávali Karol Slezák, Ján Bauer, bratia Kristínovci, tefan Dará a ïalí.

Snímka je zo zápasu dorastencov Stupavy a
K Bratislva (1:1), po ktorom dostali Pohár
slunosti. Pod vedením trénera Karola Kubíèka hrali títo hráèi: Albert Jurkoviè, Ján
Bauer, Jozef Brunovský, Frantiek Aboth,
Michal Blaíèek, Ján Brezovský, tefan Klas,
Jozef Gajarský, Frico Kristín, tefan Dará,
Jozef Gera. Fotografia pochádza z archívu
pani Anny Daráovej.
V roku 1946 u mustvo hralo v I. triede a
dokonca bojovalo o postup do divízie.
Najväèia fabrika v Stupave - cementáreò
podporovala futbal, aj názov klubu sa zmenil na Sokol Cementáreò. Jeho predsedom
sa po roku 1948 stal Jozef Jelaèiè, tajomníkom bol Karol Kulíek. V ïalích rokoch sa
vystriedali na stupavskom ihrisku a v súaiach ïalie generácie hráèov a funkcio-

nárov.
Od roku 1953 a po dneok klub nesie
názov Tatran Stupava. Klub s týmto názvom
dosiahol aj svoje najväèie úspechy. Medzi
hráèov, ktorí v tomto
období najèastejie
hrávali mono zaradi
bratov Kristínovcov, J.
Pavlíèka, P. Brbúcha,
A. Bencu, F. Malca, F.
Geru, . Kubíèka, J.
Bartalského.... Neskorie sa do mustva
dostali i mladí hráèi
ako F. Ivica, J. Brli, .
Piaèek, J. Samuel, R.
ivnér, R. Koirér, Ján
a Jozef Chrupkovci,
A. Dostál, B. Kovaèiè.

V tom èase sa tréneri nemenili tak èasto a
dlhé roky trénovali Jozef Sedlák a Ján Malinovský ...
Dlhoroènými hospodármi boli Rudolf
Pavlíèek a tefan Dará s manelkami. Vo
funkcii predsedu sa vystriedal rad obetavých ¾udí - J. Jelaèiè, J. Slezák, F. Brezovský, . Kalina a ïalí. Zaèiatkom 50- tych
rokov sa zaèal brigádnicky budova dnený
tadión, na ktorom sa zaèalo hráva na jar
roku 1959.
(pokraèovanie nabudúce, pod¾a rozprávania Jaroslava Pavlíèka zozbieral a spracoval
Ivan Bartalský)
Fotografia je zo zápasu Lamaè - Stupava
2:11. Góly strelili: Pavlíèek(4), Brbúch (3),
Benca (2), Kristín (2). Z¾ava stoja: Jozef
Popluhár, Július Varjú, Frantiek Gera, Bartalský Ján, Pavol Brbúch, Kristín Bohdan. V
podrepe sú Frantiek Malec, Anton Jedlièka,
Jaroslav Pavlíèek. Leiaci: Anton Bobák,
Anton Benca. Tréner: tefan Kubíèek.

Deò matiek v Pastoraènom centre
Katolícka jednota Slovenska poboèka Stupava, Hnutie kresanských rodín v spolupráci
s vdp. dekanom Felixom Mikulom zorganizovali 20. mája 2001 v Pastoraènom centre
stretnutie mamièiek, ich ratolestí a
kresanských rodín z príleitosti Dòa matiek.
Pán dekan v úvodnom slove vyzdvihol
osobnos Panny Márie ako naej duchovnej
Matky i ostatných ien - matiek opatrujúcich
ivot. Materinská láska je dar, ktorý prináa
odvahu, dodáva istotu, videnie sveta z tej
lepej stránky. Mária má moc lásky, ktorou
Boh vymedzil jej poslanie, preto k nej mono
prís s dôverou, tak ako chodíme k vlastnej
matke a sme si istí, e nám porozumie a
vybaví aj to, èo by ináè nebolo moné.
O kultivovaný kultúrny program sa prièinili
hlavne iaci Základnej umeleckej koly
v Stupave, M. Tomkoviè, D. Mislovièová, K.
Lacíková, A. Vavrinová, M. Mader a M. Kollaroci za doprovodu a pod vedením zástupkyne riadite¾ky p. Gerbocovej. Slzy dojatia
vtlaèila prítomným enám matkám recitácia
M. Kováèa i príhovor Ing. ¼. iaka za Hnutie

kresanských rodín. Hudobný darèek bratov
Barusovcov príjemne prekvapil, ale i
zaskoèil, hlavne starie matky, zvyknuté viac
na materèinu.
Popri peknej hudbe a milom slove vetkým
dobre padlo malé obèerstvenie, ktoré
pripravili èlenky Katolíckej jednoty s
prispením sponzorov Mäso-údeniny Peschl,
Potraviny BB Brbúch, Potraviny Hrica, MKM,
Klub KDH Stupava, ako aj viacerých obetavých Stupavjanek - dobrých duí, ktoré
doma napriekli chutné koláèe. Vetkým
úèinkujúcim, sponzorom aj obetavým
nemenovaným mecenáom patrí srdeèná
vïaka.
V programe poboèky Katolíckej jednoty
máme viacero podobných podujatí, ktorých
cie¾om je stretávanie sa obèanov Stupavy i
blízkeho okolia s príjemnými záitkami v príjemnom prostredí.
Pozývame preto vetkých, starích,
mladých a mláde na ïalie podujatia KJS
poriadaných pre pouèenie, zábavu i oddych.
(es)

CEVASERVIS 310 s.r.o.
Cementárska 15
Stupava 900 31

Plastové okná a dvere
odbyt:
Tel.: 07/ 6025 2225
Tel.: 07/ 6025 2226

STAVEX - Mackoviè
Stupava 900 31
Sládkovièova 13

stavebné práce
vodointalaèný materiál
tel: 07/6593 3674
0903 751 157
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Zosobáili sa
Pe t e r P í r a I v o n a I f k o v á
Martin Illi a Janette Chmelová
M a r t i n F i s c h e r a Pe t r a J á n o  í k o v á
Juraj ebest a Mariana Janeèková
Pa t r i k L a c h k o v i è a M i c h a e l a M i c h a l i d e s o v á
M g r. M i c h a l R e p a a I n g . I v e t a H a r a s l í n o v á
M a r e k Po k o r n ý a K a t a r í n a R y b á r o v á
¼ubo Liïák a Renáta Pittauerová
Ivan Kamhal a Zuzana Bednáriková
Pe t e r N a v r á t i l a M g r. R e n á t a Ko  u c h o v á

Poïakovanie

Touto cestou chceme poïakova pani uèite¾ke Sonke Kohútkovej
za krásne chvíle preité na kolskom výlete v dòoch 16.5. - 20.5.
2001 v Prenèove, okres Banská tiavnica. Navtívili sme tiavnické
Bane, krásny zámok vo Svätom Antone a dosiahli sme i najvyí
vrchol v kraji - Sitno. Veèerné opekaèky a iný zaujímavý program to boli záitky, na ktoré budeme dlho spomína. Ïakujeme aj dôstojnému pánovi Miloovi Kohútkovi, ktorý nás priiel duchovne
podpori. Nae poïakovanie patrí aj naej Ivetke, tete Kahanici,
rodinám Pírovcov a Stríbrnských, ktorí sa nám postarali o batoinu.
Vai nezbedníci zo 7.B - Filip, Jakub, Martin H., Nina, Ria, Lucia K.,
Pea, Robo, Roman, Lucia B., Svetlanka, Majo, Mia, Hanka, Katka,
tevo, Ivona, Mio, Palo, Martin V., Nikola, Soòa, Aïa, Lucia B.

Unikátne doklady minulosti
Vïaka húevnatému objavovaniu
minulosti svojho rodného kraja,
kto-rý je tak typický pre akademického maliara Milana Kubíèka,
môeme uverejni jedineèné a
mimoriadne
vzácne
kresby
pajtúnskeho hradu a vedutu Stupavy. Ako píe v sprie-vodnom liste
ku kresbám pán Ku-bíèek:" V roku
1637 umiera nemec-ký cisár a
uhorský krá¾ Ferdinand II. Jeho
nástupcom sa stáva jeho syn Ferdinand III., ktorý Vestfálskym mierom
podpísaným v roku 1648 ukonèil
tridsaroènú
vojnu.
Krajinou
súèasne zmietali povstania. Nástupcom rebela Bethlena sa v Sedmohradsku stal Juraj Rákóczi I. Krá¾
Ferdinand III. disponoval len slabým vojskom a bol nútený podpísa
s ním v Linci v roku 1645 mier.
Obidve povstania, sa odohrávali
hlavne v Hornom Uhorsku, následky ktorých znáali hlavne poddaní a
¾achta týchto území. V roku 1647
ete za ivota svojho otca Ferdinanda III. , bol za uhorského krá¾a
zvolený jeho syn Ferdinand IV.
Roku 1650 Ferdinand IV. vo Viedni
zomiera.
Pravdepodobne v predstihu, na
príkaz krá¾ovskej vrchnosti, z obavy
pred Turkami a povstaleckými
rebelmi , nakreslil Johann Le Dentu
(1602 - 1654 / 5 / ?) sériu lavírova-

ných sépiových kresieb hradov a
pevností. Takto vznikol vedutový
poh¾ad na Stupavu, nápis: STAMPFA s èíselným oznaèením: 55 a
hrad Pajtún, nápis: PAILNSTAIN s
èíselným oznaèením: 56, 57. Pod¾a
môj-ho odhadu mohli vzniknú
medzi rokmi: 1622 - 1654 (5)? Originály sa nachádzajú v Budapeti
(Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Kép-csarnoka - Historická obrazová ga-léria maïarského národného mú-zea).
Tým, kto dal tento príkaz bol s
ve¾kou pravdepodobnosou Pavol
Pálffy, ktorí od roku 1619 bol vlastníkom Pajtúnskeho hradu. Tento
bol ve¾mi zanedbaný a preto ho dal
s ve¾kými nákladmi prestava, rozíri a modernizova. Z tohto obdobia pochádza i z tehál murovaná
hladomoròa. Poèas tridsaroènej
vojny bol hrad útoèiskom pre okolité poddanské obyvate¾stvo. Neskôr
hrad pevnos v neprístupnom horskom teréne sa stal nepohodlným,
a preto sa rozhodol prestava Castrum de Stomfa, niekdají vodný
hrad v Stupave, na pohodlný katie¾
v renesanènom slohu. Bol ve¾mi
mohutný a stal sa ob¾úbeným sídlom uhorského palatína."

Poïakovanie

Vyslovujeme úprimné poïakovanie vetkým, ktorí sa zúèastnili na
poslednej rozlúèke s naou drahou mamièkou p. Martou Hurbanovou.
Ïakujeme za prejavenú sústras a kvetinové dary. Osobitne ïakujeme
zástupcom z jej posledného pracoviska z FTV UK Bratislava.
- smútiaca rodina -

Letné kino pozýva

Mestské kultúrne stredisko Stupava oznamuje,
e od 3. júla bude v prevádzke letné kino
BORNÍK v Amfiteátri v Stupave. Zaèiatok predstavenia o 21.30 V prípade nepriaznivého poèasia sa premieta v KD so zaèiatkom o 21.00 hod.

Program na mesiac júl:

13. 7.
17. 7.
10. 7.
14. 7.
17. 7.
21. 7.
24. 7.
31. 7.

Kámo, kde mám fáro
Po èom eny túia
Nepriate¾ pred bránami
Ja, moje druhé ja a Irena
Zmluva s diablom
Stroskotanec
Múmia sa vracia
Hanibal
Stupava - veduta

Pajtún

Pajtún

(pod¾a akad. mal. M. Kubíèka,
upravené,krátené)
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