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V
Kultúrnom dome sa
kona!a píenárua schôdza
rady
rodičov. Záujem bo! ua Stupavu
m im oriadne ve!Tíý, možno to bo!o
tým, že sa tu predstaví! rodičom i
verejnosti uový riaditeľ zák!adnej
škoiy. Predstaví! svoje p!áuy, svoj
pohľad ua stav ško!y, predstaví!
svoje zám ery... I keď je už otravné
počúvať o tom, že ško!a uemá fiuaučué prostriedky ua kriedy, čis
tiace prostriedky, nehovoriac už o
uák!aduých opravách strechy, sociá!neho zariadeuia apod., bude to asi
pravda a reatita dneška, že prob!ém
numero uno každého riaditeľa je
zabezpečiť riadny chod ško!y po
stránke materiá!neho vybavenia.
R iaditeľ ško!y, napriek všetkým
prob!émom, pôsobí! optim isticky a
s dôverou sa obraca! na rodičov s
prosbou i žiadosťou o pomoc pri
drobných opravách a zabezpečení
Pos!eduý farebný pozdrav jesene - dyňové strašid!á podľa fantázie d e t í.
bežného vybavenia ško!y - kriedou a
papierom počnúc. Neváha! postaviť
K!ub voľného času p ri M sK S S tu p a v a ozn am uje
sa do pozície prosebníka v mene
inštitúcie, ktorá má vzde!ávať a
Mestské kultúrne stredisko Stupava napĺňa svoj prísľub a napriek finančným
vychovávať generáciu, ktorá na
problémom otvára rad možností pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže.
stúpi na miesta svojich rodičov a
Predpokladáme, že z ponuky si deti dokážu vybrať svoj obor a nájdu pre svoje záujmy
bude m usieť im zabezpečiť dôchod
uplatnenie. Informačná kampaň t. č. prebieha na základnej škole a touto cestou chceme
ky a pokojnú jeseň života.
informovať rodičov o možnostiach, ktoré sme pre školský rok 1997/98 pripravili. Otvo
Z ľudského hľadiska sa riaditeľovi
možno uš!o pochopenie a nás!edne i
podpora.Treba si potožiť otázku
kam sm e to až zaš!i, že z našich
nema!ých daní sa nedostáva ško!stvu ani na kriedy ? Je táto tendencia
- podporovania ško!y rodičmi !en
prechodnou zá!ežitosťou a!ebo takto
to už bude naveky? Nema!i by sa
sústrediť prostriedky od rodičov,
firiem, mesta na rozvoj mimoško!skej
a nadštandartných činností
ško!y v záujm e rozvoja nadania
našich detí?!
Podporme svoju
ško!u, svoje deti, nenechajm e ich v
mizérii , za ktorú nemôže vedenie
škoty, a!e ani my...
-ps-

renie záujmových krúžkov závisí od ich naplnenia, a preto upozorňujeme, že treba sa
rozhodnúť najneskôr do 30. 10. t.r.Prihlásiť svoje dieťa treba v kancelárii Kultúrneho
domu. Poplatok za krúžky je skutočne len symbolický a predstavuje „ záväzok", že
dieťa bude krúžok navštevovať. Začíname s touto aktivitou v situácii, ktorá nie je
„ružová", ale verúne, že záujem a konečný efekt budú dostatočnou satisfakciou a úspeš
ným štartom pre budúci rok.

Pripravujeme otvorenie nasledovných záujmových krúžkov:
- moderný tanec, mažoretk^, country tance, tanečná rytmika pre
MS, oerobic
- chovateľský krúžok - exot^, ps^, mačk^
- modeiórsk^, šikovné ruk^, turistika,
- jazykové kurz^ -ongtičtina, nemčina, francúzština

Po p latk y : zo jaz z o vé kurz^ 500,- Sk no 8 mesiacov,
zo ostatné: 100,- Sk zo 8 mesiacov. !nfo: 5934312 p. Sobo!i?ovó

Zapadalo mcataké zaátupitcígtvo
Vo štvrtok 11. septembra
zasadaio mestské zastupiteľstvo.
Riadiio sa nasiedovným progra
mom: - kontrota ptnenia uznesení.,
návrh na schvátenie prísediacich kraj
ského a okresného súdu., pinenie roz
počtu mesta za !. potrok 1997 a sta
novisko HK k čerpaniu rozpočtu mesta
a príspevkových organizácií., rozbor
stavu a úrovne vybavovania sťažností.,
návrh zmtuvy Johnson Controis tnternational, spol. s r.o. a mesto Stupava.,
veci majetkové., interpeiácie., rôzne.

Voľba prísediacich
V zmysle zákona č. 80/1992 Zb, pri
mátor mesta predioži) návrh na voľbu
prísediacich Okresného súdu v Matackách a Krajského súdu v Bratistave : za prísediacu Okresného súdu v maiackách p. Viimu Vígerovú a za príse
diacu Krajského súdu v Bratistave p.
Máriu Škrovanovú. MsZ návrh prero
kovalo a zvotiio obe menované podľa
návrhu.

Pinenie rozpočtu
V rozbore hospodárenia mesta za i.
potrok bolo konštatované nízke pinenie
výdavkových poiožiek : obstarávanie
kapitálových aktív, projektová inži
nierska činnosť, investičná výstavbasanácia skládky.
V prípade nevyčerpania finančných
prostriedkov do konca r. 1997 na ob
starávanie kapitálových aktív i na pro
jektovú činnosť bol návrh tieto pros
triedky previesť do rezervného fondu .
Poslanci odsúhlasiii presun nevyčer
paných prostriedkov do účeiového
fondu pre rok 1998.

Úprava stravnej jednotky v M sSS
Na túto tému už dlhší čas prebiehala
diskusia, pretože mestské stravovacie
stredisko plní svojou činnosťou sociál
ny program, teda zabezpečuje stravo
vanie predovšetkým pre dôchodcov,
osamelých a bezvládnych ľudí. Dote
raz pre všetkých stravníkov platila
jednotná cena stravnej jednotky, ktorá
však bola upravená podľa výšky
dôchodku,a to nasiedovne:
výška dôchodku
2.500 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
5501 - 6000 a viac

stravná jednotka
24,-Sk
25,-Sk
26,-Sk
27,-Sk
28,-Sk
29,-Sk
30,-Sk

pričom limit stravy je pri všetkých 23,Sk, výška stravného sa tíši ten v prí
spevku na réžiu a to v rozpätí od 1 do
7 korún. Hodnota stravnej jednotky komplet obed- je v MsSS 40,- Sk, teda
mesto prispieva na stravu v rozpätí od
10 do 16 korún.

Úprava stravnej jednotky podľa výšky
dôchodku ptatí od 1.10.1997.
Mesto týmto krokom neustupuje od
svojej sociátnej potitiky, ten spravodtivejším spôsobom prispieva na stravo
vanie tak, aby bota zohľadnená miera
odkázanosti na sociátnu pomoc a starosttivosť zo strany mesta. Naďatej
pokračuje rozvoz stravy.

Zm!uva s Johnson Controis
Ako sme už informovati, mesto musí v
najbtižšom období vyriešiť probtém
tepelného hospodárstva. Postanci po
prvom návrhu firmy Johnson Controt
žiadati vytvoriť skupinu odborníkov,
ktorí by preskúmati všetky stránky pri
pravovanej zmtuvy a návrh ti zmtuvné
podmienky prijateľné pre obe strany.
Mesto na reatizácii projektu bude par
ticipovať formou finančnej výpomoci v
dvoch sptátkach spotu vo výške 13
mit. korún. Cetkové rozpočtové náktady budú vo výške 43 mit Sk, pričom
firma JCt vtoží 30 mit Sk a stavbu bu
de užívať 10 rokov. Btižšie podmienky
sú predmetom zmtuvy.

Prístupová komunikácia
Mestské zastupiteľstvo na záktade
odborných posudkov a vyjadrení
schválilo prístupovú komunikáciu ku
sktádke odpadov Stupava- Žabáreň po
trase ut. Zetezničná a Mierová, na
koľko táto vyhovuje s ohľadom na
súčasnú zníženú frekvenciu a tonáž
vozidiel prichádzajúcich na sktádku.

Majetkové veci
Mestské zastupiteľstvo začato reali
zovať potitiku odpredaja nehnuteľností
v majetku mesta subjektom, ktoré tieto
buď majú v dtohodobom prenájme
atebo predtožili perspektívny podnika
teľský zámer, po predchádzajúcej prí
prave podktadov boli predtožené na
schvátenie: odpredaj pozemkov pre
podnikateľské
aktivity
firme
PCentrum, odpredaj pozemkov pod te
nisovými kurtami pre TK Stupava, po
zemky pod Parkhotelom, odpredaj po
zemkov a Regeneračného centra, dthodobý prenájom pozemkov, na kto
rom sa nachádza areát štadión T J Ta
tran Stupava, výmenu pozemkov
medzi a.s. Cevaservis a mestom Stu
pava, odpredaj budovy „Tančiareň".
Všetky predložené návrhy poslanci
schváliti.

interpeiácie
Postanci upozorniti na - riešenie čier
nych stavieb v záhradkárskych osa
dách na území mesta, - žiadati prís
nejšiu kontrotu dodržiavania štatútu ži
votného prostredia predovšetkým zo
strany mestskej potície - neporiadok
pri veľkoobjemovýh kontajneroch, di -

voké sktádky odpadov a pod., - žiadati
o zriadenie verejných tetefônnych au
tomatov a poštovej schránky aľd.
Na záver prijatí postanci uznesenie.

Odbor sociálnych vccí OÚ Malacky
v nových priestoroch
Vysunuté pracovisko OÚ
Maiacky - odbor sociátnych vecí sa
premiestniio z pôvodných priesto
rov v Parku do budovy mestskej
poiície v Stupave - pri reštaurácii
Maroš. V týchto priestoroch úradujú
v pôvodnom rozsahu.
Úradné hodiny : po 8.00 - 12.00,
13.00-15.30., ut- nestránkový deň.,
st 8.00 -12.00, 13.00 -16.30., št 8.00 11.30, 13.00 -15.30., pia 8.00 -12.00.
Teiefónne čísio: 5935140, 5934551.
Kam s ním ?
Túto otázku rieši ti
organizátori stávností kapusty, keď medzi návštevníkmi
neustáte pobehovat bezprizorný vtčiak.
Nikoho síce nepohrýzot, ate obťažovat
a ohrozovat. Nebudeme menovať inšti
túcie, ate v Stupave sa kompetentní
dištancovali, v Bratistave podobne reagovati útutky, záchytné stanice i
ochrancovia zvierat - nemati priestory
pre jeho umiestnenie. Vtčiak nikomu
nepatrí, je teda obecný. Napriek tomu,
že sa zdá byť zdravý - obchádzali a
zaobchádzati s ním, ako keby bot pra
šivý. A tak Bratislava má svoju posta
vičku schone Náciho, Stupava bude
mať - tútavého Wotfa-

Na poátťiežkc

Prišiet cirkus, hurá! Pokračovatelia
tradície stávneho rodu Berouskových
zavítatí so svojím umením i k nám.
Sotídne vystupovanie, čistota, zaují
mavý program, cena vstupného na
Stupavu síce nenormátna, v okotí úpl
ne bežná. Nerátati však so silným
hnutím ochrancov zvierat, ktorí sa vybúriti na ptagátoch a informačných tabutiach. Podľa ich stov, stretávajú sa s
aktivitami ochrancov zvierat i v Če
chách. Prídu, prezrú si stajne, zdra
votný stav zvierat, krmivo a odídu ate
bo sa postavia pred poktadňu a stušne
protestujú. U nás pod pláštikom dobrej
myštienky pokrestia ptagáty perverz
nými obrázkami, rozkopú tabute možno topánkami z pravej kože...
A tak z myštienky ochrany
zvierat zostala ten trapná póza, ako
mnohokrát, keď sa zneužije i tá najtepšia idea. Možno nám nemusí zátežať na tom, čo si mystia nejakí
„cirkusanti", ate úroveň sa posudzuje
aj podľa úrovne protestu.
Jednoducho pod úroveň!
-ps-

Príprava rozpočtu
na rok 1998 - odštartovaná
V utorok 14.10. zasadá finančná komisia
pri tzv. prvom čítaní návrhu rozpočtu
mesta a príspevkových organizácií na rok
1998. Ešte pred jej zasadnutím sme poiožiii
dve otázky predsedovi finančnej
komisie !ng. J. Beiešovi.

Stupavan: Prípravám rozpočtu na rok
1998 určite predchádza dôkiadná anaiýza vývoja príjmov i výdavkov mesta v
tomto roku. Ako hodnotíte tohtoročný
vývoj a čo znamená pre budúci rok,
predovšetkým v obiasti príjmov a ich
napinenia ?
!ng. J . Be!eš : Je už „tradičným" po
stupom pri spracovaní rozpočtov na
nasiedujúci rok, že sa vychádza z
anatýzy
predchádzajúcich * období,
mysiím tým predchádzajúci rok a upiynulé obdobie prísiušného roka. Pri
príprave rozpočtu na rok 1998 máme
naviac k dispozícii anaiýzu vývoja
príjmov a výdavkov za dihšie časové
obdobie, čo považujem za určitú výho
du oproti predchádzajúcemu obdobiu.
Treba však pripomenúť zásadnú sku
točnosť, ktorá negatívne poznačí roz
počet mesta pre rok 1998 a tou je
zavedenie osobitného režimu na skiádke odpadov, čo má vážny dopad na
tvorbu príjmov mesta - ich podstatné
zníženie až do uvedenia riadnej prevá
dzky na skiádke. Spomínaná anatýza
ukazuje na nepriaznivý vývoj v tom
smere, že výdavky na prevádzku
mesta neprimerane rastú, pričom in
vestičné výdavky zaznamenávajú ne
ustály poktes. Tento jav považujem za
neprirodzený a je potrebné vynaiožiť
značné úsiiie k „otočeniu" tohto trendu.
Pri spracovaní rozpočtu na rok 1997
sme uvažovati v čísiach z roku 1996.
Súčasný stav je však poznačený zá
sadnými zmenami - znížením príjmov
zo skiádky už v tomto roku takmer o
poiovicu. Táto skutočnosť viedia k
úprave rozpočtu, k zníženiu výdavkov v
ceiej škáte mesta, mystím tým rozpoč
tov mesta a jeho príspevkových orga
nizácií. Tieto zmeny boii schváiené v
zastupiteľstve a ďaišie úpravy budú
predmetom rokovania nadchádzajúce
ho zasadania. Pre pokrytie investičných
výdavkov r. 1997 mesto pristúpiio k
čerpaniu úveru a k napineniu príjmov
r. 1997 i r. 1998 boii schváiené niektoré
predaje majetku mesta. Keď hovorím o
naptnení príjmov z predaja majetku,
musím uviesť tiež stanovisko finančnej
komisie, že tieto príjmy nemaii by byť „
spapkané" prevádzkou mesta ako
ceiku. Pri tvorbe rozpočtu 1997 boi
vytvorený pňestor na prípravu investícií
pre rok 1998. Mystím si, že nebo! do
statočne využitý, čo môže nepriaznivo
ovptyvniť investičné zámery r. 1998.

Pre príjmy bude dôtežitá tiež piatobná
discipiína všetkých občanov mesta
vypiývajúca z popiatkov podľa schváiených VZN mesta Stupava. Dotýka sa
to rozhodujúcich podnikateľských sub
jektov na území nášho mesta vo väzbe
na daň z nehnuteľností a tiež dihodobých dižníkov mesta pri popiatkoch z
predaja aikohotu a tabakových výrob
kov. Skrátene možno povedať, že
úsporný systém v obtasti prevádzky
započatý v tomto roku treba p!ne za
pracovať do rozpočtu r. 1998.
Stupavan: Objem rozpočtových pros
triedkov pravdepodobne nebude tak
veľký ako v tomto roku. Baiík peňazí
na rozdeľovanie bude menší, v čom
vidíte priority budúceho rozpočtu a v
ktorých obtastiach predpokiadáte určitý
- prechodný útim?
!ng.J. Be!eš: V súčasnosti, keď sa
pripravuje rozpočet mesta a jeho prí
spevkových organizácií, ťažko konkrét
nejšie definovať zníženie v obiasti
príjmov a náväzne na to v obiasti vý
davkov. Predbežne sme z finančnej
komisie informovaii o cca potovičnom
znížení príspevkov mestským organi
záciám a obdobne sa to týka rozpočtu
mesta, tu mám na mysii výšku prí
jmov zo skiádky.Prioritu v rozpočte
mesta by maia v rámci možností do
stať investičná výstavba a v tejto kapitoie odstránenie závad na skiádke tak,
aby čo najskôr boi zabezpečený riadny
chod skiádky a tým i rast príjmov do
rozpočtu mesta. Pri investičnej výstav
be je potrebné vypracovať zreteľnú
koncepciu pre nasiedujúce roky. Rok
1998 bude v rozhodujúcej miere zame
raný na budovanie kanatizácie s jej
postupnou finaiizáciou - teda napoje
ním vyššieho počtu prípojok, čo by
maio priniesť určitý príjem mestu.
Nemožno nespomenúť akútny probiém riešenia výroby a zásobovania
sídiiska tepiom. Tento probiém si
vyžiada! čerpanie ďaišieho úveru, čo
však považujem p!ne za opodstatne
né.
Otázka znie, kde predpokiadám určitý
prechodný útim. Domnievam sa, že v
pinej šírke výdavkov na prevádzku
mesta a som toho názoru, že nie
prechodne, aie na dihšie obdobie,
dovtedy pokým prostriedky viožené do
investícií nebudú úmerne prevyšovať
výdavky na prevádzku mesta, respek
tíve nebude medzi nimi žeiateľný
pomer.
Tvorba rozpočtu mesta je ztožitý pro
ces, ktorý musí na jednej strane za
chytiť jeho potreby, vrátane špecifík a
na druhej strane pokryť ich zdrojmi.
Hovorím to preto, že v tejto forme
neboio možné podrobne rozobrať
všetky probiémy, čo nakoniec neboio,

ako predpokiadám, zámerom nášho
rozhovoru.
/rozhovor pripravii -ps-/

Zo zápisníka poiície
Dňa 7.9. prevzala hliadka MsP telefonický
oznam strážnika z ČOV Stupava, že pri záhumienkách stojí podozrivé vozidlo s bratislav
skou ŠPZ. Hliadka zadržala V.Š. a našla u
neho len niekoľko kusov kalerábov, za čo mu
udelila blokovú pokutu 300 korún.
Dňa 8.9. telefonicky ohlásil hliadke p. K., že
jeho sused Š.H. ho v podnapilom stave uráža
a vyhráža sa jeho rodine zabitím s nožom v
ruke. Hliadka odviedla Š.H. domov a informo
vala o prípade 0 0 PZ Zohor.
Dňa 13.9. bolo vo Vachálkovom rybníku obja
vené osobné auto Š100. Hliadka za pomoci
dobrovoľníkov auto z vody vytiahla a odviezla.
O nájdenom vozidle bola vyrozumená hliadka
0 0 PZ Zohor.
Dňa 26.9. hliadka objavila pri záhumienkách
podozrivé vozidlo a neďaleko i majiteľa so
synom pri nočnom zbere kapusty. Zadržaní
boli pokarhaní a kapusta bola odovzdaná
majiteľovi.
Dňa 29.9. zadržala hliadka v Obchodnom
dome Stupava dve podozrivé osoby , u ktorých
sa našli dve odcudzené peňaženky aj s dokla
dmi. K prípadu bola privolaná hliadka 0 0 PZ
Zohor.

Rkadémia vzdetóvania Pezinok
otvára kurz - angtického jazyka 2.
stupňa pre m ierne pokročilých v Kuitúruom dome v Stupave.
Vyučovanie bude prebiehať 2x týž
denne po dve hodiny, 50 hodín, cena
kurzu : 1800,- Sk.
Term ín
uzávierky
pre
prihiášky:
30.10.97, inform ácie v kanceiárii K ul
túrneho domu v Stupave, t.č.07/5934312.

Kurz začína 4.11. 97.

€L€KTROPR€DňJŇn
firmy Cevaservis Vás
pozýva no jesenný nákup
- svictidie!
- e!ektroinšta!ačného
motcfiá!u.
ňH C m

- 2 0 %
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záhradné svietid!á
!cn do vypredania zásob !
Otvóradc hodiny
po pi 7 .°°- 1 6 .°°
so 8 .°°- 1 2 .°°

- DEM X B LÁ 199? Víte-ncvíte, vc Stupovje zostavte, sú tom sudv vcHkc o v nfch zc!c kvoscnc...
S krátkym odstupom času píšem túto krátku sprá
vu o podujatí, ktoré po minuioročnej jednodňovej skúsenosti
prerástto do podoby, ktorá bude pravdepodobne, ak tento
deň budeme nad'ateje siáviť, trvaiá. Trojdňové siávnosti s
mnohými sprievodnými akciami, ktoré im predchádzati súťaž o najiepší recept, divadeiné predstavenie pre Stupa
vu, Stupavčanov a ich hostí atď,. boii vyvrchoiením ceioročných príprav. Priebeh a prevažne pozitívna odozva na podu
jatie je to, čo zostaio v pamäti a zároveň je podnetom do
budúcnosti.

Ženský zákon
Už v júni ohtasované divadeiné predstavenie pre Stupavu sa
uskutočnito v sobotu 20. septembra v Bratisiave v DPOH.
Od 17. hodiny vyhrávaia pred divadiom Vesetá muzika a
dievčatá v stupavskom kroji ponúkaii okoioidúcim zeiové
béteše, ktoré maii veľký úspech. Atmosféra boia siávnostná, pocity hrdosti a radosti / že sme sa dobre vybrati, že
sme dostati iístky, že sme Stupavjané.../ dokoná) burácajúci
smiech a apiauz , ktorými záhorácke pubiikum odmenito
hercov za ich záhoráčtinu, za veľké herecké umenie vyroz
právať kiasickú komédiu jazykom a pocitmi biízkymi nášmu
natureiu. Po skončení predstavenia sa konaio stretnutie
hostí s umetcami, vyhrávaia cimbaiová muzička, jedii sa
béieše a piio čisté víno...

M?í/ŕŕť/;ŕ//Hcŕ ŕi/j/ŕM/z/Mŕr// Aerco/M

Na dzivokém západze
V piatok 26.9. vrchoiiii prípravy výstavy ovocia, zeieniny a
kvetov. Do KD prinášaii pestovatetia svoje výpestky a
súťažné exponáty do súťaže o najčaščí huavičku zeiá, deti
prinášaii strašidietka, boto ich oveľa viac ako minutý rok a
boii pestrejšie - fantázia siáviia svoj sviatok. Čienovia or
ganizácií SZZ usitovne preberaii, vážiii, evidovaii, zháňati a
zvážaii exponáty, žiaci Strednej záhradníckej škoiy v Maiinove pod vedením p. Laknerovej aranžovaii výstavu, Stupavčania chodiii, obdivovaii, kritizovaii. Výstava boia načas
pripravená a o 18.00 hod ju siávnostne otvorii primátor
mesta.
Schyľovaio sa k večernému programu v štýie country, ktorá
má vďaka Stupavskému širáku u nás široké zázemie postucháčov. Pezinská kapeia Arion a deti zo súboru Niagara
z Bernotákova rozprúdiii krv i dobrú náiadu, ktorá pokračova!a diskotékou pre starších až do potnoci / a ďatej/. Stude

ná rosa padaia na strechu stanú a ľudia boii spokojní, že
nepadá na nich.

Na vozoch, picigioch a pješky...
V sobotu prebieha) jesenný jarmok, Stupavčania dospávati
prebdenú noc, mestečko ako vymreté a to už zo Záhorskej
Bystrice vchádza) do Mástu foiktórny súbor pri MO MS ve
dený p. Liďákom - pravdaže na voze, ťahaný koň
mi.Bystričania sa aj zľakii toho ľudoprázdna - oproti im išie)
ten štáb STV, a na odvahe im nepridaii ani prekvapené po
hľady a otázky domácich - co sa to deje, ket idú se spjevem?!-. Našťastie doraziti včas a ich „zetový pozdrav" bot
mitým prekvapením, ktorý postucháči oceniii búrtivým potieskom. Nasiedovaio vyhiásenie siávnosti kapusty, a to
prečítaním reguií - pravidiei, ktoré počas týchto dní v Stu
pave vstúpiii do piatnosti. Pre oživenie pamäti ich uvádza
me v pôvodnom znení:
Ma všeobecní známosŕ šec/(ým Sŕupas^anom, Máščanom,
domác/m a/ cezpo/n/m, bobaŕým a/ chudobným sa dáva, že
dneska/ seďefnaďvacáŕé/70 sepŕembra ro/(u pána ;edenŕ/s/c
dev^ecŕo sedem a devadesáŕ sa ve Sŕupavye a v Másce
vyb/asu/e preve//Aý sváŕe/( Deň ze/á.
Pamaŕa/a ŕebo, že po cb/ebye sme na/vyec by# ze
ze/á ž/v/ a zc/rav/, že bobacŕvo a suáva z nebo pocbádzá a
na vyečn/ súavu šec/(ýcb /(er/ bo doráb/a// a na česŕ ŕ/m co
bo doráb/a/ú sa vyb/asu/'ú ŕ/ŕo regu/e ;
-za/razu/e sa dnes a zayŕra bnogaŕ a drubýcb do roboŕy bon/ŕ
-za/razu/e sa zab/édaŕ, morúŕny osŕaŕ a drubým pr//(y rob/ŕ,
né ŕo ešče /cb ^nancom udá var
-za/(azu/e sa záv/dzeŕ, b/edntvŕ a červený odyedu osŕaŕ
-za/(azu/e sa cbudnúŕ, d/éŕy držaŕ, drubým šma/f do yedzeňá
Ŕaz/ŕ a reč/ ŕrús/ŕ, že negdo ye ŕen/(ý ya/( rúč/(a od moŕyAy a
neydo zas vyžraŕý
-za/razu/e sa absŕ/novaŕ, nad burčá/(em a v/nem nos obŕnaŕ
a drubýcb s/edovaŕ /(o/Ao čebo vyp/7/ a vyprávyaŕ o n/cb, že
s/opú
-za/(azu/e sa dzec/ do posŕe/e bon/ŕ, čefÝem, pe/(uem, súsedma a žandárma sŕraš#
-sečným co prodáva/ú sa za/(azu/e do očú a do ušú š/dz/ŕ,
/udz/ o/(rádaŕ, ceny /(az^ a dane zaŕa/ovaŕ
-sečným dokopy sa pr/Trazty/e dobrú vú/u šec/(ýma spúsobama udržovaŕ /
Toŕo necb má /raždý na pam/ac/, do/fáŕ bude pn n/.
Ker už pn n/ nebude, bude mu ŕo pnpomenuŕé.
Dané ve Sŕupa\%ŕe na Den ze/á.
Reguie potvrdii a k ich dodržvaniu vyzvai primátor mesta
ing. Daráš, ktorý zároveň otvorii Siávnosti kapusty-Deň zeiá
1997-. Nasiedovaio vystúpenie detského fotkiórneho súboru
Vienok, ktorý vedie p. H. Jurasová a jej dcéra D. Btahová.
Temperament detí, ich perfektné tance a ceiková choreo
grafia vystúpenia boii skutočne iahôdkou pre mitovníkov
foikióru. Medzitým sa do Stupavy dohrnutí novinári, teievízne štáby a všetci sa snažiti zachytiť atmosféru podujatia.
Obtetovati stánok p. Pieseckej, ktorá neváhata obtiecť sa do
„babkovského" a tak ponúkaia kvasenú kapustu, fotografo
val dyňové strašidieika i hiavičky kapusty na čeie s najťaž
šou od p. A. Maderovej, obdivovaii pomník „ šeckým zežratým huavičkám", krojovaných Bystričanov, proste prišii si
na svoje. Vyjadrovati sa pochvaine i s obdivom, že sa podariio v Stupave vymystieť a uviesť do života tradíciu zvtáštnu a pritom typickú pre Stupavu a Záhorie, postavenú
na zákiadoch práce roľníkov- pestovateľov zeieniny a pre
dovšetkým kapusty. Podujatie pokračovaio prednáškami,
čašou vína pre organizátorov, sponzorov a hostí a progra
mom Na našém humne divné vjeci sa dejú... Hviezdou pro
gramu bot Josef Zima s Vesetou muzikou, pri ktorom ožití
spomienky na mtadosť a staršie ročníky sa rozvášniti ako
miádež pri diskotékach. A potom že, po kom tí mtadí sú...

Vyh!ásenie výstedkov súťaží
V
nedeľu poobede sa k veľkému stanú hrnutí húfy
dovšetkým detí i rodičov na program, v ktorom okrem mas
kotov Safari parku účinkovaii Sandra Junasová a Majster N.
Zároveň sa však biížiia hodina H, teda čas vyhiásenia výsiedkov všetkých súťaží, ktoré k stávnostiam kapusty boti
vyhtásené. Medzitým do KD zavítaii šéfredaktorka Slovenky
p. Viestová s redaktorkou p. Potockou, majster kuchár p.
Ondrej Antovský a d'atší vzácni hostia, medzi nimi aj takí,
ktorí boti v Stupave každý deň. Pochutnati si na kapustných
múčnikoch a čakati na vyhiásenie výstedkov súťaží. Veľkú
chvíľu ohtásita znetka a riaditeľ MsKS p. Stezák vyhtásit
výsledky súťaže o „najčaščí huavičku zetá", do ktorej boto
prihlásených 22 kapustných htáv prevažne zo Stupavy a
IVtástu, pričom osem exponátov pochádzato zo Svederníka,
Strečna, Zbyňova a Kotešovej, teda z obtasti odkiaľ pochád
zala víťazná htavička minutého roka. Stupavskí pestovatetia
si však dati tentokrát zátežať a boto vecou ich cti, aby prvá
cena zostata doma. Doma však zostati napokon všetky
ceny, pretože : na treťom mieste sa umiestnita kapusta od
p. J.Madera z Mástu s hmotnosťou 8,45 kg., na druhom
mieste htavička kapusty s hmotnosťou 8,56 kg od toho
istého pestovateľa. Na prvom mieste sa umiestnita a
absotútnym víťazom pre rok 1997 sa sta!a htavička ka
pusty s hmotnosťou 12,2 kg od pestovateľky p. Anastá
zie Maderovej zo Stupavy- Mástu. Suverénne víťazstvo
boto ocenené búrtivým potteskom a uznaním pestova
teľského umenia pani IVtaderovej, ktorá pre tento rok zachránita česť stupavskej kapusty a pestovateľskej tradície.
Výstedky súťaže o najkrajšiu „ dzivokú buču" vyhtásita pred
sedníčka poroty dr.Nemcová, ktorá konštatovata, že porota
mata veľmi ťažkú útohu vybrať spomedzi toľkých výtvorov
detskej fantázie najkrajšie strašidietka. Zvotita teda prísne
kritérium - použitie ten prírodných materiátov a na základe
toho udetita v kategórii jednottivcov: 1. miesto Lucke Lachkovičovej, 2. miesto tgorovi Vesetému a 3. miesto Jurajovi
Juriovi. V kategórii kotektívov udetita: 1. miesto MŠ na Ru
žovej ut. v Stupave, 2. miesto MŠ Borinka a 3. miesto MŠ
Hviezdostavova ut.,Malacky.
Súťaž o najlepší recept na jedto z kapusty vyhodnotí) pred
seda poroty p. Antovský, súťaž ocenita vo svojom príhovore
šéfredaktorka časopisu Stovenka dr. Viestová.
Stávnosti kapusty po vyhtásení výstedkov súťaží sa pomaty
btížiti k svojmu vyvrchoteniu. Pre radosť mtádeže vystúpita
skupina Exit a koncert pokračovat diskotékou. Päť minút
pred deviatou nastato ticho a všetci s napätím očakávati
ohňostroj - žeravú bodku za stávnosťami. Exptózia svetiet a
farieb a koputy drobných ztatistých hviezdičiek prikrytí Stu
pavu, aby za okamih zmizti, stratiti sa v tme a pottesku
Stupavčanov, aby zostali ten v spomienkach.
Veríme, že trojdňový maratón dobrej nátady bot úspešnou
bodkou za tohtoročnou sezónou a Stávnosti kapusty budú
vždy vyvrchotením kuttúrneho a spotočenského života v
našom meste.
Pochopiteľne starosttivo sme stedovati priebeh stávnosti a
máme dobre zmapované stabé miesta, skúsenosti vyhod
notíme, aby sme v roku 1998 pripraviti pre Stupavu a jej
hostí slávnosti na ešte tepšej úrovni. Stupava, Stupavčania
a tradícia, na ktorej staviame,si to zastúžia.

pre

Ze!é sa mosí najprv pjekne porezat...

... a potom sa m osí vjedzet prodat, že pani Piesecká !

Bystričané doš!i se spjevem a pjekne v krojoch

Na záver Mestské kultúrne stredisko ďakuje organizátorom výstavy výborom organizácií SZZ - miestna organizácia a organizácia Cevaservisu, p. Kosíkovi za zapožičanie vzácnych exemplárov historických
traktorov, občanom Stupavy a Záhorskej Bystrice za zapožičanie
poľnohospodárskeho náradia, firme Unicom za exponát súčasnej tech
niky, podnikateľom za podporu a firmám za materiálnu i technickú
pomoc. Všetkým poďakujeme listom.
V
stredu 8.10. sa konato v sobášnej sále oficiálne vyhodnotenie
podujatia. Prípravy na Deň zelá 1998 začínajú...
P. Siezák riaditeľ MsKS
Historické kusy - traktory veterány- zo zbierky p. Košíka

Okresná výstava
ovocia, zeteniny a kve
tov v Stupave
Výstava sa konala v
dňoch 26.a 27.9.1997 v rámci
Slávností kapusty. Exponáty na
výstavu prinieslo 44 vystavova
teľov, z toho 7 bolo z obcí nového
okresu Malacky, 1 bol Agrárna
spoločnosť /OŠM/ s.r.o. Doľany a
SM Landors.r.o. Stupava. Ostatní
vystavovatelia boli zo Stupavy a
Mástu. Výstavu otvoril riaditeľ
MsKS p. Slezák za účasti primáto
ra mesta Stupava Ing. Daráša a
zástupcov OV SZZ a ZO SZZ
Stupava. Hodnotiaca komisia OV
SZZ vyhodnotila spolu 169 vzoriek
z toho 109 vzoriek ovocia a 60
vzoriek zeleniny.
Za ovocie získali vystavovatelia 5
prvých, 5 druhých, 5 tretích miest
a 23 čestných uznaní.

ne, Vitiam Kollaroci za kolekciu
ovocia, Ladislav Rác za hrušky.
Za zeleninu získali vystavovatelia
5 prvých, 5 druhých, 5 tretích
miest a 14 čestných uznaní,
t. miesto získati:
Jozef Gašparovič za mrkvu
„Holandská", za cibuľu , Stuttgart"
Albín Šefčík za pór Elefant, Emília
Brezovská za kolekciu papri
ky, Eduard Polák za tekvicu Gigant
!). miesto získaii
Emília Brezovská za kolekciu pa
priky, Rudolf Peši za zemiaky rohlíkové, Terézia Rácová za zemiaky
Resy, Mária Šišová za cibuľu
Weltruská, Rudolf Rác za kaleráb
Gigant.
ti!, miesto získaii: František Fabián za tekvicu Gigant, Emília
Schwarzová za kolekciu zeleni
ny,Jozef Binder za petržlen dlhokoreňový, Marta Maderová za
zemiaky Rosana, Anastázia Maderová za lahôdkovú cibuľu.

Súťaž o nojkmjšf btUkón, predzáhradku...
Redakcia časopisu Stupavan vyhiásiia súťaž o najkrajší baikón,
predzáhradku. V septembrovom čísie sme uverejniii - na inšpi
ráciu- fotografie, ktoré však neboii prihiásené do súťaže. Záro
veň sme uverejniii i výzvu a postup ako sa zapojiť do súťaže, o
výsiedkoch ktorej mati rozhodnúť návštevníci Siávností kapusty
hiasovaním. Do uzávierky sa prihiásiii traja súťažiaci a redakčná
rada ako vyhtasovateF rozhodia, že všetkým bude udeiená cena,
ktorú venovaia firma Agroservis Stupava - poukážka na vofný
nákup v hodnote 300,- Sk. Poukážky dostanú v kanceiárii KD v
Stupave.
-rr-

Kvetinový záhou pred bytovkou ua Železničnej ul. - p. Besedičová

i. miesto získaii:
Anežka Riglerová za jablká Sparŕan, Rudolf Apoštol za jablká
Šampión, Rudolf Peši za hrozno
Ružový Veltlín, Ján Mader za
hrušku
Grosdemansch, Štefan
Slezák za citrusové ovocie - ci
trón.
ii. miesto získaii
Anežka Riglerová za jablká Gold
Delicius, Viliam Kollaroci za hroz
no Biela chrupka, Emília Schwar
zová za jablká Ontário, Hermína
Jurkovičová / Plav. Štvrtok/ za ja
blká Wagnerovo, Ján Mader za
hrušky Tirristova
tii. miesto získati
Matej Sabol za jablká Jonagold,
Hermína Jurkovičová za jablká,
Ivan Kolembus za hrozno Veltlín
zelený, Anežka Riglerová za jabl
ká Doris, Ivan Lendvay za brosky
ne Račanský semenáč.
Čestné uznanie získati: Hermína
Jurkovičová, Agrárna spoločnosť
s.r.o., Matej Sabol, Ján Mader,
Ivan Kolembus, Jozef Binder, Ale
na Bilačičová, Mária Košíková,
Rudolf Apoštol, Helena Gregušová, František Daráš, Vilma Koší
ková, Karol Pokorný, Jozef Hasoň,
Matúš Brežný, Ing. Ján Zvirák,
SM Landor s.r.o., Ivan Lendvay za vystavované jablká, Michal
Slezák za hrušky, Vladimír Balog
za pepino, Ján Slezák za brosky

Čestné uznanie za kolekciu zele
niny - Ján Mader, Ing. Ján Zvirák,
Rudolf Peši, Ján Šandrej, Rudolf
Rác, Ladislav Rác, František Da
ráš, Rudolf Apoštol, Jaroslav No
vák, Vilma Košíková, Mária Koší
ková, Jozef Binder, Anastázia
Maderová, Anežka Riglerová.
Vystavované ovocie a
zelenina zodpovedaii predpísaným
kritériám - tvaru, farbe, veľkosti,
pravosti odrody a zdravotnému
stavu. Hodnotiaca komisia doporučuje pestovať nové vyšľachtené
Kvetinová záhrada p. V. Puškárovej, ul. Bitúnková
kultivary ovocia, ktoré sú menej
náročné na chemickú ochranu.
V
priestoroch výstavy
ovocia a zeleniny sa konali ešte
dve aktivity záhradkárov - aranžo
vanie kvetov a prednáška o mo
dernom
spôsobe
pestovania
ovocných stromov. Ukážka aran
žovania - kytica na podanie, kytica
do vázy/ kvety napichované vo
váze do florexu/ aranžmá do po
polníka, uskutočnili členky SZZ v
Stupave p. Monika Bergerová a p.
Ľudmila Sobeková.
Prednášku o modernom
spôsobe pestovania ovocia pred
niesol p. Ladislav Fajkoš, okresný
odborný inštruktor SZZ.
K jednej i druhej téme bola bohatá
diskusia.
Dr. Poiakovičová
Skalka p. A. Chrupku, Robotnícka ul.

...

Tak sme sä predsa dočkali a
dostali sme aj list od našich
čitateľov. Teda Mariš Pilná, dostala list a celá
redakčná rada ,jej závidela". Uverejňujeme ho v
celom zneni a zároveň sa ospravedlňujeme za
hrúbky, ktoré sa vzhľadom na časovú tieseň
dostali na stránky časopisu a sľubujeme sa na
praviť. Mariš Pilná je pseudonym, je to osoba
chránená, ktorá môže komentovať všetko a je
inšpirovaná skúsenosťami občanov. Voľnejšia
forma, záhoráčtina a „sedlácky rozum", ktoré ju
charakterizujú, sú znaky, ktoré hodláme zacho
vať, berieme ju s porozumením a veríme, že jej
zachováte svoju priazeň.
L i s t á r e ň

Byua sem vám na tých slávnoscách zelá a nevím jak vy, ale išua sem
cez ten vchod jak to vyhnali, že stupne.
Išli sme naraz - taká klebetní partija,
šecko dúchodkyne a išli sme dokonca aj
puacit, co tých, co to vyhnali, velice
prekvapiuo, že ani nefrfleme, ani neplujeme, škaredo nehr ešíme, a dokonca aj ket
každá máme na nosí b rýle, že ich aj vidzítne. Postežovali si, že né šeci ludé sú
tak jak my - dúchodkyne a že sa stretnú s
bárčím. Zapuacili sme a reku to ani není
možná, že by mneli pravdu. Pochodzili
sme šecko, šak byuo na co kukat, aj tá
búda moseua stát peňez, právdaj co je
dneskáj zadarmo a naráz vám vidzim
kmotru jak je objesená na takém mauém
plotku jak ket sa kurencom robi olnátka,
aby sa nepotracili. Feíko, ná co tám robiš,
šak si tam objesená jak bombarďáky v
lufce, šak ket povolá, pleščíš na hubu a
budeš samá chrasta.- Ná gdo by im puaciu, co sem sprostá, radší to prelezem. No
já sem s ňú polmút nemohua, išiua sem za
takýma muádencama - vystríhaní byli,
oringla v ušoch, ná ket tam nikoho nebyuo , išua sem za nima. Reku chuapci,
pomožte mi hen tú chuderu dostat dole.
Jak sa ti rehlili, jak kone, že to ešče nevidzeli, že to nemá chybu, lebo také neco
nerobjá ani v Bomíku, ket idú na diskoté
ku. Hanbiua sem sa jak pes, tej pri tém
mikslování vyleceli z huby štátni zuby ,
išua si ich umyt, ale co sa dá robit, je mi
to rodzina. Kone sem si mysleua, že ona
byua exemplárni príklad uakomosci. Zašli
sme na tú výstavu, reku co najdál od teho
plotka, naráz vám čujem taký šuchot v tej
turešine, jak keby dzivoká sviňa sa dobíjaua medzi ludzí. Co sviňa, zas to byu
eném čovjek - inteligent to moseu byt,
mňeu oblek aj kravatlu, eném za ušama
mu trčauo turešinisko - to jak tú huavu
pcliau do teho chatrného plotka. Ná vidziš, povidá mi kmotra, eném za mňa sa
mosíš haňbit? Sak ten má vjec peňez než
já a též ich obešeu. Aj sem i tuším odpusciua, šak na to skoro dopuaciua životem, eném sem sa temu čovjekovi čudovaua, že sa nehaňbí ludzí, ket sa medzi
nima zjaviu tak pjekne prizdobený.
Seckých to prekvapiuo, že sa mosí aj
volaco puacit, ale pri tých litroch burčáku
a pečenkách, proč né? Že to došuo tak
naráz, že to nigdo nečekau, co sa dá robit,
ufám to už eném tak lachko nejde. Já též
nemám drahý auťák, lebo naňho nemám a
mosím varit, lebo nemôžem ít do reštavrácie na objed, též naňho nemám. A esli
nemám pár korún na nejaké slávnosci,
kradnút nepťtjdem, gate na ploce nechát
nescem, teda ostanem doma. Negdo povi,
lachko sa i vyprávjá ket, je dúchodkyňa.
Sem dúchodkyňa, ale s turešinú za ušama
by sem chodzit nesceua a nesceua by sem
též, aby si ludé mysleli, že spoza plotka
ide dzivoká sviňa!
A/ca'/.ŕ Pŕ/w/

List pre M.P.:
Aŕar/f ŕ*///! <?//<?//? M </o/ /Mnor, a /y v/ .va //á///
//ťpre/a/ea/aa na /te/aAeAa aZ?a/žZfťa/!/%a a
a<?ŕ/a/ /)rjž<? /?a e/zaapa. Z /e / /a/a/?ár//e e/eA/rá-

ľ aagi/.yŕaľe/n čMe ^/a^aty/a/a w Zywa
Aaac s^Aaá. Ae^ez/zeaa.s e / w Aíar/s aaa a/eAa
A/ar/s aa. 1/M /ea/ rá//Aa a J spa/Z/ra w aapMaaa
c/////e//; „ aap/yaa .s<?/a //s/ Ja A /arA /^' D o/ y/
pras//// / a pazár aa se/ya. /í aAre/a ^e//a vr/
/v as///; y a Áľa/ra/ //a /aís/er//// Tŕraaa, AJe y//
spráty ze zá/)/.t7//%a pa//c/e. Zr/á sa /a/, že .y/we sa
Mč / / / % a / ť , že v arcá// sa /a sc v ////aA^/// „í" a
ŕa/a sá Z///e^ r/tyc za sť/a/ /trJ e ^// 72.7-. a/ 7J. 7.
97. í a ye /aáe yaA /ZaAre zaa/aea/^ aepa///rá///,
e//e/// a/)^
/r/A see/ Ara//. A7/e/ sa Ja Are a /a s a

fecAe///.

zamerali na sociáine siabšie
rodiny a spoiupracovaii so
sociáinym odborom OÚ Maiacky
pobočka
Stupava.
V tomto roku ich aktívna čin
nosť osiabia z dôvodu dihotrvajúcej choroby predsedníčka
sekcie p.Kovačičovej, ktorá je
pravdepodobne hybným moto
rom organizácie. Pani Kovači
čovej, ktorá nás o situácii informovaia z dihodobého tiečebného pobytu, prajeme skoré
uzdravenie a veľa sít do d'aišej
humanitárnej činnosti.
-ps-

Spoločenshá hroniha
Rarodiíi sa
Denis Danie) Guerrier
Eva Popíková
Viadimír Dosedia
Veronika Moravcová
Michaeia Krpatová
Linda Lachkovičová
[Vtartin Šereš
Martin Tóth
Barbora Kubovičová
Andrea Sandanusová
Monika Jerigová

rva/a č/ŕaŕe/Aa

Odpoveď:
A/a/a č/ŕa/e/Aa, Aráa a;á .&yr/ //a//ľ a sa y/aZAae.
Já a?á/a /Zsye a AažŕZe rá//a Z//<?Já/// /rec/. 71'///
//sŕ s<?/// y/ ľzaaa A src// a sŕar^ y/ Z///c/ /aľsVca,
Že za aa/Zra///a .s/caľáľáa/ ľa////aAá ^////a.s/.Ze // /
- j' /.ŕ//za sť/a/, ŕa //aAaaec a/a//aa y)//á/ZaZ, že /a
^a/c ///á Z?yŕ. /í
sa sŕáľá a/ v ž/'ace, že ča^eA
//aAaaee aes ^ č/ye a asŕŕ///ť /z/ťr/ze^ yaAye/ea.
A7//r/s /*/7//á

Významné živoŕné jubileum
Dňa 18.9.1997 os!ávi!a svoje 103 naro
deniny obyvateľka Domova dôchodcov v
Stupave p. Kiementína Obsetková. Narodi!a sa v Maiých Levároch a v ústave žije od
roku 1971.
Všetci pracovníci i obyvatetia Domova
dôchodcov jej touto cestou prajú veľa
zdravia a spokojnosti.

Spo!oŕenstvo žien SD v Stupave
informuje
Sekcia žien Spotočenstva žien sociáinej
demokracie existuje v Stupave od roku 1992
a doteraz pracovaia pod vedením p. Daniety
Kovačičovej. Za dobu svojho pôsobenia sa
zameraii na humanitárnu činnosť a podporu
sociáine siabších rodín.
Vďaka sponzorom - podnikateľom zo Stupa
vy i zo Záhoria sa im podarito reaiizovať
hodnotné podujatia a pomôcť ľudom, ktorí
boii v núdzi. Pri zbierkach, ktoré organizovaii, sa stretti prevažne s pochopením a poro
zumením tých, ktorých osioviti. Svoju pomoc

OpusMi nás
Jozef Tomčík
Vatent Kovačovský
Vaiburga Lukáčová
Antónia Jánošová
Ondrej Zezuta
Mária Tóthová
Miian Švikruha
Ján Kubovič
Jozef Smeja
Štefan Vacháiek
František Zárecký
Peter Nado
Štefan Morávek

Xosobášili sa
ing. Peter Kutták a
Tatiana Vetecká
ing. Čuchor a
Mária Markovičová
Pavot Mikiušica a
Andrea Nespaiová
Richard Fraňo a
Mgr. Vaiéria Popeiáková
Ľuboš Gabriš a
Veronika Maixnerová
imrich Sokoi a
Tatiana Chrupková
Martin Matkovič a
Barbora Tomčíková
ing. Radosiav Draškovič a
Andrea Lachkovičová
Mirosiav Tomkovič a
Anna Veseiá
Tibor Rigó a
Atexandra Suchá.

Rušno no tenisovúth dvoMotn
Koncom teta a koncom
augusta býva rušno na teni
sových dvorcoch pri hoteti
Park v Stupave. Vrchoií tu už
po ôsmy ročník sateiitný
okruh Siovak Sateiit, ktorý
patrí medzi popredné turnaje
pre hráčov, ktorí získavajú
body do grandsiamových
súťaží a ATP rebríčka. Tra
dične dobrá organizácia,
perfektné
zabezpečenie,
príjemné prostredie a siužby
na úrovni sú zárukou spo
kojnosti hráčov i predpokiadom turnaju na zodpoveda
júcej úrovni. Tohto roku sa
kvaiifikovaio 75 hráčov, z
ktorých 64 bojovato o kvaiifikáciu a ien 8 mohio hrať v
hiavnej súťaži medzi 32 bo
dovými hráčmi. Na turnaji
boii reprezentanti 9 štátov,
medzi nimi boi i najviac na
sadený hráč Zib z Českej repubiiky / 240. miesto v re
bríčku ATP/. Miadí hráči dokázaii, že idú za víziou sve
tovej špičky a snažia sa pre
sadiť práve v turnaji, ktorým
im poskytuje obrovské šan
ce, dôkazom toho boia účasť
takých stovenských taientov
akými sú Groimus, Babej v
semifináie hral i Čatár.
Fináie skončiio zápasom re
prezentantov z Českej repubiiky Jarostava Buianta z
TK Jihiava a Petra Kraierta z
1.ČLTK Praha. Víťazné va
vríny, vecný dar a finančnú
odmenu si odniesoi Jarosiav
Buiant, ktorý vyhrai aj prvý
ročník sateiitu v Stupave.
Tým skončita sezóna muž
ského tenisu v Stupave pre
tento rok. Stupavský teniso
vý kiub a firma Wiiiy šport,
ktorý sú organizátormi turna
ja, už teraz pripravujú bu
dúcoročný turnaj, ktorý ne
smie zaostať za úrovňou toh
toročného, pre pokračovanie
dobrého mena Stupavy a jej
tenisového zázemia.
Tenisový kiub však
ešte čaká jedna zaťažkávajúca skúška - najvýznam
nejšie podujatie roka - prvé
otvorené medzinárodné haiové majstrovstvá repuiiky ženy, ktoré sa uskutočnia v
Mestskej športovej haie v
dňoch 20.-23. novembra t.r.

Majstrovstiev sa zú
častnia popredné hráčky Fed
cup-u medzi nimi také teni
sové osobnosti ako Zrubáková, Habšudová, Váieková,
Studeníková a ceiá junior
ská garnitúra a všetky budú
bojovať o titui Majsterka Siovenska / turnaj je dotovaný
300 tis. Sk/ s veľmi iukratívnou odmenou vo výške cca
116 tis. Sk.
Účasť na
majstrovstvách prisľúbiii i
reprezentanky ČR- Langrová a Kroupová, reprezen
tantky Rakúska a ďaišie
osobnosti ženského tenisu. Z
junioriek uvidíme Uhríčkovú,
Šebovú, Voiekovú, Cervanovú a iné. Štartovať bude 32
hráčok, hrať sa bude denne
od 10.00 do neskorých ve
černých hodín.
Také rozsiahie podujatie,
ktoré otvára novú tradíciu
majstrovského
turnaja,
sponzorujú firmy: Ditec, Miropiast Čížek,
Hydrostav
a.s.,
istrobanka,
Eurotei,
Digitai, Poštová banka, Tipos. Podujatie bude prebie
hať pod záštitou firmy Gewi
pro iine a Wiiiy šport Stupa
va.
Vďaka
aktívnemu
vedeniu stupavského teniso
vého kiubu sa naše mesto
dostane opäť do povedomia
športových fanúšikov i širo
kej verejnosti, ako mesto
majstrovstiev
Siovenska.
Siúži ku cti organizátorov, že
dokázaii zmobiiizovať ľudský
i materiáiny potenciái k zor
ganizovaniu tak významné
ho podujatia.

Riaditeľ okruhu dr. Páleník a riaditeľ turnaja v Stupave p. V. Maroš
odovzdávajú cenu víťazovi 2. turnaja okruhu v Stupave Jaroslavovi
Bulantovi z ČR.
foto : archív TK Stupava

O z n a m y

Prvá stavebná sporiteľňa
a.s. oznamuje, že otvorila
obchodnú
kanceiáriu
v
Stupave v budove Arttepu
na Hiavnej u!. 30 na 1. po
schodí.
Tu dostanete požadované
informácie ohľadom sta
vebného sporenia, úveru a
medziúveru a môžete tiež
uzatvoriť zmiuvu o staveb
Súčasťou činnosti TK nom sporení.
Stupava a firmy Wiiiy šport je i Úradné hodiny : 9.°° - 17.°°
podpora a sponzorovanie špor pondeiok - piatok.

tovania teiesne postihnutých
športovcov. Dihoročná spoiupráca s tenisovým kiubom Moravia, ktorému poskytujú za
sponzorské ceny kurty i špor
tovú haiu, je príkiadom toho, že
popri organizovaní vrchoiových
podujatí nezabúdajú ani na
pomoc ľuďom so zdravotnými
probtémami.
Teda nieien „ svetská a športo
vá stáva", ate i pomoc a podpo
ra sú súčasťou fitozofie teniso
vého ktubu, ktorý svojimi akti
vitami zohráva významné mies
to v živote siovenského tenisu.
-ps-

Prispejte na
výstavbu útulku
Podporte výstavbu prvého
útutku pre opustené a týrané
zvieratá!
Aj ony chcú žiť. po
pri ľudskej krutosti a ľa
hostajnosti sú však tieto utý
rané, opustené a vyhiadnuté
nemé tváre bezmocné. Jedi
nou ich šancou pre život je
súcit, ľudskosť a iáska. Po
môžte aj Vy a prispejte na
výstavbu prvého útuiku pre
zvieratá, ich životy závisia aj
od Vás !

Zmcno
výpožičných
SLO BO D A ZViERAT
hodín
v
Mestskej
Špeciálne
poukážky
knižnici R. Moľico
Dňom 13.10. so upravujú
výpožifné hodiny v m estskej
knižnid nosicdovnc:

po o pio : 10.30 - 11.30
12.30 - 16.00
ut a Rv : 10.30 - 11.30
12.30 - 18.00

nájdete na každej pošte.

Hľadám ubyto
vanie i v starom dome.
Pomôžem v záhrade.
Te!. 07/826 124
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