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Priiel aj kvôli Tebe...
Nebojte sa. Zvestujem vám ve¾kú rados,
ktorá bude patri vetkým ¾uïom.
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasite¾ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: "Nájdete diea zavinuté do plienok
a uloené v jasliach" /Lk:2.,10-12/
Milí priatelia,
v tmavej betlehemskej noci pri týchto slovách
nebeského posla zaiarila Pánova sláva
a pastierov sa zmocnil ve¾ký strach.
Ale posmelení slovami anjela "Nebojte sa"
vydali sa ihneï vyh¾ada svojho Spasite¾a
a potom vetkým rozprávali o tom,
èo im bolo povedané o tomto dieati.
Èo to boli za ¾udia, ktorí ako prví na naej
zemi túto správu dostali? Boli to biedni,
jednoduchí, úprimní ¾udia, ktorí vak mali srdcia otvorené a ochotné prija toho, ktorého aj
oni oèakávali a ktorý naozaj priiel. Uverili,
e je Mesiá a vstúpili do matale nájs
Spasite¾a. A èi ten obraz radostnej udalosti
Vianoc spred vye 2000 rokov nepripomína
aj nau situáciu - mnohé temné noci naich
bolestí, závislosti, beznádeje a duchovnej biedy,
ba i náho ivota? Kde prichádza Svetlo,
tam prichádza rados. A rados je Boí dar,
ktorým obdarúva èloveka ochotného vytvára
s ním spoloèenstvo. Boh stále prichádza pred
bránu náho srdca a èaká kto mu otvorí.
Aj pre teba, milý priate¾, je tu príleitos otvori
sa Bohu, da miesto Kristovi.
Atmosféra Vianoc je radostná pre vetkých,
ktorí mu ponúkajú svoje srdce. "S nami je
Boh, èujte vetky národy a kajajte sa, lebo
s nami je Boh".
Pripojme sa vetci, ktorí sme sa rozhodli poèas
týchto Vianoc otvori srdce Kristovi a kráèa
ivotom u len s ním, aby z náho srdca
vychádzala oslava Boha, a do náho srdca
prichádzal pokoj,
ktorý patrí ¾uïom dobrej vôle.
Vám - vaim rodinám pokoj do sàdc, lásku
a porozumenie praje a v modlitbe prosí Vá
priate¾- duchovný správca Félix Mikula

Pokus prida k vianoènej atmosfére v
Stupave aj vianoèný predaj sa napokon
vydaril. V pekných drevených stánkoch,
èas z nich zadarmo zapoièala pani Vencelová, firma M-Gal sa predával vianoèný
tovar. Bol to prvý pokus a nebojte sa, to raz
bude paráda, keï budeme ma zrekontruované námestie pri kostole. Vianoèné
borovice ozdobili vlastnými výrobkami deti
z materských kôl. Mimochodom, jednu
hneï v prvý deò niekto ukradol aj so stojanom! Mohol by nám vráti aspoò stojan...
Pekný betlehem stál pred kvetinárstvom
Pri voze. Majitelia po celý rok dbajú na výzdobu a aktuálne dekorácie pred svojou
predajòou. Zdruenie Abbellimento k
Vianociam vydalo svoju prvú roèenku o
Stupave. Èítanie o historických zaujímavostiach Stupavy a okolia poteí
kadého èitate¾a. Pekný vianoèný darèek,
ïakujeme!

NEPREDAJNÉ

Riport
Editoriál

Vianoce nás napriek chladnému poèasiu
akosi viac obnaujú. Nie tým spôsobom,
akým sme v poslednej dobe prikrmovaní
rozliènými reality-ou, ale obnaujú nae
vnútro, duu, citovú sféru, inokedy tak
prísne chránenú a nedotknute¾nú. Stráenú
pred vonkajími vplyvmi, pretoe to je to
posledné, èo si èlovek ete môe ubráni.
A tak v snahe ubráni svoje vnútro,
pokoj a pohodu due i mysle, môe sa sta,
e sa obrníme nepriestrelnou stenou, ve¾mi
pevným blokom psychickej odolnosti, ktorá
u nemá ïaleko k odstupu a ¾ahostajnosti
k tomu, èo sa deje okolo nás. Vianoce sa
nám akosi prihovárajú a zrazu slová,
mylienky a city majú tú mocnú silu,
e popraská aj tá najsilnejia krupina,
v ktorej ako Popoluka mala ukryté prenádherné aty, my ukrývame krajiu stránku
svojho ega. Na tom niè nie je patné,
e to je aj takto, lebo svet nás to nauèil
a my sme sa prispôsobili. Dobré a nádejné
je aj to, e sa vetko môe zmeni.
Aj tento ná sebaobranný stav sa môe
zmeni, prièom zmena nemusí znamena
ná neprospech, èi dokonca prehru.
Otvori sa, otvori svoju duu a srdce,
poda ruku nielen ¾uïom v núdzi, ale aj svojim súperom a protihráèom, svojim blízkym,
ktorí sa ocitli akosi od nás ïaleko (alebo my
od nich) nie je prehrou. Skôr je to víazstvo,
ale zase nie jedného nad druhým,
víazstvo prekonania vzdialenosti,
ktorá mono je len jedným blím skokom
a predsa bez vnútorného posunu, pohnutia
v mysli, nie je moné túto mini vzdialenos
prekona. A tak keï budeme ma jeden
k druhému tak neskutoène blízko vo frontách pri pokladniach hypermarketov,
nenadávajme na pomalé pokladníèky,
ale vyuime èas na premý¾anie nad tým,
èi je ve¾kým problémom ma opä blízko
k ¾uïom od ktorých sme sa vzdialili,
keï sme tak blízko k ¾uïom v tlaèenici
a pritom sú to neznámi kupujúci,
ktorí neodolali (tak ako aj my) vianoènému
nákupnému oia¾u.
Veru sme v situáciách, kedy sme milí
k cudzím, pre rôzne pohnútky, èi u mienime dobre kúpi alebo preda, ne k vlastným. Tak aspoò na Vianoce nezitne,
len tak zo srdca majme radi,
povedzme pár pekných slov uznania,
lásky, citu a neèakajme na potlesk.
Len tak z Vianoc nevyrobíme formálnu
záleitos s presným protokolom
a zoznamom pozvaných.
Vetci, ktorí nás stretnú
a podajú ruku, vetci nech sú pozvaní
na nae prekrásne Vianoce roku 2005.
Pavel Slezák
a redakcia Podpajtúnskych zvestí

Stupava opä úspená
Ve¾ký potlesk si zaslúi úsilie primátora mesta
Ing. Jána Belea, mestského úradu v Stupave a podpora poslancov mestského zastupite¾stva. Za èo by sme im mali tlieska? Nu za
to, e mesto bolo opä úspeným iadate¾om
a v rámci výzvy JPD cie¾ 2 získalo podporu
pre projekt Regenerácia centrálneho verejného priestranstva mesta Stupava.
Ete máte pocit, e nezatlieskate? Nu realizácia tohto projektu predstavuje investíciu vo
výke 67,6 mil. Sk. Mesto sa bude podiela
na spolufinancovaní èiastkou 3,3 mil Sk,
zvyných 64,3 mil korún je financovaných
z prostriedkov tátneho rozpoètu a trukturálnych fondov EÚ.
To je skutoène bomba, koneène sa naplnia
slová a plány povedzme u tvrtej generácie
poslaneckého zboru a vedenia mesta, da
koneène Stupave dôstojné a obdivuhodné
centrum, ktoré nás bude reprezentova nielen dnes, ale aj v budúcnosti. Popri úspenom projekte na vybudovanie Cezhranièného informaèného centra rekontrukciou Kultúrneho domu, na ktoré mesto získalo grant
vo výke cca 25 mil korún a zmluva bola podpísaná v septembri t.r., je táto správa najkrajím darèekom pre Stupavu mono v celej jej
histórii. Veï v tomto roku Stupava získala finanèné prostriedky na svoj rozvoj vo výke
92,6 milióna slovenských korún. Tu vak nehrajú rolu len získané finanèné prostriedky,
hoci z h¾adiska uskutoènenia plánov sú najdôleitejie, tu je dôleitý fakt, e aj Stupava
má pred sebou reálnu ancu sta sa mesteèkom, ktoré znesie európske kritériá.
Ing. Ján Bele, primátor
Projekt "Regenerácia centrálneho verejného
priestranstva mesta Stupava" podalo mesto
Stupava s rozpoètom 72,4 mil Sk, ako oprávnené náklady boli uznané náklady vo výke
67,622 mil korún. Projekt predstavuje práce
zamerané na úpravu verejných priestranstiev
v èasti od námestia pred kostolom a po ulicu "Vyhnálkovu" a od námestia M. R. tefánika po ulicu Mlynskú. Z projektu bola vyòatá
oprava fasády na budove Zemanské, pretoe
ide o kultúrnu pamiatku a nebolo moné
z h¾adiska èasovej tiesne získa relevantné
vyjadrenia zo strany pamiatkového úradu,
ktoré boli potrebné pre schva¾ovací proces.
Napriek tomu vetky budovy a priestranstvá
v tejto lokalite získajú novú tvár v súlade s architektonickým rieením, ktoré sa ete rozpracováva do detailov. Ide toti o to, e
okrem úpravy chodníkov, námestí, vybavenia
týchto priestorov novým mestským mobi-

Oznámenie o cene

liárom sa v projekte riei i vzh¾ad jestvujúcich
budov - fasád a striech. Momentálne prebiehajú rokovania s majite¾mi nehnute¾ností,
aby boli informovaní o naich zámeroch
a poiadavkách projektu, v krátkom èase bude k dispozícii architektonické rieenie, ktoré
ponúkne farebnú kálu pre fasády a ïalie
stavebné úpravy na budovách. Pri fasádach
sa budú jednotne riei vývesné títy pre prevádzky, chceme, aby mali jednotný týl a
zároveò zodpovedali svojmu úèelu - informova a by tie reklamou. V projekte sú u rozpracované vetky tieto úpravy a to na kadú
nehnute¾nos osobitne so schváleným rozpoètom respektíve èiastkou na financovanie
z grantu. Výraznou zmenou prejdú verejné
priestranstvá. Najmä námestie pred kostolom
je rieené s oh¾adom na jeho funkcie a historické súvislosti i dominantnos z poh¾adu celkového priestoru. Námestie bude vydládené
keramickou dlabou, komunikácia bude slúi výhradne pre osobnú dopravu. Pomník
obetiam I. svetovej vojny bude premiestnený
smerom k oploteniu parku, oplotenie bude
zrekontruované. Z jestvujúcej zelene zostanú len gatany a lipy. Odstránené bude oplotenie okolo kostola a bude vymenená strená
krytina na kostole. Keïe prostriedky z grantu sú urèené len na opravy fasád a striech
smerom do verejného priestranstva musíme
riei problém celkovej rekontrukcie budovy
umeleckej koly, ktorá je teraz v dezolátnom
stave a oprava fasády tento stav nevyriei.
Z prostriedkov grantu budú opravené fasády
domov, ktoré sú na námestí vrátane "Srdieèka" tak ako aj ostatných domov v predmetnej
zóne.
Realizácia projektu sa predpokladá v období
máj 2006 - máj 2008. Musí prebehnú verejné
obstarávanie na práce, pripravuje sa harmonogram prác tak, aby na seba nadväzovali
a boli realizované ukonèené celky. Projekt
bude nároèný nielen z h¾adiska èasovej realizácie, ale aj samotnej koordinácie a manamentu. Finanèné prostriedky, ktoré prichádzajú do rozpoètu mesta na jednej strane
zvyujú jeho monosti, ale aj kladú zvýené
nároky na ¾udský a technický potenciál, èím
chcem poveda, e sa zvyuje zodpovednos
a nápor na zamestnancov mesta zodpovedných za prípravu a koordináciu projektovej
èinnosti. Z h¾adiska rozpoètu mesta ná podiel na kofinancovaní predstavuje 5% z hodnoty grantu t.j. 3,3 mil Sk a za prípravu projektu a projektové práce zaplatíme 3,3 mil.
Sk.
-ps-

Úrad pre reguláciu sieových odvetví vydal dòa 15. decembra 2005 rozhodnutie èíslo 008//
2005/V, ktorým sa urèuje vecne regulovaná cena za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a èistenie odpadovej vody na rok 2006.
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre vetkých odberate¾ov - vodné: 20,89 Sk/m3
Cena za odvedenie a èistenie odpadovej vody pre domácnosti - stoèné: 15,54 Sk/m3
Cena za odvedenie a èistenie odpadovej vody pre ostatných producentov - stoèné: 30
Sk/m3. Ceny v rozhodnutí sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Príspevková organizácia
mesta Stupava, Vodárne a kanalizácie mesta Stupava nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty.
Rozhodnutie nadobúda úèinnos 1. januára 2006.
Blaej Fabián, riadite¾ Vodárne a kanalizácie mesta Stupava.
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Udalosti z regiónu

Pú Betlehemského svetla
v roku 2005

Legenda a súèasnos Betlehemského svetla
Vianoce sa u skautov jednoznaène spájajú aj s tradíciou roznáania
svetla z Betlehemu. Betlehemské svetlo sa stalo tradíciou, vïaka
ktorej nás verejnos trochu lepie pozná. No budete sa divi, história
Betlehemského svetla siaha pomerne ïaleko do minulosti, kedy bolo ete slovo skaut neznámym pojmom. Pozrime sa v krátkosti na
históriu tohto krásneho zvyku.

21. 11. 2005 11-roèný Jürgen
Lengauer z Rakúska odpálil plamienok z Jaskynky Narodenia
Pána v Svätej zemi. Sprevádzalo
ho 200 ïalích pútnikov.

Na poèiatku bolo svetlo...
Legenda o prvom Betlehemskom svetle hovorí, e na výzvu pápea
Urbana II. sa na kriiacku výpravu do Jeruzalema vydala aj skupina
mladých rytierov z Florencie. Tí sa zaviazali, e z Betlehema prinesú
domov plamienok svetla ako symbol nádeje pre obyvate¾ov Florencie. Po troch rokoch útrap, ciest a bojov, tesne pred Vianocami v roku 1099 dorazili otrhaní mládenci do Florencie. Plameò, ktorý sa im
podarilo prenies, umiestnili v miestnej katedrále, odkia¾ si potom
svetlo odpa¾ovali ostatní obyvatelia. V stredoveku to bol prvý a posledný plameò z Kristovho rodiska.

10. 12. 2005 Rakúski skauti
odovzdávajú na slávnostnom akte vo viedenskom kostole sv.
Leopolda svetlo zástupcom
dvoch desiatok skautských organizácií z Európy a ïalích krajín
sveta.

O 800 rokov neskôr
Novodobú históriu Betlehemského svetla píeme od roku 1986. Tradíciu roznáa plamienok zaloili nai susedia Rakúania. Stále vak
nie skauti - avak tvorcovia vianoènej televíznej akcie v mesteèku
Linz na pomoc postihnutým deom. Tí sa snaili nejakým zaujímavým prvkom ozvlátni program týchto akcií - a prili na jedineèný
nápad. Pred Vianocami poslali do Betlehemu lietadlom telesne postihnuté diea, ktoré v Bazilike Narodenia Pána pri jaslièkách odpálilo z veèného svetla plamienok a lietadlom ho prinieslo spä do Linzu.
Tam sa ho ujali miestni skauti, ktorí ho zaèali roznáa do ostatných
èastí Rakúska. Po roku 1989, kedy padli totalitné reimy v Európe,
sa tento zvyk rozíril aj do ostatných krajín susediacich s Rakúskom,
vrátane Slovenska, na ktorom roznáajú skauti svetielko u od roku 1990

16. - 17. 12. 2005 Slovenskí
skauti rozváajú svetielko rýchlikmi a osobnými vlakmi po eleznièných tratiach do viac ako 230
miest a obcí na Slovensku. Plamienok v naej krajine svieti u
estnáste Vianoce.
17. 12. 2005 Slovenskí skauti
odovzdávajú Svetlo pokoja a
mieru po¾ským skautom - harcerom na hraniènom prechode
Lysá Po¾ana. tafeta s Betlehemským svetlom putuje cez Ukrajinu, Bielorusko, Litvu do Ruska a
na Sibír.
18. 12. 2005 Pápe Benedikt XVI.
prijíma na tvrtú adventnú nede¾u plamienok z Betlehema. V ten
istý deò odovzdávajú slovenskí
skauti svetlo slovenskej verejnosti na slávnostnej ekumenickej pobonosti o 17:30 vo Frantikánskom kostole v Bratislave.
18. - 23. 12. 2005 Skauti roznáajú svetlo do rodín, kostolov
a farností, detských domovov,
penziónov, domovov dôchodcov,
azylových domov, nemocníc i zariadení opatrovate¾skej sluby.
Betlehemské svetlo zaiari aj na
najvyie poloenom pracovisku
v Slovenskej republike. Popradskí skauti ho poèas tejto tradície
u dvanásty raz vynesú pracovníkom Observatória SAV na Lomnickom títe.

Betlehemské svetlo
v Stupave

Na nádvorí stupavskej fary
v kaplièke z pòa stromu od majstra
rezbára Alojza Machaja je zaaté
Betlehemské svetlo.
Plamienok sa trbliece a vyaruje
svetlo, ktoré neprekoná
ani najhlbia tma beznádeje.
Plamienok, ktorý zapa¾uje nádej
a lásku v ¾udských srdciach, nech
vetkým ¾uïom dobrej vôle
dá silu odpúa
a odvahu milova svojich blínych.
Plamienok radosti nech sa rozleje
nad celým svetom ako balzam na
jeho bolesti, trápenia a utrpenie.
Nech zohreje chudobných, nech
svieti na cestu pútnikom
i tých èo medzi ¾uïmi h¾adajú
¾udí. Plamienok Vianoc nech svieti
vo vaich príbytkoch, nech nás
spojí ako jednu ve¾kú rodinu.

Betlehemské svetlo: novodobá chronológia tradície

Jar 1986. Poslucháèka rakúskeho rozhlasu prichádza do túdia
v Linzi, odkia¾ sa u nieko¾ko rokov poèas Vianoc organizuje akcia
Svetlo v tmách ako poïakovanie za dary pre postihnutých a osamelých ¾udí. Jej návrh znel, aby bol kadý návtevník rozhlasového túdia poèas vianoèných sviatkov nieèím obdarovaný a aby sa v budove rozhlasu umiestnilo horiace svetlo, z ktorého si kadý, kto príde,
môe odpáli plamienok na svoj vianoèný stromèek èi okno ako pamiatku za neijúcich.
Jeseò 1986. Rozhlasový redaktor lineckého túdia H. Obermayer
spojil tento návrh so stretnutím predstavite¾ov rôznych náboenstiev
k modlitbe za mier, ktorú zvolal Ján Pavol II. do Assisi. Tak vznikla
mylienka "Betlehemského svetla mieru".
December 1986. Pracovníci rakúskeho rozhlasu letecky preváajú
lampu s ako získaným svetlom z Baziliky Narodenia Pána do Linzu. Dòa 24. 12. 1986 sa po prvýkrát v priamom televíznom prenose
odpa¾uje v lineckom túdiu ORF Betlehemské svetlo. Pred túdiom
stojí zástup nadencov, ktorí vlakmi rozváajú svetlo po celom Rakúsku.
Vianoce 1987. "Betlehemské svetlo" pokraèuje. Zatia¾ èo minulý rok
zapa¾oval svetlo v betlehemskej jaskyni postihnutý chlapec, tentokrát bol vybratý jeho 13-roèný zdravý rovesník, ktorého navrhol jeho
postihnutý kamarát z vïaènosti za obetavos a pomoc vozíèkarom.
Vianoce 1988. Betlehemské svetlo sa dostáva za hranice Rakúska.
Jeho zapálenie vysiela rakúska televízia cez satelit do celého sveta.
Odpa¾uje ho malý uteèenec z Kambode, ktorý naiel v Rakúsku
druhý domov.

23. 12. 2005 Skauti v Preove
oficiálne konèia akciu Betlehemské svetlo 2005. Svetlo tak symbolicky spojilo celé Slovensko.
O 15:00 sa na námestí uskutoèní
hodinový happening s vyhodnotením akcie a sprievodným programom.

Vianoce 1989. Dosah Betlehemského svetla sa roziruje aj na susedné táty. Rakúski skauti sa ujímajú irenia svetla do zemí bývalého Východného bloku. V tomto roku sa plamienok z Betlehema
dostáva aj do Èeskoslovenska pred sochu sv. Václava v Prahe a na
hrob zakladate¾a skautingu na území Èeska A. B. Svojsíka.
Vianoce 1990. Do tradície roznosu svetla sa prvý raz zapojil aj
Slovenský skauting.
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Zasadalo mestské zastupite¾stvo
Stupava - Vo tvrtok 15. decembra sa konalo riadne zasadnutie
mestského zastupite¾stva v Stupave. Program rokovania obsahoval: Rozpoèet Mesta Stupava,
rozpoètových organizácií a rozpoèty príspevkových organizácií
na rok 2006, návrhy: VZN Mesta
Stupava è. 3/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie sluieb na trhovom mieste, VZN Mesta Stupava è. 4/2005
- Trhový poriadok a podmienky
predaja výrobkov a poskytovania
sluieb na trhovisku", VZN Mesta
Stupava è. 5/2005 - daò z nehnute¾ností na rok 2006, VZN è.
6/2005 o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné
odpady na území mesta Stupava, VZN è. 7/2005, ktorým sa urèujú názvy nových ulíc na území
mesta Stupava., Plán zasadnutí
mestskej rady a mestského zastupite¾stva na rok 2006., Plán
kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2006, Správa
o èinnosti Mestskej polície Stupava za mesiac november 2005.,
veci majetkové.
Pri návrhu rozpoètov bolo predloené Stanovisko k návrhu rozpoètu mesta a organizácií zriadených mestom na rok 2006, ktorý
vypracovala Ing. Zdenka Packová, hlavná kontrolórka. Rozpoèty
príspevkových organizácií boli
schválené pod¾a predloených
návrhov. Pri rozpoète mesta zastupite¾stvo rokovalo o návrhoch,
ktoré boli podané v rámci rozpravy. Najväèia diskusia sa rozprúdila okolo poslaneckého návrhu,
ktorý za 11 poslancov podal
MVDr. Robert Kazarka. Návrh
predpokladal navýenie kapitálových výdavkov o výdavky na realizáciu kanalizaènej siete v Máste, na ulici Novej od benzínového
èerpadla za ulicu Lesnú, a v èasti
ul. Lipová, Cementárenská, Továrenská a Keltská. Objem investície predstavoval èiastku 16,7

mil Sk. Diskusia k tomuto problému trvala nieko¾ko hodín. Pri hlasovaní o rozpoète bol poslanecký návrh stiahnutý, teda nakoniec sa o òom nehlasovalo.
Schválený rozpoèet predstavuje
z h¾adiska fungovania mesta najzákladnejí dokument pre rok
2006. napriek tomu, e bol
schválený s pripomienkami
a úpravami zodpovedá predstavám vedenia mesta a poslaneckého zboru o tom, ako sa
mesto bude v budúcom roku
rozvíja vo vetkých oblastiach
a èinnostiach. Rôzne stanoviská
primátora mesta a poslancov na
aktuálnos rieenia odkanalizovania mesta a najmä na zdroje
financovania, sa budú formulova
postupne, najmä vak na základe dostatku informácií o reálnosti projektu, ktorý má odkanalizovanie riei komplexne a v celom
rozsahu v èasovom horizonte nastávajúceho rozpoètového obdobia (2007-2013) EÚ a trukturálnych fondov. Z tohto poh¾adu
je schválený rozpoèet rozumným
kompromisom, ku ktorému dospeli obidve strany po zváení
svojej zodpovednosti za rozvoj
mesta.
V ïalom programe boli schválené návrhy veobecne záväzných
nariadení mesta, ktoré nadobúdajú úèinnos 1.1. 2006. Tieto sú
zverejnené na oznamovacích tabuliach mesta a tie na internetovej stránke www.stupava.sk.
Posledné zasadnutie mestského
zastupite¾stva v treom roku volebného obdobia skonèilo v atmosfére nadchádzajúcich vianoèných sviatkov. Primátor mesta Ing. Ján Bele poïakoval poslancom a vedúcim mestských
organizácií za spoluprácu pri plnení úloh mesta. Za poslancov
vyjadril poïakovanie a uznanie
primátorovi mesta jeho zástupca
MVDr. R. Kazarka.
-ps-
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Znaèkové vína ë mieané nápoje ë oslavy -10%

e s p r e s s o

TINI CLUB

www.tiniclub.sk
espresso@tiniclub.sk

Vás pozýva
nede¾a - tvrtok: 18:00 - 24:00
piatok - sobota: 18:00 - 02:00
Stupava 900 31
Agátová 16
Kultúrny dom
tel: 02/6593 5833

Internet 1 min. len 50 halierov
4

NAJKRAJÍ DAR
Mestské kultúrne stredisko
Kninica Ruda Morica
Hviezdoslavova 744, Stupava
tel.: 02/6593 4818

PREDAJ KNÍH
ponúkame kniné novinky
kniné novinky
romány pre dospelých
dievèenské romány
dobrodruná literatúra
knihy pre najmeních
OTVÁRACIE HODINY
po 1030 - 1600
ut 1030 - 1800
st zatvorené
t 1030 - 1800
pi 1030 - 1600
Obedòajia prestávka 11.30 - 1230

Z obcí

ZABÍJAÈKA

Na Nový Rok sa kurence ani
sliepky nevarili ani nejedli a to
z toho dôvodu, e vraj odpaprú
astie, ktoré domácim uletí. Starenky nedali ani veèer smeti vynies, eby sa astie vynieslo.
Pred Vianocami alebo medzi
sviatkami sa v kadom dome zabíjalo. Chudobnejí zabíjali po
jednej oípanej roène, ale sedliak
zabíjal viackrát do roka a hlavne
pred Vianocami. Mäso sa cez
sviatky a do faiangov zjedlo.
K faiangom ostalo ledva nejaké
údené, ale k faiangom sa zabila
aj druhá oípaná, z nej sa nechalo viac na údenie. K Ve¾kej Noci
sa zabila tretia. To bolo mäso urèené na stravu pri jarných prácach. Mraznièky ani chladnièky
v tom èase neboli a preto sa mäso po zabíjaèke dávalo do beèí
do rosolu, odkia¾ sa urèitá èas
brala a èo ostalo po 3-4 týdòoch
sa dávalo do otvorených komínov údi spolu s ujcom - tlaèenkou. V kadom starom dome
bol otvorený komín. Uprostred
sa urobilo ohnite, kde sa pomaly prikladalo na oheò, na vrch sa
dala kôra z bukového alebo dubového dreva aj piliny, aby nebol
priamy oheò, ale aby sa stále dýmilo na mäso. Naposledy sa dal
kus dreva z agátu, ale opatrne,
lebo od agátového dreva, keï sa
ho ve¾a dalo, malo mäso nasladkastú chu, ale v komíne pekne
sèerveòalo.
V komíne sa pomaly mäso údilo,
a bolo ve¾mi dobré, avnaté. Ako
sa komíny pomaly ruili a staré
domy sa búrali, stavali sa na dvore údzarne, kde sa mäso behom
tyroch dní zaúdilo.
K domácej zabíjaèke sa zhromadila celá rodina, deti, vnúèatá, zaovia, nevesty i rodièia. Domáci vstali zavèasu, postavili do
kotla vodu, aby èo najskôr zavrela. Starí boli skúsenejí, ovládali
prácu a postup pri zabíjaèke.
Keï u voda v kotle zaèínala
vrie, chlapi sa posilnili tamperlíkom tuhého a ili vytiahnu oípanú z chlieva. Uviazali jej o zadnú nohu tranek, aby ju ¾ahie na
dvore zvalili na zem. ikovnejí,
ktorý vedel ako, pichol oípanú
noom. Pichol ako pichol, nie
vdy sa trefil a o veselé záitky
nebola núdza. Niekto zabíjal oípanú i pitolou. Keï u mali oípanú na koryte, posypali ju tlèenou ivicou, aby lepie púala
od chlpov, obarovali ju vriacou
vodou v koryte a obracali ju reazami. Potom ju dali na elezný
rebrík a èistili od chlpov, pooblievali ju vodou a dali ju na rémy.
Niekto chcel oípanú prea
a niekto vyberal chrebetnicu von.

Vybrali sa najprv vnútornosti
a èrevá, tie sa dali rozobera skúsenej ene. Slanina sa stiahla,
chlapi ju pokrájali, posolili. Medzitým sa dala do kotla vari hlava, srdce, jazyk, p¾úca - pajl.
Rozporcovali mäso a dali ho
vychladnú, obrezky ili do kotla
na tlaèenku.
Keï u boli v kotle mäso a koky

liali a otoèili na druhú stranu,
oèistili sa od lemu tak sa oprali
i ujec a ujèiná, a priniesli domov
k ïaliemu praniu. Na pranie sa
pouívalo drevené korýtko, neskôr plechová vanièka. Na èrevá
sa nasypalo soli a rukami miealo. Naliala sa vlaná voda, potom
sa pinavá voda scedila. Na èrevá sa nasypal liter jahly, keï neboli k dostaniu tak ito a znova
sa rukami miesili a voda sa 8 a

varené, vetko sa vybralo. Mäso,
koky - èas, jazyk odloili zvlá
na tlaèenku a ostatné ilo do jaternièiek. Robili sa i krvavnièky.
eny obrali a oprali èrevá a o desa hodín u voòali játra v plachte. O chví¾u sa jedlo varené mäso
z kotla s chrenom, eny varili
i mäsový gulá, ktorý u o jednej
hodine málokto jedol. Zabíjaèkový gulá sa nosil ochutna v litrovej konvièke po rodine, bol chutný a vetkým padol na úitok.
eny chodili pra èrevá väèinou
na potok. V putienke si priniesli aj
teplú vodu, ktorou sa èrevá pre-

10 krát vymenila, aby èrevá nesmrdeli. Ete naposledy sa poprevracali, aby sa zrno nedostalo
dovnútra. Vade sa takto svedomito èrevá neprali, ale potom pri
praení jaternièky neraz zapáchali, zvlá tie v tlstých èrevách.
U nás sme tlsté èrevá zakopali
a kúpili sme u mäsiara tak 25 metrov èriev a do tých i do tenkých
èriev z oípanej sme nadzívali jaternice a krvavnièky.
Mechúr z oípanej sa nafúkol
trstkou, to mali na starosti stareèek, ktorý si z usueného bubòa
urobili meec na tabak do fajky.
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Alebo dali do bubòa kukuricu
a deti sa s ním hrali o futbal.
Deom sa ako pochúka pripravil
mozoèek na cibu¾ke s vajíèkami.
Najviac sa teili na roznáanie
obaru, neraz sme museli urèi,
kto ku ktorej rodine pôjde. Rodièom, sestrám sa okrem jaternièiek a obaru dával i kúsok mäsa,
èo sa pri zabíjaèkách oplácalo.
Deti si za roznáanie priniesli
vdy nejakú korunu, z èoho mali
ve¾kú rados.
Keï sa zabíjaèka skonèila, vetko sa poumývalo, dalo do poriadku, zasadla celá rodina za
stôl a bola karmina. Deom sa
dalo jes skôr, aby uvo¾nili miesto
za stolom starím. Upiekli sa dve
plné panvy peèienok k tomu zemiakový alát, neskôr sa dali do
trúby upiec jaternièky i krvavnièky, aby ochutnali, aké sa im podarili urobi, ale domáce nemali
nikdy chybu. K jaternièkám sa
podávala kvasená uhorka alebo
sudová kapusta, chlieb. Na karmine sa pilo víno, pivo a deti pili
malinovky. Otec pred zabíjaèkou
iiel s mamou na voze predáva
zeleninu.
Zobrali sedem litrový beèárek do
voza a z Pezinka od vinohradníkov priviezli dobré víno.
Pri karmine sa sedelo do polnoci
a chlapi hrali karty aj do dvoch
hodín v noci. Pritom sa rozprávali, ako sa im pri zabíjaèke darilo,
ale radej rozprávali o tých druhých ne o sebe. Ná otec rozprávali takúto príhodu:
"Keï bol mladý muák, u svokra
zabíjali i Marek a Ján Kimlièka.
Oípanú zapichli a ili si napred
do kuchyne da po tampli, e
keï ju zaènú robi, aby pach potlaèili. Rozdebatovaní vyli na
dvor dozadu a oípanej nikde.
Vybehli na ulicu, vtedy vráta pri
domoch neboli, e èi ju niekto
nezobral. Pozerali po zemi a krv
viedla ku kopcu slamy, kde bola
i oípaná vrazená. Vetci si vydýchli a pokraèovali v práci."
Deti pospali v karaèi a eny si
rozprávali pletky z dediny. Kto
bude ma svadbu, ktorá bude
chova, kedy ktorá pôjde s nokú
na trh. Takto sa rodiny medzi sebou schádzali nielen pri zabíjaèkách, ale i na krstinách, hodoch,
pri úmrtí èlena rodiny, èo je ve¾mi
pekný zvyk dodnes. Takto sa rodina udrovala pokope, keï aj
prili hádky medzi rodinami pri
takýchto oslavách sa udobrili
a odpustili si. ivot ¾udí ponauèil
nejedného. Myslím si, e tieto záitky a pamäti majú pre nás ve¾kú
cenu a hodnotu, preto sa snaím, pokia¾ mi moja pamä staèí,
vetko zapisova pre mladie
pokolenie.
- Anka Havlíková, Zohor -

Z obcí
Vianoèné rozjímanie

Cením si monos ponúknu slovo o Vianociach v Podpajtúnskych zvestiach. Chcem priate¾sky oslovi vetkých, ktorí bývajú
pod Pajtúnom a som ïaleko od
toho, aby som niekoho obracal
na svoju vieru, alebo aby som
niekoho vystavoval sentimentálnym frázam o u¾achtilých ve¾udských citoch, ktoré vo vianoènej dobe pekne znejú, ale o nieko¾ko dní vyprchajú ako vôòa ihlièia na suchom stromèeku.
Ponúkam zamyslenie nad tým,
èo je to tá "neodmyslite¾ná vianoèná atmosféra pokoja". Je tu
jedna správa: Dnes v Betleheme,
v Judskej zemi sa vám narodil
Spasite¾ Kristus Pán. Text správy
je vzatý z druhej hlavy evanjelia
pod¾a Lukáa. Prvá veta tejto
správy hovorí o ve¾kom cisárovi
Augustovi, ktorý nariadil spísa
celý svet a druhá o chudobnej
rodine, ktorá sa k vôli cisárovmu
rozkazu presúva z Nazareta do
Betlehema, kde sa im narodí
v chudobnej matali diea, ktoré
posúva dejiny.
Prvá veta na zamyslenie je táto:
Nie len to, èo sa zdá v oèiach
sveta ve¾ké, urodzené, silné, mediálne... je povimnutiahodné.
Opravdivo ve¾ké veci sú ve¾mi
èasto skryté v malom a vednom.
Druhá veta na zamyslenie tie
vychádza z poh¾adu na Betlehem. Pri jaslièkách vidíme mudrcov i pastierov. Pastieri istotne
nemali problém vojs do matale, lebo im bola z ich ivota dôverne známa. aie to mali mudrci, ale tie voli, sklonil svoje
bohaté a uèené hlavy, aby uvideli
viac, ako dovtedy videli. V pokore je skrytá ve¾ká múdros uèených muov.
Anjeli vyspievali tretiu vetu na
zamyslenie: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ¾uïom
dobrej vôle. Vianoèné evanjelium nám hovorí, e Boh sa stal
èlovekom a èlovek mal na to odpoveda nie tým, e sa bude hra
na boha, e bude chcie vzia ivot, prírodu a dejiny do svojich
rúk a réie a manipulova nimi,
porúèa vetru a daïu. Slunou
odpoveïou na ten najväèí dar
Vianoc, e Boh sa stal èlovekom
- bude, keï sa i èlovek bude
poctivo snai sta sa plnie èlovekom. Nie náhodou sa ve¾ké
ideály úcty k èloveku, k jednotlivcovi, k ¾udskej osobe, k jej slobode, dôstojnosti, zrodili na zvesti,
e Boh sa zjavuje v èlovekovi.
Jozef Slamka,
dekán - farár v Zohore

Zohorskí ôsmaci v parlamente
My ôsmaci sme boli 24.11. na exkurzii v Bratislave. V pláne sme
mali navtívi významné historické a kultúrne pamiatky náho
hlavného mesta. Pri kadej pamiatke sme si od p. uèite¾a vypoèuli zaujímavý výklad. Najskôr
sme sa boli pozrie na Arcibiskupský palác, v súèasnosti slúi
ako úrad vlády. Potom sme sa
prili pozrie na Grasalkovièov
palác, kde sídli prezident SR.
Cestou na Bratislavský hrad sme
sa pristavili pri kostole Svätej
Trojice. Keï sme dorazili do parlamentu, privítala nás milá sprievodkyòa, ktorá nás oboznámila
s tým, e kadý okrem zamestnancov a poslancov musí prejs
detektorom kovov. Po dôkladnej
osobnej prehliadke a prehliadke
batoiny (naiel sa jeden vreckový noík, patril vak p.
Vivaderovej - mamièke, ktorá
nás sprevádzala J). Sprievodkyòa nás zaviedla do rokovacej

sály. Vetkým sa nám zdala pre
150 poslancov ve¾mi malá, ove¾a
menia, ako ju poznáme z obrazovky. V nej nás oboznámil pán
poslanec R. Madej zo zasadacím
poriadkom, úlohami NR SR a
poukazoval miesta, kde sedávajú
najznámejí politici. Potom sme
sa túlali po parlamente, videli
sme aj tátne znaky SR. Sprievodkyòu sme nasledovali do
kinosály. Tu sme si pozreli históriu národnej rady SR. Po skonèení prehliadky sme sa odobrali
na hrad. Tam sme práve zastihli
zahraniènú návtevu. Ako delegácia opúala na naletených

Mikulá v Zohore

ky vye 300 detí. To bolo radosti!
Po krátkom programe, ktorý si
pre vzácneho hosa najmení
pripravili,
to prilo!!
Nateené deti
pristupovali na
pódium k Mikuláovi. Niektoré
sa báli, iné sa
naopak s Mikuláom pustili do
reèi. Keï boli
darèekmi obdarované vetky
posluné deti,
Mikulá sa aj so
svojim sprievodom
rozlúèil
a odobral sa

Základná kola v Zohore v spolupráci s Obecným úradom v Zohore pripravili pre vetky deti zohorské deti stretnutie s Mikuláom. V piatok 2.12. 2005 popoludní sa zvedavé a nedoèkavé
deti zaèali pomaly hromadi pred
kultúrnym domom. Prili, aby na
vlastné oèi videli Mikuláa, ktorý
ich priiel do Zohoru pozdravi
a potei ich sladkými darèekmi.
Keï sa deti usadili, bolo vidie
v ich oèkách, aké sú netrpezlivé.
U tradiène volali na Mikuláa
a jeho pomocníkov, krásnych
anjelov a veselých èertov. Mikulá deti nesklamal a priiel. Privítal ho potlesk a spontánne výkri-

Zohorská kola a jej víazstvo v STV

autách hrad, priiel za nami pán
predseda parlamentu Pavol
Hruovský, ktorý sa nám prihovoril, aj sa s nami odfotil. Ako
by toho nebolo dos, keï sme
schádzali z hradu zbadali sme
známu moderátorku Zuzanu
Belohorcovú, a tak sme sa na òu
vrhli a vypýtali sme si autogramy.
V prehliadke mesta sme pokraèovali okolo Domu u dobrého
pastiera, Dómu sv. Martina, preli
sme na Hlavné námestie, ktoré
sa chystalo na vianoèné trhy. Videli sme Starú radnicu, povestného Èumila, Primaciálny palác,
SND, SNM a mnoho iných pamiatok, o ktorých sme sa ve¾a
dozvedeli. Cestou zasneenou
Bratislavou sme preli a do vyhriateho kina na rozprávkový film
Udatné kuriatko, ktorý bol super.
To bol záver náho naj výletu do
Bratislavy, za ktorý sa môeme
poïakova naim skvelým uèite¾om Mgr. P. Vavákovi a Ing. B.
tefanovièovej.
Lucy a Tina
ïalej na ïalekú cestu.
Mgr. P. Vavák

Vo tvrtok 8.12. 2005 sa iestaci pod vedením triedneho uèite¾a Mgr. P. Vaváka zúèastnili na nakrúcaní
portovo-súanej relácie Superchyty v túdiach STV. Nae oranové drustvo reprezentovali kapitán Kiko,
Pavlína, Dominika, Tomy a Luká. Zo zaèiatku sme síce prehrávali, povzbudzovanie ostatných iakov
vak bolo také silné, e sa stav obrátil a my sme sa dostali do vedenia.
Súaili sme v hokejbale, jazde na
snakeboarde, plhaní na previsoch,
v lietajúcom basketbale, v lezení po
vysokej horolezeckej skale a Tomy
aj vo vedomostiach. Sen sa splnil,
VYHRALI sme nad iakmi zo Z na
Rajèianskej ulici v Bratislave, ktorých
zelený team viedol Tino. Vetku túto
skvelú zábavu si môete pozrie aj
vo vysielaní STV po Novom roku.
kola je bohatia o dve lopty, knihy,
my o trièká, medaily, ruksaky, ípky,
rakety a hlavne o super záitky!!!
iestaci
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Záhorská Bystrica

Vítali sme nových obyvate¾ov Záhorskej
Bystrice

Vladimír Kuboviè
Starosta Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
Vás pozýva na

Streda 7.december 2005 bol významný deò pre 26 malých
èlovieèikov, ktorí sa narodili v priebehu roka 2005. Starosta Mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica Vladimír Kubo-viè udelil týmto
malým èlovieèikom domovské právo a slávnostne odovzdal ich
domovské listy rodièom detí. Pani matrikárka Boenka Kubíková
vetky deti zapísala do kroniky a ako pozornos im venovala malú
plyovú hraèku.
Kadý rok vítajú novorodencov aj ich starí kamaráti zo Základnej a
materskej koly na Har-gaovej ulici. Pod vedením pani uèite¾ky
ebíkovej, Dankovej a pána uèite¾a Dudíka sa deti predstavili pásmom básnièiek a pesnièiek, ktoré s láskou venovali malým bábätkám.
Ete raz srdeène vítame medzi nami:
Paulu Kusalovú, Urulu Máriu Kosaczkú, Adama Bednára, Matúa
Krika, Evu Uhrínovú, Natáliu Zábrodskú, Náltáliu Virèíkovú,
Samuela Prokopa, Adama Kolenèíka, Annu Zátopkovú, Máriu
Vaculovú, Romana Kovaèièa, Teréziu Grancovú, Carlosa Matúka,
Luciu Horeckú, Eriku Maderovú, Patrika Pogaia, Amy Kestler, Ivanu
Rácovú, Martina Sarvaa, Rastislava Meèiara, Fabrice Djoubissie,
Teréziu Besedièovú, Filipa Piaèeka, Duana Muitza, Kristínu
Bilaèièovú

12. FAIANGOVÝ PLES
Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
V sobotu 21.januára 2006 o 19.00 hodine v priestoroch
Spoloèenského domu v Záhorskej Bystrici.
Vstupenky si môete objedna
na tel.è.: 02/ 659 56 210, 0905 452 831, 0911 452 831,
alebo osobne na sekretariáte Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.

Vo¾by do VÚC 2006

Druhé kolo volieb do Bratislavského samosprávneho kraja prebehlo
v Záhorskej Bystrici dòa 10.12. 2005 v priestoroch Základnej koly na
Hargaovej ulici.
Z celkového poètu 2002 oprávnených volièov sa volieb zúèastnilo
236, èo predstavuje 12% úèas. Odovzdaných bolo 234 platných
hlasovacích lístkov.
V boji o kreslo upana Bratislavského samosprávneho kraja získal v
naej mestskej èasti Vladimír Bajan 163 hlasov a ¼ubomír Roman 71
hlasov.

Silvester 2005

Starosta mestskej èasti Vladimír Kuboviè pozýva vetkých obèanov
a priate¾ov Záhorskej Bystrice na stretnutie a spoloèné privítanie
nového roku 2006 na Námestí sv. Petra a Pavla spojené so slávnostným ohòostrojom.
"Nezávislý klub abstinentov" Vás zároveò pozýva na varené vínko,
ktoré sa bude podáva na námestí 31. 12. 2005 od 23.30 hod.
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z obcí
VEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
MESTA STUPAVA O DANI Z NEHNUTE¼NOSTÍ è. 5/2005
na kalendárny rok 2006
Mesto Stupava v súlade s ustanovením
§ 6 ods.1 zákona è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov a ustanoveniami § 8 ods.2,
§ 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods.
2, 3 a 4, § 20 ods. 3, § 21 ods.2 a §
103 zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorích predpisov
ustanovuje
Èlánok I.
Úvodné ustanovenie
Toto veobecne záväzné nariadenie
upravuje podmienky urèovania a vyberania dane z nehnute¾ností na území
Mesta Stupava v zdaòovacom období
roku 2006.
Èlánok II.
Daò z pozemkov
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je
hodnota pozemku bez porastov, urèená
vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej
v prílohe è.1.
2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za
ostatné hospodársky vyuívané vodné
plochy je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2
pod¾a platných predpisov o stanovení
veobecnej hodnoty majetku
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky
a ostatné plochy je hodnota pozemku
urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2,
uvedenej v prílohe è.2.
Sadzba dane
Správca dane na území celého mesta
Stupava urèuje roènú sadzbu dane
z pozemkov pre pozemky druhu:
1) orná pôda, vinice, ovocné sady
0,40 % zo základu dane,
2) trvalé trávne porasty
0,50 % zo základu dane,
3) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1 % zo základu dane,
4) rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky vyuívané vodné plochy
0,25 % zo základu dane,
5) záhrady
0,55 % zo základu dane,
6) zastavané plochy a nádvoria
0,32 % zo základu dane,
7) stavebné pozemky
1 % zo základu dane,
8) ostatné plochy
0,55 % zo základu dane.

Èlánok III.
Daò zo stavieb
Sadzba dane
1) Správca dane na území celého mesta Stupava urèuje roènú sadzbu dane
zo stavieb za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy stavby vo výke:
a. 2,60 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace prísluenstvo
hlavnej stavby,
b. 3,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby vyuívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c. 12,- Sk za stavby rekreaèných a záhradkárskych chát a domèekov na individuálnu rekreáciu,
d. 12,- Sk za samostatne stojace garáe a samostatné stavby hromadných
garáí a stavby urèené alebo pouívané
na tieto úèely postavené mimo bytových domov,
e. 35,- Sk za priemyselné stavby
a stavby slúiace energetike, stavby
slúiace stavebníctvu, stavby vyuívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f. 35,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú èinnos, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou èinnosou.
g. 10,- Sk za ostatné stavby.

náboenské spoloènosti registrované
tátom,
f. stavby alebo byty slúiace kolám,
kolským zariadeniam, stavby uívané
na úèely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, kninice, divadlá, kiná, amfiteátre,
výstavné siene, osvetové zariadenia,
g. stavby a ich èasti slúiace výhradne
na vykonávanie náboenských obradov cirkví a náboenských spoloèností, stavby a ich èasti slúiace ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboenských spoloèností a ak ide o cirkvi
a náboenské spoloènosti registrované
tátom,
h. stavby, ktorých vyuitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekontrukcie,
i. stavby uívané na úèely sociálnej pomoci.
2) Správca dane poskytuje zníenie:
a. dane z pozemkov, stavieb a bytov vo
vlastníctve právnických osôb, ktoré nie
sú zaloené alebo zriadené na podnikanie o 50 %,
b. dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi
sú obèania v hmotnej núdzi (zák. è.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorích predpisov),
alebo obèania starí ako 70 rokov, ak
tieto pozemky slúia výhradne na ich
osobnú potrebu o 30 %,
c. dane zo stavieb na bývanie a bytov
vo vlastníctve obèanov v hmotnej núdzi
(zák. è. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v znení neskorích
predpisov), obèanov starích ako 70
rokov, alebo obèanov s akým zdravotným postihnutím alebo drite¾ov
preukazu obèana s akým zdravotným
postihnutím alebo drite¾ov preukazu
obèana s akým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevane alebo úplne bezvládnych obèanov, ktoré slúia na ich trvalé bývanie o 50 %,
d. dane za garáe vo vlastníctve obèanov starích ako 70 rokov, alebo obèanov s akým zdravotným postihnutím

2) Pri viacpodlaných stavbách správca dane urèuje príplatok za podlaie 2,Sk za kadé ïalie nadzemné podlaie
okrem prvého nadzemného podlaia.
Èlánok IV.
Daòzbytov
Sadzba dane
Správca dane urèuje roènú sadzbu dane z bytov za kadý aj zaèatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výke:
1) 2,50 Sk za byty
2) 30,- Sk za nebytové priestory.

alebo drite¾ov preukazu obèana s akým zdravotným postihnutím alebo drite¾ov preukazu obèana s akým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúia pre motorové vozidlo pouívané na ich dopravu o 50 %,
e. dane za nebytové priestory v bytových domoch, slúiace ako gará
o 50 %.
3) Správca dane poskytne na tú istú
nehnute¾nos len jedno zníenie dane.
4) Doklady preukazujúce dôvody pre
poskytnutie daòového zníenia predloí
daòovník správcovi dane do termínu na
podanie daòového priznania t.j. do 31.
januára zdaòovacieho obdobia.
Èlánok VI.
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, e daò niiu
ako 100,- Sk nebude vyrubova ani vybera.
Èlánok VII.
Platenie dane
Vyrubená daò je splatná v tyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.
mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra beného roka, na ktorý sa daò
vyrubuje. Daò je moné zaplati aj naraz.
Èlánok VIII.
Závereèné ustanovenia
1) Toto veobecne záväzné nariadenie
Mesta Stupava è. 5/2005 - daò z nehnute¾ností na rok 2006 schválilo
Mestské zastupite¾stvo Stupava 15. 12.
2005 v bode B/8.
2) Toto veobecne záväzné nariadenie
Mesta Stupava è. 5/2005 - daò z nehnute¾ností na rok 2006 nadobúda
úèinnos 1. januára 2006.
3) Úèinnosou tohto veobecne záväzného nariadenia mesta Stupava è. 5/
2005 - daò z nehnute¾ností na rok
2006 sa ruí Veobecne záväzné naria
denie è. 10/2004 o dani z nehnute¾ností zo dòa 2.12.2004.
Ing. Ján Bele, primátor mesta

PRÍLOHA è.1
Hodnota ornej pôdy /OP/a trvalých trávnych porastov /TTP/
/príloha ,1 k zákonu è.582/2004 Z.z.
v znení neskorích predpisov/ - pre rok 2006

Èlánok V.
Oslobodenie od dane
a zníenie dane
1) Správca dane ustanovuje, e od dane sú oslobodené:
a. pozemky, stavby, byty a nebytové
priestory vo vlastníctve obce, ktorá je
správcom dane,
b. pozemky, na ktorých sú cintoríny,
c. pozemky uívané kolami a kolskými zariadeniami,
d. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a portovísk,
e. pozemky tvoriace jeden funkèný celok so stavbou alebo jej èasou slúiacou na vykonávanie náboenských obradov cirkví a náboenských spoloèností, ïalej so stavbou slúiacou ako
úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboenských spoloèností a ak ide o cirkvi a

Kód KÚ

Názov

859338
859320
859346
859354
871800
871818

Stupava
Mást I.
Mást II.
Mást III.
Záh.Bystrica II.
Záh.Bystrica III.

Hodnota v Sk/m2
OP
16,45
18,98
18,04
30,00
26,20
18,04

ZZP
2,68
2,06
3,18
3,12
4,19
3,18

PRÍLOHA è.2
Hodnota pozemkov v Sk/m2
/Príloha è.2 k zákonu è.582/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov/
Stavebné pozemky
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
8

640,64,64,64,-

z obcí
Club Abbellimento vydal roèenku

Mylienka obnovi èinnos Okrá¾ovacieho spolku v Stupave vznikla
v druhej polovici 90-tych rokov 20. storoèia. Obèianske zdruenie sa
podarilo zaloi a koncom roku 2004. Zakladajúci èlenovia sa rozhodli zmeni pôvodný názov pre jeho romatizujúci, archaický a v súèasnosti nie ve¾mi vhodný názov. Na návrh akad. mal. Milana Kubíèka bol
prijatý názov Club Abbellimento: symbolom klubu sa stala socha
adorujúceho anjela z kaplnky katie¾a v Stupave. Poctu talianskemu
autorovi sochy sme vyjadrili talianskym názvom abbellimento, èo
v preklade znamená skrálenie. Do výboru zdruenia boli zvolení títo
Stupavèania: predseda Milan Gregu, podpredseda Prof. PhDr. Ján
Horecký DrSc., tajomník: Ing. Svetozár Proke, pokladník Mgr. Gabriela Prokeová, èlen výboru: akad. mal. Milan Kubíèek. Èlenovia sa
rozhodli vies obèianske zdruenie ako výberový klub, ktorého cie¾om
nebude budova irokú èlenskú základòu. Radi vak privítame nových èlenov, ktorí majú odborné vedomosti z oblasti histórie a dejín
umenia, jazykové vedomosti, ako aj literárny talent. Vïaka ochotným
Stupavèanom sme zhromadili vye tisíc historických fotografií a poh¾adníc, ktoré zachytávajú históriu Stupavy. Zaznamenali sme osobné spomienky pamätníkov a zaèali sme budova zbierku predmetov,
ktoré dokumentujú minulos Stupavy a jej obyvate¾ov. Vetkým sa
chceme aj týmto spôsobom poïakova a zároveò vyzývame ïalích
spolupracovníkov na záchranu kultúrneho dedièstva náho mesta. Získané poznatky chceme pravidelne uverejòova v roèenkách náho
klubu. - To¾ko z príhovo505ru predsedu klubu p. Milana Gregua,
ktorým oslovuje èitate¾ov prvého vydania klubovej roèenky, ktorá
vyla v týchto dòoch s finanènou podporou mesta Stupava. Z obsahu
vyberáme zaujímavé texty: Plastika anjela v kaplnke stupavského
katie¾a, Stu-pavský farár Ignác Gond, Posledný stupavský barón.,
Pamätná tabu¾a v Kostole sv. tefana krá¾a v Stupave, Socha M.R.
tefánika v Stupa-ve, Skleník grófa Károlyiho v Stupave, Epitaf Jána
a Daniela Lonzkro-nerovcov v Kostole sv. tefana krá¾a v Stupave,
pracháreò v Borinke, Cudzinci na Záhorí. Publikácia je nepredajná,
získa ju môete v Mest-skej kninici R. Morica a v kancelárii
Kultúrneho domu. Vzh¾adom na obmedzený náklad, publikácia je k
dispozícií len do vyèerpania zásob.
-ps-

Vianoèný koncert

Stupava - K atmosfére stupavských Vianoc u tradiène patrí koncert
Základnej umeleckej koly. Pedagogický zbor pod vedením riadite¾ky
p. M. Vicianovej pripravil vianoèný koncert, ktorý sa konal v sobotu
17. decembra vo farskom kostole v Stupave. V programe vystúpili
iaci spolu s uèite¾mi: Zuzana Dorèáková, Luká Váczy, Samuel Jaklovský, Lucia Slezáková, Vladimír Ondrejèák, ofia Trsanová, Blanka Zajíèková, Michaela Bistáková, Veronika Dajèová, Jana Rafajová,
Hana Piaèková, Hana Vrbinská, Petra Tomanoczyová, Kristína Votrubová, Martina Rácová, Matú Stankovský, Veronika Hricová, Alan Trsan, Peter Müller, Martin Paulen, Magdaléna Vicianová, Marta Schultzová, Martina Morgensternová, M. robová, D. Mislovièová, P. Reiffersová. Vyvrcholením koncertu bolo vystúpenie detského speváckeho
zboru Perlièky pod vedením dirigentky p. Nezníkovej s hudobným doprovodom. Za prácu uèite¾om a výkony iakom poïakoval primátor
mesta Stupava Ing. Ján Bele. V predveèer tvrtej Adventnej nedele
stupavská umelecká kola prispela k vianoènej atmosfére a pre vetkých prítomných bol tento veèer silným záitkom.
-ps-

Stupavská realitka - JUDr. Magdaléna Habreková
Marianska 495/29, 900 31 Stupava,
tel./fax: 02/6593 3386, mobil: 0907 153 422
e-mail: habrekova@stupareality.sk

KÚPA, PREDAJ, PRENÁJOM NEHNUTE¼NOSTÍ
POSKYTUJEME KOMPLEXNÝ PRÁVNY SERVIS, PORADENSTVO ZDARMA

Rodinné domy na predaj:
*** Z n í  e n i e c i e n ***
Stupava, 5-izb. rozostavaný RD pred dokonèením, dvojpodlaný, so sedlovou
strechou, suterén, euro okná, kotolòa, 2 kúpelne, 2 WC, 4 terasy, hotové vetky
rozvody, treba dokonèi zateplenie, vnútorné a vonkajie omietky, osadi septik a
vodovodnú prípojku. ZP 103 m2, pozemok 1000 m2. Dom sa nachádza v krásnom a tichom prostredí, v blízkosti Stupavský park, portový areál.
Cena: 4 700 000 Sk
Stupava, 3-izb. védsky dom, èiastoène podpivnièený, ZP 94 m2, celková výmera pozemku 1923 m2. Vetky IS, tichá, pekná lokalita, predáva sa za cenu
pozemku. Cena: 5 500 000 Sk
Stupava, 3-izb. murovaná chata, 2 podlaná, v krásnom prostredí smerom na
Borinku, ZP 94 m2, pozemok 1007 m2, èiastoène oplotený. Voda, elektrina, septik. Plyn pred pozemkom.
Cena: 1 500 000 Sk
Vysoká pri Morave, 2-gen. RD v centre obce, mimo hlavnej komunikácie. Dom
pozostáva z 2 èastí s vlastným vchodom. Predná èas: pôvodný RD tvaru L,
èiastoène podpivnièený - predsieò, kuchyòa, komora, 3 izby, kúpelòa + WC.
Prístavba: I.NP- hala, kúpelòa, WC, komora, kuchyòa. II.NP- hala, chodba, 3 izby. ZP 450 m2, záhrada 1014 m2, vetky IS. Cena: v RK.
Závod, 2-izb., starí RD so sedlovou strechou, nepodpivnièený, ZP 101 m2,
záhrada 1626 m2, spoloèný dvor 407 m2, vo dvore letná kuchyòa. V spoloènom
dvore stojí ïalí RD, ktorý bude moné v budúcom roku odkúpi.
Cena: 1 550 000 Sk
Pozemky na predaj:
Stupava, perspektívny stavebný pozemok v lokalite Kopce, územným plánom
urèený na výstavbu rodinných domov, výmera 4334 m2, írka pozemku 16 m.
Predáva sa v celosti. Cena: 1 700 Sk / m2
Stupava, stavebný pozemok na Lesnej ul., výmera 10 á, írka pozemku 13 m,
atraktívna lokalita. IS pred pozemkom. Cena: 2 500 000 Sk
Byty na predaj:
Stupava, 3 - izb. v OV, 68 m2, 7/7 p. s balkónom, po èiastoènej rekontrukcii,
v tichom, peknom prostredí. Monos odkúpi aj gará pri dome. Cena v RK
Malacky, 2 - garz. na Skuteckého ul., OV , 44 m2, 2 balkóny, 3/6 p., èiastoèná
rekontrukcia. Cena: 730 000 Sk
Pre konkrétnych klientov súrne h¾adáme 4 - izb. byt v OV v Stupave, RD - 3
izb. v Stupave, Lozorne, Zohore, Borinke do 3 mil. Sk, na prenájom 1 - izb.
byt, garzónku v Stupave. Ïakujeme za ponuku!
Ïakujeme svojim klientom za spoluprácu.
Prajeme v Novom roku ve¾a zdravia, astia a správnych rozhodnutí.

-9-

Skvelý výrobok,
skvelá cena

STAV MIX PLUS, spol. s r.o.
eleznièná 53, 90031 Stupava
tel.: 02/6593 5880
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk

Pri zakúpení 5 okien dostáva zákazník
sklápacie schody FAKRO s 50% z¾avou!!!

S T U PA V A 0 9 0 3 2 9 6 7 7 7
- 10 -

Inzercia

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

Fvýkup a predaj

motorových vozidiel

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

Fpredaj náhradných dielov,

olejov, mazív, autokozmetiky

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

Fodah vozidiel (0903 462 782)
vrakovacia sluba NON STOP

Fpredaj pneumatík

Znaèiek:
PROTHERM - aj záruèný
JUNKERS - aj záruèný
VAILLANT - aj záruèný
LEBLANC - aj záruèný
BUDERUS - aj záruèný
THERM
DESTILA
GASEX

Dura Automotive Body & Glass Systems
Components s. r. o., stabilná spoloènos
so zahranièným kapitálom, pôsobiaca na
slovenskom trhu 4 roky, súèas amerického koncernu DURA Automotive Systems, vyrábajúca komponenty pre automobilový priemysel, h¾adá:
TECHNIK KVALITY
NÁPLÒ PRÁCE:
analýza dosahovaných výsledkov kvality, zisovanie príèin nezhody, navrhovanie a realizácia nápravných opatrení, vyhodnocovanie
ich úèinnosti, riadenie dokumentácie systému kvality, realizovanie a vyhodnocovanie
interných auditov, procesná kontrola, príprava a zmeny kontrolných plánov a postupov
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
l stredné odborné vzdelanie s maturitou
v odbore strojárskom, technickom, chemickom l jazykové znalosti (NJ, AJ aktívne) l
znalosti práce s PC (MS Office) l prax
v oblasti kvality vítaná l VP- B
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
NASTAVOVAÈ
NÁPLÒ PRÁCE:
kontrola parametrov, nastavenie a optimalizácia èinnosti NC a CNC zariadení, plánovanie a realizácia preventívnej údrby, podpora pri neplánovanej údrbe pri poruchách
zariadení
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
stredné odborné vzdelanie s maturitou (technického zamerania) l prax v obore
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

a PNEUSERVIS

Fpoièovòa prívesných vozíkov
Hlavná ulica 9/21, 900 Fpieskovanie okien CAR CODE
31 Stupava
Fpredaj LPG na ÈS
Tel./fax: 02/ 6593 5555
Fvýmena PB f¾ia
mobil: 0903/ 462 782

Uzatváranie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni KOOPERATIVA a WÜSTENROT

NÁSTROJÁR
NÁPLÒ PRÁCE:
vykonáva opravy a preventívnu údrbu výrobných nástrojov, prípravkov a meradiel,
zodpovedá za práce v nástrojárni, riadi sa
plánom údrby, spolupracuje pri optimalizácii výrobných procesov
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
stredné odborné vzdelanie s maturitou (technického zamerania) l prax v obore min. 2
roky

nia na strojoch l základy práce s PC výhodou l základná znalos Nj výhodou
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
ASISTENTKA RIADITE¼A ZÁVODU
NÁPLÒ PRÁCE:
spravuje kanceláriu riadite¾a závodu, zabezpeèuje chod a materiálové vybavenie strediska, chod obchodnej korepondencie
a styk s úradmi, organizuje rokovania, pripravuje podklady pre porady, zápisnice, cestovné príkazy, podklady pre uètáreò

TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
TECHNOLÓG VÝROBY
NÁPLÒ PRÁCE
zodpovedá za procesné parametre urèeného úseku výroby, plánuje a riadi výrobu, optimalizuje proces výroby, spolupracuje pri rieení technologických problémov, vytvára
a optimalizuje výrobné predpisy, zodpovedá
za hospodárnos výroby, za kvalitu produktov
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
(technického zamerania) l znalos nemeckého alebo anglického jazyka l znalosti práce s PC (MS Office)
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
ZÁMOÈNÍK
NÁPLÒ PRÁCE:
zabezpeèuje chod výroby s dôrazom na
pneumatiku a hydrauliku a výmenu náhradných dielov, zodpovedá za správny chod
strojov, prípravkov, zariadení a budovy, vysledované závady eviduje, vyhodnocuje a robí nápravné opatrenia, ovláda základné práce sústruenie, frézovanie, brúsenie na plocho, základné nastavovaèské práce
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
S/SOU strojárskeho zamerania l prax
v obore 5 rokov l skúsenosti a práca s hydraulickými zariadeniami l základy obrába- 11 -

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
úplné stredokolské s maturitou, V l jazykové znalosti (NJ alebo AJ - expert, tlmoèenie) l poèítaèové znalosti (MS Office), strojopis lVP - B - aktívna prax l prax s vedením
sekretariátu výhodou, príjemné a profesionálne vystupovanie, komunikaèné a organizaèné schopnosti, flexibilita, vynikajúci písomný prejav, zmysel pre poriadok, precíznos, zodpovednos.
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
INÉ VÝHODY PRE VETKY POZÍCIE
perspektíva, mladý kolektív, stravovanie
v mieste pracoviska, autobus a k areálu závodu, podmienky pre zvyovanie kvalifikácie,
osobný rozvoj, dobré pracovné podmienky,
nová technológia, sociálny program
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAÈA
Svoje CV v SJ s tel. kontaktom posielajte
mailom, faxom, potou na uvedené adresy.
Spoloènos si vyhradzuje právo odpoveda a
kontaktova iba vybratých uchádzaèov, ktorí
budú pozvaní na osobný pohovor.
DURA Automotive Body & Glass Systems
Components s. r. o.
Malacká 1833, 900 31 Stupava
kontaktná osoba: Petra Valachovièová
tel.: 02/60 30 18 17, fax: 02/60 30 19 17
e-mail: valachovicova.p@duraauto.com
www.duraauto.com

Stupavská kola napreduje

"Benzínka" konèí

Stupava - Oddelenie rozvoja siete a technickej prevádzky spoloènosti Slovnaft a.s., èlen skupiny MOL, listom oznámilo primátorovi plán
uzatvorenia prevádzky èerpacej stanice a to ku dòu 19. decembra. Po
dlhoroènej prevádzke je táto èerpacia stanica v stave, ktorý nevyhovuje základným obchodno-prevádzkovým kritériám a tie nespåòa
ekologické kritériá vyadované v súèasnosti. Zároveò sa v liste kontatuje, e obchodné výsledky tohto zariadenia nedovo¾ujú uvaova
o prípadnej rekontrukcii. Mesto Stupava u v prvom polroku rokovalo o uzatvorení prevádzky a prejavilo záujem o odkúpenie pozemku,
ktorý patrí spoloènosti. Obe strany sa dohodli, e stavba èerpacej
stanice bude odstránená na jar budúceho roku a pozemok
mesto odkúpi za cca
10 tis. korún. Pozemok zostane v rukách mesta a v iadnom prípade sa neuvauje prenaja ho
na podobnú prevádzku. Uvauje sa
o jeho vyuití ako verejného priestranstva. Úprava sa zrealizuje ako súèas irej
koncepcie, ktorá bude riei architektonicky aj túto èas
mesta v nadväznosti
na
rekontrukciu
centrálnej zóny.
-ps-

Nepovaujte to len za bonmot, ktorý chce nieèo prikráli. Napriek
vetkým problémom, ktoré priniesol presun kompetencií zo tátu na
obce, ako zriaïovate¾a zariadení regionálneho kolstva, môeme
kontatova, e stupavským kolám sa darí prekonáva problémy, najmä v oblasti prevádzky a investícií, práve s pomocou mesta. Základná
kola s podporou mesta získala finanèné prostriedky na rekontrukciu strechy starej budovy, na spolufinancovaní sa podie¾ali mesto
a zvyok finanèných prostriedkov prilo zo tátneho rozpoètu. V pláne je dokonèenie telocvièného traktu, výmena okien na gymnastickej
telocvièni, na èas prác boli pouité vlastné zdroje koly. Novým nábytkom - lavicami, stolièkami a uèite¾skými katedrami bude vybavených es uèební a náklady budú uhradené z príjmov koly. Ïalou
úlohou je odstránenie havarijného stavu podláh v triedach novej
koly. Novým problémom, ktorý treba rýchlo riei je havarijný stav
kotlov, ktoré majú za sebou dobu ivotnosti, nie sú dosta náhradné
diely a preto bude nutné kotolòu vymeni v plnom rozsahu. Na rekontrukciu spolu s mestom kola iada prostriedky od ministerstva kolstva.
Vïaka manaérskym schopnostiam riadite¾a koly Mgr. Csillaghyho
kola získala 20 poèítaèov od VÚB, èo umoòuje zariadi ïaliu uèebòu výpoètovej techniky, ktorá bude k dispozícii iakom prvého stupòa a bude vyuívaná aj pre potreby kolského klubu detí. Navye
v rámci podpory z projektu Digitálni túrovci, bude uèebòa napojená
na internet.
Popri starostiach s prevádzkou a údrbou budovy beí normálny vyuèovací proces a tie rad vo¾noèasových aktivít, ktoré vedú uèitelia
koly. U tradiène vynikajúce výsledky dosahujú florbalisti pod vedením Jaroslava Fiera. Chlapci sa vypracovali medzi pièku slovenského florbalu a dievèatá, ktoré trénuje Mgr. Marcela Mózová hrajú dokonca enskú súa a na prvom enskom regionálnom turnaji obsadili
pekné tretie miesto. Stupava je miestom, kde sa konajú regionálne,
celoslovenské i medzinárodné súae v tomto porte. V októbri sa konal pod zátitou primátora mesta Stupava cup. Rozmach doteraz
neznámeho portu potrebuje podporu a túto nadenci nali vo vedení
mesta, v p. Viliamovi Maroovi, ktorý poskytuje portovú halu na tréningy a turnaje. S takouto podporou potom môu prichádza aj úspechy a tých je skutoène ve¾a. Dôkazom sú aj úspechy iakov koly
na portových a predmetových olympiádach, kde stupavská kola
patrí medzi popredné koly v rámci okresu. Aj skutoènos, e sa iaci
venujú výuèbe cudzích jazykov u od tretieho roèníka prináa svoje
ovocie v podobe úspechov v jazykových olympiádach. Rady kolských portových stredísk sa rozrástli o portové stredisko v stolnom
tenise, trénerom je Mgr. Oremus.
Vedenie koly si uvedomuje, e na úspenom zvládnutí úloh roku
2005 má výrazný podiel podpora a pochopenie zo strany rodièov,
podpora zo strany primátora, poslancov a mesta Stupava, podpora
Mestského kultúrneho strediska Stupava, pomoc a sponzorstvo stupavských firiem a podnikate¾ov p. Miroslava Ráca, p. Jozefa Píra, p.
Viliama Maroa, p. Miroslava Belea, p. Kuèeru, p. Blechu, spoloènosti DURA a jej riadite¾a p. Jaa, ktorý sponzoruje najmä florbal,
firme Agroservis p. Gapárkovi, ktorý pomáha pri skultúrnení prostredia a okolia koly a mnohým ïalím - rodièom podnikate¾om, ktorí sú
ochotní rôznym spôsobom pomáha kole. Vetkým ete raz ïakujeme a veríme, e si naa kola udrí ich priazeò a podporu aj v budúcom roku.
-lcsps-
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Z obcí

Poznámka k vo¾bám

Ako dopadli vo¾by do samosprávneho kraja
Priebeh volieb na predsedu a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja v sobotu 26. novembra kopíroval v okrese Malacky situáciu v ostatných èastiach Slovenska. Volièská úèas
predstavovala cca 11,5% oprávnených volièov, ktorí rozhodli
o tom, kto bude v budúcom
tvorroènom období presadzova záujmy obyvate¾ov malackého okresu. Ich právomoci a rozhodovanie sa týka oblasti územného plánovania, rieenia dopravnej situácie (cesty II. a III.
triedy, hromadná doprava) stredného kolstva, sociálnych vecí,
zdravotníctva a komplexného
rozvoja regiónu.
Do zastupite¾stva Bratislavského
samosprávneho kraja boli zo 42
kandidátov zvolení:
1.MUDr. Marián Haramia (46),
lekár, chirurg - SDKÚ, ANO,
SMK, DS, SZS s poètom 2377
hlasov
2. MUDr. Pavol Dubèek (57) lekár, SMER - soc. demokracia,
HZD, SF s poètom 1746 hlasov
3. MUDr. Adriana Foltýnová (34)
oèný lekár, SDKÚ, ANO, SMK,
DS, SZS, s poètom 1 320 hlasov
4.MVDr. Robert Kazarka (40), privátny veterinárny lekár, SDKÚ,
ANO, SMK, DS, SZS, s poètom
1057 hlasov
5. RNDr. Jozef Ondrejka (40) primátor, nezávislý kandidát s poètom 1038 hlasov
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za
poslancov (v zátvorke je uvedený poèet hlasov)
6. Ing. Duan Prokop (996), 7.
Pavel Slezák (863), 8. ¼ubomír
Haramia (793), 9. MUDr. Miroslav
Fru (704), 10. ¼ubica Havranová
(700) ïalí kandidáti zo Stupavy
a Zohora sa umiestnili nasledovne: 18. Ing. Peter ere (520),
19. Anton Hrica (500), 23. Ján
Valachoviè (390), 25. MUDr. Vojtech Erdély (378), 31.¼udmila Jánoová (256), 34. Ing. Vladimír
Jankela (198), 41. Róbert Rybár
(75).
Ako volili Stupavèania?
V Stupave právoplatne volilo
1002 volièov, èo predstavuje 15percentnú úèas volièov. Najvyia úèas volièov bola vo volebnom okrsku è. 5 - Základná kola
kpt. Nálepku v Stupave 19,64%,
najniia v okrsku è. 4 - Kultúrny
dom 11,72%.
Èo povedal o svojom zvolení
MVDr. Robert Kazarka?
Nie je èlenom iadnej politickej
strany, kandidoval s podporou
pravicovej koalície SDKÚ, ANO,

Tak máme vo¾by do samosprávneho kraja za sebou. Väèina z volièov
si nemôe ani s chuou vydýchnu, pretoe sa ich nezúèastnila. Opä
odkázali volièi kandidátom, aby sa zvolili sami, keï ich to baví! Nu,
aj to je reakcia, ale ako vetko aj ona má svoju druhú stranu. Pri malom záujme a poète tých, ktorí chcú rozhodnú, vytráca sa pointa volieb a "odkázania" moci obèanov do rúk ich zástupcov. Smutné je, e
vo¾by vo ve¾mi malej miere oslovili mladú generáciu. Tých, ktorým patrí budúcnos a na ktorých bude závisie budúcnos náho regiónu.
Mali ancu rozhodnú a nevyuili ju. Aký - taký, dnes u nespochybnite¾ný výsledok, hovorí o tom, e tú svoju moc odkázalo len malé
percento oprávnených a tí ostatní ju síce neodkázali nikomu konkrétnemu, ale aj tak bude v ich mene kona. Preèo sa vytratil záujem o veci verejné? Sú a tak zahmlené a nezaujímavé pre pozorovanie verejnosou alebo sme u dospeli do tádia, kedy aj odovzdávanie moci
obèanov musí sprevádza cirkus a masívna kampaò, ktorá prevalcuje
vetkých a vyvetrá vetky hlavy? Konzumná spoloènos prináa aj takéto zásadné zmeny v spoloènosti a hoci sa zvykne spája len s nákupnými vozíkmi a pasívnym prijímaním èohoko¾vek, do tejto nedefinovate¾nej kategórie patrí aj verejný ivot a politika. Ve¾mi pekne sa
o zmysle volieb vyjadril jeden Róm zo sídliska Luník v Koiciach. Na
otázku - preèo priiel voli, odpovedal, e preto, aby sa tí zvolení mali
lepie. Ani netuil a mono ani nechcel a vyjadril aj ïaliu polohu celého problému. Pracujú zvolení zástupcovia ¾udu v záujme veobecnom blaha alebo v momente zvolenia, zabudnú, kto ich tam poslal?
Majú zmysel nejaké programy, ideály, osobné predstavy, keï chýba
spätná väzba a kontrola zdola? Kto by kontroloval alebo sa pýtal, keï
tak mizerné percento si vyberalo? Nu zostáva nám len jedno, nauèi
sa rozhodova nielen za dverami svojich domov a bytov, ale aj o veciach, ktoré sú dôleité a rozhodujú o nich iní, nai zástupcovia.
Neobstoja ani argumenty, e sme sa sklamali, e vetci patria do jedného vreca, e sa aj tak niè nezmení... To je úplne normálne, e zmeny v spoloènosti majú svoje tempo a potrebujú vlastný vývoj. Tým
preli a prechádzajú vetky demokracie, lebo demokracia buï je alebo nie je a tá naa legislatívne existuje a spåòa európske normy a tradície. Èím si ju naplníme, ako bude v skutoènosti vyzera a uspokojova nae poiadavky a predstavy, to závisí len od nás. Neèakajme na
výstrely z dela, ktoré by nás prebudili k zodpovednosti za nau spoloènos, nikto nevystrelí. Nikto nám nes¾úbi za úèas na vo¾bách kilo
cukru, to je nae rozhodnutie, to je len na nás. Ak sme sa doteraz ospravedlòovali, e za totality o nás rozhodovali bez nás, tak dnes môeme poveda len to¾ko, e sme vo¾bám odkázali, nech rozhodnú aj
bez nás.
Tí èo prili k urnám rozhodli. Rozhodli aj za nás, verme, e vo¾ba bola
správna a nai zvolení majú ve¾kú ancu prevedèi, aj tých, èo nevolili, e rozhodovanie o samosprávnom kraji sa dotýka kadého obyvate¾a. Drme palce poslancom i predsedovi, aby volebné s¾uby o naej
budúcnosti naplnili v prospech Bratislavského kraja.
Pavel Slezák

SMK, DS, SZS
"Moje zvolenie do poslaneckého
zboru BSK mi urobilo obrovskú
rados a zároveò pre mòa bolo
príjemným prekvapením a cítim
ve¾kú mieru zaväzujúcej zodpovednosti. V Stupave pôsobím
ako poslanec MsZ, na okolitom
vidieku ma poznajú menej. Na
mítingoch som sa stretával s názormi obèanov, e pôjdu voli len
kvôli mne. Vo funkcii poslanca
BSK sa chcem prioritne venova
otázke od¾ahèenia dopravnej
vyaenosti v Stupave a v okolitých obciach, odklonenia tranzitnej dopravy na dia¾nicu, vybudovaniu dia¾niènej zvodky. Chcem
poukáza i na havarijný stav katie¾a Pálfiovcov v Stupave a pri¾ahlého zámockého parku."

Vo¾by predsedu
Vo¾ba predsedu BSK v okrese
Malacky v prvom kole dopadla
nasledovne:
1. Mgr. art. ¼ubomír Roman (61)
predseda BSK, SDKÚ, ANO,
SMK, DS, SZS, získal 2792
hlasov.
2. Ing. Vladimír Bajan (45), ekonóm, nezávislý kandidát získal
1449 hlasov.
Druhé kolo vo¾by sa konalo dòa
10. decembra. V Stupave bolo
odovzdaných 496 platných hlasovacích lístkov (7,24% úèas)
Kandidáta Ing. Vladimíra Bajana
podporilo 237 volièov, kandidáta
Mgr. art. ¼ubomíra Romana podporilo 259 volièov. V okrese Malacky vo¾by vyhral Mgr. art. ¼ubomír Roman (61) predseda BSK,
kandidát SDKÚ, ANO, SMK, DS,
SZS, získal 2387 hlasov. Predsedom BSK bol zvolený Ing. Vladimír Bajan, NEKA, ktorý vo vo¾bách získal 37 623 hlasov t.j.
67,39%.

Srdeèná vïaka za dôveru

Chcem sa touto cestou poïakova za dôveru vetkým volièom, ktorí mi vo vo¾bách do VÚC vyjadrili svoju podporu
tým, e mi dali svoj hlas. Vaa dôvera je pre mòa zaväzujú-ca k práci s plným nasadením.
Moja práca v zastupite¾stve VÚC je pre mòa jedna z moností ako zabezpeèi pre mesto Stupava i región okresu
Malacky lepie podmienky pre dôstojný ivot a rozvoj jeho
obyvate¾ov.
Príjemné preitie vianoèných sviatkov,
ve¾a zdravia, astia
pohody a úspechov
v novom roku
Vám elá
MVDr. Robert Kazarka

Pod¾a: Malacký hlas, Slovenský
tatistický úrad, spracoval -ps-
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Dbajme na bezpeènos pri vykurovaní

NOVÉ PODMIENKY ZBERU STARÝCH
DOMÁCICH SPOTREBIÈOV

Váení obèania,
s príchodom chladnejích dní sa zaèalo vykurovacie obdobie, ktoré je
sprevádzané monosou vzniku poiarov rodinných domov, rekreaèných, záhradných chát a iných objektov, ktorých príèinou môe by
zlý systém vykurovania, zle intalované alebo nefunkèné palivové
spotrebièe hlavne s kúrením na tuhé palivo a kozuby, pokodené, zle
intalované a nefunkèné komíny na odvod spalín do vonkajieho prostredia, ako aj ich nesprávna obsluha, o èom nás kadoroène presviedèa tatistika poiarovosti.
Príèinou poiarov sú najèastejie otvory v dymovodoch komínov
(diery v komíne), páry v komíne a iné poruchy vykurovacích telies,
poruenie celistvosti dymovodu.

Postupne si obèania zvykajú, e staré chladnièky, sporáky èi práèky
by sa nemali vyhadzova ku kontajnerom, do potokov alebo odváa
do lesa. Zaèínajú si uvedomova, e ide o nebezpeèný elektronický
odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu, ale treba ho v záujme ochrany ivotného prostredia ekologicky recyklova a likvidova.
Na zberovom stredisku odpadov postupne pribúdajú televízory, poèítaèe, chladnièky...
Èo vak robi s malými spotrebièmi?
Je ve¾mi dôleité vedie, e malé elektrické spotrebièe sú rovnako
ako tie ve¾ké elektronickým odpadom a tie obsahujú nebezpeèné
látky. Od 13. augusta 2005 po zmene zákona o odpadoch u ani
malé spotrebièe nie sú komunálnym odpadom a ich vyhadzovanie
do kontajnerov èi prírody je zakázané a pokutované. Aj malé domáce spotrebièe treba odovzdáva rovnako ako tie ve¾ké v zberovom
stredisku odpadov, vo vybraných predajniach pri nákupe nového
tovaru (v Stupave je to MOZA elektro na Hlavnej ulici) a pri zberových akciách v meste.
Do kategórie malých domácich spotrebièov napríklad patria:
vysávaèe, ehlièky, hriankovaèe, kuchynské roboty, mixéry, fritézy,
mlynèeky a kávovary, elektrické noe, strihaèe vlasov, holiace strojèeky, kulmy, fény, hodiny èi váhy...

Aby sme spoloène predchádzali poiarom, chceme Vám poskytnú nieko¾ko struèných rád ako im predchádza.
· neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesute v ich blízkosti hor¾avé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
· nepouívajte na rozkurovanie hor¾avé kvapaliny, najmä benzín, petrolej, èi denaturovaný lieh,
· intaláciu vykurovacích spotrebièov a rozvodov od kozubov po objekte zverte vdy odborníkom, pri plnom repektovaní pokynov od
výrobcu,
· dbajte, aby vykurovacie telesá (poráky, pece a pod.) boli umiestnené na nehor¾avej podloke, v predpismi urèených rozmeroch a odborne zaústené do komínových prieduchov,
· popol z vykurovacích spotrebièov sypte zásadne do nehor¾avých
a uzavierate¾ných nádob,
· v zimnom období vytvárajú poiarne nebezpeèenstvo aj primitívne
postavené drevené udiarne,
· nezabúdajte, e vianoèný stromèek, ktorý spôsobí neopísate¾nú rados najmä deom, u mnohokrát naruil èaro vianoc vznikom poiaru
od zapálených svieèok, svetlíc a prskaviek,
· nedovo¾te deom manipulova s plynovými a elektrickými spotrebièmi, ako aj hor¾avými kvapalinami, hra sa so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách,
· dbajte, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebièe, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyadujú trvalý dozor (ako tepelné spotrebièe bez automatickej regulácie a pod.),
· dodriavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a pouívanie hor¾avých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán  bután, tuhé palivá a iné materiály.

Na zberovom stredisku odpadov (v areáli skládky Stupava - abáreò za bránou vpravo) môete od pondelka do piatku v èase od 9.00
do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do
11.30 hod. odovzda nasledovné vytriedené zloky odpadu:
papier, sklo, plasty (PET a HDPE), nápojové kartónové obaly (TETRA PACK), elektroodpad (televízory, monitory, rádiá, poèítaèe,
chladnièky, mraznièky, práèky, iarivky, výbojky, ehlièky, vysávaèe,
fény...), autobatérie, pneumatiky, obaly z farieb, olejové filtre...
Autovraky odoberá firma AUTO-AZ s.r.o. Zohor, tel.è.: 02/6545
8311, 0903/268 541.
Nespotrebované lieky odovzdajte do lekární.

UPOZORNENIE PRE VETKÝCH OBYVATE¼OV!

Od 1.1.2006 sa zákonom è. 223/2001 Z.z. o odpadoch ZAKAZUJE skládkova biologicky rozloite¾ný odpad zo záhrad, parkov
a cintorínov!
Tento odpad sa nesmie uklada do kontajnerov! Biologický
odpad zo záhrad Vám poslúi ako kvalitné hnojivo skompostovaním vo Vaich záhradkách.

Váení spoluobèania,
veríme, e tieto dobre mienené rady prispejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja poiarovosti i na tomto úseku, a tým i neiadúcich morálnych a ekonomických strát. Len dôsledným dodriavaním týchto zásad a rád predídeme monému vzniku poiarov vo vaich domovoch.
Zamyslite sa nad nimi. Vyuite preto túto monos, aby celá Vaa rodina preila nasledujúce zimné vykurovacie obdobie spokojne, bez
obáv z poiarov.

Zabíjaèka nebude

Ospravedlòujeme sa Stupavèanom, za dezinformáciu, e pri príleitosti Vianoèného jarmoku sa mala kona aj Záhorácka zabíjaèka.
Predpisy, ktoré prísne urèujú a definujú tovar, ktorý sa môe predáva
na trhovisku a pri príleitostných trhoch striktne vyluèujú výrobky
z mäsa, mäso, údenárske výrobky atï. U vôbec sa nemôu predáva výrobky z mletého mäsa, rôsolovité výrobky (tlaèenka). V prípade,
e by sme podujatie organizovali, vystavili by sme sa sankciám. Ná
zámer oslovi firmu, ktorá vlastní bitúnok a má povolenie spracováva
mäso a vyrába iroký sortiment mäsových výrobkov, neobstál, pretoe takýto tovar sa môe predáva len v prevádzkach na to urèených.
Legislatíva je prísna, nehodno ju pokúa. Tieto opatrenia sa týkajú aj
trhov konaných pravidelne v sobotu. Sme povinní, ako správca trhoviska, urobi vetko preto, aby sa zakázané druhy tovaru na trhovisku
nepredávali.
Poznámka na okraj - zúèastnili sme sa exkurzie na vianoèných trhoch
v Poysdorfe v susednom Rakúsku. Vianoèný trh sa konal na námestí
a v boèných uliciach tohto vinárskeho mesteèka. Predajcovia ponúkali údenárske výrobky na ulici, bez oznaèenia a bez cenovky, podobne ponúkali aj syry a domáce peèivo. Vo vínnych pivniciach sa
podával pekbrot - chlieb s nakrájanou slaninkou. Bolo to len pri tejto
príleitosti, pochybujem, e kvôli nej si vetci (a predávali skutoène
vetci) vybavovali ivnos. Monoe vybavovali, potom sú ve¾mi ikovní a disciplinovaní. Keïe sem mali chu na nieèo sladké, navtívili
sme aj cukráreò. Bola to skôr udiareò - vetci fajèili, pobehovali tam
malé deti a v kúte sedel pes. Zákusky chladili na balkóne, veï vonku

prísluníci OR Hasièského a záchranného zboru v Malackách

bolo chladno a padala hmla. Zdalo sa, e boli vetci spokojní. Obsluha bola milá a prívetivá, atmosféra skoro rodinná. Nekomentujem.
Boli sme v Budapeti, kde v mestskej èasti Vecsés organizujú slávnosti kapusty. Tam zase pre zmenu vetky existujúce spolky varili
kapustové peciality. Na ulici, pár metrov od hlavnej cesty, pod holým
nebom krájali mäso do kapustnice. Malo to svoju atmosféru, patrí to
k folklóru a vetci boli spokojní, lebo práve toto chceli zai.
Nekomentujem.
A tak si myslím, e aj u naich susedov iste platia prísne pravidlá európske a predsa sa vedia nejako dohodnú, aby ich preili. Dbajú
aj na to, aby sa zachovali peciality a tie sa nedajú vyrába vo ve¾kom,
pretoe tým stratia svoju jedineènos. Napokon nám zostane predáva pekne balené predpisy a vyhláky. Mimochodom, ako vám chutí
pekne balená kvasená veèéká kapusta (dosta ju kúpi v naich obchodoch a vozí sa z Metra)? Istotne je lepia ne tá stupavská?
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava
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z obcí

DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ v roku 2006

Spoloèenská kronika - Stupava
Zosobáili sa :
Frantiek Hajduch - Zita Chuzhba
tefan Savka - Mária Katonová
Marián Muller - Denisa Vakovièová
René Lajcha - Anna Puková
Tomá Kuík - Adriána Klindová
Narodili sa :
Karolína Slováková
Leonard Augustine Ekereokosu
Theo Sirota
Klára Kralovièová
Nina Hrabovèáková
Cynthia Hudyová
Daniel Samson

V zmysle zákona o miestnych daniach è. 582/2004 Z.z.. v znení neskorích predpisov Mesto Stupava ako správca dane z nehnute¾ností s úèinnosou od 1. januára
2006 urèuje svojim Veobecne záväzným nariadením výku sadzieb dane z nehnute¾ností (pozemkov, stavieb a bytov) a poskytovanie oslobodení a ú¾av pre rok
2006.
· Daòové priznanie na rok 2006 podávajú u len tí daòovníci, u ktorých v priebehu roka 2005 nastala zmena - nadobudli nehnute¾nos (pozemok, stavba, byt) do
vlastníctva, do nájmu, do uívania alebo do správy, alebo ak nastala zmena skutoèností, rozhodujúca pre vyrubenie dane pre rok 2006 (za zmeny v daòovom priznaní sa povauje i obdranie búracieho, stavebného, kolaudaèného rozhodnutia,
právoplatného dedièského rozhodnutia, odpredaj èasti nehnute¾ností alebo prikúpenie novej nehnute¾nosti). Taktie treba správcovi dane oznámi zmenu bydliska,
mena a pod.
· Daòovník, ktorému uplynie lehota oslobodenia od dane z bytov pod¾a skorích
predpisov k 1. januáru budúceho roka, u nemá povinnos zo zákona podáva daòové priznanie. Správca dane mu v lehote do 15.mája 2006 vyrubí daò z bytov.
· Termín na podanie daòových priznaní k dani z nehnute¾ností je do 31.januára
2006. Daòové priznanie sa podáva pod¾a stavu k 1.1.2006. Prísluné tlaèivá obdríte na Mestskom úrade Stupava, na referáte daní a poplatkov, èíslo dverí 4.
· Upozornenie - do 30 dní treba správcovi dane oznámi kadú zmenu v nehnute¾nostiach, ktorá nastane v priebehu roka. Povinnos má bývalý aj nový majite¾.
Vlastníctvo sa nadobúda spravidla dòom povolenia vkladu do katastra nehnute¾ností - vtedy zaèína plynú lehota. Pri nesplnení tejto oznamovacej povinnosti
správca dane v zmysle zákona o správe daní a poplatkov è.511/1992 Zb. v znení
neskorích predpisov je povinný uloi pokutu fyzickej osobe od 200,-Sk a právnickej osobe od 2000,-Sk.
· Informácie obèanom budú poskytnuté na tel.èísle 02/6020 0918,
alebo e-mail: dane@stupava.sk.
V Stupave,19.12.2005
Vypracovala: Koreòová D.

Opustili nás:
Jozef Rác /1933/
Karol efèík /1922/
Vìra Hudeèková /1939/
Ján Hollý /1925/
tefan Vlaiè /1946/
Margita Slezáková /1921/
Frantiek Horecký /1946/
Ferdinand Rybár /1932/
Mária Michalovièová /1915/
Emil Veselý /1926/
Ladislav Dará /1941/
Ivan Deák /1962/

Váení Stupavèania, Máania

Vdy na konci starého a na prahu nového roka bilancujeme ten uplynulý a vyslovujeme alebo si ponechávame pre seba predstavy o tom
novom roku. Tak je to i v tomto èase.
Dovo¾te mi, aby som Vám k hodnoteniu roka 2005 poprial len ten pozitívny poh¾ad, aby to dobré preité Vás naplnilo energiou pre ten prichádzajúci rok a to èo sa Vám nevydarilo, aby bolo pre Vás tou najsilnejou motiváciou pre zmeny v roku 2006.
Rok 2006 je pre mòa a poslancov zastupite¾ského zboru posledným
vo volebnom období rokov 2003 - 2006. Je potrebné, aby sme ho
preili v pracovnej atmosfére uplynulých troch rokov. Pre mesto Stupava tento rok treba vníma v toku dejín, nako¾ko nerozhodujeme
v òom o sebe ale o naom meste, v ktorom ijeme a budú ïalej i
nai potomkovia. elám si, aby prichádzajúci rok nebol poznaèený
iadnymi rozhodnutiami, ktoré by vyplývali z posledného volebného
roka.
Váení spoluobèania, ïakujem Vám za Vau prejavenú podporu v roku 2005, ïakujem tie za dobrú spoluprácu poslancom mestského
zastupite¾stva a riadite¾om príspevkových a rozpoètových organizácií
mesta Stupava.
Vám vetkým elám do roka 2006 ve¾a pevného zdravia, lásky ku
vetkým, ktorí sú Vámu srdcu blízky a tie astia ktoré treba pre
kadý deò. Prajem Vám tie ve¾a sily pre zmeny, ktoré v naom ivote
musíme alebo chceme vykona.
Nech kadý deò toho nového roku pre Vás zaèína pekným ránom,
nech deò je presvietený slneènými lúèmi a veèer obdarený rodinnou
pohodou, úsmevom a noc nech je pre Vás oddychom, zdrojom pre
novú silu, ktorú budete potrebova v ten ïalí deò.
Ing. Ján Bele, primátor mesta Stupava

Poèítaèové kurzy na Z v Stupave

Základná kola kpt. J. Nálepku, kolská 2, 900 31 Stupava
www.zsskolstu.edu.sk, zs@zsskolstu.edu.sk Tel. fax.:02/65934437
kola má by centrom vzdelávania, má záujem o to, aby sa odstraòovala digitálna negramotnos aj u strednej a starej generácie. Sme kolou, ktorá má kvalitne vybavené dve poèítaèové miestnosti s novými poèítaèmi a kvalitným internetovým pripojením aDSL. V októbri 2005 sme sa stali Microsoft IT Academiou,
èie sme spôsobilí uskutoèòova poèas celého roku 2006 nekomerèné kurzy
Microsoft Office. Absolventi ukonèia kurz s osvedèením Microsoftu.
§ V roku 2005 sme sa zapojili do Projektu regionálneho kolstva a odkolili sme
asi 100 uèite¾ov zo Stupavy a okolia.
§ Uspeli sme i v projekte Digitálni túrovci 2005, kde sme sa zaviazali uskutoèni
bezplatné kolenia, na ktoré Vás srdeène pozývame.
PONÚKAME:
1. poèítaèové kurzy pre eny
Ide o 40-hodinový kurz pre eny s nasledovným programom:
4 hodiny Windows XP, 6 hodín Word 2003, 6 hodín Excel 2003, 7 hodín internet,
3 hodiny komunikácia v sieti, 3 hodiny grafika - skener, digitálny fotoaparát,
4 hodiny Power Point, 7 hodín samostatná práca

Milí moji priatelia, známi a váení obèania,

Chystáme sa na najkrajie sviatky roka, ktoré by mali by sviatkami
radosti, astia a hojnosti. Milota a láska by mala dýcha z kadého
náho poh¾adu, mali by sme by oslobodení od problémov vedných
dní, tei sa na príchod dieaa. ¼udia obyèajne v tieto dni zabúdajú
a odpúajú si navzájom vetko zlé, aby tóny tichej noci zneli v naich
srdciach a do príchodu Nového roka.
Rok 2006 - je rok plný oèakávaní, skúok, predsavzatí, plánov, ale
mono v nás drieme obava èo nás èaká. Myslím si vak, e ak èlovek
dáva dobro, to sa mu v rovnakej miere vráti.
elám Vám milí obèania v novom roku 2006 krásne sny, pretoe
v snoch sa dejú zázraky a práve tie Vám vetkým zohorèanom, naim
známym, priate¾om chcem zaela. Prajem Vám, aby sa v roku 2006
rozjagalo na oblohe tisíce hviezd, aby deti boli veselé a zdravé, aby
ste mali vetci prácu a pohodu v rodine, aby nai starkí nemali nikdy
pocit, e sú nepotrební. Vetkých potrebujeme: deti pre ich nevinnos
a smiech dospelých pre prácu a výchovu detí a naich najstarích
spoluobèanov pre ich múdros a ich spomienky.
astné a veselé vianoèné sviatky a v Novom roku 2006 ve¾a
úspených dní elá
¼ubica Havranová, starostka obce Zohor

Kurzy sa budú uskutoèòova vo veèerných hodinách, prípadne víkendy, pod¾a
dohovoru s úèastníkmi skupiny. Po prihlásení Vás pozveme na prvé stretnutie,
kde dohodneme ïalie termíny. Vhodné je i prihlasovanie kolektívov 10 ien
(lepie sa pracuje v spoloènosti známych, kolegýò)
2. posedenie so seniormi pri internete
Ide o 20- hodinové poobedòajie posedenia pri poèítaèoch pre obèanov nad 65
rokov s programom: 2 hodiny poèítaè, Windows, 10 hodín internet, 4 hodiny
Word, 4 hodiny samostatná práca
Kurzy sa budú uskutoèòova po naplnení 10 osôb.
Prihlási sa môete telefonicky alebo doruèením prihláky.
· na riadite¾stve koly - tel.: 6593 4437
Z Stupava, kolská 2, 90031 Stupava
· Jana Fierová - tel. 6593 5768, janafise@atlas.cz
· Vojtech Kubicsko- kubicsko@primanet.sk
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Rôzne

Konc jak ivé II.
To by sa nám ani rok nepoèítau,
keby sa nám nejaká tá patália
neprihodziua. Ten múj u je volajaký gramblavý, ak ani já u nejsem taká taneènica jak sem bývaua, ale nemu sa to prihodziuo
a dolámau si èangálu. Eèe ket
mjeu sádru byu s ním pokoj, ale
potom jak mu ju dali dole, moseu
zaèat chodzit na tú rehabilitáciju.
A to nám nastaua inaèí kalvárija.
Chvalabohu, e ve Stupavje máme to stredisko, volajak sme to
predpísaní vybavili a moseli sme
zaèat tam chodzit, jako na to cvièení. Povidám, e moseli, lebo
on eèe tam nezaeu a já sem
ho voziua na vozíku, aby sa tam
volajak dostau. No není to eném
tak dojet s vozíkem a na to stredisko. Volajak po tých dzeravých
chodníkoch a negde aj po cestách sme sa tam dostali. Ale ten
poslední kúèek cesty, ke dverám strediska, to byu aj pro mòa
hrubý portový výkon. Dycky to
nejak iuo aj mi ludé pomohli, lebo tam chodník vede, ale s tým
vozíkem sa po nem èako ide,
múj povidau, e je to jak po tankodrómje. Nevím co tým mysleu,
lebo já sem na vojne nebyua, ale
oén to skúr cíciu a pro mòa tankodrom je kúèek cesty na kerém s invalidním vozíkem a s takým prúmjerne èakým chuapem, moe jedna prúmjerne silná ena vjerit eném na svoju stateènost a manelskú oddanost.
Nigdo by ho tam nevézeu, vykociu by ho pri prvém výmoly. Naráz a byuo to eném jeden deò,
ostaua poledovica a já s tým
vozíkem sem ho trepaua na tú
rehabilitáciju. ecko mòa boleuo
ket sem si pomysleua, e po tem
ledovém hrièi mòa eèe èeká
ten kúèek ke dverám strediska.
Snehu nebyuo, eném led, skúr
by sem ho dosmíèiua na sáòkách, haòba sem - haòba tam,
mosím sa o neho postarat, ket
scem aby mi na jar pomoheu
v zahrádce, co to budem samá
robit?! No ale to u neiuo ani

Kompu v Záhorskej Vsi nahradí sklápací most

o haòbu, to iuo o ivot. Jak vám
ho tam vezem, volajak sem patne stúpiua a u sem byua pod
tým vozíkem a on mòa eèe aj
hledau. Nohy mi vidzeu, eném
vozík nejeu a proto mneu o mòa
starost. A já pod ním, nemjeua
sem sa o co zaprít, stenaua sem
uderená na eckých místách, na
kadém kúku tela, prilepená na
tej poledovici. Naèascí k tým
dverám velice opatrno ïupkali aj
dalí pacienti a zaèali nám pomáhat. Mòa dvihli, ale ostaua
sem jak porazená, neho dotuaèili
ke dverám, já sem trefiua aj samá. Dom si nás odvézli nae milované dzeci, já sem si iua vybavit rehabilitáciju a fèil nás tam vozá autem. Jak tak nad tým rozmýlám, nevím esli sa má opravit ten chodník, aby sa ludom
nestauo to co mne, li sa má ten
chodník nechát tak, aby sa aj
druhým stauo to co nám, e nás
tam dzeci dovezú autem. Nevím,
co je dobré a co lepí. Jedno ale
vím velice presne. S tým mojím
sme jedno telo a jedna dua. Ket
trpí on, moem si byt istá, e budeme trpjet spolem.
Aj ket tento príbjeh moc nepasuje k Vánocám, predsáj neco nám
povidat moe. Nemosíme èekat
na svátky vyznaèené v kalendári,
aby sme doli na to, co sú Vánoce. Jak sem tak tuaèiua ten vozík
a kolem mòa leceli ludé v auákoch, nekam sa ponáhlali, aby
ecko scihli a nic nezmekali,
vjedzeua sem, e ani já, ida pomálunky, nic nezmekám. eci
máme svúj èas aj ten slimáèek
nezahyne za to, e leze pomálunky. Ide eném o to, esli sa ponáhláme tým správným smjerem
a esli nejsme eném pretekárma,
kerí dobjehnú samí sebja.
No nic, èaslivo dobjehnite
k èedrej veèeri, sednite si a èekajte Jeíka. Prosím vás èekajte
ho a nepretekajte, aspoò ráz dajte nekomu ancu nech vás predbjehne a nechajte sa prekvapit.
A uvidzíte, e nemosíte byt vady
první...
Vaa Mari Pilná

Výstavba pevného dreveného sklápacieho mosta v dåke 400 metrov
riei prepojenie obcí Záhorská Ves - Angern cez rieku Moravu
namiesto doterajej kompy. Cie¾om projektu je obnovi historický
most medzi obcou Záhorská Ves a rakúskou obcou Angern a vybudova hranièný priechod, ktorý nebude závislý od poveternostných
podmienok a výky hladiny rieky Morava. Aj tieto slová zazneli na
slávnostnej prezentácii tohto projektu, ktorá sa uskutoènila 22.
novembra v Záhorskej Vsi. Zúèastnili sa na nej predseda BSK ¼ubo
Roman, starosta Záhorskej Vsi Boris imkoviè, prezident Krajinského
snemu Dolného Rakúska Edmund Freibauer, starosta Angernu Rober
Meissla poèetní obyvatelia zo slovenských a rakúskych pri¾ahlých
obcí. Èestnými hosami boli predseda vlády SR Mikulá Dzurinda a
ve¾vyslanec Rakúska v SR Martin Boldorf.
Maketu budúceho mosta vodou, spájajúceho Slovensko s Rakúskom
medzi pohraniènými obcami Záhorská Ves a Angern, symbolicky
pokrstili prútikom a vodou z Moravy.
Od zaèiatku 90. rokov mala slovenská strana záujem vybudova premostenie cez rieku Moravu. Snahy vyvrcholili v r. 1997, avak výstavbu zablokovala rakúska strana miestnym referendom. Doriei
hranièný priechod Záhorská Ves - Angern sa podarilo v roku 2000
zriadením kompy.
Návrhmi na vybudovanie mostnej kontrukcie regionálneho mosta
Záhorská Ves - Angern sa Bratislavský samosprávny kraj zaoberá od
roku 2002. V roku 2005 bol projekt schválený v programe INTERREG
III A projekt Rakúsko - Slovensko.
Zaujímavosti: Dåka mostu 400 m, írka 12 metrov, z toho 8 m írka
cesty, 2x 2 metre chodník pre peích. Prejazdnos pre osobné vozidlá
a nákladné vozidlá do 7,5 tony. Celkové náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie sú 4, 021 mil. Sk z toho príspevok Európsky
fond regionálneho rozvoja 50 %, 45 % zo tátneho rozpoètu, 5 %
spolufinancovanie BSK

Na lavièke náhradníkov

Dovo¾te mi, aby som poïakoval vetkým, ktorí neváhali a pri vo¾bách
poslancov samosprávneho kraja dali mi nielen svoj hlas, ale aj dôveru. Som rád a cítim záväzok voèi vetkým, ktorí prili a volili svojich
zástupcov, èi u mòa alebo niekoho iného, lebo chceli rozhodnú
o budúcnosti náho kraja. Nezáujem o veci verejné je výzvou aj pre
kandidátov na akýko¾vek volený post. Uchádza sa o priazeò a podporu obèanov nestaèí len pre vo¾bami, najmä ak sú ¾udia znechutení
politikou a politikmi. Politika vak nie je o tom, èi nám chutí alebo
nechutí, to je vec kuchárov a gastronómie. Politika je o tom, èi máme
pocit, e sme dôleití a niekto nás berie na vedomie. Kadý hlas je
dôleitý a kadé rozhodnutie má svoju cenu. Ïakujem za podporu
a hoci sedím na lavièke náhradníkov ako druhý v poradí, aspoò ako
éfredaktor Podpajtúnskych zvestí urobím vetko pre lepiu informovanos obèanov náho regiónu o èinnosti regionálneho zastupite¾stva.
Pavel Slezák

Riadková inzercia
l Kúpim plenkové nohavièky pre
dospelých è. 3.
Tel.: 02/ 6593 4772
l H¾adám spo¾ahlivého mua na
udriavanie záhradky a odpratávanie snehu. Tel.: 0905 729 900
l Kúpim dielòu, alebo sklad, prípadne pozemok na takýto úèel v
Stupave a okolí. Tel.: 0903 746 454
l Kúpim RD, alebo pozemok na
RD v Stupave a okolí.
Tel.: 0902 513 614

l Predám zostavu nábytku Corina
bela farba, dåka 2,7m, zubnú
súpravu vè. 1-roèného kresla farba
zelená, kompletné zariadenie do
zubnej ambulancie. Výhodná cena, dohoda. Tel: 0908 564 303
l Predám domovú zosilòovaciu
stanicu Previs typ DZS 10, novú za
50% ceny /230V/50Hz,5VA/. Zalem aj na dobierku. Tel: 02/6593
4510.
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Vydáva: Mestské kultúrne stredisko, Agátová 16, 900 31 Stupava,

Tel./fax: 02/ 6593 4312, e-mail: zvesti@msks-stupava.sk

Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá. Povolené: Okresným
úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: éfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,
Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk

16

