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1. Slovakiatour 2005 sa konal pod zátitou podpredsedu vlády SR Pavla Ruska a ten zavítal aj do
Podpajtúnskeho stánku. 2. Naim susedom bolo mesto Senica. 3. So svojím umením nás reprezentovali p. Pogayová a p. Moková zo Záhorskej Bystrice.

Fotosúa vyhral Stupavèan

F F F

Oplatí sa súai a vypláca sa èíta Podpajtúnske zvesti! V novembrovom èísle sme informovali o foto-súai, ktorú vyhlásil predseda
(upan) Bratislavského samosprávneho kraja ¼ubo Roman. Po naej informácii sa s kolekciou tridsiatich fotografií do súae prihlásil aj
Stupavèan pán Ferdinand Drakoviè. Porota z kolekcie vybrala tyri a túto, ktorú autor nazval "Na dne Bezodného" vyhlásila za víaznú!
Blahoeláme pánovi Drakovièovi, ktorému vo tvrtok 20. januára odovzdal pán upan hlavnú cenu - fotoaparát. Prajeme Vám dobré
oko a ete lepie svetlo...
-red-

Pamätnú plaketu obce Zohor dostali aj poslanci,
nielen súèasní, ale tí, ktorí pôsobili v predchádzajúcich obdobiach.Starostka obce v kruhu súèasných poslancov.

Riport

Editoriál

K dobrej káve patrí aj dúok vody, minerálky
alebo len èistej pramenistej. V dobrej retaurácii je to samozrejmosou,
tam kde to nepoznajú si ju musíte objedna.
- Nebublinkovú a nechladenú- poiadal som
servírku a poradila mi Rajec. V peknej
sklenenej f¾ai ladných tvarov mi priniesla
tvr litra vody. Za dvadsapä korún.
Pozorne som si preèítal aké to úasné
zloenie katiónov a aniónov ten tvrlitrový
zázrak obsahuje a priiel som na to, e sú
to len mizivé stopy v desatinných èíslach
miligramov. Obyèajná voda.
Pekne zabalená. Oslávená mohutnou
reklamnou kampaòou, slovenský výrobok,
tak sa ho teda napime, èo um hrdlo ráèi.
Moment za tú cenu treba pi opatrne, skoro
ako víno. Keï sa tak èlovek zamyslí a
nemusí to by ani peciálny lakomec, musí
sa zháèi pri takých vániach akými sú túby
smädného uhasi si smäd vodou.
Obyèajnou, skoro kohútkovicou.
Dvadsapäkorún to je suma vodného
a stoèného za kubík pitnej vody!
Za èo vlastne platíme? Pochopite¾ne za
réiu podniku, ale ani podnikate¾ tú vodu
nekupuje za korunu - platíme za obal
(èasto aj sklenený býva nevratný),
za dopravu, za reklamu, lebo ten obsah
to je desa halierov... V Stupave bola
sódovkáreò, staèila k tomu dobrá studòa
s kvalitnou vodou a zariadenie na "bublinky"
a f¾ae si kadý priniesol z domu na
výmenu. Dobrú malinovku robí dobrý sirup
z kvalitných surovín. Aj ovocia tu bývalo
habadej, pravdae nerástla tu koka, ale ani
to nebolo na kodu. Najlepie sú predsa
domáce chute. Myslím si, e voda z náho
mestského vodovodu, má kvality tej rajeckej
zázraènej, drahej, f¾akovanej. A to nie
preto, e stojí to¾ko, ko¾ko stojí, ale skôr
preto, e niet dôvodu ju preplati.
Táto úvaha nie je o vysokých cenách
a neprimeraných ziskoch, skôr by mohla
naznaèova, e je o ¾udskej hlúposti i keï
je to dnes trend a známka toho, e èlovek
je "in". Z h¾adiska sedliackeho rozumu,
je vak úplne ved¾a. Nauèili sme sa na iné
chute, neprirodzené a tie nae skutoèné
dobré, sme odvrhli, nemali punc - znaèku,
nikto ich nepoznal, tak sú asi nezaujímavé...
V sobotu 29. januára sa v Lassee (Rakúsko)
koná stupavsko - marchfeldské podujatie odtarovanie projektu zameraného
na Klimatickú alianciu. Ve¾mi akopádny
názov pre projekt, ktorého cie¾om
je udrate¾ný rozvoj, úspora energie,
zniovanie emisií a ochrana ivotného
prostredia. Rakúski partneri nás vyzvali,
aby sme prispeli do regionálneho biobufetu.
Na otázku, èím prispejú oni (aby sme boli
v obraze) povedali - naimi jablènými
avami, sueným ovocím, minerálkou
zeleninou z bioprodukcie, domácimi pecialitami... Staèí, staèí - aká úloha - ale iné
sme dokázali, dokáe aj toto prekona!
Urobíme zbierku - napeèieme domáce
koláèe, stoèíme domáce víno, "zelé" je ete
nae a nejako obstojíme. Obstojíme, akurát,
e oni majú ete aj z týchto "pécií" biznis
a my staros. My nie sme vlastne chudobní
peniazmi, my sme chudobní
ikovnosou...

Spoloène na Slovakiatour 2005

Výstavisko Incheba Bratislava - Mesto Stupava sa u po iestykrát zúèastòuje spolu so
Zohorom a Záhorskou Bystricou na medzinárodnom ve¾trhu cestovného ruchu Slovakiatour.
Tretikrát v spoloènej expozícii pod názvom Región Záhorie a po prvýkrát v irokej zostave obcí
junej polovice okresu Malacky. Pod hlavièkou Podpajtúnsky región (o jeho ustanovení to¾ko
hovoríme, e zaèneme veri, e existuje) sú obce okolia Stupavy zastúpené na výstave, ktorá
svojim charakterom, rozsahom a návtevnosou je porovnate¾ná s podobnými podujatiami
v Brne (Regiontour) alebo vo Viedni (Verien). Pri príleitosti výstavy MsKS Stupava, s finanènou podporou mesta Stupava a partnerských obcí, vydalo propagaèný materiál Vitajte Pod
Pajtúnom (slov.-nem.), ktorý bol distribuovaný i na výstave vo Viedni. Na slávnostnom otvorení výstavy, vo tvrtok 20. januára sa zúèastnili zástupcovia mesta Stupava primátor Ing. Ján
Bele, Ing. Zdenka Packová HK mesta, starostka obce Zohor p. ¼ubica Havranová, starostka
obce Plavecký tvrtok Ing. Margita Fischerová, starosta obce Vysoká pri Morave p.Ivan Klas
a Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava. Výstavu otvoril podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Pavol Rusko, ktorý kontatoval, e u bolo dos seminárov a túdií o tom, e Slovensko sa musí prezentova ako krajina cestovného ruchu a turistických moností, musí sa koneène prejs k èinom, ku konkrétnemu a cie¾avedomému rozvoju turizmu s vyuitím dostupných podporných prostriedkov zo tátneho rozpoètu a európskych fondov. Turizmus musí by
odvetvím hospodárstva, ktoré bude prináa príjmy a zisky, vytvára pracovné miesta a vyrovnáva rozdiely medzi regiónmi Slovenska. Mimochodom pán podpredseda vlády a minister
dopravy,pôt a spojov Pavol Prokopoviè sa so svojím sprievodom pristavili aj pri naej expozícii, kde ich privítala starostka p. Havranová. Starostovia z ostatných obcí navtívili výstavu
v nasledujúce dni. V porovnaní s minulým rokom boli expozície slovenských regiónov výstavnejie, originálnejie a urèite aj finanène nároèné. Spoloèná expozícia Záhoria dostala tie
novú podobu ako samostatná stavba na ploche 80 m2. Okrem Podpajtúnskeho regiónu tu
vystavovali Malacky, Gbely, Holíè a Senica. Výstava trvala do nedele 23. januára a organizaène ju zabezpeèovalo Mestské kultúrne stredisko Stupava.
-ps-

Ochrana klímy - projekt
Stupava - Ete minulý rok v septembri sa
konalo prvé stretnutie obcí z prihraniènej
oblasti, ktoré sa rozhodli spolupracova
v rámci projektu ochrany klímy a klimatickej
aliancie. Napriek tomu, e pojmy zahmlievajú konkrétny obsah aktivít, ide o projekty,
ktoré budú ma ve¾mi konkrétny dopad na
stav ivotného prostredia v regióne Marchfeld a v obciach v okolí mesta Stupava. Ná
projektový zámer sa orientuje na rieenie
nieko¾kých problémov a to predovetkým dopad dopravnej záae na ivotné prostredie, koncepcia triedenia odpadov s cie¾om
zniova ekologickú záa, ktorú predstavujú
skládky odpadov, trvaloudrate¾ný rozvoj
s podporou miestnej po¾nohospodárskej
produkcie a orientácia na ekologicky etrné
2

po¾nohospodárstvo a predovetkým zniovanie energetickej nároènosti budov, ktoré
sú vo vlastníctve samosprávy s cie¾om dosiahnu úsporu energií a tým prispie k úspore fosílnych palív a zvýi záujem verejnosti
o vyuívanie alternatívnych - obnovite¾ných
zdrojov energie. V sobotu 29. januára sa
v obci Lassee uskutoèní pilotné podujatie
pod názvom: aisko ochrany klímy v mikroregiónoch Marchfeld a obciach v okolí Stupavy 2005/2006. Zúèastnia sa ho zástupcovia mesta Stupava a partnerských obcí - Zohor, Záhorská Bystrica, Lozorno, Vysoká pri
Morave a Láb. Pre tieto obce sa pripravuje
projekt zameraný na u spomínané ciele
a po jeho schválení v rámci výzvy Interreg III
A sa zaène jeho realizácia.
-ps-

Z obcí
Ráta sa aj s námestím

ieb obyvate¾stvu. Nezanedbate¾ný je aj fakt, e finanèné prostriedky,
ktoré z mesta odchádzali do súkromnej firmy zostávajú v meste, resp.
v príspevkovej organizácii, ktorú mesto zaloilo za úèelom plnenia verejnoprospených prác. Jednoznaène sa zmenil i systém vývozu odpadov a monosti okamite riei kritické situácie. Z h¾adiska budúcnosti sa otvárajú monosti vytvori aj reim zberu triedeného odpadu,
èo je ve¾mi dôleité pre naplnenie predstáv samosprávy o zvyovaní
podielu separovaného zberu a zniovaní tvorby odpadov na území
mesta Stupava. Ekonomický dopad bude predmetom hodnotenia po
uplynutí "skúobného" polroèného obdobia.
-msú-

Stupava - Mesto odkúpením získalo zaujímavý pozemok a objekt bývalého ÈSAD, ktorý je známy aj pod názvom Na barónovom. Pozemok v irom centre mesta bude predmetom urbanisticko-architektonickej túdie jeho vyuitia. Zatia¾ je predstava, e sa vyuije na vybudovanie polyfunkènej budovy s vytvorením priestranstva - malého námestia a jeho prepojenia na plochu pred Kultúrnym domom. Mesto
chce zhodnoti získaný pozemok, èím sa sleduje i celkový zámer vyui vetky preluky a "nevyuité priestory" v centre mesta efektívnym
spôsobom pri zachovaní a uplatnení nárokov na zvyovanie kvality infratruktúry, vytváranie a podporu podnikania a v neposlednom rade
zachovanie a zvyovanie kvality bývania. Rozírením priestranstva
pred Kultúrnym domom o plochu námestia sa vytvoria podmienky
pre sústredenú zónu kultúrneho a spoloèenského vyitia v meste.
Rieenie tejto zóny predpokladá komplexný prístup a urèitú nadèasovos, pretoe mesto kúpou pozemku získalo jedineènú a azda aj
poslednú monos vybudova svoje centrálne námestie, nie ako provizórne zhromadite, ale ako reprezentatívny priestor. Tento by mal
vyjadrova charakter mesta - záhoráckeho mesteèka so vetkými atribútmi, aby zniesol nároèné poiadavky nielen efektívneho vyuitia,
ale aj estetického hodnotenia. Jednoducho mesto má ancu vytvori
príalivé miesto, na ktoré budú jeho obyvatelia hrdí.
-ps-

Mestská polícia má novú adresu

Stupava - Zámer úèelne vyui ekonomicky zaujímavý objekt pri Retaurácii Stupava, kde doteraz sídlilo vysunuté pracovisko úradu práce
a tie mestská polícia sa podaril naplni. Staèilo nájs "opustené" objekty vo vlastníctve mesta a rozumne investova do ich rekontrukcie
a vznikli priestory, ktoré sú nové, moderne vybavené a vyhovujú úèelu. Revitalizáciou objektov poiarnej zbrojnice vznikli priestory pre
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a tie pre sluobòu mestskej polície. Táto od nového roku sídli v poiarnej zbrojnici na prízemí, adresa
je Hlavná è. 9 a nachádza sa oproti mestskému úradu. Telefonické
spojenie zostáva nezmenené: 02/6593 4100 a pribudol mobil:
0905 621 454.
-msú-

Mesto postaví nájomný bytový dom

Daò z nehnute¾nosti - Daòové priznanie
(oznam pre obèanov mesta Stupava)

Stupava - V týchto dòoch mestský úrad zabezpeèuje projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomného bytového domu na ulici Kukuèínovej. Pripravuje sa dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby, v ktorej bude 20 bytov. Pred nieko¾kými rokmi sa
mesto odpredajom "zbavilo" tzv. tátnych bytov, ktoré preli do jeho
vlastníctva a predávali sa za ceny, ktoré stanovil zákon. Tieto byty boli
v rôznom stavebno-technickom stave a ich nadobúdatelia, hoci ich
kupovali za symbolickú cenu v porovnaní s cenami benými na trhu
s bytmi, prebrali aj zodpovednos za ich revitalizáciu. Nasledovali problémy so správcovstvom bytových domov, tie rieili taktie rôznym
spôsobom - vznikali spoloèenstvá vlastníkov bytov resp. poverili
správcovstvom firmy, ktoré sa týmto zaoberajú. tát vak naïalej
podporuje výstavbu bytových domov a ponúka irokú kálu spolufinancovania pre obce i podnikate¾ské subjekty. Snaí sa tak o podporu konkurencie na trhu s bytmi a tie o zvýenie dostupnosti bývania pre menej solventné rodiny, najmä mladých ¾udí, sociálne slabie
vrstvy atï. Mesto Stupava chce vyui monosti tátnej podpory z fondu rozvoja bývania na výstavu nového bytového domu, kde budú
byty so tandardným nájomným (nepôjde o tzv. sociálne byty). Èas
bytového fondu vyuije mesto na stabilizáciu zamestnancov verejnej
správy. Realizáciou tohto zámeru sa podarí súèasnému vedeniu mesta - primátorovi i poslancom naplni jeden z volebných s¾ubov a to zabezpeèi rozvoj bývania v meste a vyui pritom podporu zo strany
tátu.
-jv-

Oznamujeme vetkým právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám vykonávajúcim podnikate¾skú èinnos vrátane ostatných
subjektov, ktoré sú povinné poda daòové priznanie k dani z nehnute¾nosti najneskôr do 28.februára 2005 u správcu tejto dane - Mesto
Stupava:
1. Daòovníkom u ktorých v roku 2004 t.j. od 1.1.2004 do 31.12.2004
nenastali iadne zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnute¾ného majetku
môe pracovník prísluného referátu mesta Stupava spracova a vytlaèi daòové priznanie priamo na tomto referáte. Daòovník vytlaèené
daòové priznanie potvrdí svojim podpisom.
2. Administratívny poplatok za takto vyhotovené daòové priznanie
daòovníka urèilo mesto Stupava vo výke 20,- Sk za jedno daòové
priznanie. Daòovník obdrí potvrdenie o prijatom poplatku.
3. Daòovníci, ktorí sa rozhodnú vyui monos takéhoto spracovania
daòového priznania môu toto daòové priznanie vybavi aj v nestránkový deò t.j. v utorok v èase od 13,00 do 16,00 hodiny.
4. Daòovníkovi, ktorému bude vypoèítaná daòová povinnos vo výke
nepresahujúcej 100,-Sk sa daò vyrubova nebude.
5. Referát správy a evidencie dane z nehnute¾nosti je na prízemí mestského úradu è.dv. 4.
Tento ústretový krok smerom k väèine daòovníkov prijalo mesto
Stupava po overení monosti upravi programové vybavenie
zabezpeèujúce evidenciu nehnute¾ností a na základe dát, ktoré má
ako správca dane z nehnute¾nosti k dispozícii. Monos podania
daòového priznania k dani z nehnute¾nosti takouto formou daòovníka
odbremení od vypisovania tlaèiva a odstráni monosti vzniku chýb
alebo nekompletnosti údajov.
Ján Valachoviè, Prednosta MsÚ

Odvoz odpadov po novom

Stupava - Mestský podnik technických sluieb zakúpil nové smetiarske vozidlo. Doteraz vývoz odpadov zabezpeèovala firma Tekos Malacky, prièom odpad sa skládkoval na stupavskej skládke odpadov.
Zakúpením vlastného vozidla sa zvýila flexibilita poskytovaných slu3

Z obcí
Slávnostné ukonèenie výroèia

Vyhlásenie na predkladanie ponúk

Zohor - Kto sledoval priebeh celoroèných osláv 690-teho výroèia prvej písomnej správy o obci Zohor, musí uzna, e svojím zameraním
a najmä podporou a záujmom obèanov, boli to oslavy skutoène dôstojné. Zastupite¾stvu a pani starostke sa podarilo oslovi vetkých obèanov a to prostredníctvom kôl, záujmových zdruení, spolkov a obèianskych zdruení, èím sa jednotlivé podujatia stali skutoène celoobecnými. Neboli to len slávnosti, ale bola to aj neocenite¾ná práca
aktivistov pre zve¾adenie obce. Veï celoroèná akcia zameraná na udriavanie verejných priestranstiev, ktoré si pod svoj patronát vzali
spolky, ale aj jednotlivci, prispela k peknému vzh¾adu obce i záujmu
obèanov o miesto, kde ijú. A o to vlastne aj ilo, lebo oslavova výroèie v zanedbanej obci, to by nebola dobrá vizitka, hneï keby aj
"hviezdy" vystupovali v nejakom megakoncerte... Tu je aj ïalia zaujímavá stránka, na ktorú Zohorania vsadili - propagova vlastných ¾udí,
da im priestor na sebarealizáciu a vlastnú prezentáciu, povzbudi ich
a "objavi" aj pre susedov, pretoe mnohí z nich sú úspení a pritom
doma neznámi. To sa podarilo napríklad pri výstave v súvislosti s rezbárskym sympóziom, kedy dostali priestor vystavova nielen deti zo
kôl, ale aj mladí výtvarníci a ich práce boli skutoène hodnotné, v Zohore ije ve¾a mladých talentov. Okrem toho sú tu ve¾mi aktívne spolky
a zdruenia, ktoré sú motorom kultúrneho, spoloèenského i portového ivota. Obec vôbec nespí, tá ije aktivitami, ktoré môu závidie
aj vo väèích mestách. Èo je na tom osobitne vzácne, e sa realizujú
záujmy vetkých vekových kategórií a obec ich akceptuje a podporuje vetkými monými spôsobmi. Potom sa dá poveda, e aj èo
oslavova aj pre èo v takkej obci i. Nebudeme vyratúva rad podujatí, ktoré sa v minulom roku uskutoènili. Sú zaznamenané vo fotografiách, videonahrávkach, opísané v médiách a budú navdy zaznaèené v obecnej kronike. Dôleité je, e výroèie dokázalo motivova,
vzprui a stmeli k spolupráci mnostvo obetavých ¾udí s dobrými
nápadmi, ochotných pomôc pri organizovaní, èím vyjadrili svoj vzah
k Zohoru. Postupne sme sa snaili oceni a poïakova kadému, kto
nielen v tomto roku, ale aj v rokoch minulých pracoval pre spoloèný
úitok obèanov naej obce. Rôznym spôsobom obecné zastupite¾stvo vyjadrilo svoju úctu a poïakovanie jednotlivcom i záujmovým
zdrueniam, bývalým predstavite¾om obce a poslancom zastupite¾stva, uèite¾om, súborom atï. Na záver roka 29. decembra sa konalo
slávnostné stretnutie s miestnymi aktivistami, ktorí boli ocenení za
svoju prácu a obetavos i vzah k Zohoru zlatými pamätnými medailami, ktoré obecný úrad vydal pri príleitosti výroèia. V príjemnej vianoènej atmosfére odovzdala starostka obce p. ¼ubica Havranová
vzácnu medailu a ku kadému ocenenému dokázala poveda nielen
preèo si ju zaslúil, ale aj slová vlastného uznania a vïaky za spoluprácu. Na záver vyjadrila presvedèenie, e nielen tento rok bol rokom
úasnej spolupráce a nadenia pre spoloènú vec, ale e toto poznanie ve¾kej spolupatriènosti a lokálpatriotizmu vo vetkých pretrvá
ako inpirácia pre rieenie kadodenných i ve¾kých problémov, ktoré
ivot prinesie.
-ocú-

Obstarávate¾:
Rímsko-katolícka cirkev, farnos Zohor
Nám. 1.mája 33, 900 51 Zohor, tel: 02 6596 1210
Názov predmetu obstarávania:
Rekontrukcia strechy kostola v Zohore
Rozsah prác: Je pecifikovaný na základe osobnej konzultácie
s obstarávate¾om na vyie uvedenej adrese.
Obhliadka objektu kostola je nutná a je moné ju dohodnú telefonicky.
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Do 31.1.2005 na adresu obstarávate¾a
Ponuka musí obsahova:
- návrh ceny pre pecifikovaný rozsah stavebných prác,
- termíny plnenia zmluvy,
- záruèné podmienky
- preukázanie odbornej spôsobilosti uchádzaèa pod¾a zák.
138/1992
Zb. v znení neskorích predpisov; odbornú spôsobilos treba
preukáza úradne overeným dokladom alebo overenou kópiou
dokladu,
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
1. cena predmetu obstarávania
2. termíny dodania
3. záruèné podmienky
Lehota viazanosti ponúk: Do 31.3.2005
Doplòujúce informácie:
Obstarávate¾ si vyhradzuje právo neprija ani jednu z predloených
ponúk. Obstarávate¾ môe ukonèi prijímanie ïalích ponúk v prípade, e mu budú predloené aspoò tri ponuky.
Obec Zohor, zastúpená starostkou obce týmto vyzýva vlastníkov a uívate¾ov
nehnute¾ností, ktoré sú postavené alebo èiastoène zasahujú do pozemkov, vlastnícky patriacich obci Zohor a tieto neboli do dneného dòa majetko - právne
usporiadané s obcou Zohor (napr. predzáhradky rodinných domov, èasti dvorov
a pozemkov pod stavbami), aby tak uèinili v èo najkratom monom termíne,
najneskôr do konca marca r. 2005 ohlásením na Obecnom úrade v Zohore,
referáte výstavby, P a ÚP, ul. Dolná 46, 900 51 Zohor.
Návrh na usporiadanie vlastníckych vzahov k takýmto pozemkov je odkúpenie
za cenu súdnoznaleckého posudku, ktorý si zabezpeèí iadate¾ na vlastné náklady. Po stanovenom termíne pristúpi obec k odpredaju takýchto pozemkov za trnú cenu, resp. za cenu stanovenú pod¾a Uznesenia Obecného zastupite¾stva
v Zohore.

Aký bol rok 2004 v obèianskom zdruení ROCONABA?
Rok 2004 bol pre vetkých Zohorèanov výnimoèný. Celý rok sa niesol
v duchu osláv 690. výroèia prvej písomnej zmienky o naej obci. Obèianske zdruenie ROCONABA sa tie
aktívne podie¾alo na aktivitách, ktoré
súviseli s týmto sviatkom. Súèasne sa
pokraèovalo v u zaèatých projektoch
z minulého roka a v pravidelných podujatiach, ktoré sa organizujú kadý rok.

Na bicykli za zdravím a krásami Pomoravia
- asi takto sa dá charakterizova relaxaèná aktivita nieko¾kých ien
Zohora, ktoré od mája do zaèiatku
jesene, pravidelne kadú nede¾u
podnikali cyklistické výlety popri
rieke Morave. Èi u na Devín alebo
"K orlici", ale aj na rakúsku stranu
Moravy do Angernu, ku kaplnke sv.
Rochusa.
Krása rozkvitnutých lúk pri Morave,
jej ramená s mnostvom vodného
vtáctva a pokoj sú príjemným
osvieením po celotýdennom
pracovnom zhone. Tí, ktorí to poznajú iste nám dajú za pravdu, ktorí
nie - skúste to na budúci rok.

Január bol u tradiène mesiacom plánovania a príprav nového roka. Okrem
toho sa niesol v znamení príprav 1. výroènej èlenskej schôdze a technických
príprav na spustenie projektu ZohorOnline, ktorý nae zdruenie rozbehlo
minulý rok. Plánovania bolo v porovnaní s rokom 2003 podstatne viac, pribudlo akcií aj projektov. Bolo treba zabezpeèi priestory, stretnutia, hostí,
partnerov, získa nové kontakty a mnoho iných vecí, ktoré v koneènom dôsledku nie je ani vidie. Koncom januára vystúpil ná divadelný súbor áchor
v Stupave a uskutoènil sa Amatérsky

Mária Havranová - vedúca, Eva
idlovská, Anna Zálesòáková, Eva
enkárová, Emília Zálesòáková
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hokejový turnaj na umelej ¾adovej ploche v areáli miestneho futbalového tadióna.
Významné dátumy: 9. 1. OZ sa prihlasuje do projektu Èistá obec Zohor; 15.
1. OcÚ schôdza kultúrnej komisie, na
ktorej sa dohodla spolupráca pri akciách 690. výroèia; 26.1. Tlaè, distribúcia letákov a èlánok v Podpojtúnskych zvestiach o pripravovanej 1.
èlenskej schôdzi; 31.1. hokejový turnaj
v Zohore na umelej ¾adovej ploche
v areáli miestneho futbalového tadióna; 31.1. predstavenie Dr. Alfa divadelného súboru áchor v Stupave.
Hlavnou februárovou udalosou bola
1. èlenská schôdza, ktorá zhodnotila
rok 2003, schválila nový program
a zvolila staronové vedenie, v nasledovnom zloení: prezident Ján Vachálek, viceprezident Dávid Gerthofer, tajomník Eva Klasová, vedúci jednotlivých výborov: Marek Mifkoviè (pláový
volejbal), Peter Valent (sálový volejbal),
Marek Hladík (basketbal/streetbal), ¼u-

Z obcí
dovít Jakab (futbal/sálový futbal), ¼udovít Vachálek (stolný tenis), Ondrej
Smutný (cyklo/turistika), Pavol Kovár
(hokejbal), Leonard Krian a Rastislav
ubiak (organizácia príprav na pláový
volejbal), Barbora Gerthoferová (úètovníctvo), Erik Volár (PR Manager),
Pavol Masaroviè (IT technológie/projekt ZohorOnline), Andrej Lacko (um.
vedúci divadelného súboru áchor),
Jozef Matloviè (um. vedúci hudobnej
skupiny VNZG). Na schôdzi sa odovzdal Putovný pohár víazom turnaja
v pláovom volejbale Rozlúèka s letom
2003 Marekovi Mifkovièovi a Peovi
Slezákovi. Vydal sa aj kalendár akcií OZ
pre tento rok a skupina VNZG spustila
svoju internetovú stránku. Ïalou vydarenou februárovou akciou, pripravenou OZ Roconaba, bol Valentínsky Kabaret. Tu sa prvýkrát verejne prezentovala aj naa taneèná skupina Lízatká
pod vedením Petry Vivaderovej.
Významné februárové dátumy: 1.2. 1.
èlenská schôdza; 11.2. Kalendár akcií
OZ ROCONABA; 13.2. Valentínsky Kabaret; 22.2. spustenie stránky VNZG
(http://www.nohyzgauca.szm.sk).
Marec bol u nás mesiacom s environmentálnym a ekologickým zameraním.
U koncom roka 2003 sme sa zúèastnili exkurzie v Rakúskom Energie-Parku
v meste Bruck/Leitha, kde sme na túto
tému získavali inpiráciu. Zaèiatkom
marca sme organizovali prvý z rady
"Èajov o iestej" na tému "Obnovite¾né
zdroje energie". Bol pozvaný p. Jáno starosta obce Cerová, ktorý nám predstavil obecný projekt prvej komerènej
veternej elektrárne Cerová. Ïalou bola
téma predstavovaná p. Ing. Arch. Jurdákom, ktorý nám zo svojho poh¾adu
priblíil moderné koncepcie stavby rodinných domov za pouitia moderných
progresívnych technológií. Potom to
bola vysoko aktuálna téma tepelných
èerpadiel v podaní p. Ing. Marcela Dudka. Na záver vystúpil p. Ing. Rzyman
z Kuchyne, ktorý nám prezentoval
komplexný poh¾ad na diskutovanú problematiku so zameraním vyuitia malých vodných a veterných elektrární pre
domácnosti. Bez povimnutia neostali
ani slneèné kolektory, izolaèné materiály a iné rieenia pre nízko energetické
stavby. Èlánky o tomto podujatí boli
zverejnené v novinách Malacko a Podpojtúnske zvesti.
V marci sme sa vybrali do ulíc a v rámci akcie Èistý Zohor sme èistili prístupové cesty, priekopy a trávniky v naej
obci. Koncom mesiaca naa obec zaznamenala aj historické oficiálne spustenie testovacej prevádzky projektu ZohorOnline, konkrétne intranetovej siete.
Významné marcové dátumy: 7.3. "Èaj
o iestej" na tému Obnovite¾né zdroje
energie; 13.3. Valentínsky Kabaret;
20.3. èistenie prístupových ciest k Zohoru v rámci programu èistý Zohor;
28.3. spustenie oficiálnej skuobnej
prevádzky intranetu ZohorOnline.

Apríl býva basketbalový. Nebolo tomu
inak ani v roku 2004. Uskutoènil sa tradièný Ve¾konoèný basketbalový turnaj.
Uprostred mesiaca sme spravili ïalí
krok v projekte ZohorOnline, keï sme
v naej sieti sprístupnili Internetovú konektivitu. Koncom mesiaca priiel do
naej obce táb Slovenskej televízie
a natoèil príspevok o èinnostiach a aktivitách naeho OZ do regionálneho
televízneho denníka. Koncom apríla
sme sa ako OZ zúèastnili na organizácii
osláv vstupu Slovenska do EÚ poriadaných OcÚ. Významné aprílové dátumy: 10.4. Ve¾konoèný Basketbalový
turnaj; 16.4. ZohorOnline Internet;
20.4. STV príspevok o naom OZ;
30.4. oslava vstupu Slovenska do EÚ.

okres Malacky. Výsledkom rokovania
bolo zaloenie Zohorskej Hokejbalovej
Extraligy pod vedením naho OZ a OZ
Malackých hokejbalistov. Nai hokejbalisti zaèali prvú fázu letnej prípravy
so sériou prípravných zápasov s priate¾skými tímami, potenciálnymi úèastníkmi pripravovanej ligy. Èlánky o akciách boli publikované v novinách Malacko a Podpajtúnskych zvestiach.
Významné júlové dátumy: 3.7. Open
Beach Cup Zohor 2004; 6.7. zaloenie
Zohorskej Hokejbalovej Extraligy; 31.7.
Open Summer Streetbal 2004.
August je pre nae OZ mesiacom pláového volejbalu. Zaèiatkom mesiaca
to bol Mix v pláovom volejbale pre
zmieané páry a koncom mesiaca
Rozlúèka s letom 2004, závereèný turnaj v pláovom volejbale o majstra naej obce s bohatým kultúrnym programom. Vyiel èlánok o aktivitách naho
OZ v novinách Záhorák, aj èlánok
o Rozlúèke s letom 2004 v novinách
SME, Malacko a Podpajtúnske zvesti.
Koncom mesiaca sme ete zorganizovali portový deò pre firmu Plastic
Omnium.
Významné dátumy: 7.8. Mix v pláovom volejbale; 21.8. Rozlúèka s letom;
28.8. portový deò.

Tak ako býva marec ekologický, máj je
mesiacom ZohorOnline. Výsledok naich jeden a pol roèných snáh o vybudovanie vnútornej bezdrôtovej siete
s pripojením na internet bol prezentovaný v naom májovom "Èaji o iestej"
vo forme multimediálnej prednáky
spolu s ukázaním moností siete. Prítomní boli aj zástupcovia médií - Slovenský rozhlas, rádio Regina a redaktori novín Malacko a Podpajtúnske
zvesti. V mesiaci máj takisto zaèali prvé rokovania medzi OZ a Amatérskou
volejbalovou ligou Záhorie o naej spoluúèasti v nej. Zaèali sa aj práce v areáli
pláového volejbalu OÁZA - úprava ihrísk, výmena strechy, príprava nového
oplotenia atï.
Významné májové dátumy: 12.5. zaèiatok rokovaní s Amatérskou volejbalovou ligou Záhorie; 23.5. "Èaj o iestej" na tému ZohorOnline.

September bol mesiacom hokejbalu.
Zaèiatkom mesiaca sa oficiálne spustila naa hokejbalová liga. Prvého kola
sa zúèastnilo es tímov z celého Záhoria. Uskutoènil sa aj regionálny hokejbalový turnaj s vysokou úèasou.
Pre tento úèel boli dokonèené rekontrukèné práce na novom hokejbalovom ihrisku (bývalom hádzanárskom),
celá liga toti prebieha len na naom
ihrisku, pretoe ako jedno z mála v celom okolí spåòa poiadavky na organizovanie takejto súae. Èlánky o naej
lige, spolu s výsledkami, sú pravidelne
uverejòované v novinách Malacko
a Podpajtúnske zvesti, na internetových portáloch ZohorOnline a MK
Region.
Významné septembrové dátumy: 4.9.
zaèiatok Zohorskej Hokejbalovej Extraligy; 11.9. regionálny Hokejbalový turnaj ROCONABA Cup 2004.

V júni sa nae OZ spolupodie¾alo na
sprevádzkovaní internetového portálu
ZohorOnline (www.zohoronline.sk)
a novej stránky OZ www.roconaba.sk.
Èlenovia OZ sa aktívne zúèastnili na
prípravách Medzinárodného dòa detí.
Zaèali sme s rekontrukciou bývalého
hádzanárskeho ihriska pre potreby hokejbalových aktivít. Úprava a natieranie
mantinelov, zrekontruovanie a zabezpeèenie striedaèky atï. Spolupodie¾ali
sme sa na príprave miestneho Vendelín
Cup-u 2004 - turnaja vo futbale pod
zátitou miestneho amatérskeho futbalového klubu FC Vendelín. Èlánky o akciách boli publikované v novinách Malacko a Podpajtúnskych Zvestiach.
Významné júnové dátumy: 1.6. spustenie portálu ZohorOnline; 5.6. MDD;
7.6. spustenie webstránky ROCONABA.sk; 10.6. Vendelín Cup 2004.

Október sa nesie v duchu zaèatia pravidelných portových aktivít "pod strechou", organizovaných naím OZ. Medzi ne sa ráta pravidelné hranie volejbalu a basketbalu v miestnej telocvièni
a stolného tenisu v Kultúrnom dome.
Tento mesiac vak bol výnimoèný aj
tým, e sme sa ako OZ zapojili do
Amatérskej volejbalovej mix ligy
Záhorie. Rokovania oh¾adom naej
úèasti zaèali u v marci.
Významné októbrové dátumy: 1.10.
zaèiatok zimných portových aktivít;
10.10. tart Amatérskej volejbalovej
mix ligy Záhorie.

Júl je prvý prázdninový mesiac. Pre
nae OZ to bol mesiac ako kadý iný,
plný aktivít. Zaèiatkom júla sa v naej
obci prvýkrát konal turnaj v pláovom
volejbale Open Beach Cup Zohor
s úèasou z celého regiónu. Koncom
júla to bol zase júlový Streetbalový turnaj. U poèas júna OZ zaèalo aktívne
rokova so OZ Malackých hokejbalistov
o organizácii hokejbalovej ligy pre

Zaèiatkom novembra sa ukonèila prvá
jesenná sezóna hokejbalovej ligy jej 6.
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kolom. Ve¾mi významným podujatím
bola Slovensko-rakúska hospodárska
výstava, na ktorej sa spolupodie¾alo aj
nae OZ. Pred Hospodárskou výstavou
boli aktivity a podiel náho OZ na spomínanej výstave prezentované v Slovenskom rozhlase - Rádiu Regina. Na
výstave nae OZ prezentovalo okrem
svojich bohatých aktivít aj informaèný
systém ZohorOnline, o ktorom bola aj
prednáka.
Významné novembrové dátumy: 6.11.
ukonèenie jesennej èasti Zohorskej Hokejbalovej Extraligy; 15.11. interview o
OZ v Slovenskom rozhlase; 19-21.11.
Slovensko-rakúsko hospodárska výstava.
Posledný mesiac v roku bol v naom
OZ zaznamenaný ako mesiac stretnutí,
bilancovania a plánov. Uprostred decembra sa konalo slávnostné stretnutie
vetkých naich èlenov, kde sme zhodnotili neformálne celý rok a po slávnostnej veèeri nasledovala vo¾ná zábava a
do rána. Koncom mesiaca sa uskutoènil u tradièný vianoèný tefanský volejbalový turnaj pod zátitou náho OZ.
Boli sme pozvaní aj na Slávnostné
ukonèenie roka 690. výroèia prvej
písomnej zmienky, organizovaným
OcÚ, kde OZ Roconaba dostalo významné ocenenie a poïakovanie od p.
starostky Havranovej za aktivity v uplynulom roku.
Významné decembrové dátumy:
11.12. Slávnostné stretnutie èlenov
OZ; 26.12. tefanský volejbalový turnaj; 29.12. Slávnostné ukonèenie roka
s oslavou 690. výroèia prvej písomnej
zmienky o naej obci.
Ako vidie, uplynulý rok bol pre nae
OZ ve¾mi úspený. Dokonèili sme projekt obecnej informaènej siete ZohorOnline, zorganizovali sme Zohorskú
Hokejbalovú Extraligu, reprezentovali
sme nau obec na mnohých podujatiach, èi u portových alebo kultúrnych. Aktívne sme sa podie¾ali na
obecných aktivitách súvisiacich
s obecným výroèím a organizovali sme
u tradièné vlastné podujatia - basketbalové, volejbalové, hokejbalové turnaje, kultúrne ako "Èaje o iestej" a ve¾a
iných akcií. Treba spomenú aj súèasti
náho OZ, ktorými sú ochotnícky divadelný súbor áchor, hudobná skupina
VNZG, taneèná skupina Lízatká, naich
hokejbalových a volejbalových zástupcov v regionálnych súaiach a mnoho
iných. Vetkým chceme aj touto cestou poïakova za ich ochotu a snahu
urobi daèo dobré pre seba, OZ
Roconaba a nau obec Zohor.
Na záver treba doda, e plán aktivít na
rok 2005 je u vypracovaný, elajme si
teda, nech sa zrealizuje minimálne rovnako úspene, ako ten minulý. Predpoklady a ochotní ¾udia na to v Zohore
urèite sú.
OZ ROCONABA

Z obcí

Èo nám prinesie fikálna decentralizácia?
Prvého januára 2005 nadobudol platnos nový systém financovania obcí, ktorý má posilni
finanènú samostatnos územných samospráv - fikálna decentralizácia. Èo to vlastne je,
aké budú jej dopady, èo bude
znamena pre mestá, obce
a ich obyvate¾ov?
Obsahom a cie¾om fikálnej
decentralizácie by mala by
väèia samostatnos miest
a obcí v otázkach rozpoètových
príjmov, nahradenie dotácií zo
tátu daòovými príjmami, posilnenie ich daòových právomocí.
- Schválením zákonov o rozpoètovom urèení výnosu dane,
o miestnych daniach a o rozpoètových pravidlách sa vytvoril
úplne nový vzah medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou. Zmenou financovania
sa výrazne posilnila jej nezávislos od kadoroèného rozhodovania vlády a poslancov NR SR.
Zvýila sa transparentnos pre
obèana, stabilita plánovania a
rozpoètovania a najmä sa posilnila väzba medzi obèanom a ním
priamo voleným predstavite¾om
obce a upy - povedal po schválení základných zákonov fikálnej
decentralizácie v Národnej rade
SR splnomocnenec vlády SR
Viktor Niòanský. Èi to tak naozaj
bude, ukáe a realita dòa. Zmeny sa týkajú najmä miestnych
poplatkov, dane z nehnute¾ností,
cestnej dane, prerozde¾ovania
výnosov z dane z príjmov fyzických osôb, dotácie tátu na MHD,
dotácií tátu na obce a mestá.
Skúsme sa na niektoré tieto
zmeny pozrie v porovnaní
s rokom 2004 v naej mestskej
èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica.
Ve¾kým balíkom financií, ktoré
budú v hlavnom meste chýba,
a ide o cca 164 miliónov korún
pre Bratislavu, z toho cca 1 mil.
pre Záhorskú Bystricu, sú výnosy
z cestnej dane.
Doteraz boli príjmom hlavného
mesta a to ich istým podielom
rozde¾ovalo aj medzi mestské
èasti. Navye táto daò bola úèelovo viazaná, t. j. e výnosy z nej
mohli by pouité len na údrbu
a prevádzku ciest a komunikácií.
Od nového roka je to inak - výnosy budú príjmom vyieho
územného celku, a to paradoxne
napriek tomu, e o cesty na území Bratislavy sa stará hlavné
mesto a mestské èasti, nie VÚC.
Take vyvstáva otázka, z èoho
bude bratislavská samospráva
tieto výkony financova...? Hlav-

expertízy preukázali, e daò z nehnute¾ností bola v Bratislave doposia¾ dlhodobo nízka a bolo ju
treba upravi. Samozrejme tak,
aby jej výka bola prijate¾ná. Výnosy z dane z nehnute¾ností budú v roku 2005 príjmom mestských èastí len do výky skutoèných výnosov v roku 2004. Vetko, èo mestské èasti vyberú navye, bude príjmom hlavného
mesta. U od roku 2006 bude,
pod¾a vetkého, opä vetko inak
a vetky príjmy poputujú len do
rozpoètu hlavného mesta. Èo
bude s èinnosami, ktoré zabezpeèujú mestské èasti, nevedno...
Mestské zastupite¾stvo schválilo
29. novembra 2004, po búrlivých
diskusiách, Veobecne záväzné
nariadenie o dani z nehnute¾ností, ktoré stanovuje v rámci hlavného mesta tri kategórie - pásma
mestských èastí, odstupòované
pod¾a výky daní za jednotlivé
nehnute¾nosti.
Záhorská Bystrica je zaradená
v tzv. prvom pásme. Na mestskom zastupite¾stve poslanci
schválili oproti predkladanému
návrhu VZN nieko¾ko zmien,
z nich najmenej opodstatnenou
je zníenie sadzieb dane za stavby na podnikate¾skú èinnos. Tu
zrejme zapôsobila silná podnikate¾ská lobby, èo vak v porovnaní
so sadzbami dane pre fyzické
osoby nie je práve astným rieením. Zvýhodnené boli aj cirkvi,
ktoré majú 50 % z¾avu na dani
z kostolov. Zmeny dane z nehnute¾ností sa odrazia napríklad
v tom, e ak ste za 3-izbový byt
(cca 70 m2) platili doposia¾ 315,korún roène, v tomto roku to bude 630,- Sk, Rodinný dom (cca
120m2) platilo doposial 810,- roène, tomto roku to bude 1080,Sk, oraná pôda (cca 1000m2)
platili doposial 37,35 Sk teraz sa
bude plati 44,85 a záhrady a nádvoria (cca 100m2) doteraz 45,Sk a v tomto roku to bude 162,Sk. Vetko, o èom sme písali,

né mesto bolo doposia¾ príjemcom dotácie na MHD zo tátneho rozpoètu. Od 1. 1. 2005 táto
dotácia zaniká, èo v mestskom
rozpoète predstavuje mínus viac
ako 900 mil. Sk. Úèelovo viazanou dotáciou zo tátu pre mesto
Bratislava v roku 2005 bude 83,2
milióna Sk na výstavbu Mosta
Koická.
Zmena nastane i v prípade dane
z príjmov právnických osôb.
Doteraz boli okrem tátu príjemcami èasti tejto dane aj mestá
a obce. Od nového roka bude jediným príjemcom tát. Take Bratislava v tomto prípade príde
o ïalích cca 370 miliónov Sk.
Èas príjmov z dane z príjmov
právnických osôb bude pravdepodobne kompenzovaná v prerozdelení z dane z príjmov fyzických osôb. Tá závisí jednak od
nariadenia vlády SR o rozde¾ovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, jednak od novely tatútu hlavného mesta SR,
ktorá urèí, akým podielom budú
tieto príjmy prerozdelené medzi
mesto a jednotlivé mestské èasti.
Zatia¾ je známy koeficient, ktorým
sa výnos z týchto daní bude rozde¾ova medzi mestá a obce
a taktie to, e v tátnom rozpoète bude vyèlenených ïalích viac
ako 100 miliónov pre Bratislavu.
Výpadok bude predstavova
i zruenie miestnych poplatkov,
z ktorých niektoré sa ruia úplne
(poplatok za uívanie bytu alebo
èasti bytu na iné úèely ako na bývanie, za ubytovaciu kapacitu,
poplatok zo vstupného, poplatok
z predaja alkoholických nápojov
a tabakových výrobkov...) a niektoré sa menia na miestne dane daò za psa, daò za uívanie verejného priestranstva, okrem
miestnych komunikácií I. a II. triedy, daò za predajné automaty,
daò za nevýherné hracie prístroje.
Asi najdiskutovanejou otázkou
týchto dní je daò z nehnute¾ností, ktorej zmeny pocítia obyvatelia asi najcitlivejie. Práve
stanovením výky tejto dane si
pod¾a niektorých názorov mestá
a obce budú kompenzova výpadky iných príjmov vo svojich
rozpoètoch. Dokonca to predpokladajú východiská koncepcie
fikálnej decentralizácie. Ani
schválené sadzby vak nemôu
pokry výpadok, ktorý spôsobia
uvedené zmeny. A treba poveda, e predstavitelia mesta túto
ambíciu pri schva¾ovaní VZN ani
nemali. Skôr treba zobra do
úvahy aj fakt, e viaceré odborné

musíme vníma v kontexte kompetencií, ktoré preli za posledné
obdobie zo tátu na plecia samospráv - základné koly, materské
koly, opatrovate¾ská sluba, matrika, stavebný úrad. Niektoré
z nich obce a mestá vykonávajú
ako prenesený výkon tátnej
správy, t. j. ich výkon financuje
tát prostredníctvom decentralizaèných dotácií (i keï je veobecne známe, e nedostatoène).
Niektoré kompetencie sa stali tzv.
originálnymi kompetenciami, t. j.
ich výkon platí samospráva
z vlastných zdrojov, z tých, ktoré
u spomínanými zmenami sú
také aké sú - opä nedostatoèné.
Obce a mestá sú u teraz v niektorých prípadoch obviòované, e
neúmerne zvyujú dane, prièom
na to nemajú opodstatnenie. Nie
je to pravda. Predstavitelia ministerstva financií hovoria, e fikálna decentralizácia znamená väèiu samostatnos miest a obcí
v otázkach rozpoètových príjmov, nahradenie dotácií zo tátu
daòovými príjmami, ale jedným
dychom zároveò vyèítajú obciam
a mestám, e robia len to, do èoho ich fikálna decentralizácia
takpovediac núti a na èo im bol
vytvorený aj legislatívny rámec.
Uzavrime túto tému aj nieèím pozitívnym. Reforma verejnej správy je súèasou ivota miest a obcí, a teda aj naej mestskej èasti,
u dva roky. Poèas tejto doby sa
v Záhorskej Bystrici podarilo
udra vyrovnané hospodárenie
a nezadåi sa a pritom zabezpeèova samosprávne funkcie
v monej reálnej podobe. Reforma financovania prinesie nové
výzvy, nové problémy na rieenie. Verme, e sa podarí aj naïalej pokraèova v tomto trende
a ruka v ruke s uspokojovaním
potrieb súèasnej Záhorskej Bystrice a jej obyvate¾ov neohrozi
ani ich budúcnos.
(r)

Upozoròujeme vlastníkov nehnute¾ností

Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica vyzýva pod¾a zákona
NR SR è. 582/2004 Z.z. vetkých daòovníkov - vlastníkov nehnute¾ností, aby do 28. februára 2005 podali daòové priznanie na daò z nehnute¾ností (pozemky, stavby, byty). Zdôrazòujeme, e daòovníci musia sami ohlási daòovú povinnos a zaplati daò v zákonnej lehote. Ak
tak neurobia, hrozia im sankcie pod¾a zákona è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorích predpisov. Daòové priznanie
môete poda na miestnom úrade, kde dostanete tlaèivá, poèas úradných hodín v pondelok a v stredu od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00
hodiny.
(r)

Oznamy

Zasadania miestneho zastupite¾stva mestskej èasti Bratislava Záhorská Bystrica sa v prvom polroku 2005 uskutoènia: 25. januára,
22. februára, 22. marca, 26. apríla, 31. mája a 28. júna v budove
miestneho úradu.
(r)
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Z práce poslancov v Záhorskej Bystrici
Posledné minuloroèné rokovanie miestneho zastupite¾stva
mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica sa konalo 16.
decembra 2004. Poslanci na
òom prerokovali osem bodov
programu.
Po kontrole plnenia uznesení
z novembrového rokovania zastupite¾stva zloil s¾ub poslanca
miestneho zastupite¾stva Ing.
Pavol Pilárik. Po zloení s¾ubu
poslanca navrhol starosta uvo¾ni
Ing. Pavla Pilárika z funkcie èlena
komisie na ochranu verejného
poriadku a ivotného prostredia
a poslanca Jána Záreckého
z funkcie èlena komisie pozemkovej a lesného hospodárstva.
Miestne zastupite¾stvo zobralo
návrhy na uvo¾nenie na vedomie.
Starosta potom navrhol schváli
Ing. Pavla Pilárika za èlena komisie finanènej a na podporu
podnikania a Jána Záreckého
za predsedu tejto komisie.
Miestne zastupite¾stvo schválilo tento návrh jednomyse¾ne.
K najdôleitejím bodom programu patril návrh rozpoètového
provizória mestskej èasti na január a február 2005, ktorý predloil starosta Vladimír Kuboviè.
Vysvetlil, e rozpoètové provizórium si vyiadala zmena spôsobu
urèenia výnosu podielových daní, ktorý bol doteraz kadoroène
urèený v zákone o tátnom rozpoète. Od 1. 1. 2005 sa bude pod¾a zákona NR SR è. 564/2004
Z.z. obciam urèova len podiel
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Pretoe poèas prípravy návrhu rozpoètu nebol ete
pre hlavné mesto a mestské èasti
presne urèený percentuálny podiel na tomto výnose, ktorý je
hlavným zdrojom financovania
mestskej èasti, nebolo moné
pripravi návrh rozpoètu na celý
rok. Pod¾a zákona o rozpoètových pravidlách verejnej správy
nesmú poèas rozpoètového provizória výdavky prekroèi jednu
dvanástinu schváleného rozpoètu za predchádzajúci rok. Preto
sú naplánované len nevyhnutné
výdavky na zabezpeèenie èinnosti miestneho úradu a objektov
v jeho správe, na úhradu faktúr
za energie, mzdové náklady, odvody poisovniam, prostriedky na
splácanie úveru, refundáciu nákladov spoloèného stavebného
úradu, prostriedky na prevádzku
kina, kninice, koly a na zimnú
údrbu komunikácií. Poèas rozpoètového provizória mestská
èas neuvauje so iadnymi kapitálovými výdavkami a príspevkami organizáciám.

Poslanci schválili aj rámcový
plán miestneho zastupite¾stva
mestskej èasti na rok 2005 s pripomienkami: na januárovom zasadnutí analyzova názory a pripomienky obèanov z verejných
zhromadení a vo februári prerokova návrh rozpoètu mestskej
èasti na rok 2005 a návrh rozpoètového provizória základnej koly
s materskou kolou na rok 2005.
Dalím bodom programu bolo
vyhodnotenie kontrolnej èinnosti za rok 2004 a plán na 1.
polrok 2005, ktoré predloil kontrolór mestskej èasti Rudolf Draho. Kontroly v minulom roku boli zamerané na stanoviská mestskej èasti, poplatky a pokladòu
a sanosti. Rudolf Draho vyjadril nespokojnos s oneskoreným
plnením niektorých opatrení. Zástupca starostu Ing. Rudolf Hurbaniè sa zaujímal, èi boli voèi
pracovníkom, ktorí nesplnili stanovené opatrenia vèas, vyvodené dôsledky.
Po diskusii miestne zastupite¾stvo zobralo na vedomie správu
o kontrolnej èinnosti v mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica za rok 2004 a schválilo plán
kontrolnej èinnosti na 1. polrok
2005.
Poslanci prerokovali aj správu
o èinnosti komisie sociálnych
vecí a kolstva od zaèiatku roka, ktorú predloila jej predsedníèka Eva Danková. Okrem tandardných akcií komisie upozornila na novú, ktorú pripravovala
v spolupráci s Diagnostickým
centrom mládee v Záhorskej
Bystrici na 24. december 2004 tedroveèerné posedenie pre
osamelých obèanov. V tomto roku komisia pripravuje letný tábor
pre deti z miestnej základnej koly a na návrh starostu pripraví zásady, ktoré budú riei opatrovate¾skú slubu v Záhorskej Bystrici
v roku 2005. Starosta Vladimír
Kuboviè
ocenil prácu tejto komisie ako
ve¾mi dobrú.
V rámci bodu rôzne sa poslanci
oboznámili s návrhom na zaloenie spoloènosti s majetkovou úèasou obce a Bystrickej
rozvojovej spoloènosti, s.r.o.,
ktorú predloil starosta. Ide o prípravu lokality Frantikov majer
na investiènú výstavbu.
Poslanci sa zaoberali aj prevádzkovaním kina Olympia.
Starosta ich informoval, e nová
technológia výroby filmov je dôvodom, pre ktorý treba v roku
2005 zakúpi technologické zariadenie premietacemu prístroju.
Pretoe ide o väèiu finanènú

èiastku, je potrebné zvái ïalie
fungovanie kina, lebo je v òom
nízka návtevnos (priemerne 7
divákov na jednom predstavení).
Aby sa zvýila návtevnos, navrhol vybudova kinoklub pre vekovú katergóriu 35 - 50 roèných divákov a premieta archívne filmy.
V diskusii Ing. Rudolf Hurbaniè
navrhol premieta filmy s náboenskou tematikou a zainteresova aj spoloèenské organizácie.
Eva Danková navrhla premieta
len raz do týdòa, aby sa zníili
náklady. Lubo Matúek upozornil, e v Bratislave zanikli 4 filmové kluby, preto nepredpokladá,
e po vzniku filmového klubu
v Záhorskej Bystrici sa zlepí
návtevnos.
Miestny farár ThDr. Ing. Anton
Solèiansky pripomenul, e televízia Markíza ponúkla svoje projekty premieta v kine v Záhorskej
Bystrici. Rudolf Draho odporuèil
prerokova návrhy s vedúcim kina Antonom Polákom a závery
predloi na aprílové zasadnutie
zastupite¾stva.
Na záver posledného minuloroèného zasadnutia zastupite¾stva
starosta poïakoval poslancom
za celoroènú prácu v jednotlivých komisiách, za ve¾mi dobre
pripravené kultúrne akcie a po-
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dujatia, ktoré sa viazali k oslave
690. výroèia Prvej písomnej
zmienky o Záhorskej Bystici a ostatné úlohy volebného programu
splnené v roku 2004 v prospech
obèanov mestskej èasti. Poïakoval sa aj pracovníkom miestneho
úradu za obetavú prácu poèas
celého uplynulého roka, v nároènejích podmienkach súvisiacich
s legislatívnymi zmenami a prechodom kompetencií zo tátnej
správy na samosprávu. Poprial
vetkým a ich rodinám pokojné
Vianoce a pozval ich na silvestrovské a novoroèné stretnutie na nám. sv. Petra a Pavla
v Záhorskej Bystrici.
Zástupca starostu Ing. Rudolf
Hurbaniè poïakoval starostovi aj
komisiám miestneho zastupite¾stva za dobrú prácu v roku 2004,
farnosti v Záhorskej Bystrici za
dobrú prezentáciu Záhorskej
Bystrice a poprial vetkým príjemné Vianoce a astný nový
rok.
ThDr. Ing. Anton Solèiansky,
správca farnosti, sa poïakoval
v mene farnosti za dobre pripravené jednotlivé akcie v roku
2004, èlenom komisií a starostovi
za finanènú pomoc na opravu
kostola.
(mk)

Keï sa Bystrica zabáva...

Do tohtoroènej plesovej sezóny vhupla Záhorská Bystrica naozaj zostra. Po vydarenom treom roèníku farského plesu sa po dvojtýdòovej prestávke zaplnila
v sobotu 22. januára ve¾ká sála Spoloèenského domu opä, aby privítala tancachtivých úèastníkov 11. roèníka Reprezentaèného plesu Mestskej èasti Baratislava-Záhorská Bystrica. Svojou návtevou nás tentokrát poctil Prvý námestník
primátora Doc. Branislav Hochel, starosta Starého mesta Peter Èiernik a starosta Petralky Vladimír Bajan. Po tradiènom uvítacom prípitku kalikom slivovice
a otvorení plesu starostom Vladimírom Kubovièom nasledovali taneèné vystúpenia v podaní mladých i dospelých taneèníkov z Karloveského taneèného centra.
Moderovania veèera sa úspene zhostil vetkým známy, veène usmiaty líder kapely Lojzo Marián Kochanský. V programe prítomných zaujala mladá speváèka
Jana Dzuriová, latinskoamerické tance v podaní teva a Katky i skvele zvládnutá
choreografia taneèníkov v rytme udierajúcich PET flia. Taneèný parket bol po
celý veèer neustále plný, èo bola zásluha hudobnej skupiny Selekt, ktorá u k naim plesom neodmyslite¾ne patrí. O bohatú tombolu sa prièinili najmä tedrý
sponzori svojimi vecnými i finanènými darmi. Výborná nálada a skvelá zábava
sprevádzali toto vydarené podujatie a do rána, a verte, e sa mnohým ako
z plesu odchádzalo. Na záver treba vyslovi poïakovanie vetkým, ktorý sa
o zdarný priebeh plesu prièinili - Komisii kultúry a cestovného ruchu pri Miestnom zastupite¾stve, p. ¼ube Fabiankovej, Dr. Pavlovi Smolíkovi za pomoc pri príprave programu a samozrejme starostovi p. Kubovièovi, pod zátitou ktorého sa
ples konal.

Reprezentaèný ples vecne a finanène podporili:

VIASPOL s.r.o., Autodoprava Kaiser, Pekáreò u Floriánka, Wackenhut s.r.o., EAST
WEST DEVELOPMENT, Eurotel , DP Devín, Autoservis uiè, BKP ELEKTRO s.r.o.
p. Macáek, Farský úrad Záhorská Bystrica, r. Fabiánková, Potraviny v Kúte, TJ
Záhorák, Kaderníctvo Gulabová, Kaderníctvo Sajanová, Potraviny ,,SISSI", Retaurácia Kohútik, Denný bar ,,rámek", p.Miovská Magdaléna, p.Turanský Marián, CK Afra, r.Fabiánová, r.Moková, p.Draho Rudolf, Pohostinstvo Ivák, Corona
Bar, DOK s.r.o., Vít Bojòanský, Mäso údeniny Piaèek, starosta Mestskej èasti
Bratislava - Pertalka Vladimír Bajan, starosta Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica Vladimír Kuboviè, r. Fialová, Po¾ovnícke zdruenie POLE, Delikates
Jurita, JJJ Stav Build s.r.o.
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Na èo nesmieme zabudnú pri cestovaní
s demi od 1. januára 2005?

Devínske Jazero

Od 1. januára nadobudla platnos novela zákona è. 381/1997 Z. z.
o cestovných dokladoch. Pripomíname obèanom, najmä tým, ktorí sa
chystajú cestova do zahranièia s demi, e:
· deti starie ako 5 rokov MUSIA ma svoj vlastný cestovný doklad,
· len diea mladie ako 5 rokov smie vycestova do zahranièia bez
vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodièom, ktorý má diea
zapísané vo svojom cestovnom doklade. (Doteraz mohli cestova bez
pasu deti do 15 rokov, ak ich rodiè mal zapísané vo svojom cestovnom doklade.)
· vycestova len s vlastným cestovným dokladom môe obèan mladí
ako 5 rokov, ktorý bol zverený do pestúnskej starostlivosti alebo do
výchovy iného obèana ne rodièa, alebo nad ktorým bola nariadená
ústavná výchova.
Vydávanie cestovných dokladov:
· Cestovný doklad sa vydáva s platnosou:
- obèanom od 15 rokov s platnosou na 10 rokov,
- deom od 5 do 15 rokov s platnosou na 5 rokov,
- deom do 5 rokov s platnosou na 2 roky.
· Poplatky za vydanie cestovného dokladu:
- do 30 dní pre dospelú osobu .......................1000,- Sk
- do 30 dní pre diea od 5 do 15 rokov ............400,- Sk
- do 30 dní pre diea mladie ako 5 rokov .......250,- Sk
- zápis dieaa do pasu rodièov ........................100,- Sk
- za rýchle vydanie pasu budú obèania plati ako doteraz, tvornásobok základného poplatku. Cestovný doklad vydáva obèanovi
Okresné riadite¾stvo Policajného zboru prísluné pod¾a miesta
trvalého alebo prechodného pobytu obèana.

Olympiáda zruèností zdravotne postihnutých

V decembri 2004 sa konal VII. Roèník celoslovenskej abilympiády, èo
je súaná prehliadka pracovných schopností a zruèností zdravotne
postihnutých. Cie¾om súaí je dokáza zdravému obyvate¾stvu, e
postihnutý èlovek môe by rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovných èinností. Súailo sa v disciplínach aranovanie kvetov, batikovanie,
cukrárstvo, dámske krajèírstvo, háèkovanie, knihárstvo,
makramé,ma¾ovanie vodovými farbami na papier, modelovanie z hliny, ozdobovanie medovníkov, ovládanie automobilu,
ozdobovanie ve¾konoèných vajíèok, palièkovanie, pletenie, poèítaèová editácia anglického textu,
ruèné ma¾ovanie na hodváb, studená kuchyòa, sústruenie z dreva, tvorba www
stránok, vyrezávanie z dreva pod¾a predlohy, výroba plagátu, výroba
perku, vyívanie kríikovým stehom, vyívanie plným stehom.
Napríklad pani Libua Kordíková (70r.) získala druhé miesto vo výrobe
plagátov. Súaiaci mal navrhnú a zhotovi plagát formátu A3 pod¾a
zadanej témy "Svet ktorý vidím, cítim, po ktorom chodím, i keï..." Je
zrakovo postihnutá, skoro vôbec nevidí. Ale nebola najstarou úèastníèkou súae, tou bola 77 roèná pani Anna ullová zo Senice, ktorá
sa v roku 2003 zúèastnila iestej celosvetovej abilympiády v Indii, kde
získala za vyívanie a tie za viazanú batiku tretie miesto. V naom
meste, ak sme dostatoène vímaví, môeme stretnú nevidiaceho
mládenca, mladých ¾udí na vozíèku a ijú medzi nami mnohí ïalí so
skrytým osudom, o ktorom niè nevieme. Urèite by sa mohli realizova
v niektorých disciplínach a dokáza svoje schopnosti prezentova
pred irokou verejnosou. Rok 2006 bude nominantný na celosvetovú
abilympiádu, ktorá sa bude kona v Japonsku. Je to anca pre
vetkých, ktorí dokáu prekona nepriazeò osudu...
Libua Pukárová-Kordíková

Naozaj zabudnuté? Ale nie, veï ho obèas niekto spomenie,akoby u
nebolo. Akoe bolo. Narodilo sa z vôle stvorite¾a lokomotívy, Stephensona. Keï mástski a stupavskí sedláci vyhlásili, e veru nebudú pred
kadým cúgom stodoly otvára, ibli ininieri treku do Kútov popri
Morave. A stupavský gróf u nechcel v Novej Vsi, z koèa do vlaku presada, ale odviez sa zo Stupavy rovno do Rakús. Z jazera ila krátka
spojka, cez tri malé a tri ve¾ké mosty, prilepila sa na marcheggskú tra,
kde u bolo ïalích 28 mostov pre ve¾ké vody. Unikátne dielo. Sláva
trate Stomfa Maszt-Dévenytó-Wien, sa zaèala. Záhoráci zaèali cestova do Viedne po pánsky, cúgom, aj do Prepurka a Mauacek. Dvadsaosem mostov slúi dodnes, tých es "schosnovali" aj s násypom.
Devínske Jazero, eleznièiarska osada bol k¾úèom k Stupave, jej
predmestím. Aj na òu mysleli Stupavèania, keï si pospevovali, Tá naa stanièka... mali vak dve, ba a tri. Stovky ich tu denno denne,
opájaných vôòou záhrad a stromov, vyèkávalo na spoj, viedli nekoneèné rozhovory, dupkali v krutých zimách, aj preklínali èas vojny.
Nasmiali sa íreèitej postave výpravcu rámka, ktorý ako gu¾ôèka, iaril armom a vtipom, prehodili slovo dve s mainistami Ivicom èi Gábriom, hradlárom Valachovièom, Stupavèanmi, Máèanom Belaièom, stanièným, ktorému vdy poza chrbát prebehli cez bránku a ko¾ajnice, kto by sa tveral po nadchode. Cez jazero ili cestujúci do
práce, za nákupmi, tudenti do koly i pútnici,zásielky, debny, kufre,
balíky, vrecia, bicykle, sliepky i holuby v klietkach, ba aj oípané. Bol
to èas, keï len ve¾mi pomaly pribúdali v Stupave gumenné kolesá,
aby konkurovali Maroovmu autobusu.
Vetko do èasu. Priiel deò, Stupavu zruili, osobáèik doslúil, sem
tam ete zapíska motorová lokomotíva, ktorá dovezie na stanicu pár
nákladných vagónov. Ko¾ajnice hrdzavejú a slávna stupavská tácia,
utopená v kvetoch, ktorá vyhrávala súae o najkrajiu stanicu, zarástla burinou. Jazero, koda reèi, radej oèi zavri, a na prekvitajúcu
chatovú oblas v niekdajej utrovni. Niè u nie je pravda. Sotvakto si
spomenie aj na nau ïaliu elezniènú stanièku Malý háj, s cestièkou
do prekvitajúcich ovocných sadov. A celkom iste nikto neuverí, e bol
taký èas, keï èáry-máry, leteli zo Slovenska ponad Moravou do Marcheggu nielen vlaky, ale aj autá, koòské povozy, trény, motocykle, kanóny, sila vojska, po mostoch, ktoré sa zmenili na prechod eleznièno-cestný. Hitlerovci ustupovali, curiganím vpred. Èo nevidie to
bude esdesiat rokov.
tefan Horský

Zaloenie " CLUBU ABBELLIMENTO "
11. decembra 2004 sa uskutoènila
prvá schôdzka výboru nového dobrovo¾ného obèianskeho zdruenia "CLUB
ABBELLIMENTO" (ïalej len Klub)
v Stupave. Toto zdruenie bude sústreïova obèanov ktorí majú vzah
k histórii, najmä regionálnej a majú záujem na obnovovaní a propagovaní
histórie Stupavy a regiónu Záhorie.
Prípravný výbor klubu spracoval
"Stanovy obèianskeho zdruenia CLUB
ABBELLIMENTO", ktoré boli 25.11.04
zaregistrované na Ministerstve vnútra
SR, èím boli splnené zákonné podmienky pre èinnos klubu.
Cie¾om Klubu je:
- iniciova ochranu a propagáciu kultúrnych pamiatok, kultúrneho a prírodného dedièstva
- aktívnou èinnosou usilova sa o povznesenie mesta po stránke kultúrnej a
estetickej.
Na dosiahnutie týchto cie¾ov bude:
- organizova èlenov Klubu a sympatizantov na uskutoèòovaní aktivít Klubu
- podie¾a sa na organizovaní výstav,
prednáok a exkurzií s cie¾om propagácie kultúrnych a historických tradícií
mesta
- vydáva tlaèový informátor, ktorý bude informova verejnos o aktivitách
Klubu
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- vydáva - resp. spolupracova pri vydávaní propagaèných materiálov
o meste pre návtevníkov mesta.
- spolupracova s orgánmi mesta Mestským úradom, organizáciami a intitúciami pôsobiacimi v meste Stupava, pri uskutoèòovaní konkrétnych
akcií, resp. podujatí.
Prostriedky na svoju èinnos bude
Klub získava z èlenských príspevkov,
doplnkovou podnikate¾skou a sponzorskou èinnosou, darmi a príjmami z neziskovej èinnosti .
Pre vysvetlenie - názov Klubu vychádza z talianskeho slova - skrálenie.
V predvojnovom období pôsobil v Stupave "Okrá¾ujúci spolok" (zal.
13.3.1932), tento Klub je v istej miere
jeho pokraèovate¾om.
Prvým predsedom je Milan Gregu,
podpredseda - Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc, tajomník - Ing. Svetozár Proke, pokladník - Mgr. Gabriela Prokeová, èlen výboru akad. mal. Milan
Kubíèek.
Pre rok 2005 je spracovaný program
a Klub bude postupne o svojich aktivitách informova obèanov.
Spracoval: S.Proke

z obcí

Smerovanie k nulovému odpadu
Koncepciu "Smerovanie k nulovému odpadu" musíme presta
povaova za jednu z moných
alternatív. Ak chceme i v zdravom ivotnom prostredí, je praktická realizácia jej princípov nevyhnutnosou.
Na prvý poh¾ad sa môe mylienka nulového odpadu, e nebudeme produkova iadny odpad, ale iba suroviny pre ïalie
priemyselné spracovanie zda
ako utopický sen. V skutoènosti

sa musíme hlavne zamera na
spôsob ako rozumnejie naklada s prírodnými zdrojmi a ako
zniova celkový objem odpadu.
Musíme si urèi ambiciózny a dlhodobý strategický cie¾: postup
k zniovaniu mnostva odpadu,
ktorý konèí na skládkach èi
v spa¾ovniach na nulu. Teda
k skutoènému vyrieeniu problémov s odpadom.
Koncepcia "Smerovanie k nulovému odpadu" (SKNO) nie je te-

Podstatou koncepcie SKNO je:
- zabráni zmieavaniu rôznych
surovín a materiálov, èie vzniku
zmesných komunálnych odpadov,
- aktívna snaha vyseparova maximálne mnostvo surovín
- aktívna snaha zabráni vstupu
nebezpeèných látok do zmesného komunálneho odpadu,
- zmesný komunálny odpad podrobi mechanicko-biologickému
spracovaniu (separácia kovov

nos výrobcov za svoje výrobky,
recyklácia po skonèení ivotnosti. Nevyhnutná je zmena dizajnu
výrobkov, aby ich èasti bolo
moné v èo najväèej miere opätovne pouíva alebo recyklova.
Potrebné je rozírenie zálohových systémov, motivácia k separácii, nepodporovanie aby
surovín a znekodòovanie odpadov. Nevyhnutná je zároveò aj finanèná reforma, ktorá povedie
priemysel k zniovaniu produkcie odpadov.
Viac informácii o koncepcii
SKNO môete nájs na internetovej stránke:
www.nulovyodpad.spz.sk
Kadý z nás môe pomôc
Najlepí odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne.
Osvojme si veobecne známu
odpadovú hierarchiu:
1. Minimalizujme vznik a kodlivos odpadov
2. Opätovne pouívajme veci pouite¾né
3. Separujme odpad pre recykláciu a kompostovanie.
(prevzaté z materiálu: Odpady,
vydala Spoloènos priate¾ov Zeme, jún 2004)

je vak tento cie¾ nielen dosiahnute¾ný, ale postupne sa prakticky zaèína realizova v stále väèom mnostve tátov, obcí a firiem po celom svete.
Vízia nulového odpadu si vyaduje zmenu myslenia a doteraz
zauívaných praktík. Namiesto
rieenia problému ako naklada
s u vyprodukovaným odpadom,

chnológiou nakladania s odpadmi. Je to forma odpadového hospodárstva bez klasických skládok a spa¾ovní, ktorá systémovými zmenami predchádza vzniku
odpadu,
minimalizuje
jeho
mnostvo a toxicitu, výrobky
maximálne vyuíva, opravuje
a pokia¾ je to moné, tak ich
recykluje.

Organizácia vývozu odpadu v Stupave
Váení obyvatelia Stupavy, s príchodom roku 2005 nastali zmeny vo vývozoch nádob s komunálnym odpadom
na území náho mesta. Zmeny spoèívajú v èase vývozu nádob (nádoby musia by pripravené na vývoz od 7.00 h.)
a v inom usporiadaní vývozu jednotlivých ulíc. Dôvodom týchto zmien bola
skutoènos, e poènúc januárom 2005
sa po zakúpení vlastného zberového
vozidla stal výhradným vývozcom komunálneho odpadu v Stupave Mestský
podnik technických sluieb Stupava.
Veríme, e odvoz odpadu v Stupave sa
týmto stane operatívnejím a ekonomickejím.
Nové vývozné dni: Ulice:
PONDELOK: Wolkerova, Veterná, Bernolákova, Sládkovièova, Dlhá, Malý
Háj, eleznièná, Mierová, Robotnícka,
Kúpe¾ná, Lipová, Cementárenská, Továrenská, Keltská, Krína, Agátová, Záhradná, Zemanská, Marcheggská,

Nám. M. R. tefánika, abáreò, Pri majeri, Stredná, Pri trati, Zadná, Na aleji
UTOROK: Bottova, Dolná, Záhumenská, Devínska cesta, túrova, Hollého,
kolská, Marianska, Vyhnálkova, M.
Benku, Sadová, Na dieloch, Vinohradská, Cintorínska, Pod Kremenicou, Karpatská, Krátka, Bazová, Gatanová, Pri
Borníku, Jaseòová, Kalvárska, Debnáreò, Amfiteáter, Námestie Sv. Trojice,
Kvetná, Javorová, Slovenská, Hurbanova, Lúèna, Moyzesova, Juraèkova,
Hodova, Pri kríi, Na pekárkach, Na
stráni,
STREDA: Bitúnková, Pri potoku, Drustevná, F. Kostku, Kalinèiakova, Paitná, Po¾ná, Malacká, Nám. SP, ulica
SNP, Rímska, Nová, Duklianska, Lesná,
Na kopcoch, Park, U Kozánka, Píla, Pri
Artézskej studni, Jilemnického
PIATOK: Zdravotnícka, J. Krá¾a, Budovate¾ská, S. Chalupku, Ruová, Hlavná,
Mlynská, Kukuèínova, Vajanského,

a vyuite¾ných surovín, kompostovanie). Nevyuite¾ný inertný
zvyok sa následne uloí na bezpeènej skládke (nebude obsahova nebezpeèný odpad ani biodegradabilný odpad) alebo sa
energeticky vyuije.
Nevyhnutnou súèasou tejto koncepcie je rozírená zodpovedBezruèova, Hviezdoslavova
Nádoby v domácnostiach s 1 a 2 obyvate¾mi sa vyváajú kadý párny týdeò.
Upozoròujeme, e v zmysle Veobecne záväzného nariadenia è. 12/2004
o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom na
území mesta Stupava sú obyvatelia
Stupavy povinní separova odpad.
V prípade poruenia VZN im môe by
uloená pokuta.
Nádoby na komunálny odpad pod¾a
zák. è. 2203/2001 Z.z. o odpadoch
musí zabezpeèova obec. Znamená to,
e si novú nádobu musíte prenaja na
Mestskom podniku technických sluieb, Dlhá 11. Nemôete si zakúpi
vlastnú a pouíva ju na vývoz odpadu
v Stupave.
Poplatníkom miestneho poplatku za
komunálny odpad je obyvate¾ Stupavy
vtedy, ak tu obýva nehnute¾nos. Nie je
podmienkou by v meste prihlásený na
trvalý alebo prechodný pobyt. To isté
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MsKS Stupava bude naïalej
informova o koncepcii Smerovanie k nulovému odpadu, nako¾ko
vzah k ivotnému prostrediu
povaujeme za súèas kultúrnosti moderného èloveka. Záujemci
o túto problematiku sa môu
prihlási na t.è. 02/6593 4312,
e-mail: info@msks-stupava.sk.
-psplatí aj pri odhlasovaní sa z platobnej
povinnosti za odpad. Vetky zmeny,
ktoré majú dopad na vyrubovanie
miestneho poplatku za komunálny
odpad (vydaj, presahovanie, úmrtie...)
je v zmysle zákona kadý obyvate¾ povinný do 30 dní nahlási Referátu
miestneho poplatku za komunálny odpad Oddelenia výstavby a ivotného
prostredia MsÚ Stupava, è. dverí 5.
iadame obyvate¾ov domácností, v ktorých sa zníil poèet èlenov na jednu
alebo dve osoby a dovtedy mali na
zbernej nádobe nálepku s èíslom 1
oprávòujúcu na kadotýdenný vývoz
nádoby, aby si ihneï po zníení poètu
èlenov svojej domácnosti túto nálepku
odstránili.
Bliie informácie o vývoze a nakladaní s odpadom budú uverejnené
v osobitnom letáku, ktorý bude (do
15.2.) distribuovaný do vetkých domácností na území mesta Stupava.
-msú-

z obcí

Separovanie odpadov ako súèas ivotného týlu
Èo nás spája s obcou Palárikovo (4
300 obyvate¾ov, okres a¾a)? Z dávnejej minulosti mono aj to, e v Palárikove patril katie¾ a rozsiahle pozemky
rodine Károlyiovcov, ktorí tu zaloili baantnicu (je známa dodnes) a v Stupave zvernicu s chovom po¾ovnej zveri.
Z kaplnky v Palárikove pochádza mramorová socha anjela (bohuia¾ je bez
hlavy), ktorý je umiestnený v kaplnke
stupavského katie¾a, miesta poslednej
rozlúèky s nebohými obyvate¾mi domova. To¾ko z histórie, èo nás spája
dnes? Predovetkým je to palárikovský
príklad a iniciatíva tunajieho obecného
úradu zameraná na smerovanie k "nulovému odpadu". Ako prvá obec na
Slovensku sa prihlásila k medzinárodnej koncepcii , ktorej cie¾om je, aby na
skládkach a spa¾ovniach konèilo minimálne mnostvo odpadov. V prístupe
k odpadovému hospodárstvu nie je
obec nováèikom a dosahuje skutoène
obdivuhodné výsledky.
Dá sa to aj bez peòazí
Tvrdí Ing. Iveta Markusková, manaérka projektu, ktorá éfuje sama sebe.
Spoloène s mimovládnou organizáciou
Priatelia Zeme usiluje o dosiahnutie
tohto cie¾a od roku 2000. Zaèínali bez
akýchko¾vek financií a dotácií z grantov, jednoducho zlikvidovali tunajiu
skládku odpadov, ktorá predstavovala
ve¾kú záa pre ivotné prostredie a rozhodli sa zniova produkciu odpadov
z domácností. Rieenie videli v separovaní odpadov priamo tam, kde sa odpad produkuje - v domácnostiach. Zaèali s osvetou medzi kolákmi, vyhlásili
zberové súae so zaujímavými cenami
a obèanov, ktorí sa rozhodli triedi odpad zvýhodnili pri poplatkoch za odvoz
a likvidáciu odpadov. Tí, èo separovali
platili 180 korún na osobu v domácnosti, tí, èo netriedili si priplatili ïaliu
stovku navrch. iaci sa okamite zapálili pre vec - zbierali sa PET f¾ae, viacvrstvenné obaly - Tetra packy, plasty
ako napríklad jogurtové kelímky, plastové nádobky na tuky, sklo a papier.
Kampaò priniesla úasné výsledky. A
osemdesiat percent obèanov sa zapojilo do triedenia odpadov. Keïe obec
má vidiecky charakter a prevaujú domácnosti ijúce v rodinných domoch
významnou polokou komunálneho
odpadu bola biomasa. Je to èudné, ale
z povedomia ¾udí sa vytratila aj hospodárnos a zdravý rozum, pretoe nekompostovali, zvlá potom, ako zistili,
e po vytriedení odpadu im zostáva
smetná nádoba poloprázdna. S pocitom, e keï si zaplatili, tak nech aj majú èo vyváa, zaplnili nádoby odpadom
zo záhrad a z kuchyne.
Zmena bola nevyhnutná
Obec musela zaèa riei problém, kedy
sa kampaò za triedenie odpadov stala
kontraproduktívna, pretoe poèet vývo-

zov odpadov z domácností neklesal.
Zaviedli teda aj triedenie zeleného odpadu - biomasy a to tým, e kadá domácnos musí ma kompostáreò. V súèasnosti triedi a 95% domácností.
Zmena nastala aj pri vyrubovaní poplatkov, preli na mnostvenný systém,
ktorí zavádzajú do praxe v týchto
dòoch. Znamená to, e za jeden vývoz
zaplatí domácnos poplatok 30 korún,
za ktoré dostane na obecnom úrade
samolepku s èiarovým kódom, tento je
nasnímaný na centrálnej evidencii, teda sa nedá zneui a vyui pre nejaký
podvod. Zmieaný komunálny odpad
obec zabezpeèuje svojím zberovým
vozidlom. Triedený odpad sa zbiera raz
Poèas roku 2004 obyvatelia Stupavy
odovzdali na ïalie zhodnotenie alebo znekodnenie v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu
32 270 kg papiera a lepenky,
21 150 kg skla,
120 kg iariviek,
1720 kg chladnièiek a mraznièiek,
1160 kg televízorov a monitorov,
350 kg motorových olejov,
930 kg odpadových farieb a lakov,
170 kg obalov obsahujúcich
zvyky nebezpeèných látok,
4 980 kg olovených batérií.

za dva mesiace, obèania majú zadarmo k dispozícii vrecia, ko¾ko potrebujú,
take pri zbere pred kadým domom je
6-7 vriec, zberaèi pozbierajú aj odpady
v igelitkách - tu sú napríklad vytriedené
alumíniové vieèka z rôznych nádob
a kelímkov, zátky z PET flia. pecialitou je zber fólií, keïe ide o región

s ve¾kým poètom fóliovníkov, ale zbierajú sa aj igelitové obaly z predajní,
PVC pásky, obèania môu pred dom
vyloi aj elektrospotrebièe. Navye je
moné nahlási na dispeèingu napríklad, e sa niekto potrebuje zbavi ete
funkèných spotrebièov alebo nábytku,
tento je jednoduchým "ústnom podaním" ponúknutý (anonymne) sociálne
slabím rodinám, ale a po dopravení
na zberový dvor.
Vetko dokáeme speòai
Obec má v zmysle zákona uzatvorené
dohody o likvidácii odpadov s firmami,
ktoré sú certifikované a sú skutoène
koneèným spracovate¾om druhotných
surovín. Takto je zabezpeèená recyklácia PET flia, novinkou je spracovanie
tetrapackov, elektrospotrebièov, zmesového papiera, vetkých druhov plastov (vrátane obalov z aviváí a saponátov, zátiek z plastových flia). Tu u
museli investova a kúpili lis na plasty,
tento dokáe do balíka zlisova a 35
kilogramov PET flia a tento balík dokáu preda za 350 korún. Vytriedený
odpad sa ete dotrieïuje v zbernom
dvore, pri jednoduchom stole sa vystrieda 40 nezamestnaných, ktorí sa podie¾ajú na verejno-prospených prácach organizovaných obecným úradom. Dôleité je nájs odberate¾a pre

druhotné suroviny, ktorý ich nielen
odoberá, ale aj za ne zaplatí. Vïaka dobrému marketingu obec získava aj peniaze z Recyklaèného fondu. Vetky
príjmy sa investujú do vybudovania nového zberového dvora, ktorý nebude
slúi len Palárikovu, ale aj ïalím 26
obciam. Momentálne sa tu sústreïuje
vytriedený odpad od 44 000 obyvate¾ov regiónu.
Chcete dotácie - konajte regionálne!
Toto bola odpoveï na iadosti, ktoré
obec - hoci bola v oblasti separovaného zberu lídrov a jednièkou, dostala od
kompetentných orgánov. Projekt, ktorý
má len lokálny dopad nie je zaujímavý,
navye jeho ïalí osud, po skonèení fi-
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nancovania z grantov, je zvyèajne neistý. Aj tá najlepia idea stroskotá na nedostatku peòazí a nízkej efektívnosti.
Preto oslovili najprv susedné obce
a potom irí región k spolupráci. Obce
niè neplatia, separovaný zber je samofinancovaný z trieb za druhotné suroviny.
Separovanie ako súèas ivota
Mylienka separovania odpadov, etrného prístupu k ivotnému prostrediu
a tie k etreniu vlastných peòazí sa
v tejto obci stala súèasou obèianskeho povedomia. Triedenie odpadov u
nie je formálnou záleitosou, dokonca
sa kontroluje obsah náhodne vybraných zberných nádob, kompostujú domácnosti, pri bytových domoch sú komunálne kompostárne, obec má centrálnu kompostáreò na biomasu z verejných priestranstiev. Dokonca uetrili
aj za vývoz odpadu z cintorína. Tu sú
umiestnené nádoby na papier, plasty,
ale aj na hliník, ktorý zostáva po vyhoretí kahancov. Aj na cintoríne je vybudované jednoduché kompostovisko na
zelený odpad. Dnes v Palárikove triedia
14 komodít a dokáu vytriedi 18 ton
PET flia, 30 ton fólií, 60-65 ton papiera, 35 ton tetrapacku, a za polroka zviezli zo vetkých obcí a 41 ton elektroniky. Okrem peòazí od odberate¾ov dostanú z recyklaèného fondu ete dotáciu
1,80 Sk za jeden kilogram vytriedeného
odpadu.
¼udia pochopia, treba im to vysvetli
Obèania pochopili význam triedenia
odpadov postupne. Tak, ako sa zniovali ich náklady na likvidáciu odpadov,
tak ako im boli vysvetlené a predstavené dopady a zmysel ich èinnosti. Pri referáte ivotného prostredia pracuje
skupina esdesiatich aktivistov prevane detí a mladých ¾udí, ktorí roznáajú letáky, pripravujú informaèné
kampane. V miestnom dvojmesaèníku
sú pravidelne zverejnené informácie
o výsledkoch tejto aktivity, deti sú motivované hodnotnými cenami, ktoré podporujú nielen ich súaivos, ale aj formovanie vzahu k ivotnému prostrediu. Zapojené sú vetky súkromné prevádzky, obchody, retaurácie a organizácie zriadené obcou. Fungujú modely zberu a organizácie triedenia uité na
mieru nielen domácnostiam v rodinných domoch, ale aj bytovkárom. Separovanie odpadov sa dostalo do povedomia skoro vetkým obèanom. Urèite to nie je zázrak, urèite sa to nestalo zo dòa na deò. Dôleité je, e zaèali
a nevzdali sa. Výsledkom nie sú peniaze na obecnom úète ani sláva, ale
obrovská zmena v myslení ¾udí. Zaèali
myslie aj na budúcnos svojej obce,
regiónu, Slovenska i naej matky Zeme.
Pavel slezák, foto: peter rác

z obcí

"ZohorOnline" prvá bezdrôtová sie svojho druhu na Slovensku
Urèite u niektorí z Vás o sieti
ZohorOnline poèuli, èi u preto,
lebo Vás táto oblas zaujíma,
mono od svojich známych, alebo len tak na ulici, v obchode, pri
èakaní na vlak, autobus, skrátka
na miestach, kde sa ¾udia stretávajú o diskutujú o veciach, ktoré
sú nové a zaujímavé. Èlánok,
ktorý práve èítate, je prvým z rady príspevkov, ktoré majú priblíi
tento ve¾mi zaujímavý projekt
irokej verejnosti. A e je èo pribliova uvidíte sami... Budeme sa
vyhýba zloitým technickým
popisom, a zaèneme pekne od
zaèiatku.
Celý projekt siete ZohorOnline
vznikol za podpory miestneho
obecného úradu Zohor a OZ ROCONABA. Adresa informaèného
portálu
ZohorOnline
je
http://www.zohoronline.sk.
Èím je sie ZohorOnline tak výnimoèná? Najmä svojou technologickou vyspelosou, ktorá vak
nie je predmetom náho èlánku,
o ktorej teraz nebudeme hovori,
spomenieme len pre nás podstatnú výnimoènú rýchlos, ktorá
nám umoòuje vykonáva veci,
ktoré doteraz neboli bene moné. Rýchlos je 54MBit, èie ak
máte doma pri poèítaèi obyèajný
telefón s modemom s rýchlosou
56Kbit, tak je skoro 1000x rýchlejia. Ak máte ISDN 128Kbit, rýchlos je takmer 500x väèia,
a ak máte doma ADSL 512Kbit,
je asi 100x rýchlejia. Sie Zohor
Online je rýchla, a preto ve¾mi
dobre vyuite¾ná pre rôzne najpokrokovejie sluby dnenej
poèítaèovej doby.
A teraz nieèo k u to¾ko spomínanej vyuite¾nosti. Sie je navonok
nezávislá, teda funguje v naich
obciach (áno okrem Zohoru kde
to celé zaèalo, je táto sie dostupná aj vo Vysokej pri Morave a
v Lábe, pripojenie ïalích obcí
nie je problém) celkom samostatne. Základným stavebným kameòom je informaèný webportál,
èie internetová stránka Zohor
Online, kde sa nachádzajú vetky informácie zaujímavé pre naich obèanov a blízke okolie.
Vetky tieto informácie sú spravované poèítaèovým redakèným
systémom, ide teda o jedny ve¾ké, ivé noviny s mnostvom redaktorov, ktorí majú na starosti
svoje rubriky a pravidelne do
nich prispievajú. Èo vetko sa
z nich môete dozvedie? Okrem
mnostva iného napríklad to, èi
zasadal obecný úrad. Chcete vidie Rozvojový plán obce? Chce-

te vedie, èo hlásil miestny rozhlas, aké sú nové obecné nariadenia? Èo nové na fare? Ako hrali nai futbalisti? Èo sa deje na
základnej kole alebo v materskej kole èi miestnej kninici?
Nieèo z obecnej histórie, kultúry
alebo pripravované akcie? Poskytne Vám zoznam organizácií,
firiem, obchodov a retaurácii.
Dozviete sa, ako chodia spoje,
kde èo h¾ada. Chcete hra Online hry, inzerova, èíta potu? To
vetko a urèite aj viac nájdete na
sieti ZohorOnline.

a po tie najstarie.
Sluieb je ve¾a a nové sluby sa
pripravujú (èo by ste povedali na
On-line rozhlas alebo video spravodajstvo?). Tie sluby, ktoré sú
u prístupné, budeme postupne
podrobne kadý mesiac rozobera, aby ich naplno mohol vyuí-

va kadý úèastník naej siete
bez toho, aby bol "poèítaèový
odborník". Take nabudúce si tu
povieme ako funguje elektronická pota, inzercia a bezplatné
nonstop telefonovanie v sieti
ZohorOnline.
Na ïalie stretnutie s Vami sa teí
OZ ROCONABA

Projekt pre ÈOV v Zohore

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej Únie sa otvára aktuálna otázka environmentálnej politiky naej krajiny. Environmentálna
politika ako taká je u nás, na rozdiel od ostatných èlenských krajín,
zatia¾ okrajovou témou. Ambíciou projektu je pouitie najnovích
vedeckých poznatkov z oblasti automatizácie a riadenia pre zefektívnenie prevádzky Èistièky odpadových vôd (ÈOV) obce Zohor,
ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc s Rakúskom. Obec Zohor má výbornú cez hraniènú spoluprácu so susednými obcami na
Rakúskej strane. Dôleitým zámerom projektu je zlepi u existujúci stav spolupráce ïalím pozitívnym impulzom v environmentálnej oblasti. Druhým podstatným momentom celého projektu je originálny postup zverejòovania monitorovaných údajov z ÈOV za
pomoci dnes vysoko aktuálnej technológie bezdrôtového prenosu
dát. Jedineèným je aj prepojenie u existujúcej metropolitnej intranetovej siete s naím interným pracoviskom za pomoci ifrovaného
prenosu Virtuálnej privátnej siete (VPN) siete, ktoré umoòuje
dia¾kový zber údajov, monitoring a práce na optimalizácii a riadení
bez potreby osobnej prítomnosti. Projekt zahàòa prevádzkovanie
nových progresívnych technológií z oblasti automatizácie a riadenia a nové smery a technológie z oblasti informaèných technológií.
Pozitívom je aj spolupráca s obecným úradom, verejnou správou,
ktorá participuje na tomto projekte ako vlastník ÈOV. Projekt je
zameraný na moné kvalitatívne zlepenie prevádzky ÈOV Zohor,
zavedenie a preskúanie nových vedecko-výskumných poznatkov
z oboru automatizácie a riadenia, sprevádzkovanie monitoringu
a dia¾kového zberu informácií s následnou distribúciou pre potreby
informaèného portálu, zvýenie obèianskeho záujmu o projekty podobného charakteru a napåòanie regionálneho programu environmentálnej politiky. Projekt bude realizova Katedra automatizácie
a merania strojníckej fakulty Slovenskej technchnickej univerzity
v Bratislave,vedúcim projektu je Ján Vachálek, partnerom projektu
je obec Zohor.
-va-

Treba poveda, e ve¾ká väèina
spomenutých, alebo ete nespomenutých sluieb, funguje len
pre úèastníkov siete ZohorOnline. Táto skutoènos je celkom logická, pretoe je pre jej zabezpeèenie/ich poskytovanie potrebná
vysoká rýchlos, technologická
úroveò, bezpeènos a spo¾ahlivos, ktorá je v sieti zabezpeèená. Teda ak máte doma Internet
môete si iba preèíta informácie
uverejnené na web stránke, ale
ostatné výnimoèné a uitoèné
sluby bohuia¾ nevyuijete. Práve preto mono sie ZohorOnline
povaova za ve¾mi vyspelú, poskytuje toti sluby a monosti,
ktoré bené siete nemajú.

A teraz k tým ïalím zatia¾ ete
nespomenutým slubám vyuívajúcich vysokú rýchlos a monosti siete:
- vysoko rýchlostná elektronická
pota - je to pota, na ktorú sa
neèaká, len sa "kliká",
- zdie¾anie a výmena súborov
a dát v sieti - dostupnos siete je
zatia¾ pre 3 obce, poèet pripojení stále
rastie, a tým aj mnostvo dostupných dát
na sieti (hudby, filmov, hier, programov,
dokumentov, obrázkov a fotografií),
- audio a video konferencie v rámci siete
- umoòujú bezplatné
nonstop telefonovanie v sieti (ak máte
web kameru tak aj
s obrazom),
- chatovanie èie
písanie si on-line
správ,
- hranie On-line poèítaèových hier v rámci
siete - pre zaujímavos uvádzame, e
odozva siete je ve¾mi
vysoká, èie sa dajú
hra vetky On-line
hry od tých najnovích 3D akèných hier www.alkvariant.sk
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z histórie

Príchod Slovanov a vytvorenie ich prvých politických truktúr
Rímske panstvo na strednom
Dunaji skonèilo koncom 4. storoèia n. l. obdobne rýchlo, ako
na prelome vekov zaèalo. Popri
nomádskych Hunoch, ktorí
ovládli Ve¾kú uhorskú níinu sa
na slovenské územie z rôznych
strán zaèali tlaèi poèetné germánske kmene, ktoré v oblasti
Bratislavskej brány destabilizovali predchádzajúce postavenie
Kvádov a Markomanov, vtedy u
vystupujúcich pod spoloèným
menom Suebi (Svébi). Po odchode ich rozhodujúcej èasti na zaèiatku 5. storoèia na západ sa severne od Dunaja a východne od
Karpát ich moc výrazne oslabila
a na konci druhej tretiny 5. storoèia sa úplne zrútila. Do uvolneného priestoru sa rýchlo rozírila
a stabilizovala moc slovanských
kmeòov, priamych predkov
dnených Slovákov, ktoré na toto
územie prenikali u v skorom
období. Západne od Karpát, na
území dneného Záhoria a pri¾ahlých èastí Dolného Rakúska
a Moravy naïalej pretrvávala
moc Germánov, najmä Longobardov, ktorí sa v tomto priestore na
nieko¾ko desaroèí stáli dominantnou mocenskou silou. Po ich
úteku pred Avarmi do severnej
Itálie roku 568 aj toto územie a
po rieku Kampu postupne sídelne a neskôr aj mocensky ovládli
Slovania.
Na konci mimoriadne nepokojnej doby sahovania národov bola stredná Európa do ve¾kej miery vy¾udnená. Tu usadené, alebo
územím prechádzajúce germánske kmene boli znaène decimované a vysilené bojmi s nomádmi
i medzi sebou. Postupne tento
priestor vyprázdòovali a odili
smerom na západ. Mobilné, nomádske etniká nenali na tomto
území dostatoène vhodný priestor na svoj spôsob ivota.
V konflikte s usadlým obyvate¾stvom ich sila postupne slabla a
sa ich prísluníci úplne rozplynuli
a zanikli v mori Slovanov a Germánov. Germánmi uvo¾nený priestor nad stredným Dunajom od
konca 4. storoèia postupne obsadzovali Slovania, ktorí podobne ako ostatné vtedajie etniká
migrovali po celej východnej,
strednej a junej Európe. V prvej
fáze to boli zrejme len menie
rodové klany, ktoré h¾adali vhodné miesto na usídlenie. Presne
urèi dobu príchodu prvých slovanských komunít na nae územie pomocou známych archeologických nálezov nie je moné.
Archeológovia stále nedisponujú
dostatoènými dokladmi, o ktoré

by sa v tomto smere mohli oprie.
Urèité výskumy naznaèujú prítomnos Slovanov na území
Slovenska od konca 5. storoèia.
Písomné pramene dokladajú pobyt Slovanov v severokarpatskom priestore a v prvej pol. 6.
storoèia, ale interpretácia niektorých prameòov umoòuje urèi
stabilizáciu ich postavenia na
východ od hrebeòov Malých Karpát u do tretej tretiny 5. storoèia.
Masívne slovanské osídlenie Záhoria zaèalo a v druhej polovici
6. storoèia, keï toto územie
opustili Longobardi. To, samozrejme, nevyluèuje skoriu prítomnos meních skupín slovanského obyvate¾stva aj na územiach, ktoré ovládali Langobardi.
Len ako sa dajú s istotou urèi
hlavné migraèné prúdy, ktorými
Slovania do priestoru stredného
Dunaja prili. Predpokladá sa, e
západnú èas regiónu osídlili
skupiny prichádzajúce cez Moravskú bránu a oblas Bratislavskej brány obsadili migranti postupujúci úrodnou Trnavskou tabu¾ou. To v podstate zodpovedá
aj neskoriemu politickému èleneniu územia a do vzniku uhorského tátu.
Slovania sa v èase zaujatia svojej
historickej vlasti ivili predovetkým po¾nohospodárstvom a chovom dobytka. Na po¾nohospodárskej pôde, ktorú obrábali
z dneného h¾adiska primitívnymi nástrojmi, pestovali predovetkým penicu, jaèmeò, hrach
a oovicu. V po¾nohospodárskej
výrobe bolo zastúpené i ovocinárstvo, vèelárstvo a nechýbajú
ani doklady o pestovaní technických plodín, z ktorých sa vyrábali
¾anové a konopné látky. Z domácich zvierat chovali hovädzí dobytok, oípané, ovce a kozy, ale
taktie hydinu, najmä husi
a sliepky. Vajíèka dávali èasto do
hrobov ako symbol znovuzrodenia. Doplnkovú zloku potravy
tvoril lov a rybolov, poprípade
zber lesných plodín. Na jedálnom lístku naich najstarích
predkov sa predsa len najèastejie ocitla potrava rastlinného pôvodu.
Slovania ili v malých osadách,
pozostávajúcich z nieko¾kých
drevených obydlí a priliehajúcich
hospodárskych stavieb. Príbytky
boli zväèa tvorcového pôdorysu (4x4, 5x5 m) s ohniskom alebo primitívnou pieckou z kameòa
èi hliny v jednom z rohov. Dvojspádovú, sedlovú strechu niesol
systém kolov, zapustený do zeme pod úrovòou udupanej dláky. Zosnulých starí Slovania spo-

polòovali. Obhorené kosti, výnimoène obohatené skromným milodarom (èrep, kovová ozdoba),
nasypali do hlinenej alebo drevenej urny, niekedy len do sáèku
z plátna. Takéto pohrebisko sa
nalo aj v Stupave a je najstarím
dokladom pobytu Slovanov v celom regióne.
Pohrebisko je situované v polohe
Vývejiská, 3 km na sever od Stupavy, neïaleko cesty do Malaciek. Tu, na nízkej pieskovej dune s porastom borovíc, naruili
pri kopaní a odváaní piesku robotníci nieko¾ko hlinených urien.
Nálezy ohlásili v septembri roku
1953 do vtedajieho Slovenského múzea mjr. B. Matouek a èat.
Reitman. Zo zachránených èrepov sa podarilo zlepi es nádob, resp. ich èasti, ktoré pod¾a
tvaru popolnice a technológie
výroby bez pochýb patrili staroslovanskému obyvate¾stvu. Na
základe tohto zistenia realizovala
Dr. ¼. Kraskovská na lokalite krátkodobý výskum, ktorým sa podarilo získa ïalie tri nádoby,
take celkovo bolo zachránených 9 popolníc. Hoci ilo evidentne len o èas zrejme väèieho iarového pohrebiska, význam nálezov podèiarkuje skutoènos, e ide o stopy vôbec najstarej slovanskej populácie
dosia¾ zistenej na území Stupavy.
Jednotlivé popolnice sa nachádzali v neve¾kej håbke vo vzahu
k vtedajej úrovni povrchu zeme
a tvorili skupinky (napr. tri nádoby ved¾a seba). Tento fakt pod¾a
archeologických a etnologických
výskumov súvisí s rodinnými
vzahmi vo vtedajej spoloènosti.
Podobné nálezové situácie sa
u Slovanov v Rusku interpretujú
ako tzv. hniezda. Vetky nájdené
popolnice boli vyrobené vo¾ne
v ruke bez pouitia hrnèiarskeho
kruhu, keïe Slovania v tom èase ete vytáèanie nádob pred vypálením nepoznali. Hrnce formovali z hlinených pásikov, ktoré
postupne zliepali do pirály. Takáto keramika pôsobí nesymetricky. Keïe ani hlinená surovina
nebola dôkladne pripravená, ale
obsahovala prímesy ako drobné
kamienky, organické zbytky
a pod., pri vypa¾ovaní artefaktov
v primitívnych peciach sa nesúmernos tela a nerovnaká hrúbka
stien ete zvýraznili. Z tohto poh¾adu nemono najstarích slovanských remeselníkov v Stupave povaova za kvalitných hrnèiarov, hoci to boli mono práve
oni, ktorí kládli základy miestnej
tradície keramických dielní.
Vetky staroslovanské popolnice
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mali zhruba podobné hrncovité
formy vysoké 17 - 22 cm, baòaté,
maximálne 22 cm iroké. Najväèia výdu bývala umiestnená
v hornej èasti, pod hrdlom, alebo
v polovici výky nádoby. Ide
o bený typ popolnice, aký poznáme napr. z pohrebiska v Devínskej Novej Vsi, ale aj z Moravy
(Pøítluky. Lanhot). Starobylý ráz
má aj pomerne skromná výzdoba na niektorých urnách. Ide
o zvislé ryhy, resp. skupiny rýh.
Zaujímavé je presekávanie okraja ikmými zárezmi na jednej
z nádob, teda motív, ktorý sa
benejie uplatòuje v neskorom
období.
Okrem spálených ¾udských kostièiek neobsahovali urny iadne
predmety. Absencia milodarov
v staroslovanskom prostredí sa
vysvet¾uje buï celkovou chudobou vtedajích populácií (èomu
by zodpovedali aj skromné nálezy zo súvekých sídlisk), alebo racionalitou pohrebného rituálu.
Ide o otázky, ktoré neboli zatia¾
uspokojivo vyrieené ani v irom rámci. Rovnako je dosia¾ otvorený problém presného èasového zaradenia iarového pohrebiska z Vývejísk. Pod¾a autorky
výskumu ¼. Kraskovskej mono
hovori o 6. stor., teda o prvých
generáciách Slovanov, ktorí osíd¾ovali Záhorie. K inému datovniu
dospel rozborom vetkých analogických nálezov zo slovenského územia ïalí archeológ G.
Fusek. Pod¾a typológie a chronológie staroslovanskej keramiky,
vypracovanej zmieneným bádate¾om, pouíval pohrebisko ¾ud,
ktorý obýval toto teritórium v 8.
storoèí. Bez oh¾adu na problém
s presným datovaním zmienených nálezov boli v polohe Vývejiská pochovávaní obyvatelia najstarej slovanskej osady, akí sú
dosia¾ v Stupave doloení. Hoci
samotná osada nebola ete lokalizovaná, mono poveda, e práve tu sa zaèínajú vlastné dejiny
mesta, pokia¾ máme na mysli sídelnú a vlastne aj biologickú
kontinuitu mikroregiónu.
Vzh¾adom na rôzne názory oh¾adom presného èasového zaradenia vyie opísaného staroslovanského pohrebiska je nejasný
i vzah tejto populácie k nomádskym Avarom, ktorí vpadli do
Karpatskej kotliny roku 568.
- dokonèenie v budúcom èísle(Z rukopisu monografie
o Stupave autor Dr. Vladimír
Turèan)

Z obcí

Poiare v okrese Malacky

Ponuka pre podnikate¾ov
a ivnostníkov

(prevzaté) - V roku 2004 vzniklo na území okresu Malacky 149 poiarov s priamou kodou 8,2 mil Sk. Uchránené hodnoty boli vyèíslené
na 113,7 mil. Sk. Zásahová jednotka OR HaZZ v Malackách zasahovala pri poiari 112-krát a jednotka z Bratislavy 12-krát. Obecné dobrovo¾né hasièské zbory samostatne zlikvidovali poiar v 9 prípadoch,
na zásahoch sa podie¾ali 39 krát a zamestnanci firiem samostatne
uhasili poiar v 6 prípadoch. Za rok 2004 bolo 14 planých výjazdov
k poiarom, prièom v trinástich ilo o príznaky horenia. V minulom
roku pri poiaroch nebola usmrtená iadna osoba. Najèastejou príèinou vzniku poiarov (28x) bolo zakladanie ohòov v prírode a na skládkach odpadov, nasledujú poiare pri vypa¾ovaní trávy a suchých porastov (23x), poiare spôsobené fajèením (17x). Mnoia sa prípady
úmyselného zapálenia neznámou osobou, tých bolo devätnás. V 71
prípadoch príèinou vzniku poiaru bola nedbalos a neopatrnos
dospelých, prevádzkovo-technické poruchy spôsobili 24 poiarov.
V deviatich prípadoch boli páchatelia pristihnutí pri èine a zaèalo voèi
nim trestné stíhanie, desiatim obèanom bola udelená pokuta. V porovnaní s rokom 2003 klesol poèet poiarov o 50 a priama koda
o 250 tis. korún. V Zohore bolo 15 poiarov, pri ktorých vznikla koda
vo výke 190 tis. korún, v Stupave bolo 13 poiarov s priamymi kodami vo výke 1,769 mil. korún, èo predstavuje v rámci okresu najvyie priame kody vzniknuté v súvislosti s poiarmi (v Malackách
horelo 38-krát a kody boli vyèíslené na 1,514 mil. korún). V minulom
roku len jedenkrát horelo v Plaveckom Podhradí, v Plaveckom Mikulái, Borinke, Lábe, Marianke a Suchohrade. Bez priamych kôd sa
obili poiare v Plaveckom Podhradí, Studienke, Gajaroch, Lábe
a Suchohrade. Poiare sa neobili bez zranených v Malackách boli
zranené dve osoby a vo Vysokej pri Morave jedna osoba. Najväèie
kody spôsobili poiare v oblasti dopravy, kde ich vzniklo osemnás
s celkovou kodou 3,728 mil. korún. Stále platí, e oheò je dobrý
sluha, ale zlý pán a kody, ktoré sa naastie obili bez smrte¾ných
zranení, sú stále výzvou k opatrnosti a dodriavaniu zásad ako predís
k vzniku poiaru.
- pod¾a OR HaZZ v Malackách-

Mestské kultúrne stredisko pripravuje ïalie vydanie
Podpajtúnskej roèenky (informatória)
Termín vydania: 31. marec 2005
Termín uzávierky pre inzerciu: 18. február 2005
Náklad: 5 700 kusov, distribúcia v Stupave, Zohore, Záhorskej
Bystrici, Borinke a Marianke

!!! SUPER PONUKA - CENY niie o 25% !!!
Ploná inzercia - ÈIERNO-BIELA
Formát A5
A 1/1 (celá strana): 4 500 Sk
B 1/2 strany:
2 300 Sk
C 1/4 strany:
1 200 Sk
Ploná inzercia - PLNOFAREBNÁ
Formát A5
D 1/1(celá strana)
E 1/2 strany

6 500 Sk
3 400 Sk

PONUKA PRE KADÉHO!!!
Zápis do registra sluieb a obchodu
Plocha 1/16 strany A5
Len text - Cena: 350 Sk
Kontakt: 02/6593 4312, 02/6593 4818

STAVMIX plus, spol. s r.o.
eleznièná 53, Stupava
tel.: 02/ 6593 4733, 6593 5880
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Fvýkup a predaj
Fmotorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
Folejov, mazív, autokozmetiky
Fodah vozidiel (0903 462 782)
vrakovacia sluba NON STOP

Fpredaj pneumatík
Hlavná ulica 9/21, 900
31 Stupava
Tel./fax: 02/ 6593 5555
mobil: 0903/ 462 782

a PNEUSERVIS

Fpoièovòa prívesných vozíkov
Fpieskovanie okien CAR CODE
Fpredaj LPG na ÈS
Fvýmena PB f¾ia

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV
Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646
Znaèiek:
PROTHERM - aj záruèný
JUNKERS - aj záruèný
VAILLANT - aj záruèný
LEBLANC - aj záruèný
THERM
DESTILA
GASEX
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Spoloèenský ivot
VENUJTE NÁM 2 % Z VAEJ DANE

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Dominika Masarovièová
Michaela Tomkovièová
Ella Kovárová
Samuel Brezovský
Samuel vehla
Opustili nás:
Jozefína Horecká /1923/
Viliam Brezovský /1922/
Peter Mihaloviè /1946/
Emília Obermárová /1930/
Anna Morávková /1953/

Váení spoluobèania,obèianske zdruenie Katolíckej jednoty v Stupave sa uchádza o Vau priazeò pri rozhodovaní sa o adresátovi, ktorému poukáete v tomto roku 2 % z Vami zaplatenej dane z príjmu za
rok 2004. Obèianske zdruenie sa zameriava na spoluprácu s Farským úradom a organizuje podujatia v Pastoraènom centre pre farníkov a obèanov Stupavy, hlavne pre mláde, rodiny s demi, starích
spoluobèanov a dôchodcov.
Údaje o prijímate¾ovi:
Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava, obèianske zdruenie
IÈO: 00699349001
Úèet: Slovenská sporite¾òa a.s., Suché Mýto 4, Bratislava,
èíslo úètu 0181651223/0900
Tlaèivá s údajmi prijímate¾a 2 % daru dostanete u p. Margity Hricovej
na èís. 0907 34859 alebo u F. Stachovej na tel. èís. 02/ 6593 4127.
Vyplnené tlaèivo treba zasla príslunému Daòovému úradu
· do 15. 4. 2005 pre osoby, ktoré si sami robia daòové priznanie a
· do 30. 4. 2005 pre osoby, ktorým daòové priznanie robí zamestnávate¾.
Za Vá finanèný dar, ktorý bude slúi na prevádzku Pastoraèného
centra v Stupave a podporu èinností v òom poriadaných pre Vás, úctivo ïakujeme.
Margita Hricová, predsedníèka poboèky

Cyril Hyravý /1915/
Frantiek Koík /1937/
Zosobáili sa:
Rudolf Jáno
a Barbora Serdelová
Edgar Arakelyan
a Zuzana Siváková
Martin Neradoviè
a Kristína Grebeèiová
Frantiek teffek
a ¼udmila Gábriová

Nielen chlebom je èlovek ivý

Len ivot, ktorý ijeme pre iných má zmysel. Nie sú edivé dni, to len
nae unavené oèi nechcú vidie sviatoènos. Preto sa treba stále usilova o vytvorenie èo najviac sviatoèných dní v naom Klube seniorov
"pohoda". Dòa 7. decembra minulého roka zavítal do náho klubu Mikulá s anjelom. Besiedka s Mikuláom mala príjemnú a milú atmosféru. Èlenky klubu si spolu s Mikuláom zaspievali a povedali básnièky. Kadá èlenka dostala balíèek vyfotografovala sa s Mikuláom.
Dòa 17. decembra sme mali v klube sviatoèné posedenie, na ktorom
nám pripravili program deti z M J. Krá¾a a èlenkám priniesli i vianoèné darèeky. Na vianoènom posedení sme si zaspievali koledy a rozlúèili sa so elaním astných vianoèných sviatkov.
Dòa 4. januára sme privítali nový rok so elaním preíva po celý rok
kadú chví¾oèku naej existencie v láske, pokoji a radosti, bez zbytoèných konfliktov a nepríjemností. Aj pri tejto príleitosti pozývame vetkých seniorov medzi nás. Novinkou je monos vyui sluby manikúry a pedikúry za výhodé - polovièné ceny.
-pohoda-

ÏAKUJEME

Poboèka Katolíckej jednoty Slovenska v Stupave ïakuje vetkým
obèanom mesta, ktorí prispeli do zbierky atstva a hraèiek v Pastoraènom centre v decembri 2004.
Darované veci boli distribuované do azylových zariadení v rámci
Slovenska.
Margita Hricová, predsedníèka poboèky

Zápis prvákov

Spomíname

Z Hargaova 5 Záhorská Bystrica organizuje zápis do 1. roèníka Z
a to dòa 4. februára od 15.00 do 18.00 hod a 5. februára od 8.00 do
12.00 hod. kola poskytuje - výuku anglického jazyka, prístup k internetu, rôzne projekty, krúky, pekný areál, ihriská, klzisko ap. Bliie
info: 02/6595 6115, 0910 902 555.

Dòa 20.januára 2005 uplynulo u 5 rokov, èo tragicky
zahynula a nás navdy opustila naa drahá manelka,
mama a dcéra EVIÈKA SUCHÁ. Ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Smútiaci manel s rodinou!

Zábava pre tri generácie

Poïakovanie

Stupava - Aj takto mono struène zhodnoti farskú zábavu v Stupave,
ktorá sa konala v sobotu 22. januára. Záujem bol ve¾ký - sála a ved¾ajie priestory Retaurácie Stupava museli uspokoji cca 160 hostí. Taneèný parket bol stále plný a treba poveda, e hudobná skupina Záhoráci veru nesklamala oèakávanie tancuchtivých hostí, muzika bola
fakt výborná. O ve¾mi príjemnú a skutoène susedskú pohodu sa postaral ná pán dekan Felix Mikula. Nenúteným armom a priate¾ským
slovom dokázal oslovi a prihovori sa ku kadému, nehovoriac o inteligentom a vtipnom moderovaní tomboly. Doslova sa vloil do role
organizátora, èo prítomní hodnotili s uznaním. Výaok z tomboly
i z celého podujatia bol urèený na zaplatenie zretaurovania sochy sv.
Jána Nepomuckého, ktorá je umiestnená na zaèiatku miestnej èasti
Stupava-Mást. Vïaka tomuto podujatiu k obnovenej kaplnke sv. Barbory pribudne zretaurovaná plastika svätca, ktorá bude víta návtevníkov náho mesta prichádzajúcich od Bratislavy. A preèo to bola
zábava pre tri generácie? Nu preto, e aj v tejto dobe silnejúceho
trendu odcudzenia a spochybòovania hodnôt, ktoré predstavujú rodina a spoluitie generácií, na tejto zábave sa vedno bavili aj starí
rodièia, aj ich deti a dokonca aj ich za¾úbené vnúèatá. Jednoducho
rados sa bavi...
-ps-

Ïakujeme vetkým, ktorí sa prili rozlúèi s naou milovanou zosnulou pani Emíliou Obermárovou. Úprimne ïakujeme za kvetinové
dary a vyjadrenú sústras.
Manel, dcéra a syn s rodinami

Odila skromná ena

Vo tvrtok 13. januára 2005 sme sa naposledy rozlúèili s pani Emíliou Obermárovou. Dlhé roky bola správkyòou - domovníèkou v Kultúrnom dome v Stupave. Ete aj presluhovala, pretoe jednoducho
ila s kulturákom. Pred jej oèami rástli deti zo súborov, poznala
vlastne celé generácie a vdy bola dobrou duou Kultúrneho domu.
Obetavá, starostlivá a vskutku dobrá ena. Odila skromne, potichúèky a bohuia¾ navdy. Spomienka na pani Obermárovú v nás
zostáva.
Kolektív MsKS Stupava

Adventný koncert ZU v Stupave

Dòa 18.12.2004 sa v inpirujúcom prostredí Farského kostola v Stupave uskutoènil adventný koncert iakov a pedagógov Základnej
umeleckej koly. Zátitu nad týmto podujatím prevzal primátor mesta
Ing. Ján Bele. V programe sa predstavili rôzne vekové skupiny a nástrojové obsadenia, vetci úèinkujúci podali krásny výkon a iste poteili srdce kadého z nás. V závere poïakoval primátor Ing. J. Bele
deom za ich vystúpenie, vetkým pedagógom za prípravu tohoto
koncertu a taktie rodièom za podporu umeleckých aktivít svojich
detí, na ktoré môu by právom hrdí. Tóny Tichej noci boli dôstojnou
bodkou za týmto podujatím. Dobrovo¾né vstupné z tohoto koncertu,
ako aj zo vetkých podujatí usporiadaných Základnou umeleckou
kolou v decembri, bolo 10000.-Sk. Táto èiastka bola poukázaná na
konto pomoci Tatrám v Dexia banke. Zároveò chceme vyjadri poïakovanie firme DADO PRESS s.r.o v Stupave za sponzorské vytlaèenie
plagátov a pozvánok na adventný koncert.
M.V.

Pozvánka na Papuèák

alebo "Babský chmat" èi "Pochovávanie basy" na záver faiangového obdobia vás pozýva Mestské kultúrne stredisko Stupava a Retaurácia Stupava v utorok 8. februára - v papuèiach, pyame alebo
maske. Masky, ktoré sa chcú zúèastni sprievodu po meste, prihláste sa vopred v Retaurácii Stupava (65934442) alebo v MsKS (02/
6593 4312). Zraz masiek do sprievodu je 8.2. o 11.30 hod v Retaurácii Stupava. Faiangová zábava v Retaurácii Stupava zaèína
o 18.00 hodine, do tanca hrajú Záhoráci. Vstup vo¾ný.
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Rôzne

Konc jak ivé (II)
Já sem ináè velice dobrá kuchárka, mòa ludé volávali varit na
svadby, na krèítky sem pékavaua
torty a to sa do krému eèe dávau margarín a potom vitelo, co
si u dneskáj skoro nigdo nepamatá. A jáke sem vjedzeua robit
gatanové pyré z bobu a hrubého fizólu, to nigdo nerozeznau,
protoe nigdo to pravé u nás nikedy ani nejedeu. Ráz potom sa
nám sceu za velice zavïaèit
a donéseu ale tvrtkilové balení
teho pyré z Maïarska to vozili
a my zvyknútí sme to ani nesceli
jest, nechuciou nám to a veci
povidali, e to urèite je eném nejaká náhrada, e to nemoe byt
gatanové pyré a hotovo. Èovjek
ket si zvykne na svoju kuchyò,
nedá na òu dopuscit, keby mu
hnet nosili jedzení aj z královského paláca. Ná a tých receptú co
mám napísaných, aj na kniku
by to staèiuo enéme co ket to
sú také inaèí recepty, také od oka
a od ruky. Volakedy sa tak neváiuo na gramy a deka, mjerauo
sa uièkú, hrnkem alebo hrscú
a dycky to byuo dobré. Dneskáj
u ani tá uièka není co bývaua,
hrnek u mám inaèí a hrst, o tem
nemosím ani vyprávjat. Já ket
sem áhua do zelovej beèky pro
zelé, tak moja hrst byua púl kila,
dneskáj ket moja nevjesta nabere neèeho hrst, to je tak akorát
na diétu a eèe k temu aj na tri
dni... Ale pusciua sem sa já na
velice tenký led. Iua sem oprait
mandle. ak drahé to je jak potvora, reku mosím si dat pozor,
aby mi nezhorali. Pjekne sem ích
najprv obvariua, osúpaua od
tých horkých upek a také osuené sem ích iua na panvièce
opekat. Zaua sem si digestór, reku nemosí mi smrdzet od oleja
ceuý dúm a reku ket ích opraím
na vreuém oleji nebudú prepeèené a friko sa spravjá. Naráz sem
èua, e sa doòútra dobýjá ná
Azórek - pes. Starý ieu do enku na jedno pivo, moseua sem ít
k tým dverám já. Ná ale on po
mne skákau, olizovau mòa, vrceua sa v tých dverách ani doòútra
ani ven, tak sem sa tam zabaviua
a naráz sem zacíciua straný
smrad, jak keby guma negde horaua. Lecím já do kuchyne, ludé
boí my sme horali! Ten digestór
byu v plameni pekelném, panvièka s mandlama horaua jak na

Riadková inzercia
slavíne vjeèný oheò a zaèaua sa
krúcit. Friko sem popadua kýbl
s vodú, co sem iua vytrít v kuchyni zem a naèascí (to sem sa
dozvjedzeua a potom) vyraziuo
poistky a já sem ten kýbl ustua
na ten digestór. U sem nic nevidzeua eném sem èua e neco
syèí a hubu mi ovlaiua vreuá para z teho digestóra. Vady byua
tma, to byuo pro mòa dobré znamení, e u nigde nehorí. Azórek
zas skuèau pri dverách sceu ít
ven, ani sa mu nedivím, smrad
tam byu jak v gumonce alebo
v pekle. Já sem nebyua schopná
sa pohnút, já sem ho nemohua ít
puscit. Pred oèama sa mi premítau ceuý ivot a konc jak to píú
na jeho konci mi do oèú svíciuo
svjetlo. Reku já sem u na druhéj
strane, já sem zabitá. Není to také lachké, to svjetuo, to byu múj
starý a svíciu mi batérkú do oèú
a povidá - idem jak èovjek ze
enku a na naéj ulici straného
smradu, reku kerý somár fèil pálí
gumy, ale to nebyu somár, to byuo u nás... Nahodziu pojistky,
rosvíciuo sa a já sem údajne zaèaua krièat na retu. Pamatám si,
e mi jednu vylepiu, ufám sa
mòa lakeu, lebo mne svícili eném
oèi, hubu sem mneua sadzovú.
Naléu mi pohárek slivovice, on si
dau dva a ket sem mu opísaua,
co sa nám stauo, povidau mi, e
to sa stauo eném mne, lebo on
byu v enku. Tak nakonec sem
vyua za sprostú, e nemám byt
doma, lebo moeme vyhorat a já
sem byua tú príèinú. Ale potom
povidau, e sem mneua èascí,
e mòa nezabia elektrika, ket
sem iua tí horící káble digestóra
polévat jarovú vodú. No ziscili
sme nakonec, e z teho rospáleného oleja sa nám chyciu digestór a jak sa ten ventilátor vrceu,
tak sa ten oheò pjekne rozhorau,
e sme nakonec mohli vyhorat
jak plameò lásky po prvním sklamání. Moseli sme dat vymalovat,
kachlièky sem drhua dva dni jak
baník v bani okna a múj od nekát
dovlékeu takú tenkú kniku, e
dobré rady pro muadého poárníka. No, to nemoseu, ak to byli
poslední mandle, keríé sem já
praiua, nemosíme mnet ecko
aby sme skrz to doli o strechu
nad huavú...
Vaa Mari Pilná

l Kúpim plienkové nohavièky
pre dospelých MOLICARE, ve¾kos è. 3, tel.: 02/ 6593 4772
l Predám ito. Tel.: 02/ 6593 4687
l www.PRACADOMA.sk/maja
l www.CHUDNI.sk
l Predám 4-izbový byt v OV
v centre Stupavy. Cena dohodou. Tel.: 0904 698 355
l Predám prebalovací pult s vanièkou a 5-timi zásuvkami zn."
PEG PEREGO". Cena dohodou.

Tel.: 0907 333 559.
l Vymením 2-izbový byt v Stupave za väèí. Tel.: 02/6593 5088
l Predám 1-izbový byt v centre
Stupavy v osobnom vlastníctve.
Platba v hotovosti prípadne úver.
Kontakt: 0907 427 486, 0905 927
658.
l Predám na AVIU 31L 5-rýchlostnú skriòu a diferenciál
s uzávierkou. Cena dohodou.
Tel.: 0905 429 380

Mestský podnik technických sluieb v Stupave oznamuje, e
POHOTOVOS - POHREBNÍCTVO má od 7.1.2005 nové telefónne
èíslo: 0902 930 941.
Praská agentura pro výzkum trhu hledá pro spolupráci ve vech
slovenských regionech tazatele. Zkuenosti z této èinnosti vítány,
nejsou podmínkou, zájemce zakolíme. Blií informace na
ecoma.plus@seznam.cz, tel. 241 910 232 (paní Milada Hábová),
nebo písemnì: Ecoma plus Revoluèní 3 110 00 Praha 1.

Kedy zaznejú sirény? (nebojte sa!)

Akustické skúanie sirén bude vykonané mestským úradom, obecným úradom v termínoch preskúania funkènosti v dòoch: 11.2.,
11.3., 8.4., 13.5.,10.6., 8.7., 12.8., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12.
Preskúanie znamená spustenie sirény dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvate¾stva o èase skúky
prostredníctvom miestnych informaèných prostriedkov. Jednotný
èas preskúania je o 12.00 hod.
-msú stupava-

Nové ceny vodného a stoèného

Stupava - Úrad pre reguláciu sieových odvetví vydal dòa
12.12.2004 rozhodnutie, ktorým sa urèuje vecne regulovaná cena za
výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a èistenie odpadovej
vody na rok 2005.
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre domácnosti - vodné:
17,60 Sk/m3
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre ostatných odberate¾ov vodné: 25,00 Sk/m3
Cena za odvedenie a èistenie odpadovej vody pre domácnosti stoèné: 11,10 Sk/m3
Cena za odvedenie a èistenie odpadovej vody pre ostatných odberate¾ov-stoèné: 30,00 Sk/m3.
Ceny v rozhodnutí sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Organizácia Vodárne a kanalizácie mesta Stupava nie je paltite¾om DPH.
Rozhodnutie nadobúda úèinnos 1. januára 2005.
Blaej Fabián, riadite¾ VaK mesta Stupava

Cvièenie pre eny moletky

Pozývame vetky eny, ktoré majú záujem
o pravidelné cvièenie kadý piatok
(od 15.10.) od 19.00 h
v telocvièni Základnej koly (nová budova).
Poplatok: 20,- Sk
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