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zvesti
Roèník VII.

FG Pilotné podujatie Klimatickej aliancie, ktoré sa konalo v Lassee sa
stretlo s ve¾kým ohlasom na obidvoch stranách bezhranièného regiónu.
Zúèastnili sa ho nielen predstavitelia samosprávy, ale aj verejnos, èo je
dobré znamenie pre úspený priebeh projektu a nádejou pre vznik
regiónu so spoloèným zámerom - chráni ivotné prostredie pre nás a pre
budúce generácie.

Pozvánka
Mestské kultúrne stredisko
Stupava pozýva na

Ve¾konoèný jarmok
19.marca 2005 od 8.00
pri Kultúrnom dome.
Info 02/ 6593 4312

NEPREDAJNÉ

F K faiangom neodmyslite¾ne patrí plesanie. Mestský reprezentaèný
ples ukonèil krátke obdobie plesov. Jeho súèasou je neodmyslite¾ná primátorská torta.
G Najúprimnejia je ¾udová zábava. O správnu atmosféru faiangového
sprievodu a pochovávania basy sa zaslúili aj makare v podaní nemenovaných ochotníkov.

Riport

Editoriál

V médiách s celoslovenskou pôsobnosou prebehla
správa-komentár, e nai politici pozabudli prihlási
sa k Osvienèimu. Na výroèie, ktoré pripomína oslobodenie tohto najväèieho tábora smrti a úmyselnej
likvidácie idovského národa, si spomenuli
a potom, keï videli, èo sa okolo neho deje.
Nechcem uvaova nad tým, èo ich k tomu viedlo.
Isté je, e aj u nás, v naom meste a obciach ili
idovské komunity, ktoré práve poèas druhej
svetovej vojny zmizli, vytratili sa, odili bez návratu.
Boli to nai obyvatelia - v roku 1942 ich v Stupave
ilo tristo - tvorili súèas dejín týchto miest, chodili
po tých istých uliciach, parkoch, chodníkoch,
ako dnes chodíme aj my. V Stupave zostal
len cintorín a chátrajúca synagóga. Èasom ubudne
skutoèných pamätníkov, ktorí preili tie èasy
a budú pribúda generácie, ktoré sa o týchto èasoch
dozvedia len sprostredkovane. Holocaust ako
súèas európskych dejín, bude súèasou aj naich
dejín, nielen slovenských, ale aj miestnych.
Veï nemôeme len tak tvrdi, e nás sa to netýka
len preto, e svedkovia obludnej genocídy genocídu
nepreili... Potom by sme u mohli zabudnú na
vetko. Na vetky totality, utrpenia, bolesti, obete,
vetko by sme mohli z pohodlnosti a v záujme
vlastného pokoja pre svoje svedomie vypusti
a zbavi sa, nie zodpovednosti, ale vlastnej pamäti.
Neobstojí argument, e esdesiat rokov je dos na
to, aby sa zabudlo, ono sa môe zabudnú a vtedy
chýba pouèenie sa. ¼udstvo nie je pouèite¾né.
História je síce matkou múdrosti, ale odstrèenou do
starobinca, tam medzi svojimi nech si spomína!
Veï aj dnes vidíme, e funguje xenofóbia
v rozlièných podobách, rasizmus a tí zmanipulovaní
(èasto najmladí) dokáu inklinova
i k neonacizmu...
Bez akejko¾vek výèitky, nedá mi nespomenú tých
naich spoluobèanov, ktorí sa stali obeami
mainérie fyzickej likvidácie. Spomienku na nich
sme dobre uzamkli do areálu idovského cintorína,
stráeného a chráneného vysokým múrom! (Keï
sme teda v pohode a nemáme s minulosou problém, preèo musí by pokoj màtvych tak dobre
zabezpeèený? No asi preto, e máme obavy...)
Ved¾a starej koly (potom sídla spoloènosti Arttep
a dnes modernej polyfunkènej budovy) stál dom
stupavského rabína (oproti katolíckemu kostolu
a údajne sa tu narodil jeden z klasikov divadelníctva
Max Reinhard) a vo dvore stojí synagóga. A ved¾a
tohto domu postavil Okrá¾ovací spolok pomník
generálovi tefánikovi (po roku 1948 bol potajme
odstránený a zaliaty do betónových základov nejakej
stavby). Teraz obnovujeme toto pamätné miesto
a bude tu slávnostne odhalená generálova busta.
Dokáeme ís vo svojej snahe obnovi si pamä ete
ïalej ? Dokázali by sme umiestni aspoò malú
pamätnú tabu¾u, ktorá by pripomínala,
e tu ili stupavskí idia? A boli by sme prekvapení,
e aj oni stáli pri zrode tefánikovho pomníka.
Keï sa pýtali mua, ktorý preil holocaust, ktorá
z vystavených fotografií najviac vypovedá o holocauste, zamyslel sa a povedal: "Nie sú to fotografie
na ktorých sú idia poniovaní, idia màtvi
a odváaní do pecí krematória, nie sú to fotografie
màtvol nahádzaných na haldách, nie sú to ani
fotografie tisícok detských topánok. Jedna
fotografia, ktorú urobil esesák, tá vypovedá o holocauste vetko. Je to fotografia, na ktorej vedie stará
ena svoje vnúèence do plynovej komory."
To by u mohol by dôvod,
preèo by sme mali spomína...

MsÚ Stupava - nové telefónne linky
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Spoloèný obecný úrad zruený

Stupava - Prechodom kompetencií v oblasti stavebného konania na obce v roku 2003 vznikol spoloèný obecný úrad Stupava spolu s obcami Jablonové a Marianka. V Stupave bolo
vytvorené pracovisko - stavebný úrad, ktorý vykonával agendu pre tieto obce. Na nákladoch
sa podie¾ali obce urèitým dielom, na èas nákladov boli delimitované prostriedky zo tátneho rozpoètu. Vzh¾adom na rastúci záujem individuálnych stavebníkov o stavebné povolenia,
ale i ïalie úkony, ktoré je úrad povinný vykonáva bolo nutné prija ïaliu pracovnú silu
(celkom túto agendu vykonávajú zamestnanci na 2,5 úväzka). Minulý rok od zmluvy odstúpil
obecný úrad Jablonové. Situácia sa nezlepila, práce neubudlo, pretoe aj Marianka preíva
stavebný boom. Nedostatok kapacít, èasový stres, nároènos na výjazdy do terénu (obhliadky) komplikovali kvalitu výkonu úradu a preto mesto Stupava pristúpilo k rozhodnutiu zrui
zmluvu s obcou Marianka. O tom rozhodli poslanci MsZ v Stupave dòa 27.1. s tým, e zmluva konèí dòom 30. apríla t.r. Pravdepodobne do 15.4. sa budú prijíma podania aj z Marianky,
nevybavená agenda bude delimitovaná na prísluný stavebný úrad, pre ktorý sa obec rozhodne. Týmto krokom sa predpokladá stabilizácia úradu v Stupave, skvalitnenie jeho výkonu
k spokojnosti obèanov náho mesta.
-msú-

Kedy a kde nájdete lekársku slubu prvej pomoci
v Bratislavskom kraji?
Lekárska sluba prvej pomoci pre dospelých
Zdravotné stredisko Streènianska 13, Bratislava
ambulantná starostlivos
Organizátor LSPP: MED STAR s. r. o.
Spádová oblas :
Bratislava I, Bratislava IV, Bratislava V
Prevádzkový èas:
pracovné dni: od 19.00 hod, do 7.00 hod.
dni pracovného pokoja: nepretrite
NsP Malacky, Duklianskych hrdinov 34, Malacky
ambulantná starostlivos
Organizátor: Nemocnièná a.s.
Spádová oblas : okres Malacky
Prevádzkový èas
pracovné dni: od 15.30 hod. do 7.00 hod.
dni pracovného pokoja: nepretrite so zabezpeèením
návtevnej sluby
Lekárska sluba prvej pomoci pre deti
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou,
Limbová 1,Bratislava ambulantná starostlivos
Organizátor: Pohotovos, s. r. o.

Spádová oblas:
Bratislava I, II, III, IV, V
Prevádzkový èas:
pracovné dni: od 16.00 do 7.00 hod.
dni pracovného pokoja: nepretrite
NsP Malacky, Duklianskych hrdinov 34,
Malackyambulantná starostlivos, návtevná sluba
Organizátor: Nemocnièná a. s.
Spádovú územie: okres Malacky
Prevádzkový èas:
pracovné dni: od 15.30 hod. do 7.00 hod.
dni pracovného pokoja: nepretrite
Lekárska sluba prvej pomoci v odbore stomatológia
Drieòová 38, Bratislava
Organizátor: LSPPBA, s. r. o.
Spádové územie: Bratislavský kraj
Prevádzkový èas:
pracovné dni: od 18.30 do 7.00 hod.
dni pracovného pokoja: nepretrite

Páni, príïte si zaspieva!

Milí páni, ak radi spievate, neváhajte a príïte medzi nás do enského (zatia¾) speváckeho
zboru Nevädza. Naberte gurá - èakáme vás kadý pondelok (okrem 21.2.) o 19.00 v Kultúrnom dome v Stupave (vchod od domovníka). Info: 02/6593 4312
-nevädza2

Z obcí

Èierny Peter ostane v rukách mesta

Opýtali sme sa primátora mesta Stupava

Ing. Jána Belea
Ppzv: Na poslednom zasadnutí mestského zastupite¾stva, ste sa obrátili na poslancov so iadosou, aby zastupite¾stvo schválilo cenu za pozemok pod budovou "Karkulky". Poslanci, keïe táto problematika nebola v programe rokovania, vec odloili na nasledovné rokovanie. Preèo
máte záujem, aby budúci kupujúci mal garantovaná cenu za pozemok v tak lukratívnej èasti
mesta?
Ing. Ján Bele - Problém "Karkulky" je u ve¾mi stará záleitos, ktorej rieenie je komplikované nielen stavom vlastníckych práv, ale predovetkým tiarch a nárokov verite¾ov, ktorými je
táto stavba zaaená. Sústavne sa vak snaíme nájs rieenie a v tomto sme zajedno ja
i poslanci, lebo je to v záujme mesta. Teraz ide o to, e mòa oslovujú záujemci, ktorí chcú
odkúpi poh¾adávku od spoloènosti, ktorá ju kúpila v rámci druhého balíka od konsolidaènej
banky.
Keïe majú záujem túto poh¾adávku odkúpi, chcú vedie ko¾ko ich bude stá pozemok pod
stavbou, ktorého vlastníkom je mesto. V rámci podnikate¾ského zámeru sú pre nich dôleité
vetky vstupy. Jedným z nich je i cena tohto pozemku. Po nadobudnutí poh¾adávky musí táto
spoloènos vykona kroky k nadobudnutiu stavby, okrem iného zabezpeèi ukonèenie dedièského konania. Ïalej bude musie stavbu odstráni, èo bude nemalý finanèný náklad. Predstava
mesta o polyfunkènej stavbe je taká, e musí zodpoveda výkou územiu, v ktorom je osadená
a naviac bude musie riei statickú dopravu pod stavbou. Sú to limity, ktoré ekonómiu tejto
stavby znaène ovplyvòujú. Take je úplne pochopite¾né, e poadujú od mesta schválenie
pevnej ceny pozemku pod stavbou, a vysporiadajú vetky vyie uvedené podmienky.
Nemám záujem niekoho zvýhodòova vopred garantovanou cenou. Táto cena bude plati pre
vetkých záujemcov a naviac, návrh, aby platila len po urèitú dobu (napr. do 31.12.2005) má
stimulova uchádzaèov, o èo najrýchlejie vyrieenie tohto problému. To je v záujme celého
mesta. Akéko¾vek pekulácie o úèelovosti tohto kroku sú zbytoèné.
Mojím záujmom je nájs spôsob rieenia problému, ktorý nevieme svojimi silami vyriei u
nieko¾ko rokov.

Stupava - O tom, e nielen Stupava, ale aj susedné obce sú ete stále
lukratívnym miestom pre bývanie, nemusí nikto pochybova. Veï kto
si obèas zasurfuje na internete, zistí ako to so stavebným ruchom na
tomto naom malom území vyzerá. Existuje rad realitných kancelárií,
ktoré ponúkajú zaujímavé pozemky za ete zaujímavejie ceny a jeden sa nestaèí èudova, keï vypátra, kde sa to vlastne bude stava.
Na tom nie je niè patné,je to podnikanie ako kadé iné. Má to vak
jeden háèik, e naastie mesto sa musí k týmto zámerom, ktoré nie
sú len podnikate¾ské, ale zasahujú i do urbanistickej podoby mesta
a vyvolávajú (v zmysle stavebného zákona) i povinnosti a archy,
ktoré musí znáa mesto a jeho obèania ako daòovníci. Nehovoriac
u o tom, e stavebný úrad je povinný dba na dodriavanie a zachovanie práv subjektov dotknutých akouko¾vek stavebnou èinnosou, ku
ktorej sa zo zákona vyjadruje. V poslednom období sa mesto, úrad,
primátor, ale i poslanci dostávajú pod urèitý nátlak zo strany stavebníkov, ktorí v dobrej viere kupujú pozemky za úèelom individuálnej bytovej výstavby. Obyèajne ich ponúka realitka, ktorá a dodatoène
predkladá svoje investièné a projektové zámery na schválenie mestu
alebo stavebnému úradu. A tu je ten háèik. Zvyèajne návrh na zástavbu riei len to územie, ktoré realitka skúpila, ostané ju nezaujíma,
urbanistický plán s urèitou víziou do budúcnosti chýba a predloený
návrh konèí tak, ako sa hodí podnikate¾skému zámeru - slepými ulicami. Alebo aj takými návrhmi, e prístupová komunikácia bude tam,
kde je dnes biokoridor, veï staèí motorová píla a pozemok na stavbu
cesty je vyrieený (Kremenica). Alebo - ponúkajú sa pekné "stavebné"
pozemky v ochrannom pásme, neïaleko fungujúceho po¾nohospodárskeho podniku (pod borníkom - Malacká ulica - krabalky). Èo na
tom, e sú tu povinnosti zo zákona, vecné bremená, záujmy susedov
- vlastníkov nehnute¾ností (ul. Rímska)! Niekto to potom vyriei. Pod
tlakom nových majite¾ov, s argumentmi o obmedzevaní podnikania
a podobne. Jednoznaène vak povestný Èierny Peter, tá osudová
karta, ktorá rozhoduje zostáva v rukách samosprávy. A odoláva v situácii, kedy ide o investície stavebníkov, to veru nie je med líza. Zvlá
v situácii, kedy nad "rozliatym mliekom" by mal plaka niekto iný! -ps-

Z mimoriadneho zasadania zastupite¾stva v Stupave
Primátor mesta zvolal dòa 10. februára 2005 mimoriadne zasadnutie
mestského zastupite¾stva. Na programe rokovania bol Územný plán
mesta stupava, aktualizácia - koncept a veci majetkové. Územnoplánovacia dokumentácia "Územný plán mesta Stupava, Aktualizáciakoncept rieenia, august 2004, bola obstaraná mestom Stupava.
Spracovate¾om je Ing. Arch. Karol Bala - SB Partners, Bratislava s kolektívom. Verejné prerokovanie prebiehalo v období od 21.10.2004 do
26.11.2004. Do vyhodnotenia prerokovania boli zahrnuté i pripomienky doruèené do 4.2.2005. Poèas verejného prerokovania sa k územnoplánovacej dokumentácii vyjadrilo 36 organizácií a úrad obdral 47
vyjadrení obèanov Stupavy, záujmových skupín, fyzických a právnických osôb. Spracovate¾ predloil súhrn a vyhodnotenie prerokovania,
ku vetkým pripomienkam podal svoje stanovisko a jeho zdôvodnenie. Poslanci mohli hlasovaním rozhodnú o spôsobe rieenia pripomienky, èo aj v niektorých prípadoch urobili a zmenili odporúèanie
spracovate¾a. Vzh¾adom na rozsah (25 strán textu) nemôeme zverejni materiál v plnom znení.
-ps-

Napadal sneh - ïalia reality ou

Stupava a okolie - U sa zdalo, e po extrémoch teplôt zaèiatkom
januára nepríde k iadnym ve¾kým zmenám poèasia. Staèilo, e ohlasované zdraenie energií prilo (bez pozvania) a mierna zima bola
nádejou, e ak neuetríme, tak aspoò nepreplatíme za kúrenie... Bez
pozvania priiel aj sneh, hoci ten sa dal èaka, veï zima a snehová
prikrývka sú tak potrebné aj pre vegetáciu aj pre pôdu, ktorá nás
bude ivi. Tak ako vdy sneh, hoci ho napadalo viac ako sme èakali,
nás prekvapil, zaskoèil a spôsobil kalamitu. V Stupave u od skorých
ranných hodín bola v plnej zbroji nasadená technika MsPTS a ¾udia
zo snehovej pohotovosti. Snehová nádielka dokázala svoje. Skoro
márny boj celkom slune uhrali dva traktory a MT nosiè radlice. Pod¾a
slov riadite¾a MsPTS Justína Mitinu - doteraz posýpali chodníky zmesou kamennej drte a kamennej soli a tohto materiálu minuli vye 70
ton. Podnik sa stará o údrbu len miestnych komunikácií a chodníkov.
Ráno vak bolo desivé, na chodníkoch snehu po kolená, záveje,
chodník pred kolou splýval s cestou, deti sa s radosou zabárali do
závejov. V Stupave máme kilometre chodníkov a plochy verejných
priestranstiev, je èo robi. Niektorí podnikateli si privstali ako napríklad
p. Milka z Tabaku "Od piatej uhàòam sneh a stále je na chodníku."
Tvrdila ustaraná a drala v rukách zasneenú metlu. Kde tu okolo
ôsmej hodiny rannej boli chodníky èisté, ale len krátke úseky pod¾a
domov a ich obetavých majite¾ov. Snehová nádielka vdy preverí
nau pripravenos nielen na prekvapenia poèasia, ale aj na ochotu
popasova sa s òou a da si do poriadku aspoò chodník pred svojím
domom, obchodom, prevádzkou, ktorý tak ako vdy slúi spoluobèanom i zákazníkom. Vtedy si vlastne uvedomujeme, e chodník
máme a e po òom prechádzajú ¾udia... Problémom sa zaoberali aj
poslanci, ktorí od náèelníka mestskej polície iadali, aby majitelia prevádzok boli upozornení na svoje povinnosti a v prípade ich nesplnenia, aby im bola vyrúbená pokuta. Najväèiu rados zo snehu mali
urèite koláci, veï ich èakajú jarné snehové prázdniny.
-ps-

2% VAEJ DANE Z PRÍJMU
PRE BYSTRICKÝ SVET NAJMENÍCH

Bystrický svet najmeních pracuje ako dobrovo¾né obèianske
zdruenie v Záhorskej Bystrici pri Základnej kole s materskou
kolou od roku 2003. Podporujeme kolské a mimokolské aktivity
detí navtevujúcich materskú kolu, ako aj základnú kolu.
Pomáhame s prestavbou kolského areálu, výstavbou detských
ihrísk a portovísk, práve cez vianoce sme spojazdnili prírodné
klzisko, chystáme dostavbu basketbalového a futbalového ihriska.
Prosíme Vás, firmy, podnikate¾ov, ale aj zamestnancov o venovanie
2% z Vaej dane z príjmov a radi pouijeme Vami venované peniaze
v roku 2005 na rozvoj a podporu naej koly a dobudovanie klziska
v obci Záhorská Bystrica.
Názov zdruenia:
Bystrický svet najmeních
IÈO:
30 84 66 25
Adresa:
Hargaova 7, 841 06,
Bratislava - Záhorská Bystrica
Èíslo bankového úètu: 0177 171 462 / 0900
Ïakujeme za Vau podporu a príspevky.
Kontakt: Ivan Boòák 02/ 6595 6235
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Z obcí
Ochotnícke divadlo v Zohore
áznam o prvom slovensky hranom ochotníckom divadelnom
predstavení v Zohore pochádza z roku 1913. Názov hry sa
nezachoval. Prvé divadelné predstavenia boli v sále u Bertovièa, dnes hostinec "U Vendelína", poèas II. svet. vojny a a do postavenia kultúrneho domu hralo sa v sále p. R. Cabadaja. Najstaria
fotografia zohorských ochotníkov pochádza z r. 1930, kedy sa hrala
hra Ferka Urbánka Ó, tie eny! pravdepodobne v réii vtedajieho
správcu koly a organistu Viliama Schwacha.
V r.1934 divadelný krúok sa predstavil hrou Ave Maria a Urbánkovou hrou Pani richtárka.
Rozmach ochotníctva nastal v období Slovenského tátu. V tomto
èase, teda v rokoch 1939 - 1945 ako reiséri sa vystriedali Albert
Struhár, Frantiek Polák, Fabian Kovár a Ján Martinkoviè, ktorý bol
aj autorom hry Keï ja budem svätú omu slúi a mala premiéru
v podaní zohorských ochotníkov.
V týchto vojnových rokoch sa hrali predovetkým hry Ferka Urbánka Rozmarín, Krí pod lipami, Bludár, kriatok, ena, Strída spod hája, Kamenný chodníèek, Palárikov Drotár, Stodolov
Èaj u pána senátora, Gogo¾ova enba, hry Európa horí, J. Barèa
- Ivanova Matka a opereta Jarka Elena Pozor na vlak!.
Po vojne v r. 1947-48, tudenti a ochotníci natudovali hry Beatrice a Ktosi je za dverami od Hany Zelinovej. Z peòazí získaných
na vstupnom a nasledujúcou zbierkou, dali postavi na ceste smerom na Vysokú pri Morave krí dodnes nazývaný ako tudentský
a ochotnícky.
V r.1950 sa hrala hra Kozie mlieko, r. 1951 Divá Bára, r. 1953
Tajovského enský zákon, od Arbuzova es za¾úbených, r. 1954
J. Záborského Najdúch r. 1955, Holého Kubo, nasledovali hry F.
Urbánka Pytliakova ena, A. Jiráska Lampá, J. Palárika Dobrodrustvo pri obinkoch, I. Bukovèana Surovô drevo, Egriho Veèný
plameò, I. Stodolu Baèova ena, A. Millera Vetci moji synovia
a v r. 1957 hra J. Zeyera Radúz a Mahuliena.
S týmto predstavením sa divadelný krúok zúèastnil súae ochotníckych divadiel v Modre, kde v okresnom kole zvíazil. V ïalom
kole získal èestné uznanie. Úlohu Radúza hral Imrich Schlosser, Mahulienu Helena Struhárová, Runu Mária Vasková, jej dcéry Erna
Prenosilová a Marta Vasková, krá¾a Frantiek Polák a ïalí. Reisérom tejto hry, ako aj predchádzajúcich natudovaní, bol Albert Struhár.
Po krátkej prestávke mladia generácia opä siahla po Urbánkovom Kamennom chodníèku a hre kriatok.
V r. 1973-1975 pod vedením reiséra ¼udovíta Kimlièku, ochotníci natudovali hry - . Konyu Svadobný závoj, J. Kedru Kuchárky
z Ovseného a I. Bukovèana Luigiho srdce.
V réii O¾gy Zálesòákovej bolo uvedené predstavenie jarmoèných
príbehov a piesní pod názvom O straných mordoch.

Z

"Statoèný valach" réia: E. Jurkoviè

F. Urbánek: "Rozmarín", asi rok 1943 réia A. Struhár

kolské divadlo
ivadlo hrali aj iaci tunajej koly. Iste je to najmä zásluhou
aktívnych a svojmu povolaniu plne oddaných uèite¾ov, ktorí
v tej dobe plnili aj poslanie írite¾ov osvety a rozvíjania miestnej kultúry. V r. 1941 sa koláci predstavili s rozprávkou O hviezdièke, a nasledovali predstavenia r. 1942 Tajomstvo troch skál a r.
1943 Dlhý, iroký a Bystrozraký. Predstavenia iaci pripravili pod
vedením p. uèite¾ky M. Oèenáovej a T. Petríkovej.
Po vojne nasledovali hry ivý kútik, Statoèný valach, Snehulienka a sedem trpaslíkov, ípková Ruenka, Zakliati bratia, Muka
Svetluka, Rozprávka o písmenkách, Zlatý k¾úèik, Vymenená
princezná, Nie je èert, ako èert, Vèielka Lenka, Èin - Èin, Úbohá
Anièka, Detvanèek a Hopsasa, Èarovná studòa, Èarovný zvon,
Snehová krá¾ovná, Tik-tak, muzikál Janko a Marienka.
V réii sa vystriedali uèitelia E. Jurkoviè, J. Bernát, H. Kimlièková,
¼. Zálesòáková, B. tefanovièová a M. Hrodeková. Uèite¾ský zbor
zahral dve hry - Ekvinokcia v réii J. Lovasíka a Schillerovu drámu
Úklady a láska v réii I. Schlossera.
V Kultúrnom dome v Zohore sa premiérovým predstavením v máji
2004 predstavili iaci Z s divadelným predstavením Muka Svetluka. Na réii predstavenia sa podielali ¼udmila Zálesòáková,
Helena Kimlièková a Zita Vachálková. Na hudbe spolupracovala
Ing. Mária Mackovièová.

D

F. Urbánek: "Pani richtárka" Divadelný krúok, rok 1934

F. Urbánek: "Ó tie eny", rok 1930
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Z obcí
Rok 2004 v kninici v Zohore

Podporte Tenisový klub v Zohore

Rok 2004 sa oproti minulým rokom ve¾mi nezmenil. Do kninice sa
v tomto roku prihlásilo 338 èitate¾ov, èo je o 18 viac ako v minulom
roku. Kninicu navtívilo viac iakov základnej koly. Zdá sa mi, e
pani uèite¾ky slovenèiny sa po nieko¾kých rokoch znova vrátili k povinnému èítaniu. Je to ve¾mi dobrý nápad, lebo deti nám èoraz èastejie
sedia pri televízoroch a pri poèítaèoch a o knihu zavadia len máloktorí. Nako¾ko sa ceny kníh stále zvyujú zaèínajú sa prihlasova do
kninice aj dospelí, ktorí si doteraz knihy kupovali do vlastnej kninice. Po prvej návteve kninice a po zistení, e kniný fond sa stále
rozrastá aj o nové kniné jednotky nám u zostanú verní. Tento rok sa
do kninice zakúpilo 331 nových kníh, na ktoré Obecný úrad vyèlenil
43 000.- Sk. Museli sme sa vak rozlúèi s 923-mi knihami, ktoré boli
u opotrebované a zastaralé. 52 kníh nám do kninice darovali nai
èitatelia a niektoré knihy nám daroval aj p. Lipták, ktorý nás zásobuje
novými knihami.
Touto cestou by som chcela poïakova vetkým, ktorí nám prispeli èi
u finanèným darom alebo knihami a tak obohatili nau kninicu o nové tituly. V naej kninici sa v tomto èase nachádza 15 000 kniných
titulov a èitatelia si majú z èoho vybera. Zápisné na rok 2005 zostáva
nezmenené. Dospelí 50.-sk,deti 20.-sk a tudenti a dôchodcovia 30.sk. V roku 2004 kninica privítala vo svojich priestoroch 2 257 èitate¾ov, ktorí si vypoièali spolu 11 254 kníh a èasopisov.
Akcií, ktoré sa v kninici konali nebolo ve¾a. V marci to bola výstavka
výtvarných prác detí, ktoré navtevujú Art túdio p. O¾gy Zálesòákovej. Námet bol obal na knihu. V marci kninicu navtívili iaci druhého
roèníka. Bola to taká malá beseda o knihe Danka a Janka.
V júni sa konal zápis prvákov a výstava celoroèných výtvarných prác
detí Art túdia. Poslednou akciou v tomto roku bola odborná prednáka na tému "ONE BRAIN SYSTEM". Prednáala p. O¾ga Zálesòáková. ONE BRAIN SYSTEM má celosvetové pôsobenie v oblasti vzdelávania a protistresového programu.
Na záver tohto krátkeho zhrnutia Vás chcem milí nai obèania pozva
na návtevu naej kninice. Èaká tam na Vás ve¾a nových a zaujímavých kníh. Urèite si vyberiete.
Na koniec sa chcem poïakova p. Kovárovej Cecílii, p. Hubekovej
Barbore, starostke p. Havranovej ¼ubici, sl. Lysej Márii, p. Tanèibokovej Ivane, p. Kritofovej Jarmile za knihy, ktoré darovali do naej kninice. Ïakujem aj rodine Slezákovej, ktorá darovala finanènú èiastku
na kúpu nových kníh.
èepánková

"Aj v tomto roku je monos poskytnú 2% zo zaplatenej dane fyzických osôb a právnických osôb aj portovým klubom, ktorým notár
osvedèil do 15.12.2004 splnenie podmienok pod¾a zákona o daniach z príjmov a ktoré sú uvedené k 31.12. 2004 v centrálnom registri prijímate¾ov (vedie ho Notárska komora SR). V tomto registri sa
nachádza aj Tenisový klub Zohor a ak ste sa ete nerozhodli komu
venova svoje 2% zo zaplatenej dane, boli by sme radi, keby sme to
boli práve my. portové kluby musia takto získané prostriedky poui výluène na náklady spojené s výchovou mládee!
Nieko¾ko struèných informácií:
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá si sama podáva daòové priznanie je oprávnená vyhlási priamo v daòovom priznaní v lehote na
podanie daòového priznania a zároveò aj zaplatenia dane z príjmov
(31.03.2005), e suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má
poukáza ním urèenej právnickej osobe, prièom táto suma nie je
niia ako 20,- Sk, ak daòovník je fyzická osoba a 250,- Sk, ak daòovník je právnická osoba.
Fyzická osoba, ktorému zamestnávate¾, ktorý je platite¾om dane
vykonal roèné zúètovanie, je oprávnený uvies vo "Vyhlásení..." predloenému miestne príslunému správcovi dane do 30.04.2005, e
suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukáza ním urèenej právnickej osobe, prièom táto suma nesmie by menia ako 20,Sk. K vyhláseniu je treba priloi aj potvrdenie o zaplatení dane od
svojho zamestnávate¾a.
Potrebné tlaèivá nájdete na internetovej stránke www.rozhodni.sk
Údaje o Tenisovom klube:
- obchodné meno: Tenisový klub Zohor
- sídlo: Dolná 3, 900 51 Zohor
- IÈO: 30998891
- Právna forma: obèianske zdruenie
Zároveò sa chcem v mene klubu poïakova tým obèanom a firmám,
ktorí poskytli vtedy 2% zo svojej dane v minulom roku!
Ak bude treba, bliie informácie poskytne p. Vladislav Kimlièka,
tel: 65961241

Pozvánka na èaj

OZ ROCONABA vás pozýva na
Èaj o iestej - téma monosti trávenia vo¾ného èasu. Podujatie sa
koná 20. februára 2005 o 18.00
hodine v Kultúrnom dome v Zohore.
-barbora-

Základná kola v Zohore
Váení rodièia a priatelia koly,
v tomto roku je moné opä poskytnú ¾ubovo¾nej zaregistrovanej
organizácii 2% z daní fyzických
aj právnických osôb z príjmov za
kalendárny rok 2004 (pod¾a Zákona è. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov). Môete poukáza u
aj Vy tieto prostriedky naej
kole.
Veríme, milí rodièia a priatelia
koly, e viete, ako ve¾mi potrebuje tieto prostriedky naa kola.
Bliie informácie a tlaèivá
nájdete na internetovej stránke
https://www.zohoronline.sk/site/
?id=204#755, alebo v kole.
Vopred Vám ïakujeme!
Mgr. Tatiana Masarovièová
riadite¾ka koly

Sadzby dane z nehnute¾nosti v obci Zohor na rok 2005
k.ú.: Zohor
§ 6 ods. 1
písm. a)
písm. b)
písm. c)
písm. d)
písm. e)
písm. f)
písm. g)
písm. h)

èíslo k.ú.: 873586
Daò z pozemkov
hodnota pôdy
- orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady,
16,47 Sk
- trvalé trávne porasty,
- Sk
- záhrady, 56,00 Sk 0,40%
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuívané vodné plochy,
- zastavané plochy a nádvoria,
56,00 Sk
- stavebné pozemky,
560,00 Sk
- ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
56,00 Sk

roèná sadzba dane %
0,27%
0,25%
0,25%
0,25%
0,40%
0,55%
0,40%

§ 10 ods. 1
písm.a)

Daò zo stavieb
roèná sadzba dane Sk/m2
- stavby na bývanie (rodinné domy, bytové domy, po¾noh. usadlosti a pod.)
a ostatné stavby tvoriace prísluenstvo hlavnej stavby,
1,50 Sk
písm. b)
- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby vyuívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej
ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
3,10 Sk
písm. c)
- stavby rekreaèných a záhradkárských chát
a domèekov na individuálnu rekreáciu,
4,60 Sk
písm. d)
- samostatne stojace garáe a samostatné stavby hromadných garáí
a stavby urèené alebo pouívané na tieto úèely
postavené mimo bytových domov,
6,20 Sk
písm. e)
- priemyselné stavby a stavby slúiace energetike, stavby slúiace
stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
14,00 Sk
písm. f)
- stavby na ostatnú podnikate¾skú a zárobkovú èinnos,
skladovanie a administratívu,
35,00 Sk
písm. g)
- ostatné stavby.
9,20 Sk
Pri viacpodlaných stavbách sa sadzba dane zvyuje o 1,20 Sk/m2 za kadé ïalie podlaie okrem prvého nadzemného
podlaia
§ 16
ods. 1)

Daò z bytov
- byty a nebytový priestor v bytovom dome
5

roèná sadzba dane Sk/m2
1,50 Sk

Z obcí
Z práce poslancov v Záhorskej Bystrici

Bratislava má ma na Slovensku postavenie
ako Praha v Èechách

Na januárovom rokovaní miestneho zastupite¾stva poslanci
schválili:
- mesaèný príspevok na jedného iaka v kolskom klube detí pri
miestnej základnej a materskej kole vo výke 300 Sk;
- odpredaj akcie mestskej èasti v Juhozápadnej bystrickej investiènej
spoloènosti, a. s., za cenu najmenej 150 000 Sk;
- - poverili starostu rokovaním o ukonèení existujúcich zmluvných
vzahov s touto spoloènosou a o zmene obchodného mena vypustením slova "bystrická" a zástupcov mestskej èasti - èlenov Dozornej rady JuBIS, a. s., zvolaním mimoriadneho Valného zhromadenia JuBIS
a. s. na odpredaj akcie vo vlastníctve mestskej èasti.
Miestne zastupite¾stvo jednomyse¾ne odsúhlasilo pozastavenie
èlenstva mestskej èasti v Zdruení miest a obcí Slovenska, pretoe
v poslednom èase nezastupuje mestské èasti pod¾a predstáv samospráv, pokia¾ ide o financovanie prenesených kompetencií a pripomienky poslancov a starostov sa neobjavujú v schva¾ovaných zákonoch.
(mk)

V decembri sa v Devínskej Novej Vsi uskutoènila Konferencia Regionálneho zdruenia mestských èastí hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorej sa okrem starostov zúèastnil aj primátor Bratislavy Andrej Ïurkovský.
Starostovia a primátor sa zaoberali druhou pracovnou verziou návrhu
zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorú pripravila právna skupina zdruenia. Pripravujú spoloèný a teda jednotný návrh zákona hlavného mesta SR Bratislavy.
V porovnaní so súèasným zákonom je zmena najmä v tom, e Bratislava má by zároveò vyím územným celkom v hraniciach mesta,
t.j. bez okresov Senec, Pezinok a Malacky (bude plni úlohy samosprávneho kraja a vymedzené úlohy obce, predovetkým úlohy celomestského charakteru a mestské èasti budú plni úlohy, ktoré obciam
dáva zákon o Bratislave a osobitné zákony).
Mal by sa zníi poèet poslancov v mestskom zastupite¾stve zo súèasných 80 len na 30, maximálne 41 a pod¾a stanoveného k¾úèa aj v zastupite¾stvách mestských èastí.
Starostovia sa dohodli s primátorom na spoloènom stretnutí zástupcov Regionálneho zdruenia mestských èastí hl. mesta SR Bratislavy
po predloení koncepène spracovaného spoloèného návrhu zákona
so zapracovanými pripomienkami mestských èastí a hlavného mesta
právnikmi zdruenia a magistrátu. Tento návrh následne prerokuje
primátor Bratislavy so starostom mestskej èasti Petralka Vladimírom
Bajanom (za Regionálne zdruenie mestských èastí hl. mesta SR Bratislavy) a primátormi Senca, Pezinka a Malaciek, vládnym splnomocnencom pre reformu verejnej správy Viktorom Niòanským a potom
so zástupcami prísluných orgánov tátu, aby mohol by predloený
na rokovanie vlády SR.
Ak bude vô¾a kompetentných orgánov k uvedeným zmenám, Zákon
o hlavnom meste SR Bratislave by mohol by prijatý do konca roku
2005. Zákon akcentuje postavenie Bratislavy ako hlavného mesta,
pretoe na rozdiel od ostatných miest Slovenska má jednoznaène iné
postavenie - je sídlom najvyích orgánov tátu, zahranièných intitúcií, je centrom hospodárskeho, kultúrneho, vedeckého, spoloèenského a politického ivota a z toho vyplývajú aj povinnosti a zodpovednos za vytváranie adekvátnych podmienok pre ich pôsobnos. Táto
skutoènos by mala by zoh¾adnená vo vyèlenení finanèných prostriedkov v tátnom rozpoète. Rovnako daò z príjmu motorových vozidiel by mala by príjmom mesta (na rok 2005 je to pod¾a starostov
èiastka cca 650 mil.- Sk, ktorá v roku 2005 ide do rozpoètu vyieho
územného celku, èo starostovia povaujú za nespravodlivé, pretoe
70 % vozidiel je registrovaných v hlavnom meste a aj z tých ostatných
80 % jazdí do Bratislavy).
Bratislava okrem toho spravuje 150 km tátnych ciest vedúcich cez jej
územie, ale na ich správu nedostáva od tátu iadne finanèné prostriedky. Za nelogickú oznaèili aj skutoènos, e stredné kolstvo v
Bratislave riadi v súèasnosti Bratislavský samosprávny kraj napriek
tomu, e na území hlavného mesta je 53 stredných kôl a v ïalích
troch okresoch len 16.
A obèania sa pýtajú: Kto vlastne riadi Bratislavu, kto je za òu zodpovedný? Primátor alebo predseda VÚC? Názor Regionálneho zdruenia
mestských èastí hl. mesta SR Bratislavy je jasný: jediný predstavite¾
hlavného mesta SR Bratislavy je Bratislavèanmi právoplatne zvolený
primátor mesta.
Regionálne zdruenie sa zaoberalo aj rozpoètom mestského zastupite¾stva na rok 2005, ktorý mestskí poslanci schválili l6. decembra
2004. Starostovia vyjadrili nespokojnos s percentuálnym prerozdelením dane z príjmu fyzických osôb, ktorých výpoèet pre jednotlivé
mestské èasti je pod¾a názoru niektorých z nich doslova súpisom nepresných èísiel a nie je moné ho logicky zdôvodni.
(r)

Spomienka na krásny tedrý deò

(tento projekt sa uskutoènil vïaka programu, ,,Darujte Vianoce" konta Orange.)
Hoci od sviatkov pokoja a radosti - Vianoc uplynul takmer mesiac nedá mi, aby som sa aspoò krátkou spomienkou neobzrela
za tými "záhorácko-bystrickými". A verte, e spomienku, ale najmä poïakovanie si zaslúia.
Príjemným prekvapením bolo u písomné pozvanie pána starostu Vladimíra Kubovièa na tedroveèerné posedenie s osamelými obèanmi so zámerom, aby nikto z nich v tento deò neostal
sám. Zorganizovala ho komisia sociálnych vecí a kolstva v spolupráci s Diagnostickým centrom mládee.
Slávnostné posedenie - historicky prvé - splnilo vetky nae oèakávania: pri príchode ná zrak upútala krásne vyzdobená spoloèenská miestnos v budove fary; bohato, tradiènými vianoènými
jedlami prestreté stoly, privítanie a blahoelanie pána starostu
i ve¾adôstojného pána ThDr. Antona Solèianskeho a predsedníèky klubu dôchodcov ¼udmily Mokovej. Slávnostný dojem
umocnili vianoèné koledy malých koledníkov a vôbec vetko, èo
k tedrému veèeru patrí i s malými darèekmi. Jeden z nich malý trblietavý zvonèek, vyrobili chlapci z Diagnostického centra
mládee v Záhorskej Bystrici.
Skrátka, bolo to krásne - hlavne nikto nezostal sám. Srdeèná
vïaka vetkým, ktorí sa na príprave tohto nezabudnute¾ného
tedrého veèera podie¾ali, najmä pani Vierke Jurèekovej a pánovi starostovi Vladimírovi Kubovièovi. Za to, e mylienke
¾udskosti dali reálnu podobu a v naej obci zaèali krásnu tradíciu.
Dr. Helena Pajanová

O bezpeènostnej situácii

Záhorská Bystrica - Zo správy o bezpeènostnej situácii v mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica za rok 2004, ktorú prerokovalo
miestne zastupite¾stvo na januárovom zasadaní vyplynulo, e trestná
èinnos sa oproti minulým rokom zníila.
Celkove bolo na území mestskej èasti spáchaných 61 trestných èinov
a 113 priestupkov. Najviac bolo vlámaní do chatových objektov, menej do sídiel firiem, rodinných domov a do motorových vozidiel. Z h¾adiska bezpeènosti cestnej premávky sa nevyskytla iadna nehoda so
smrte¾ným úrazom.
Pracovníci mestskej polície vykonávajú sluby v Záhorskej Bystrici len
1 - 2 krát za mesiac a vdy plnia úlohy stanovené starostom. Príèinou
nedostatoènej práce polície, na ktorú poukázal starosta i poslanci, je
pod¾a riadite¾a OR PZ i zástupcu velite¾a MsP málo pracovníkov. Pokia¾ ide o bezpeènos cestnej premávky poslanci upozornili najmä na
nedodriavanie prejazdu nákladných automobilov cez Bratislavskú
ulicu a èas ulice Èsl.tankistov a èasté nedodriavanie povolenej rýchlosti v centre obce a na Pútnickej ulici.
Na zlepenie bezpeènostnej situácie obèanov Záhorskej Bystrice polícia odporúèa intalova kamerový systém. Primátor Bratislavy Andrej
Ïurkovský, ktorý sa zúèastnil rokovania upozornil, e kamerový systém býva èasto nefunkèný a poiadal o konkrétne návrhy na zlepenie situácie napr. vybudovanie svetelnej signalizácie na kriovatke
Bratislavská - Èsl.tankistov.
(mk)

Výzva vlastníkom nehnute¾ností

Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica opätovne vyzýva
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)
6

z obcí
O Telovýchovnej jednote Drustevník v Záhorskej Bystrici a jej futbalovom oddieli
sa zhovárame s prezidentom jednoty a predsedom futbalového oddielu Jozefom Bielovièom
Oije futbalová tradícia?
Pod hlavièkou Telovýchovnej
jednoty Drustevník funguje
v súèasnosti v Záhorskej Bystrici len jeden oddiel - futbalový. V TJ má najdlhiu históriu takmer 60 roènú, v dedine vak
viac ako 70 roènú. V Záhorskej
Bystrici sa futbal hráva od roku
1934.
Prvé desaroèie hrávali mui
a dorastenci na lúke Za Krèí.
V tom èase boli v dedine tyri jedenástky. Mali vlastnú súa - dedinské majstrovstvo. Hneï po
vojne, ete v roku 1945, sa Bystrièania pustili do budovania futbalového ihriska, na ktorom
o rok neskôr u trénovali a hrali
súané i priate¾ské zápasy. Darilo sa im. V súai III. triedy sa dva
roky po sebe stali majstrom okresu. Od jari do jesene ani nebolo
nedele, keï sa nehral futbal. Na
zápasy chodili celé rodiny. Medzi
dedinami vládla zdravá portová
rivalita. Ís na futbalový zápas nebola len príleitos ma portový,
ale aj spoloèenský záitok. ¼udia
sa stretli, porozprávali, zabavili.
* Vo funkcii ste piaty rok. Mono aj dnes hovori takto pozitívne o portovom futbalovom
ivote v obci?
- ia¾, nie. Keï som nastúpil do
funkcie, dali sme si s výborom,
ktorý tvoria tefan Pilváò (najstarí èlen FO), ¼ubomír Matúek, Bohu Pilváò a Vladimír
turm, cie¾ vysporiada pozemky,
na kto-rých je ihrisko a celkovo
zlepi podmienky pre futbalový
oddiel i TJ. Zatia¾ sa nám nedarí,
lebo situácia je zloitá. Sme v zaèarovanom kruhu. Pamätníci tvrdia, e v 1945. roku majitelia
darovali pozemky na ihrisko, ba
e niektorí dostali za ne iné,
avak bez listu vlastníctva, teda
evidencia nie je v poriadku.
Vlastníci alebo ich dedièi si po
zmene politických pomerov
u nás nárokujú na ne, lepie povedané na peniaze za ne. Pritom
zákon stanovuje, e portoviská
musia zosta portoviskami
a vlastníci zabúdajú na to, e na
ihrisku má nemalý majetok aj telovýchovná jednota. No a za takýchto podmienok sa a-ko nájde investor alebo tedrý sponzor,
ktorý by nás finanène podporil.
* Z èoho vlastne TJ funguje?
- Z rozpoètu mestskej èasti dostávame roène 170 tisíc a rovnakú
èiastku musíme zohna od sponzorov, aby sme preili. Naa vïaka patrí Potravinám Esko, Mäsiarstvu Piaèek a firme JJJ STAVBUILD. Z peòazí platíme hospo-

Mustvo "starých pánov", horný rad z¾ava: Ján Mihaloviè, Stanislav Fatyka, Frantiek Jaro, Jozef Bieloviè,
Stanislav Orth, tefan Mihaloviè, Igor Jurík, Milo Mihaloviè, ¼ubomír Matúek, Vladimír Kuboviè, Peter
Fatyka, ¼ubomír Ragas, Bohu Pilváò, Milo Fatyka a Pavol Malinovský.

Mustvo A, horný rad z¾ava: Vladimir turm (èlen výboru FO), Vrao Rokyta, Tomá Furinda, Peter Sodoma,
Rudolf Polák, Igor Mravec, Matej Fodor, Jozef Bieloviè (predseda FO), dolný rad z¾ava: Vojto Molnár, Patrik
Roman, Juraj Novák, ¼ubomír Matúek, Juraj Rakovský a tefan Pilváò (najstarí èlen FO).
dára, ktorý sa stará o údrbu ihriska a dresy hráèov, platíme rozhodcov, cestovné a obèerstvenie
pre hráèov po zápasoch. Nai
hráèi dostávajú len dresy, kopaèky si u kupujú sami. Hráme v 5.
bratislavskej lige, kde nae A
mustvo obsadilo minulý rok
ieste miesto. Pochváli sa môeme najlepím strelcom v celej súai, ktorým je Patrik Roman.
* Ko¾ko mustiev má vá futbalový oddiel?
- Máme A mustvo, mladích iakov, prípravku a "starých pánov".
Kategóriu dorastencov nemáme
vôbec. Mrzí nás, e chlapci v Záhorskej Bystrici neostali verní futbalovej tradícii a e futbal nehrávajú ani tí, ktorí majú ihrisko len
pár metrov od domu. Paradoxne,
na tréningy k nám cestujú chlap-

ci aj z iných mestských èastí Bratislavy a v prípravke a u mladích
iakov viac záujmu o to, aby ich
deti portovali, majú prisahovalci ako domorodci. Teí nás vak,
e tí, ktorí sa futbalu venujú, to
robia pre rados z pohybu
a z hry.
* A èo "starí páni"?
- Z tých by si mohli mladí bra príklad. Futbal si zahrajú aspoò raz
do týdòa. V lete na ihrisku, v zime v telocvièni Elektrovodu. Hrá-
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10.000 pre prvé diea

vajú priate¾ské zápasy s rovnakými mustvami z iných mestských
èastí a okolitých dedín.
* Èo by ste zaelali telovýchovnej jednote a sebe do
ïalích rokov?
- Aby sa nám podarilo vyriei
problémy okolo pozemkov, na
ktorých je ihrisko a aby mláde
nevysedávala doma pri televízoroch a poèítaèoch, ale prila sa
rozhýba na ihrisko.
Zhovárala sa Mária Kostková

Pod¾a Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci rodièom
novonarodeného dieaa, ktorí majú trvalý pobyt v Záhorskej
Bystrici, Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica poskytuje jednorázovú peòanú dávku vo výke 3.000,-Sk.
Starosta Mestskej èasti zvyuje tento príspevok jednorázovo na
10.000,-Sk pre prvé diea narodené v roku 2006.

z obcí

Bezhranièný región Stupava a okolie + Marchfeld
Stupava - Lassee Mylienka vytvori bezhranièný región so spoloènou témou - aiskový región
Klimatickej aliancie Slovensko/
Rakúsko rezonuje u od júla roku
2005. Vtedy bol podaný projektový zámer (mestom Stupava),
ktorý zaujal partnerskú organizáciu "umwelberatung" Niederösterreich, ktorá okrem iného zdruuje obce regiónu Marchfeld. Nasledovali ïalie kroky a spoloèné
stretnutia zamerané na formulovaní spoloèných zámerov a cie¾ov pre naplnenie mylienky klimatickej aliancie na tomto území.
V septembri sa konala prvá ve¾ká
prezentácia projektových zámerov Slovensko-Èesko - Rakúsko
v meste Melk. Toto vyústilo do
podpísania zmluvy o partnerstve
medzi obcami Stupava a okolie
(Zohor, Záhorská Bystrica, Lozorno, Láb, Marianka) a obcami regiónu Marchfeld. Rakúsky partner vypracoval projekt pre program Interreg IIIA a podobný - zrkadlový projekt podalo i mesto
Stupava. Pilotné podujatie - tart
rakúskeho projektu sa konalo
v sobotu 29. januára v mesteèku
Lassee v tunajej základnej kole. Z naej strany sa na òom zúèastnili predstavitelia obcí - primátor mesta Stupava Ing. J. Bele, starostka ¼. Havranová (Zohor), starostovia ¼. Haramia (Lozorno), V. Kuboviè (Záhorská
Bystrica), poslanci obecných zastupite¾stiev, uèitelia, pracovníci
obecných úradov, zástupcovia
zdruení a spolkov, spolu sedemdesiat osôb. Takýto ve¾ký záujem a osobnú úèas na podujatí
nai partneri ani neèakali a boli
ve¾mi poteení, e projekt nestojí
na vode, e má reálnu podporu
samosprávy i verejnosti. Na podujatí sa zúèastnili zástupcovia
ministerstiev ivotného prostredia Rakúska a Slovenska - za nau stranu ministerstvo zastupoval
Ing. ¼. iak a jeho partnerom bol
krajský rada Dipl. Ing. Josef
Plank.
Na úvod - po zahrievacom kole
v podaní hudobnej skupiny I. hudobný spolok Lassee- a ve¾mi
flexibilným moderátorom (vetci
prítomní spievali refrén Gruss
Got, Guten Tag...) bola spustená
videoprojekcia o projektovom zámere a hlavnej téme stretnutia klimatickej aliancii. Nasledovalo
interview najprv s Dipl. Ing. Karlom Garmmanitschom, starostom Lassee a potom s primátorom mesta Stupava Ing. Jánom
Beleom. Obaja predstavitelia
hovorili o súèasnom stave a oèakávaniach, ktoré si od realizácie

projektu s¾ubujú. Situácia je síce
rozdielna, rakúski partneri sú
v niektorých oblastiach (separovaný zber, recyklácia, vyuívanie
obnovite¾ných zdrojov energie)
vpredu, ale sú ochotní v záujme rozírenia
regiónu odovzdáva
svoje
skúsenosti
a napomôc tak vyrovnaniu rozdielov
v regiónoch. O obciach zapojených do
Klimatickej aliancie
u nás informoval Pavel Slezák. Predstavil
spoloèný záujem Stupavy, Zohora, Lozorna, Záhorskej Bystrice, Lábu a Marianky
uplatòova princípy
udrate¾ného rozvoja
v tomto regióne,
chráni
prírodu
a zdroje energie,
chráni pôdu, vodu,
vzduch pre budúce
generácie. Podporu
projektu vyjadrili aj
zástupcovia rezortov
ivotného prostredia,
Ing. iak s radosou

kontatoval, e je hrdý na to, e
ako prvý región zo Slovenska je
práve okolie Stupavy (veï je Stupavèan a Záhorák! pozn. redakcie). Ve¾mi efektný bol záver po-
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dujatia - na ve¾kej mape regiónu
boli vyznaèené slovenské a rakúske obce. Hranica medzi krajinami bola vyznaèená èervenou
stukou - tú postupne odopínali
predstavitelia ministerstiev. Potom starostovia obcí postupne
prichádzali k mape a na svoju
obec pripevnili tabu¾ku s nápisom Klimatická aliancia. Potom
organizátori podujatia odovzdali
starostom manuál projektu a zazneli hymny. Nasledovala neformálna èas v jednotlivých stánkoch, v ktorých sa predstavili nielen obce, ale zdruenia a spolky
pôsobiace v tomto regióne, prebiehala súaná anketa a na záver vylosovanie cien, ktoré venovali zástupcovia obcí a zdruení.
Stretnutie susedných obcí na
takejto úrovni malo pozitívny
vplyv na vetkých úèastníkov,
bolo mimoriadne bezprostredné
a srdeèné. Pri poháriku dobrého
vína (od stupavských záhradkárov) padali aj jazykové bariéry,
diskutovalo sa, ochutnávalo
a mono sa rodili aj plány, ktoré
sa môu pri realizácii projektu
uskutoèni. Polroèná spoloèná
práca na projekte bezhranièného
regiónu vyvrcholila jeho odtartovaním na rakúskej strane.
Mesto Stupava a partnerské
obce podali zrkadlový projekt na
tému aiskový región Klimatickej aliancie Stupava a okolie Marchfled dòa 4. februára v rámci programu INTERREG IIIA.
-ps-

z obcí
Mestský ples v Stupave

Vyvrcholením krátkeho faiangového obdobia v naom meste bol u
tradièný mestský reprezentaèný ples pod zátitou primátora mesta,
ktorý bol v sobotu 5. februára. Po slávnostnom prípitku, ktorý predniesol primátor Ing. Bele ples taneènými kreáciami otvorili taneèníci
pod vedením tancmajstra Mariána Valovièa. Do tanca hrala hudobná
skupina Ex zo Záhorskej Vsi, pre hostí bol pripravený prebohatý bufet
studených i teplých jedál (a jedlo sa a do bieleho rána) - skutoèná
pastva pre oèi i ústa- dielo kolektívu kuchyne Retaurácia Stupava a
majstra kuchára p. Biharyho. Ve¾mi chutná bola i primátorská torta ozdobená stupavským erbom z marcipánu. O polnoci bola vylosovaná
tombola. Výaok z nej je urèený pre stupavské koly, ktoré sa zapoja do súae o najkrajie dyòové straidlo pri príleitosti Slávností kapusty. Dobrá nálada, priate¾ské stretnutia a stále plný parket boli najlepou vizitkou pre toto podujatie, ktoré pripravilo Mestské kultúrne
stredisko v Stupave.
-ps-

Papuèák - u je basa pochovaná

Faiangy, Turice, Ve¾ká noc bude - ozývalo sa v utorok 8. februára na
hornom i dolnom konci Stupavy. Skupinka nadencov, ochotníkov
vetkých vekových kategórií opä vytiahli háby a masky, aby bujaro
s harmonikou a dobrou náladou oznámili, e konèia faiangy a zaèína pôstne obdobie. Hoci ich bolo pomenej ako minulý rok (na tom sa
podpísala i treskúca zima) svoju úlohu splnili a veèer ete zvládali
faiangovú zábavu aj basu o polnoci pochovali...

Poiar v zipke

Stupava - Ohniskom alebo lepie povedané najprv brlohom pre bezdomovcov sa stala opustená administratívna budova bývalej zipky.
Medzi bytovými domami v pomerne runej èasti mesta zostala po
zmene majite¾a napospas svojmu osudu. Nebolo treba dlho èaka,
aby v opustených prietoroch nali svoj domov stupavskí bezdomovci. Tí sa sem nasahovali vo ve¾kom týle, nanosili sem obsah nieko¾kých kontajnerov atstva, paplónov, matracov a vetkého, èo by sa
mohlo uplatni pri ich bývaní. Dvere a okná odniesli iní, take v týchto mrazivých dòoch bolo treba i kúri. Staré kamna vak neboli najlepím rieením. Pravdepodobne pri varení sobotòajieho (5.2.) obeda
sa oheò stal zlým pánom. Poiar sa privolaným hasièom podarilo
okamite uhasi. O materiálnych kodách ako hovori, hoci ani výjazd a zásah nie sú zadarmo. Domácich vak doma nenali, rozpàchli sa ete pred príchodom pomoci. Po zásahu priiel na miesto poiaru primátor mesta Ing. Bele, ktorý kontatoval, e vyzve majite¾a
objektu, aby v èo najkratom èase vykonal opatrenia, ktoré mu ukladá ako vlastníkovi zákon. Po "karkulke" sa tu rysuje ïalí objekt, z ktorého obèas vy¾ahnú plamene. A to Stupava a jej obyvatelia urèite
nepotrebujú!
-ps-

Ulicu Rovnú nájdete pri trati

Stupava - Aj taká názvoslovná komisia pre pomenovanie novovznikajúcich ulíc môe ma problém. Proti jej návrhu pomenova novú ulicu
v lokalite pri bývalom klimatizaènom sklade a "pri elezniènej trati"
názvom Pri trati sa postavili obèania, ktorí tu budú býva s petíciou.
Pridelený názov povaujú za taký, ktorý môe spôsobi isté nedorozumenia. Výhrady vychádzajú z predpokladu, e komisia nerátala s odstránením ko¾ajníc, ku ktorému môe v budúcnosti prís a tie so skutoènosou, e názov ulice môe v prípade snahy o odpredaj domu
odplai potenciálneho zákazníka. Keï dom stojí "pri trati" asi tam bude eleznièná premávka a teda aj hluk. S týmito výhradami sa obrátili
na zastupite¾stvo, ktoré u názov schválilo, a iadali poslancov, aby
názov zmenili. Po búrlivej diskusii, kde padali argumenty v prospech
komisie, ktorá vychádzala z presvedèenia, e treba bra do úvahy
miestne reálie, ktoré najlepie vystihujú danú lokalitu a po argumenty, e sem prichádzajú noví obyvatelia a vetci svorne iadajú zmenu
názvu a ich odmietnutie bude prvou negatívnou skúsenosou s miestnou samosprávou, poslanci hlasovaním rozhodli o zmene názvu
ulice, ktorá sa bude odteraz vola Rovná.

Kot zelí

Na Valasku k tradièným zdrojom obivy patrili zemiaky a "zelí", ktoré je nato¾ko ob¾úbené, e kadá jedna gazdinka má svoj osvedèený
recept. Zelí na rozdiel náho stupavského zelá má rôzne chute
a pripomína skôr aláty a èalamády. Na kote zelí, ktorý sa konal 12.
februára v Hovìzí porota ochutnávala 47 vzoriek. Zelé rodiny Nemcových z Mástu získalo tvrtú cenu.
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Benzínka doslúi v decembri

Stupava - Osud èerpacej stanice na kriovatke Hlavná - Nová ulica
je definitívne speèatený. Primátor mesta rokoval s majite¾om zariadenia - spoloènosou Slovnaft o ukonèení prevádzky. Rozhodnutie
o odstránení stavby je u vydané a po rokovaní s majite¾om bolo dohodnuté, e sa prevádzka predluje za podmienky, e stavba bude
odstránená do 31. decembra tohto roku. Mesto odkúpi pozemok, na
ktorom èerpacia stanica stojí, prièom terají majite¾ je zo zákona povinný zlikvidova stavbu odborným spôsobom. Keïe tu môe ís aj
o zneèistenie ivotného prostredia - kontamináciu pôdy alebo vody
- likvidáciu bude zabezpeèova peciálna firma na náklady majite¾a.
Mesto predpokladá, e vzniknutá plocha bude revitalizovaná. Odstránením benzínky sa zvýi bezpeènos v tejto èasti mesta a eliminuje ekologická záa a zneèisovanie ovzduia, pôdy i podzemných
vôd.
-msú-

z obcí
SEPAROVANÝ ZBER
Na území náho mesta sa v tomto období z komunálneho odpadu vytrieïujú papier, sklo a nebezpeèné zloky komunálneho odpadu. Prebiehajú rokovania o rozírení separovaného zberu najmä o PET f¾ae. O zavedení nových zloiek separovania Vás budeme informova obvyklým spôsobom (Podpajtúnske zvesti, úradné tabule, mestský rozhlas, letáky do domácností).
Na papier a sklo sú pri bytových domoch rozmiestnené 1100 l kontajnery s farebným oznaèením vrchnákov - modré na papier, zelené na sklo. Za tieto kontajnery
jednotlivé bytové domy samostatne neplatia. Vytriedený papier a sklo do nich môu dáva obyvatelia vetkých bytových domov nachádzajúcich sa v okolí kontajnerov (napr. obyvatelia bytového domu na kolskej ulici môu pouíva kontajner
na separovaný zber na Hlavnej ulici).
V rodinných domoch prebieha separovaný zber vrecovým systémom, vrecia sa
6x do roka vykladajú na chodníky pred rodinné domy, odkia¾ ich pracovníci
MsPTS odváajú do strediska separovaného zberu.
Ak vám nepostaèujú vrecia alebo frekvencia odvozu vytriedených zloiek, vyuite
nasledujúcu monos:
>odviez plné vrecia do areálu strediska separovaného zberu na skládke v Stupave, kde sú vyhradené boxy na sklo a papier, o.i. sa tu nachádzajú aj boxy na
vyradené chladnièky, mraznièky, v stredisku je vyhradený kontajner na televízory,
monitory, iarivky a pod (podrobnejie informácie v èasti "Zber nebezpeèných
zloiek odpadu").
V prípade, e obèan nedostane vrecia pri odvoze papiera a skla z rodinných domov na výmenu, môe si nové vyzdvihnú na vrátnici MsPTS v èase od 7.00 15.30 (obedòajia prestávka je od 11.45 - 12.30) alebo môe separovaný odpad
vyloi pred dom aj v inom zviazanom vreci.
Vzh¾adom na èastú prítomnos neiadúcich prímesí vo vyzbieranom papieri a skle
si Vás dovo¾ujeme oboznámi s tým, èo sa smie a nesmie zbiera.
PAPIER:
zbiera sa: zmieaný papier (noviny, èasopisy, telefónne zoznamy, katalógy, cenníky, knihy bez tvrdých dosiek, lepenky, vlnité lepenky)
nezbiera sa: mastné a silne zneèistené papiere, obaly od nápojov a mlieka,
kopírovací papier, samoprepisovací papier a faxový papier, papier s plastom a
kovovými súèasami, tvrdé obaly z kníh, skartovaný papier, brúsny papier a pauzovací papier.
SKLO:
zbiera sa: zmieané odpadové sklo
nezbiera sa: silno zneèistené f¾ae a sklené obaly, zrkadlá, porcelán, keramika a
ma¾ované sklo, obrazovky televízorov, iarovky, iarivky, sklobetónové tvárnice,
oce¾ou vystuené sklo, varné sklo, kritá¾ové sklo, kovové vrchnáky, lepené autosklá, plastové f¾ae, kovy, drevo, plastové f¾ae a iné odpady, ktoré nie sú sklom.

Vedeli ste, e?

Recyklácia jednej hliníkovej plechovky uetrí elektrinu potrebnú na
chod poèítaèa alebo TV poèas troch hodín.
Recyklovanie papiera zniuje zneèistenie ovzduia o 75%, vody
o 35% a spotrebu energie o 75%.
Priemerná domácnos dnes "vyhodí" 10-50% z cien potravín a nápojov len na ich obaly.

Exkurzia za triedením odpadov

Stupava - Súèasou náho kadodenného pracovného dòa je problematika likvidácie odpadov. Zvlá teraz stoja obce pred dôleitými
rozhodnutiami ako pokraèova ïalej v separácii ïalích komponentov
a s tým súvisia i problémy s odberate¾mi, organizáciou zberu atï. Ïalou otázkou je zdruovanie a spolupráca medzi obcami, pretoe tieto
problémy môeme riei spoloène. MsKS pripravilo exkurziu do Palárikova a mesta urany, pretoe tieto obce sú zapojené do medzinárodnej siete obcí smerujúcich k nulovému odpadu. Po prvej návteve
(písali sme o nej v minulom èísle) sme zistili, e sa nachádzame v rovnakých podmienkach a urèite je ve¾a vecí, ktoré môeme prevzia
alebo nás môu inpirova práve pri organizácii a zabezpeèení ïalieho triedenia komunálneho odpadu.
Exkurzia zameraná na prezentáciu koncepcie triedenia odpadov
v Palárikove a uranoch, sa uskutoèní v pondelok dòa 28. februára.
Záujem o úèas prejavili aj susedné obce, èo je dobré znamenie, e
môeme h¾ada aj spoloèné rieenia pre ïalie smerovanie v oblasti
environmentálnych záaí, ktoré predstavujú skládky netriedeného
odpadu.
-ps-

KALENDÁR ZBERU A ODVOZU VYTRIEDENÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
V ROKU 2005 Z RODINNÝCH DOMOV.
MESIAC DÁTUM DEÒ
DRUH
ODPADU MIESTO OB.
02/2005 22.2.
utorok
papier, sklo
chodník pred RD I.
23.2.
streda
papier, sklo
chodník pred RD II.
24.2.
tvrtok
papier, sklo
chodník pred RD III.
04/2005 26.4.
utorok
papier, sklo
chodník pred RD I.
27.4.
streda
papier, sklo
chodník pred RD II.
28.4.
tvrtok
papier, sklo
chodník pred RD III.
06/2005 21.6.
utorok
papier, sklo
chodník pred RD I.
22.6.
streda
papier, sklo
chodník pred RD II.
23.6.
tvrtok
papier, sklo
chodník pred RD III.
08/2005 23.8.
utorok
papier, sklo
chodník pred RD I.
24.8.
streda
papier, sklo
chodník pred RD II.
25.8.
tvrtok
papier, sklo
chodník pred RD III.
10/2005 25.10.
utorok
papier, sklo
chodník pred RD I.
26.10.
streda
papier, sklo
chodník pred RD II.
27.10.
tvrtok
papier, sklo
chodník pred RD III.
12/2005 13.12.
utorok
papier, sklo
chodník pred RD I.
14.12.
streda
papier, sklo
chodník pred RD II.
15.12.
tvrtok
papier, sklo
chodník pred RD III.
Oprávnená osoba: Mestský podnik technických sluieb Stupava, Dlhá è. 11,
tel. 65 934 112
Pre kalendár zvozu papiera a skla sú urèené nasledovné obvody pod¾a ulíc:
Obvod è. I. abáreò, Marcheggská, Pri majeri, Lipová, Továrenská, Keltská, Krína, Záhradná, Mierová, Sládkovièova, Wolkerova, Veterná, Bernolákova, Vajanského, Dlhá, Robotnícka, Zemanská, Mlynská, Agátová, Cementárenská, Kúpe¾ná, Bezruèova, eleznièná, Stredná, Pri trati, Zadná, Na aleji, Zdravotnícka.
Obvod è. II. Hlavná, Hviezdoslavova, Bottova, Dolná, Záhumenská, Devínska cesta, túrova, Hollého, Juraèkova, kolská, Marianska, Krátka, Strelnica, M. Benku,
Na Dieloch, Vinohradská, Karpatská, Sadová, Pri kríi, Nám. Sv. Trojice, Nám. M.
R. tefánika, Cintorínska, Pod Kremenicou, Gatanová, Javorová, Jaseòová,
Kvetná, Bazová, Lúèna, Pri Borníku, Debnáreò, Kalvárska, Moyzesova, Hurbanova, Hodova.
Obvod è. III. Slovenská, Bitúnková, Pri Potoku, Drustevná, F. Kostku, Paitná,
Kalinèiakova, Po¾ná, Ul. SNP, Nám. SP, Malacká, Rímska, Nová, Duklianska, Lesná, Na Kopcoch, Park, Obora, U Kozánka.
Obyvatelia rodinných domov a meních bytoviek (4 byt. jednotky) vyloia vrecia
s vytriedeným sklom a papierom v urèený deò pod¾a obvodu do 7.30 h. na chodník pred domom tak, aby tieto neprekáali chodcom. Nie je dovolené vyklada vrecia skôr, ako v urèený deò. Jednotlivé obvody pod¾a ulíc sú vyznaèené v poslednom ståpci - èíslo obvodu.
Vyloené vrecia s vytriedeným vyuite¾ným odpadom musia by zaviazané!

Podnikanie s odpadmi

Predstava, e sa dá podnika aj v oblasti likvidácie a triedenia odpadov sa mono zdá nereálna. Vstupom do EÚ sa vak výrazne mení legislatíva a zvyujú sa nároky na ochranu ivotného prostredia. Súèasou nových a tvrdých noriem je i dôraz na triedenie odpadov a predovetkým ich skládkovanie. Tu sa otvára, vïaka monosti získa
podporu z Recyklaèného fondu, priestor pre podnikate¾ské subjekty,
ktorých podnikate¾ským zámerom je triedenie odpadov a ich ïalie
spracovanie. V naom regióne sa týmto smerom bude ubera aj firma
Recykling-Daniela Siváková so sídlom v Lábe. Firma sa zameriava na
zber triedeného odpadu - komodita stavebná su, betón, asfalt, kameò. Tento materiál sa drtením spracuje na drvu, ktorú mono ïalej
poui na vysprávky cestných povrchov, spevnenie parkovacích a príruèných plôch, na zaváku a podobne. Stavebník za uloenie stavebnej sute zaplatí cca 50% z ceny, ktorá je dnes bená na jestvujúcich
skládkach. V súèasnosti je v platnosti zákon (zákon o odpadoch è.
223/2001), ktorý ukladá uloenie stavebnej sute na pecializovaných
skládkach a to v prípade, e takáto oficiálne existuje v okruhu 50 kilometrov od miesta bydliska stavebníka. Firma v Lábe (sídli v areáli
bývalého drustva) zaène fungova 1. marca t.r. a svojho druhu je prvá na Záhorí. Je jednou z prvých lastovièiek podnikania v oblasti recyklácie odpadov a dúfajme, e prispeje ku skvalitneniu ivotného prostredia v naom regióne. Bliie informácie: 0908 402 206.
-ps-
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z obcí

Príchod Slovanov a vytvorenie ich prvých politických truktúr
- pokraèovanie z èísla 1/2005Vznik tzv. avarského kaganátu znamenal rozsiahle kultúrne a geopolitické
zmeny, ktoré sa plne dotýkali aj Slovanov - èas z nich sa dostala do úzkej
závislosti od nomádov, kým iné kmene
si svoju nezávislos aspoò z èasti udrali. Archeologickým odkazom tejto
doby sú rozsiahle pohrebiská s prevahou kostrových hrobov. Jedno z nich
sa nachádzalo aj na okraji stupavského
katastra v polohe Lokvy pri Morave.
Termín "lokvy", ktorý znamená v chorváètine moèiar, signalizuje, e nekropola bola pôvodne situovaná do neosídlenej oblasti. Iste nie náhodou. Napr.
pod¾a predstáv starých Slovanov svet
màtvych a ivých odde¾ovali práve vody. Vybratie tohto konkrétneho miesta
teda môe súvisie s reflexiou prírodných podmienok do sídelného procesu
Slovanov v danom období. Hoci je
v publikáciách oznaèované ako slovansko-avarské pohrebisko pri Záhorskej
Bystrici, bliia lokalizácia ukázala, e
súvisí so sídelnými dejinami Stupavy.
Spolu s analogickým pohrebiskom
v Devínskej Novej Vsi typologicky tvorí
severozápadnú hranicu avarského mocenského a kultúrneho vplyvu.
Pohrebisko bolo objavené na jar roku
1966 poèas exploatácie piesku z mierne vyvýenej duny, porastenej agátovým lesom. Nálezy objavil stráca
pieskovne J. Bilaèiè a zahlásil ich do
Slovenského národného múzea v Bratislave. Archeologický výskum pod vedením Dr. ¼. Kraskovskej prebiehal
v rokoch 1966 - 1970. Spolu sa preskúmalo 262 hrobov, asi 40 bolo znièených ete pred príchodom archeológov. Popri kostrových hroboch sa nalo i 8 popolníc so spálenými kostièkami pochovaných, no chudobným inventárom (noík, pracka) patriacich
evidentne Slovanom. Ako urny slúili
hrnce vysoké do 23 cm, niektoré
zdobené rytým ornamentom.
Viac informácií poskytol výskum kostrových hrobov. Hoci pre zlý stav antropologického materiálu bolo moné pohlavie pochovaných dedukova iba na
základe sprievodného inventáru, dôleité je zistenie troch jazdeckých hrobov. Hrobové jamy kopali v piesku a
po spodnú ílovitú vrstvu, teda do håbky
cca 200 cm. Po truhlách, resp. vydrevení hrobov sa zachovali len elezné
skoby. Màtvi leali na chrbte v natiahnutej polohe, niektoré kostry boli rozhádzané. To znamená, e nie dlho po
uloení tela do zeme sa k nemu prekopali vykrádaèi hrobov. Do úvahy prichádzajú buï kultové príèiny (vampirizmus), alebo jednoducho snaha obohati sa krádeou.
Napriek tomu sa vo viacerých hroboch
nali perky a okrasy odevu. Ako typicky muská ozdoba slúil koený opasok pobitý kovaniami. V starej dobe

boli tepané zo vzácnych kovov, v mladej odlievané z bronzu. Na pohrebisku
sa nali obdånikové kovania s grifom,
perforované a zdobené rastlinnými
úponkami, i kovania jazykovitého tvaru.
Samostatnú pozornos si zaslúi garnitúra elezných kovaní zdobených striebornými tauzovanými a platovanými
geometrickými ornamentami, ktoré pochádzali z alamansko-bajuvarskej oblasti (dnené Bavorsko). V prostredí
stredného Podunajska predstavuje táto
garnitúra unikátny import. Na druhej
strane ako typický nomádsky muský
perk mono interpretova návlieèku na
vrkoè, bený predmet aj na iných avarských pohrebiskách. Z bronzu boli odliate hrkálky, ktoré sa pouívali ako súèas konského postroja. Takúto funkciu
plnila zrejme aj malá falérka zo zlatej
fólie zdobená perlovcovým ornamentom a úponkou. K priamym dokladom
jazdectva mono pripoèíta popri fragmente zubadla i elezný strmeò a eleznú ostrohu, pochádzajúcu ete
z rímskeho obdobia.
Spomedzi enského perku boli zastúpené predovetkým náunice. Za luxusný artefakt mono povaova krúok zo
zlatého tordovaného drôtiku. Benejie boli obdobné krúky z bronzoviny, niektoré zakonèené esovitou sluèkou alebo hroznovitým príveskom,
v jednom prípade kónickým eshranným príveskom, ktorý bol vytvorený
kombináciou èierneho skla a bronzu.
Typologickú kolekciu náuníc dopåòa
perk s navleèenou plechovou perlou.
eny sa zdobili i náhrdelníkmi zo sklených perál, v detskom hrobe sa zachoval aj bronzový pásikový prsteò.
Len v 16 hroboch sa nali militáriá, teda súèiastky vojenského výstroja a výzbroje. Zastúpená je ab¾a, meè, ako
i ïalie zlomky seèných zbraní. Nájdené trojostré strelky a strelky so spätnými krídielkami dokladajú pouitie luku,
ve¾mi úèinnej nomádskej zbrane. Ako
zbraò slúili i bojové sekery.
Prácu remeselníkov reprezentujú medzi
nálezmi z pohrebiska elezné nonice,
obojruèný nô - poriez, vrták, idlo, hlinené prasleny ako doklady tkania látok,
ale aj unikátna elezná nákova kónického tvaru. Ako predmety kadodenného pouitia treba spomenú noe,
súpravy na kresanie ohòa, kamenné
oslièky, èi kovové okutia z drevených
vedierok. Pohrebisko v polohe Lokvy,
na ktorom sa pod¾a ¼. Kraskovskej pochovávalo od pol. 7. do konca 8. storoèia, potvrdzuje dôleité postavenie
Bratislavskej brány vo vèasnom stredoveku, predovetkým vzh¾adom na
dunajské prechody a komunikaèný ah
Záhorím.
Postupné zahusovanie slovanského
osídlenia v oblasti stredného Dunaja
viedlo k vytváraniu prvých politických
truktúr, ktoré získavali nadkmeòový

charakter. Tmeliacim èinite¾om bolo
najmä vonkajie ohrozenie, ktoré od
konca 6. storoèia predstavovala nomádska Avarská ría, rozprestierajúca
sa na níinách dneného Maïarska.
V rôznorodom etnickom zloení ríe
boli vedúcou zlokou turkitskí Avari,
ktorí podmanené kmene tvrdo utláèali.
Ako sa u uviedlo, Stupava leala na
okraji ich priameho mocenského vplyvu. Avak tu usadlé slovanské obyvate¾stvo urèite patrilo k tým, o ktorom sa
zmieòuje franský kronikár Fredegar, e
kruto trpelo pod avarskou nadvládou.
Roku 623 sa Slovania vzbúrili a pod
vedením franského kupca Sama si vydobyli slobodu. Pod¾a mnohých bádate¾ov centrum Samovej ríe sa nachádzalo niekde na strednom Dunaji, najskôr v trojuholníku Bratislava - rakúska
Krema a moravský Výkov a oblas
Stupavy urèite do neho patrila. Samova
ría vak netrvala dlho a po Samovej
smrti roku 658 sa tunají Slovania
pravdepodobne opä dostali do závislosti od Avarov.
Existencia Samovej ríe pravdepodobne nezostala bez vplyvu na ïalí politický vývin medzi naddunajskými Slovanmi. V ich radoch prebiehal integraèný proces, ktorý vyvrcholil na konci 8.
storoèia po zdrvujúcich porákach
Avarov cisárom Karolom Ve¾kým do
zaloenia dvoch nezávislých slovanských knieatstiev s centrami na dolnej
Morave a v Nitre. Politickú hranicu medzi nimi tvorili hrebene Malých a Bielych Karpát, take Záhorie spolu s Dolným Rakúskom a vlastnou Moravou
tvorili Moravské knieatstvo a územie
na východ od hrebeòov Malých a Bielych Karpát patrilo Nitrianskemu knieatstvu. Východné hranice tohto knieatstva nie je moné na úrovni dneného poznania presne vymedzi. Mohli lea na Hrone, ïalej na východ v oblasti
Novohradu alebo Gemeru, no niektorí
bádatelia uvaujú aj o Slánskych vrchoch na východnom Slovensku. Obe
knieatsvá sa roku 833 spojili, keï moravské kniea Mojmír I. okupoval
Nitriansko a jeho vládcu Pribinu vyhnal
do cudziny. Týmto aktom vznikol na naom území prvý ranofeudálny tát, ktorý voiel do uèebníc histórie pod
názvom Ve¾ká Morava. Ako významný
politický a mocenský èinite¾ vydral
v strednej Európe a do roku 907, keï
bol rozvrátený inváziou staromaïarských kmeòov. Na jeho tátoprávne
výdobytky a tradíciu nadviazali v 10.
storoèí tri novovznikajúce táty Uhorsko, Èesko a Po¾sko.
Napriek tomu, e Stupava sa nachádzala v blízkosti najvýznamnejích ve¾komoravských politických centier, akými boli Devín a Bratislava, zatia¾ sa jej
postavenie vo ve¾komoravskom období
nepodarilo uspokojivo doloi archeologickými nálezmi. Bude to súvisie
11

pravdepodobne s tým, e tu bola zachovaná sídlisková kontinuita a moné
pozostatky po starom osídlení sú prekryté dnenou zástavbou. Stupava navye leala na dôleitej obchodnej ceste, ktorá spájala Staromoravské knieatstvo s Nitrianskym knieatsvom a
Zadunajskom jednak smerom na Lamaè a Bratislavu, resp. Devínskú Novú
Ves a Devín, jednak priesmykom cez
Malé Karpaty smerom na Svätý Jur,
nad ktorým bolo v tomto období mocné hradisko Nitrianskeho knieatstva
na vrchu Netich. Táto skutoènos do
istej miery vyváila niiu hospodársku
atraktívnos Záhorskej níiny, pokrytej
z väèej èasti málo úrodnou, pieskovitou pôdou.
Strategický význam Bratislavskej brány
pod¾a súèasných poznatkov viedol
k takej truktúre osídlenia, v ktorej musel zákonite zohra svoju úlohu i región
Stupavy. Urèité indície, e i v rámci irieho teritória dneného mesta mono
oèakáva ve¾komoravské nálezy, poskytol prieskum pracovníkov Archeologického múzea SNM, ktorí za nadjazdom cesty na Vysokú pri Morave zistili
výskyt hlinených èrepov z hrncovitých
nádob, zdobených vlnicou. Pod¾a ich
tvaru, výzdoby a technológie mono
predpoklada, e sa tu rozkladalo ve¾komoravské sídlisko. Vzh¾adom na to,
e na lokalite nebol zatia¾ realizovaný
terénny výskum, o charaktere osady
nie je moné poveda niè bliie. Vychádzajúc z detailného prieskumu okolitého teritória sa predpokladá, e osídlenie mohlo popri inom súvisie s exploatáciou blízkych loísk bahenných
elezných rúd. V ich spracovaní boli
ve¾komoravskí remeselníci skutoènými
majstrami a to i napriek nízkej vyaite¾nosti tejto suroviny.
Zaujímavú interpretáciu postavenia
Stupavy v predve¾komoravskom a ve¾komoravskom období podáva historik
V. Sedlák. Vychádza z názvu obce, ktorý odvodzuje nie od nástroja stupa, ale
od slovesa stúpa. Pod¾a jeho názoru
motiváciou na pomenovanie obce (hradu, hradiska?) nebola existencia stúp,
ale hranièiarske zamestnanie jej obyvate¾ov v èase existencie dvoch nezávislých knieatstiev pred inváziou starých Moravanov do Nitrianska. Ako
analógiu pouíva pomenovanie západoèeského Chodska, ktoré je tak isto
odvodené od hranièiarskeho zamestnania Chodov, t. j. chodenia po hranici.
Ako podporný argument uvádza nemecký názov hradu Stupava (Pajtúnu)
- Peillenstein, ktorý odvodzuje zo slova
beillen, èo v starom stredonemeckom
dialekte znamená stúpa, ale aj sledova.
Dokonèenie v èísle 3/2005
(Z rukopisu monografie
o Stupave autor Dr. Vladimír Turèan)

strecha na splátky

ISOVER - strené tepelné izolácie
(alebo: zateplovanie strechy s JJJ STAV-BUILD-om)
Na izolovanie kontrukcií,
kde tepelná izolácia nie je
zaaovaná tlakom /do podkroví a sadrokartónových
prieèok/ je ISOVER ve¾mi
vhodným materiálom. Je vyrábaný na báze sklených
vlákien a charakteristický
vysokou elasticitou. Vïaka
tomu sa zbytoène nezaauje krov. Elasticita umoòuje aj balenie izolácie na
1/6 objemu, ktoré je výhodné pri doprave, manipulácii
a skladovaní. Napríklad pod
pazuchou èlovek odnesie
na podkrovie naraz a
15,6m2 izolácie hr. 5cm.
Avak najväèou výhodou
izolácií balených v rolovaných pásoch je ich jednoduchá a bezodpadová montá. Pri akejko¾vek vzdialenosti krokiev v podkroví sa
z pásu jednoducho noom
odree doska s rozmerom
pod¾a potreby. Naproti tomu
pri doske z èadièovej vlny
s rozmermi 50 x 100cm
a benej vzdialenosti krokiev 80cm, vzniká na kadej
doske odrezok 20cm, ktorý
väèinou skonèí ako odpad.
V prípade potreby môu
stavbári poui univerzálnu
izolaènú dosku ISOVERMERINO , èo sú ve¾mi kvalitné izolaèné dosky urèené
najmä na izoláciu odvetra-

ných fasád a sendvièových
stien. Zo irokého sortimentu výrobkov stojí za spomienku pás ISOVER-ROLLISOL, urèený na vytvorenie
druhej izolaènej vrstvy v podkroví, prièom povrstvenie
hliníkovou fóliou slúi ako
parozábrana.
Neustále zvyovanie cien
energií nás núti perspektívne sa zamý¾a aj nad
spotrebou energie na vykurovanie. V tejto súvislosti

môeme hovori aj o hrúbke
tepelnej izolácie.
Dôleité je myslie na budúcnos a radej teraz investova do dostatoènej
hrúbky izolácie, ako neskôr
dopláca na kúrenie. Treba
si vak uvedomi, e tepelná
izolácia v streche plní dôleitú úlohu nielen v zime,
ale aj v letných mesiacoch
a to tak, e zabraòuje vnikaniu tepla do interiéru. Len
pri dostatoènej hrúbke izo-
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lácie sa v lete budeme
v podkroví cíti príjemne, èo
v prepoète znamená minimálne 20 a 22 cm tepelnej
izolácie. Napriek tomu, e
u aj táto hrúbka sa mnohým bude zda ve¾ká, nezoh¾adòuje vplyv krokiev
ako tepelných mostov. Tepelnú izoláciu je potrebné
da vo dvoch vrstvách. Prvá
vrstva medzi krokvy - jej
hrúbka je závislá od rozmerov krokiev a druhá vrstva pod krokvy medzi nusné
prvky sadrokartónovej kontrukcie v hrúbke 5 cm.
Treba ete spomenú, e
hrúbka izolácie nemá vplyv
len na hrúbku peòaenky
a pohodu bývania, ale úzko
súvisí aj z ekológiou. Èím
väèia je hrúbka tepelnej
izolácie, tým menie mnostvo kodlivých emisií z kúrenia sa dostáva do ovzduia.
lté izolácie z minerálnej
vlny ISOVER sú dnes známe na celom svete a práve
preto sa nachádzajú aj dnes
v irokom zástúpení na naich strediskách po celom
Slovensku. Budeme radi, ak
sa kedyko¾vek na nás
obrátite a radi Vám pomôeme.
Vae JJJ

Z obcí
Maliarska kola Petra Orvana

Ponuka pre podnikate¾ov
a ivnostníkov

Stupava - Peter Orvan (akademický maliar) je nám známy najmä
z výstav, ktoré sa konali vo výstavnej sieni Kultúrneho domu, ide o
òom dobrý chýr aj ako o dobrom remeselníkovi, umeleckom kováèovi
a známy je aj jeho Mlyn v Parku. Minulý rok zaloil svoju vlastnú
maliarsku kolu pre dospelých, o ktorej povedal: "Uèil som deti na
umeleckej kole. To je situácia, kedy sa talent prebúdza, deti sa uèia
technikám, uèia sa vidie perspektívu pod¾a uèebných osnôv. Talent
sa prejaví a ostatní môu bra výtvarnú ako ïaliu povinnos. Dospelý
èlovek keï sa rozhodne zaèa ma¾ova, málokedy nájde oporu vo svojej rodine. Môe ho odradi pochybovanie, posmech i poznámky
o tom, e u je neskoro. Myslím si, a výsledky mi to potvrdzujú, e
nikdy nie je neskoro." Cie¾om kurzu (iaci sa stretávajú raz do týdòa)
je nauèi ich ma¾ova olejovou technikou, získa základy kompozície,
pozna technológiu farieb, spektrum svetla, farebnú kálu. Prechádzajú základmi kresliacich techník - zaèína sa jednoduchým zátiím
a po kresbu busty. Táto èas kurzu trvá 3 - 4 mesiace pod¾a dosiahnutých výsledkov, máme èas. V kurze sú maximálne tyria ¾udia, teda
je tu dostatoèný èasový priestor venova sa kadému individuálne.
Vytvára sa zároveò prostredie, ktoré povzbudzuje záujem a chu nauèi sa ma¾ova a je priate¾ské k tejto túbe. Na dospelých je vidie cie¾avedomos, s ktorou sa uèia. Potom zaèneme ma¾ova na plátno, najprv menie formáty a po dvoch meních plátnach sa ide na väèí rozmer - ma¾ujú zátiie, kompozíciu. Prví absolventi majú za sebou ve¾mi
dobré výsledky. Je to vidie pri porovnaní prvej ma¾by a diela, ktoré
nama¾ujú po roku kurzu.
Maliarska kola prebieha v Stupave v ateliéri spomínaného mlyna.
V zime sa venujeme kresleniu, letný seminár je spojený so základmi
kováèskeho remesla v dielni na Medených Hámroch. Letnú prípravu
zúroèia pri práci v ateliéri. "Uèenie sprevádza èloveka po celý ivot.
Chu nauèi sa ma¾ova povzbudzuje vlastné sebavedomie, odha¾uje
talent a pôsobí ako relax" - dodáva Peter Orvan. Bliie informácie
o kurze môete získa na t.è. 02/6593 5195 (veèer od 18.00 hod)
alebo na èísle 0902 271 421.
-ps-

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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Z obcí

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

príjem zákaziek:
po - pia: 8,00 - 12,30 13,30 - 16,00

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

(streda do 18,00 hod.)

grafické spracovanie, litografie,
ofsetová tlaè do formátu A2, kníhtlaè,
k nihárske spracovanie, väzba V1/V2
iroká kála grafických papierov, vizitky,
svadobné oznámenia (výber z viac ako 120 druhov)
promoèné oznámenia,
parte a prítlaè na sväté obrázky na poèkanie
a iné príleitostné tlaèivá

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

Adresa: Struhárová 2
900 51 Zohor
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Tel.: 02/65 961 530
Fax: 02/65 961 525
gerthofer@stonline.sk

Spoloèenský ivot
Recenzia

Poïakovanie

Ïakujeme vetkým príbuzným, priate¾om, známym a bývalým spolupracovníkom za poslednú rozlúèku s naím drahým Jozefom
Landlom.
Manelka a dcéry s rodinami

Adolf Lachkoviè: Príbehy spod gatanov
Tak typicky skromne, ticho a nenápadne prila v jesenné dni táto knika, aby nás neveriacich presvedèila, e aj keï sa èas rozprávok dávno rozplynul v zabudnutí, malý zázrak sa predsa len obèas udeje.
V potvrdení tejto pravdy ma presviedèa dvadsa kratích prozaických
útvarov, ktoré na stoesdesiatich stranách putujú zásluhou autora
k èitate¾om, aby sa v nich pokúsili -monoe vôbec nie márne- oivi
sny z detstva, dnes u posunuté v èase a mono aj v inej dimenzii.
Adolf Lachkoviè (1931), rodák z malebného a svojrázneho "mesta zelá" Stupavy, po poviedkach uverejnených v èasopisoch a prezentovaných v rozhlase, sa predstavil èitate¾skej verejnosti novelou Bozkal
som sochu, neskôr napísal literárny filmový scenár ivotná anca,
spomienkovú prózu Scenár asistenta, reflektujúcu jeho dlhoroèné
profesionálne pôsobenie v Slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe
v Bratislave, a neskôr románovú novelu Sladké èasy, ktorú v súai
Literárneho fondu poctili druhou cenou.
Dnené Príbehy spod gatanov sú "vínom z iného súdka"., autor tumono natrvalo? - opúa ten predolý ¾ahuèký a veselý tón bezstarostnosti, a hoci jeho texty niè nestrácajú na pútavosti, zaznieva
v nich u èoraz zrete¾nejí tón vnútorného smútku za strateným, síce
bolestným a neraz i biednym, no predsa len krásnym svetom detstva,
ktoré sa u nikdy nevráti.
Dvaja bratia, arvanci Miki a Viki, èlenovia viacdetnej chudobnej rodiny v malom mesteèku, preívajú veselé i smutné (viac smutné ako
veselé) príhody tak, ako ich preívali ich generaèní druhovia pred
a poèas druhej svetovej vojny a chví¾u po nej. Ich záitky sú èasto
orientované predèasne nedetskými starosami, veï aj im u treba
zarobi nejakú korunku, aby òou prispeli do veène deravej domácej
kasy. Tu je Lachkoviè a kruto autentický, veï je jedným z dvojice protagonistov príbehu. To je jeho detstvo, jeho poniujúci ivot malého
proletára, ktorý bez toho, aby si to dokázal uvedomi, v ¾udských vzahoch doma, na ulici a neskôr i v kole h¾adá, krytalizuje a napokon
nachádza stavebné kamene svojej budúcej charakterovej orientácie.
Vetky príbehy tejto peknej a prínosnej kniky (ktorú by si mali popri
deoch preèíta najmä ich rodièia) nás o tom presviedèajú. Najzrete¾nejie sa vak tento ne¾ahký proces dozrievania vyjaví v príbehu
nazvanom Hadík, ale aj v ïalích (Metál, Nádielka, Kanál, Kolotoè), no
v èitate¾ovi silnú stopu zanechá aj jeho Lekár èi Vianoce, Nálet, ba aj
Rabovaèka a Pohreb.
Adolf Lachkoviè napísal v dnenej surovej dobe jemnú a milú kniku,
v ktorej na seba nevedomky prezradil, e aj napriek fyzickému veku
si èlovek môe uchova èistú duu dieaa a neskalený poh¾ad na
ivot. To nie je vôbec zanedbate¾ný fakt. Povzbudivé na celej veci je
aj to, e v dnenej finanènej mizérii poznamenanej ¾ahostajnosou
a nezáujmom súèasnej moci voèi kultúre sa nalo v mesteèku na
samom kraji Záhoria nieko¾ko podnikate¾ov, ktorí podporili snahu
Mestského kultúrneho strediska v Stupave a vydali knihu, na ktorú si
netrúfli ani viaceré tzv. kamenné vydavate¾ské domy. Im patrí takisto
slovo chvály.
Viliam Apfel
(Slovenské poh¾ady 2/2005, skrátené)

Spoloèenská kronika - Stupava
Zosobáili sa:
Vladislav Pastorek
a Renáta Vtáèková
Tomá Rexa
a Lenka Fumaèová
Narodili sa:
Verona K¾uèárová
Rodan Horecký
Lucia Gabrielová
Samuel Karolèík
Dávid Vrièan
Sebastián Mackoviè
Marek Zeman
Peter Veselý
Luká Mackoviè

Tomá Gregorèík
Martin ivner
Milan Lobotka
Adela Horváthová
Andrej Hamar
Tomá Mikuláových
Opustili nás:
Jozef Kurtanský /1938/
Ferdinand Brezovský /1931/
Mária Schieberová /1922/
Norbert Kuèera /1950/
Mária Kovaèièová /1908/
Ján Roár /1939/
Frantiek Schmádl /1933/

Bude ma Záhorská Bystrica raz malý zimný tadión?

Keï partia naencov Bystrièanov pred 20 rokmi zaèínala na parkovisku futbalového tadióna s budovaním "prenosnej" ¾adovej plochy, urèite netuila, e raz bude
ma Záhorská Bystrica zimný tadión. Polievanie ikmého parkoviska vodou sa
neskôr premenilo na zalievanie deravého antukového kurtu pri diagnostickom
ústave, ale stále to nebolo to pravé. ¼ad sa topil, starí spomínali na kruté zimy
rokov pädesiatych, prisahovaní oraváci mávali rukou a poslali deti k babke
k po¾ským hraniciam. Poriadneho krasokorèuliara alebo hokejistu v NHL Bystrica
stále nemá. Aj keï je pravda, e nedávno videli Mariána Gáboríka u Piaèeka
v mäsiarstve (asi h¾adá miestne talenty)!

To je výrok!

Partia vydrala pokope aj vïaka kyselému vínku, ktorého sa pri polievaní po nociach v mrazoch vypili za tie desaroèia litre, ak nie demióny. Minulý rok, spojením síl miestnych (ako aj stupavských - Janek a Mio sú vraj ze Stupavy) nadencov, podnikate¾ov, obèianskeho zdruenia Bystrický svet najmeních a Miestneho
úradu v naej obci sa podarila ve¾ká vec. Máme nezakrytý zimný tadión s mantinelmi a s lavièkami na prezúvanie, búdku na zohriatie, prírodný ¾ad, umelé osvetlenie, 6 odhrnákov a 4 metly k tomu. A ve¾ké plány to celé spojazdni na 4 mesiace v roku s umelým chladením, zastreením a vybudovaním tribún a zakúpením
poriadnej rolby s motorom. Nechceme èaka ïa¾ích 20 rokov a preto vetci tí,
ktorým sa u nás páèilo, ako aj vetci tí, ktorí u nás neboli, ale sú vítaní, prosím
Vás prispejte nám a pomôte! Nebaví nás u kadý veèer ruène èisti ¾ad, vedrami zalieva diery, odhadzova napadaný sneh a èaka kedy I¾ko povie, e koneène
príde zima. Aj keï je pravda, e to vínko u nie je tak kyselé ako bolo kedysi - J.
Máme zdruenie zaregistrované na príjem 2% dane z príjmu, máme úèet v banke
a máme chu do práce. A samozrejme, budeme radi, ak si k nám prídete zahra
hokej, alebo zoberiete detváky len tak na korèulovanie. I¾ko hovoril, e zima ete
len udrie, vraj sa èaká na prázdniny.
Názov zdruenia: Bystrický svet najmeních, IÈO: 30 84 66 25
Adresa: Hargaova 7, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
Èíslo bankového úètu: 0177 171 462 / 0900
Ivan Boòák, Vladimír Kristl

V Stupave idú noví (obyvatelia - stavebníci pozn.red.) skôr po lukratívnych pozemkoch, ako po starích domoch a bytoch. V miestach, kde
boli na svahu vinohrady, orazu vyrástli nové ulice s obrovskými domami. "Stáli sme tam ako nemí a pozerali. Z niektorých obrovských
plotov sme úplne na tabletkách," hovorí Stupavèanka, ktorá býva
len o pár ulíc niie.
(zdroj: Obce pri mestách
zaívajú nápor novousadlíkov, Sme, 14.2.2005)

Osteoporóza - tichý vykrádaè
kostí, rovnako nebezpeèný pre
eny ako i pre muov!!!

Základné vyetrenie na denzitometri je moné absolvova 28. 2.
2005 od 1500 do 1800 v Stupave v Klube dôchodcov POHODA na
Hlavnej ulici (bývalá materská kola ved¾a retaurácie Stupava Maro) Toto vyetrenie stojí 250.- Sk, ïalie odborné vyetrenie
bude priamo u MUDr. Eleny Ïuriovej, primárky Reumatologickorehabilitaèného centra v Hlohovci a hradí ho zdravotná poisovòa.
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Rôzne

Konc jak ivé (II)
Aj ket sa furt vyprávjá o tem jak
sa svjet friko mjení, nekeré vjeci
ostávajú. Né konc tak, jak si ích
pamatám jak decko, ale sú si velice podobné. Naa mauá vòuèka, chodzí do tvrtéj trídy, mi èítaua taký smutný príbjeh o tem jak
volakedy chodzili dzeci do koly.
e nemneli strevíce, ani kúka
chleba a hlavne jak sa strane
trásli zimú, lebo sa nekúriuo, lebo kola nemneua na drevo a né
to eèe na uhlí. Tak kadý ten áèek moseu donést z domu polénko, aby sa mohuo kúrit, aby
v tej trídze pri tem uèení nepomrzli. Moseuo to byt hodne dávno, já sem polénka do koly
nenosiua a na kolské roky ráda
spomínám, moje dzeci, tí kedytedy moseli do koly donést korunu, tuku a gumu pro dzeci ve
Vjetnamje. Nevím esli ím to
pomohuo, ale nás to nezabiuo.
Fèil, ket poèúvám jak sme pomohli tým chuïákom v tej Indonézii,
co ích to tá straná morská vlna
zmétua, tak je to zajedno, jak keby sme ím poslali tí tuky s gumú
a za hrst pevných slovenských
korun. Eèe k temu polénku. U
nás nauèili, e nic není zadarmo,
ecko si mosíme zapuacit a neco
aj dvakrát. Dneskáj sa do koly
nenosá polénka, ale té není
uaciná. Furt na neco chybí, furt
sa na neco vybírá, eném aby tá
kola a to kolstvo preiuo, aby
sa tí nae dzeci mohli uèit. No,
daleko sme teda nedoli a ket sa
to spoèítá, tak je to fúra polének
odvezených do koly. Já sem
eném taká sprostá enièka odkázaná na televízní debaty politikú
a noviny èítám a na druhý deò,

Riadková inzercia
ket si ích naí preèítajú, ale sem
velice dojatá, e k nám sa dojdú
povyprávjat tí najmocnejí mui
svjeta. A ten americký, e dolecí
na takém eropláne jak pjetposchoïový dúm. Eném aby sa
zmjesciu na to nae maué letisko, keré jak sem èua ani za moc
nestojí a mjeli by sme ho za uaciný peníz prodat rakúanom. ak
proto ufám ani nemoú dolecet
naráz, lebo esli aj ten ruský prezident má také letaduo a to urèite
má (keby mjeuo byt aj ceué z
dreva) nestali by sa tam. A co tá
sranda bude stát penez, to by
byuo polének! Ale nech, já tým
naím politikom vjerím, e ceuý
svjet sa bude na nás kukat.
Eném najprv by sa mneli porádne kuknút do mapy, aby to nae
Slovensko nehledali volagde na
Balkáne. Já osobne sem velice
ráda, e sem sa tejto chvíle
doiua. Starému sem povidaua,
e mosíme porobit porádek na
dvori, lebo èovjek nikedy neví
esli sa volajaký zvjedavý novinár
nenatrefí a hnet moe byt pri
bránce a sme zviditelnený po ceuém svjece. Je nám treba haòba! ak ket moú na hradze friko opravovat záchody, aby sme
sa nemoseli haòbit pret svjetem,
kadý z nás by mneu neco spravit, aby ten obrázek o nás vyeu
co najkraí. Eném aby k nám
trefili, aby èasne doleceli a té
odleceli. ecko bude hore nohama, ale to sa dá doporátku a keby to konc k nièemu nebyuo, aspoò tí záchody na bratislavském
hradze budeme mnet v porátku.
Mari Pilná ze Stupavy
Vaa Mari Pilná

l Predám ito. Tel.: 02/ 6593 4687
l Predám kodu Felicia, r.v.
2000, 1. majite¾, najazdené 62
tis Km, model Mystery, zelená
metalíza, airbag, tané zariadenie, zimné pneumatiky, elektrické okná, strený nosiè,
alarm, centrál. Cena 210000,Tel.: 0905 438 823
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 Stupa-

ve za väèí. Tel.: 02/65 935 088
l Mladá rodina kúpi stavebný
pozemok, alebo rodinný dom
v Záhorskej Bystrici, Dúbravke,
Lamaèi, alebo v Raèi. Tel.: 0903
709 565, 02/64 288 783
l Predám nové prútené húpacie
kreslo. Cena dohodou. Tel.: 0905
121 828
l Predám na AVIU 31 L 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.
TJ Záhorák - tenisové kurty Záhorská Bystrica - h¾adá 2 správcov kurtov na letnú tenisovú sezónu apríl - október 2005. Poiadavky: komunikatívnos, zodpovednos, samostatnos, flexibilita.
Skúsenos s údrbou tenisových kurtov je vítaná. Bliie informácie
môete získa vo veèerných hodinách od 18 do 21 hod. na telefónnych èíslach 02/6595 6320 alebo 0903/213 796. (Prosím volajte po
26. februári).

Pozvánka

MS-Slovenský èervený krí skup. II. Stupava pozýva na výroènú èlenskú schôdzu, ktorá sa uskutoèní dòa 20. februára 2005 (nede¾a)
o 15.30 hod. v Stupavskej krème. Pri tejto príleitosti si Vás dovo¾ujeme pozva na krátke posedenie spojené s obèerstvením.
-výbor MS-SÈK II Stupava

CLUB ABBELLIMENTO PRIPRAVUJE SVOJU
PRVÚ ROÈENKU

Club Abbellimento, obèianske zdruenie venujúce sa mapovaniu
a propagovaniu histórie Stupavy, pripravuje prvé èíslo svojej roèenky.
V nej sa budú môc Stupavèania dozvedie nielen o èinnosti a zámeroch obèianskeho zdruenia, ale chystáme v nej uverejòova aj príspevky k dejinám Stupavy. Cie¾om roèenky je teda kadoroène uverejòova èlánky z bohatej a zaujímavej histórii náho mesta a blízkeho okolia. Do prvého èísla sme pripravili ivotopis významného stupavského kòaza Ignáca Gonda, históriu výrobne puného prachu
v Borinke, heraldickú prechádzku po Stupave a iné. Èlenovia Clubu
Abbelimento pracujú na mapovaní histórie Hlavnej ulice za posledných sto rokov. Touto cestou prosíme vetkých pamätníkov, ktorí by
akouko¾vek formou (osobné spomienky, staré fotografie) mohli prispie k lepiemu poznaniu ivota na Hlavnej ulici. Záujemcovia sa môu osobne prihlási u Milana Gregua (tel.: 65 934 817), prípadne
osobne u pána Svetozára Prokea (tel. 65 934 970). Zároveò touto
cestou ïakujeme vetkým priaznivcom, ktorí nám v naom úsilí pomáhajú.
Milan Gregu

Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov 6-19 Stupava
Vás pozýva na výroènú èlenskú schôdzu v nede¾u dòa 27.
februára 2005 o 16.00 hodine v Stupavskej krème. Teíme sa
na Vau úèas! - výbor ZO SZZ Stupava
Priatelia, záhradkári!
Keï sa rozhodujete, e si zadováite nové ovocné stromèeky (jablone a hruky) chceme vám doporuèi nasledovné, ktoré sú odolné
voèi chorobám (chrastavitos a múènatka). Jablone: letné odrody:
Hana, Júlia, jesenné: Prima, zimné odrody: Topaz, Rubinola, Karmína, Rajka, Biogolden, Goldstar, Jolana, Vanda, Rezista, Selena, Viktória, Aneta.
Hruky: letné odrody: Williamsová, Radana, jesenné: Boscová f¾aka, Diana, zimné: Erika, Jana, Dita, Bohemica, Astra, Dicolor.
Ïalie informácie - na výroènej schôdzi ZO SZZ, prípadne na t.è.
02/6593 3900.
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