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Milí priatelia!

Deti milujú Vianoce. Oslavujú ivot, ktorý majú
pred sebou. My, èo sme preili u ve¾ký kus cesty
a dni sa nám krátia ako minúty Jeiovho výstupu
na Golgotu, my máme radej Ve¾kú noc. Ponúka
sa nám v nej nápoveï a odpoveï, e to bolestné
a osudové mono premeni na úplne novú, neslýchanú kvalitu ivota.
To je odkaz Boí: "Boh tak miloval svet, e poslal
svojho Jednorodeného Syna, aby kadý, kto uverí
mal veèný ivot!" Mono máme na perách otázku:
Kde sa zaèala táto láska? Azda na Kalvárii? Èi ete
vo Veèeradle? Tam nie! Láska má poèiatok vo veènom pláne nebeského Otca. Krásne to vystihuje
110 alm: "Splodil som a ako rosu pred východom zornice." U vtedy ná Spasite¾ vedel, ktorá
kvapka jeho krvi bude vyliata za mòa, za teba, za
vetkých. A táto láska neustáva. Zmàtvychvstalý
Kristus tajomným spôsobom prelieva svoju lásku
vo sviatostnom ivote Cirkvi aj v dnených èasoch. Veï kto dokáe opísa jeho nesmiernu lásku,
ktorú rozdáva v spovedniciach, v Eucharistii, pri
pomazaní chorých, pri uzatváraní sviatostného
manelstva. Je to prejav nekoneènej Boej lásky a
milosrdenstva. Okrem toho, ale Jei opakuje aj
svoje utrpenie. V kadom trpiacom èlovekovi tajomným spôsobom opakuje svoju potupu, kríovú
cestu a muky, kdeko¾vek na svete je preòho niekto
väznený, ije v neslobode, hlade, biede, chudobe,
èi v núdzi.Lebo Ten, ktorý preiel cestou Kalvárie k
víazstvu, dáva nádej: Takto je Zmàtvychvstalý
Kristus naou spoloènou nádejou.
Kristus - ukriovaná Láska, nám dáva záruku veèného zmàtvychvstania. Chce to iba jedno. Vsta zo
smrti hriechu, vsta z neresti, ktoré èasto zadúajú ná duchovný ivot.
Profesor Lindeman sa podujal na malej loïke prepláva Tichý oceán. Vedel, e u viac ¾udí sa o to
pokúalo, ale doplatili na to ivotom. Lindeman
tvrdil, e zahynuli preto, lebo nemali dostatok viery, e to dokáu. Pred cestou si dlhí èas opakoval
- Ja to dokáem!- Týmto sebapovzbudzovaním získal pocit istoty, ktorý sa rovná náboenskému
pocitu a istote.
Vyuime tento ve¾konoèný èas ako posilnenie naej viery- S Boou pomocou to dokáeme!- Preto
mám rád Ve¾kú noc, lebo ona nesie so sebou nádej, e vetky rany sa zahoja a my sa nauèíme
prekonáva aj to, èo sa nám zdá nemoné. Ve¾ká
noc, ktorá je zábleskom budúcej jari ¾udstva, nech
vás napåòa optimizmom a istotou, e nae ivotné
dobrodrustvo aj napriek vetkému skonèí v Otcovom náruèí.
Poehnané Ve¾konoèné sviatky vetkým èitate¾om
Podpajtúnskych zvestí praje Vá priate¾ a duchovný správca farnosti Stupava Felix Mikula
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Editoriál

Na èaji o iestej v Zohore, ktorý organizovalo
obèianske zdruenie Roconaba sa diskusia zvrtla na
problematiku súèasnej rodiny. Zaèalo to tým, e deti,
sú èastokrát "nahnané" do aktivít, ktoré sa ponúkajú
alebo vyskytnú a to bez toho, èi má diea záujem.
Druhým problémom, ktorý aktivisti a organizátori
vo¾noèasových aktivít opatrne naèrtli je skutoènos,
e prihlásením dieaa na akúko¾vek èinnos záujem
rodièov konèí. Padla tam aj kacírska otázka, kto sú
rodièia dnenej generácie detí. Èo im vyviedli ich
rodièia, e sa takto správajú k svojím deom?
Èo vlastne zaili, keï sa takto chovajú? Treba na ich
obhajobu poveda, e ak je to generácia tridsa
roèných (a vyie) tak sú to ¾udia, ktorí schytali
letargiu konèiacej éry socializmu, nenú revolúciu
a následný ok z nového trendu, e kadý sa musí
postara sám o seba. A práve ten posledný trend
a imperatív ich úplne pohlcuje. Stoja pred ekonomickými problémami, chcú sa postara o existenciu
svojej rodiny a usilujú sa finanène zabezpeèi svoje
deti a k tomu sa im ponúkajú piliere, èi barlièky ich
vlastného zabezpeèenia na dôchodku, ktoré môe
by ve¾mi neisté. Generácia rodièov súèasných
kolákov je tá najviac postihnutá okovou terapiou
a novým spôsobom existencie a to sa odráa na jej
spôsobe ivota, hodnotovom rebríèku a najmä ivotných cie¾och. Otázkou vak je a èo deti?
Pochopite¾ne, e nejde o vetkých rodièov
a vetkých ¾udí tejto vekovej kategórie, e je tu
urèite diferenciácia, ale javí sa to ako ve¾ký problém.
Nezostáva niè iné len sa "prebra" z aoby
kadodennej reality a urobi krok ku svojej rodine.
Rodina lomcovaná vetkými monými atakmi
a spoloèenskou klímou, ktorá taktie nie je jednoznaène pre òu priaznivá, zaíva aké skúky.
Je obetovaná kariére, túbe po uplatnení sa práve
v túto chví¾u, lebo je to jednoducho tak, e keï nie
ja, tak je za mnou zástup mladých "dravcov",
ktorí pre firmu dokáu obetova vetko, lebo niè
vlastne nemajú. Rozhodovanie a samotné konanie
vak komplikuje podstata èloveka, túba po vlastnom pokraèovaní vo svojich deoch. Konflikt nie je
umelo vyvolaný, má svoj reálny základ a korene
v sociálnej a ekonomickej situácii naej spoloènosti.
Napriek vetkým úskaliam ivota a okolnostiam
je dôleité nájs v sebe silu obetova sa.
Veï donedávna neboli zvlátnosou viacdetné rodiny
a rodièia dokázali svoje deti vychova a podporova
vo vzdelaní a po vysokú kolu. Dnes mnohí krièia,
e jedno diea staèí, asi to majú skalkulované, keï
sú o tom presvedèení. Predstavujú si urèite istý
tandard, úroveò a spoloèenské postavenie, ktoré
ich diea musí dosiahnu, aby bolo (boli) spokojné
(spokojní). Nevyzývam k mnohodetnosti a s tým
súvisiacim aktivitám, vyzývam k spamätaniu
sa vo vzahu k svojím deom. Nekritizujme
spoloènos, e nevytvára dostatok priestoru pre
vo¾ný èas naich detí, ak sami nie sme aktívni,
ak ich chceme len odloi. Argument, e im
zaplatíme vetko, na èo si zmyslia sa nám raz vráti.
Zaplatia nám (môeme si z druhého piliera priplati)
luxusný penzión s výh¾adom na udriavanú krajinku
s perfektným personálom a starostlivosou,
mono aj s balkónom...
Èo nám to bude platné, keï na tom balkóne budeme
kadý deò stá a túobne pozera, èi náhodou
neprili nás (tí nai) navtívi. Peniazmi sa dá
zaplati vetko, ale èas, ktorý si nájdeme
pre milovaného èloveka,
ten sa nedá zaplati ani zlatom.

Telegraficky

Projekt polygón asi skrachoval

Mesto Stupava poiadalo 3.11. 2004 o zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia POLYGON a.s., iadalo v programe rokovania odkúpenie 80 ks akcií majoritného akcionára za symbolickú cenu 1 Sk. Listom zo dòa 10. marca poiadalo mesto Stupava o prevod akcií od prvého zakladate¾a - obèianske zdruenie pre bezpeènos cestnej premávky na druhého zakladate¾a - mesto Stupava v hodnote 1,- Sk za akciu.Samostatným listom toho istého dòa vyzvalo
mesto pána poslanca J. Malchárka (ANO), prezidenta obèianskeho zdruenia pre bezpeènos
cestnej premávky o podporu a urýchlené konanie pri rozhodovaní o prevode akcií. (mesto do
a.s. vloilo pozemky v lokalite Moligrunty za úèelom výstavby viacúèelového motoristického
strediska)

O kriovatke sa rokuje

Primátor Ing. Bele dòa 9. marca rokoval s Ing. Havrilom, generálnym riadite¾om SSC a Ing.
ákom, riadite¾om SSC o rieení dopravnej situácie na tátnej ceste I/2. Ïalie pracovné stretnutie na tému ako sa bude riei kriovanie ciest Hlavná, kolská, Zdravotnícka sa uskutoèní
v 12. týdni t.r. v Stupave. Na rokovaní pris¾úbil úèas Ing. ák so zástupcami odborných útvarov SSC, za mesto budú prítomní zástupcovia samosprávy a predseda dopravnej komisie.

Rekontrukcia rozhlasu

V rámci pripravovaného plánu investièných akcií mesta Stupava na rok 2005 sa uskutoèní rekontrukcia mestského rozhlasu. V prvej etape pôjde o výmenu a modernizáciu vysielacieho jadra t.j. ústredne a èasti mestského rozhlasu v meste, ktoré sa vymení za technológiu bezdrôtového prenosu. Momentálne prebieha prieskum
trhu a cenových ponúk od potenciálnych dodávate¾ov prác.

Mapovanie výtlkov

Po zimnom období sú miestne komunikácie v Stupave opä v stave, kedy potrebujú opravu povrchov. V súèasnosti prebieha mapovanie výtlkov na cestách a chodníkoch, ktoré sú v správe mesta. O tom, e oprava výtlkov
nie je lacná záleitos svedèí aj èiastka, ktorá je v rozpoète mesta vyèlenená na tieto opravy a predstavuje 2,6
milióna korún.

Vznikne zdruenie?

Vo tvrtok 17. marca sa z podnetu spoloènosti AZ-auto s.r.o. v Inkubátore v Malackách uskutoènilo pracovné
stretnutie obcí a regiónu od Stupavy po Malacky so zástupcami tátnych orgánov a organizácií. Cie¾om stretnutia bolo vytvorenie koncepcie separovania a zhodnotenia odpadov, ktoré sú vyprodukované na tomto území.
Výsledkom rokovania má by aj vznik zdruenia obcí a ïalích subjektov, ktoré sa budú podiela na spoloènom
systéme zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov. (o výsledkoch stretnutia budeme informova v budúcom
èísle)

Strecha kostola a audit cirkevného majetku
Niektoré politické subjekty z èasu na èas,
pod¾a vopred pripraveného scenára vyrukujú
s vecami "cirkevného balíka". V týchto dòoch
je to audit cirkevného majetku.
Robia to vtedy, keï potrebujú riei svoje stranícke roztrhané topánky a nohavice, do ktorých im teèie a fúka.
Cez svoje médiá spustia do verejnosti ohluujúcu kauovú pa¾bu, aby potom v kuloároch a tichosti pri rozhovoroch s politickými
partnermi mali v rukách tromf "rozhorèenej
verejnosti" nad pomermi v cirkvách.
Zvykne sa hovori o miliónoch a miliardách,
ktoré tát (daòoví poplatníci) vynakladá na
cirkvi- zvlá na katolícku, ktorá pritom má
to¾ko majetku, e ani ona sama nevie ko¾ko.
Odhad ide do nevyèíslite¾ných súm. Nezabudne sa pritom pripomenú, e hodnoty ako
katedrály, kostoly, bohosluobné predmety,
kalichy, montrancie, kríe, ornáty, obrazy ...
sú majetkom celého národa. Pravda len vtedy je to tak, keï sa treba chváli. Keï treba
tieto skvosty, majetok vetkého ¾udu, udriava, opravova, retaurova... to u je vec majite¾a, a ak to nerobí, treba ho zákonne donúti, ba sankcionova.
Nebudem sa doiroka rozpisova,iba sa na
problém pozriem jedným oèkom zo strechy
zohorského kostola.
Ideme opravova strechu. Nie je to prvá akcia
farnosti. U desa rokov sa systematicky ve2

nujeme údrbe a opravám cirkevného majetku. Zaèali sme s farou. Strechy, vnútorné
opravy, podlahy, hospodárske budovy, gará, dvor, záhrada, okolie. Prácu nepoèítam,
lebo ju farníci vykonávali za Pán Boh zapla.
Materiál, stavebné a dopravné prostriedky
nás vyli na nieko¾ko stotisíc korún. Ko¾ko
prispel tát ? Ani korunu. Teda nulu. Finanène
prispeli: veriaci, obèania, sponzori a obecný
úrad.
Blíila sa storoènica kostola. Po dohode a súhlase veriacich rímsko-katolíckej cirkvi farnos Zohor, pustili sme sa do opráv
a skrá¾ovania kostola a okolia. Ma¾ovka
exteriéru, interiéru, kúrenie, sochy, obrazy,
osvetlenie, kríová cesta, liturgické zariadenia, lavice, hodiny, elektrifikácia zvonov, zamková dlaba pred kostolom ... a teraz výmena strenej krytiny - to vetko za nieko¾ko miliónov korún. Ko¾ko nám tát prispel? Musím
smutne, ale pravdivo napísa: ani korunu. Teda nulu. Vetko dali a dávajú i dnes tí istí,
o ktorých som u písal. Pripomínam, e majetok zohorskej cirkvi je tento kostol, fara a 12
ha pôdy, za ktorú dostávame nájomné pätisíc korún do roka. A takto je to u 550 rokov
od erigovania farnosti. Kto tu teda koho podvádza?
Jozef Slamka,
dekan, správca farnosti v Zohore

Udalosti z regiónu

Najlepie noviny má z najmeních obcí
Marianka v okrese Malacky
Pozn. titulok je prevzatý z TA SITA zo 16. 2. 2005

Informaèný spravodaj "Mariatál" sa umiestnil na 1. mieste v prvom
roèníku celoslovenskej súae obecných, mestských a regionálnych
novín, novín kultúrneho, kultúrnohistorického a kultúrnoinfornaèného
zariadenia MIESTNE NOVINY 2004 v kategórii: Noviny, èasopis obce
do 1 000 obyvate¾ov!!!
Súa zorganizovali: Národná osveta - mesaèník pre rozvoj miestnej
kultúry a záujmovej tvorivosti, Slovenský syndikát novinárov - Klub regionálnej a podnikovej tlaèe, Katedra urnalistiky FIF UK v Bratislave,
Obecné noviny - noviny miest a obcí na Slovensku a Národné osvetové centrum v Bratislave.
Víazní tvorcovia novín a èasopisov v jednotlivých kategóriách budú
odmenení vecnými cenami na ich slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa
uskutoèní v marci 2005 na pôde Slovenského syndikátu novinárov
v Bratislave. Okrem toho na návrh odbornej poroty ocenila mediálna
agentúra Slovakia Online, s.r.o. mimoriadnou cenou za vynikajúcu
úroveò v danej kategórii - spiatoènou letenkou do Bruselu - redakciu
ilinského veèerníka a redakciu Mariatálu!
Zaujímavosou je skutoènos, e spravodaj zostavuje a graficky
upravuje starosta obce, p. Jozef Krá¾, za autorskej pomoci Doc. Jána
Sanda a tlaèiarne Neumahr.
Z príleitosti ocenenia pripravuje obec v mesiaci marec 2005 dve
sprievodné akcie, o ktorých bude priebene informova.

Na stretnutí pri príleitosti vyhodnotenia priebehu osláv 690. výroèia prvej
písomnej správy o obci Zohor bol medzi vzácnymi hosami aj predseda
BSK pán ¼ubo Roman.Na snímke si so záujmom prezerá pamätný list
obce, ku ktorému dostal aj zlatú pamätnú mincu vydanú pri príleitosti
výroèia.

Región Pod Pajtúnom opä na výstave

Súèasou prezentácie regiónu Pod Pajtúnom bola spoloèná úèas
na medzinárodnom ve¾trhu cestovného ruchu Slovakiatour 2005
v Bratislave. Propagaèné materiály boli okrem toho k dispozícii na
podobných výstavách Regiontour Brno a Ferien 2005 vo Viedni. Navye sa mikroregión predstavil v rámci expozície Bratislavského samosprávneho kraja na výstave Holiday World v Prahe (17. a 18. februára). Záujem návtevníkov smeroval k monostiam ubytovania,
cykloturistických výletov, regionálnej gastronómie, kultúrneho
a portového vyitia v regióne pri hlavnom meste Slovenska. -ps-

Súa o najkrajiu fotografiu pokraèuje!

BSK - Kvalitný prístroj èaká na ïalieho víaza súae o najkrajiu fotografiu, tentoraz na tému Jar. Vyhlásil ju Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) a je urèená výluène pre amatérskych fotografov. Zapoji sa do
nej môu obyvatelia vetkých vekových kategórií z Bratislavského
kraja. Fotografie by mali zachytáva jarné motívy v prírode, atraktívne
miesta v meste èi v obci Bratislavského kraja, ¾udí v tomto roènom období. Snímky, ktoré chcú úèastníci prezentova treba v obálke oznaèenej heslom Súa o najkrajiu fotografiu posla do 15. júna 2005 na
adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavská cesta
8/A, Bratislava a na obálke uvies heslo: Súa o najkrajiu fotografiu.
Podmienkou je, aby práce fotoamatérov boli v kvalitnom zhotovení,
digitálne zábery (v rozlíení 4 megapixelov) v tlaèenej podobe alebo
klasické fotografie (rozmery 10x15 cm) vyvolané z filmu. Môe by
priloené aj CD, hodnoti sa vak budú iba vyvolané, resp. vytlaèené
snímky.
Víazné snímky za vetky tyri roèné obdobia budú spolu s výberom
ïalích najzaujímavejích záberov z Bratislavského kraja prezentované tie v kalendári na rok 2006, ktorý sa predseda BSK ¼ubo Roman
rozhodol vyda na podporu propagácie a rozvoja turistického ruchu
v naom regióne. Úèastníci súae súhlasia s pouitím zaslaných fotografií pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja bez nároku na honorár.
-bsk-

Stupavská kola úspene realizuje projekt spolupráce medzi kolami
v európskom priestore. V rámci projektu Comenius 1- kolské partnerstvo (program Socrates) sa zástupcovia koly zúèastnili túdijného pobytu, ktorý pre nich pripravila partnerská kola v panielskom meste Castellóne.

Podpajtúnske zvesti
nájdete aj na internete na adrese:

Separovanie odpadov nie je len nutnos vo vzahu k ivotnému prostrediu. Vytriedené druhotné suroviny nachádzajú uplatnenie v spracovate¾skom priemysle. Napríklad obaly z tetrapacku ak nekonèia na skládke,
môu by uitoènou surovinou na spracovanie dosiek podobných
sadrokartónu.

http://www.msks-stupava.sk/podpajstunske_zvesti.htm
vo formáte PDF (Acrobat Reader)
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Z obcí

Príchod Slovanov a vytvorenie ich prvých politických
truktúr - pokraèovanie z èísla 2/2005

I n g .  t e f á n i a G a z d o v á C K TA R -T O U R
900 68 Plavecký tvrtok 330
tel.,fax: 034/7793327, 02/6380259
02/6478445, 0905 429 045, 0907 211 957

Na základe tohto lingvistického výkladu prichádza k záveru, e Stupava existovala
ete v èase pred spojením Moravského a Nitrianskeho knieatstva ako hranièiarska osada alebo hrad(isko) Moravského knieatsva oproti obdobným oporným bodom Nitrianskeho knieatstva z druhej strany Malých Karpát, ktorými boli Netich
a Bratislava.
Ak by táto hypotéza bola pravdivá, muselo by v katastri obce Stupava existova
silné staroslovenské osídlenie s najväèou pravdepodobnosou v podobe hradiska, ktoré by mohlo konkuruva minimálne hradisku nitrianskeho knieaa pri Svätom Juri. Takýto opevnený bod doposia¾ v blízkosti obce archeológovia nenali. Je
vak moné, e pri dôslednom archeologickom výskume èi u na hrade Pajtún,
v priestore Draèieho hrádku, dneného katie¾a alebo na niektorom inom, doposia¾
neidentifikovanom mieste môe by takýto ve¾komoravský objekt objavený. Urèité
indície dáva sonda archeológa Z. Farkaa na Dráèom hrádku, kde zachytil artefakty, ktoré by mohli by zaradené do doby Ve¾kej Moravy.
Zánik Ve¾kej Moravy a príchod staromaïarských druín do Karpatskej kotliny nie
je zatia¾ v stupavskom archeologickom materiáli - pri absencii konkrétnych písomných prameòov - zaregistrovaný. Podobne ako na ostatných ve¾komoravských
aglomeráciách, akými boli Bratislava a Devín, aj tu pokraèovala sídelná kontinuita
napriek prevratným geopolitickým zmenám. Potvrdzuje to nález kostrového pohrebiska z prvej polovice 10. storoèia v katastri obce. Pohrebisko sa nachádza
v miestnej èasti Mást na parcele è. 112, ktorá v èase výskumu patrila J. Maderovi,
miestnemu ro¾níkovi. Lokalita leí v junej èasti miernej vyvýeniny po pravej strane cesty z Bratislavy. Z vyvýeniny miestni obyvatelia odoberali piesok, prièom
dochádzalo k obèasnému narueniu hrobov. Archeologický výskum na lokalite iniciovala informácia spomenutého J. Madera, e sa na jeho pozemku nali staré
hrnce a ¾udské kosti. Sám odovzdal do vtedajieho Slovenského múzea 4 nádoby, pochádzajúce z troch hrobov a neskôr osobne zachránil obsah ïalieho hrobu,
ktorý bol objavený pri zrútení steny pieskovej jamy. Ilo o muský hrob, obsahujúci kamenný brúsik, eleznú ocie¾ku a noík. Na jeseò roku 1949 odovzdal J.
Mader ïalie tri nádoby. Slovenské múzeum pod vedením Dr. ¼. Kraskovskej
uskutoènilo po zhodnotení významu mástských nálezov na lokalite krátkodobý záchranný výskum v posledných dvoch mesiacoch roku 1949. Prekopala sa celá
bezprostredne ohrozená plocha, prièom sa podarilo zachráni 5 kostrových hrobov.
Mástska populácia pochovávala svojich zosnulých u pod¾a nových zvykov, ktoré
súviseli s civilizaèným prelomom súvisiacim s prijatím kresanstva. Túto zmenu
oproti iarovému rituálu bolo moné zaregistrova aj na starej nekropole v polohe Vývejiská. Napriek ustálenému zvyku poloi telo hlavou na západ, aby màtvy
"videl" východ slnka (a v tom momente pod¾a dávnych predstáv toti dua opúa
màtve telo) boli z piatich preskúmaných hrobov a tri otoèené opaène. Interpretácia tohto javu, ktorá je známa v menej miere aj z iných analogických nekropolí,
nie je zatia¾ ujednotená. Nevyluèuje sa etnický, poprípade sociálny princíp. Vylúèí
nemono ani domnienku, e ilo o hroby ¾udí, ktorým chceli pozostalí zabráni
vyslobodeniu sa due z kultových dôvodov alebo zo strachu. To sa týkalo napr.
jedincov mentálne odliných alebo vymykajúcich sa spoloèenskému úzusu.
Starí obyvatelia Mástu kopali hrobové jamy v 10. storoèí do håbky 100 - 155 cm,
len kostra malého dieaa leala v menej håbke. Výnimoène sa zachovali aj stopy
po doskách alebo drevenej truhle. Vetci zosnulí leali na chrbte v natiahnutej
polohe. Ve¾kú pozornos si zaslúi hrobový inventár.

www.cktartour.sk

Lurdy - letecky
30.4.-1.5.2005

Po¾sko-Nede¾a Boieho Milosrdenstva
T: 2.4.-4.4.2005 /1x noc¾ah/

h¾adá anketárov
- externých
spolupracovníkov.
Kontakt:
02/6446 3363
0903 783 378
0905 834 021

1.350,- Sk

Lurdy - Parí

/Nevers, Paray el Monial,
Saint Maries, Marseille/
T: 24.4.-1.5.2005

6.600,- Sk

Po¾sko

/Licheò, Bochòia, so¾ná baòa,
Èenstochowá, Krakow/
T: 19.4.-24.4.2005

3.500,- Sk

Lurdy - Fatima-La Salette

/Monako, Santiago de Compastela,
Montserrat/
T: 11.5.-21.5.2005
10.150,- Sk

Skvosty stredného Talianska
/Florencia, Pissa, Montecasíno,
Nettuno, Neapol, Pompeje, Siena/
T: 15.5.-21.5.2005

pokraèovanie v èísle 4/2005

tns aisa Slovakia

11.000,- Sk

6.800,- Sk

Perly Severného Talianska

PEDIKÚRA - ADELKA
MANIKÚRA - PEDIKÚRA

/Miláno, Lago di Garda,
Verona, Padova, Benátky/
T: 13.7.-18.7.2005

Pondelok, utorok, tvrtok
12,00 - 19,00 h.
Streda, piatok
8,00 - 15,00 h.
Sobota
8,00 - 12,00 h.
Otvorené aj pod¾a objednávok

4.800,- Sk

Po stopách svätcov - Taliansko
/Padova, Assisi, Cascia,
S.g.Rotondo, Bologna/
T: 6.5.- 11.5.2005

Adresa prevádzky:
Heyrovského 12, BA - Lamaè
Mobil: 0903 782 012
4

5.900,- Sk
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Po výroènej schôdzi

O S T E O P O R Ó Z A - tichý zlodej kostí

Dòa 28.2.2005 v Záhorskej Bystrici a v Stupave prebehlo pod zátitou primárky MUDr. Eleny Ïuriovej z Reumatologického rehabilitaèného centra v Hlohovci základné vyetrenie stavu hustoty kostí.
Akcia vyvolala ve¾ký záujem. Zúèastnilo sa jej 67 ¾udí. Výsledok vyetrenia je nanajvý alarmujúci. Po celkovom zhodnotení merania je
nutné skontatova, e 50% ¾udí má nález mimo normy, to znamená,
e títo ¾udia majú úbytok kostnej hmoty. Paradoxom je, e osteoporóza ohrozuje nielen starích ¾udí v naom regióne aj mladých ¾udí do
veku 35 rokov.
Je dôleité uvedomi si, e charakteristickým rysom osteoporózy je jej
pomalý vývoj, v úvode èasto bezpríznakový, alebo len s nevýraznými
symptómami. Pritom lieèbou na základe vèas stanovenej diagnózy
denzitometrickým vyetrením mono postup ochorenia spomali alebo dokonca zastavi.
Touto cestou chceme pozva vetkých, ktorých zaujíma vlastné zdravie na pravidelné stretnutia spojené s poradenstvom v oblasti zdravia,
kadý nepárny týdeò v stredu v èase od 16.00 hod do 18.00 hod
v klube dôchodcov ,,POHODA,, v Stupave.
Kontakt: Mária iová 0905/247210, O¾ga Rácová 0903/856405
Zároveò chceme poïakova vetkým, ktorí nám umonili zorganizova túto akciu pre naich obèanov, primátorovi mesta Stupava Ing.
Jánovi Beleovi, éfredaktorovi Podpajtúnskych zvestí Mgr. Pavlovi
Slezákovi, pracovníèkam klubu dôchodcov ,,POHODA,, v Stupave,
starostovi Záh. Bystrice V. Kubovièovi a pani Dobièkovej

Stupava - V sobotu 26. februára sa konala hodnotiaca výroèná schôdza MS SÈK Stupava I. Hneï na úvod chceme poïakova majite¾ke
Stupavskej krèmy p. E. Kubovièovej za poskytnutie dôstojných priestorov pre toto podujatie. Úlohou organizácie je získava dobrovo¾ných darcov krvi a rozirova èlenskú základòu organizácie o ïalích
èlenov. V súèasnej dobe je kadé darcovstvo mimoriadne cenné, pretoe je to dar pre záchranu ¾udského zdravia a ivota. Len èlovek, ktorý preil kritickú situáciu ohrozenia svojho ivota vie skutoène oceni
nezitnú pomoc dobrovo¾ných darcov krvi. V minulom roku z naich
èlenov získali zlatú Jánskeho plaketu za darcovstvo krvi p. Emília Záleíková a p. Milo Mlynárik, striebornou plaketou boli ocenení p. O¾ga Filípková, p. Roman Kadlec a p. Martin Turanský, bronzovú plaketu získal p. Richard Toth. Nai èlenovia bezplatne darovali krv 55-krát,
piati boli prvodarcovia. Za ich obetavos dostali od výboru malú pozornos, pre èlenov a darcov bolo pripravené malé obèerstvenie
a tombola. Výaok z nej sa pouije na ocenenie bezplatných darcov
krvi. Zároveò chceme poïakova vetkým sponzorom a èlenom, ktorí
nás podporili, ïakujeme èlenom výboru za prípravu výroènej schôdze.
O¾ga Filípková, predseda MSÈK Stupava I

Posledná anca na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom

Krajský pozemkový úrad v Bratislave poslal na MsÚ v Stupave upozornenie na Zákon NR SR è.180/1995 Z.z. z 11. júla 1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v znení
neskorích predpisov citujeme §15 (zmenený zákonom è. 219/2000
Z.z., z 22. júna 2000): "Dòom 1. septembra 2005 pozemky s nezisteným vlastníkom, ktoré sú zapísané v katastri nehnute¾ností najmenej
jeden kalendárny rok, prechádzajú ako opustené do vlastníctva tátu
a do správy fondu." Do jedného roka odo dòa nadobudnutia vlastníctva pozemkov tátom prechádzajú tieto pozemky do vlastníctva tej
obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú... Na základe tejto
skutoènosti upozoròuje Krajský pozemkový fond na monos straty
vlastníckeho práva obèanov, ktorí nemajú doteraz vysporiadané vlastníctvo. V Stupave sa pripravuje prípravné konanie pre pozemkové
úpravy a pod¾a údajov v registri obnovenej evidencie pozemkov je
ve¾ký poèet pozemkov neznámych vlastníkov, ktorí by si mali svoje
vlastníctvo dousporiada. Cie¾om tejto informácie je snaha oboznámi
verejnos s potrebou dousporiadania vlastníctva a tak predís zbytoènému podozrievaniu z nezákonných postupov pri pozemkových
úpravách. Ak sú v registroch obnovenej evidencie pozemkov "neznámi vlastníci", ktorí ijú v obci, je potrebné doplni aktuálne údaje na
príslunej správe katastra. Ak sú v registroch obnovenej evidencie
pozemkov osoby neijúce, sú potrebné dedièské rozhodnutia a ak
dedièia pozemky neprededili je potrebné poiada o vysporiadanie
novoobjaveného dedièstva na príslunom okresnom súde v mieste
posledného trvalého bydliska vlastníka.
-kpú bratislava-

PONUKA
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Mesto Stupava ponúka na prenájom nebytové priestory, nachádzajúce sa v Stupave:
1) Nebytový priestor na Hlavnej ul. 945, pozemok p. è. 168/1, o výmere cca
120m2, ktorý sa nachádza oproti starej budove Základnej koly, ved¾a predajne
OPTIMAL, pri autobusovej zastávke,
2) Nebytový priestor na Hlavnej ul. 946, pozemok p. è. 168/3, bývalá vývarovòa
- kuchyòa, o výmere cca 130m2, vo dvore Klubu Senior POHODA za predajòou
OPTIMAL.
Predmetom ponuky nie je dvor pri Klube Senior POHODA.

O preetrovaní a vybavovaní saností

Stupava - Na rokovanie mestského zastupite¾stva v Stupave dòa 17.
marca bola predloená správa HK mesta Ing. Zdenky Packovej o preetrovaní a vybavovaní saností a petícií v roku 2004 v samospráve
mesta Stupava. Zo správy vyberáme len niektoré údaje. V roku 2004
bolo podaných na mesto Stupava 27 podaní, ktoré sú evidované
v evidencii saností. Z celkového poètu saností podaných v druhom polroku (celkom 16) boli tri vybavené postúpením vecne prísluným orgánom verejnej správy, dve sanosti boli postúpené obvodnému úradu ivotného prostredia v Malackách, jedna bola postúpená
na prokuratúru a dve boli rieené v rámci stavebného konania. Po posúdení a preetrení bolo es saností opodstatnených, dve èiastoène opodstatnené a tyri neopodstatnené. Dve sanosti neboli rieené vôbec. Na základe kontroly Ing. Packová kontatovala, e evidencia saností je vedená neúplne, pri niektorých sanostiach chýbajú
zápisnice o pretrení sanosti, chýbajú aj správy a plnení opatrení.
Na základe zistených nedostatkov odporuèila poslancom prija opatrenia na odstránenie nedostatkov. Mesto za obdobie roku 2005 obdralo 5 nových saností.
-ps-

Podmienky:
a) iadosti je potrebné predloi písomne na adresu Mestského úradu v Stupave,
Hlavná 24/1, 900 31 Stupava do 8.4.2005,
b) predloená ponuka musí obsahova:
- pecifikáciu nebytového priestoru (o ktorý máte záujem),
- podnikate¾ský zámer,
- identifikaèné údaje záujemcu,
c) nako¾ko do nebytových priestorov je nutné investova finanèné prostriedky na
rekontrukciu interiéru a exteriéru - fasády, preinvestované finanèné prostriedky
budú odpoèítané z dohodnutého nájomného,
d) druh stavebných úprav a rozpoèet nákladov musia odsúhlasi obidve strany,
e) výka nájomného za 1 m2/rok a doba nájmu bude dohodnutá v zmluve o prenájme nebytových priestorov.
Kontaktnou osobou Mesta Stupava je Ing. Geisseová, t. è. 6593 4508, e-mail:
majetok@stupava.sk, s ktorou mono dohodnú obhliadku nebytových priestorov.
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Zohorský èaj o iestej
Obèianske zdruenie ROCONABA zo
Zohoru si skutoène stojí za svojím bonmotom - Robme co nás baví. V nede¾u
20. februára teda zorganizovali posedenie pri èaji na tému mladí ¾udia a vo¾ný èas. Podujatie moderoval predseda
zdruenia Janko Vachálek a hosami
veèera boli vdp. J. Slamka, zohorský
dekan, riadite¾ MsKS Stupava Pavel
Slezák, Peter Rác trénerka tenisového
klubu Zohor p. Hubeková, trenér futbalového klubu Martin Zálesòák. Medzi
èlenmi zdruenia sú aj poslanci - Andrej Lacka a v auditóriu sedel zástupca
starostky Frantiek Hubek a poslanec
Andrej Valent.
Vo¾ný èas je zmysluplný
O vo¾nom èase ako takom povedal vdp.
Slamka, e je priestorom, ktorý má èlovek k dispozícii po splnení si svojich
povinností. Je jedno, èi je to vo¾ný èas
dospelého èloveka alebo dieaa. Treba
ho vak zmysluplne vyui na regeneráciu svojich duevných i fyzických síl,
na rozvoj svojej osobnosti. Vo¾ný èas
vytvára priestor pre relax i tvorivú diskusiu, výmenu názorov a informácií,
pre spoloèné nápady a nové ciele, ktoré môe èlovek realizova spolu s priate¾mi, ¾uïmi, s ktorými chce nieèo
urobi. Vo¾ný èas nie je na to, aby sa
"zabil" nudou, neèinnosou, konzumným spôsobom. Taký prístup èlovek
napokon o¾utuje. Navrhol, aby sa zdruenie zameralo aj na také aktivity, ktoré
vytvárajú priestor pre hlbie spoznávanie sa - spoloèné výlety.

Robia èo ich baví
Zdruenie sa od svojho vzniku otvára
vetkým nápadom a podnetom, ktoré
prichádzajú od èlenov, ale i od ïalích,
ktorí h¾adajú prostredníctvom zdruenia uplatnenie svojich nápadov. Nestaèí
vak len prís s nápadom a èaka, e ho
niekto naplní, e to niekto urobí. Dôleité je, aby s ¾uïmi prichádzala aj ochota nieèo urobi nielen pre seba, ale aj
pre ostatných. A. Lacka spomenul zaèiatky divadelného súboru áchor,
ktoré neboli ¾ahké, ale postupne si získal aj podporu obce. Tento faktor
spomínali i ïalí - obec je vdy nápomocná, podporuje aktivity mladých
a pre mladých.
kola ponúka vo¾noèasové aktivity
S novým systémom financovania vo¾noèasových aktivít získava kola finanèné prostriedky zo tátaneho rozpoètu.
Formou poukazov sa môu iaci zapoji do krúkov, ktoré na kole vznikli
v septembri minulého roka. Je vidie,
e aj ministerstvo kolstva si uvedomuje dôleitos aktívneho vyuitia vo¾ného èasu detí. Je vak otázkou, èi
z tých prostriedkov (350 Sk na iaka) je
moné zabezpeèi krúkovú èinnos
personálne, technicky a na úrovni poiadaviek súèasnej mládee. Ïalím
problémom je, e mnohí rodièia to
povaujú za urèitý servis pre svoje deti
"majú ich kde odloi". Doslova a dopísmena, pretoe ich ani nezaujíma, èo
tam ich deti robia, èi majú nejaké úspechy, èi ich to baví. P. Hubeková poukázala na fakt, e rodièia prihlásia deti do

Zohorskí hasièi bilancovali
Ani sme sa nenazdali a znovu
nastal èas obzrie sa za uplynulým rokom. Èo sa nám podarilo
splni z naich predsavzatí a èo
zostalo na plnenie do budúcnosti. Výroèná valná hromada je tradiène stredobodom záujmu èlenov, je to vzácna príleitos i pre
tých skôr narodených stretnú sa
a zaspomína na záitky spojené
s touto peknou dobrovo¾níckou
èinnosou.
Tak tomu bolo i 4. februára, kedy
sa nás zilo do 50 èlenov, èo prevýilo i minuloroènú úèas. Nae
rokovanie prili pozdravi aj nai
priatelia hasièi z druobných
Dolných Kouníc z ÈR a nai dobrí
susedia hasièi z Lábu. Bolo nám
úprimne ¾úto, e sa na naom rokovaní tak ako vdy nemohla zúèastni starostka obce pani ¼ubica Havranová, ktorej patrí naa
vïaka za podporu naej èinnosti.

Výroènú správu predniesol
predseda DHZ, ako aj v roku
690. výroèia zaloenia náho Zohoru. Poïakoval za podporu
obecnému zastupite¾stvu, v spolupráci s ktorým uvedené akcie
prebiehali.
Pozitívne hodnotil priebeh osláv,
ako aj priebeh týdenného pobytu druobného hasièského zboru
z Hannoveru u nás.
Vysoko vyzdvihol brigádnickú
èinnos èlenov poèas celého roku na stavbe haly, úprave dvora,
údrbe zelene v obecným úradom urèených priestoroch, na
polievaní dedinskej zelene, na
odstraòovaní konárov po kalamitách, pri údrbe techniky a pod.
Poïakoval sa èlenom vetkých 3
drustiev za úèas na súaiach,
ako aj za viaceré ocenenia, ktoré
na súaiach získali.
Velite¾ DHZ pán Bojkovský
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tenisovej koly a potom ich u niè
nezaujíma. Deti potrebujú urèité povzbudenie, aby vydrali, aby boli cie¾avedomé. Poèase z klubu odchádzajú,
prestáva ich to bavi , lebo nemajú ani
najmeniu motiváciu. Podobná situácia
je i vo futbalovom krúku. M. Zálesòák
okrem iného povedal, e rodièia sa
nezaujímajú o to, èo ich deti dokáu,
neprídu na zápas, aby ich videli a povzbudili. Skôr dokáu kritizova a ako ich
získa nedajboe pre podporu alebo pomoc.
Nerobte rodièom servis,
nech sú aktívni
Diskusia sa potom toèila okolo problému spolupráce detí, rodièov a aktivistov nielen zdruenia ROCONABA, ale aj
ïalích portových klubov i krúkov
v kole. Predstava, e títo ¾udia majú
robi náhradný servis tam, kde rodièia
nestaèia, je jednostranná a neproduktívna. Odkladanie rodièovských povinností na kolu, farára, vedúcich krúkov je alibizmus a ve¾mi pohodlný spôsob rieenia výchovy detí. "Keby rodina a rodièia mali záujem spolupracova, keby sa svojou autoritou "vloili"
do výchovy detí aj v rámci vo¾ného èasu, predili by mnohým problémom,
ktoré sa im za ¾ahostajnos ve¾mi rýchlo vrátia," podelil sa o svoju skúsenos
vdp. Slamka. Ani OZ nie je samospasite¾ným východiskom a nemôe robi
rodièom servis. Môe vak spolu s nimi vytvára podmienky pre rozvoj ich
detí. Aktivisti - mladí ¾udia, ktorých to
baví môu venova svoje znalosti, talent a vo¾ný èa, ale rodièia nemôu
zosta pasívni. Z diskusia sa tak vyprofilovala ïalia téma na stretnutie pri èaji
- rodina, rodièia, deti, ako zvládnu

dnenú dobu, kedy sa bijú záujem
a enormná snaha rodièov finanène zabezpeèi rodinu a kde zobra èas na výchovu svojich detí.

v správe o represívnej èinnosti
kontatoval, e v uplynulom roku
zasahovali nai hasièi pri poiaroch 10 krát. Upozornil na fenomén, ktorý sa v minulosti nevyskytoval, èím je vznik poiarov pri
hre detí a tie sa vyskytol i prípad
podpa¾aèstva. Tlmoèil i oficiálne
poïakovanie podniku Jednota
Senica za skorý zásah pri poiari
v potravinách na Záhradnej 2,
kde vïaka pohotovej reakcii nedolo ku kodám na majektu.
Tohto roku sme po prvýkrát ude¾ovali pamätné plakety èlenom,
ktorí sa doili významného ivotného jubilea (pp. Nemcová O¾ga,
Havlík Frantiek, Kovár Ján, Mackoviè Tomá a teffek Frantiek).
Povýení boli piati nai èlenovia.
Vykonali sme i doplòujúce vo¾by
do výboru DHZ za odstupujúcich
èlenov, pánov Jozefa Pavláska
a Milana Sekerea, ktorým touto
cestou tie ïakujeme za odvedenú prácu. Novým èlenkám pa-

ni Soni Hanúskovej a pani Ivete
Matlovièovej eláme ve¾a chuti
do práce.
Nae plány na tento rok súvisia
s prianím dokonèi postavenú halu a skultivova vnútorný areál,
nae drustvá sa budú zúèastòova na rôznych súaiach. S druobnými hasièmi z Dolných Kouníc spoloène oslávime 35. výroèie naej spolupráce, v rámci
preventívnej èinnosti sa zameriame na osvetu cestou obecného
rozhlasu a spolupráce so základnou kolou.
Na záver ete raz ïakujeme vetkým èlenom, ktorí sa podie¾ali na
zdarnom priebehu naich minuloroèných aktivít. Ïakujeme vetkým sponzorom, ktorí boli ku
nám tedrí. Vetkým eláme pevné zdravie a èo najmenej poiarov, resp. iadne mimoriadne
udalosti.
Nemcová O¾ga
tajomníèka DHZ Zohor

Obec pomáha ko¾ko môe
Èasto rezonovali slová chvály a uznania na adresu obce a pani starostky.
Obec zo svojho rozpoètu podporuje
aktivity miestnach skupín a spolkov.
Napriek tomu, e sa na obce valí stále
viac prenesených kompetencií a s tým
nielen povinnosti, ale i finanèné zaaenie, vdy sa nájde ochota poslancov
h¾ada prostriedky, ktorými podporuje
vo¾noèasové aktivity detí a mládee,
nehovoriac o pomoci starostky pri získavaní sponzorov z radov podnikate¾ov. Pavel Slezák hovoril o význame tretieho sektora pre rozvoj miestnej demokracie. Zdruenia a spolky majú ve¾ký význam na spoloèenskom ivote
v kadej obci a je dôleité, aby sa vyprofilovali na partnerov pre samosprávu. Svojou èinnosou neuspokojujú len
záujmy svojich èlenov, zdruujú obèanov a títo predstavujú potenciál a silu
veci meni. Mono by stálo za pokus
vyèleni v rozpoète finanènú èiastku
práve na podporu miestnych iniciatív
a aktivít. O podporu by sa potom na
základe výzvy a veobecne platných
pravidiel uchádzali záujmové zdruenia, spolky, ktoré môu predstavi svoje zámery a ciele. A tak finanèná stimulácia (ako spoloèenská objednávka
urèitých aktivít) môe vyvola ete väèí záujem a angaovanos obèanov na
veciach verejných.
-ps-
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Opýtali sme sa starostky:

V záujme obce Zohor je okrem ïalích priorít aj to, aby sa v krátkom
èase zaèala realizova plánovaná výstavba rodinných domov pod¾a
prvej etapy ÚPN obce v lokalitách "Záhumenice I." a "Benátky". K tomu, aby sa zaèala realizácia týchto projektov je potrebné pripravi
záujmové územia tak, aby bolo moné vyda územné rozhodnutie a
nadväzne stavebné povolenie.
V súèasnosti je vypracovaná Urbanistická túdia obytnej zóny "Záhumenice I.", ktorá bola odsúhlasená a schválená Obecným zastupite¾stvom v Zohore. Táto túdia riei osadenie jednotlivých rodinných
domov a vybudovanie infratruktúry (voda, kanalizácie, plyn, elektro,
prístupová komunikácia). Zároveò je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia pre územné konanie.
Urbanistická túdia obytnej zóny "Benátky" je v súèasnosti v tádiu
rozpracovanosti.
1./ Èo bráni vydaniu územného rozhodnutia na výstavbu RD v novej zóne bývania "Záhumenice I."?
- Územné rozhodnutie na výstavbu RD a vybudovanie infratruktúry
v tejto lokalite môe by vydané a keï budú ma vetci dotknutí vlastníci usporiadané svoje vlastnícke vzahy k pozemkom a túto skutoènos budú môc preukáza pod¾a listu vlastníctva.
2./ Akým spôsobom sa prevedú novovytvorené pozemky pod¾a
Urbanistickej túdie a geometrického plánu do katastra nehnute¾ností? Kedy bude moné získa doklad o vlastníctve na novovytvorený pozemok?
- Je potrebné, aby medzi vlastníkmi na jednej strane a obcou Zohor
na druhej strane dochádzalo k dohodám, nako¾ko sa názory vlastníkov na spôsob prevodu pozemkov do katastra nehnute¾ností líia
a preto je táto problematika do dnenej doby predmetom rôznych rokovaní.
3./ Kedy sa zaène realizova plánovaná výstavba RD v zóne bývania "Benátky" (Dolná ulica - záhrady)?
- Obec Zohor uzatvorila so spracovate¾om ÚPN zmluvu o dielo na vypracovanie komplexnej urbanistickej túdie "Benátky", ktorá je nevyhnutným podkladom pre vydanie územného rozhodnutia. V súèasnosti sú práce na urbanistickej túdii pozastavené z dôvodu, e na verejných prerokovaniach sa vlastníci nevedia dohodnú na kompromisnom rieení a taktie nemajú vetci usporiadané svoje vlastnícke vzahy k pozemkom.

UZNESENIE è. 22
zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
v Zohore konaného 16. februára 2005
Obecné zastupite¾stvo
A. Berie na vedomie:
1. správu riadite¾ky Z o hospodárení a èinnosti koly
2. správu riadite¾ky M o výsledkoch hospodárenia
3. informáciu z prezentácie spoloènosti CE Energy Holding AG
na výstavbu veterných parkov na k¾úè
4. správu zo zasadnutia komisie kultúrnej a sociálnych vecí
B. Schva¾uje:
1. závereèný úèet obce Zohor za rok 2004 bez výhrad
2. prevod prebytku hospodárenia vo výke 8.248.970, 92 Sk do
FRR
3. Dodatok è. 1 k zmluve o dielo è. 1, AQUA 001/2004
"Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Zohor"
4. èlenov výberovej komisie v zloení p. Zálesòák, p. Hubek,
p. Valent, p. Valoviè, JUDr. Michalinová, Mgr. Rohrerová
5. doplnenie kritérií o prenájme KD o nový èlánok o finanènej
zábezpeke - na poriadanie kultúrnych akcií do výky 100.000,- Sk,
ktoré iadate¾ vloí pred akciou do Slovenskej sporite¾ne
6. dodatok zmluvy s VENIA, ktorá dopåòa spôsob úhrady
7. cenu za odpredaj pozemku v okolí kúpaliska - 1.000,- Sk/m2
8. odpredaj obecných pozemkov ul. Na pasienkoch v sume 100,Sk
C. Súhlasí:
1. s odpredajom èasti obecného pozemku parc.è. 848/902
iadate¾om za cenu 300,- Sk/m2 s tým, e iadatelia predloia geometrický plán na presné urèenie výmery predmetnej èasti pozemku
a uhradia správny poplatok za podanie návrhu za vklad.
D. Nesúhlasí :
1. s umiestnením prevádzky - predajne so stavebným materiálom
na Dolnej ulici
F. Ruí:
1. "Dohodu o doèasnom bezodplatnom uívaní obecného pozemku
parc. è. 2025" uzavretú dòa 30.4.2003 pod spisovou znaèkou
213/03/P

4./ Skupina vlastníkov pozemkov v zóne bývania "Benátky I."
(pred potokom) má snahu èo najskôr zaèa stava, sú ochotní da
si samostatne vypracova urbanistickú túdiu, vybavi si napojenie na ininierske siete. Tak preèo im obec Zohor nemôe da súhlas k zahájeniu prípravných prác?
- Obec Zohor nebráni vlastníkom da si vypracova samostatnú Urbanistickú túdiu na lokalitu "Benátky I." ( pred potokom ), táto vak musí by vypracovaná v súlade s Územným plánom obce Zohor a riei
okrem iného vybudovanie infratruktúry tak, aby bolo moné aj ïalie
napojenie na ostatnú èas obytnej zóny " Benátky".

Milé deti!

V tomto roku oslavuje detská hudobná skupina VEGA 15. výroèie svojho zaloenia. V rámci tejto udalosti chceme po celý tento rok usporiada nieko¾ko akcií
pre deti Zohora a jeho okolia. Budeme radi, ak sa zúèastní èo najviac detí zo Zohora a okolitých obcí.
PRVÁ AKCIA sa konala 23. januára 2005 v Kultúrnom dome v Zohore, kde VEGA
usporiadala BENEFIÈNÝ KONCERT pre deti z juhovýchodnej Ázie spojený s krstom svojho CD. Sme radi, e úèas bola hojná a deti z VEGY mohli potom na
konzuláte Indonézie odovzda sumu 6.000,- Sk a darèeky pre deti postihnuté prírodnou katastrofou. Èas výaku 2800.- Sk bola odovzdaná aj Základnej kole
Zohor.
ÏALIA AKCIA: VE¼KÁ VÝMENNÁ BURZA pre vetky deti, ktoré zbierajú obrúsky, známky, obrázky portovcov, poh¾adnice a pod. spojená so zberate¾skou výstavou obrúskov sa konala v nede¾u 6. marca 2005 v Základnej kole v Zohore.

Spoloèenská kronika - ZOHOR

Január a Február 2005
narodili sa
Veninger Ladislav 1953
Bodor Ladislav
Dudek Jakub
zosobáili sa
emla Martin a
zomreli
Ing. Mackovièová Milada
Sabol Alojz 1923
Baïura Martin
Vachálková Paula 1915
a Nemcová Martina
Stro Alojz 1934

TRETIA AKCIA: portovo a technicky zameranú akciu vyhlasujeme u teraz, hoci jej vyhodnotenie bude 8. mája 2005 (nede¾a) na portovom ihrisku Základnej
koly v Zohore.
Vyhlasujeme ju preto takto s èasovým predstihom, aby sa deti (chlapci aj dievèatá) mohli náleite technicky pripravi a dokáza, e nie sú menej zruèní ako generácie pred nimi.
Je to súa o ZHOTOVENIE NAJLEPEJ KARAÈE ALEBO MOTOKÁRY (bez motora) na vlastný pohon. Hodnoti sa bude vtipný dizajn, fantázia a jazda zruènosti. Súai sa bude v kategóriách pod¾a veku. Súae sa môu zúèastni dvoj a
trojèlenné drustvá alebo jednotlivci.
Take hor sa do práce!
TEÍME SA NA VAU ÚÈAS NA AKCIÁCH!
Juraj tefanoviè

Srdeène blahoeláme
Starostka obce Zohor, poslanci Obecného zastupite¾stva a pracovníci Obecného úradu touto cestou srdeène blahoelajú kronikárke obce p. ¼udmile Zálesòákovej k jej ivotnému jubileu.
-7-
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Z práce poslancov v Záhorskej Bystrici
Dvadsiate tvrté zasadanie
Miestneho zastupite¾stva mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica sa konalo 1. marca
2005 v zasadaèke miestneho
úradu. Poslanci na òom zobrali
na vedomie návrh rozpoètu Základnej koly s materskou kolou, Hargaova 5, a kolského
klubu detí na rok 2005.
V dôvodovej správe k návrhu
veobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania
sociálnych sluieb mestskou
èasou Bratislava - Záhorská Bystrica sa kontatuje, e v roku
2005 bude opatrovate¾ská sluba
hradená z prostriedkov MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica. Preto
treba, v súlade so zákonom o rodine a schváleným rozpoètom
mestskej èasti, prehodnoti podmienky, za ktorých sa bude obèanom Záhorskej Bystrice poskytova pod¾ia prísnejích kritérií.
Po diskusii miestne zastupite¾stvo schválilo Veobecne záväzné nariadenie mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica è.
1/2005 o podmienkach poskytovania sociálnych sluieb mestskou èasou Bratislava - Záhorská
Bystrica, ktoré uverejòujeme
v èísle.
Z diskusie o návrhu rozpoètu
mestskej èasti Bratislava - Zá-

horská Bystrica na rok 2005 vyplynulo nieko¾ko pripomienok.
Týkali sa oblastí, v ktorých sa
preniesli kompetencie z vyích
orgánov na obce. V mesiacoch
január a február 2005 hospodárila mestská èas pod¾a schváleného rozpoètového provizória. Návrh rozpoètu je zostavený v súlade s platnou rozpoètovou klasifikáciou v èlenení na bené a kapitálové príjmy a výdavky. Predpokladá v oblasti beného rozpoètu prebytok vo výke 1 311
tis. Sk, ktorý bude pouitý na
èiastoènú úhradu kapitálových
výdavkov. Kapitálové výdavky
vytvárajú schodok vo výke 3
620 tis. Sk. Schodok navrhujú
poslanci vykry prebytkom bených príjmov a èasou prebytku
hospodárenia z roku 2004. Po
diskusii miestne zastupite¾stvo
schválilo rozpoèet mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica na
rok 2005 s pripomienkami presunú do výdavkov verejnej správy
výdavky (údrba budov) na zateplenie poiarnej zbrojnice v sume 50 000 Sk a navýi kapitálové výdavky o sumu 150 000 Sk
na obstaranie zabezpeèovacieho
systému v objektech základnej a
materskej koly.
Miestne zastupite¾stvo zobralo

Pozor na poiare v prírode!
Väèina ¾udí u netrpezlivo èaká, kedy príde jar, kedy sa
oteplí, vetko sa zazelená a vytiahne ¾udí do prírody. Po zime
najprv príde predjarie s prvými
teplými lúèmi slnka. Tie vysuia zvyky minuloroènej vegetácie - lístia, tráv a pod. a ak teplé a suché poèasie trvá dostatoène dlho, vytvárajú sa podmienky na vznik poiarov v prírode.
Po zimných dòoch nás to láka
von na prechádzky, urobi poriadok v záhradkách, v okolí chát.
Z týchto aktivít vyplývajú aj kadoroène sa opakujúce riziká,
podcenením ktorých vznikajú poiare. Na zapálenie staèí ve¾mi
málo - cigaretový nedopalok, iskra z výfuku automobilu alebo
ohniska. Tieto poiare spôsobujú
nielen materiálne kody, ale
v mnohých prípadoch zranenia
alebo aj usmrtenia ¾udí a nevyèíslite¾né kody na ivotnom prostredí.
Najèastejie poiare v jarnom ob-

dobí v roku 2004 v Slovenskej
republike v tatistických èíslach:
Lesné poiare: 155 prípadov,
vzniknutá koda 1 300 000 Sk.
Zakladanie ohòov v prírode: 249
prípadov, koda 1 554 600 Sk.
Vypa¾ovanie trávnatých porastov:
2013 prípadov, koda 4 184 100
Sk, 3 osoby zranené, 1 usmrtená.
Spa¾ovanie odpadov: 471 prípadov, koda 338 300 Sk, 1 osoba
zranená.
okujúca a varujúca tatistika!
V mnohých prípadoch sa za týmito poiarmi skrýva ¾udská ¾ahostajnos, nedbalos, ale aj nízke právne vedomie obèanov. Takéto konanie vedie k porueniu
zákona NR SR è. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poiarmi v znení
neskorích predpisov.
Právnická a podnikajúca fyzická
osoba nesmie:
- vypa¾ova porasty bylín, kríkov
a stromov,
- zaklada oheò v priestoroch
a na miestach, kde by sa mohol
8

na vedomie:
- plán kultúrnych podujatí v Záhorskej Bystrici na rok 2005, ktoré poriada mestská èas, vrátane
predpokladaných finanèných nákladov a koordinaèný plán celoobecných kultúrnych podujatí;
- správu o výsledkoch èinnosti
v kine Olympia za rok 2004
a poverilo miestneho kontrolóra,
aby do 30. mája t. r. vykonal kontrolu v kine Olympia;
- informáciu o pripravovanej
výstavbe bytov v lokalite Centrum firmou DOM SYSTÉM,
s.r.o., ktorá 12 bytov ponúka záujemcom zo Záhorskej Bystrice
v cene 24 500 Sk/m2 + DPH,
ostatné bude predáva za cenu
29 500 Sk/m2 + DPH. Miestne
zastupite¾stvo iada starostu, aby
vypracoval návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou èasou
Bratislava - Záhorská Bystrica
a firmou DOM SYSTÉM, s.r.o. Zástupca starostu Ing. Rudolf Hurbaniè vyzval konate¾ov firmy na
pomoc pri stavebných opravách
budovy koly.
Poslanci schválili zmluvu o spolupráci s firmou B.B. CENTRUM,
s.r.o., pri výstavbe rodinných domov a ininierskych sietí v lokalite Vlkovka, 0 - tú etapu. Mestská
èas si nárokuje vlastníctvo na
kanalizaèný zberaè na Pútnickej

ulici a penále vyplývajúce z platnej zmluvy. Pod¾a plánu by mala
firma B.B. CENTRUM realizova
nultú etapu výstavby 15 rodinných domov v roku 2006, dovtedy bude vyrieený prevod kanalizaèného zberaèa do majetku
mestskej èasti. Zvýené dopravné zaaenie na Pútnickej ulici by
mali obèania pocíti len pri výstavbe prvých 15 domov.
Posledným bodom programu rokovania zastupite¾stva bola iados a. s. Eurotel, Bratislava
o povolenie nadstavby vee na
budove poiarnej zbrojnice na
rozírenie verejnej rádiotelefónnej siete.
Po rozprave, v ktorej odznelo nieko¾ko návrhov, miestne zastupite¾stvo súhlasilo so stavebnými
úpravami vee poiarnej zbrojnice s nasledovnými pripomienkami:
- k realizácii nadstavby musí da
kladné stanovisko Krajský pamiatkový úrad v Bratislave,
- architektonický návrh nadstavby musí by zosúladený s poiadavkami Miestneho úradu mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica a výka roèného nájomného bude minimálne 50 000 Sk.

rozíri,
- spa¾ova hor¾avé látky (odpady
z èistenia a orezávania drevín)
smie len s predchádzajúcim súhlasom prísluného riadite¾stva
hasièského a záchranného zboru. Súhlasom na spa¾ovanie nie
sú dotknuté iné zákony týkajúce
sa ochrany ivotného prostredia,
resp. VZN obcí. Za poruenie
týchto povinností im hrozí pokuta
a do 500 tisíc korún (§ 59 cit.
zákona).
Rovnaké zákazy sa vzahujú aj
na obèanov, ktorí vak môu
spa¾ova odpad napr. z èistenia
záhrad len v upravených ohniskách, za bezvetria, za podmienok, ktoré zaruèujú, e nemôe
dôjs k vzniku alebo rozíreniu
poiaru. Pritom musia dodra
ustanovenia zákona o ochrane
ivotného prostredia a prísluného VZN obce.
Obèanom, ktorí sa dopustia priestupku na úseku ochrany pred
poiarmi, môe by uloená pokuta a do výky 10 000 Sk (§ 61
cit. zákona).
Kritické jarné obdobie nemono

presne vymedzi dátumom. Pretrváva od roztopenia snehovej pokrývky do vyrastenia nového zeleného porastu. Práve v tomto
období treba osobitne dba na
dodriavanie vyznaèených zákazov, príkazov a pokynov týkajúcich sa ochrany lesov pred poiarmi, najmä dodriava zákaz
zakladania ohòov na miestach,
kde by sa mohli rozíri.
Preto vám, váení obèania pripomíname, e kadý je povinný
poèína si tak, aby nezapríèinil
vznik poiaru a tie je povinný,
ak je to moné, uhasi poiar,
resp. bezodkladne ho ohlási
a vykona nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho írenia
a na záchranu ohrozených
osôb.
Veríme, e svojím zodpovedným
prístupom prispejete k tomu, e
v súèasnom období zvýeného
nebezpeèenstva vzniku poiarov
nebudú musie vo vaom okolí
zasahova hasièi.

(Red.)

OR HaZZ
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Veobecne záväzné nariadeniemestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
è. 1/2005 z 1. marca 2005
o podmienkach poskytovania sociálnych sluieb mestskou èasou
Bratislava - Záhorská Bystrica
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica pod¾a §
15 ods. 2 písm. a/ zákona Slovenskej
národnej rady è. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov a èl. 26 ods. 4
písm. a/ tatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov è. 1 a 27 sa na základe prechodu pôsobností na úseku sociálnej
pomoci v oblasti opatrovate¾skej sluby a prepravnej sluby pod¾a zákona è.
195/1988 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorích predpisov z Bratislavského samosprávneho kraja na
mestskú èas Bratislava - Záhorská
Bystrica uznieslo:
§1
Predmet úpravy
Toto veobecne záväzné nariadenie
/ïalej len "nariadenie"/ upravuje spôsob urèenia úhrady, výku úhrady a
spôsob platenia úhrady za:
- opatrovate¾skú slubu
- prepravnú slubu.
§2
Poskytovanie opatrovate¾skej sluby
1/ Opatrovate¾ská sluba sa môe poskytnú obèanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpeèovaní
nevyhnutných ivotných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo
kontaktu so spoloèenským prostredím,
má trvalý pobyt na území mestskej
èasti a má odporúèanie zdravotníckeho
zariadenia.
2/ Priznanie poskytovania opatrovate¾skej sluby sa posudzuje pod¾a nasledovných podmienok:
- a/ miera odkázanosti na pomoc inej
osoby pod¾a zdravotného stavu odkázanej osoby
- b/ reálna monos poskytovania pomoci od osôb v príbuzenskom pomere
- c/ výka príjmu osoby odkázanej na
pomoc inej osoby
- d/ majetkové pomery osoby odkázanej na pomoc inej osoby
- e/ monos rieenia pomoci v rámci
dochovania na základe dedièstva po
odkázanej osobe.
3/ Opatrovate¾skú slubu mono poskytova aj vtedy, ak sa jednej matke
- súèasne narodili tri alebo viac detí,
- alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá.
4/ Opatrovate¾skú slubu v prípadoch
uvedených v odseku 2 tohto ustanovenia mono poskytova do dovàenia
troch rokov veku detí.
5/ Poskytnutie opatrovate¾skej sluby

mono raz roène prehodnoti pod¾a
podmienok uvedených v odseku 2.
§3
Poskytovanie prepravnej sluby
1/ Prepravnú slubu mono poskytova obèanovi s akým zdravotným
postihnutím, ktorý pod¾a posudku prísluného orgánu je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Obèan je odkázaný na
individuálnu prepravu, ak nie je schopný:
a/ premiestni sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku
elezniènej dopravy a spä rovnakým
spôsobom ako zdravý obèan,
b/ nastupova do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku
elezniènej dopravy, udra sa v òom
poèas jazdy a vystupova z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku elezniènej dopravy rovnakým
spôsobom ako zdravý obèan alebo

2/ Pokia¾ nie je moné poskytnú opatrovate¾skú slubu formou úkonov
a prác uvedených v bode 1, 2 a 3 prílohy è. 1 tohto nariadenia, mono výnimoène výku úhrady stanovi aj hodinovou sadzbou /bod 4 prílohy tohto
nariadenia/.
3/ Úhrada za opatrovate¾skú slubu v
kalendárnom mesiaci sa urèí pod¾a
rozsahu a výky poskytovaných nevyhnutných ivotných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpeèenia kontaktu so spoloèenským prostredím.

2/ Ak obèan, od ktorého sa poaduje
úhrada za poskytnutú opatrovate¾skú
slubu, neohlási výku svojich príjmov
a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na urèenie úhrady za
poskytnutú opatrovate¾skú slubu v celom rozsahu.
Pri oslobodení od platenia úhrady sa
poskytovanú opatrovate¾skú slubu sa
postupuje pod¾a § 45 ods. 1 písm. a/ a
b/ zákona èíslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích
predpisov.

4/ Úhradu za opatrovate¾skú slubu
platí obèan za kalendárny mesiac,
v ktorom sa obèanovi opatrovate¾ská
sluba poskytuje, najneskôr do 15 dòa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3/ Pokia¾ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, postupuje sa pri poskytovaní sluieb uvedených v § 1 tohto nariadenia primerane pod¾a zákona è.
195/1998 Z. z . o sociálnej pomoci
v znení neskorích predpisov, zákona
è. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorích predpisov a zákona
è. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorích predpisov.

5/ Obèanovi, ktorému sa poskytuje
opatrovate¾ská sluba, sa èas úhrady
vráti alebo tento obèan doplatí èas
úhrady za opatrovate¾skú slubu pod¾a
skutoèného rozsahu poskytnutých nevyhnutných ivotných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem
zabezpeèenia kontaktu so spoloèenským prostredím v kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

c/ zvládnu z dôvodu akého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle
verejnej hromadnej dopravy osôb
a v prostriedku elezniènej dopravy.
2/ Prepravnú slubu mono poskytova obèanovi s akým zdravotným postihnutím, ak sa prepravnou slubou
vhodne kompenzuje jeho zníená pohybová schopnos v dôsledku naruenia telesných funkcií.

6/ Celková úhrada za opatrovate¾skú
slubu sa zaokrúh¾uje na celé koruny
smerom nadol.
§5
Spôsob urèenia úhrady, výky
úhrady a spôsob platenia úhrady
za prepravnú slubu
1/ Úhrada za prepravnú slubu v kalendárnom mesiaci sa urèí ako súèin
dåky prepravnej vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výka úhrady na 1
km prepravnej vzdialenosti.

3/ Prepravnú slubu nemono poskytova, ak individuálnu prepravu mono
zabezpeèi inak.
4/ Prepravnú slubu nemono poskytnú obèanovi s akým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje príspevok na prepravu alebo ktorému bol
poskytnutý peòaný príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla.

2/ Výka úhrady za 1 km prepravnej
vzdialenosti je 10 Sk.
3/ Úhradu za prepravnú slubu platí
obèan za kalendárny mesiac, v ktorom
sa obèanovi poskytuje prepravná sluba, najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca.

Rozsah, spôsob a výka úhrady
a spôsob platenia
za poskytovanú slubu
§4
Spôsob urèenia úhrady, výka
úhrady a spôsob platenia
za opatrovate¾skú slubu
1/ Výka úhrady za nevyhnutné ivotné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpeèenie kontaktu so spoloèenským prostredím poskytované
v rámci opatrovate¾skej sluby je uvedená v prílohe è. 1 tohto nariadenia.

4/ Celková úhrada za prepravnú slubu
sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol.
§6
Spoloèné a závereèné ustanovenia
1/ Obèan je povinný plati úhradu za
poskytnutú opatrovate¾skú slubu pod¾a príjmu a majetku.
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4/ Mestská èas môe zabezpeèi poskytovanie sociálnych sluieb subjektami, ktoré poskytujú sociálnu pomoc
pod¾a zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích
predpisov alebo inými právnickými
osobami, ktoré majú oprávnenie poskytova sociálne sluby a oetrovate¾skú starostlivos pod¾a osobitných
predpisov, a to na základe písomnej
zmluvy uzavretej pod¾a § 51 Obèianskeho zákonníka. Mestská èas poskytne finanèné prostriedky získané pod¾a osobitného predpisu uvedeným subjektom na základe písomnej zmluvy
uzavretej pod¾a § 51 Obèianskeho
zákonníka.
5/ O poskytnutí opatrovate¾skej sluby
a prepravnej sluby pod¾a § 2 a § 3
rozhoduje starosta mestskej èasti po
prerokovaní komisiou sociálnych vecí
a kolstva.
6/ Zruuje sa Veobecne záväzné nariadenie mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica è. 1/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych sluieb
mestskou èasou Bratislava - Záhorská
Bystrica.
§7
Úèinnos
Toto nariadenie nadobúda úèinnos
dòom 15.marca 2005.
Vladimír K u b o v i è
starosta

z obcí

Inpirujúce a hodné nasledovania
Stupava - Mestské kultúrne stredisko
zorganizovalo v pondelok 28. februára
exkurziu na tému Separovanie a recyklovanie komunálneho odpadu. Exkurzia
bola urèená pre zástupcov samosprávy, podniky, ktoré sa odpadmi zaoberajú, pre koly a ostatnú verejnos. Zúèastnili sa jej zástupcovia Stupavy, Marianky, Lábu a Plaveckého tvrtka.
Palárikovo - ve¾ké veci
bez ve¾kých nákladov
O príklade obce Palárikovo (4 200 obyvate¾ov) sme u písali. Ing. Markusková pripravila krátky seminár zameraný
na informácie o podnetoch, preèo sa
rozhodli separova, ako zaèínali a po
vízie a plány, ako chcú svoje skúsenosti ïalej rozvíja a vyui v irom
regióne. Dnes zabezpeèujú separovaný
zber 14 komodít v 28 obciach a na
tomto území ije cca 44 tisíc obyvate¾ov. Jednoznaèný záver je, e separovaný zber má efekt a prináa zisk len
v prípade, e sa realizuje v rámci väèieho územia - na regionálnej úrovni,
v spolupráci s ïalími obcami a musí
by organizovaný tak, aby neprináal
ïalie náklady a zaaenie rozpoètu obcí (èo sa im podarilo), ale aby prináal
efekt zniovania miestnych poplatkov,
ktoré platia obèania za likvidáciu a uloenie odpadov.
urany príklad pre Stupavu
Iný prístup zvolilo mesto urany (10
000 obyvate¾ov). Je zaujímavé, e celý
systém separovaného zberu a hybnou
silou je Ing. Kliment - uèite¾ na základnej kole. S podporou primátora sa
pustil do rieenia vleklého problému a
postupne bola vytvorená samostatná
komisia pre separovaný zber. Ako sám
povedal: "v tomto mi dal primátor vo¾nú
ruku a ja som si vybral do komisie ¾udí
nie pod¾a straníckej príslunosti, ale
pod¾a ochoty a nadenia urobi nieèo
pre nás vetkých - pre ochranu ivotného prostredia." Vetky aktivity zaèali
na kolách, deti v materských kolách
a iaci kôl sa zapojili ako prví a výsledky sú obdivuhodné. Za rok 2004
predstavoval vytriedený odpad 19,4 kg
na obyvate¾a (v Stupave je to 7,6 kg na
obyvate¾a), èo vak v skutoènosti predstavuje len 15% "výanos" z objemu
druhotne pouite¾ného odpadu, ktorý
sa nachádza v zmesovom komunálnom odpade. Najväèou polokou, ktorá predstavuje a 45% objemu komunálneho odpadu (pod¾a celoslovenského auditu) je biologický odpad, ktorý
znehodnocuje ostatné komponenty
odpadu (hnitie, plesne, zápach). Z tohto poh¾adu je dôleitá skutoènos, e zo
zákona sa musí od 1.1. 2006 zabezpe-

èi triedenie biologického odpadu. Èi sa
pôjde cestou zakladania domácich
kompostovísk v kombinácii s obecnými kompostoviskami závisí od konkrétnych podmienok v kadej obci. Na
vetky separované komponenty majú
odberate¾ov, ktorí im za vytriedené suroviny zaplatia.

porou. Bolo dobré, e sa podujatia zúèastnili i zástupcovia kôl, pretoe práve uèitelia majú tú obrovskú schopnos
by zapálení aj dnes, keï sa to ve¾mi
nenosí. Ak sa niekde triedenie odpadov
a ich zber rozbehne, urèite to budú
koly a materské koly. Vyzývame rodièov, aby podporili svoje deti v tejto

Praktické vyuitie tetrapackov
Popri pet f¾aiach sú tetrapackové obaly najobjemnejou zlokou domáceho
odpadu. Na tie sa uranèania sústredili
ako na prvé a to aj preto, e priamo
v meste ich recykluje firma. koly
sa stali jedným z hlavných dodávate¾ov
tohto strategického materiálu, ktorý sa
vo firme spracováva na lisované dosky
(alternatíva k sadrokartónovým doskám) pouite¾né do interiéru i exteriéru,
s výbornými vlastnosami a ve¾kým
dopytom. Navtívili sme túto firmu,
ktorá ponúka kolám partnerstvo,
zabezpeèí im vrecia na tetrapackové
obaly, odvoz vytriedeného materiálu, za
ktorý im okamite zaplatí. Jeden kilogram predstavuje 33 jednolitrových
obalov. Ak si predstavíme, e v Stupave je 2850 domácností a denne sa
do odpadkového koa vyhodí len jeden
obal, za rok je to 1 040 250 obalov,
ktoré spolu váia 31 522 kilogramov
a to je len ve¾mi skromný odhad! Tu nie
je dôleitý finanèný efekt, ale mnostvo
"vyprodukovaných obalov", ktoré konèia na skládke. Podobná situácia je
i s pet f¾aami, urèite ich bude vye milióna a tieto sa na skládke rozkladajú 1
200 rokov (!), to budú ma budúce generácie archeológov rados...
Ideálne je predchádza produkcii odpadov, ale tam ete nie
sme, zatia¾ ich musíme
aspoò recyklova. Èo
vak je na zamyslenie, o
tieto komponenty je
medzi odberate¾mi bitka,
po recyklácii sa produkt
vyváa do Èíny.
Kompetentní ¾udia kompetentné rozhodnutia
Úèastníci exkurzie boli
z radov predstavite¾ov
obcí, ktorí majú právomoci a povinnos kompetentne rozhodnú i v oblasti triedenia odpadov.
Preto tam ili - po skúsenosti, informácie, aby na
vlastné oèi videli, e odpadové hospodárstvo je
skutoènosou a pri dobrej
osvete medzi obyvate¾mi
sa stretáva s ve¾kou pod-

K¼ÚÈOVÁ SLUBA,
Hlavná 42, 900 31 Stupava

- výroba a predaj k¾úèov, autok¾úèov,
bezpeènostného kovania.
- otváranie zabuchnutých dverí,
- systémy hlav. a general. k¾úèa.
Otváracie hodiny: Po - Pia 8,30 - 17,30
So
9,00 - 12,00
obedòajia prestávka
12,00 do 13,00

www.alkvariant.sk
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iniciatíve, aby deti, ktorým raz bude
patri táto krajina, boli lídrami tejto iniciatívy nového a etrného prístupu k ivotnému prostrediu. Príklady v Palárikove a uranoch musia by pre nás
výzvou.
Pavel Slezák

Tel.: 0908 633 537, 0905 407 190

ZIMNÉ AKCIE PRE VÁS!

z obcí
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strecha na splátky

Milí Stupavané a Záhoráci - pripravili sme pre vás pár odpovedí na more dotazov, na ktoré sa u
nás pravidelne informujete.
- Keïe je ete chladno a zima nám
stále trvá vrhli sme sa na vnútornú
skladbu strechy, ktorú viete i za takéhoto poèasia riei, stava, rekontruova, montova.....

Aký materiál poui pri výstavbe
sadrokartónových kontrukcií?
Pri výstavbe sadrokartónových kontrukcií sa pouívajú kovové pozinkované profily, alebo drevené laty.
Pri pouití drevených lát je nutné
dba na to aby boli správne vysuené. V opaènom prípade by sa mohlo sta e sa pokrútia a spoje sadrokartónových dosiek popraskajú.

Aká je doporuèená hrúbka izolácie v obytnom podkroví?
Súèet tepe¾nej izolácie by mal by
minimálne 20-22 cm. Tejto hrúbke
zodpovedá tepe¾ný odpor R=5
(m2K/W). Tepe¾ná izolácia by mala
by uloená v dvoch vrstvách, hrubia uloená medzi krokvy a druhá
tenia vrstva uloená prieène, aby
zabránila tepelným mostom na krokvách.

Aké typy a hrúbky sadrokartónových dosiek sa pouívajú pri
výstavbe podkrovia?
Jednoduché alebo dvojité oplátenie tvoria stavebné dosky o hrúbke
12,5 a 15 mm, pri vyích poiadavkách na poiarnu odolnos je nutné
poui protipoiarne dosky. V priestoroch s vyou vzdunou vlhkosou sa pouívajú impregnované
dosky.

Aké sú výhody balenia izolácie
Isover v roliach oproti doskovej
izolácii?
Komprimované balíky Isover etria
a 70% skladovej plochy a dopravné náklady.
Ich montá je ve¾mi rýchla a bezodpadová.

Ako skracova kovové profily?
Kovové pozinkované profily sa skracujú výhradne nonicami na plech,
ruènými èi elektrickými.
Nie je prípustné profily reza kotúèom, lebo teplotou sa môe pokodi povrchová antikorózna vrstva
profilov.

Je nutné dodra vzduchovú medzeru medzi izoláciou a podstrenou fóliou?
Dodranie vzduchovej medzery 2
a 4 cm je závislé od kvality strenej fólie.
Výrobcovia fólií udávajú v parametroch èi pri pouití ich fólie je mone
vyplni celý priestor medzi krokvami a dotlaèi izoláciu na fóliu.
Výrobca izolácií Isover vak doporuèuje vzduchovú medzeru dodra.

Akéko¾vek ïalie dotazy oh¾adne
výstavby podkrovia vám vïaène a
radi zodpovieme kedyko¾vek na
tel.èísle 0905/255 591

Teí sa na Vás
Vae JJJ STAV-BUILD,
Záhorská Bystrica
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Návteva múzea

iaci 4. oddelenia kolského klubu detí (KD) pri Z kpt. J. Nálepku
v Stupave navtívili múzeum Ferdia Kostku. Sprevádzal ich p. Ing.
Spál a zaujímavo im rozprával o práci národného umelca (mimochodom bol prvým nosite¾om tohto titulu, ktorý mu bol udelený v r. 1946).
Priblíil im originálne zariadenie, nástroje a pec na vypa¾ovanie keramiky. iakom sa páèila figurálna tvorba a mnohí si vyskúili ako sa
sedí za starodávnym hrnèiarskym kruhom. Domov si priniesli poh¾adnice, mapy Stupavy a silné záitky z múzea. V KD potom v modelovaní stváròovali figúrky, vytvárali korálky a iné drobnosti z plastelíny.
Návteva múzea tie podporila záujem detí o históriu mesta a priblíila im ivot jednej z ve¾kých osobností Stupavy. Cestou domov si prezreli krásne scenérie zámockého parku. V Stupave je mnoho nových
domov a v nich ijú rodiny, ktoré sa sem prisahovali. Aj takouto formou návtev a poznávania miestnych tradícií a zaujímavostí sa snaí
vychovávate¾ka J. Debnárová rozvíja lásku k svojmu mestu.
Foto: A. Lachkovièová

Fvýkup a predaj

motorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
olejov, mazív, autokozmetiky
Fodah vozidiel (0903 462 782)
vrakovacia sluba NON STOP
Fpredaj pneumatík
a PNEUSERVIS
Fpoièovòa prívesných vozíkov
Hlavná ulica 9/21, 900 Fpieskovanie okien CAR CODE

31 Stupava
Fpredaj LPG na ÈS
Tel./fax: 02/ 6593 5555
Fvýmena PB f¾ia
mobil: 0903/ 462 782

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

Spotreba energie v domácnosti - etrite!

Pod¾a tatistík, priemerná domácnos na Slovensku minie na energiu
mesaène a 15-20 % zo svojich príjmov. Domácnosti napríklad v Rakúsku majú oproti nám síce podstatne vyie príjmy, ale aj cena, ktorú
za energiu platia, je vyia. Napriek tomu, v porovnaní s nami vydajú za energiu nieko¾konásobne meniu sumu. Celková spotreba energie (palivo, teplo, elektrina) v priemernej tvorèlennej domácnosti èiní
za rok cca 75 GJ. Ak by sme ju spotrebovali len na vykurovanie, zaplatili by sme 39.750 Sk, pri cene tepla 530 Sk/GJ. Elektrická energia
je vak ete drahia ako teplo, napriek tomu, e za òu mesaène minieme menej.
Táto energia je do domácnosti dodávaná z èasti ako priame teplo
(resp. ako palivo) a z èasti ako elektrická energia. Teplo sa nespotrebováva len na vykurovanie, ale aj na ohrev teplej úitkovej vody.
Ko¾ko energie mono uspori za rok pri uplatòovaní zásad efektívneho hospodárenia?
Potenciál úspor energie

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

Základným predpokladom pre zníenie spotreby energie je priebené sledovanie a meranie jej spotreby. Zapisujte si pravidelne (najlepie kadý týdeò) stavy vaich meracích zariadení (plynomer, elektromer, vodomery - na studenú i teplú vodu). To vám umoní priebene
sledova vplyv úsporných opatrení na zníenie spotreby energie a zároveò budete ma monos vypoèíta si náklady na energiu. Vedeli ste
napríklad, e zníením izbovej teploty o 1oC môete zníi vae náklady na vykurovanie o 6%?
(pod¾a: Úspory energie nutnos alebo luxus?
REA a¾a-Galanta, Energetické centrum Bratislava, 2004)
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Projektové stretnutie v panielsku
Projekt Comenius 1 - kolské
partnerstvo, je realizovaný s podporou Európskeho spoloèenstva
v rámci programu Socrates.
Umoòuje vetkým, ktorí sa do
tohto projektu zapojili, získa
skúsenosti, ku ktorým by sa iným
spôsobom nedostali. V tomto
projekte pracujeme so kolami
v Belgicku, Francúzsku a panielsku. Poèas kolského roka sa
uskutoènia vdy dve výmenné
návtevy. V októbri bola hostite¾skou kolou naa Z v Stupave
a teraz (23.2.2005 - 28.2.2005)
sme sa stretli v panielsku.
Partnerská kola La Marina sa
nachádza v meste Castellóne,
oblas Valencia, na pobreí Stredozemného mora. Je to 120-tisícové mesto, ktoré v dòoch návtevy oslavovalo výroèie svojho
vzniku. I toto bol jeden z dôvodov, preèo sa práve v tomto období uskutoènilo projektové
stretnutie. Spozna národné zvyky a kultúru hostite¾skej krajiny
a oblasti.
Oslavy sa zaèali dòa 26.2.2005
o 12,00 hodine ohòostrojom
sprevádzaným neuverite¾ným
dunením. Do osláv sa zapojili
skoro vetci obyvatelia mesta a
oblasti, na èo sa vlastne pripravujú celý rok. Popoludní oslavy
pokraèovali sprievodom dobových masiek, ktoré predstavovali
históriu vzniku mesta - od vstupu
Maurov, cez Rimanov a kresanov a po dneok. Bolo priam a
neuverite¾né vidie v sprievode
vetky vekové kategórie - od trojroèných detí a po staré mamy
a starých otcov. Na kadom kroku bola cíti národná hrdos a povedomie, ktoré je u panielov
ve¾mi ve¾ké a hlboko zakorenené.
Záitkom pre nás bola aj 7 km
dlhá pú na miesto, kde pôvodne
zaèali i prví obyvatelia Castellóna. Cesta viedla pomaranèovo mandarínkovým sadom a èo mohlo a vedelo chodi sa jej zúèastnilo. Veèer pokraèoval v uliciach
mesta alegorickým sprievodom
svetelne vyèaèkaných vozov
a ¾udí v dobovom obleèení
a v miestnych krojoch.
Jeden deò sme venovali i návteve hlavného mesto tejto oblasti,
Valencie, ktorá nás prekvapila
vytrvalým daïom a zimou, akú
domorodci u dávno nezaili.
Celý deò sme strávili prehliadkou
mesta a návtevou oceánografického múzea.
Poèas piatich dní sme spoznali aj
èosi z miestnej kuchyne, ktorá je

ve¾mi pestrá na zeleninu, ovocie
a rôzne morské peciality a taktie sme mali monos zúèastni
sa pri príprave "pailly", ich národného jedla.
panielsko by nebolo panielskom, keby nemalo koridu. Nai
hostitelia nám umonili vidie i túto ich tradiènú atrakciu.
Jedným z hlavných cie¾ov bolo
oboznámi sa so systémom kolstva partnerskej krajiny. Môeme
kontatova, e sme boli nadení, keï sme sa presvedèili o tom,
e pre ich kolstvo je podstatný
iak a nie grloenie s peniazmi.
kola, aj keï priestorovo skromnejia ako naa a s mením poètom iakov (cca 300), zahàòala
deti predkolského veku (materská kola) a po iesty roèník. Po
materiálnej stránke výborne vybavená, ale èo bolo pre nás
priam okujúce, na poèet detí
s ve¾kým poètom uèite¾ov, peciálnych pedagógov a psychológov. Èie, o èom len nai kolskí
mocipáni premý¾ajú, ako a preèo sa to nedá spravi, pretoe by
to stálo ve¾a peòazí a normatív to
nedovo¾uje, bolo realizované
v praxi. iadny normatív, iadne
etrenie na vzdelanosti detí. Individuálny prístup k deom s vývinovými poruchami uèenia, hyperaktivitou, mentálnym postihom, ako i k deom prisahovalcov s jazykovými problémami
bol úplnou samozrejmosou, tak
ako i asistent uèite¾a. Nie pozitívna diskriminácia, ktorá zvýhodòuje deti z menej podnetného
sociálneho prostredia, ale urobi
maximum pre detí, ktoré to
z akéhoko¾vek dôvodu potrebujú.
Kolegovia z partnerských kôl,
ktorí navtívili v októbri nau krajinu, sa vyjadrovali v superlatívoch o naej prírode, mestách
i ¾uïoch. My po tejto návteve
môeme poveda o panielsku
to isté: milí, otvorení a ústretoví
¾udia, zaujímavá krajina a ve¾ké
národné povedomie, ktoré nám,
ia¾, chýba.

FINANÈNÉ PORADENSTVO
Sprostredkovanie
Financie
Poradenstvo

ivotné, majetkové, havarijné
poistenie
Stavebné sporenie, úvery
Úverové karty - O.K., YES
Program daòových ú¾av
Katalógový predaj Hypertriangel

Monika Kanávorová - K.L.M.
Budovate¾ská 12 (v priestoroch trafiky)
900 31 Stupava
tel.: 0910 971 334, 0905 401 823
02/ 6545 7133
Otvorené: pondelok - piatok: 530 - 1900 sobota: 530 - 1300

Albeta KRUTÁ
externý poradca
stavebného sporenia

Za obsah produktu zodpovedá
výluène autor, produkt nereprezentuje názor Európskej komisie
a komisia nezodpovedá za pouitie informácií obsiahnutých
v produkte.

Volajte:
0905 759 477
0903 446 752

Mgr. Zemanova
vedúca projektu

Monos stretnutia
u vás doma.

Mgr. Csillaghy
riadite¾ koly
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Detektívna informaèná sluba, s.r.o.
Nám. ¼. túra è.1,
010 01 ilina

Príjmeme pracovníkov
pre stránu slubu
v oblasti
Stupava - Borinka.
Podmienka: preukaz
odb. spôsobilosti.
Kont.: 0907 809 425
Vola Po-Pia od 800 - 1600

Spoloèenský ivot
Prechádzky regiónom pri rieke Morave

Spoloèenská kronika - Stupava
Zosobáili sa:
Peter Vanek a Anna Besedová
Ján pano a Michaela Veszprémyová
Oleg Dinu a Karin Hefková
Narodili sa:
Tobias Turanský
Hana Sláviková
Zuzana Polláková
Jakub Luèeniè
Adam Kollaroci
Dárius Peja
Richard Sulèan

Mosty cez slovenskú Amazóniu
(tefan Horský)

Bratislava mala raz astie. Keï sa pred rokom 1848 rozhodovalo o tom, kade príde do Bratislavy prvý parovoz, zvaovala vrchnos trasu po ¾avobrenom Dunaji z Rakúska, cez Moravu do Uhorska, pod hradom Devín a po nábreí okolo Karlovej Vsi a Vydrice, rovno do stredu starého mesta. astie mala Bratislava ete raz. Keï u eleznica na ceste z Viedne cez
Gänserndorf a Marchegg prekroèí Moravu, ibneme ju popri jej brehu, pod hrad Devín a popri
Dunaji do Preporka", zvaovali projektanti, lebo... Lebo na trase pred nimi stál karpatský
chrbát. Najprv si pýtal vysoké násypy a mosty, pred Lamaèom hlboké zárezy, potom preklenutie údolia eleznej studnièky a prácu barabov na tuneli, v skale. To výstavbu ve¾mi zdraí.
Predstavme si, e by lacnejiemu projektu dali zelenú a staré, ¾avobrené mesto by bolo
pretkané ete aj ko¾ajnicami.
Na ten èas to múdre hlavy vyrieili naozaj prezieravo. Moravu preskoèila eleznica cez irokánske záplavové územie po sérii mohutných mostov. Celkove, po rozírení a dobudovaní tohto eleznièného kúta ich bolo na naej strane, len v zátopovom území, na prelome storoèia,
dvadsajeden. Z kamenných kvádrov a tehál dvadsa a nad riekou priehradková kontrukcia
na prostredný pilier, kde je hranica, pôvodne, pravdae, drevená. Rovnaká kontrukcia nad
riekou na rakúskej strane a k tomu zrkadlový obraz desa ve¾kých tehlových oblúkov, ako u
nás, na povodòové vody. Pravda, eleznica musela ís po vysokánskom a irokom násype a
nielen proti povodòovej vlne Moravy, ale aj Dunaja. il som na tých mostoch s rodièmi v eleznièiarskom stránom dvojdomèeku skoro dvadsa rokov.
Na Slovensku máme tri devínske kúty. Najslávnejí je Devín. Keï sme ako deti sedávali na
bielom kilometrovníku marcheggskej karpy, videli sme v dia¾ke Devínsky hrad, stúlený pod
Kobylou, pred ním ltuèký Sandberg a Skala, konèa Devínskej Novej Vsi, ktorá je druhým
devínskym kútom. Tretím je neznáme Devínske Jazero. Za Rakúsko-Uhorska Déven tó. Devín
eleznica minula, zato Nová Ves je s òou úzko zviazaná u stopädesiat rokov. eleznièná
zastávka Devínske jazero by bez eleznice vôbec nebola, bol by to len chotárny názov Ïalie
Topolite. Tam archeologièka Dr. Kraskovská vykopala hroby z doby sahovania národov,
Longobardov, ale aj pozostatky ve¾kého slovanského sídliska. Devínske Jazero, nieko¾ko
eleznièiarskych domov, vzniklo len kvôli spomínaným parovozom.
eleznica z Devínskej Novej Vsi do Marcheggu bola do konca prvej svetovej vojny dvojko¾ajná.
Rakúske mocnárstvo dvojko¾ajnú tra potrebovalo a ku koncu prvej svetovej vojny ich zdriavalo aj tých pár sto metrov jednej ko¾aje nad riekou. Na východný front sa vtedy valili transporty, jeden za druhým. Nastúpili budovatelia druhej ko¾aje aj na mostnom komplexe. Práca
stoviek talianskych zajatcov bola nakoniec naniè. Do roku 1918 stihli postavi len betónové
piliere, ktoré nekopírovali kotvenie klenbových mostov, lebo na ne mali prís dlhé oce¾ové
nosníky. Môj otec il vtedy neïaleko, v Malom Háji a ako mládenci sa tam li obèas pozrie.
Talianom nebolo ¾ahko,dreli o naniè strave, a tak otec videl aj vec nevídanú. Ponárali sa do
vody v mlákach, ktoré sú tam dodnes, vylovili z bahna velikánske korýtka, rovnako sú tam
dodnes, posolili si ich a lup, len s atak oblizovali. A piliere, poctivá robota, odolávajúce zubu
èasu, tam stoja dodnes.
Pravda, Èeskoslovensko a Rakúsko sa po osemnástom roku ve¾mi neráèili, dvoko¾ajná tra
bola zbytoèná, ko¾aj z Devínskej vytrhali, po kadom podvale zostal jarèek, spojku z Jazera
zruili. Pod jej troma mostami táborili v lete trampi, bili do gitár a spievali Cádis Granada
Toledo... V jej vysokánskom násype odrazu chýbalo sto metrov, kade sa potom ¾ahie, z primoravských polí, valili vysoké povodòové vody. Nikomu u nezilo na um marcheggské
mosty zdvojko¾ajni. Èeskoslovenská lokomotíva, hrbáè, vozila za prvej republiky do Marcheggu jeden pár viedenských rychlíkov, osobný vlak, sporo utekali dolu kopcom a nazda
funiac nákladné vlaky. Ba, sem tam, aj vycifrované vládne vlaky s akýmsi krá¾om èi cisárom.
Raz sme kývali Habeanovi, bo to cisár Halie Selassie. Inak ticho. (pokraèovanie v budúcom
èísle)

Opustili nás:
Anna vajdlenková /1925/
Pavel Filipoviè /1958/
Ján Kadleèoviè /1927/
Jozefína Filípková /1925/
Jozef Landl /1935/
Viliam Veselý /1927/
Mária Petrakovièová /1929/
Emília Brezovská /1934/
Maro Kaleja /1978/
Jozef Jedenástik /1928/

Poïakovanie

Srdeène ïakujeme primátorovi mesta Stupava Ing. Beleovi a p. Mihalovièovej za dôstojnú rozlúèku s naou matkou a babkou p. Jozefínou Filípkovou. Ïakujeme vetkým, ktorí sa prili s òou poslednýkrát rozlúèi, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
syn Frantiek, nevesta O¾ga a deti

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

Má ete remeslo zlaté dno?

Dlhoroèný, obetavý, ikovný a vdy ochotný ná obuvník pán Rudolf
TARABA na elezniènej ulici sa lúèi s nami a so svojou profesiou.
Sluby nám poskytoval keï bolo treba aj ako penzista, ale ia¾,
vzh¾adom na terajie daòové poiadavky nie je moné mu v tom pokraèova, lebo nezarobí ani na predpísané dane.
A èo my? - chudáci, budeme chodi k vôli stratenému opätku, alebo
remienku do Bratislavy, alebo do Malaciek? alebo si budeme musie
kúpi nové topánky? Veï len cestovné tam- aj spä u bude drahie
ako celá oprava.
Myslím, e by sme sa mali obráti na náho pána primátora Ing.
Belea, lebo veríme, e by mu mohol vybavi "takú malú výnimku" a vetci by sme boli spokojní - aj pán primátor. Iste by mu to aj na
povesti poslúilo a pomohlo, keby obèania menej nadávali na s¾úbené, alebo neopravené chodníky, hlavne v tomto èase /pri dolnej
autobusovej zastávke/, kde sa nedávno bezmála stala vána nehoda,
èomu zabránil ikovný mládenec a zachytil a pred pádom zachránil
starú paniu /a nestalo sa to len raz/. Toti, nie vetko sa hlási a nie
vetko sa zverejòuje, ale kadý èo tadia¾ chodí /aj cez elezniènú
ulicu/ to môe potvrdi.
- Jucková -

O autorovi
tefan Horský sa narodil 1.9.1929. Detstvo a mládenectvo preil na samote stráneho domèeku v Devínskom Jazere. Po maturite na Obchodnej akadémii v Bratislave nastúpil do Slovenskej hypoteènej a komunálnej banky v Bratislave k riadite¾ovi Elovi ándorovi. Novi-nárstvo vytudoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1952 pracoval ako redaktor
Èeskoslovenského rozhlasu, od roku 1967 bol hlavným redaktorom spravodajstva. Po roku
1968 a zákaze podiela sa na tvorbe programu, pracovník Metodicko-výskumného kabinetu.
Pred odchodom do dôchodku v r. 1989, hlavný sekretár Hlavnej redakcie programu Èsl. rozhlasu na Slovensku. Literárne zaèal tvori u v roku 1980 kedy napísal knihu "Obluda na ko¾ajniciach", jemnú a vtipnú prózu plnú napínavých príbehov a krásnych obrazov západného
Slovenska. Pred èitate¾a predstupuje aj s problematikou rozhlasovej práce. V knihe "Vidie
svet uami" (1988) pribliuje rozhlas v mnohorakosti jeho vývoja, truktúry, tvorby, poslania
i pôsobenia, pokraèovaním je kniha "Dívaj sa uami". Po odchode do dôchodku napísal ïalie
pokraèovanie knihy "Obluda na ko¾ajniciach 2", ktorá je pripravená na vydanie.
-es15

Rôzne

Konc jak ivé (II)
Tí dnení dzeci u nic nevjedzá o
tem jak sa volakedy iuo. A nemyslím na konc staré èasy, ale
na ten socializmus, na kerý velice friko zapomínáme. Doli ke
mne na prázdniny vòuèky a hnet
si lapli pred televízor a e ho
mám pokazený lebo nemám barvu. Jak nemám barbu, ak to je
barevní televízor Orava, ví co
nás to stáuo bonú ? "To ste kupovali za bonbóny?", opýtaua sa tá
mení. Za jaké bonbóny, za bony
to byli také peníze co si mohua ít
za ne kupovat do tuzexu a tam
byuo ecko aj rifle, aj jabúèkové
myduo aj tik tak cukríky aj plechovková koka kóla. "Tak to bolo
Tesco, tam to majú takisto," douoiua múdro a furt mi sceua vyladit tú barvu. Dzífèa, ak to dávajú starý film a ten byu èernobíuý, tam barvu nenaladí, volakedy eném také dávali. A ket byli
majstrovstvá svjeta v krasobruslení, dycky ten komentátor povidau - on je obleèený v modrém,
ona v rúovém, aby diváci vjedzeli jak vypádajú a eci sme si
to predstavovali. Tuím taký byu
vtedy ceuý ivot, nekdo nám
o nem vyprávjau jak je barevní
a my sme si ho predstavovali.
Potom ích to prestauo bavit a e
idú èítat. Knihovníèku máme plnú, ak kde byuo dost dzecí, tam
sa aj kníek nazbírauo a my sme
nic nevyhadzovali. Jak prechádzali od jednéj k druhéj naráz èítá, e Lenin. Byuo ích tam ale
pjet tých jeho spisú a tá mauá, e
esli sú to rozprávky. To nejsú rozprávky, povidám í, to byuo tatkové èítaní... "Vidí, po tatkovi si lenivá, lenin - lenivá," povidá tá
starí. "Ále reku ti neví gdo byu
Lenin?" povidám prekvapená.

Riadková inzercia
A tá mení sa zas ubjehua a krièí
"Vyrábal boty, Leninove boty!" To
byu Baa, vám sa to volajak plete! eckému sa èudujete a nic
porádne nevíte, o èem vás to ve
kole uèá?! Veru, ket byli leninové spisy nebyli baovky a dneskáj je to kadému jedno, moe
mjet aj spisy aj baovky. Sceua
sem ím o tem vyprávjat, ale necháua sem to tak. Co im povím,
temu vjerit stejne nebudú. Tak
sem ích poèúvaua já. Povyprávjali mi o superstar, gdo jak spívá
a kerý u mneu vypadnút a jak
posílajú esemesky svojím fanúkom a e vyhráli aj vstupenky...
No, to je konc inaèí ivot, je proè
it. Já sem pritem vypráaua iky, navariua hrnec lipinového èaju, ním strane chuciou a byuo
nám spolem dobre. A potom
odeli dom. Sedua sem si pred
tú barevní oravu, kerá sa nekedy
samá zapne a nekedy sa vypne,
podláj teho jak ju to baví a hledzím na tí vyblednúté barvy a také zrnení a tých duchú ze eckých ostatních stanic jak sa mi
tam pred oèama prechádzajú, e
ani nevím co vlastne kukám. Gde
sem já vidzeua tú akciju na televízore, rozmýlám, volade to moseuo byt, v nejakých inzertních
novinách, ak je teho plné
schránky. U vím, pucovaua sem
na ních krumpole. Neèáiuo sa
mi ít do smjetního koa a hledat
tí noviny. Aj sem ích naua aj vím
gde ten uaciný televízor majú.
Mosím tým naím povidat nech
mi ho kúpjá, ak to sa za tí peníze velice opuací. Nech aj já mám
neco nové a tí barvy nech sú tak
jak majú byt.

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 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 Vymením 2-izbový byt v Stupave za väèí. Tel.: 02/65 935 088
l Predám prebalovací pult s va-

nièkou a 5-timi zásuvkami zn.
"PEG PEREGO". Cena dohodou.
Tel.: 0907 333 559
l Predám 1-izbový byt v centre
Stupavy v osobnom vlastníctve.
Platba v hotovosti prípadne úver.
Tel.: 0907 427 486, 0905 927 658
l Predám 1-izbový byt v centre
Stupavy v OV na Hlavnej ul. - 3.
poschodie. Cena dohodou. Tel.:
0908 735 992
l Predám na AVIU 31L 5-rýchlostnú skriòu a diferenciál
s uzávierkou. Cena dohodou.
Tel.: 0905 429 380

Pozvánky na podujatia

l Vernisá výstavy troch neprofesionálnych maliarov ¼udovíta Keszegha (1928), Kornela Baèu (1925) a Jozefa Uhra (1924) pod názvom
Výber z tvorby skupiny BUK, v piatok 18. marca o 17.00 hodine vo
výstavnej sieni Kultúrneho domu v Stupave. Výstava potrvá do 3. apríla 2005. Info: 02/65934312.
l Vernisá výstavy akad. mal. Eduarda Kalického pod názvom Jarné
impresie na tému región Pod Pajtúnom, v sobotu 19. marca o 16.00
hodine v retaurácii Stupava (býv. Maro). Výstava potrvá do 19. apríla 2005. Info: 02/6593 4442.

Vaa Mari Pilná

Z èinnosti mestskej polície Stupava

Mestská polícia v Stupave plnila v mesiacoch január - február okrem
benej agendy aj úlohy, ktoré boli polícii uloené mestským zastupite¾stvom. Týkali sa najmä parkovania v kriovatke ul. Mlynská a Bezruèova a tie úlohami vyplývajúcimi z VZN mesta o zaberaní verejného priestranstva a odstraòovanie vrakov. V blokovom konaní rieila
38 priestupkov a na pokutách bolo vybraných 7 300 korún, ïalej rieila dva priestupky odstúpením na vecne prísluný orgán na dorieenie. V súèasnosti je pod stálym dozorom situácia na spomínanej
kriovatke, odstraòovanie vrakov automobilov v celom katastri mesta - boli odstránené vraky na ul. Malackej (2) na Marchéggskej (1)
a bol upozornený majite¾ mercedesu (ul. J. Krá¾a). Prioritnou úlohou
pre políciu zostáva vyh¾adávanie a monitorovanie vytvárania èiernych skládok odpadov na území mesta.
-msp-
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Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá. Povolené: Okresným
úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
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Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk

Novootvorená stávková kancelária s predajom doplnkového
tovaru v novom polyfunkènom dome pri kulturáku na Budovate¾skej ulici è. 2010/12. Otvorená: po 14.00-18.00, ut-pia
10.00-18.00, so 9.00-14.00, ne 9.00-13.00.
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