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l Aj malí kôlkari si na záver roka urobili rekapituláciu toho, èo sa nauèili. V materskej
kole na Marcheggskej ulici si s pani uèite¾kami pripravili program piesní, tancov a hier
pre poteenie rodièov.
l Spoloèná fotografia pútnikov z Marija Bistrica (Chorvátsko) pred kostolom sv. Petra
a Pavla v Záhorskej Bystrici, ktorí navtívili aj
pútnicke miesto v Marianke.
l Vïaka regionálnej prehliadke hovoreného
slova Konc jak ivé, ktoré sa v máji konalo
v Gajaroch, sa záhorácke rozprávaèky a rozprávaè zúèastnili celoslovenskej súai
v Lodne. Obstáli na výbornú, tak jak sa na
Záhorákú patrí!
l Deò detí v stupavskom amfiteátri dvakrát
hojne pokropil dáï, to vak neodradilo organizátorov ani deti, aby si uili pekného popoludnia v prírode. Na podujatí, ktoré organizovalo MsKS Stupava sa podie¾ali aj èlenovia okresnej organizácie strany ANO.

Regionálna prehliadka
dychových hudieb
X. roèník

Stupavská krídlovka
v nede¾u 26. júna
od 15.00 hod
Sedliacky dvor pri KD
v Stupave
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Editoriál

Èas je tak strane neúprosný, e aj kameò sa
rozpadne pod prúdom såz, aj elezo zhrdzavie a rozpadne sa na hrdzavoèervený prach,
ale èas ten je neobmäkèite¾ný. A tak deti sa
stávajú rodièmi, rodièia sa stávajú starcami
a tým kameòom a elezom, ktoré sa napokon rozpadnú na prach. Súèasní koláci sú
potomkovia generácie, ktorá sa narodila nielen v minulom storoèí, ale aj v minulom tisícroèí. To druhé tvrdenie ete viac zvýrazòuje
ten obrovský rozdiel v prístupe a k chápaniu
aj takej banality akou je rodièovstvo. To nie
generácia súèasných detí má problém so
správaním a s demokraciou na kolách, ten
problém majú ich rodièia. Jednoznaène sú to
oni, ktorí len s ve¾kou námahou prekonávajú
vlastné skúsenosti a odolávajú náporu skúseností - neskúsenosti s úplne iným svetom
dneka. Explózia slobody prekonala aj vzdialenos medzi generáciami, rodièia dnených
osemnásroèných sú akoby starí rodièia, ktorým chýba ten správny poh¾ad na zmenenú
situáciu po roku 1989. Nemusíme si to verejne priznáva, ale je to tak pretoe èlovek vdy
vychádza zo skúseností, ak ich nemá tak musí zaostáva, topí sa a chytá slamky, s ktorou
sa aj tak len potopí. Alebo naopak potláèa
vetko, èo preil a hrá sa na neohrozeného
kovboja, ktorý síce sedí na koni, ale stále je
len pastierom hovädzieho dobytka. Z extrému do extrému a ete to chví¾u potrvá, ne si
opä zvykneme, e slunosou je pozdravi
uèite¾a, e slunosou je nenadáva na neho
pred vlastným deckom, e krásne je milova
svoje diea, ale to neznamená, e ostatní musia by nepriate¾mi. A pritom sa naim deom
otvorili tak prenádherné perspektívy - odskúa sa aj v inom svete, uplatni sa tam, dobre
zarobi a urobi úasnú kariéru, nezosta len
doma a ivori. Pochopite¾ne aj tieto monosti
nie sú len zadarmo, aj za tie treba zaplati
a neplatí sa klobásami, ale tou najtvrdou
menou. A tú treba zarobi a nevie to kadý
a víazom je ten, èo je bohatý a ikovný, a to
ete neznamená, e musí by aj správny. Dokola sa vynárajú otázky a chatrné odpovede,
ktoré nepreijú ivot úbohého komára. Èo to
vlastne chceme od naich detí? Aby sa správali, aby dokázali, aby sa uplatnili, aby dokázali viac ako my a èo ete??? Kedy bude èas
im poveda, aby boli ¾udskejí ne my, aby
boli spravodlivejí ne my, citlivejí ne my,
aby skutoène v tom druhom videli brata
alebo sestru a nielen súpera pri dedièskom
konaní...

Zdruenie pre separovaný zber zaloené

Zohor - Na stretnutí starostov obcí Zohor, Stupava, Ve¾ké Leváre, Marianka, Jakubov, Gajary,
Plavecký tvrtok, Kostolite, Záhorská Ves a Suchohrad bola dòa 2. júna na obecnom úrade
v Zohore podpísaná zmluva o zaloení Zdruenia pre separovaný zber odpadu - Záhorie. Naplnilo sa tak nieko¾ko mesaèné úsilie a rokovania o spoloènom postupe pri separovaní
odpadov v naom regióne. Sídlom zdruenia je Obecný úrad Zohor, na podanie návrhu na zápis do registra zdruení bola splnomocnená starostka obec Zohor p. ¼ubica Havranová. Èlenstvo v zdruení je otvorené, èlenmi môu by aj ïalie mestá a obce okresu Malacky a právnické osoby zaoberajúce sa separovaným zberom komunálneho odpadu. V mene zdruenia je
oprávnené kona trojèlenné predstavenstvo v zloení ¼ubica Havranová, starostka obce
Zohor, Ing. Ján Bele, primátor mesta Stupava a tefan Kudlièka, starosta obce Ve¾ké Leváre.
Predmetom èinnosti zdruenia je zastupovanie a presadzovanie záujmov èlenov zdruenia
v okrese Malacky a to s cie¾om podie¾a sa na vysokej miere vyseparovania a zhodnotenia odpadu uplatòovaním systému motivácie za úèelom organizovania zvozu a znekodòovania komunálneho odpadu pre obyvate¾ov a pôvodcov odpadu, organizovanie, príprava, propagácia
a realizácia separovaného zberu, úèas na výstavbe a prevádzkovaní technologických zariadení súvisiacich s touto èinnosou, koordinovanie projektov separovania nebezpeèného
odpadu, súèinnos pri sanácii neriadených skládok, súèinnos pri výstavbe zariadenia na
zhodnotenie biologicky rozloite¾ného odpadu kompostovaním, organizovanie vzájomnej pomoci èlenov zdruenia pri odstraòovaní následkov ekologických havárií, tvorbe a ochrane ivotného prostredia a podmienok pre zdravý ivot.
-jv-

Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva
v boji proti diskriminácii

Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva zahájilo 21. marca 2005 sériu informaèných
seminárov po celom Slovensku s cie¾om pozdvihnú právne vedomie verejnosti v oblasti
uplatòovania zásady rovnakého zaobchádzania a boja proti diskriminácii. Semináre postupne prebehli vo vetkých ôsmich slovenských krajoch a sú súèasou aktivít informaènej kampane, ktorá prebieha v súlade s Komunitárnym akèným programom Európskej únie na podporu boja s diskrimináciou a európskou antidiskriminaènou kampaòou pod názvom "Za rozmanitos. Proti diskriminácii." Odborným garantom projektu je Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Cie¾ovou skupinou je iroká verejnos, zamestnávatelia, miestne samosprávy, aktivisti mimovládnych organizácií, tátni úradníci z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mladí ¾udia a novinárska obec. Na druhej strane , k¾úèovou cie¾ovou skupinou sú práve mladí ¾udia, pre ktorých by malo by uplatòovanie antidiskriminaèného zákona u pri vstupe do pracovného procesu samozrejmosou, a preto je potrebné, aby jeho podstatu pochopili od samého zaèiatku. Cie¾om je oboznámi mladých ¾udí pútavou formou s antidiskriminaènou problematikou a poskytnú im základné informácie z tejto oblasti..
Národná informaèná kampaò je úzko prepojená s európskou antidiskriminaènou kampaòou
pod názvom "Za rozmanitos. Proti diskriminácii.", ktorá sa po vstupe do Európskej únie dòa
1.5. 2004 zaèala implementova aj na Slovensku. Jej cie¾om je propagova pozitíva rozmanitosti, ako aj informova ¾udí o ich právach a povinnostiach vypývajúcich z európskej antidiskriminaènej legislatívy, ktorá nepovo¾uje diskrimináciu z dôvodu rasového èi etnického pôvodu, náboenstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie. Ide
o esroènú kampaò, ktorú v júni 2003 spustila Európska komisia, Generálny direktorát pre
zamestnanos a sociálne veci.
Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva (ïalej len "stredisko"), vzniklo na základe
uznesenia vlády Slovenskej republiky è.430 z 15. júna 1993. Úlohou Strediska je komplexné
pôsobenie v oblasti ¾udských práv a základných slobôd, vrátane práv dieaa a dodriavania
zásady rovnakého zaobchádzania osobitne pôsobi proti vetkým formám diskriminácie. Medzi právomoci strediska patrí zabezpeèovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Na Stredisko sa môe obráti kadá fyzická alebo právnická osoba, ktorá
sa cíti by diskriminovaná.
Stredisko sa zaoberá poskytovaním právneho poradenstva v otázkach diskriminácie, pri
prejavoch intolerancie a v prípadoch poruovania zásady rovnakého zaobchádzania pre
vetkých obyvate¾ov Slovenskej republiky a je pod¾a zákona è.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminaèného zákona) tie oprávnené na poiadanie zastupova
úèastníka v konaní vo veciach poruenia zásady rovnakého zaobchádzania.
Stredisko kadoroène vydáva Správu o dodriavaní ¾udských práv v Slovenskej republike.
Kontaktná adresa: Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva, Kýèerského 5,
811 05 Bratislava, t.è. 57203911, 57203914, fax 02/57203935, e-mail info@snslp.sk

Pre Vás, ktorí máte problém s nedostatkom vody alebo jej kvalitou, uverejòujeme bezplatné telefónne èíslo Bratislavskej vodárenskej spoloènosti, na ktorú sa môete v prípade takejto poruchy obráti:

0800 121 333
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Udalosti z regiónu

Aby triedenie odpadu nebolo na obtia

OKIENKO SEPAROVANÉHO ZBERU
V STUPAVE

Stupava - Obèania náho mesta vzali separovaný zber odpadov za
svoju vec. To prekvapilo aj tých, ktorí si mysleli, e sa na to vykaleme. Nai ¾udia sú dos ve¾kí patrioti a majú vzah k svojmu mestu
i k ivotnému prostrediu. Triedia odpady, ale tí, èo bývajú v rodinných
domoch sa cítia by diskriminovaní. Preèo? Nu preto, e najmä v letných mesiacoch "vyprodukujú" ve¾ké mnostvo plastových flia a zber
odpadov je raz za mesiac, èo je príli dlhá doba na to, aby bol niekto
ochotný uskladòova vo vreciach vyseparovaný odpad. Na nae prekvapenie, na výzvu, e v sobotu je moné odovzda stlaèené plastové
f¾ae aj na trhovisku, obèania zareagovali a ostali sme prekvapení my.
Nezabezpeèili sme dos vriec na plasty, èo sa dá rýchlo napravi.
Aspoò takto chceme odbremeni tých poctivých triedièov, aby ich to
neprestalo bavi. Platia za vývoz smetnej nádoby, separujú a tá nádoba je prázdnejia, odpad sa im kopí vo vreciach a u u je tu moment,
kedy ich to skutoène môe presta bavi. A tu je pes zakopaný! Má separovanie odpadov by ïalou nepríjemnou povinnosou a otarou
pre obèana alebo je to prejav obèianskej uvedomelosti? Preto by aj
organizátor triedenia a zberu mal h¾ada taký systém, aby obèana
jeho dobrá vô¾a a ochota nezaaovala, èi nebodaj nepresvedèila
o tom, e sa angauje zbytoène.
- Pavel Slezák -

Poèas zberu tekutého nebezpeèného odpadu v Stupave 28. mája
2005 obyvatelia Stupavy priniesli 710 kg odpadových farieb a lakov;
40 kg obalov obsahujúcich zvyky nebezpeèných látok; 350 kg motorových, prevodových a mazacích olejov.
Zároveò Vám oznamujeme, e v I. tvrroku 2005 sme odovzdali odberate¾ovi na ïalie spracovanie 1200 kg Vami vytriedeného papiera
a 900 kg autobatérií.
Ostatné suroviny vyzbierané v tomto období v naom meste sa nachádzajú v zberovom stredisku a èakajú na odvoz k ich odberate¾om.
Oznam pre obyvate¾ov rodinných domov
a meních bytoviek (4 byt. jednotky)
Ïalí zber papiera, skla, plastov (PET a HDPE) a kartónových nápojových obalov (TETRA PACK) sa uskutoèní 21.-23.6.2005 pod¾a obvyklých obvodov, t.j. 21.6.2005 v I. obvode, 22.6.2005 v II. obvode
a 23.6.2005 v III. obvode.
Rozdelenie ulíc pod¾a obvodov:
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, Rovná, 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, papierom, plastami a TETRA PACK
obalmi 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.
Oznam pre obyvate¾ov bytových domov
Aj v bytových domoch sme rozírili separovaný zber o nové komodity, na stanovitiach sú rozmiestnené nové kontajnery na plasty (celé
lté) a TETRA PACK obaly (lté s èiernym vrchnákom).
ÈO SEPARUJEME VO VETKÝCH DOMÁCNOSTIACH?
Medzi plasty, ktoré sa v Stupave zbierajú, patria: PET f¾ae z malinoviek a minerálnych vôd, obaly z aviváí, ampónov atï. (tzv. HDPE
plasty). Pomôckou pri rozliovaní jednotlivých druhov plastov je oznaèenie na spodnej strane obalov.
PET f¾ae (bez obsahu tekutín!) a HDPE obaly je potrebné zoliapa,
môu by na nich uzávery aj nálepky.
TETRA PACK obaly sú vetky kartónové obaly z dúsov, mlieka, jogurtových nápojov (môu sa do kontajnerov dáva aj s vrchnákom).
Podmienkou je, e vetky TETRA PACK obaly treba vypláchnu, rozlepi, rozstrihnú a stlaèi.
Naïalej separujeme papier a sklo v rodinných aj bytových domoch.
Na zberovom stredisku odpadov v areáli skládky Stupava - abáreò
môete od pondelka do piatku v èase od 9.00 do 11.00 hod. a od
13.00 do 15.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 11.30 hod. odovzda
nasledovné vytriedené zloky odpadu:
papier, sklo, plasty (PET a HDPE), nápojové kartónové obaly (TETRA
PACK), elektroodpad (televízory, monitory, rádiá, poèítaèe, chladnièky, mraznièky, práèky, iarivky, výbojky...), autobatérie, pneumatiky,
obaly z farieb, olejové filtre...
Biologický odpad zo záhrad na skládku nepatrí, môete ho vyui ako
kvalitné hnojivo skompostovaním vo Vaich záhradkách.
Autovraky odoberá firma AUTO-AZ s.r.o. Zohor, tel.è.: 02/6545 8311,
0903/268 541.Nespotrebované lieky odovzdajte do lekární.
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Záhorská Bystrica

Rok úcty k národu a vlasti

Pod týmto mylienkovým heslom Matice Slovenskej na rok 2005 chce
keï len "trokou do mlyna" prispie k naplneniu predsavzatia aj Miestny odbor Matice Slovenskej v Záhorskej Bystrici, ktorý dlhoroène aktivuje svoju èinnos, najmä prostredníctvom svojho speváckeho zboru.
Zaèiatkom roka 2005 pripravili a predviedli nové pásmo "pochovávanie basy" v Záhorskej Bystrici a v týchto dòoch vrcholí príprava na
kultúrne leto pod názvom "S Bystrièanma pri muzice", kde vystúpia
s novonatudovaným pásmom slovenského folklóru z oblasti Záhoria.

Spevácky zbor Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici, keïe nemal
doteraz svoj oficiálny názov prijal a schváli názov "Bystrièan". Kolektív
matièiarov uvauje aj o vytvorení obèianskeho zdruenia, ktoré by sa
stalo platformou irieho podchytenia záujmov o èinnos Matice a to
najmä v oblasti národnej kultúry - regiónu Záhorie z minulosti, v prítomnosti, ako aj v budúcnosti a rozíri súèasne spoluprácu aj za hranice regiónu Záhorie.
Po odchode niektorých èlenov aj z vekových dôvodov a niektorých
trukturálnych a personálnych zmenách, spevácky zbor nezostal
oslabený. Naopak, prili a prichádzajú noví èlenovia a èlenky, ktorí sa
so zanietením pustili nielen do nácviku ¾udových piesní, ale aj klasiky.
K svojej èinnosti, tak ako doteraz, ak nie aj viac, oèakávajú podporu
spoluobèanov obce, miestnej samosprávy, ale aj mladej generácie,
ktorej sa chcú matièiari vo svojom budúcom programe venova s cie¾om získava ich postupne do èinnosti Matice a do speváckeho zboru.
Spevácky zbor vyvíja plodnú spoluprácu aj s inými spevokolmi na
okolí, ba aj na Morave a po celkovej personálnej stabilizácii v zbore
bude svoju èinnos neustále rozirova a skvalitòova.
Vïaka dlhoroèným obetavým a verným èlenom a èlenkám speváckeho zboru a novým nadencom, ná zbor má ve¾mi dobré zázemie, vitalitu a presvedèivú ivotaschopnos.
Zbor skúa kadý utorok od 19.00 hod. na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici, take, kto by chcel prejavi úprimný záujem, má u nás
najmä nae srdcia, ale i dvere do dobrého kolektívu stále otvorené.
Vek, vzdelanie, postavenie nerozhodujú!
Hlavné kritérium - láska k hudbe a spevu vo vetkých formách.

Srdeèné stretnutie dvoch Bystríc

Záhorská Bystrica - Na opätovnú návtevu prili do Záhorskej Bystrice farníci z rovnomennej obce Marija Bistrica, ktorá sa nachádza
neïaleko hlavného mesta Chorvátska pri Záhrebe. Pod vedením svojho duchovného otca Lovru zároveò vykonali návtevu pútnického
miesta v Marianke. V sobotu 11. júna ich pred farským kostolom sv.
Petra a Pavla oèakával vdp. Anton Solèiansky, aby ich privítal v chráme i vo farskom spoloèenstve. Po spoloènej modlitbe ich oboznámil
s históriou farnosti i kostola, nezabudol pripomenú i významnú osobnos miestnej histórie, kòaza a ve¾kého organizátora duchovného,
spoloèenského i hospodárskeho ivota v obci dôstojného pána Alojza Kofrányiho, ktorého 90. výroèie úmrtia si práve v tomto roku Bystrièania pripomínajú. V príhovore spomenul aj spoloèné národnostné
korene, Bystrica bola známa svojím chorvátskym obyvate¾stvom, ktoré sem prilo na pozvanie vtedajích panovníkov, aby po pohromách
a vojnách oivilo spustnuté usadlosti pri Bratislave. Spoloèné korene,
spoloèná viera, podobné osudy aj súèasnos sú tie najsilnejie putá,
ktoré spájajú farníkov i obèanov obidvoch Bystríc. Návteva z Marija
Bistrice sa koná na pozvanie farnosti, po minuloroènej záhorskobystrickej púti v Zagorí.
Po privítaní v kostole program pokraèoval prijatím v záhrade miestneho úradu. Tu na hostí èakal spevácky zbor pri MO MS pod vedením
p. Martinkovièa a starosta p. Vladimír Kuboviè so zástupcami miestnej správy. Vítali ich piesòou a z úst usmievajúcich sa hostí znelo
mnohohlasné Hvala! Po piesni priate¾ov z Chorvátska privítal starosta
p. Kuboviè, ocenil aj prítomnos konzulky Chorvátskej republiky v Bratislave p. Juric, ktorá prila pozdravi svojich krajanov. V príhovore p.
starosta spomínal na milé prijatie naich pútnikov a vyjadril rados, e
sa po krátkom èase od októbra minulého roku opä stretávajú teraz
u ako priatelia a dobrí známi. Program pokraèoval návtevou pútnického miesta v Marianke.
-mú-

tefan Liïák, tefan Martinkoviè
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Z obcí

Zákopy na Hlavnej

O èom sa hovorilo v súvislosti
s rozpoètom mesta

Stupava - Frontovú líniu so zákopmi pripomína Hlavná ulica v Stupave. Rozkopávky v takomto rozsahu znepríjemòujú ivot obchodníkom
i peím, ale ide o dobrú vec, ktorú treba vydra. Prebieha prekládka
vzduného elektrického vedenia do zeme. Práce realizuje firma Enermont a stavebný úrad v Stupave jej vydal rozkopávkové povolenie
s tým, e práce budú ukonèené do konca júna t.r.
-msú-

Stupava - Na zasadnutí MsZ bol prerokovaný Rozbor hospodárenia
Mesta Stupava za I. tvrrok 2005 a návrh úprav a zmien rozpoètu,
ktorý uviedol primátor mesta. Materiál prerokovala finanèná komisia
dòa 16. 5. 2005.
Primátor mesta Ing. J. Bele informoval o postupe prác na plánovaných akciách ako napr. oprava povrchu miestnych komunikácií, ktorá
je zabezpeèená firmou Strabag, a.s. Bratislava a s prácami sa u zaèalo. Na opravu Domu smútku - mesto poiadalo o finanèný príspevok Ministerstvo financií SR s rozpoètovaným nákladom vo výke 2
mil. Sk, výsledok bude známy do konca prvého polroka. Spracováva
sa projektová dokumentácia verejného osvetlenia starého cintorína.
Vodovodná prípojka abáreò a výtlakové stanice budú realizované
Bratislavskou vodárenskou spoloènosou. Na rekontrukciu mestského rozhlasu obdralo mesto 4 ponuky, ktoré sa teraz vyhodnocujú.
Na projekt revitalizácie peej zóny je zatia¾ spracovaný iba jeden návrh Ing. arch. Huèka. Mesto zadalo ïalie vypracovanie spoloènosti
SB PARTNERS Bratislava.
Za sledované obdobie prilo k niektorým zmenám v rozpoète, návrh
zmien uviedla vedúca ekonomického oddelenia D. Drahoová, celkové navýenie výdavkov predstavuje sumu 781 tis. Sk. Dorozpoètovali
sa výdavky súvisiace so spoplatnením úkonov katastra, zabezpeèením právnych sluieb, opravou kúrenia v budove poiarnej zbrojnice,
vybavením interiéru predsobánej miestnosti, údrbou klubových zariadení, mzdovými nákladmi pre manaéra projektu financovaného
z EÚ. Upravená bola aj príjmová èas rozpoètu - zvýenie o 1,1 mil.
Sk. Èerpanie kapitálového rozpoètu za I. tvrrok je na úrovni 23,3%.
Celkový prebytok hospodárenia odporuèila finanèná komisia poui
do kapitálového rozpoètu na spolufinancovanie projektov zo trukturálnych fondov. V tejto súvislosti predniesol viceprimátor MVDr. R.
Kazarka poslanecký návrh na výstavbu kanalizácie v meste v roku
2005. Návrh bol odporuèený komisiou výstavby a rozvoja mesta. Poslanci návrh zobrali na vedomie s tým, e bude dopracovaný ako súèas investièných zámerov mesta a prerokovaný v júni. Poslanci ïalej
iadali, aby sa konkrétne rieila peia zóna v centre mesta, do investièných akcií iadali zaradi projektovú dokumentáciu ulica Karpatská.
Primátor iadal, aby do investícií boli zaradené aj opravy miestnych
komunikácií a chodníkov.
Poslanci rozbor hospodárenia mesta Stupava za I. tvrrok zobrali na
vedomie.
-msú-

Jarný strih

Stupava - Obèania sa kriticky vyjadrujú o oetrení lipovej aleje
na ulici Lipovej. Vysoké lipy, ktoré prerastali aj elektrické vedenie sú zrezané od jednej úrovne.
Pod¾a slov riadite¾a MsPTS
v Stupave p. Justína Mitinu bol
vykonaný omladzovací rez, miesta rezu boli riadne oetrené,
aby neprilo k pokodeniu vitality drevín. Zásah sa robil pod dozorom odborníkov. O tom, e
stromy sa spamätajú a ich koruna sa zahustí svedèia lipy pri
starom cintoríne, ktoré preli
podobnou procedúrou úpravy
a oetrenia.
-mspts-

Ako ïalej s kanalizáciou

Stupava - Téma budovania kanalizácie je aktuálna najmä pre tých
Stupavèanov, ktorí bývajú v èastiach mesta, kde sa s budovaním kanalizácie ete ani nezaèalo. Téma je citlivá aj preto, e ide prevane
o lokality s rodinnými domami, v ktorých bývajú starousadlíci èi u
v Máste, na Novej ulici alebo na Paiti. Obèania sú odkázaní na vývoz
odpadových vôd, prièom kapacita èistiarne je prísne regulovaná, èo
obmedzuje poèet vývozov z domácností. Na mestskom zastupite¾stve
dòa 26. mája boli prítomní zástupcovia Bratislavskej vodárenskej
spoloènosti, a.s. Bratislava (ïalej BVS) a to p. Magdolen - vedúci odboru investièného rozvoja a p. Ing. Elek - vedúci odboru vodohospodárskeho rozvoja. Podali informácie o príprave projektu odkanalizovania Záhoria. V rámci tohto projektu je ako samostatná sústava rieené odkanalizovanie mesta Stupava.
Projekt je v súèasnosti odkonzultovaný a pripomienkovaný Ministerstvom ivotného prostredia SR. Pripomienky budú do projektu zapracované do 14 dní. Po ich zapracovaní BVS, a.s. odovzdá projekt na
uvedené ministerstvo na schva¾ovacie konanie. Je reálny predpoklad
schválenia tohto projektu so zaèatím výstavby kanalizácie v roku
2007. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskej únie, tátneho rozpoètu SR a vo výke 5 % objemu prostriedkov bude financovaný Bratislavskou vodárenskou spoloènosou, a.s. Mesto Stupava
na tento projekt nebude vynaklada iadne vlastné zdroje. Projektová
dokumentácia a stavebné povolenie na odkanalizovanie je zabezpeèené. Po schválení projektu bude potrebné upresni práce súvisiace
s invenzifikáciou a rozírením èistiarne odpadových vôd.
Zástupcovia BVS, a.s. informovali tie o situácii v zásobovaní mesta
Stupava pitnou vodou. BVS, a.s. spracováva túdiu definitívneho zásobovania Stupavy pitnou vodou. Predpokladá sa, e Stupava bude
zásobovaná z vodojemu Dúbrava, pritom bude potrebné vybudova
prívod vody. Táto investièná akcia bude vak rieená samostatne
z investièných zdrojov BVS, a.s.
-msú-

Veterný park v lokalite Piesky

Stupava - Naincovi staèí zájs kúsok za Hainburg, aby mu bolo jasné, èo sú to veterné parky. Systém, ktorý vyuíva silu vetra na výrobu
elektrickej energie je v susednom Rakúsku ve¾mi preferovaný a stal
sa symbolom úsilia naich susedov vyuíva ¾ahko dostupné obnovite¾né zdroje energie. Ako vyzerá krajina posiata novodobými gigantickými veterníkmi je u otázka vkusu a poh¾adu na tvorbu krajiny, ekonomiku i efekt smerom ku ochrane ivotného prostredia a najmä zniovania produkcie emisií. Treba poveda, e práve táto téma je ve¾mi
preferovaná a finanène podporovaná z prostriedkov Európskej únie.
Na zasadnutie mestského zastupite¾stva sa dostavili zástupcovia firmy Power Engineering, s.r.o., Bratislava, ktorá je èlenom skupiny CE
Energy Holding AG a ponúka prípravu a realizáciu veterných parkov.
Poslancom predstavili svoj investièný zámer veterného parku v lokalite Piesky. Pri zdôvodnení svojho zámeru informovali o veobecných
výhodách veterných parkov v porovnaní s ostatnými elektráròami ide o ekologický zdroj energie bez akýchko¾vek odpadov, výroba
elektrickej energie je bezpeèná, elektráreò je moné ¾ahko vybudova
a po skonèení prevádzky ¾ahko zlikvidova bez stôp v krajine, energetická nároènos výroby je ve¾mi nízka.
Zdôrazili aj výhody pre mesto, projekt podporuje priemyselný rozvoj
regiónu, podporuje ochranu ivotného prostredia, mesto získa daò
z nehnute¾ností, vytvoria sa nové pracovné príleitosti a pozemok sa
vyuije polyfunkène. Veterný park môe slúi ako turistická atrakcia.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie a schválili súhlasné stanovisko k investiènému zámeru tejto spoloènosti vybudova veterný
park.
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Zohor
Obec Zohor predstavuje ïaliu z ocenených literárnych prác,
zapojenej do súae "Sme deti Európy - svieti nám európska
hviezdièka".

Obecný úrad ZOHOR

srdeène pozýva vetkých obèanov ZOHORA a okolia na

3. HODOVÝ JARMOK

Hodiny
Odrátavajú èas, ktorý plynie niekedy pomaly, inokedy rýchlo. Èasto
sú svedkom milých, príjemných udalostí, ale aj smutných chví¾ v ivote ¾udí, s ktorými ijú.

ktorý sa bude kona 9. JÚLA 2005 od 7.00 hodiny pri
KULTÚRNOM DOME a po celej OBCHODNEJ ulici (pri kole).
Pripravené je obèerstvenie:
peèienky, gulá, zaká¾aèka oípanej od 8.00 a iné.
Hrá dychová hudba Prespolanka.

Tak je to aj s nami, s hodinami visiacimi v kuchyni ¼uborových rodièov. Porozprávame Vám svoj príbeh, ktorý sa zaèal ve¾mi - ve¾mi dávno, keï nás ¼uborov pra - pra stareèek kúpil na drabe. Jeho manelku sme ani nestihli spozna, lebo bola chor¾avá a ve¾mi skoro ho zanechala so iestimi demi samotného. My sme zostali synovi Ferdiovi
a sledovali sme, ako musel ako pracova u ako diea a stara sa
o mladích súrodencov. Závideli sme mu, keï ako mladý feák v uniforme odchádzal do 1. svetovej vojny. Keï sme poèúvali, èo ¾udia rozprávajú o vojne, u sme mu nezávideli. Snaili sme sa rýchlejie odbíja èas, aby sa skoro vrátil. Naastie nastal ten deò a my sme si mysleli, keï èoskoro priviedol do domu mladú enu, e znova nastanú
veselé dni. Osud im vak dlho neprial. V celom dome bolo cíti rados
z príchodu prvého bábätka. Netrvala vak dlho, lebo po pár dòoch
zomrelo a v dome zavládol aký smútok. Tak tomu bolo aj po druhý
a tretíkrát. Keï sa narodilo tvrté diea, koneène sme veselo odbíjali
èas. Nezbedníkovi èasom pribudli ete dvaja súrodenci.

Zároveò chceme pozva vetkých remeselníkov a predajcov, ktorí
majú záujem zúèastni sa tohto jarmoku.
Vetci ste srdeène vítaní.

Deò detí

Deti v Zohore majú astie. Svoj sviatok oslavujú dvakrát - najprv
v kole /alebo v kôlke/, potom v rámci obce.
Prvého júna nám veru poèasie neprialo. Pralo, a tak futbalový turnaj
sa musel presunú na neskôr. Dievèatá si zahrali vybíjanú. Keï sa vyèasilo, na ihrisku deti súaili v rôznych disciplínach.
V sobotu sa na kolskom ihrisku i na tadióne konali celoobecné
oslavy Dòa detí. Teraz sa slnieèko umúdrilo a zahrievalo nás a príli
horúcimi lúèmi. Pre malé deti boli najväèou atrakciou autièká a motorky, na ktorých sa preváali a do vybitia batérie. Po celom ihrisku
boli rozostavené portové stanovitia , kde deti skákali vo vreciach,
hádzali na cie¾, jazdili na kolobeke...Vade dostávali sladkosti, v ten
deò urèite neobedovali. Pred Ponorkou si mohli zaspieva zohorské
SuperStar a videli sme i divadelné predstavenie.
Na ve¾kom tadióne najväèiu pozornos pútala obrovská nafukovacia mýkaèka. Deti vyliezli strmou stenou na jej vrchol a odtia¾ sa
spúali dole. To bola paráda! mýkaèka prilákala i dospelých. Tým
vak chýba obratnos a ikovnos, nu skonèili i s odretými rukami
a kolenami.
V stánkoch ste si mohli da pivo, kofolu, cigánsku peèienku, gulá.
Vetko by bolo dobre, keby sa poèasie nerozhodlo príjemnú náladu
pokazi. Rozpralo sa a nie a nie presta. Napriek tomu veríme, e deti
si svoj sviatok uili a boli spokojné. Poïakovanie si zaslúi Obecný
úrad v Zohore, Základná kola v Zohore a jej pani uèite¾ky, materská
kola, mladí ¾udia zo zdruenia Roconaba, Rinkop a vetci, ktorí
k oslave Dòa detí prispeli.
Mgr. tefanovièová ¼ubica

Raz vstúpil do izby cudzí èlovek a naruil pokojnú atmosféru tým, e
oznámil: "Je vojna." Na¾akali sme sa. Odíde gazda preè - bojova
a nás nechá samých? Naastie nemusel narukova, ale znovu sme
sa stali svedkami akých chví¾ tejto rodiny. Keï vstúpili do izby Rusi
a neskôr Nemci, èas ako keby sa zastavil. Nae ruèièky sa vliekli pomaly sa hrdzavé.
Aj toto prelo a rodina zase spokojne sedávala za stolom, kde sme
viseli. Boli chvíle, keï boli tak chudobní, e nás chceli preda. Ale ako
mono preda èlena rodiny? Nevedeli sa s nami rozlúèi. Boli sme ich
tichým spoloèníkom v dobrom i zlom. Ná pokojný tikot bol pre nich
ako hudba z rádia a televízora, ktorý nepoznali. Aj keï si gazda ako
starý pán kúpil televízor, nikdy nás nezabudol pravidelne naahova.
Spolu sme spomínali na minulos a snívali o budúcnosti. Sadol si do
svojho dreveného kresla pod nami, zapálil si fajku a spokojne bafkal
v rytme náho tikania.

POZVÁNKA

Dobrovo¾ný hasièský zbor Zohor Vás srdeène pozýva na
noènú súa hasièských drustiev O putovný pohár
starostky obce, ktorá sa koná 2.7.2005 o 21,00 hod. na
obecnom tadióne.
O obèerstvenie a dobrú náladu je dobre postarané.
Valent Part, predseda DHZ Zohor

Dnes odmeriavame èas v kuchyni vnuèky starého pána. Spolu s nami je tu jeho svadobná fotografia a mnostvo spomienok, ktoré sa
vznáajú vôkol. Sme svedkami nových osudov. Spolu s ostatnými
sme sa teili, keï pod nami v kolíske spávalo najmladie bábätko ¼uborko. Radujeme sa , e dnený ivot nie je taký aký a spolu s touto
rodinou zaívame ve¾a astných dní.

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

Napriek tomu, e dnes existuje mnostvo moderných hodín, vieme,
e nás nevymenia. Nie sme síce u tým, èím sme bývali, farba nám
popraskala, v strojèeku máme mnohé nové súèiastky, ale pre nau
rodinu sme viac ako vec. Pri slávnostných okamihoch dotvárame atmosféru pravidelným tikaním.

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

V akých chví¾ach by sme chceli zrýchli èas, v tých radostných by
sme ho nechali plynú pomaly - pomalièky. Nám je vak súdené èas
len odmeriava.
¼ubor Kimlièka
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Zohor

Uznesie è. 24 zo zasadania Oza Zohor, konaného 1. júna 2005
A. Oza berie na vedomie:
1. za overovate¾ov zápisnice boli
schválení: p. Schellingová, p. Valoviè
2. plnenie príjmov a výdavkov
rozpoètu obce Zohor k 31.3.2005
3. správu kultúrnej komisie
4. správu z výberového konania
na obsadenie miesta riadite¾a Z
v Zohore. Zvolenej Mgr. ¼ubici
tefanovièovej. Oza blahoelá
5. sanos voèi detskej lekárke.
Oza podporí saovate¾ku v tom,
e nepredåi nájomnú zmluvu
6. správu o poiarovosti v okrese
Malacky
7. návtevu zástupcov Olympijského výboru SR - ataé p. Hugo
Hoffer s matkou
8. úèas naich spoluobèanov na
prehliadke "Konc jak ivé" v Gajaroch
9. informáciu p. starostky o zaèatí prác DOMSTAVu na nadstavbe
a prístavbe M Zohor
10. ukonèenie poslaneckého
mandátu Ing. Slezáka k 2.6.2005
z dôvodu zmeny bydliska
B. Oza schva¾uje:
1. èlenov návrhovej komisie: Mgr.
Rohrerová, p. Hubek, Ing.
Matloviè
2. úpravu rozpoètu ako v príjmovej, tak vo výdavkovej èasti vo
výke 5 599 200 Sk. Podrobná
úprava rozpoètu je súèasou zápisnice.
3. predloi Úradu pre reguláciu
sieových odvetví návrh ceny
stoèného v obci Zohor: pre domácnosti 13 Sk/m3, pre podnikate¾ov 27 Sk/ m3
4. Dodatok è.1 k zmluve o úvere
è.10/159/2003 a è. 5 k zmluve
è.10/042/2000 - zníenie úrokových sadzieb
5. na základe iadosti, odpredaj
budovy bývalých DJII. a prísluenstva na Struhárovej ul. è. 2,
mimo objektu poty a pri¾ahlého
pozemku k pote
6. prehodnotenie ceny pozemku
p. è. 845/2 o výmere 24 m2 za
cenu 1000 Sk/m2. iadate¾ predloí GP a uhradí správny poplatok za podanie návrhu na vklad
do katastra vo výke 2000 Sk.
7. na základe iadosti, odpredaj
èasti obecného pozemku pod rodinným domom a vo dvore, parc.
è. 849/1 a parc. è. 844, za cenu
100 Sk/m2 s tým, e iadate¾ka
predloí GP a uhradí správny poplatok za podanie návrhu na
vklad do katastra vo výke 2000
Sk.
8. na základe iadosti, zámenu
èasti pozemku parc.è. 657/2 vo
vlastníctve iadate¾a za èas
obecného pozemku parc.è. 844.

9. vstup obce do "Zdruenia pre
separovaný zber odpadu Záhorie" a poveruje starostku obce p. Havranovú zastupovaním
obce v "Zdruení pre separovaný
zber odpadu - Záhorie"
C. Oza neschva¾uje:
1. poskytnutie finanèného príspevku Z a M na kolu v prírode
D. Oza ruí:
1. uznesenie è.23, bod B/5 o odpredaji obecného pozemku,
parc. è. 845/2 o výmere 24 m2 za
celkovú sumu 100 000 Sk.
E. Oza nesúhlasí:
1. so iadosou o preplatenie
èasti nákladov na opravu stropu
"Retaurácia a pizzéria U ulaja",
Obchodná 3
F. Oza súhlasí:
1. na základe iadosti firmy
A.S.A. Zohor, prerokovanej v stavebnej komisii so zmenou výky
limitu uloených odpadov na
skládke A.S.A. Zohor nasledovne: ostatný odpad zo 70 tisíc ton
na 100 tisíc ton roène, nebezpeèný odpad z 10 tisíc ton na 15 tisíc
ton roène.
2. so zriadením prevádzky montáe kovových polotovarov
v priestore RD na Kováèskej 21,
za podmienok, e iadate¾ je
povinný postupova v súlade so
zák. è.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov a poiada o zmenu úèelu
vyuitia stavby. Vyzýva iadate¾a
doriei parkovacie plochy pre
potrebu prevádzky.
3. s odkúpením èasti pozemkov,
urèených na radovú výstavbu
v lokalite Záhumenice od podielových spoluvlastníkov za cenu
500 Sk/m2.
4. s odkúpením èasti pozemkov
v lokalite Záhumenice v správe
SPF, za cenu obvykle urèenú
súdnoznaleckým posudkom.
G. Oza poveruje:
1. stavebnú a finanènú komisiu
pripravi podmienky na odpredaj:
a/ budov DJ II. b/ pozemkov pod
firmou AUTO - AZ.
2. stavebnú a finanènú komisiu
pripravi návrh VZN o financovaní
a návratnosti investícií k vybudovaniu ininierskych sietí pre nové
obytné zóny pod¾a UPN. /Urèi %
zastúpenie obce a stavebníkov./
H. Oza neakceptuje:
ponuku na odpredaj stavby-predajòa AGRO, ul. Na trávnikoch
-7-

Hrachová poléfka - alebo Gdo komu
vlastne hádzau ten hrach pod nohy

Divadelný ochotnícky súbor áchor a obèianske zdruenie ROCONABA srdeène pozývajú vetkých milovníkov divadla na komédiu
v tyroch dejstvách.
¼udová hra na motívy slovenskej divadelnej klasiky. Trilógia o Zohorskej záhoráckej náture, ktorú máte príleitos si vypoèu v rodnej
reèi starých Záhorákov, teda v záhoraètine. Prvý diel rozpráva o intrigách a predsudkoch rodièov o výbere nastávajúceho enícha pre
svoju dcéru. Dej sa odohráva v roku 1905 v dedinke menom Tàsci.
Komédia sprevádzaná dvomi klarinetmi, harmonikou a ivým spevom. Postavy stvárnili nielen starí èlenovia divadelného súboru áchor, ale pridali sa aj nováèikovia, ktorí sú Zohorèanmi u pekných
pár rôèkov a nali odvahu podeli sa o svoje ivotné skúsenosti.
Autori a ostatní tvorcovia diela sa snaia sprostredkova nielen okolité zvyky a obyèaje, ale pokúsili sa nahliadnu aj do vnútra rodinných domov a do vetkého, èo sa v nich odohrávalo - starosti a radosti okolo svadby - Jak to byuo pred svadbú. Súèasne majú autori
vytýèený cie¾, do budúceho roku zostavi a pripravi druhý diel - ako
vyzerá celá tradièná príprava pred svadbou (zabíjaèka, peèenie koláèov,...) a samotná typická svadba v Zohore.
Anièka, mladé dievèa súce na vydaj, posluná svojim rodièom,
sama si vak vybrala chlapca svojho srdca. Mamka vyhliadla jej
enícha pod¾a vlastného gusta - bohatého, slobodného sedláka
Francka. Feák to bol, ale u susedov várny Janek, srdce svoje
Anièke u skôr dal. Ale ako to u býva, láske èlovek nikdy
nerozkáe. Anièkina mama hoci zle to nemyslela, nechala sa zláka
vidinou peòazí. Ako v kadej kómedii nesmie chýba korenie, tak
;i v Tàscí vetko okorení matlavá Róza. Vetko by lo ako po masle,
keby svojou utipaènosou nepchala nos do cudzích vecí.
V dobe, v ktorej predsudky a pretvárka nali svoje miesto predsa
len láska zvíazí. Ako vak láska vyhrá, mohli ste vidie na predstaveniach v Kultúrnom dome v Zohore v dòoch 18. a 19. júna. Kto
to nestihol, nech sa príde pozrie 6. augusta na Kamenný mlyn,
divadlo áchor tam vystúpi v programe Záhoráckych slávností.
- Autori -

návtevu zástupcov
Olympijského výboru SR - ataé p. Hugo Hoffer s matkou

z obcí

** Listáreò **

Kedy bude noèný k¾ud
skutoène k¾udom

Viackrát som na stránkach Podpajtúnskych zvestí èítal, aké má
Stupava problémy s nákladnou
dopravou, ako to vetkých kompetentných trápi. Nako¾ko bývam
pri Kultúrnom dome, tento problém sa ma bytostne dotýka. Mono si to väèina obèanov Stupavy ani neuvedomuje, ale ve¾ká
èas kamiónov cez Stupavu neprechádza bezdôvodne. Mnohé
z nich toti nali výborné miesto
na parkovanie v areáli Cevaservisu. Ïalie, patriace spoloènosti
Schnellecke Slovakia so sídlom
v industriálnom parku v Lozorne,
zasa vyuívajú sluby èerpacej
stanice pohonných hmôt, ktorá
sa taktie nachádza v Cevaservise. A do tretice sa v Cevaservise
nachádza betonáreò spoloènosti
Holcim. Spolu to dáva desiatky
kamiónov premávajúcich ulicami
a ulièkami Stupavy 365 dní v roku, 24 hodín denne. e bývate na
jednej z nich? e nemôete vy
a vae deti v noci spa? A e vám
to vadí? No tak to máte smolu!!!
Nikto z kompetentných sa týmto
problémom nebude zaobera!!!
Pritom je si treba uvedomi, e to
nie je len problém okolia Cevaservisu. Vetky kamióny, ktoré
idú do Cevaservisu musia najprv
prejs cez celú Stupavu a naspä
tak isto!
Nad celou vecou je vak nieko¾ko otáznikov:
1, Preèo netrápi zástupcov mesta, e súkromné spoloènosti poruujú zákonné právo obyvate¾ov Stupavy na noèný k¾ud a normálny ivot v nezamorenom prostredí? (podali sme 3. marca
2005 petíciu obèanov za výluku
nákladnej dopravy od 22.00 do
06.00 a poèas víkendov)

Záujmom kadej súkromnej spoloènosti je maximálny zisk a preto je celkom pochopite¾né, e tieto spoloènosti vyuívajú vetko
èo im legislatíva umoòuje. ako si predstavi, e sa majitelia
spoloèností Cevaservis, JOMI
(èerpacia stanica), alebo betonárne Holcim dobrovo¾ne vzdajú
svojich príjmov na úkor skvalitnenia ivota Stupavèanov. Ich jednanie je pre to v celku pochopite¾né. Na to je tu tátna správa,
presnejie Mestské zastupite¾stvo aby stanovilo pravidlá hry,
ktoré umonia súkromným spoloènostiam podnika a pritom
v najväèej monej miere budú

prevádzka: Cementárska 15
900 31 Stupava,
(areál Cevaservisu)

tel./fax: 02/ 6025 2480
tel.:

0905 670 195

Poznámka redakcie
Spoloènos J.O.M.I. poiadala
dòa 24.2.2005 Mestský úrad
v Stupave o úpravu prevádzkových hodín pre èerpaciu stanicu
v Cevaservise. V tom èase úrad
u rieil aj petíciu obèanov bývajúcich popri komunikácii do areálu Cevaservisu. Vzh¾adom na to,
primátor mesta dòa 4. 3. 2005
oznámil spoloènosti J.O.M.I., e
mesto trvá na dodriavaní prevádzkovej doby a e zamestnanci mestskej polície budú monitorova dodriavanie prevádzkových hodín a v prípade ich poruenia budú uplatnené sankcie
v zmysle správneho poriadku.
Na mestskom zastupite¾stve dòa
26. mája bola opä predloená
iados spoloènosti J.O.M.I.
o zmenu prevádzkových hodín predåenie do 22.00 hod. Poslanci návrh prerokovali a neodporuèili primátorovi iadosti vyhovie.
-red-

O mestskej polícii

Stupava - Poslanci si na zasadnutí mestského zastupite¾stva (26.5.)
vypoèuli správu o èinnosti polície za mesiac apríl. V diskusii odzneli
pripomienky poslancov - poslanec J. Borák kontatoval, e èinnos
mestskej polície je na dobrej úrovni, poslanec Ing. Ukropec J. odporúèal venova zvýenú pozornos kontrole objektu bývalej elezniènej stanice a kontrole ochrany majetku mesta, hlavne pri bytových
domoch. S názorom, e mestskí policajti by mali viac vykonáva pochôdzkovú èinnos vystúpil poslanec F. Lachkoviè, ktorý iadal doriei aj problém odchytu psov. Poslanec G. Bele iadal vykonáva
kontrolu parkovania vozidiel na chodníkoch a upozornil na státie vozidiel v kriovatkách - pri spoloènosti m-Gal. Poslanci správu prerokovali a zobrali na vedomie s pripomienkami.
-msú-

laminátové parkety od
FALKEN s.r.o.

e domy mestu a odsahova sa
niekam, kde má samospráva
väèí záujem o svojich obèanov.
Nielen na predvolebných mítingoch, ako je to v Stupave.
Vlado Sajan. Obèan Stupavy

chráni práva svojich volièov. A to
je kameò úrazu.
Ja to chápem tak, e priority
mesta sú orientované na takzvaný "rozvoj mesta", teda na prerábanie vetkých dostupných lokalít na stavebné parcely pre naich nových spoluobèanov, èo je
urèite pozitívny trend a nebolo by
na tom niè zlé, ak by sa súèasne
nevytlaèili na okraj záujmu potreby ¾udí, ktorí sa v Stupave narodili a ijú tu celý svoj ivot.
koda, e akosi odiiel do stratena zámer vybudova dia¾nièný
zjazd na Zohorskej ceste, ktorý
sa mal zaèa budova pred zhruba desiatimi rokmi a mal by spolufinancovaný z prostriedkov
PHARE. Bolo by mono zaujímavé zisti o ko¾ko percent by sa
zníilo zaaenie nákladnou dopravou mesta pri jeho vybudovaní a pri realizácii napojenia Cevaservisu a mono aj Stupavskej
skládky na Zohorskú cestu. Ak
by ho vyuívali len autá idúce na
Zohorskú skládku odpadov, trkovòu vo Vysokej p. M., do betonárky a do Cevaservisu, myslím,
e by sme sa dostali k zaujímavému èíslu. Ak sa takáto finanène
nároèná realizácia neuskutoèní
v súèasnosti za pomoci tátu
a fondov EÚ, tak sa neuskutoèní
nikdy.
Potom môeme u len preda na-

2, Preèo im nevadí, e súkromné
spoloènosti devastujú miestne
komunikácie a mesto platí ich
nákladnú údrbu? (artujem,
v skutoènosti ich nikto neudriava a ak, tak len symbolicky - viï
cesta od kostola k Cevaservisu....)
3, Aký ekonomický prínos má
pre mesto parkovisko kamiónov
v Cevaservise?
4, Preèo, v prípade, e sa obèania saujú na poruovanie svojich práv, tak predstavitelia samosprávy ich ignorujú, prípadne obhajujú záujmy súkromných
spoloèností pred záujmami ¾udí,
ktorí si ich zvolili? (moja vlastná
skúsenos z rokovania s firmami,
ktoré "kvôli petícii" zvolal p. prednosta J. Valachoviè a na rokovaní
urèite nebol na strane obèanov a
ich zákonného práva)
5, Preèo mesto nezabezpeèí dodriavanie svojich platných nariadení? (prevádzkové hodiny èerpacej stanice v Cevaservise sú
schválené Po-Pia 6:00 - 18:00
hod a nie 24 hodín denne!)
Nariadenie mesta je len kus papiera, lebo sa nedodriava, èo
môe potvrdi aj mestská polícia.

279,- /m

2

s montáou 479,- /m2
drevené parkety hrúbka 15 mm od

797,- /m
renovovanie starých parkiet od 330,- /m

2

2
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POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l SOU v odbore strojárskom, chemickom (anorganická technológia), technologickom, elektrotechnickom, stredné odborné s maturitou l jazykové znalosti (NJ)
l poèítaèové znalosti (MS Office) prednosou l prax (nie je podmienkou) v oblasti povrchových úprav kovov, analytiky odpadových vôd strojárskej výroby l
ochota pracova na zmeny
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï
Dura Automotive Body & Glass Systems Components s. r. o., stabilná
spoloènos so zahranièným kapitálom, pôsobiaca na slovenskom trhu 4 roky,
súèas amerického koncernu DURA Automotive Systems, vyrábajúca komponenty pre automobilový priemysel, h¾adá:

DISPONENT
NÁPLÒ PRÁCE
na základe poiadaviek zákazníkov plánuje dodávky od dodávate¾ov, denne
upresòuje dispozície so zákazníkmi, objednáva materiál, sleduje a kontroluje plnenia dodávok a mnostvá nakúpených dielov pre ïaliu výrobu, kontroluje ceny,
zadáva kmeòové záznamy v programe SAP/R3, pripravuje analýzy a reporting pre
centrálu

KONTROLÓR KVALITY
NÁPLÒ PRÁCE
zabezpeèuje kontrolu kvality výroby pod¾a kontrolných postupov s vopred
stanoveným rozsahom kontroly kvality a skúobnými metódami, zaznamenáva
namerané hodnoty do meracích protokolov
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l ostredné odborné s maturitou, vyie vzdelanie, V, zameranie (strojníctvo) l
poèítaèové znalosti (MS Office) l VP - B l prax v automobilovom priemysle a
skúsenosti s meraním výhodou
TERMÍN NÁSTUPU
Ihneï

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l SOU úplné S s maturitou, V v odbore strojárskom, technickom, ekonomickom l jazykové znalosti (NJ alebo AJ aktívne, maïarský jazyk vítaný) l poèítaèové znalosti (MS Office), SAP R3 výhodou l prax v oblasti logistiky vítaná
lvysoká pracovná iniciatíva, lojalita, odolnos voèi stresu, flexibilnos, schopnos
rýchlo reagova na zmeny informácií a úloh, schopnos plánova, organizova,
vyjednáva; zodpovednos, zmysel pre detail, analytické myslenie
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

ZVÁRAÈ

TECHNIK KVALITY

NÁPLÒ PRÁCE
dováranie hliníkových dverových rámov na automobily, práca na základe veobecne platných pracovných postupov, s pravidelnými kontrolami kvality práce

NÁPLÒ PRÁCE
analýza dosahovaných výsledkov, zisovanie príèin nezhody, navrhovanie a realizácia nápravných opatrení, vyhodnocovanie ich úèinnosti, riadenie dokumentácie
systému kvality, realizovanie a vyhodnocovanie interných auditov, procesná kontrola, príprava a zmeny kontrolných plánov a postupov

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l SOU v odbore strojárskom l platný zváraèský preukaz Z - M1, Z M-7 l prax
so zváraním min. 2 roky
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l stredné odborné s maturitou, V v odbore strojárskom, technickom, chemickom l jazykové znalosti (NJ aktívne) l poèítaèové znalosti (MS Office) l prax
v oblasti kvality vítaná l znalos SPC, FMEA a systémov riadenia kvality výhodou
l VP- B
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

NASTAVOVAÈ
NÁPLÒ PRÁCE
nastavuje výrobné zariadenia pomocou NC, CNC, stará sa o výrobné nástroje a
zariadenia

ELEKTROMECHANIK
NÁPLÒ PRÁCE
vykonáva a diagnostikuje údrbu a opravy elektrických zariadení vo výrobe, CNC
a na robotizovaných pracoviskách, na strojoch a prístrojoch; vykonáva údrbu
elektrických prípojok k výrobným zariadeniam a opravy ruèného elektrického náradia, vykonáva opravy intalácií v budove

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l SOU v odbore (strojárskom), stredné odborné s maturitou l prax v odbore,
programovanie pomocou NC, CNC
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

NÁSTROJÁR

POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l stredné v odborné l jazykové znalosti (NJ základy) l poèítaèové znalosti (MS
Office - základy) l prax v obore 5 rokov l skúsenosti s riadiacimi systémami
a CNC strojmi výhodou
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

NÁPLÒ PRÁCE
zodpovedá za údrbu a opravy prípravkov meradiel, nástrojov a úpravy prípravkov
pod¾a poiadaviek výroby, zodpovedá za práce na strojoch v nástrojárni a údrbe
POIADAVKY NA ZAMESTNANCA
l SOU v odbore strojárskom, stredné odborné s maturitou l jazykové znalosti
(NJ) prednosou l poèítaèové znalosti (MS Office) prednosou l prax v odbore
5 rokov l ovládanie sústruenia, frézovania, brúsenia, lícovania súèiastok tuírovanie, dopasovávanie
TERMÍN NÁSTUPU: Ihneï

INÉ VÝHODY PRE VETKY POZÍCIE
perspektíva, mladý kolektív, stravovanie v mieste pracoviska, autobus a k areálu
závodu, podmienky pre zvyovanie kvalifikácie, osobný rozvoj, dobré pracovné
podmienky, nová technológia, iné výhody
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAÈA
Svoje CV s tel. kontaktom posielajte mailom, faxom, potou na uvedené adresy.
Spoloènos si vyhradzuje právo odpoveda a kontaktova iba vybratých uchádzaèov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

VEDÚCI LAKOVACEJ LINKY
NÁPLÒ PRÁCE
zabezpeèuje chod lakovacej linky a odmasovacích liniek, riadi výrobnú smenu
s dôrazom na kvalitu vyrábaných dielov, hospodárnos výroby, robí preventívne
opatrenia a benú údrbu, zabezpeèuje zoraïovanie strojného zariadenia a technologických parametrov, zodpovedá za prípravu osmotickej a procesnej vody, za
chod neutralizaènej stanice

DURA Automotive Body & Glass Systems Components s. r. o.
Malacká 1833, 900 31 Stupava
kontaktná osoba: Ing. Katarína Václavová
tel.: 02/60 30 18 15, fax: 02/60 30 19 15
e-mail: vaclavova.k@duraauto.com
www.duraauto.com
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Projekt Klimatická
aliancia podporený

Stupavský potok, jeho èistota a problematika, ktorá je
vecou nás vetkých, opakovaná kontrola r. 2005

Stupava - Medzi úspené projekty,
ktoré za posledné tri roky podalo
mesto Stupava môeme zaradi aj
projekt aiskové regióny Klimatickej
aliancie Stupava a okolie /Marchfeld.
Projektový zámer pripravoval tím
pod vedením P. Slezáka, riadite¾a
MsKS Stupava, od júla 2004. Po prvýkrát bol prezentovaný na stretnutí bezhranièných regiónov v septembri v Melku. V januári sa konalo v Lassee pilotné podujatie rakúskeho partnera, na ktorom sme sa zúèastnili ako zástupcovia slovenských pomoravských obcí, ktoré sa prihlásili k mylienkam Klimatickej aliancie. Následne bol podaný projekt do programu Interreg IIIA
SR/AT, ktorý bol koncom mája schválený. Stupava spolu s obcami
Marianka, Záhorská Bystrica, Lozorno, Zohor a Láb sa v najbliích
mesiacoch zamerajú na aktivity, ktoré smerujú k zniovaniu produkcie emisí, úsporám energie, separovaniu a recyklovaniu odpadov, trvaloudrate¾nému rozvoju a eko-po¾nohospodárstvu. V septembri sa
uskutoèní pilotné podujatie - tart projektu u nás a pri tejto príleitosti
bude aj medzinárodná výstava Región Klimatickej aliancie. O priebehu projektu bude verejnos informovaná pravidelnými prílohami
v Podpajtúnskych zvestiach. Bliie informácie: 02/6593 4312.
Pavel Slezák

MDD v Múzeu Ferdia Kostku v Stupave
V sobotu, 4.júna 2005 sa v priestoroch Múzea Ferdia Kostku,
hlavne vak na jeho dvore uskutoènili /mono prvé, ak zaloíme
túto tradíciu/ Tvorivé keramické
dielne detí. Zúèastnilo sa ich vye 30 detí, mnohé z nich spolu
s rodièmi a po úpornej práci vytvorili z hliny, ktorú nám na tento
úèel zdarma poskytlo Malokarpatské múzeum v Pezinku, /ktoré
spravuje aj nae múzeum/ vye
150 výtvorov. Niektoré deti u
mali s prácou s hlinou urèité skúsenosti, tým to ilo od ruky, pretoe ili naisto, hneï vedeli, èo
budú robi. Iné zase skúali svoj
talent prvýkrát, tým okrem pomoci rodièov ve¾mi úèinne pomohla
pri prvých krôèkoch naa keramikárka Ivetka Vachálková, ktorá
sa na túto prácu sama rekvalifikovala a teraz zasväcuje do tajov
tvorby z keramiky vetkých, ktorí
o to prejavujú záujem. Okrem
stupavských detí chodia sem aj
deti z Marianky, Záhorskej Bystrice a D.N.Vsi, ale do kurzu chodia
i dospelí, najmä mladé mamièky.
Take vedela hneï pomôc a nasmerova aj tie detièky, ktoré mali
hlinu v rukách prvýkrát. Nakoniec z kadých rúk vyiel výtvor,
ktorý po vypálení bude nielen
deom, ale aj ich rodièom pripomína jeden pekne strávený deò.
Dokonca i poèasie nám vylo
ve¾mi krásne, vydralo nám slnieèko práve po dobu konania
Tvorivých dielní a podveèer u
zapralo. Spracovali sme 20 kg
hliny. Vïaka p.Márii, vnuèke nár.
umelca Ferdia Kostku sme mali

monos nahliadnú aj do dielne
jej mamièky, pani Magdy Kostkovej, dcéry Ferdia Kostku, ktorá v tej dielni pokraèovala v tradícii výroby prekrásnej keramiky,
pokým jej to zdravotný stav dovolil. ia¾, dnes jej to u jej zdravotný stav nedovo¾uje a dielòa je
opustená. Avak pre nás bola táto exkurzia ve¾kým záitkom. Nakoniec musíme ete spomenú,
e vïaka pochopeniu a spolupráci Mestského úradu v Stupave, ktorý finanène prispel na obèerstvenie mohli sme si uhasi
smäd malinovakmi a pochutna
si na obèerstvení - koláèikoch,
keksíkoch, slanom peèive a napolitánkach, za èo vyslovujeme
taktie svoje poïakovanie. Nae
stretnutie prila pozrie aj redaktorka z rádia Regina, ktorá túto
nau tvorivú atmosféru prezentovala aj vetkým poslucháèom
rádia Regina. Deti odchádzali
spokojné a my sme im dali prís¾ub, e o dva týdne sa tu ete
raz zídeme a oni si prevezmú
svoje výtvory, ktoré sa dovtedy
pokúsime aj vypáli. A mono, e
sa dohodneme, e sa takto niekedy znovu spolu stretneme
a vytvoríme ïalie Tvorivé dielne,
ale to je ete vo hviezdièkách.
Ale niè nie je nemoné, ak znova
nájdeme pochopenie a podporu
u tých, èo nám pomohli tentokrát
pustíme sa do toho znovu. A my
sa teíme u dnes!

V júni 2005, bola vykonaná ïalia kontrola pobrených pozemkov
èasti Stupavského potoka v úseku od tátnej cesty I/2 po mostík na
ul. Bitúnkova. Kontrolu vykonal pracovník Povodia Moravy Mgr. Vlèek
a èlen komisie ivotného prostredia, poslanec MsZ p. Lachkoviè.
Kontrolou boli zistené nasledovné skutoènosti:
Èistota pobrených pozemkov sa oproti stavu z roku 2004 mierne
zlepila avak kontatujeme, e niektorí vlastníci pozemkov neudriavajú pozemky v stave, ktorý je v súlade so zákonom o vodách. Opakujeme, e vlastníci pobrených pozemkov sú povinní v prípade akejko¾vek úpravy pobrených pozemkov alebo koryta vodného toku poiada o povolenie. Jedná sa o rôzne opevnenia, múry a pod. Uvedeným zásahom do pobreného pozemku totito ohrozujú susedné nehnute¾nosti! Vlastníci pobrených pozemkov sú zo zákona povinní
odstraòova akéko¾vek neèistoty, naplaveniny, popadané èasti drevín
a iné prekáky, ktoré sa nachádzajú na pobrenom pozemku, prípadne v koryte vodného toku, tesne susediaceho s jeho pozemkom a nie
je dovolené zvyky trávy a pod. odpadu skládkova na pobrenom
pozemku. Problematikou naïalej ostávajú nelegálne odbery povrchových vôd zariadeniami, ktoré sú vo vodnom toku Stupavského potoka umiestnené nevhodne tým, e pri vyom stave vôd tvoria prekáku pre nehatený odtok vôd a odplavenie prípadných prekáok vo
vodnom toku, èím môe dôjs k vzdutiu hladiny vody a ohrozeniu niie situovaných pozemkov. Ako nóvum sa objavilo protiprávne vypúanie odpadových vôd do vodného toku bez predchádzajúceho
preèistenia - trativody.
V tejto prvej fáze uvádzame iba parcelné èísla pozemkov, na ktorých
sme zistili jednak skládky bio odpadov, skládky stavebných odpadov,
nedovolené vypúanie odpadových vôd a nelegálne odbery povrchových vôd a nelegálne zásahy - stavby. Zároveò vak zaháji tunají
orgán tátnej vodnej správy konanie, ktoré po prerokovaní priestupku bude odstúpené na Obvodný úrad P v Malackách za úèelom dorieenie poruovania zákona.
- jedná sa o pozemky parc. è. 389/2, 389/1, 391, 412, 422, 423, 426,
498/1, 498/2, 501, 527/1.
Vyzývame touto cestou vlastníkov zariadení na odbery povrchovej
vody zo Stupavského potoka, aby si tieto zariadenia urýchlene zlegalizovali a jednotlivo umiestnené odbery situovali tak, aby netvorili
prekáku pre nehatený odtok vody pri zvýených hladinách vodného
toku. Ïalej vyzývame vlastníkov pobrených pozemkov, aby odstránili
odpad z pozemkov a tí, ktorí vypúajú nepreèistené odpadové vody
do Stupavského potoka, zistené kontrolou, aby urýchlene tieto vývody odstránili. Rovnako vlastníci, ktorí urobili nelegálny zásah do pobreného pozemku a koryta vodného toku, aby tieto zmeny uviedli do
pôvodného stavu.
Opätovne vyzývame vetkých dotknutých obyvate¾ov Mesta Stupava,
ktorí vlastnia pobrené pozemky, aby tieto pravidelne èistili a aby na
pobrené pozemky neumiestòovali iadne skládky jednak komunálnych ani biologických odpadov.
Upozoròujeme, e monitorovaním èistoty pobrených pozemkov sú
naïalej poverení pracovníci, ktorí budú vykonáva pravidelné kontroly, prièom z poskytnutých podkladov budú vedie jednoznaène urèi vlastníka pobreného pozemku a v prípade potreby aj vinníka.
Jednotlivé povinnosti týkajúce sa èistoty vodných tokov a pobrených
pozemkov ukladá jednotlivým vlastníkom takýchto pozemkov zákon
o vodách.
referát V a P

Za vetkých úèastníkov Antónia
Suchá, lektorka Múzea Ferdia
Kostku v Stupave
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STAV MIX PLUS, spol. s r.o.
eleznièná 53, 90031 Stupava
tel.: 02/6593 5880
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk

78 x 118

5.390,lemovanie

1.800,-

78 x 140

5.790,lemovanie

2.000,-

Ceny sú bez DPH.

Skvelý výrobok, skvelá cena
- 11 -

MALACKY
Pezinská 2, tel./fax: 034/772 68 49, Po-Pia: 8.00 -16.30
BRATISLAVA - Záhorská Bystrica
Èeskoslov. tankistov 1/a, tel./fax: 02/6595 6232
Po-Pia: 8.00 - 17.00, Sobota: 8.00 - 12.00

Rigips, systém pre tisíc nápadov......
Rigips ponúka vo svojom rozsiahlom
programe rieenie vetkým tým, ktorí
chcú renovova alebo modernizova interiér. Pre individuálne èlenenie vnútorného priestoru, pre výstavbu kuchyne
alebo kúpelne èi celého podkrovia ponúka Rigips rozsiahly program dosiek
a prísluenstva.
Prevanú èas výrobného sortimentu fir-

sadené steny. Sadrokartónové prieèky
v spojení s izoláciou z minerálnej vlny
disponujú výbornými tepelnoizolaènými
a zvukovoizolaènými vlastnosami, prièom dvojitá medzibytová prieèka dosahuje útlm hluku a 62 dB. Vïaka svojej
nízkej plonej hmotnosti nezaaujú kontrukcie a suchý proces montáe garantuje vysoké výkony, èo je výhodné pri

èenej suchej výstavby sa do existujúcich
stavebných kontrukcií nezabuduje vlhkos. Preto sa nové priestory bezprostredne po vyhotovení môu pouíva.
Tradièný podlahový poter nahradíme
doskami Rigidur, ktoré v spojení s vrstvou polystyrénu alebo minerálnej vlny
ako kroèajovej izolácie tvoria dokonale
rovný podklad pod finálnu úpravu pod-

my Rigips tvoria sadrokartónové dosky.
Sadrokartóny Rigips sa skladajú zo sadrového jadra hrúbky 9,5 a 20 mm, ktoré je obalené po oboch stranách peciálnym viacvrstvovým kartónom zo
100% recyklovaného papiera. Okrem základného typu dosky RB sa vyrába aj
protipoiarna doska RF s prímesou skleného vlákna ktorá je urèená na výstavbu
podkroví (strop, ikmá stena) a impregnovaná doska RBI a RFI urèená do priestorov so zvýenou vlhkosou (kúpelòa,
kuchyòa...). Tieto dosky majú impregnované sadrové jadro a peciálne upravený kartón. Dosky sú základom mnohých kontrukcií zhotovených suchým
procesom . V spojení s vhodným typom
podkontrukcie (profily, závesy) je moné vytvára rôzne prieèky, zavesené podh¾ady, podkrovné priestory alebo pred-

potrebe rýchlej zmeny dispozície. Na vytvorenie poiarne chránených úsekov sú
vhodné prieèky viacnásobne oplátené
protipoiarnymi doskami. Zavesené
podh¾ady sa pouívajú na zníenie svetlej výky miestnosti alebo na prekrytie
zariadení umiestnených pod stropom
(intalaèné a elektrické rozvody, vzduchotechnika).
Bez konkurencie je pouitie sadrokartónu v podkrovných priestoroch. Doskami
mono opláti ikmé aj vodorovné èasti
stropov a strené okná. Suchou omietkou alebo systémom predsadenej steny
obkladáme títové múry. Pod pojmom
suché omietanie rozumieme lepenie
sadrokartónových dosiek pomocou peciálnej lepiacej malty priamo na murivo
èím je moné vyrovna nerovnosti muriva a do 8 cm. Prostredníctvom osved-

lahy (dlaba, parkety, PVC alebo koberec).
Pri sadrokartónových kontrukciách musíme vyzdvihnú , e aj v prípade nekvalitného podkladu (popraskaná omietka,
nerovný povrch, nedostatoèné zateplenie...) získavame vdy rovný, suchý
a hladký povrch pripravený pre koneènú
úpravu ma¾ovaním, obkladaním a pod...
Rigips systémy spåòajú vetky poiadavky, ktoré sú kladené na hospodárnu výstavbu s vysokým komfortom.
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Rigips systém a k tomu 100% servis
ponúka firma JJJ STAV- BUILD s.r.o.,
Záhorská Bystrica.

z obcí

Vyhodnotenie literárnej súae
"Príroda je ivot pre kadého"

V Kninici Ruda Morica v Stupave sa 18. mája 2005 konalo zasadnutie poroty, ktorá vyhodnotila X. roèník literárnej súae "Príroda je ivot
pre kadého", ktorá vznikla v roku 1996 pri príleitosti nedoitých 75
rokov slovenského spisovate¾a, národného umelca Ruda Morica, ktorý il a tvoril v Stupave a u ktorého bola príroda jadrom celého literárneho diela. Propozície súae boli poslané 21 Z okresu Malacky
a Z SNP Suèany.
Literárne práce do súae poslali tieto Z: Gajary, Láb, Malacky /5
kôl/, Plavecký tvrtok, Rohoník, Stupava, Suèany, Vysoká pri Morave, Závod a Zohor. Porota vybrala z 33 prác 11 prác, ktoré budú ocenené.
Sú to práce iakov:
SNEHULIAÈIK - Miriam PETRÍKOVÁ, 12 rokov, Z Gajary
PRÍRODY VÁBENIE - Jarmila BURINOVÁ, 12 rokov, Z SNP Suèany
ZÁZRAK - Martin STROLKA, 12 rokov, Z Láb
ÍLOVISKO - Matú SOBOTOVIÈ, 12 rokov, Z Rohoník
ZOHORSKÁ JEIBABA - Dominika GRELIKOVÁ, 15 rokov, Z Zohor
TOLERANTNÁ PRÍRODA... DOKEDY? - Monika BUDAJOVÁ, 15 rokov,
Z s M Vysoká pri Morave
O TOM KAM ZMIZLI ODPADKY Z NAEJ POPOLNICE A O TOM,
PREÈO SA TEÍM NA STR. KOLU - Daniel STUPAVSKÝ, 14 rokov,
Z M. Olovského, Malacky
ZRANENÉ VTÁÈA - Silvia MUNDOKOVÁ, 13 rokov, Z Dr. Dérera,
Malacky
TÀNISTÁ CESTA K ÚSPECHU - Tomá HRUBÝ, 13 rokov, Z Dr.
Dérera, Malacky
MÚRY HISTÓRIE - Martin KUBICSKO, 14 rokov, Z Stupava
ABY MOJ MOTÝ¼ NAÏALEJ IL - Lucia ALAGOVÁ, 13 rokov, Z
SNP Suèany
Oceneným iakom blahoeláme a aj ostatným, ktorí sa do súae
zapojili, eláme ve¾a tvorivých síl a chu zúèastni sa súae aj v budúcom roku. Ïakujeme tie za spoluprácu uèite¾om kôl, ktoré sa do
súae zapojili a porote, ktorá literárne práce hodnotila.
Za Mestskú kninicu Ruda Morica Beáta TOMKOVIÈOVÁ

Fvýkup a predaj
Fmotorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
Folejov, 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

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

Zohorská jeibaba

Slnko páli, v bytovke sa vzduch ani nepohne. Láka nás to von. Osviei sa vo vlanej vode plavecko - tvrteckej pieskovne, cíti na spotenej koi aspoò slabý vánok, nadýchnu sa. Stop! Tak to neodporúèam. Vonku sa preháòa zohorská bosorka! Predstavujem si ju ako
hrôzostranú chobotnicu s roztiahnutými smrtiacimi chápadlami,
obrovským ústnym otvorom a dlhým lepkavým jazykom. Do svojho
okolia vypúa ivotu nebezpeèné výpary. U ste niekedy takmer
omdleli pri otvorení okna, ako sa to stáva Zohorèanom? Zvlá
stanièiarom, ktorí bývajú tej jeibabe rovno pod nosom. Vyjdete z domu a prenikavý tip¾avý smrad vás prefacká. Neraz sa stalo, e sme
s kamarátkou sedeli na lavièke pred domom a obdivovali hviezdy nad
nami. Zrazu hviezdy akoby zoediveli a presiakli hrozným zápachom.
Bola tam. Zohorská jeibaba. Jej skutoèné meno - mäsokostná múèka zo spracovate¾ského podniku za elezniènou traou v Zohore. Èo
sa tam spracúva? Uhynuté zvieratá a z nich sa vyrába kostná múèka.
Tá predstava nie je lákavá a zlé pocity v aludku zhorí príerný
smrad. Je vade. Pomaly sa stane poznávacím znamením Zohora. Na
autách sa kadé ráno usádzajú zvyky bosorkiných lupín, ktoré jej
popri tele padajú z hlavy. Stromy a kríky ledva dýchajú. Kvety v záhradkách a na balkónoch strácajú jasné farby a smutne ovisajú.
Najprv pokaliavajú, postupne majú problém s kadým nadýchnutím,
napokon... sa udusia. Za traou sa rozprestierajú polia s kukuricou,
obilím. Striga ich hojne posýpa striebristým prákom, zaèaruje ich
a ony potom rozsievajú otravu v kadom jedle, ktorí sa z plodín
pripraví. A èo my, obyvatelia obce? Ako sa máme chráni pred týmto
nebezpeèenstvom? Èo nám to môe spôsobi? Predtým sme si ani
neuvedomovali, e dýchame. Teraz si predstavujeme tisíce nevidite¾ných baktérii, ako sa íria vzduchom, ako do nás vnikajú. Zápach
nám otupuje zmysly. Nai rodièia píu protesty, sanosti, pozvali televíziu. Padli s¾uby, ale zohorská bosorka neodila. Stále ju cítime, otravuje nám vzduch, jedlo, zdravie. Odíï, striga, a zober so sebou aj
tých, ktorí a vypustilo ako zlého dina z f¾ae.
Dominika GRÉLIKOVÁ, 9. A, Z v Zohore
- 13 -

Z obcí

PORTOVÝ ÚSPECH AKO ODMENA

Váený spoluobèania,
mnohí ¾udia si myslia, e by uèite¾kou v M znamená hra sa s demi.
No nie je to pravda, je to zloitá a nároèná práca, plná zodpovednosti. Kadý kto má diea vie, aké je aké sa o neho stara a vychováva
ho. A my máme tyri triedy a v kadej cez dvadsa ratolestí. Túto nároènú a v dnenej dobe nedocenenú prácu robíme s radosou a nadením. S láskou pomáhame deom nadobúda nové poznatky a zruènosti, získava sociálne návyky.
Snaíme sa hravou formou aktívne rozvíja detské talenty. Deti reprezentovali nau M a Stupavu na súaiach "Kreslím, kreslím, ma¾ujem"
a "Záhorácky slávièek".
Pripravujeme s demi rôzne besiedky a vystúpenia. Zúèastòujeme sa
na stupavských kultúrnych podujatiach. Na "Dni zelá" sme spolu s rodièmi a demi vyrábali straidlá do súae. Deti z toho mali ve¾kú rados. Pravidelne s demi pripravujeme a nacvièujeme rôzne vystúpenia pre rodièov a Slovenský èervený krí.
Na Vianoce a faiangy sme pripravili pre deti karneval a zahrali sme
im pod vedením p. uèite¾ky Daráovej malé divadelné predstavenia.
V rozprávkach "O troch prasiatkach" a "O èervenej èiapoèke" si zahrali
takmer vetky pani uèite¾ky. Tie sme mali v kôlke divadelné predstavenia od tudentov a hercov ("O somárikovi", "Striga Figa", "Palièka
pomocníèka").
Návtevou v múzeu Ferdia Kostku sme deti oboznámili s tvorbou
tohto slávneho stupavského rodáka, prvého národného umelca v histórii ÈSR.
Nenásilnou formou rozvíjame telesnú aktivitu detí. Kadý deò s demi
cvièíme. Na dvore nám pribúdajú nové preliezky. Tradiène organizujeme plavecký výcvik.
Nae najstarie deti strávili noc v kôlke a tým zloili "skúku odvahy".
V zápätí absolvovali s p. uèite¾kou Jánoovou a Veselou kolu v prírode v Tramptárii. Zaili ve¾a dobrodrustiev a zábavy. Svoje záitky si
budú môc aj po rokoch pripomenú prostredníctvom fotografií a videozáznamu.
Vïaka dobrému mladému kolektívu pracujeme v uvolnenej pracovnej atmosfére. Máme ve¾a priestoru na sebarealizáciu a uplatòovanie
nových mylienok a nápadov. V rámci finanèných moností sa postupne upravuje interiér koly a dvor. Za to by sme chceli poïakova
sponzorom, a aj rodièom, ktorí sa zúèastòujú na brigádach.
Robíme vetko pre to, aby boli deti v naej kôlke spokojné, aby sa
hravou formou nauèili èo najviac. A aby si so sebou vzali do ïalieho
ivota èo najviac krásnych a veselých spomienok.
Kolektív uèiteliek z M na Ruovej ulici

Dòa 21.-22. mája sa konal v Koiciach florbalový turnaj FLORBAL
EXEL CUP 2005 (Majstrovstvá Slovenska - kategória do 13 rokov).
Nae florbalistky si úèas na tomto významnom turnaji zabezpeèili víazstvom v krajskom kole v Bratislave.
Piatok 20.mája sme plné oèakávania vyrazili na cestu do Koíc. Pä
hodinová cesta vlakom sa niesla v dobrej nálade, ktorá vládla poèas
celého turnaja. Ubytovaní sme boli v malej telocvièni jednej Z v Koiciach, rozloili sme spacáky a o 20.00 hod. sme za¾ahli plní oèakávania èo nám prinesie nasledujúci deò.
Sobota 21.mája 6.00 hod. budíèek. 6.30 raòajky - a u sme aj vyráali
do portovej haly. Turnaj sa oficiálne zaèal o 8.00 hod. a vzápätí sa zaèali hra aj prvé zápasy. Dievèatá hrali prvý zápas o 9.10 so ilinou a
zaznamenali prvú prehru (Stupava-ilina 2:7). Pozitívne bolo, e ich to
vôbec nezlomilo, neznechutilo, nepokazilo im to náladu. Ïalí zápas
s preh¾adom vyhrali (Stupava-Ve¾ký Krtí 8:1), èo ich motivovalo k ete lepím výkonom. Po skonèení sobotòajích turnajov sme mohli vyvodi záver, e postup do semifinále máme istý i napriek tomu, e
v nede¾u nás èakal ete jeden zápas o postup. Na svojom konte sme
mali 1 prehru, 1 remízu (s Preovom) a 4 výhry. Iste si viete predstavi
ako sa nám zaspávalo - astne. Veèierku sme dodrali, samé dievèatá si uvedomovali, e musia naèerpa nové sily.
Nede¾a 22.mája Deò D. Èakal nás zápas s minuloroènými víazkami.
Aj napriek prehre s Pruským sme mali postup do semifinále zaistený.
Semifinálový zápas sme hrali s Preovom, s ktorým sme u na turnaji remizovali (2:2). Dievèatá hrali výborne - technicky, takticky aj vytrvalostne, èo im prinieslo víazstvo nad Preovom (Stupava-Preov
3:2). Radosti nebolo konca, u teraz sme vedeli, e sme najhorie
druhé! Druhé na Slovensku! Potvrdilo sa. Vo finálovom zápase sme
pod¾ahli minuloroèným víazkám z Pruského.
Take, keï to zhrnieme - v kategórii do 13 rokov sa dievèatá zo Stupavy umiestnili na krásnom druhom mieste na "Majstrovstvách Slovenska" (FLORBAL EXEL CUP 2005). A to nebolo vetko. Domov sme
priniesli aj titul "najproduktívnejia hráèka finálového turnaja", ktorý
pre nás získala naa kapitánka s èíslom 7 Kristína Belanská - KIKA.
Ale to ete stále nie je vetko. Nae dve hráèky Kristína Belanská
a Henrieta Gabriová sa svojou hrou nominovali do reprezentácie
Slovenska. Ako odmenu sme dostali "obrovský" pohár a diplom
a k tomu vecné ceny od firmy EXEL. Ale najväèia odmena pre dievèatá bol samotný úspech - úspech ktorý ich odmenil za vytrvalos
a drinu, ktorú vynakladajú na tréningu 4x do týdòa.
Gratulujem Vám dievèatá a som na Vás ve¾mi pyná.
trénerka MM

Keï o pomoc skoro nikto nestojí

Stupava - Mestské kultúrne stredisko ako partner pri projekte zameranom na zvyovanie ance zamestnate¾nosti, zorganizovalo kurz
na tému práca s poèítaèom. Sami sme boli nadení, e spoloènosti
Actoris system sa podarilo získa podporu na realizáciu projektu
a kurz bolo moné absolvova za smienu sumu. No to sme ete nezaili, aký to je dnes problém naplni kurz poslucháèmi, ak je tento
urèený pre tých, èo si h¾adajú prácu, pre eny na materskej dovolenke, alebo pre eny, ktoré prili o zamestnanie. Pre kohoko¾vek keby bol, kadý jeden je zamestnaný, nezamestnaní nemajú èas ani
dopoludnia ani popoludní, nie je komu pomáha. Namiesto tlaèenice
sme napokon nazbierali záujemcov, ktorí sú dnes skutoène spokojní, pochva¾ujú si kurz a sú radi, e sme im pomohli. Nám tento kurz
priniesol poznatok o tom, e ve¾a ¾udí sa sauje na svoju situáciu,
ve¾a nemá chu urobi ani minimum pre to, aby sa situácia zmenila,
mnohí to ani nepotrebujú a predsa omrú na výku podpory a tie
o tom, e ¾udia, ktorí chcú sa udra na svojich pozíciách obetujú
vo¾ný èas aj svoje
zdravie len, aby to
dokázali, len aby sa
udrali. Take chyba
nie je v systéme, ale
v ¾uïoch a ete je u
nás asi ve¾mi dobre,
keï si môeme dovoli ohrdnú s podanou
rukou ponúkajúcou
pomoc.
Pavel Slezák

Týmto by sme chceli poïakova aj stupavským podnikate¾om, ktorí
nám svojou finanènou pomocou pomáhajú. Ïakujeme p. Pírovi (FALA-DRO), firma Generi s.r.o., p. Stríbrnská (Pneuservis), p. Lachkovièovi (autoteam s.r.o.), p. Polákovi (cukráreò KVARTET).
V najbliích dòoch nás èakajú ïalie turnaje - 31.6-2.7.2005 medzinárodný turnaj v Bratislave, 13.7.-18.7.2005 medzinárodný turnaj
v Prahe. A preto sa na Vás obraciame s prosbou o sponzorské príspevky alebo dary. (info na è. 0907/333559)
Ïakujeme! kolektív "florbalových dievèat"
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Spoloèenský ivot

Beseda s posledným ijúcim
partizánskym velite¾om

Spoloèenská kronika - Stupava
Zosobáili sa
Jozef Belorit - Denisa Krèková
¼ubo Sajan - Jana Maòáková
Marek Puká - Andrea Hýravá
Pavol Gajdo - Mária Polláková
Milo Haluza - Marta Fartelová
Ján Ho¾ko - Viera eligová
¼ubo Teplan - Monika tepánková
Marek Bilaèiè - Zuzana Chmelíková
Narodili sa
Adrian Podstupka
Ondrej Hacker

Simona Sýkorová
imon Alex Kováè
Alexandra Gubrianska
Tomá Rigler
Michal Sobek

Dòa 13. mája 2005 sa iaci deviateho roèníka stupavskej základnej koly zúèastnili, pri príleitosti 60. výroèia ukonèenia druhej svetovej vojny, besedy s posledným ijúcim partizánskym
velite¾om generálmajorom vo výslube Jozefom Brunovským. Toto stretnutie sa uskutoènilo na
pozvanie základnej organizácie
Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov (SZPB) v Stupave v úzkej spolupráci s vedením
koly.
Generálmajor Brunovský pútavo
rozprával svoje osobné záitky
z obdobia 2. svetovej vojny,
o tom, ako sa dostal na územie
bývalého Sovietskeho zväzu, ako
sa stal prísluníkom 2. paradesantnej brigády J.V. Stalina, ktorá oslobodzovala záhorské obce,
medzi nimi i Stupavu. iakom na
podrobnej mape ukázal postup

Opustili nás
Mária Szabová /1922/
Helena Èervená /1929/
Frantiek Kuèera /1949/
Etela Tóthová /1928/
Zuzana Brezovská /1924/

Ete stále
mimoriadne ceny!

brigády, ktorej sa po smrti I.D.
Dibrova stal velite¾om. V besede
sa iaci dozvedeli, e majú èes
vidie a poèu èloveka, ktorý sa
osobne zaslúil o oslobodenie
mesta, ktorého sú obèanmi. So
záujmom si vypoèuli rozprávanie
a skutoèné záitky vojaka, oslobodené od politického pátosu,
také ktoré si v knihách nepreèítajú.
Základná organizácia SZPB vyjadruje týmto svoje poïakovanie
riadite¾ovi a uèite¾skému zboru
Základnej koly kpt. Jána Nálepku v Stupave za monos takúto
úspenú besedu zorganizova
a umoni iakom rozíri si vedomosti o období naich dejín, ktoré nezaili, od priameho úèastníka Slovenského národného povstania.
za ZO SZPB
Emília Riglerová

Mestská kninica Ruda Morica informuje:
Váení rodièia, blíi sa koniec kolského
roku. Potrebujete pre svoje deti darèek
za dobré vysvedèenie? Najkrají dar je
kniha. V kninici sú na predaj kniné
novinky pre kadý vek.
po:
ut:
st:
t:
pi:

Otváracie hodiny:
10.30 - 16.00
13.00 - 18.00
zatvorené
10.30 - 18.00
10.30 - 16.00

obednajia prestávka: 11.30 - 12.30

Povzbudenie pre vetkých

Stupava - Èasto sa pozeráme na nau Stupavu kritickým okom a je fakt, e najkrajie pôsobí veèer. Dokonca ja tá vyrúbaná gatanová aleja, ktorá lemovala
Hlavnú ulicu, ako keby sa zakrádala z minulosti a pridávajú s ak nej aj mladie
stromy spred bytoviek a keby ste mali odvahu (radej to neskúajte!) prechádza
sa stredom cesty mali by ste pocit, e sa aleja vrátila. Aj závan mestského týlu
v podobe sedenia pred retauráciami dotvára atmosféru príjemného veèera.
Rastie konkurencia retauraèných podnikov, keï zaènete poèíta, narátate ich v
okolo tridsa, èo cíti naastie aj zákazník, ktorý si môe vybra kvalitu. Ete keby
sa naplnil ná sen a podarilo by sa mestu získa peniaze na revitalizáciu námestia
pred kostolom a celej akoe peej zóny po základnú kolu, to by bolo terno, to
bude sladký ivot! Lastovièky u na jeseñ nebudú sedie na drôtoch, aspoò nie na
Hlavnej, u sa ukladajú do zeme a potom sa môu zaèa robi chodníky a iné
úpravy toho zakliateho pásu priedomí a chodníkov a parèíkov, ktoré potrebujú
novú fazónu. Èo z pekného chodníka pri oarpanom dome ?! Ete tie fasády, to
bude problém, tie mesto neopraví, lebo nemôe. Povzbudením pre nás vetkých
môe by to malièké námestíèko s pomníkom tefánika. Vdy keï idem okolo
obzriem sa, èi je v poriadku, èi je èisté, èi je stále pekné. Je. A ¾udia z toho domu
kosia trávu, zametajú chodník, udrujú to pekné pri ivote. Asi treba kona odváne
a neetri nápadmi, peniazmi, trpezlivosou, keï sa po to¾kom èase ¾ahostajnosti
rozhodneme zmeni ufú¾anú tvár náho mesta. Zaslúieme si i v peknom
prostredí, aby sa v nás uvo¾nili emócie hrdosti a spolupatriènosti k miestu, ktoré
je naím domovom.
Pavel Slezák

Ete ku Dòu matiek
Dòa 15. mája 2005 sa uskutoènilo v Pastoraènom centre Farského
úradu stretnutie ku Dòu matiek. Nede¾né poobedie naim mamám
a najmä starým mamám spríjemnili iaci Základnej umeleckej koly
v Stupave. Ich vystúpenie sa stretlo s obdivom a uznaním.
Za prípravu programu, ako aj za venovanie svojho vo¾ného nede¾ného èasu ïakujeme iakom, p. uèite¾kám a p. uèite¾om Umeleckej koly pod vedením pani riadite¾ky, ako aj rodièom, ktorí svoje deti sprevádzali.
Taktie ïakujeme sponzorom podujatia p. Minarovièovej, Retaurácia Stupava a p. Polákovi, Cukráreò Kvartet za obèerstvenie.
Katolícka jednota, poboèka Stupava
obèianske zdruenie
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Rôzne

Konc jak ivé (II.)

Tak jak eci porádní ludé aj my
dvá sme sa zapojili do trídzeòá
odpadu. Moc teho nemáme, ak
aj smecák nám proto vyváajú
kadý druhý týdeò a aj by ho
nemoseli, ale zas ket si to puacíme, tak nech ho vyváajú. No
a fèil do teho douo aj to trídzení
odpadu a u teho je zas eném
troka. Já sem noviny páliua ve
porhelce, v letní kuchyni a prihodziua sem tam aj dejaký kelímek od jogurta (múj je velice
mlsný, nemu zaèali chucit jogúrty, e mu to pomáha na èrevní
flóru, porát sem ten èasopis, gde
to èítau spáliua!) aj od mléka krabice aj tí plastové flaky. ak sme
sa nauèili slopat tí minerálky a jakoe uaciné stolové vody, volakedy mi najvjec chuciua voda ze
studne, mneli sme tam pririchtovaný taký plechový hrnek a ket
sa odpusciou tej vody, aby nebyua teplá, jéj jaká to byua dobrá
vodièka, jak mi dycky zahasiua
smjad. Ná ale fèil, e to u není
dobrá voda, dohoví, co do ní
zvrchu natékuo, tak si kupujeme
stolové vody, ufám také isté akorát, e stojá vjec penez. Ná ale,
to u ani do teho porhelta nepatrí, tak sme to zaèali trídzit, aj
skuo, u eném málokerá flaa je
vratná a pritém sú také pjekné tí
flaky od vína sedmièky a dejaké
inaèí. No s tým sem mneua patnú skúsenost, oslavovali sme nau zuatú svadbu, ná a tolkým
hosom nemoe èovjek na stúl
postavit obyèajnú pálenku lebo
víno v plastovej flai. Aj bárco
nám poznáali aj sa to vypiuo ná
jak zbírali skuo, tak sem to pjek-

ne v mjechu vyuoiua pred dúm.
Ná a v tem igelitovém mjechu to
byuo pjekne vidzet, ecko co
sme si dopríli, co sme vypili a súseda Fefka to aj iua poèítat, co
nás to moseuo stát penez. Aj
sem sa jedovaua, reku èovjek separuje a eèe aj do klebet donde, taká pletkavá baba nás obsíraua po celéj ulici, e co moeme stonat, ket tolkých drahých
flaí sme si dopríli. Ale èovjek
mosí dbat na tú prírodu, ak ket
ju znièíme tak znièíme aj samí sebja (to nemám z mojéj huavy, to
mi povidau starý, ket sem sa ho
opýtaua, co je pro neho najdúleitejí v tem dalím ivoce po tej
zuatej svadbje). No pjekne mi to
povidau, èekaua sem neco o nás
dvoch a on vám takto rozmýlá o
prírodze a ceuém ludstvje. Pod
starost mám doma filozófa, ná
ale aspoò nejsem vdova. Budeme separovat o to pokoj, ale my
ludé co máme domy, nám sa teho za mjesíc nazbírá aj nekolko
mjechú. Máme ve dvorku krmník,
co sme tam chovali sviòu, tam
sme tí mjechy dali, ná ale sú aj
takí ludé co nic nechovali, nemajú krmník, vady eném trávnièek,
ecko pjekne porobené, no nemosá mnet na tí mjechy místo.
Nikoho to nezabije, ak je to pro
dobrú vjec, ale keby chodzili èastejí to zbírat aj by sa vjec nazbírauo, aj by to nikoho nazaaovauo, ludé by byli spokojnejí, keby
ím tí mjechy nezavadzali. A hlavne fèil v léce, ket tích vod sa vjec
vypije aj kdejakých dúsú a ufám
aj tých jogurtú. Trídzte ludé ket
moete, nech teho smecá po nás
ostane co najméne!
Vaa Mari Pilná ze Stupavy

Riadková inzercia
l Predám kodu 105 GL bledomodrej farby RV 9/81, 75 000 km,
STK - 2006. Cena dohodou. Tel.
0907 634 727
l Lacno predám obleèenie po 10
roènom chlapcovi. Info na tel.è.
0908 790 217
l Vymením 2-izbový byt za väèí,

alebo kúpim 4-izbový. Tel.02/65
935 088
l Predám mieané obilie TRIKYTAL. Tel.02/65 934 883 - vola veèer
l Odstúpim obchodný priestor
v Stupave na Hlavnej ul. /12 m2/.
Tel. 0903 686 285
l Predám tehlu /stará pálená/ 2,Sk/ks. Dohoda moná. Tel. 0903
818 475

Pozvánka na podujatia

26.jún, nede¾a od 15.00 hod - X. roèník regionálneho folklórneho
festivalu Stupavská krídlovka, Sedliacky dvor pri Kultúrnom dome
5.júl, utorok od 15.00 hod - Regionálna prehliadka chrámových
speváckych zborov , farský kostol sv. tefana v Stupave
17.júl, nede¾a od 17.00 hod - Posedenie pri muzike, Sedliacky dvor
pri Kultúrnom dome na poèúvanie hrá Veselá muzika zo Stupavy
23.júl, sobota od 8.00 - Svätojakubský jarmok
Oznam - Stupavské hody 2005 oslávime v nede¾u 14. augusta.
Slávnosti kapusty - Deò zelá 2005 sa konajú v dòoch 30. septembra - 2. októbra 2005.

ROZPRÁVAÈSKÉ LODNO

V dòoch 11. a 12.júna 2005 sa konal VIII.roèník celotátnej súanej
prehliadky rozprávaèov - Rozprávaèské Lodno, v Kultúrnom dome
v Lodne, pod názvom "SLOVO NAD ZLATO". Regionálne kolo súae
pod názvom Konc jak ivé sa konalo v Gajaroch a predstavilo sa na
òom trinás rozprávaèov z regiónu Dolné Záhorie a Malokarptskej
oblasti podujatie sa konalo pod zátitou Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Do Lodna postúpilo es najúspenejích a
veru predstavovali silnú zostavu.Tam do finálového kola postúpilo 11
úèastníkov z toho tyri nae rozprávaèky p. Anastázia Lachkovièová
a p. Antónia Suchá obidve zo Stupavy a Gajaranky p. Frantika Spustová a p. Frantika Slobodová. Bez problémov presvedèili porotu i
publikum, e ím jedú huby jak maínkvér a neboja sa svojím náreèím oslovi kohoko¾vek, kto má zmysel pre humor, ale i dobré slovo
povedané s láskou a od srdca. Humor a láskavé slovo napokon najlepie charakterizovali prehliadku rozprávaèstva, ktoré je svedectvom
nielen o minulosti, ale aj o dneku, o tom èo si ete dokáeme poveda. Ïakujeme vám a rozprávajte nám ïalej!
-ps-

Mesto S t u p a v a príjme do pracovného pomeru
zamestnanca na miesto referenta stavebného úradu
Poiadavky:
1. Bezúhonnos
2. vzdelanie: minimálne ÚSO stavebné
3. tri roky praxe v oblasti stavebných investícií
a realizácie stavieb
4. ovládanie práce s PC (WINDOWS, MS OFFICE)
5. vodièský preukaz skupiny "B"
6. znalosti v oblasti stavebného zákona
iadosti o prijatie doloené profesijným ivotopisom,
dokladmi o vzdelaní a odpisom z registra trestov nie
starím 3 mesiace zasielajte do 24.6.2005 na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.
Monos nástupu do zamestnania od 1.7.2005.

Mesto S t u p a v a vyhlasuje v zmysle § 5
zákona è. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorích predpisov výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a ivotného prostredia
Poiadavky:
1. Bezúhonnos
2. vzdelanie: minimálne ÚSO
3. najmenej 5 rokov odbornej praxe
v oblasti stavebných prác alebo stavebných investícií
4. skúsenosti s riadením kolektívu
5. ovládanie práce s PC (WINDOWS, MS OFFICE)
6. vodièský preukaz skupiny "B"
7. znalosti v oblasti stavebného zákona
Prihláky doloené profesijným ivotopisom, dokladmi
o vzdelaní a odpisom z registra trestov nie starím
3 mesiace zasielajte do 24.6.2005 na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.
Monos nástupu do zamestnania od 1.7.2005.
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