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Vážení občania,
v sobotu 26. novembra 2005
sa konajú voiby do Bratis!avského samosprávneho kraja.
Voiebné miestnosti sú otvorené od 07.00 hod do 22.00 hod.
Voiíme predsedu a 5 posiancov BSK.
NEZABUDN!TE, že každý h!as rozhoduje
o budúcnosti nášho kraja!

Predseda a posianci B S K rozhodujú napríkiad o rozpočte samosprávneho kraja.
Na rok 2006 sú rozpočtované príjmy vo výške 2,849 miiiardy Sk,
z toho ien výnos dane z príjmov fyzických osôb (aj z vašich daní)
predstavuje čiastku 0,557 miiiardy Sk
a daň z motorových vozidiei predstavuje príjem 0,540 mitiardy siovenských korún...
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Editoriá!

Vo!by do Bratisiavského samosprávneho kraja

Čas dušičkový a k nemu veľmi pekná jeseň.
Mráz bol milosrdný a nechal voľnost listom,
aby sa vyfarbili v tých najkrajších farbách.
Uteká ten čas ako bežec, pretekár a nemáme
šancu chytiť ho za rukáv, aby sme ho zastavili,
aby išiel naším tempom.
Vybrali sme sa na cintoríny zapálit sviečky,
aby ich plamienky narušili tmu noci. Plamienky
nádeje, spomienky, aspoň trošku tepla na stu
dených náhrobných kameňoch. Pobrali sa tí naši
do večnosti. A v tom tichu a bojazlivom trblietaní
sa horiacich sviečok nás prepadajú myšlienky,
kamže sa to uberáme my. Kamže to cielime,
utekáme s mobilom pri uchu...
Na cintorínoch si uvedomujeme, že nemáme sa
kam ponáhľat, všetci sme smrteľní aj v najrý
chlejšom tempe nás zastaví tabuľa s nápisom
"K o n e čn á", Môžeme len rozmýšľať nad tým,
že čo tí pred nami v živote stihli. Nemali rýchle
autá, počítače, domáce roboty, naplnili vôbec
svoj život niečím, o čom by sa dalo povedať,
že to bolo plnohodnotné, naplnili svoj život úspe
chom a spokojnosťou alebo boli nešťastní?
Nie, nebojme sa o nich, všetci dokázali stihnúť.
Všetko, o čo usilovali sa im podarilo ako tak
naplniť. Otázkou je, či mi všetko stíhame, či nás
všetko nenaháňa a neprenasleduje, či my raz
budeme sami so sebou spokojní... To je naša
otázka a náš problém. Je toto tempo života únos
né a znesiteľné alebo kolko ešte človek vydrží
a kedy sa to zlomí? Priam desivé zistenie
prieskumu ministerstva školstva o problémoch
duše našich detí je varovným signálom.
Generácia detí školského veku trpí psychicky.
My sme tak netrpeli - nepociťovali sme sociálne
rozdiely, nepociťovali sme chudobu (všetci sme
boli na jednej lodi, hoci bola aj chatrná a pred
potopením) a dezilúziu a obavu z vlastnej budúc
nosti. Možno sme nemali taký rozhľad o možnos
tiach, aký máme dnes. Ale práve dnes nám
chýba aj pohľad z druhej strany, vnímame ten
blahobyt a šance, ale nevidíme neúspech
a chudobu. Nielenže ich nevidíme, ale nemáme
schopnosť vcítiť sa do situácie tých druhých.
Vytratili sa také pocity ako empatia a solidarita.
Nahradili ich dravosť v súťažení a súťaživosť vo
všetkom a so všetkými. Stali sme sa pretekármi
aj sami so sebou. Trhová ekonomika a kapitaliz
mus v našom podaní potrebujú a podporujú
pretekárov. Potrebujú novodobé ikony, ktorým
hovoríme celebrity, aby sme mali predobraz
našich cieľov, motiváciu pre naše snaženie. Kam
nás to ale vedú a kam nás to privedú, tie ne
viditeľné ruky a mozgy animátorov nášho života?
A tak sme v situácii, že okrem Božích rúk sme
aj v iných rukách.
Vrátim sa však na cintoríny, kde (možno) aj pár
dní po Dušičkách svietia sviečky. Trbliecu sa ako
nádej, ktorú ľahko možno sfúknuť, tak je tá ľudská
nádej slabučká. Vo svojich rukách však máme
zápalky, aby sme ich znovu zažali. Vo svojich
rukách máme svoj osud. Či ich zopneme k mod
litbe, či ich teplom obdarujeme svojich blízkych,
či ich zovrieme, aby sme svoj ľudský údel mali
pevne v hrsti alebo ich ten bezvládne ztožíme,
to záleží len od nás.

Základným predpokladom vzniku Bratislavského sa
mosprávneho kraja, ako jedného z ôsmych samo
správnych krajov je IV. hlava Ústavy Slovenskej re
publiky, ktorá ako jednu z dvoch zložiek územnej sa
mosprávy určuje vyššie územné celky.
V historicky prvom volebnom období bolo do zastupi
teľstva BSK zvolených v priamych volbách v ôsmych
volebných obvodoch celkom 46 poslancov na štvor
ročné obdobie. Rovnako bol zvolený, ako historicky
prvý predseda BSK Mgr. art. Ľubomír Roman a to už
v prvom kole volieb, čo sa nepodarilo v žiadnom
inom samosprávnom kraji.
Dňa 26. novembra 2005 v čase od 07.00 hod. do
22.00 hodiny sa uskutočnia druhé volby do vyšších
územných celkov. V našom meste budeme v tento
deň v šiestich volebných okrskoch volit poslancov
a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
Okres Malacky bude voliť piatich poslancov. Zvolení
poslanci by mali zastupovať a obhajovať záujmy náš
ho regiónu. V týchto volbách budeme volit poslancov
pre druhé volebné obdobie.
V prvom volebnom období sa kompetencie a pôsob
nosť územných celkov viac - menej formovala v pra
xi. Samosprávy až v takej rozhodujúcej miere nepoci
ťovali vplyv vyšších územných celkov na ich činnosť.
Boli viac - menej previazané na rozpočty a rozhodo
vania jednotlivých rezortov, teda ich prostredníctvom
na štátny rozpočet. Táto situácia sa postupne zásad
ne mení a vyššie územné celky dostávajú kompeten
cie pri rozhodovaní v rámci svojho územia. Do ich
kompetencie spadá tiež prerozdeľovanie finančných
zdrojov pre samosprávy. Konkrétnym prejavom,
okrem iného, je otázka financovania opráv a investícií
do regionálnych ciest - v našich podmienkach sú to
cesty Záhumenská, Devínska cesta, Nová ul. - smer
Borinka a u). F. Kôstku - smer Vysoká pri Morave.
Významnú úlohu zohrajú aj v oblasti školstva, zdra
votníctva, sociálnych vecí, kultúry, športu. Dôležité

bude aj rozhodovanie o podpore projektov týkajúcich
sa regionálneho rozvoja a týka sa to tiež projektov
predkladaných samosprávami, pretože tieto by mali
byt v súlade s koncepciou rozvoja VÚC.
Len týchto niekolko uvedených zmien zvýrazňuje po
trebu zastúpenia jednotlivých samospráv v poslanec
kom zbore, v našom prípade v BSK.
Preto je veľmi dôležité, aby sa všetci oprávnení voliči
nášho mesta zúčastnili týchto volieb, ktorých výsled
kom by malo byt zvolenie kandidátov z nášho mesta
do poslaneckého zboru Bratislavského samospráv
neho kraja. Nedovoľujeme si určovať, koho majú naši
občania voliť. Chceme ich len požiadať, aby si v so
botu 26. novembra 2005 našli čas a prišli k volebným
urnám s vyznačením týchto kandidátov. Je na kaž
dom voličovi, aby si z nich vybral osobu, ktorej
dôveruje. Treba pochopiť, že ak má byť mesto úspeš
né vo svojom rozvoji, musí mat tiež zastúpenie v pos
laneckom zbore vyššieho územného celku. Tým
chceme povedať, že už v týchto volbách kladieme zá
kladné predpoklady úspešnosti predkladaných rozvo
jových zámerov mesta.
Medzi kandidátmi na poslancov Bratislavského sa
mosprávneho kraja kandidujú zástupcovia samo
správ.
Ja som sa rozhodol, ako primátor mesta, nekandido
vať, pretože výkon mojej funkcie vyžaduje plnú kon
centráciu a plný pracovný i voľný čas na to, aby mes
to plnilo úlohy, ktoré od neho občania vyžadujú.
Kandiduje však zástupca primátora, prednosta úradu,
riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Stupava
a ďalší občania nášho mesta.
Na záver by som veľmi rád ešte raz pozval všetkých
oprávnených voličov k volbám s tým, aby si vybrali
niektorého nášho spoluobčana na poslanca vyššieho
územného celku.
!ng. Ján Beleš, primátor mesta Stupava

Opýta!) sme sa primátora...
Ppzv; /S/ p/*osŕ/-eďn/'cŕvom 7V /o/ sme sa ďozvede//, že obyvaŕe//a Sŕupavy býva/úc/ na /Vove/
ív/zc/ sp/sa// peŕ/c/'u, y Atore/ ž/aďa/ú mesŕo, aby sa zaobera/o neúnosnou c/opravnou s/'ŕuác/'ou
na ŕe/ŕo /fomun/Tfác/V, /fŕorá /e zároveň sŕáŕnou cesŕou.
Čo sŕe V ŕe/ŕo vec/ urob/V/, pán pr/máŕor?
ing. Beteš - Našim záujmom, už od podania petície, bolo riešiť situáciu v prospech občanov,
ktorí žijú na tejto ulici. Problém však nevznikol zo dňa na deň, čo však neznamená, že sa ne
má v krátkom čase riešiť. Už po prvej návšteve petičného výboru sme prijali úlohu zapraco
vať do rozpočtu na rok 2006 náklady spojené s riešením dopravnej situácie podľa požia
daviek občanov. Problém je v tom, že komunikácia nie je v správe mesta. Zorganizovali sme
preto stretnutie s Regionálnou správou ciest (RSC), ktoré sa konalo 3. novembra a na ňom
sa zúčastnili - riaditeľ RSC Ing. Štoffa, Dr. Balog a p. Valovič za petičný výbor, Dr. Gramblička
- predseda dopravnej komisie, p. Valachovič ako prednosta, p. )Hiť vedúci oddelenia výstavy
a životného prostredia MsÚ a ja. Zástupcovia občanov predložili návrh na vodorovné znače
nie a umiestnenie spomaľovačov rýchlosti na tejto komunikácii. My sme sa obrátili na do
pravný inšpektorát ako aj na Okresný úrad pre dopravu v Malackách s požiadavkou o vyja
drenie a odsúhlasenie navrhovaného riešenia. Na vyjadrenie čakáme. V prípade, že navrhnu
té riešenie bude odsúhlasené príslušným úradom RSC vykoná vodorovné značenie na vlast
né náklady. Regionálna správa však mala výhrady k umiestneniu spomaľovačov, pričom
vychádzala zo skúseností s ňáslednou reakciou občanov, ktorým zase prekáža! zvýšený hluk
a tiež z dôvodu komplikovanej údržby vozovky počas zimných mesiacov. O vyjadrenie po
žiadalo mesto aj k riešeniu chodníkov. Pretože ide o kritické miesta a úseky, musí projekt
vypracovať odborný projektant. Projekt na chodník od odbočenia na Dukelskú ulicu až po
odbočku na štadión objedná RSC. Chodník bude financovaný z rozpočtu mesta na rok
2006.
Vo vzťahu k petičnému výboru sme sa na stretnutí dohodli, že o všetkých krokoch budeme
zástupcov výboru informovať. Okrem toho, sme rokovali s dopravnou políciou o možnosti
zvýšenia kontroly dodržiavania rýchlosti na tejto komunikácii. Mesto robí všetky kroky k to
mu, aby sa situácia vyriešila, máme záujem na bezpečnej! premávke na našich komuniká
ciách a záleží nám na ochrane zdravia a životov všetkých účastníkov cestnej premávky. Usi
lujeme sa konať rýchlo á kompetentne, ako som však uvtedol, nemôžeme konať bez spo
lupráce s kompetentnými úradmi a inštitúciami.

Ucfa/osM z regiónu

Zasada)o mestské zastupiteľstvo
Stupava - Vo štvrtok 27. októbra
sa konalo riadne zasadnutie MsZ
Stupava s nasledovným progra
mom: kontrola uznesení, správa
o vykonaní následnej finančnej
kontroly v príspevkovej organizá
cii Vodárne a kanalizácie mesta
Stupava, vyhodnotenie podujatia
Dni zelá 2005 a informácia o pri
pravovanej
návšteve
mesta
Raesfeld, odmeny primátorovi
a hlavnej kontrolórke za II). štvrť
rok 2005, aktualizácia územného
piánu - informácia, vecné plnenie
investičných akcií a prehľad čer
pania finančných prostriedkov na
opravy a údržbu majetku mesta
a komunikácií, veci majetkové,
priebeh činností súvisiacich s vý
stavbou utice Zadná - informácia,
správa o činnosti mestskej polí
cie za mesiac september, inter
pelácie a rôzne. Na rokovanie,
ktoré viedol primátor mesta !ng.
Ján Beleš, zavítal aj štáb TV JO J,
ktorý už predtým robil reportáž
o dopravnej situácii na ulici No
vej. Zároveň bola prítomná aj ob
čianska návšteva - JUDr. IV). Ba
log a R Valovič ml., obyvatelia
spomínanej ulice, ktorí zastupo
vali petičný výbor. Zástupcovia
výboru apelovali na riešenie petí
cie občanov, ktorá bola podaná
na MsÚ 22. augusta t.r. Občania
v nej žiadajú, aby sa riešila do
pravná situácia na Novej ulici konkrétne ide o vodorovné zna
čenie prechodov pre chodcov,
opatrenia na dodržiavanie pred
písanej rýchlosti. Opát dôrazne
žiadali, aby mesto zaujalo jasné
stanovisko k tejto požiadavke
a prijalo konkrétne opatrenia na
odstránenie nežiaduceho stavu
vrátane vybudovania chodníkov
pre chodcov. JUDr. Balog žiadal,
aby pre objektívne posúdenie
situácie bol na mieste vykonaný
poslanecký prieskum. Otvorene
vyjadril názor, že poslanci a ve
denie mesta sa petíciou neza
oberali a nezaujali, v predpísanej
lehote, k požiadavkám občanov
stanovisko. Primátor mesta uvie
dol, že na zasadnutí MsZ dňa 8.
9. t.r. bola rozsiahla rozprava
k tomuto problému a to i za prí
tomnosti zástupcov petičného
výboru. Výsledkom rozpravy bo
la úloha, ktorú uložili poslanci
prednostovi úradu - zapracovať
do rozpočtu mesta na rok 2006
vybudovanie chodníka na spomí
nanej ulici. Petíciu rieši prednos
ta úradu, pričom mesto vyzvalo
Regionálnu správu ciest (komu
nikácia je v jej správe a nie
v správe mesta!) na rokovanie,
pričom naň budú prizvaní zá
stupcovia petičného výboru;
a predseda dopravnej komisie,
Dr. M. Gramblička. Budovanie'
chodníkov, dopravné značenie,
osadenie značiek musí mesto
konzultovať so správcom komu
nikácie ako svoju požiadavku, jej
realizácia závisí od vyjadrení dálších kompetentných orgánov.

V bode programu - kontrola uz
nesení sa hovorilo o účasti mesta
Stupava v akciovej spoločnosti
POLYGÓN, prezentovaný bol in
vestičný zámer spoločnosti, kto
rý má záujem realizovať v lokalite
Moligrunty. Zároveň poslanci žia
dali o doriešenie vzťahov v rámci
a.s. medzi akcionármi a to vypra
covaním takého právneho doku
mentu, ktorý zabezpečí ochranu
majetku - vložené pozemky pred
ich dátším zcudzením, prípadne
iným naložením bez súhlasu
menšinového akcionára, v tomto
prípade mesta Stupava.
Odznela tiež informácia o zvolaní
rokovania mesta a spoločnosti
Swisstrade - marketing service,
s.r.o. vo veci uzatvorenia termí
nov postupnosti výstavby Relax
centra (v areáli bývalého kúpalis
ka).
Prednosta úradu J. Valachovič
informoval o pracovnom rokova
ní s riaditeľom OO PZ Stupava
a náčelníkom Mestskej polície,
ktorého sa zúčastnil aj primátor
mesta. Na rokovaní boli stanove
né priority spolupráce a spôsob
kontroly a hodnotenia jej dopadu
na činnosť obidvoch subjektov
a predovšetkým na bezpečnost
nú situáciu v meste.
Poslanci si vypočuli Správu
o činnosti Mestskej polície za
mesiac september, ktorú uviedol
náčelník p. R. Buchta. Poslanci
žiadali, aby bol upozornený maji
teľ pizzerie v Máste na parkova
nie automobilov v priestore zas
távky autobusov., vykonávať kon
troly v reštauračných zariade
niach zamerané na podávanie al
koholických nápojov mladistvým.
Pripomienky boli k parkovaniu na
Zdravotníckej ulici a požiadavka
odznela na zabezpečenie plynu
losti cestnej premávky na križo
vatke Hlavná - Zdravotnícka.
V interpeláciách poslanci žiadali
informácie o stave odkúpenia
pozemku pod benzínovým čer
padlom na ul. Hlavnej (ukonče
nie prevádzky bolo zmluvne sta
novené do 31.12.2005)., o záme
ne pozemku užívaného spoloč
nosťou LMM, časovom horizonte
realizácie chodníkov na ul. F.
Kôstku, o riešení kruhového objazdu, situácii okolo "Karkutky",
úspešnosti projektov podaných
na Kohéznom fonde (na výstav
bu kanalizácie), zámeroch mesta
na využitie lokality "Na baróno
vom" a koncepcii riešenia verej
nej zelene v centre mesta. Upo
zornili na sťažnosti občanov
z Mástu vo veci zápachu z kraví
na a tiež na chov prasiat pri ro
dinných domoch na Veternej uli
ci. Poslanci sa zaoberali aj otáz
kou postupu pri vybavovaní sťaž
ností a petícií, osobitne listom,
ktorý dostali od p. Sandanusa
z utice Záhradnej.
Primátor informoval o návšteve
juhomoravského mesta Ivančice,
kde rokoval s predstaviteľmi

mesta o možnej spolupráci a par
tnerstve, pričom záujem je na
obidvoch stranách. Informoval aj
o riešení na autobusovej zastáv
ky oproti Domovu dôchodcov,
nakolko pozemok je vo vlastníc
tve súkromnej osoby. Návrh na
zámenu pozemkov bude pred
metom rokovania majetkovej ko
misie a následne predložený do
mestskej rady a zastupiteľstva.
Poslanec Dr. Gramblička upozor
nil na nevhodnosť presmerova
nia vozidiel nad 7,5 tony cez uli
cu Lipovú, nakolko jedinou prís
tupovou komunikáciou k areálu
bývalej cementárne je (bohužial)

betónka (po Marcheggskej, Zá
hradnej, Agátovej a Cementárenskej). Informoval o tom, že návrh
riešenia systému dopravy od !ng.
Bošňáka je k nahliadnutiu na od
delení výstavby a životného pro
stredia. Poslanec F. Lachkovič
žiadal vybudovanie bezbariéro
vých prechodov od mestského
úradu smerom do centra, zabez
pečiť prevádzkový poriadok miniihriska. Zápisnica a závery zo za
sadnutia MsZ boli zverejnené na
informačných tabuliach mesta
a na web-stránke www.stupava.sk
-ps-
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Stavebné sporenie je najobľúbenejšie
Poď/ä výs/edkov pr/eskumu, ktorý ptvbí/kova/ ča
sopis Trend, /e stavebné sporen/e na/ž/aďaneyš/m
finančným produktom na s/ovenskom trŕiu.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ktorá priniesta stavebné
sporenie na Siovensko, už takmer 13 rokov pomáha ob
čanom Siovenska financovať ich bytové potreby, ponúka
všetkým záujemcom o bývanie to, čo naozaj potrebujú.
Stavebné úvery v PSS, a. s., sú úročené iba 2,9 % ročne,
resp. 4,7 % resp. 6 % ročne. Stavebný úver až 800 000
Sk, čo predstavuje cieľovú sumu 1,6 mitióna Sk, môžu
kiienti čerpať bez ručiteľa, skúmania bonity a zabezpeče
nia záíožným objektom.
Stavebný úver úročený iba 2,9 % ročne môžu využívať aj
právnické osoby. Spotočenstvá viastníkov bytov majú
možnosť čerpať stavebný úver do výšky 500 000 Sk - to
znamená do cieľovej sumy 1 000 000 Sk - bez skúmania
bonity bytového domu, spisuje sa iba notárska zápisnica
na majetok SVB, bez zabezpečenia soiidárnym ručením,
bez bankovej záruky a zátožného práva.

Podrobné informácie získate na adresách:
Hiavná 46, Stupava
02/65935990
iSTRA CENTRUM, istrijská 6
0903/213466

Autobusová romanca Adoifa Lachkoviča
Sŕupavčan á do/ŕ Ľac/7/fOv/č /e
známym auforom, /dorébo //Yerárne d/'e/o vychádza zo spom/eno/f
a ž/voŕnýcb pnbehov odohrávajú
c/ch sa práve s/ našom mesŕe, č/
vo/á/^edy mesŕeč/rív. /Suŕoóusová
romanca /e rozs/'a/i/a nove/a, /rŕorú spo/u s auŕorom pr/pravu/e na
vydan/e Vydavaŕe/šŕvo CCW
v Braŕ/s/ave. 7aŕo auŕoó/ograŕ/c/rá
posŕmodemá próza pop/su/e pr
vú ve/^ú /ás/ru m/adého M/M10 hrd/nu z /cn/'ŕ?y Pnbeby spod gašŕanov (vyš/a s/ ro/cu 2004). V ŕomŕo
nevšedne s/7nom emoc/oná/nom
pr/behu ho v/'d/me v /eho búr//vom vývo/7, muč/Vom ŕi/ádan/' / dozn'evanŕ v spo/očens/ro-po//ŕ/c/rých, vypáíýcb páŕdes/aíycb roA*ov
m/nu/ébo sŕoroó/a. De/ sa odo
hráva na auŕobusove/ ŕraŕ/ Stupa
va - Manan/ra -Braŕ/s/ava. Pr/'nášame úr/vo/r z nove/y A*ŕore/ vydan/e
očakávame zač/aŕ/rom budúceho
ro/^a.

Koženkové sedadlo pod tebou
je ľadovo studené. Strasie ťa. Ne
čuduješ sa tomu. Vo vlaku by to
bolo zvláštne, v nevykúrenom
autobuse ti to prichodí normálne.
Nemyslíš na to, nemyslíš na nič,
oziabu ťa nohy v bagančiach.
Majú gumenú podrážku. Darmo
pohybuješ skrehnutými prstami.
Čo keby som si ich zajtra zabalil
do novín? vhupne ti do hlavy
skúsenosť z nedávnej vojenčiny.
Cez otvorené dvere autobusu
vietor vháňa dnu kúdoly pracho
vého snehu. Usadzuje sa ako
biela škvrna v kútiku spodného
schodíka. Na rozdiel od vlaku sa
v autobuse cítiš akoby sám.
Môžeš nerušene rozmýšľať a sní
vať, pokiaľ, pravdaže, nie je taká
to ohavná zima. Ani čítať sa ne
dá, svetlo svieti iba vpredu, a tak
iba zo zvyku, dúchaním do hrubo
zamrznutého okna, vytváraš
okrúhly priehľad. Je to na nič,
vieš to, lebo keď zahrmí motor a
autobusom zahrgľuje a ty sa
pozrieš dopredu, na sprievodky
ňu trasúcu sa chladom a netrpe
zlivo čakajúcu na pokyn vodiča,
aby zabuchla dvere, tvoj tmavý
priehľad sa v okamihu potiahne
bielym srieňom. Vzdorovito sa
k nemu vrátiš a nevšímaš si za
babušených, premrznutých ces
tujúcich, na ktorých aj tak nie je
nič zaujímavé. Motor rachotí, vy
tvára klamlivý dojem, že o chvíľu
vyhreje autobus a ty takmer pre
počuješ tichú otázku:
- Je to voľné, prosím?

- Nech sa páči, -povieš mechan
icky, ale keď zároveň, v tom is
tom okamihu, pozrieš hore, zdúpnieš. Hľadia na teba, tiež s prek
vapením, hlboké, tmavé, krásne
oči. Zasekne sa ti dych. Na krát
ky okamih akoby si stratil vedo
mie. Vzápätí sa spamätáš a rých
lo sa posunieš k obloku. Najtes
nejšie ako vládzeš. Chvíľu ešte
zostávaš ako omráčený. Je to
skutočnosť, či sen? Niečo neu
veriteľné! Ona! Je to bezpochyby
Ona, zhmotnená predstava tvojej
vysnívanej ženy.
Netrúfaš si na ňu pozrieť, ale
vieš, že je veľmi krásna! Srdce ti
vzrušene tlčie. Krásna, milá, jem
ná, inteligentná, to sa hneď poz
ná. A sadla si k tebe! K tebe si sa
dla a pritom je v autobuse toľko
voľných miest! Je to úžasné! Eš
te si ju tu nikdy nezazrel. Vlastne
si ani nemohol. Od príchodu
z vojenčiny až do Nového roku si
cestúval z Mestečka do Bratisla
vy vlakom. Autobus je síce o se
demnásť korún mesačne drahší,
ate nepomerne rýchlejší, s časte
jšími spojmi, najmä tým veľmi
cenným posledným desaťštyridsať, a tak si mu dal prednosť.
Ohromne ti to vyhovuje. Môžeš
sa športovo a kultúrne "vyžiť.
Týmto "mariatálskym" chodíš iba
v pondelok, keď sa v podniku po
vinne nadrábajú hodiny sobotňa
jšieho voľného popoludnia. Dnes
ním ideš výnimočne, lebo si mal
schôdzku s Vladom. Zoznámil ťa
s ním Jožko, tvoj bratislavský
bratranec ešte pred Vianocami.
Hovoril o ňom, aký je to úžasný
charakter, a tak si ho chcel
poznať.
Vlado mal tmavé, akési neprie
hľadné oči a hlas prispôsoboval
tichosti a šerosti ulíc, ktorými ste
pred chvíľou išli. Hltal si každé je
ho slovo. Hovoril ticho, ale zápal
isto: - Komunizmus je vlastne no
vé náboženstvo. To nie je náho
da, že ako v kresťanstve, aj oni
majú (tu sa obzrel a celkom stíšil
hlas) štyroch apoštolov: Marxa,
Engelsa, Lenina a Stalina ...
- Štyroch apoštolov? Fakt? úprimne si sa začudoval.
- Áno, a miesto Písma svätého
Kapitál. Tomu sa všetci klaňajú.
-To by mi teda nikdy nenapadlo!
-vykríkol si.
- Len tichšie, prosím ťa! Nehne
vaj sa, ale nevieme, kto nás mô
že počuť.
Vladov strach ti bol na smiech.
Kto nám môže čo urobiť? Veď ne

vedieme nijaké protištátne reči.
Obzrel si sa. Všade bolo ticho
a pokojne. Pri Avióne ste sa roz
išli. Ale na Vlada a jeho reči teraz
nemyslíš, nemôžeš. Je tu Ona!
Ona, božemôj! Sedí bez pohybu
na samom okraji spoločného se
dadla a k tebe sa dovlní slabučký
závan jemnej horkastej vône. Jej
vône! Vtom žiarovka v autobuse
na chvíľu zhasne a žlté svetlo po
uličnej lampy zaiskrí na seces
ných kvetoch pozamŕzaných ob
tokov. Na okamih sa ťa zmocňuje
nádherný pocit, akoby si sa
nachádzal v začarovanej ľadovej
jaskyni.
Motor zarachotí a autobus sa
pohne. Kútikom oka iba nakratúčko vyzrieš na neznámu. Viac
si netrúfaš. Nechceš, aby si o te
be myslela, že si neslušný. Z pro
filu jej tváre zachytíš iba jej pekný
rovný nos. V týchto päťdesiatych
rokoch sú bratislavské ulice sla
bo osvetlené, rozkopané a od
ujazdeného snehu hrboľaté.
V poloprázdnom autobuse ťa
nadhadzuje ako na trampolíne a
natriasa na všetky strany. Nezná
ma sa jemne chytí kovového dr
žadla pred sebou, ale nečakaná
zákruta ju zrazu prudko a nedôs
tojne hodí na teba. Telom ti pre
behne horúca iskra a takmer
vyrazí dych.
- Ó! - mimovoľne sa jej vyderie
z úst. Vzápätí si kúsok odsadne.
Chvalabohu, nie až na okraj. Ty
sa tiež máličko odtiahneš, ale nie
príliš. Nad takou jazdou pohorše
ne pokrútiš hlavou. Na viac sa
nezmôžeš, hoci už máš na jazy
ku vetu: Vezie nás ako zadarmo.
Hrboľatá cesta sa nekončí a nemohra medzi vami pokračuje.
Pohadzovanie je také časté, že
vás ustavične hádže k sebe. Tú
jej nevysloviteľne sladkú a mäkkú
prítomnosť cítiš pri sebe takmer
bez prerušenia. Takú slasť si v ži
vote ešte nezakúsil. Nedá sa to
k ničomu prirovnať. Zo svojho
pravého boku sa jej snažíš urobiť
tú najmäkkšiu podušku, akú len
vládzeš. Prelievaš doň všetok cit,
odkiaľ sa ti to jej neopísateľné, to
nepomenovateľné, jemné a mäk
ké v príjemných teplých vlnách
šíri do celého tela a zhromažďuje
sa vo vzrušenej hrudi. Bože,
presne takéto dievča, takúto lás
ku si si vždy predstavoval. Pre ta
kúto ženu by si neváhal obetovať
aj život. Vieš to naisto, hoci ju po
znáš sotva štvrť hodiny. Áno, pre
takúto ženu s čistými vážnymi
hnedými nežnými očami. A to
dievča, nie, dáma, pravdaže dá
ma, sedí teraz, v tejto chvíli, pri

tebe! Pri poslednom nadhodení
akoby sa pozabudla odtiahnuť
a zostala o teba takmer opretá.
Cítiš ju na pravom ramene ako
úžasne mäkký a hrejivý vankúš.
Áno, je to tak, vnímaš ju pri sebe
aj cez hubertus. Nedá sa vysloviť,
ako ti je. Len sa nepohnúť, len
nedýchať, aby sa neodtiahla!
Viezol by si sa s ňou až na koniec
sveta. Ale autobus sa zastavuje a
neznáma si spôsobne odsadne.
Kde to sme? Kto to vie? Kto to
môže vedieť? Na Patrónke? Tro
chu splašene pofúkaš na sklo,
aby si aspoň cez nepatrnú dierku
videl, kde sa nachádzate. Už La
mač, panebože! Kedy sme to
prešli? Veď iba pred malou chví
ľou sme sa pohli od Aviónu!
Ukradomky, ate musíš na ňu po
zrieť. Odkiaľ je? Kde vystúpi? Aj
z nemožného uhta vidíš jej krás
ny súmerný profil, ako si upravu
je žttú pletenú čiapku a golier
svetlého "prskaného" zimníka. Je
ti nesmierne blízka, ako by k tebe
naozaj patrila. A zrazu ťa chytá
strach, že ju stratíš. Autobus je už
v pohybe a blíži sa prvá zastávka
v Záhorskej Bystrici. Je najvyšší
čas, aby si sa jej prihovoril. Cítiš
to, vieš to. Je to strašne dôležité.
Ste tu vzadu takmer sami, môžeš
jej hovoriť, čo chceš, len musíš
otvoriť ústa. Ale ako, keď ti srdce
tak splašene bije? Musím, mu
sím, vravíš si v duchu, no sotva
sa k nej trochu obrátiš a vidíš ju
takú krásnu, dôstojnú a vážnu, si
odzbrojený. Jej krása ťa načisto
ochromuje. Nemôžeš sa však
ubrániť naliehavému nutkaniu ju
osloviť. Rýchlo, rýchlo, kým je
čas, kým nevystúpi! Ale ako za
čať? Vytrasie z nás aj dušu. Vezie
nás ako na popravu, čo poviete?
To by išlo. Je tam otázka a kde je
otázka, je aj odpoveď. Áno, ale
malo by to byť niečo duchaplne
jšie, vtipnejšie ... Za takéto vezenie by nám mali platiť, nemyslíte?
V hlave sa ti množia vety a po
skakujú krížom krážom ako ko
bylky na tráve, kým si jednu ne
vyberieš: Mohti by tu aj kúriť, nie?
Áno, zdá sa ti vhodná. Je taká
nevtieravá, jednoduchá, ale kto
ju za teba vysloví? Autobus dostova letí k zastávke, no ty máš
ústa akoby prelepené teukoplastom. Musím, teraz, no teraz, hov
oríš si v duchu naliehavo, takmer
zúfato, a srdce sa ti bláznivo roz
bieha, bije divoko ä hlasno, a ty
už vieš, že to nedokážeš.
Adolf Lachkovič

Zohor
UZNESENiE č. 27 zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Zohore
konaného 9. novembra 2005
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:

1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
obce Zohor k 30. 9. 2005
2. žiadosť OZ VENiA - opatrovateľskej
služby o navŕšenie finančného rozpoč
tu. Poverený pracovník OcÚ požiada
VENtU o dodanie finančnej anaiýzy
hospodárenia na zdôvodnenie zvýšenia
finančného príspevku
3. správu kultúrnej komisie
4. správu komisie výstavby, ŽP a ÚP
5. žiadosť o predĺženie nájomnej zmlu
vy Rybárskeho zväzu a Pošte na ďal
ších 5 rokov
6. podákovanie Š J pri ZŠ Zohor za pri
delené finančné prostriedky
7. opatrenia na ochranu územia SR
pred zavlečením aviárnej influenzy
(spôsobuje úhyn vtáctva)
8. žiadosť Železničnej spoločnosti
o spoluprácu pri zabezpečovaní verej
nej dopravy
9. informáciu o volbách do VÚC
10. žiadosť členov hokejbalovej ligy pri
OZ Roconaba
B. Schvaľuje:

1. členov návrhovej komisie p. Rohrerovú, p. Hubeka , p. Zálesňáka
2. úpravu rozpočtu obce-Zohor na rok
2005 v príjmovej aj vo výdavkovej čas
ti rozpočtu v celkovej sume 1 089
800.-Sk. Úprava rozpočtu podľa jed
notlivých položiek je uvedená v tabuľ
kovej časti plnenia rozpočtu príjmov
a výdavkov obce Zohor k 30. 9. 2005
v bode 3. a 4. zaptatenie kúpnej ceny
nehnuteľnosti v navrhnutých splátkach
s tým, že návrh na vklad do katastra
nehnuteľností bude podaný až po za
platení celej kúpnej ceny
5. návrh VZN - cintorínsky poriadok
6. predĺženie nájomnej zmluvy Mgr.
Kutkovej (priestory lekárne) o jeden
mesiac, do 31.12.2005.
7. prenájom lekárne spoločnosti SLOVLEK, a.s. od 1. januára 2006.
8. účelovú dotáciu 700 000,-Sk na re
konštrukciu sociátnych zariadení v MŠ
Zohor / zaobstaranie v kompetencii ria
diteľky Materskej školy
9. prefinancovanie napojenia budovy
FC Zohor na obecnú kanalizáciu
10. bezptatnú montáž vykrývača pre
Zohor ONUNE na streche KD a v budo
ve
11. vydanie súhlasného záväzného
stanoviska k vydaniu z PPF - zmena
účelu využitia stavby (garáž na pneuservis)
12. nájom rodinného domu na Dotnej
ulici na dobu 6 mesiacov

13. firmu ŠtRECOM na vykonávanie
zimnej údržby miestnych komunikácií
na rok 2005/2006, podľa predložených
cenových ponúk
C. Súhlasí:

1. s opravou komunikácie do firmy
A.S.A. Zohor, za spoluúčasti firiem
A.S.A. Zohor, Auto - AZ a obce Zohor
2. s požiadavkou stavebnej komisie pri
rozhodovaní o osadení stavieb problé
mového charakteru. Súhlasí, aby sa
k danej problematike vyjadril urbanista.
3. so zmenou množstva NO na skládke
z 15 000 t/rok na 25 000 t/rok a so
zmenou množstva 00 na skládke zo
100 000 t/rok na 150 000 t/rok za do
držania príslušných právnych predpi
sov. OZa dáva súhlas za podmienky
zvýšenia limitu komunálneho odpadu
z obce Zohor na 2 500 t/rok.
D. Poveruje:

1. pracovníčku OcÚ, prednostku OcÚ
vypracovaním nájomnej zmluvy na le
káreň, v spolupráci so žiadateľmi, fir
mou SLOVLEK a.s. V zmluve budú za
kotvené podmienky v zmysle predlože
nej ponuky žiadateľa, ktorá je súčasťou
zápisnice
2. pracovníka OcÚ pozvať Ing. Štibra
ného na dálšie zasadanie OZa
3. pracovníka OcÚ, spolu so staveb
ným dozorom, prejsť po častiach kana
lizácie a zapísať závady, ktoré sú v zá
ruke.
E. Doporučuje:

1. zástupcom Rodičovského združe
nia pri ZŠ v Zohore, aby v spolupráci
s riaditeľstvom školy vypracovaii finan
čný rozpočet na 1 učiteľa pre I. stupeň,
pre rozdelenú 2. triedu. Rozpočet pri
praviť na ďalšie zasadanie OZa.
2. pani starostke riešiť vzniklú situáciu
s detskou lekárkou a hľadať náhradu
s tým, že akceptujeme finančné a iné
požiadavky lekárky
3. pani starostke rokovať s firmou
A.S.A. Zohor a pripraviť zmluvu o roz
delení financovania opravy komuniká
cie do A.S.A. a následnej údržbe ko
munikácie (oprava výtlkov)
4. pani starostke rokovať so SPF na
odkúpenie pozemkov pod Záhumeni
cami, ktoré sú v správe SPF.
Ľubica Havranová, starostka obce
Členovia návrhovej komisie:
Mgr. Kornélia Rohrerová
František Hubek, Martin Zálesňák

Hrachová po!éfka
"Byta sem na Hrachovej potéfce. Je tam teho, pomysleti si. Já ji uva
rím doma piný kastról a nemosím za ňu puacit to!ké peníze."
Najprv, že ani nejdem, lebo dcéra nás pozvala na večeru, s manže
lom sme slávili výročie sobáša. Fandím našim hercom - spoluobča
nom, tak som išla. Že vraj oni ma po skončení predstavenia počkajú.
Čo som neišla, to som neišla, tak išli dnu. Hneď ma zbadali v druhej
rade, a že čo sa toľko natriasam. No a došli na to, prečo. A veru bano
vali, že neišii od začiatku. Veď čo sa dialo na javisku bolo hodné výko
nu hercov z českých komédií. Keď som videla režiséra Andreja Lacku
ako sa každú chvíľu chytá za hlavu a chytá ho záchvat smiechu
z brebtov, vymýšľania si textu, či neočakávaných situácií, vedela som,
že herci z divadla "Šáchor" majú otvorenú cestu k úspechu. Stačí, že
s touto hrou už vystupovali na Kamennom mlýne, znovu v Stupave.
A všade s veľkým úspechom. Len keď sa pozriete na herecké výkony
Marcina, Maceja, Francka, sestier Jurkovičových, speváčiek, "vyprávjačky" Evičky Mifkovičovej. Úprimne, kto by sa z nás takto postavil na
javisko. Toto sú ľudia oduševnení srdcom pre ochotnícke divadlo.
V mojich očiach sa vyrovnali výkonom a svojou odvahou hercom
z Hviezdoslavového divadla alebo Novej scény.
Vdáka za krásny zážitok priatelia moji, známi, i moje deti z Materskej
školy. Velká vdáka Tebe Andrej.
T. Didáková

Zohorská hokejba!ová !iga (ZHBL),
ako to zača!o a čo nás čaká...
Prvé rokovania 0Z ROCONABAozatožení ZHBL
prebehli 15.7. 2004 na podnet p. starostky
Havranovej ohľadom žiadosti matackého 0Z
Malacký hokejbalisti, ktorí požiadali náš OcÚ
o pomoc, pri organizácii hokejbalovej tigy pre
ceté Záhorie. Nakotlco je hokej a hokejbat
v našej obci vefmi populárny a naše 0Z ma!o už
skúsenosti pri organizácii hokejbalových turna
jov (v tej dobe Hokejbatový ROCONABA CUP
2000 -2004) prijali sme danú spotuprácua do
hodli sme sa na spoločnej organizácii ZHBL na
sezónu 2004/2005. Pred prvýmročníkombolo
treba vykonať veta práce na bývatom
hádzanárskomihrisku. Jednatosa htavne ozre
konštruovanie už existujúcich priestorov a ich
úpravu pre hokejbatové požiadavky.
Nezanedbateľnou bolo aj vyčistenie areátu od
odpadkov, ktoré sú vetlcým probtémom z hľa
diska charakteru areátu - otvorený priestor
a hlavne btízkosti miestnej rómskej kotónie.
Cetkovo sme počas sezóny za týmito účelmi
vykonati 15 brigád Štart prvej sezóny bot
stanovený na 4.9.2004, cetkovo sa do prvého
ročníka prihlásilo 6. tímov z cetého Záhoria.
Liga bota schvátená Stovenskou hokejbatovou
úniou a dostata štatút okresnej tigy pre okres
Matacky. Cetkový počet hráčov riadne
zapísaných bot 104. Hrací systémbot na 10 kô!
záktadnej časti a Play-Off medzi prvými 4 na 2
víťazné zápasy. Z dôvodu nespokojnosti z prís
tupuMatackého0Z kspotuúčasti na vedení bota
ukončená našaspotupráca pojesennej časti a od
tohto dátumu cetá organizácia a zabezpečenie
ZHBL bota iba na našom0Z. Prvýmvíťazomsa
stato mužstvo Zbornaja Šaštín druhé skončito
Cobra Matacky a na treťom HBK ROCONABA,
štvrté patritotímu HCParkovisko.
Aktuátna sezóna 2005/2006 poorganizačnej a
materiátnej stránke ptne pod našim 0Z. Z
materiátneho hľadiska bota najnáročnejšia časť
vybudovanie nových mantinetov a optotenia zo
strany tenisových kurtov. Nové mantineti boti
nevyhnutné, takisto optotenie nad nimi, ako
zábrana prestrefovania toptičiek na druhú
stranu. Kúpiti sa nové bránky a siete zod
povedajúce novým štandardom. Nehovoriac o
brigádach na už pravidetné čistenie areátu. Z

organizačného hľadiska bota podpísaná zmtuva
medzi 0Z ROCONABA a Stovenskou Hokejba
tovou Úniou (SHBU) o vzájomnej spotupráci
a vznikomHokejbatového strediska Zohor, jed
iným v regióne. Na základe tejto zmtuvy sme
zabezpečiti postup vítazného tímu ZHBL do
Super tigy (najvyššia súťaž v Západo-stovenskom kraji) a účasť v Stovenskom pohári.
Takisto má víťaz našej tigy možnosťzúčastniťsa
baráže o Extra tigu (najvyššia súťaž na
Stovensku). Hokejbatové stredisko Zohor má
taktiež možnosť postaviť výber tigy a zúčastniť
sa reprezentačných sústredení vo všetkých
vekových kategóriách. Ako stredisko máme
nárok na finančnú podporu pre žiakov záktadných škót (pre dospetých už nie, možno HBK
ROCONABA Juniors), čo je do budúcnosti pozi
tívnym signátom. Nakoľko predchádzajúci
ročník bot mimoriadne úspešný a spravit dobré
meno našej obci v cetomregióne a stovenskom
hokejbatovom povedomí po ukončení sezóny
sme dostati cca. 12 prihtášok do našej tigy,
z ktorej sme nakoniec vybrali 8 tímov (HBK
ROCONABA, HC Parkovisko Zohor, Zbornaja
Šaštín, Cobra Matacky, Zero Záhorská Ves,
Lizards Stupava, HBK Lozorno, Predators
Jabtoňové). Cetkovo naše stredisko má na sta
rosti cca. 180 u nás registrovaných hráčov a ich
počet štáte narastá. Dobudúcnosti, nakotkosme
sa stati jedinou regionátnou súťažou tohto
charakteru, máme snahu ztepšovať podmienky
našim hráčom. Jedným s krokov je nasadenie
drevených výptní mantinetov zvnútornej strany
spotu s vybudovanímdrevených mantinetových
obtúkov. Pri tejto príležitosti by sme chceli
rozšíriť hráčsku tavičku a vybudovať na
protifahiej strane trestnú tavičku a box pre
časomieru. Takisto ptánujeme umeté osvettenie
hracej ptochy pre tréning za zhoršených svetetných podmienok.
Akovidíte jesav Zohore načotešiť. Dúfame, že
tak akosi športový fanúšikovia našti cestukfutbatu nájdu si aj k hokejbatu a budú v hojnom
počte navštevovaťvšetky naše podujatia, vedso
hraje každý víkendv sobotuaj nedeľu. Takžeak
máte záujemo kvatitný športový zážitok príďte
sa pozrieťurčite neobanujete.

Z obcí

Milým Nemcom by som poradí!
V každom drieme dobrý radca,
hlavne, keď ho tie dobré rady
a najmä ich následky nič nestoja.
A tak - ako účastník Kappesmarktu v nemeckom mestečku
Reasfe!d-e si dovoľujem radiť
našim "spolubývajúcim" v spo
ločnom európskom dome. Ne
viem, či Slovensko obýva sute
rén, alebo podkrovnú izbičku, ale

chodným retazcom zlikvidovať
malých a stredných podnikate
ľov. Totiž na prízemí každého ro
dinného domu bol obchod alebo
reštaurácia. V Raesfelde žije cca
11 000 obyvateľov a podľa slov
starostu až 80% obratu alebo vý
davkov domácností zostáva
v mestečku. Všetci žijú a v širo
kom okolí nenájdete super alebo

určite dopadnú ako my. Keď som
videl trh so zeleninou, tie krásne
exponáty určené akoby na našu
výstavu a za pultmi jednodu
chých ľudí starších i mladších,
pochopil som tú strašnú krivdu,
ktorá sa nám stala. Keby nebolo
experimentu - obdobia socializ
mu-, kde sme mohli byť. Keby
nim zobrali pôdu a tým ľuďom, to
čo vedeli robiť, dovolím si pove
dať, že by tú situáciu nezvládli
lepšie než my. Ľahko sú oni far-

splnila sa veštba, ktorá nás spre
vádzala na tejto expedícii: "Bude
te ako exoti, ako niečo mimoriad
ne, otázne je či v dobrom alebo
v tom horšom zmysle..." Nuž vy
brali sme sa do toho cudzieho
sveta, aby sme zistili, že ideály sú
ako šťavnaté plody na strome,
z ktorého si chce odtrhnúť Tanta
los a nikdy na ne nedosiahne.
Môže sa o ne usilovať, stavať na
špičky nôh, ale vždy mu bude
kúsok, ten márny kúsok chýbať.
Boli sme na tamojšom Kappesmarkte ako exoti, ale nie našou
vinou. Najprv sme vysvetľovali,
že nie sme Slovinci, potom, že
Československo už neexistuje a
keď sme si pomohli tým, že Bra
tislava je len kúsok od Viedne
pochválili nás za čisté (slovinské)
more. Ale to sa tu nesťažujem,
len konštatujem, že sme takto
známi, že Slovensko je pojem
skoro neznámy, čo je viac než
smutné. Napriek tomu sme sa
snažili predstaviť našu vlasť s ce
lým srdcom, čo tí ľudia dokázali
oceniť, lebo oni sú iste viac Nem
ci než Európania a tento feno
mén pretrváva, pretože tá spo
ločná európska identita sa ešte
ten buduje.
Čo by som pochopiteľne v úvod
zovkách poradil Nemcom. Nuž;
aby dovolili nadnárodným ob

hypermarket, ktorý zožerie príj
my obyvateľov tohto mestečka.
Poradil by som im, aby nič nesa
dili a nesiali. .Každý kúsok pôdy
je totiž obrobený. Zelenina je čer
stvá a z miestnej produkcie
a opäť im to pomáha prežiť, pre
tože aj farmári sú ich občania...
Poradil by som im, aby predávali
pozemky svojich predkov za veľ
mi výhodné ceny ako stavebné
pozemky. Aj intravilán a nielen
v tomto pohraničnom nemecko holandskom mestečku, ale aj pri
väčších mestách po celej trase
bol vysadený napríklad vinohra
dom. Sú istotne nerozumní a za
ostalí, ak majú ešte chuť robiť
s pôdou, produkovať potraviny
ako zeleninu, ovocie a víno, veď
to všetko si môžeme kúpiť v hypermarketoch a za veľmi nízke
ceny. Čo to vlastne predvádzajú,
čo to je za folklór? Nuž chránia si
nielen svoj trh, ale najmä svojich
obyvateľov. Pretože ak nebudú
mať svoju domácu produkciu po
travín, tak sa stanú závislými
a môžu vyrábať autá a počítače,
ale z tých súčiastok sa nenaje
dia. A na ich prázdny stôl potom
zaútočia cudzí dodávatelia a tie
ťažko zarobené peniaze hladný
našinec dobrovoľne odovzdá, ale
nezostanú na Slovensku.
Keby počúvali moje "dobré" rady

mármi, miestnymi producentmi,
keď nemajú takúto skúsenosť.
Na pozvanie organizátorov Kappesmarktu, ktorý oslavoval dvad
sať rokov svojej existencie, sme
sa zúčastnili ako jedna z mno
hých krajín, kde sa konajú
kapustové festivaly. Prijali sme
pozvanie i keď sme nevedeli, do
čoho ideme. Výrazne sa prejavili
mentalita i obrovská neznalosť
verejnosti "odkiaľ vlastne prichá
dzame". Napriek všetkému sme
urobili, čo sme len mohli, pre
propagáciu Slovenska a až po
tom pre zviditeľnenie Stupavy
a slávností kapusty. Dôležité je,

(Kappesmarkt 2005 - Raesfetd)

že sme urobili prvý krok, ktorý už
dnes naši partneri, vysoko oce
nili, ako rodiace sa priateľstvo a
predpoklad pre dálšiu spoluprá
cu. Na budúcoročných Slávnos
tiach kapusty privítame našich
partnerov nielen z Nemecka, ale i
z Francúzska, Rakúska a Ho
landska. Nie je veru ľahké uplat
niť sa v spoločnej Európe, ale je
našou úlohou usilovať sa o prelo
menie bariér, ktoré stále pretrvá
vajú v myslení ľudí. A tie bariéry

vychádzajú z nepoznania, z neinformovanosti, zo zakorenených
predsudkov, ktoré je možné od
strániť len komunikáciou, pozná
vaním sa a následnou spoluprá
cou. Potvrdilo sa aj to, že nestačí
spolupracovať len na oficiálnej
úrovni, dôležité je stretávanie
bežných ľudí, miestnych organi
zátorov a lídrov a prostredníc
tvom týchto normálnych vzťahov
a komunikácie, môže sa zmeniť
súčasný stav pasívneho konšta
tovania, že aj my sme obyvatelia
spoločného európskeho domu.
Pavel Slezák,
foto R Rác, R Kubíček

Zo športu

Bilancia futbaiovej jesene
Zohor -Ani sme sa nenazdati a už tu máme koniec jesennej časti futbatových sútažf. Futbatový klub FC Zohor má v súťaži BFZ štyri
mužstvá, ktoré si v priebehu jesennej časti viedli úspešne. Po minu
loročných zlých výsledkoch našich mužov, ktorí vypadli z III. ligy BFZ
a na poslednú chvíľu záchrane dorastencov v t. triede ObFZ
Bratislava - vidiek môžeme s radosťou povedať, že jesenná časť nám
dala zabudnúť na špatnú uplynulú sezónu.
Naši najmladší - prípravka pod vedením pána trénera C..Mackoviča
skončili v ich súťaži PMA -2 na 6. mieste. Najlepšie si viedli žiaci, ktorí
pod vedením pána trénera M. Zálesňáka, v I. triede žiakov skupiny "A"
vyhrali jesennú časť. Dobre hrajú aj dorastenci, ktorí po minu
loročnom trápení v I. triede dorastu, v jesennej časti hrajú pod
vedením pánov trénerov N. Šteffeka a L. Škvaridla dobrý futbal a v
súťaži skončili na 4. mieste. Muži po vypadnutí prvé štyri kolá chytali
dych, ale potom sa rozbehli a ku koncu jesennej časti už útočia na
čelo IV. Ligy. Mužstvo mužov trénuje pán T. Horváth.
S radosťou môžeme konštatovať, že zohorskí futbalisti nám robia
dobré meno a dúfame, že v nastúpenom trende budú pokračovať aj
na jar 2006.
Braunecker Jozef

21:1
6:6
7:1

Zohorská hokejbalová figa
Počet
Prehry
z á iS o v Výťazstvá Remízy
4
1
1. HBK Roconaba Zohor
5
0
4
3
1
0
2. Cobra Malacky
2
0
3. Zbornaja Šaštín
5
3
2
4. Zero Záhorská Ves
5
3
0
2
4
2
0
5. HBK Lozorno
4
1
0
3
6. Lizards Stupava B
4
4
0
0
7. HC Parkovisko Zohor
0
0
5
8. Predators Jabloňové
5
Mužstvu Zbornaja Šaštín boli odrátané 2 body za nezabezpečenie rozhodcov.

Vidieť a byť videný
Štatistiky dopravných nehôd za
znamenávajú každoročne v je
senných a zimných mesiacoch
zvýšený počet dopravných ne
hôd a ich následkov s účasťou
nemotorových účastníkov cest
nej premávky. K týmto doprav
ným nehodám prichádza hlavne
vo večerných hodinách alebo za
zníženej
viditeľnosti,
resp.
v zhoršených svetelných podmienkach.V období od januára
do konca septembra tohto roku
prišlo na území obvodu Malacky
k 488 dopravným nehodám, pri
ktorých 3 účastníci utrpeli smr
teľné zranenia, 17 ťažké zrane
nia a 60 účastníkov skončilo
s ľahkými zraneniami. Medzi naj
častejšie príčiny dopravných ne
hôd patria nesprávny spôsob
jazdy neprimeraná rýchlosť jaz
dy a nedanie prednosti v jazde.
K najčastejším príčinám doprav
ných nehôd zo strany chodcov
je náhle vstúpenie do vozovky
na priechode pre chodcov, spo
za prekážky alebo nerešpekto
vanie svetelnej signalizácie. Najnehodovejšie úseky v obvode
Malacky boli cesty druhej triedy
(Stupava - Devínska Nová Ves,

nezávislá kandidátka
hnutia osobností regiónu - Vpred
Milípriatelia,
po dlhých úvahách som sa roz
hodla kandidovať za poslanca
BSK za Váš Malacký okres.
Poslanec BSK by totiž podľa mňa
mal zabudnúť na politické grémiá
a ma) by sa snažiť zabojovať za
záujmy vidieka.
Mal by dôsledne dbať, aby sa náš región nestal len tokom so sta
vebnými pozemkami a zaujímavým miestom pre zahraničné inves
tície. Popri tomto by mali vyrásť malí živnostníci, remeselníci ako
zdroj zamestnanosti vidieka, čím by sa dosiahol trvaloudržateľný
rozvoj regiónu.
- Náš región potrebuje veľa centier voľného času, športovísk, kultúr
nych zariadení, materských centier a pod.. Prostredníctvom nich sa
potom u ľudí buduje vzťah k rodnému kraju. Musíme podporovať tre
tí sektor, v ktorom vidím záruku odstránenia straníckych praktík.

Zohorská hokejbaiová !iga - 5. koio
COBRA Malacky - Predators Jabloňové
ROCONABA Zohor - Zbornaja Šaštín
Zero Záhorská Ves - HBK Lozorno

Ľubica Havranová
51 rokov, starostka obce Zohor

Skóre
38:22
31:2
24:12
32:18
23:20
16:20
8:23
5:60

9
7
6
6
4
2
0
0

Lozorno - Plavecký Mikuláš, Pernek - Malacky - Záhorská Ves)
a cesty tretej triedy (Malacky Rohožník a Malacky - Studien
ka).
Vzhľadom na uvedené skutoč
nosti doporučujeme:
chodcom:
- rešpektovať svetelnú signalizá
ciu na priechode pre chodcov,
-vstupovať na vozovku tam, kde
je dostatočný rozhľad,
- na vyznačených priechodoch
pre chodcov nevstupovať náhle
bez rozhliadnutia na vozovku
pred prichádzajúce vozidlo,
- vo večerných hodinách alebo
za zníženej viditeľnosti používať
oblečenie výraznej farby doplne
né reflexnými prvkami,
cyklistom:
-dodržiavať pravidlá cestnej pre
mávky,
-jazdiť po cestičke pre cyklistov,
kde nie je cestička, po pravom
okraji vozovky, ak sa neohrozujú
a neobmedzujú chodci, smie sa
jazdiť po pravej krajnici vozovky,
- jazdiť len jednotlivo za sebou,
na jednomiestnom bicykli nes
mú jazdiť dve osoby,
- nejazdiť bez držania riadidiel
alebo držať sa iného vozidla, či
viesť počas jazdy iný bicykel, vo-

- Regionálne školstvo - dostať do obcí učiteľov, tým že budeme bu
dovať nájomné byty, zatraktívnime prostredie v ktorom sú školské
zariadenia, pomôžeme zmodernizovať školské zariadenia.
- Zaradenie vhodných sociálnych programov do regiónu, aby bola
možnosť budovania stacionárov pre chorých či prestárlych osame
lých občanov.
- Podporovať dobudovanie stredísk odpadového hospodárstva a in
tenzívnu a obojstranne výhodnú cezhraničnú spoluprácu.
Za Vašu účasť vo voibách vopred ďakujem.
Ona rozhodne o smerovaní nášho VÚC.
Ľubica Havranová
zík, zviera...
- pri zníženej viditeľnosti nejazdiť
bez osvetlenia bicykla,
- ak je vybavený bicykel pomoc
ným sedadlom na prepravu die
ťaťa s pevnými opierkami na no
hy, smie osoba staršia ako 15
rokov viesť osobu mladšiu ako
10 rokov,
- za bicykel sa smie pripojiť vo
zík, ktorý nie je širší ako 800 cm,
má vzadu dve červené odrazky
netrojuholníkového
tvaru
umiestnené k bočným obrysom
vozíka a je spojený s bicyklom
pevným spojovacím zariadením,
vodičom motorových vozidiel:
- dodržiavať najvyššiu povolenú
rýchlosť a v blízkosti priechodu
pre chodcov znížiť rýchlosť vozi
dla v zmysle zákona č. 315/1996
Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách je vodič povinný
dať prednosť chodcom prechá
dzajúcim cez priechod pre
chodcov, pritom ich nesmie
ohroziť ani obmedziť a na ten
účel je povinný zastaviť vozidlo,
- v čase od 15. októbra do 15.

marca musí mať idúce vozidlo
počas celého dňa rozsvietené
ustanovené osvetlenie v zmysle
§ 30 zákona o premávke na
pozemných komunikáciách >vo
dič nesmie jazdiť s obrysovými
svetlami, ak nemá súčasne roz
svietené stretávacie svetlá alebo
dialkové svetlá, alebo predné
svetlá do hmly, ak je nimi vozid
lo vybavené.
- dodržiavať bezpečnú vzdiale
nosť medzi vozidlami,
- pre väčšiu bezpečnosť, ate
i bezpečnosť ostatných účast
níkov cestnej premávky, použí
vať počas zimných mesiacov
zimné pneumatiky,
- neriadiť vozidlo pod vplyvom
alkoholu či iných omamných
alebo návykových látok,
- používať pri jazde autom bez
pečnostné pásy >bezpečnostné
pásy používate k ochrane svo
jho života a zdravia a nie preto,
aby ste nedostali pokutu od polí
cie.

z obcí
Oznámenie
Mesta Stupava o zriadení voiebných okrskov
pre votby do orgánov sam osprávnych krajov
Mesto Stupava - Mestský úrad Stupava, v zmysle § 6 odst. 2 zákona
NR SR č.303/2001 Z.z. o volbách do orgánov samosprávnych kra
jov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov oznamuje nasledovné:
Voiby sa konajú dňa 26. novembra 2005
v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Primátor mesta určil v meste Stupava šesť volebných okrskov, v kto
rých budú zriadené nasledovné volebné miestnosti:
Miestom konania voiieb v okrsku č. 1 je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná ul.č.1/24 pre voličov bývajúcich v uli
ciach: Družstevná, Duklianska, F. Kôstku, Jilemnického, Kalinčiako
va, Lesná, Malacká, Na Kopcoch, nám.SNR ul.SNR Nová, Obora,
Pažitná, Poľná, Pri artézskej studni, Rímska, U Kozánka
Miestom konania voiieb v okrsku č. 2 je:
Základná umelecká škola, Stupava, Cintorínska ul.č.440/2 pre voli
čov bývajúcich v u).: Debnáreň, Domov dôchodcov, Gaštanová, Ja 
seňová, Javorová, Hlavná, nám. M. R. Štefánika, Katvárska, Sloven
ská, nám. Sv. Trojice, Park, Pri borníku
Miestom konania voiieb v okrsku č. 3 je:
Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č.1592/1 pre voličov bývajú
cich v uliciach: Bezručova, Bitúnková, Budovateľská, Keltská, Kríž
na, Marcheggská, Pri majeri, Pri potoku, S. Chalupku, Zemanská
Miestom konania voiieb v okrsku č. 4 je:
Kultúrny dom - výstavná sieň, Stupava, Agátová u).1097/9 pre voli
čov bývajúcich v ul.: Agátová, Bernolákova, Cementárenská, Dlhá,
J. Kráľa, Kukučínova, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotníc
ka, Sládkovičova, Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Zá
hradná, Žabárňa
Miestom konania vQiieb v okrsku č. 5 je:
Základná škola kpt. Nálepku, Stupava, Školská ul. č. 614/2 pre voli
čov bývajúcich v ul.: Bazová, Cintorínska, Hroznová, Karpatská,
Kvetná, Krátka, Lúčna, Malý Háj, Marianska, Mlynská, M.Benku,
Muštová, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Pod
Kremenicou, Pri kríži, Révová, Ružová, Sadová, Školská, Viničná,
Vinohradská, Zdravotnícka
Miestom konania voiieb v okrsku č. 6 je:
Špeciálna základná škola, Stupava-Mást, Devínska cesta č.848/9
pre voličov bývajúcich v uliciach: Bottova, Devínska cesta, Dolná,
Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Krajná,
Moyzesova, Rovná, Štúrova, Zadná, Záhumenská, Železničná
V Stupave, 30.9.2005
ing. Ján Beleš, primátor mesta

Viete, že...
v pôsobnosti Bratisiavského samosprávneho kraja
ako zriadovateľa sú:
2 regionálne rozvojové agentúry,
1 organizácia spravujúca cesty a komunikácie v kraji,
15 gymnázií,
1 špecializovaná základná škola pre talentované deti + gymnázium
37 stredných škôl,
14 stredných odborných škôl,
3 domovy mládeže,
2 školské majetky,
4 divadlá, 1 múzeum, 1 knižnica,
1 osvetové stredisko,
3 polikliniky,
15 domov sociálnych služieb.
(www.region-bsk.sk)

!NFORMÁC!A PRE VOUCA
Po preukázaní totožnosti dosta
ne volič od členov okrskovej vo
lebnej komisie prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pe
čiatky obce /mesta alebo mest
skej časti/ a dva hlasovacie lístky
- hlasovací lístok pre volby pred
sedu samosprávneho
kraja
a hlasovací lístok pre volby do
zastupiteľstva samosprávneho
kraja. Potom vstúpi volič do prie
storu určeného na úpravu hlaso
vacích lístkov.
Na hlasovacom lístku pre volby
predsedu môže volič zakrúžko
vať poradové číslo iba jedného
kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre volby
poslancov zastupiteľstva môže
volič zakrúžkovať najviac tolko
poradových čísiel, kolko poslan
cov má byť v príslušnom voleb
nom obvode zvolených. /Počet
poslancov, ktorý sa volí vo voleb
nom obvode je uvedený na hla
sovacom lístku/.
V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok pre
volby predsedu samosprávneho
kraja a jeden hlasovací lístok pre
volby do zastupiteľstva. Volič hla
suje tak, že po opustení priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov vloží obálku do volebnej
schránky. Voličovi, ktorý sa neo
dobral do tohto priestoru, komi
sia hlasovanie neumožní.

Ak volič upraví hlasovacie lístky
nesprávne, vydá mu na požiada
nie okrsková volebná komisia
nové hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť
hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že ne
môže čítať alebo písať, má právo
vziať so sebou do priestoru urče
ného na úpravu hlasovacích líst
kov iného voliča, nie však člena
okrskovej volebnej komisie, aby
za neho hlasovací lístok podľa je
ho pokynov upravil a vložil do
obálky.
Za voliča, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám vložiť
obálku do volebnej schránky,
môže ju do nej, na jeho požiada
nie a v jeho prítomnosti vložiť iný
volič, nie však člen okrskovej vo
lebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti zo závaž
ných, najmä zdravotných dôvo
dov, má právo požiadať o vyko
nanie hlasovania do prenosnej
volebnej schránky.
Ak v prvom kole volieb nezíska
ani jeden z kandidátov na pred
sedu samosprávneho kraja nad
polovičnú väčšinu platných hla
sov, vykoná sa do 14 dní druhé
kolo volieb. Do druhého kola vo
lieb postúpia tí dvaja kandidáti,
ktorí získali najväčší počet plat
ných hlasov v prvom kole volieb

0 čom rozhoduje samosprávny kraj - predseda a pos!anci
Podľa §4 zákona NR SR č. 302/ 2001 o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa
stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. Pritom
najmä:
a/ zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrne
ho rozvoja územia samosprávneho kraja
b/ vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja
c/ obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady kraja
a regiónov
d/ účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje
e/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť
v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja
f/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
g/ podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia
h/ utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných
útvarov a ostatných prvkov územia
i/ utvára podmienky pre rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných
školách, a na rozvoj dátšieho vzdelávania
j/ utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt
a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu
k/ koordinuje rozvoj cestovného ruchu
I/ koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež
m/ spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho
a ekonomického rozvoja obcí
n/ podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí
na území samosprávneho kraja
o/ rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov
p/ vykonáva dálšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.
HETO KOMPETENCiE BUDÚ V RUKÁCH ĽUDÍ, KTORÝM DÁME SVOJ HLAS !
ROZHODUJEME 0 BUDÚCNOSŤ! NÁŠHO KRAJA

!

z obe/

PEKA

M!MOR!ADNE
DOBRÉ CENY!

Pripravená na zimu
Stupava - Po minuloročnej rekonštrukcii strechy na budove MŠ J.
Kráľa sa aj v tomto roku pokračovalo na zatepľovacích prácach. Minu
tý týždeň boti na severnej strane budovy vymenené okná. Panetová
stavba je mimoriadne energeticky náročná, čo sa každoročne prejavi
lo v nákladoch na kúrenie. Navyše velká časť tepla unikala práve ok
nami a tak mesto z úsporných dôvodov pristúpilo k jedinému možné
mu riešeniu. Výmena okien za okná najvyšších parametrov a navyše
z miestnej produkcie je rozumným krokom smerujúcim k úspore
energie i k zhodnocovaniu majetku mesta.
-ps-
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Cete!em
Quatro

Nejedtého 51, (Sk!ote!)
Bratisiava - Dúbravka
te!.: 6446 1077, fax: 6446 1169
pekap!ast@ netax.sk, www.pekapiast.sk

F a <t? = cga a s
Mgr. Jan a PROKEŠOVÁ, Budovateľská 2010, STUPAVA
Ponúka komplexnú starostlivosť o ľudí s bolesťami svalového apará
tu a ochoreniami spôsobenými poruchou svalovej funkcie. Zaoberá
sa udržaním funkčnosti pri degeneratívnych ochoreniach na kĺboch
končatín a chrbtice.
Špecializované zdravotnícke zariadenie je určené pre všetky vekové
kategórie s rôznymi poruchami svalovo-kostrovej funkcie, svalovej
dysbalancie, poškodeniami po úrazoch, po chirurgických zákro
koch, neurologických poruchách.
F ! T - C A R E s a zaoberá probiémami pohybového aparátu:
* Bolesťami chrbtice a končatín
* Degeneratívnymi ochoreniami kĺbov
* Poúrazovými stavmi
* Bolesťami hlavy, závratmi a migrénami
* Chybným držaním tela a skoliozami
* Funkčnou poruchou hybnosti
- Ženskou funkčnou sterilitou
* Poruchou svalovej rovnováhy
F ! T - C A R E ponúka:
* Vstupné vyšetrenie s terapiou
* Špeciálne fyzioterapeutické postupy
* Mobilizácie kĺbov končatín a chrbtice
* Pohybovú terapiu
* Cvičenie Pitates
* Cvičenia na nestabilnej ploche, na lopte, overbal
* Reflexnú masáž chrbta a šije
* Poradenstvo pri funkčnej ženskej sterilite
* Etektrotiečba, ultrazvuk, laser

Objednávky na te!. čís!e: 0903 042 076

Oprava hiavnej cesty začaia
Stupava -V sobotu 12. novembra aj tí, čo neverili -uverili, pretože sľu
bovaná rozsiahla rekonštrukcia povrchu vozovky štátnej cesty I/2,
skutočne začala. Práce prebiehajú veľmi intenzívne, pretože stavba je
povolená do 22. novembra. Po dvojročnom úsilí mesta, zdôvodňova
ní a neustálom uplatňovaní oprávnených požiadaviek, konečne prišlo
k dohode so Slovenskou správou ciest (SSC). Táto pristúpila ku ge
nerálnej oprave komunikácie v rozsahu cca 800 metrov v plnej šírke.
Pri rekonštrukcii je vynechaný úsek križovatky Školská - Hlavná Zdravotnícka a to z dôvodu plánovanej výstavby kruhového objazdu,
toto riešenie uprednostňuje mesto, alebo inštalácie semaforov. Opra
va povrchu vozovky predstavuje objem 5 miliónov Sk, práce financu
je SSC zo svojho rozpočtu. Výsledkom rekonštrukcie nebude zní
ženie dopravnej záťaže, ale zníženie hlučnosti spôsobenej nerovnos
ťami povrchu, budú znovu osadené všetky poklopy, do vpustí budú
osadené gumené protihlukové podložky a poškodené poklopy budú
vymenené. Oprava, tak ako každá stavba, komplikuje život účastní
kom premávky, ale vzhľadom na jej nevyhnutnosť a pozitívny dopad
na naše životné prostredie, očakávame trpezlivosť a porozumenie zo
strany verejnosti. Napriek zložitej ceste k dnešnému riešeniu, vedenie
mesta dákuje za spoluprácu a porozumenie gen. riaditeľovi SSC Ing.
Havrilovi a riaditeľovi SSC Ing. Žákovi.
-msú-
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STAV M!X PLUS, spo!. s r.o.
Železničná 53, 90031 Stupava
tel.: 02/6593 5880
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk

Pri zakúpení 5 okien dostáva zákazník
skiápacie schody FAKRO s 50% zľavou!!!

^"výkup a predaj
motorových vozidie!
^predaj náhradných dietov,
otejov, mazív, autokozmetiky
^odťah vozidie! (0903 462 782)
vrakovacia stužba NON STOP
^"predaj pneumatík
a PN EU SER V iS
^požičovňa prívesných vozíkov
H!avná u!ica 9/21, 900
31 Stupava
Te!./fax: 02/ 6593 5555
mobi!: 0903/ 462 782

"^pieskovanie okien "CAR C O D E "
^p red aj LP G na Č S
^ vým en a P B filaš
Uzatváranie povinného zmiuvného poiste
nia a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisťovni K00PERATWA a WUSTENR0T

fa re b n á M ac

SERVIS PLYNOVYCH KOTLOV
Záručné opravy, sezónne údržby a uvedenia do prevádzok

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

marcbeggska 2 900 31 Stupava

www.puMNcita.sk
0903 943 666 02 65 93 39 77 bobo@pubbiicita.sk
výroba pečiatok laminovanie viazanie kopírovanie
rekiama -t!ač rekiamné predmety potiac textiiu

Dura Automotive Body & Giass Systems
Components s. r. o.-, stabitná spoločnosť
so zahraničným kapitáiom, pôsobiaca na
siovenskom trhu 4 roky, súčasť americké
ho koncernu DURA Automotive Systems,
vyrábajúca komponenty pre automobiiový
priemyse!, hľadá:

TECHNÍK KVALITY
NAPLŇ PRACE;
analýza dosahovaných výsledkov kvality, zis
ťovanie príčin nezhody, navrhovanie a reali
zácia nápravných opatrení, vyhodnocovanie
ich účinnosti, riadenie dokumentácie systé
mu kvality, realizovanie a vyhodnocovanie in
terných auditov, procesná kontrola, príprava
a zmeny kontrolných plánov a postupov
POŽ/ADAVKVNA ZAMES7W/WCA'
* stredné odborné vzdelanie s maturitou
v odbore strojárskom, technickom, chemick
om * jazykové znalosti (NJ, A J aktívne) *
znalosti práce s PC (MS Office) o prax v ob
lasti kvality vítaná * VP- B
TERM/Ň NASTL/PĽ.- Ihneď

VEDÚCi LAKOVACEJ LiNKY
NAPLŇ PRACE/ zabezpečuje chod lakovacej
linky a odmasťovacích liniek, zodpovedá za
kvalitu vyrábaných dielov, hospodárnosť vý
roby, robí preventívne opatrenia a preven
tívnu údržbu, zabezpečuje zoraďovanie stroj
ného zariadenia a technologických parame
trov, zodpovedá za prípravu osmotickej
a procesnej vody, za chod neutralizačnej sta
nice

Značiek:
PROTHERM - aj záručný
JU N K E R S - aj záručný
VAtLLANT - aj záručný
LEBLANC - aj záručný
BUDERUS - aj záručný
THERM
DESTtLA
GASEX

POŽ/ADAVKV NA ZAMESTNANCA
ostredné odborné vzdelanie s maturitou
v odbore strojárskom, chemickom (anorgan
ická technológia), technologickom, elektro
technickom * znalosti práce s PC (MS Offi
ce) prednosťou
* prax (nie je podmienkou) v oblasti povr
chových úprav kovov, analytiky odpadových
vôd strojárskej výroby
TERM/Ň NASTL/PÍL Ihneď

TECHNOLÓG VÝROBY
NAPLŇ PRACE;
zodpovedá za procesné parametre určené
ho úseku výroby, plánuje a riadi výrobu, optimatizuje proces výroby, spolupracuje pri rie
šení technologických problémov, vytvára
a optimalizuje výrobné predpisy, zodpovedá
za hospodárnosť výroby, za kvalitu produk
tov
POŽ/ADAVKV NA ZAMESTNANCA
* úplné stredné odborné vzdelanie s maturi
tou (technického zamerania) * znalosť
nemeckého alebo anglického jazyka *
znalosti práce s PC (MS Office)
TERM/Ň NASTĽPL/.- ihneď

* stredné odborné vzdelanie s maturitou
(technického zamerania) * prax v obore
TERM/Ň NAS7TJPU.- [hneď

NÁSTROJÁR
NAPLŇ PRACE:
vykonáva opravy a preventívnu údržbu vý
robných nástrojov, prípravkov a meradiel,
zodpovedá za práce v nástrojárni, riadi sa
plánom údržby, spolupracuje pri optimalizá
cii výrobných procesov
POŽ/ADAVKV NA ZAMESTNANCA;
* stredné odborné vzdelanie s maturitou
(technického zamerania) o prax v obore min.
2 roky
TERM/Ň NASTL/PÍL- ihneď
iNÉ VÝHODY P R E VŠETKY POZiC!E
perspektíva, mladý kolektív, stravovanie
v mieste pracoviska, autobus až k areálu zá
vodu, podmienky pre zvyšovanie kvaiifikácie,
osobný rozvoj, dobré pracovné podmienky,
nová technológia, sociálny program

NASTAVOVAČ

IN FO RM Á CIE P R E UCHÁDZAČA
Svoje CV v S J s tel. kontaktom posielajte
mailom, faxom, poštou na uvedené adresy.
Spoločnosť si vyhradzuje právo odpovedať
a kontaktovať iba vybratých uchádzačov, kto
rí budú pozvaní na osobný pohovor.

NAPLŇ PRACE;
kontrola parametrov, nastavenie a optimali
zácia činnosti NC a CNC zariadení, plánova
nie a realizácia preventívnej údržby, podpora
pri neplánovanej údržbe pri poruchách zaria
dení
POŽ/ADAWŕV NA ZAMESTNANCA

DURA Automotive Body & Giass Systems
Components s. r. o.
Maiacká 1833, 900 31 Stupava
kontaktná osoba: Jana larabová
tei.: 02/60 30 18 16, fax: 02/60 30 19 16
e-maii: tarabova.j@duraauto.com
www.duraauto.com

BRATISLAVA Záhorská Bystrica
Českostovenských tankistov 1/a
tet./fax.: 02/6595 6232, 6595 6647

BRA M A C

K0Š!CE Južná trieda 78
te!./fax.: 055/677 15 70

STAV-BU!LD

LUČENEC Podjavorinskej 21
tet./fax.: 047/451 21 16,17

všetko pre strechu

MALACKY Pezinská 2
tet./fax.: 034/772 68 49

Strecha to je

strecha na sptátky
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NEZABUDN!TE!!!
Vo!by do VÚC
sú 26.11.2005

- Malat.k\
Kandidáti na postancov VUC za koaiíciu
SMER - sociátna demokracia, Hnutie za demokraciu a Siobodné fórum

MUDr. Pavol Dubček (57)
tekár. bylom Martina Rázusa 17, Malacky

MUDr. Juraj frajt (37)
lekár, bytom L. Svobodu 9, Malacky

František friaia <50)
riaditeľ, bytom Štúrova 68, Malacky

Ing. Vladtmir {anketa <47)
podnikateľ, bytom HoHétio 29. Stupava

tng. Dušan Vavrinec (42)
prednosta MsÚ Malacky, bytom Láb 205

Vopred ďakujeme, že Vašimi hlasmi podporíte našu kandidatúru za postancov do VUČliratisiava.

in z e rc ia

Stupavská reaiitka - JUDr. Magdaiéna Habreková
Marianska 495/29, 900 31 Stupava,
tet./fax: 02/6593 3386, mobi!: 0907 153 422
e-mai): habrekova@stupareaiity.sk

KÚPA, PREDAJ, PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
POSKYTUJEME KOMPLEXNÝ PRÁVNY SERViS, PORADENSTVO ZDARMA
Rodinné domy na predaj:
Stupava, 5-izb. rozostavaný RD pred dokončením, dvojpodlažný, so sedlovou

strechou, suterén, euro okná, kotolňa, 2 kúpelne, 2 WC, 4 terasy, hotové všetky
rozvody, treba dokončiť zateplenie, vnútorné a vonkajšie omietky, osadiť septik
a vodovodnú prípojku. ZP 150 nf, pozemok 1000 nf. Dom sa nachádza v krás
nom a tichom prostredí, v blízkosti Stupavský park, športový areál.
Cena: 5 100 000 Sk
Stupava, 3-izb. švédsky dom, čiastočne podpivničený, ZP 94 n f , celková vý
mera pozemku 1923 nf. Všetky IS. Cena: 6 350 000 Sk
Stupava, 3-izb. murovaná chata, 2 podlažná, v krásnom prostredí smerom na
Borinku, ZP 94 nf, pozemok 1007 nľ, čiastočne oplotený. Voda, elektrina, sep
tik, plyn pred pozemkom. Cena: 1 800 000 Sk
Gajary, 5-izb., 25 roč. dvojpodlažný RD s rovnou strechou, ÚP 352 n f , poze
mok 607 n f . Dom je vo veľmi dobrom stave, v tichom prostredí.
Cena: 2 600 000 Sk
Vysoká pri Morave, 2-gen. RD v centre obce, mimo hlavnej komunikácie. Dom
pozostáva z 2 častí s vlastným vchodom. Predná časť: pôvodný RD tvaru L,
čiastočne podpivničený - predsieň, kuchyňa, komora, 3 izby, kúpelňa + WC.
Prístavba: t.NP- hala, kúpelňa, WC, komora, kuchyňa. II.NP - hala, chodba, 3
izby. ZP 450 nf, záhrada 1014 nf, všetky IS. Cena: v RK.
Závod, 2-izb., starší RD so sedlovou strechou, nepodpivničený, ZP 101 nf, zá
hrada 1626 nf, spoločný dvor 407 nf, vo dvore letná kuchyňa. V spoločnom
dvore stojí ďalší RD, ktorý bude možné v budúcom roku odkúpiť.
Cena: 1 600 000 Sk
Pozemky na predaj:
Stupava, perspektívny stavebný pozemok v lokalite Kopce, územným plánom

určený na výstavbu rodinných domov, výmera 4334 nf, šírka pozemku 16 m.
Predáva sa v celosti. Cena: 1 700 Sk/nf.

* o p tS
Komp!etné spracovanie ekonomickej
a účtovnej agendy, mzdy, dane,
daňové priznania, audit - spoľahiivo
aj spätne.

te!.: 0903 787 399,
te!./fax: 02/65 934 965,
e-mai!: dzuri!!ova@zoznam.sk

POČÍTAČE
iNTERNET SERViS SiETE PRÍSLUŠENSTVO

RNDr. JOZEF TOTH
Q90g 533 ggg

mai!@tothj.sk 900 31 STUPAVA, MARCHEGGSKÁ 76

OKiENKO SEPAROVANÉHO ZBERU V STUPAVE
Výsiedky zberu (!H. štvrťrok):
Počas zberu tekutého nebezpečného odpadu v Stupave 24. sep
tembra 2005 obyvatelia Stupavy priniesli 410 kg odpadových farieb
a lakov; 40 kg obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných tátok; 90
kg motorových, prevodových a mazacích olejov, 310 kg olovených
batérií, 190 kg chladničiek, 30 kg televízorov.
Zároveň Vám oznamujeme, že v H), štvrťroku 2005 sme odovzdali
odberateľovi na ďalšie spracovanie 16 630 kg Vami vytriedeného pa
piera, 27 320 kg skla, 1 980 kg plastových fliaš, 1 060 kg obalov
z mlieka a džúsov. Ostatné suroviny vyzbierané v tomto období v na
šom meste sa nachádzajú v zberovom stredisku a čakajú na odvoz
k ich odberateľom.
TERMÍNY PRE ZBER VYTRtEDENÉHO ODPADU
Z RODiNNÝCH DOMOV A MENŠÍCH BYTOVtEK V ROKU 2005
Najbližší doplnený zber plastových fliaš a kartónových nápojových
obalov (TETRA PACK) sa uskutoční 22.-24.11.2005 podľa obvyklých
obvodov, t.j. 22. 11. 2005 v t. obvode, 23.11.2005 v t), obvode a 24.
11. 2005 v Hl. obvode.
Posledný zber papiera, skla, plastových fliaš a kartónových nápojo
vých obalov (TETRA PACK) v tomto roku sa uskutoční 13.-15. 12.
2005, t.j. 13.12.2005 v I. obvode, 14.12.2005 v t), obvode a 15.12.
2005 v Hl. obvode.
Rozdeienie u!íc podľa obvodov:
Obvod č. !. Žabáreň, Marcheggská, Pri majeri, Lipová, Továrenská,
Keltská, Krížna, Záhradná, Mierová, Sládkovičova, Wolkerova, Veter
ná, Bernolákova, Vajanského, Dlhá, Robotnícka, Zemanská, Mlyn
ská, Agátová, Cementárenská, Kúpeľná, Bezručova, Železničná,
Stredná, Rovná, Zadná, Na aleji, Zdravotnícka.
Obvod č . !!. Hlavná, Hviezdoslavova, Bottova, Dolná, Záhumenská,
Devínska cesta, Štúrova, Hotlého, Juračkova, Školská, Marianska,
Krátka, Strelnica, M. Benku, Na Dieloch, Vinohradská, Karpatská,
Sadová, Pri kríži, Nám. Sv. Trojice, Nám. M.R. Štefánika, Cintorínska,
Pod Kremenicou, Gaštanová, Javorová, Jaseňová, Kvetná, Bazová,
Lúčna, Pri Borníku, Debnáreň, Kalvárska, Moyzesova, Hurbanova,
Hodžova.
Obvod č . !)!. Slovenská, Bitúnková, Pri Potoku, Družstevná, F. Kôst
ku, Pažitná, Kalinčiakova, Poľná, Ul. SNR Nám. SR Malacká, Rím
ska, Nová, Duklianska, Lesná, Na Kopcoch, Park, Obora, U Kozánka.
Obyvateiia rodinných domov a menších bytoviek (4 byt jednot
ky) vyložia vrecia s vytriedeným sklom, papierom, plastami a TETRA
PACK obalmi v určený deň podľa obvodu do 7.30 h. na chodník
pred domom tak, aby tieto neprekážali chodcom. Nie je dovolené
vykladať vrecia skôr, ako v určený deň.

ČO SE P A R U JE M E VO VŠETKÝCH DOMÁCNOSTtACH v rodinných aj bytových domoch?
Medzi plasty, ktoré sa v Stupave zbierajú, patria: PET fľaše z malino
viek a minerálnych vôd, obaly z aviváží, šampónov atď. (HDPE, PE,
PP plasty...). Pomôckou pri rozlišovaní jednotlivých druhov plastov je
označenie na spodnej strane obalov.
Nezbierajú sa fľaše znečistené o!ejmi.
PET fľaše a ostatné plastové obaly (bez obsahu tekutín!) je potreb
né zošliapať, môžu byť na nich uzávery aj nálepky. Uzávery môžu byť
vo vreci mimo fľaše.
TETRA PACK obaly sú všetky kartónové obaly z džúsov, mlieka, jo
gurtových nápojov (môžu sa do kontajnerov dávať aj s vrchnákom).
Podmienkou je, že všetky TETRA PACK obaly treba rozlepiť, rozstri
hnúť, vypláchnuť a stlačiť.
PAPiER: noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, ka
lendáre, katalógy, cenníky, knihy, telefónne zoznamy, lepenky, kartó
ny, papierové obrúsky...
nesmie obsahovať: kopírovací papier, asfaltový a dechtový papier,
brúsny papier, tetrapakové obaly, napúšťaný a mastný papier, papi
er znečistený potravinami, voskový papier...
SKLO: biele a farebné sklo, sklené črepy, tabuľové sklo...
nesmie obsahovať: porcelán, keramiku, kamene, žiarovky, žiarivky,
zrkadlá, sklo s drôtenou výplňou...

z obcí

Stretnutie stupavských seniorov
Zosobášiii s a :

Rastislav Sabo - Daniela Kulišková
Miroslav Fris - Šimona Ondriašová
Narodili s a :

Krištof Šimka
Daren Drahoš
Tamara Horínková
Richard Tančibok
Rodan Daráš
Lenka Juriová
Karolína Slováková

Opustiii nás:

Jozef Brliť /1932/
MUDr.EmilTripský /1920/
František Tarro /1931/
Jozef Vtáček /1950/
Marcela Charvátová /1919/
Jozef Rác /1933/
Karol Šefčík /1922/
Vera Hudečková /1939/

CENTRUM SAMOSTATNÉHO Ž!VOTA, n.o.
Vás pozýva na seminár predmetom ktorého bude podpora sociálne
ho začlenenia občanov z ťažkým zdravotným postihnutím.
Poskytneme Vám aktuáine informácie týkajúce sa
- príspevkov na kompenzácie dôsledkov ZŤp
- informácie o kompenzačných pomôckach,
- ďalšie informácie, týkajúce sa ľudí s postihnutím.
Stretnutie sa uskutoční dňa 29. novembra o 14.00 hod. v zasadacej
miestnosti Mestského úradu v Stupave.
Pri návšteve Vám budú poskytnuté brožúrky: "Nezávislí život a osob
ná asistencia", "Podpora sociálneho začlenenia občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím - informácie z legislatívy".

Stupava - V nedeľu 6. novembra
sa konalo posedenie dôchodcov
s Veselou muzikou. Príjemné po
poludnie bolo venované senio
rom a koná sa už niekolko rokov.
Za mesto prítomných pozdravil
zástupca primátora MVDr. R. Kazarka (primátor bol v tom čase
odcestovaný v zahraničí) a z jeho
príhovoru vyberáme:
"Stalo sa už tradíciou, že si kaž
doročne v októbri uctievame
starších spoluobčanov. Jeden
deň v roku si spomíname na zás
luhy starších o náš dnešok, a ne
uvedomili, si že to nestačí, že im
patrí naša úcta po celý rok. Vy,
dôchodcovia si to zaslúžite. Veď
ste vo svojom produktívnom ve
ku odviedli kus statočnej práce.
A teraz keď ste odovzdali štafetu

životom vedú. Sú už celkom zre
jmé v dôchodkovom veku, čo si
uvedomujem najmä pri spoloč
ných oslavách životných jubileí
občanov nášho mesta. V rozho
voroch ľudia často poodhalia to
na čom im najviac záleží. Niekto
sa pochváli celoživotnými ús
pechmi v povolaní, niekomu is
kria oči pri rozprávaní o huncút
stvach a mimoriadnej výrečnosti
svojich vnúčat. Tak to má byť.
Mladá generácia si ešte veľa ne
pripúšťa, chce zmeniť všetko
a hneď. Vy však viete, že život je
o inom. Máte svoje desiatkami
rokov praxe získané životné skú
senosti, zrelosť veku, dôstojnú
povahu.
Preto Vám prejavujeme úctu aká
vám veku prináleží.

mladšej generácii potrebujete
pomoc aj podporu azda aj preto,
že s rokmi Vám ubúdajú sily
a pribúdajú rôzne neduhy. Ubú
da zdravie pribúdajú vrásky i še
diny.
Ale srdce je vždy rovnaké plné
lásky dobroty i odpustenia. J e pl
né vdäky za každé milé slovo, za
úprimný pohľad či pozdrav, ba aj
vypočutie. Preto nezabúdame na
Vás, ktorí ste pre nás prinášali
obete, pretože raz aj my budeme
starí a budeme si pripadať menej
potrební.
Veď staroba sa týka nás všet
kých, veď čo všetko sa zračí
v tvári zbrázdenej neľahkými rok
mi života? Pokoj, vyrovnanosť,
láskavosť, vdáka za každý nový
deň. Treba rešpektovať, že každý
človek má svoje priority, ktoré ho

Som presvedčený, že strávite
spolu so svojimi priateľmi večer,
ktorý Vám spríjemní svojimi
skladbami Veselá muzika ktorú
Vám zvlášť netreba predstavovať.
Na záver chcem sa touto cestou
podäkovať
vedeniu
klubu
seniorov Pohoda za záslužnú
činnosť vyvíjajúcu pre vás osob
ne pani Štefkovej,
pani Kodríkovej, dálej mestské
mu kultúrnemu stredisku v Stu
pave, pánovi riaditeľovi Slezákovi, pani Mózovej.
Úplne na záver jedna myšlienka:
Žiť zdravší a kvalitnejší láskyplný
život v staršom veku.
Spomenúť si len na dobré strán
ky vášho života a v žiadnom prí
pade si nespomenúť na to menej
príjemné čo Vás v živote stretlo.

Prvákov prijatí do stavu škoíákov
Stupava- Zažiť imatrikuláciu, na to si treba počkať až na strednú školu. Vážne?

a prečo? Veď aj vstup človiečika do prvej triedy základnej školy je obrovská
človeko-zmena, z dieťaťa sa stáva školák so svojimi povinnosťami a patrí do in
štitúcie zvanej škola. S nápadom zorganizovania imatrikulácie prišla vedúca
SM ského klubu detí pri stupavskej základnej škole p. Eva Slezáková. Podporu
našla i zo strany vedenia školy a združenia rodičov, ochotne spolupracovali tried
ne učitelky prváčikov pp. M.Zemanová, M. Potakovičová, D.Šutíková. Zapojili sa
aj rodičia - p. Nemcová z Mástu upiekla pre 78 prvákov zákusky. Miestom ima
trikulácie bola telocvičňa, slávnostne vyzdobená a ozvučená, aby dňa 27.
októbra riaditeľ školy Mgr. Csillaghy a jeho zástupkyňa J. Lundová slávnostne
prijali medzi žiakov školy prvákov. Deti prišli do miestnosti za zvukov peknej
sprievodnej hudby ako "detský vlak". Potom p.zástupkyňa predstavila riaditeľovi
deti - prvákov, ktorí sú pripravení absolvovať školu. Podstúpili skúšku a za
správnu odpoveď ich prijal - poklepaním riaditeľským žezlom do stavu žiakov stu
pavskej školy. Prvákom odovzdal imatrikulačný list, každý prvák mal oblečené
biele tričko so žiarivo-červeným označením triedy, do ktorej patrí.
Potom si deti zaspievali prvácku hymnu - My sme smelí prváci, múdre hlávky
máme, s písmenkami čislami do boja sa dáme. Písania sa nebojíme, všetko sa
nám podarí, keď si zaspievame... Rodičom a starým rodičom, ktorí sa prišli
pozrieť na túto slávnosť zaspievali pieseň s rytmickým doprovodom a spolu s ria
diteľom i p. zástupkyňou si zatancovali Vtáčí tanec.
Na podujatí sa zúčastnilo veľa rodičov, starých rodičov, zobrali si dovolenky, foti
li, filmovali. Šot z imatrikulácie odvysielala aj televízia JO J. Rodičia podujatie
hodnotili veľmi pozitívne, pretože to bolo po prvýkrát, kedy sa prváci stali prvák
mi nielen zápisom do školy, ale boli prijatí do jednej velkej rodiny.
Škola sa týmto nielen zviditeľnila, ale začala budovať pevnejšie vzťahy medzi
žiakmi, rodičmi a školou založené aj na takých aktivitách, ktoré sú príjemným
stretnutím a zážitkom.
-es-

P0ĎAK0VAN!E
Dňa 23.10.2005 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočni
lo v Pastoračnom centre stretnutie vekom síce starších, ale duchom
stále mladých stupavských a mástskych farníčok a farníkov.
Po príhovore dôstojného pána dekana Mikulu sa predstavili so svo
jím milým vystúpením deti pod vedením Katky Rafajovej a Ivana
Barusa. Pohostenie zabezpečila Katolícka jednota pobočka Stupava
za nezištnej pomoci sponzorov p. Minarovičovej z Reštarácie Stupa
va a p. Poláka z Cukrárne Kvartet.
<
Týmto všetkým patrí naše podákovanie.
Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v Stupave

R ôzne

in vino veritas
Okrídlené a dobre známe latin
ské motto, či už ten konštatova
nie na adresu účinkov čistého
moku z úrody ľudskej práce
s božím požehnaním.
Ako je presne trefné vo vzťahu
k ľudskej povahe.
Vo víne je pravda, hovorí preklad
latinského a my sa musíme sami
seba opýtať, čo je to za situ, kto
rá nám otvorí ústa a rozviaže ja
zyk, aby sme až potom, keď
ochutnáme alebo opojíme sa
týmto mokom, dokázali povedať
pravdu.
A iná vec je tá, či vieme a sme
presvedčení, že to čo plynie
z našich úst je skutočne pravda.
Žiť v pravde, to je túžba, ktorú
dosiahnu ten ideálne osobnosti,
ktoré náš svet nemá v láske, lebo
sú prísne sami k sebe a k ostat
ným a to sa nám isto iste nie veľ
mi páči.
Možnože sú to až tí svätí, ktorí
musia vypustiť dušu a odísť od
nás, aby sme pochopiti ich výni
močnosť a charizmu.
Prečo je vlastne vo víne pravda?
Nuž preto, že pri víne odpadajú
všetky zábrany a najmä kom
plexy, aby sa človek, ako jedi
nečná osobnosť a stvorenie, do
kázal prekonať a vyjadril svoj ná
zor.
A hoci nie každý názor musí byť
zároveň pravdou už len tým vy
povedaním sa sta) dôležitým pre
konfrontáciu a porovnávanie
a dátšiu diskusiu.
Práve v nej ohňom presvedčenia
a chtadom protinázoru formuluje
myšlienka, ktorá by mohla byť
pravdou.
Asi je táto moja úvaha veľmi ťaž
ká a ztožitá, lebo taká je aj prav
da.
Ona nie je práve najvhodnejším
spoločníkom k bohato prestreté
mu stolu, ona nepatrí medzi superstar a určite ju nenájdete ani
medzi celebritami rozličných rea
lity šou.
Ona skôr stojí pri zatvorených
dverách a potichúčky klope, aby
nerušila práve sledovaných vy
volených.
Ona je skôr žobráčkou než mo
delkou.
Pravda sa nevnucuje, pravda sa
netrbliece vo svetlách reflekto
rov.
Pravda je medzi nami, ani ju ne
postrehneme, ona je bez nášho
pričinenia a bez nášho uznania.
Ona nás vlastne ani nepotrebuje
a napriek tomu si oblieka šaty
chudobných a klope na naše
dvere a možno spustí alarm, lebo
naše príbytky sú dobre zabez
pečené.

Svätomartinské požehnanie miadého vína sa stato peknou tradíciou spoiupráce MsKS Stupava
a stupavských záhradkárov a vinohradníkov. V sobotu 12. novembra požehnai vdp. F. Mikuia, stu
pavský dekan, miadé vína z miestnej produkcie. Podujatie sa konaio, pre víno v najvhodnejšom pro
stredí, v pivnici na Hiavnej 30.
Čo sa to s nami stalo, že sme
spokojní, keď vieme o každom
votrelcovi a pritom by sme sa
mali potešiť každému pocestné
mu?
Aj v tom je kus pravdy, ktorú ne
chceme počuť.
Kolko nás stojí náš pokoj, nielen
peňazí ale aj duše sa vzdávame,
ak musíme byť tak strašne ostra
žití?
A čo nás ešte len čaká???
O kolko sme šťastnejší než tí naši
rodičia a prarodičia, čím sme lep
ší, bohatší, čím sme naplnili svo
je skutky a myslenie?
Postúpili sme aspoň o kúsok
a dotkli sme sa mocnejšie tomu
ľudskému šťastiu?
Máme tých našich predkov ľuto
vať alebo im môžeme závidieť?
Nuž chvalabohu na nás a od nás
to nezáleží.
Tie váhy drží v rukách božia ruka.
A každému nameria presne po
dľa jeho skutkov.
Prečo môže byť vo víne pravda?
Vo viniči je robota našich pred
kov i naša,
vo víne je slnko i vlaha,
vo víne je mráz,
bolesti i víťazstvo.
Vo víne je ľudský pot
a božia pomoc.
Nachádzajme vo víne pravdu,
môžeme ju tam hľadať, lebo nás
na chvíľu zastaví, aby sme si uve
domili, že v nás je celý svet.
Generácie pred nami, sila našej
vôle a nášho rozumu a nádej
našich potomkov.
V tom má víno čarovnú silu, že
nám to pripomína.
Preto je vo víne nájdená pravda
len pravdou o nás.
Pavel Slezák

Riadková inzercia
* Kúpim ptenkové nohavičky pre
dospeiých MOLiCARE č. 3.
lei.: 02/ 6593 4772
* Predám pšenicu - Stupava, Zá
humenská. Tel.: 02/ 6593 4687
* Hľadám študentku SŠ alebo VŠ
na doučovanie žiaka 7. ročníka ZŠ
Stupava.lel.:0908 790 217
večer 02/65 933 634
* Predám lacno slovenský kožuch
č. 38-40.. Tel.: 0908 856 903, 02/65
933164
* Predám 1 ks stolárku brúsku 2,5
m /šmirglovačku/ a 4 ks pultov do
obchodu, lei.: 0905 799 469, 0910
985 384
* Opatrím dieťa /aj kojenca/ u Vás
doma. Stupava a okolie.

Tel.: 0903 686 285
* Odstúpim obchodný priestor
v Stupave na Hlavnej ulici /12 m7Tel.: 0903 686 285
* Chystáte párty, rodinnú oslavu,
alebo svadbu? Urobím Vám:
-domáce lokše 1 ks á 5,- Sk
-domáce svadobné rezance.
Volajte na t.č. 0910 257 902
* Kúpim pozemok na dielňu, alebo
sklad v Stupave, alebo v blízkom
okolí, lei.: 0903 746 454
* Kúpim RD, resp. stavebný poze
mok v Stupave, alebo v blízkom
okolí. Uprednostňujem priamy
kontakt na majiteľa.
Tel.: 0902 513 614
* Odstúpim obchodné priestory
v Stupave na Hlavnej ulici /17 nf/.
Tel. 0908 208 043

Oznam občanom Stupavy
Vážení občania,
V týchto dňoch ste obdržali do svojich schránok oznámenia o čase
a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa
budú konať 26.novembra 2005. Tieto oznámenia sú zároveň dok
ladom o zapísaní do zoznamu voličov.
Vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky, ako sú chýbajúce označe
nia RD, poštových schránok, resp. chýbajúce poštové schránky, ako
aj nedostatky súvisiace s aktuálnymi adresami trvalých pobytov,
oznamujeme, že nedoručiteľné oznámenia boli uložené na MsÚ
Stupava v kane. č. 3, kde si ich možno vyzdvihnúť. V tejto kancelárii
zároveň môžete nahliadnúť do zoznamu voličov, resp. vzniesť prí
padné oprávnené námietky týkajúce sa tohto zoznamu.
MsÚ Stupava
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