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Mesaèník pre ¾udí dobrej vôle ijúcich v kraji pod Pajtúnom.

Na faiangy
býva veselo
v Stupave teda urèite a podobne aj v susedných obciach, kde sa vïaka nadencom podarilo zachova a udra obyèaje pri ivote.
Chvalabohu, e sú medzi nami pamätníci
a ¾udia, ktorí dokáu zorganizova dobrú zábavu a recesiu.
Tradièný sprievod "hore aj dole dzedzinú"
a potom posledná zábava s pochovávaním
basy sa konali v Zohore aj v Stupave. Poznáte na fotografiách svojich, dobre maskovaných a utajených susedov, známych prezpolných aj vlastných?

Otvorené:
po : 1400 - 1800
ut - so: 800 - 1800
ne: 1100 - 1800

Hlavná ulica 45
900 31 Stupava
Tel.: 02/ 6593 4062

Cukráreò
Chystáte svadbu, promóciu, krstiny, prípadne inú oslavu?
My chystáme vdy èerstvé koláèiky vynikajúcej chuti a pri väèej
objednávke poskytujeme z¾avy.
TEÍME SA NA VÁS!
Na objednávku peèieme aj banketové koláèiky od 7,50Sk (30g)
Cena platí pri väèej objednávke.

Podpajtúnske zvesti

Editoriál

Pri sledovaní posledných
udalostí, ktoré hýbu naím
rodným Slovenskom, èlovek
nadobudne pocit, e sme sa
ocitli niekde v minulosti.
Poèúvali sme o sociálnych
nepokojoch, ale nikdy sme ich
nezaili. Predstava rabovania
v obchodoch je predsa len
silnou kávou pre vetkých,
ktorí sme prijali fakt, e sa
nachádzame v kapitalizme.
Teraz sú hlavnými aktérmi
Rómovia, na ktorých si formuje
názor u od malièka.
Nehovorím o nejakej xenofóbii
a nebodaj o rasizme, ale pri nich
a na nich máme u apriori (teda
vopred) urèitý názor. Priprudké
reformy sa najprv dotkli tých
najmenej pripravených, to je
pochopite¾né, pretoe my ete
ako-tak predvídame a nauèili
sme sa by pripravení na vetko.
My tu, kde ijeme sme o nieèo
kultivovanejí, máme väèie
ance zamestna sa tu i v susednom Rakúsku, rôzne si privyrobi a sme vlastne ikovní. Sú
vak medzi nami ¾udia a rodiny,
ktorým sa ivotná situácia
zhoruje a za to sa hanbi nikto
nemusí lebo je tomu tak aj
v iných krajinách, kde o tom
hovoria otvorenejie a s väèou
odvahou. Málokto môe
úprimne chváli reformy
v zdravotníctve, poplatky
za vysokokolské vzdelanie,
rovnú daò a podobné odváne
kroky, ktorými nai politickí lídri
kráèajú do únie. Je pravdou,
e sme u to¾ko preili, e sme
odolní ako tá mandelinka,
e ani ten najsilnejí postrek ju
nemôe ohrozi.
A tak postrekujeme mandelinku
a otrávime si zemiaky a pochopite¾ne konzumenta - teda seba.
Podobnos medzi reformami
a otrávenými zemiakmi je èisto
náhodná, ale nebezpeène sa
blíi k pravde. Dajme si pozor,
aby sa nestalo, e na lieèenie
problémov ekonomiky doplatí
ná rodinný a existenèný mikrorozpoèet. Hoci teraz to tak
nevyzerá, lebo Rómovia si svoju
situáciu "zapríèinili sami".
Pavel Slezák, éfredaktor

Mestský reprezentaèný ples
Stupava - Valentínska sobota 14.
februára sa v Stupave niesla v atmosfére mestského reprezentaèného plesu. V retaurácii Stupa-

kreácie, na záver ktorých taneèníci nezabudli vytancova primátora a jeho manelku pani Hanu.
Program pokraèoval hudobnou

va bolo vetko v pohybe, prípravy vrcholili a pod rukami majstra
kuchára Miroslava Kovára (zo
Zohoru) rástli do krásy ako úasná pastva pre oèi i chuové poháriky - misy, platá bohatého védskeho stola. astlivo do Stupavy dorazila torta z Lozorna ozdobená nápismi ohlasujúcimi výroèia Stupavy a Mástu. Pár minút
po dvadsiatej hodine otvoril u
11. mestský reprezentaèný ples
primátor mesta Stupava Ing. Ján
Bele. Keïe ples bol na Valentína, hostesky ponúkali èervené
rue pre dámy a srdieèka so zelenou ratolesou pre pánov. Pekná príleitos na malú pozornos.
Ples otvoril primátor mesta Stupava Ing, Jána Bele, ktorý zdôraznil význam výroèí mesta i oèakávaný vstup Slovenska do únie,
a zároveò vetkým poprial príjemnú zábavu a uvo¾nenie. Potom nasledovali úvodné taneèné

v jednom kole a do bieleho rána. Tradièná primátorská torta sa
nekrájala, pretoe bola nakrájaná, èo vetkým prítomným prezradila pani Mariana Minarovièová, prevádzkárka retaurácie
Stupava a skutoène dobrá hostite¾ka. To vak nikoho neodradilo
ochutna ju a skutoène "harakiri
torta" bola vynikajúca. O polnoci
sa losovala bohatá tombola, do
ktorej prispeli stupavskí podnikatelia, organizátori plesu - MsKS
Stupava a pochopite¾ne pán primátor, pretoe pod jeho zátitou
sa ples konal. Potom sa podával
gulá z diviny s tradiènými "knoflami" a kto ete vládal jes, na
toho èakali plné védske stoly.
Pre vetkých ako ïalí chod sa
podávala dobrá nálada pod¾a
vlastného výberu. Mestský ples,
hoci to nebolo jeho ambíciou,

produkciou skupiny Go West
pod vedením Vladimíra Kristína,
mimochodom rodáka z Borinky,
ktorý predviedol skutoène excelentý program, ktorý sa páèil
vetkým a veru tancovalo sa

uzavrel tohtoroènú plesovú sezónu v Stupave. koda len, e
v meste nie je väèia sála mohlo
nás tam "plesa" omnoho viacej.

Priestor pre spoluprácu

-msks-

Záhorská Bystrica - Miestna èas zvauje obnovenie a rozírenie pôvodnej èinnosti Bystrickej rozvojovej
spoloènosti, s.r.o., ktorej stopercentným vlastníkom je práve miestna èas. Zvauje sa monos zamestna v tejto spoloènosti tzv eko-skupinu, t.j. súèasných zamestnancov úradu, ktorí vykonávajú práce na
údrbe obce, zelene, verejných priestranstiev. Dotvoril by sa tak miestny podnik, ktorý má irie pole pôsobnosti, najmä v tom, e sluby by sa mohli poskytova aj obèanom a ïalím organizáciám, pochopite¾ne za odplatu. Týmto sa môe zabezpeèi rentabilita èinnosti spoloènosti, zvýi zamestnanos a skvalitni ivotné prostredie v miestnej èasti. Na miestny úrad sa obrátilo i vedenie Diagnostického ústavu, ktoré má sídlo v Záhorskej Bystrici a ide o pracovisko s celoslovenskou pôsobnosou. Navrhli partnerstvo
pri príprave projektu urèitej resocializácie ich chovancov. Zapojenie do verejnoprospených prác týchto
mladých ¾udí by prospelo k rozvoju ich pracovných návykov, získaniu skúseností z pracovného prostredia i kolektívu, nehovoriac o tom, e za prácu by boli odmenení, èo je dôleitá motivácia pri hodnotovej
orientácii a h¾adania zmyslu ivota. Projekt samospráva uvítala, pretoe môe by obojstranne prospený
a svoje partnerstvo pri jeho relizácii pravdepodobne potvrdí.
-mú-2-
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Stupava podala projekt

Päroèné jubileum

V rámci Grantovej schémy rozvoja ¾udských zdrojov mesto Stupava
pripravilo projekt Program vzdelávacích aktivít na podporu flexibility
¾udských zdrojov v rámci SOP - ¼udské zdroje. Grantová výzva bola
zameraná na podporu zamestnate¾nosti zamestnancov, na rozvoj ich
vedomostí, znalostí a zruèností. Ide o to, aby ¾udia, ktorí sa môu ocitnú v skupine ohrozených zamestnancov alebo v znevýhodnených
skupinách mali ancu uplatni sa na trhu práce.
Z tohto cie¾a sa vychádzalo i pri výbere cie¾ových skupín a aktivít. Cie¾ovými skupinami sú eny na materskej dovolenke, zamestnanci v
preddôchodkovom veku, zamestnanci bez potrebných zruèností, zamestnanci bez potrebnej kvalifikácie, osoby so zníenou pracovnou
schopnosou, samozamestnávatelia - samostatne hospodáriaci ro¾níci, osoby so základným a uèòovským vzdelaním. Takto projekt prezentoval riadite¾ MsKS Stupava Pavel Slezák pred komisiou sociálnych vecí a tie informoval, e medzi aktivity, zaradené v projekte sú
predovetkým rekvalifikaèné kurzy - podvojné úètovníctvo, základy
práce s PC, motivaèný kurz pre samostatne zárobkovo èinné osoby,
marketing v praxi, ekologické po¾nohospodárstvo, kurz opatrovate¾stva a dva "pilotné kurzy" zamerané na regionálne tradície - kurz záhoráckej ¾udovej výivky a jej aplikácie v súèasnom odievaní a kurz
umeleckého kováèstva. V prípade, e projekt získa podporu budú tieto vzdelávacie aktivity zadarmo. Podmienky pre výber uchádzaèov
o kurzy stanoví projektový tím v spolupráci so iadate¾om a partnermi. Projekt predpokladá, e prekolením prejde 160 osôb. Pod¾a
toho, kedy budú podpísané zmluvy sa môe uvaova so zaèiatkom
realizácie niekedy v máji t.r.. Aktivity musia by ukonèené do 30. apríla
2005. Garantom a iadate¾om je mesto Stupava a pod¾a slov primátora mesta Ing. J. Belea "... je dôleité, aby mesto aktívne vstupovalo
do politiky zamestnanosti, pretoe v koneènom dôsledku zamestnanos ovplyvòuje ivotnú úroveò jeho obèanov. Je dôleité, aby boli
ekonomicky zabezpeèení a pripravení na rieenie zloitých ivotných
situácií. Flexibilita na základe vzdelávania a získavania ïalích zruèností je dobrým predpokladom pre zvládnutie i kritických momentov
v profesionálnom ivote kadého z nás." Partnermi mesta Stupava pre
projekt sú obec Zohor a Základná kola kpt. J. Nálepku v Stupave.
-ps-

Stupava - Podpajtúnske zvesti vstupujú do iesteho roku svojej existencie. Od pôvodného zámeru, aby vychádzali pre vetky obce bývalého stupavského obvodu, sme postupne museli ustúpi. Snaha o regionálny mesaèník sa ukázala ako dobrá mylienka, pre ktoré ete
nenastal vhodný èas. O tom, e by bolo dobré, keby to tak bolo sa
presviedèame dnes. Je to mono otrepaná fráza, ak povieme, e práve v súvislosti so vstupom do únie. Únia toti u teraz iada, aby aj jej
pomoc smerovala do regiónov a mikroregiónov, aby sa spoloène plánoval rozvoj irích celkov, aby títo spolupracovali na koncepènom
rozvoji nielen jednej obce alebo mesta, ale v súvislostiach s rozvojom
regiónu. Ale to je o inom a iná téma, hoci Podpajtúnsjke zvesti mali
ambíciu napomôc k formovaniu mikroregiónu u pred piatimi rokmi.
Postupne sa mesaèník stal èasopisom pre obyvate¾ov Stupavy, Zohora a Záhorskej Bystrice. Zatia¾ to staèí, pretoe tieto obce prispievajú
na vydávanie aj finanène a to je dôleité, nemôeme robi viac, keï na
to nemáme zdroje. Po piatich rokoch vychádzania mesaèníka sa pri
tejto príleitosti v piatok 6. februára konalo stretnutie zástupcov spolu-

Preèo je dôleité uèi sa

pracujúcich obcí, dopisovate¾ov, reklamných partnerov a redakènej
rady mesaèníka. V priate¾skej atmosfére éfredaktor Pavel Slezák
ocenil podporu a spoluprácu so samosprávou, nadenie prispievate¾ov a dopisovate¾ov a tie vernos reklamných partnerov, ktorí sa podie¾ajú na spolufinancovaní èasopisu. Naplnil sa pôvodný zámer vydáva èasopis, ktorý by informoval o dianí "u susedov", lebo, ako sa
písalo v úvodníku nultého èísla "èastokrát vieme, èo sa uchlo na
krá¾ovskom dvore v Anglicku, ale nevieme o tom, èím ijú nai susedia, s ktorými sme mono aj pokrvne spriaznení". Pri jubileu sa nielen
bilancuje, ale sa patrí i poïakova a tak boli odovzdané ïakovné listy
Ing. A. Daráovi, bývalému primátorovi mesta Stupava, súèasnému
primátorovi Ing. J. Beleovi, starostke Zohoru p. ¼. Havranovej, starostovi Záhorskej Bystrice p. V. Kubovièovi, reportánym fotografom
¼. Mózovej a P. Rácovi (aj za grafiku) a dopisovate¾ke Dr. G. korvánkovej. Osobitné poïakovanie venovala redakcia firme JJJ Stav Build
zo Záhorskej Bystrice "za spoluprácu vernos reklamného partnera",
ktorú prevzala majite¾ka firmy Ing. Z. Juríková. Bez dobrej tlaèiarne
a prunej spolupráce s òou, by noviny k èitate¾om neprili a poïakovanie patrilo aj Jozefovi Gerthoferovi, majite¾ovi firmy Kníhtlaè Zohor,
kde sa noviny od roku 1999 tlaèia.
Slávnostnú atmosféru stretnutia vhodne doplnila vernisá výstavy reportánej fotografie autorov p: ¼udmily Mózovej a p. Petra Ráca. V otváracom príhovore primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele vyzdvihol
prínos obidvoch autorov k zvidite¾neniu mesta a udalostí, ktoré zachytili fotoobjektívom. Výstava je intalovaná vo vestibule KD a bude otvorená do konca marca t.r. Kolekcia fotografií po skonèení výstavy bude vystavená v priestoroch mestského úradu. Skromné, ale o to srdeènejie oslavy výroèia boli dobrou príleitosou nielen pre bilancovanie, ale pre ïalie plány k rozvoju a skvalitneniu Podpajtúnskych
zvestí.
-ps-

(preèo sa mesto uchádza o peniaze na vzdelávanie)
Je tomu u desa rokov keï sa v Stupave konalo medzinárodné sympózium s naozaj reprezentatívnym zastúpením na tému Gramotnos
a zamestnanos. Bolo to v èasoch kedy sme ete nevedeli, e kapitalizmus je skutoène postavený na konkurencii, na zákonoch trhu, na
ktorom sa ocitne kadý z nás ako "produkt". Vtedy sme si mysleli, e
kapitalizmus je postavený na známostiach, úsporách a na tom, kto
vie kde zaklopa a komu strèi obálku s úplatkom. Bolo èudné poèúva o tom, ako sa rôzne organizácie usilujú o zvýenie zruèností
a vzdelania rôznych takzvaných ohrozených a znevýhodnených skupín zamestnancov. Zvlátne zneli aj teórie o tom, e èlovek musí ovláda viacero profesií, aby sa uplatnil, aby mal nieèo v zálohe, keï sa
stane na trhu práce so svojím celoivotnými skúsenosami nadbytoèný a úplne kruto "aby bol pouite¾ný". A sme doma, u sme v obraze, pretoe nám na pomoc prichádza Európsky sociálny fond a ponúka nám prostriedky na programy, ktoré sú orientované smerom k celoivotnému vzdelávaniu, flexibilite pracovnej sily. Teda nejde o vzdelávanie typu univerzita tretieho veku s tým, e keï budeme na dôchodku a nebude do èoho pichú, tak sa budeme vzdeláva. Nie,
potreba vzdelávania "hrozí" kadému a v kadej situácii. Nároky zamestnávate¾ov, ktorí prichádzajú ako zahranièní investori sú ove¾a
vyie ne na ktoré sme navyknutí. A prognózy nasvedèujú tomu, e
zahranièných zamestnávate¾ov bude na Slovensku stále viac. Sme
pripravení na nové a tvrdé podmienky, ktoré nás èakajú? S odstupom
èasu treba prizna, e sympózium na spomínanú tému bolo u nás
priskoro, ale dnes by nám ve¾mi bodlo...
-ps-

Zástupkyòa firmy JJJ STAV BUILD Ing. Zuzana Juríková
blahoelá Petrovi Rácovi k výstave fotografií.
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Záhorská Bystrica

Pä otázok pánovi poslancovi Jánovi Zareckému
P. zv.: Pán poslanec, ako vidíte
po roku svoje pôsobenie
v miestnom zastupite¾stve?
J.Z.: Je to moje prvé pôsobenie
v obecnom zastupite¾stve a je to
práve v èase celospoloèenských
zmien - presunov zvýených
kompetencií a právomocí na
obce. Ve¾a problémov spôsobuje
i to, e s týmito zmenami neprichádzajú finanèné prostriedky
a legislatíva tie zaostáva. To sauje prijímanie rozhodnutí a plnenie volebného programu. Zastupite¾stvo je zloené z tvorivých
a dynamických ¾udí, èo dáva
predpoklad, e napriek týmto
problémom a vïaka prijímaniu
kontruktívnych rieení bude moje hodnotenie o rok pozitívnejie
a urèite optimistickejie. Som
vak presvedèený, e vetci moji
kolegovia - poslanci aj pán starosta v tomto, nie ¾ahkom období
pre obce, pracujú naozaj tak,
aby si dôveru svojich volièov zaslúili.
P. zv.: Ste podpredsedom komisie pozemkového a lesného

hospodárstva. Èo v tejto oblasti chcete urobi pre rozvoj Záhorskej Bystrice?
J.Z. : Som presvedèený, e èinnos aj naej komisie prispieva
k rozvoju Záhorskej Bystrice. Napríklad tým, e pripravujeme
podklady pre materiál k iadosti
na rozírenie hraníc intravilánu
MÈ, spolu s kolegami sa snaím
pomáha obèanom Záhorskej
Bystrice, pri rieení ich iadostí
o kúpu èi prenájom alebo zámenu pozemkov. K rozvoju naej
obce urèite prispeje zakúpenie
informaèného systému, katastrálneho programu, ktorý pracuje
na báze grafických a popisných
údajov Katastra nehnute¾ností. To
umoní naim obèanom ¾ahiu
orientáciu pri vyh¾adávaní a identifikácii ich nehnute¾ného majetku.
P. zv.: Èo by ste chceli v Záhorskej Bystrici zmeni?
J. Z. Èo by som si elal, aby sa
zmenilo? Aby bola Záhorská Bystrica ete krajia, aby sa vyrieilo parkovanie vozidiel v centre

Pochovávanie basy
Vo víre zábav si ani neuvedomujeme, e popri závaných udalostiach
sa pomaly minul èas zábav a veselých plesaní. V Záhorskej Bystrici
sme si kadý rok pripomenuli tento tok èasu aj tradíciou pochovávania basy. Súbor Matice slovenskej sa ujal tejto tradiènej udalosti
a kadoroène òou konèí faiangový utorok pred popolcovou stredou.
Veselé masky a riekanky majú oddeli èas zábav a èas zamyslenia sa
nad ivotom. Aranovanie tejto slávnosti je v rukách umeleckého vedúceho doc. RNDr. Jaroslava Kotlebu Csc. a najmä pamätníkov tejto
tradície a skvelých interpretov ako sú Ing. Liïák a aj celý súbor. Vo
výskumoch etnografov sme objavili aj zaujímavý fakt, e v minulosti
sa nepochovávala iba basa, ale tam, kde boli dychové, èi ako ich nazývali, plechové hudby, sa pochovával bubon. Tento zvyk sa objavil aj
v samotnej Záhorskej Bystrici v období medzi dvomi vojnami. -Skog-

Starosta v tom prsty nemal

obce. Aby sa koneène pohla výstavba a dorieili sa zmluvné vzahy v lokalite Kàèe a Vlkovky. Bol
by som rád, keby viacej naich
spoluobèanov zaèalo v Záhorskej Bystrici podnika, aby Bystrièania nemuseli pre kadú malièkos chodi do mesta. Aby mala
Záhorská Bystrica dostatok finanèných prostriedkov na obnovu Z. Bol by som ve¾mi rád, keby sme mohli viac prispieva starím spoluobèanom a pomôc
mladým rodinám. Zmeni ¾udí
a ¾udskú povahu je ve¾mi aké,
ale bol by som rád, keby mnohí
z nás zmenili svoje zmý¾anie,
postoje a slovko "ja" za slovko
"my". Som presvedèený, e by sa
nám vetkým ilo v Záhorskej
Bystrici ete lepie.
P. zv.: V èom vidíte budúcnos
Záhorskej Bystrice?
J. Z.: Myslím si, e vïaka svojej
polohe a okoliu má Záhorská
Bystrica ve¾kú ancu sta sa modernou a ve¾mi lukratívnou mestskou èasou. U len to, e Záhorská Bystrica je súèasou hlavné-

ho mesta Slovenska a napriek tomu si zachovala a zachováva
svoj dedinský ráz, je v dnenom
uponáh¾anom svete ve¾mi fajn.
Ukazuje sa, e ¾udia radi vymenia
ruch mesta za pokoj a pohodu
na dedine. Som rád, e mnohí tu
nali svoj nový domov a svoj ivot, plány aj podnikate¾ské ambície spájajú práve s naou obcou.
Práve v tom vidím ve¾kú ancu
pre budúcnos naej obce.
P. zv.: Vae slovo obèanom
J. Z.: Váme si, e sme obyvate¾mi práve Záhorskej Bystrice. Je
pekná aj keï malièká èas Slovenska. Veï èo by mnohí dali za
to, aby mohli práve v Záhorskej
Bystrici i, sta sa jej súèasou.
My tú monos máme. Sname
sa, aby Záhorská Bystrica bola aj
vïaka nám, tým príjemným
a krásnym miestom, plným
dobrých ¾udí, kde sa oplatí i, vychováva deti, kde je rados plánova svoju budúcnos. Je to len
na nás. Vyuijeme svoju ancu?
/Zhovárala sa Dr. korvanková/

Záhorská Bystrica plesala na
10. reprezentaènom plese
10 rokov - je to ve¾a èi málo. Roziarené tváre, vyobliekané dámy a pá-

ni si mono v duchu kládli túto otázku. Vdy vo februári, v tomto roku
to bolo siedmeho, sa rozozvuèí hudba na reprezentaènom plese v Záhorskej Bystrici. Poriada ho Kultúrna komisia pri miestnom zastupite¾stve pod zátitou miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. Poctou pre
plesových hostí bolo privítanie, ktoré bolo tento rok mimoriadnym
prekvapením, s kadým si starosta symbolicky pripil na úspech
Záhorskej Bystrice a dobrú náladu. Do tanca hrala hudobná skupina
A TYP a nechýbalo ani predtancovanie. Sála bola naplnená do posledného miesta a nechýbala ani dobrá nálada. Atmosféru dotvárali

Záhorská Bystrica - Masívne medializovaná kazua výstavby betonárne v areáli drustva podielnikov vyvolala lavínu dohadov a podozrení. Skutoènos je taká, e so zámerom vybudova betonáreò v prenajatých priestoroch drustva súhlasilo miestne zastupite¾stvo u
minulý rok, avak s podmienkou, e ako prístupové cesty nebudú pouívané miestne komunikácie. Súhlas s podnikate¾ským zámerom
vak nie je stavebným povolením. Tento fakt majitelia opomenuli a tak
vybudovali "èiernu stavbu". Ohrozená sa zrejme cítila televízna spoloènos Markíza, ktorá susedí s areálom drustva a budúcej betonárne. Po spomínanej medializácii problému sa do podozrenia dostal
aj starosta, keïe sa vychádzalo z predpokladu, e v èiernej stavbe
musí ma prsty a svoje záujmy. Starosta p. Vladimír Kuboviè k obvineniam povedal: "Prípad bol predmetom zisovacieho konania, ktoré
potvrdilo, e ide o èiernu stavbu. Miestne zastupite¾stvo v najbliej
dobe rozhodne o osude stavby, lebo je to výhradne v jeho kompetencii. Stavebný úrad bude následne kona v zmysle platnej legislatívy. V iadnom prípade prsty v "betóne" nemám!"
-ps-

hostia z druobných Brumovíc z Èeskej republiky na èele so starostom pánom J. Charvátom. Moderovanie patrilo mladej pôvabnej sleène, ktorá celý veèer sprevádzala slovom. Ples otvoril pán starosta Vladimír Kuboviè. O dobrej zábave svedèí aj to , e sme sa rozchádzali
a ráno.
K dobrej nálade prispela aj bohatá tombola od sponzorov:
ZT Slovakia Trading s.r.o., Wackenhut s.r.o., Pekáreò u Floriánka,
VIASPOL s. r. o., DP Devín, Retaurácia KOHÚTIK, IM STAV s.r.o.,
DOK s.r.o., Potraviny " V KÚTE", Pohostinstvo IVÁK, ART MEDIA s.r.o.,
C. K. AFRA, Potraviny ESKO, HREC s. r. o., Èistiareò Hamová, M. Turanský, Keramika Luák, FALKEN s.r.o., p. Fabiánová, Pohostinstvo
rámek , CORONA BAR, Ing. J. Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice
V. Kuboviè, starosta Brumovíc J.Charvát, p. J. Kralovièová, p. E. Èechová, AUTODOPRAVA Kraloviè
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Naa kola po novom
Nové podmienky v riadení kolstva vyadujú aj nový prístup k ich
rieeniu. Záhorská Bystrica pristúpila k ekonomickejiemu modelu
riadenia kôl pod svojim vedením, a to zlúèením M a Z od 1.1.
2004. Riadením spoloèných kôl M a Z bol poverený Mgr. Milo
Surový doterají riadite¾ Z. V súèasnosti prebieha konkurzné konanie. Naa kola má svoje problémy, starosti i radosti. Podarilo sa vymeni podlahy a do 1. 1. 2004 boli uhradené aj energie, treba opravi
strechu, lebo zateká a bude potrebné aj vyma¾ova triedy. Investícií
bude zrejme treba viac. Starostlivos o kolu sa nám vráti v naich
deoch, preto by sme aj my mali pomôc, kde sa dá. Nai iaci si nielen 30. januára prevzali vysvedèenia, ale sa mali aj èím pochváli. Do
naej koly vstúpil INFOVEK, bola zriadená poèítaèová uèebòa, ktorá
skvalitní výuku a pre 204 iakov znamená vstup do moderného sveta
techniky. Zdravie iakov je podporované projektom "Zdravá kola" a
"Mlieèna liga" iaci konzumujú jogurty na desiatu a uèia sa zdravej
výive. Tieto programy sú zamerané aj na drogovú prevenciu. Zaujímavá je èinnos Èmeliakov" v prírodovednom krúku, kde je propagovaná enviromentálna výchova. V celoslovenskej súai "Strom ivota " obstáli nai iaci na výbornú. Chváli sa môu aj mladí hasièi svojim pekným umiestnením v okresných a krajských súaiach. Nie je to
málo. Predsa by sme si priali, aby kola vnikla viac do povedomia Záhorskej Bystrice, aby bola naozaj naa.
Materská kola nezaostáva vo svojich aktivitách za Základnou kolou.
Taktie sa zúèastòujú na projekte "Zdravá kola" a na projekte enviromentálnej výchovy. 78 detí v tyroch triedach M sa nenudí. Okrem
aktivít na rozvoj osobnosti a telesnej kultúry naa M dbá aj na rozvoj
v oblasti budúceho zaradenia do EU, hravou výukou anglického jazyka 4 razy týdenne. Hra na flautu sa stala súèasou hudobného vzdelávania a zároveò upevòovanie zdravia detí s problémami dýchacích
ciest a alergií. M oslovila aj rodièov otvoreným listom, v ktorom informovala o spojení dvoch kôl. Bol vypracovaný projekt úpravy DETSKÉHO AREÁLU a výstavby ihriska pri M v Záhorskej Bystrici. Informáciu o projekte prinesieme v budúcich èíslach.
Veríme, e nová koncepcia umoní lepí rozvoj vzdelávania naich
detí. Vetkým deom i pedagógom prajeme ve¾a úspechov a síl do
druhého polroka k. roka 2003/2004.

V írom poli
Záhorská Bystrica - Len nedávno " v írom poli" pri Bratislavskej ceste vyrástla nová benzínová èerpacia stanica a dnes sa v jej bezprostrednej blízkosti opä intenzívne stavia. Na otázku, èo to bude nám
starosta MÈ p. Vladimír Kuboviè povedal: "V tejto lokalite chceme sústredi sluby pre motoristov. Preto miestna èas vydala súhlasné
stanovisko k zámeru spoloènosti MTP s.r.o., ktorá tu mieni postavi
pneuservis." Skutoèný záujem o podnikanie potvrdzuje i intenzita stavebných prác, ich ukonèenie sa predpokladá v máji t.r., navye ako
firma, ktorá nieje záhorskobystrická, prispela na rozvoj investiènej
výstavby èiastkou 100 tis. Sk. Treba len podotknú, e nejde o stavby,
ktoré súvisia s ich podnikate¾ským zámerom.
-mú-

Dôleité je ís
za svojím cie¾om
Mono je to na neuverenie, e tridsadvaroèný mladý mu môe rozdáva rozumy, alebo tvrdi o sebe, e u nieèo preskákal a hoci stále
h¾adá, u vie aspoò pribline, kde je "sever". Nielen to, vie, èo chce
robi a dokáza vo svojom ivote.
Z gymnázia na uèòovku
Roman Hanúsek zo Záhorskej Bystrice, má vo svojom ivote ve¾a
zaujímavých okamihov, Napríklad ten, kedy sa rozhodol urobi si po
úspenom absolvovaní gymnázia ete aj uèòovku. Umelecké kováèstvo, to bol jeho ve¾ký sen, pre ktorý neváhal opä zasadnú do kolských lavíc. Pardon, tentokrát do prvého roèníka on mal dvadsajeden
a oni trnás rokov. Naastie to bolo po nenej revolúcii, kedy bolo
vetko ináè a tak napokon vedenie koly povolilo Romanovi túdium
s individuálnym plánom. Uèenie nebolo iadnym problémom, najviac
mu ilo o prax, praktické skúsenosti z kováèskeho remesla. Uèitelia
ho mali radi, veï len jemu sa chcelo uèi a pre maturanta to bola hraèka. Kováèstvo mu tie ilo od ruky, len výuèný list, na ten si musel
poèka do posledného roèníka.

Uèeò, tovari
Pri uèení bol aj zamestnaný, veï chcel ma svoju kováèsku dielòu,
svoju vyhòu, svoju ivnos. S výuèným listom prila aj ivnos, ale ani
remeslo nemá u nás a také zlaté dno. Vybral sa teda do sveta na
skusy, skutoène tak ako vo¾akedy chodili uèni, tovarii za skúsenosami, iiel aj Roman najprv do Austrálie uèi sa jazyk a potom tam, kde
sa mohol naozaj v remesle zdokonali. Absolvoval nieko¾ko kurzov
v rámci Kováèskych túdií Hefaiston v Helftýne pod vedením profesora Alfreda Habermanna. V tejto "mekke" kováèov sa nielen vyuèil za
majstra, ale spoznal mnostvo kováèov z Èeska, Rakúska a Nemecka. Ïalie dva roky putoval po Rakúsku a Nemecku, aby získal ïalie
skúsenosti a zruènosti.
Doma je doma
Lakonická poznámka, asi ju môe poveda ten, kto nesedí doma za
pecou. Znamená to aj urèité rozhodnutie usadi sa, ustáli sa a zaèa
pracova na nieèom, èo je dôleité, má zmysel a je svojím spôsobom
aj ivotným cie¾om a plánom. No a tým je pekný dvor s dielòou, aby
bola nielen pracoviskom, ale aj atraktívnym miestom pre návtevníkov
obce, turistov, prípadne i záujemcov nauèi sa kováèskemu remeslu.
Chcel by kráèa v stopách svojho ve¾kého uèite¾a, majstra prof. Habermanna (má 75 rokov a stále kuje a uèí ku), ktorý zaloil kolu kováèských túdií na hrade Helftýn. Preto aj prijal ponuku na spoluprácu
s Mestským kultúrnym strediskom v Stupave pri projektovaní pilotného kurzu umeleckého kováèstva pre verejnos. Pôjde o pokus ponúknu ¾uïom, ktorí majú ku kováèskemu remeslu blízko, alebo chcú sa
ho nauèi, monos získa praktické skúsenosti a zruènosti. Cie¾om
projektu je nielen zachova tradièné remeslo, ale aj podpori flexibilitu
¾udí, ktorí tak získajú ïaliu zruènos a schopnos zamestna sa.
Uvidíme, èi to vyjde, èi sa to podarí. Roman, ten má dos roboty aj bez
vedenia kurzu, ale predsa len sen je sen a ambície tie robia svoje...
Kontakt: tel.: 0903 046 987, e-mail: roman.hanusek@post.sk
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Zohor

(dvanástim iadate¾om pod¾a
Z uznesenia è. 13 vyberáme: Skdoporuèenia
sociálnej komisie tvorí neoddelite¾nú súèas zápisObecné zastupite¾stvo
A.Berie na vedomie:
1. správu kontrolórky obce - stanovisko k závereènému úètu obce za rok 2003,
2. správu z rokovania finanènej
komisie,
3. správu z rokovania stavebnej
komisie,
4. správu z rokovania komisie
kultúry, portu a sociálnych vecí,
5. informáciu o vo¾be prezidenta
SR, o referende a o organizaènotechnickom zabezpeèení,
6. informáciu o urèení volebných
okrskov na vo¾bu prezidenta SR
a referenda,
7. informáciu starostky o rokovaní so správcom konkurznej podstaty PD,
8. informáciu starostky e obec
Zohor, ako zriaïovate¾ Z a M
v Zohore vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riadite¾a
Z a M v Zohore,
- vyhlásenie konkurzu bolo uverejnené v Uèite¾ských novinách
dòa 12.2.2004
9. otvorenie materského centra
Motýlik,
10. informáciu o vydaní schva¾ovacieho elaborátu k ÚPN Zohor.

B. Schva¾uje:
1. súhlas s celoroèným hospodárením r. 2003 (po doporuèení finanènej komisie a súhlasnom
stanovisku v správe hlavného
kontrolóra obce) - bez výhrad.
Na návrh finanènej komisie
2. prevedenie prebytku hospodárenia obce Zohor za r. 2003 vo
výke 495.577,17 Sk do rezervného fondu pre r. 2004.
Na návrh finanènej komisie
3. dodatok è. 3 k Zásadám
o podmienkach a postupnosti pri
obehu úètovných dokladov v obci Zohor (tento návrh tvorí neoddelite¾nú súèas zápisnice).
Po prerokovaní zmien VZN è.
2/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v stavebnej a
finanènej komisii
4. Dodatok VZN è. 2/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobným stavebným odpadom na území obce Zohor, ktorým sa v § 5 VZN è. 2/2001 vypúa bod 1. písmeno a) b) d) a
nahrádza sa bodom 1. písmeno
a) pôvodné písmeno c) z VZN è.
2/2001 sa mení na písmeno b).
Príloha è. 3 k VZN è. 2/2001 sa
dopåòa o separovanie skla (kalendár zberov vyseparovaných
zloiek komunálneho odpadu,
drobného stavebného odpadu
a zoznam vybraných miest)
Príloha è. 4 k VZN è. 2/2001 sa

mení v nadväznosti na predpokladané náklady z realizácie projektu KOH.
Príloha è. 5 k VZN è. 2/2001 zreálòuje predpokladané príjmy
z miestneho poplatku za odpady.
Na základe návrhu KÚ Bratislava
na usporiadanie sporných vlastníckych práv a po doporuèení finanènou a stavebnou komisiou
5. schva¾uje vzájomné usporiadanie sporných vlastníckych
práv a povinností k nehnute¾nostiam, vedených na LV è. 1390,
parc. è. 35/1 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1372 m2 stavba - peciálna kola so súpisným èíslom 1, situovaná na
parc. è. 35/1 v k.ú. Zohor v zmysle vypracovaného GP è. 126/
2002 vypracovaného pod¾a poiadaviek obce Zohor s tým, e
KÚ v Bratislave vykoná následne
spävzatie súdneho návrhu na urèenie vlastníckych práv.

V zmysle Z.z. è. 583/2003 ktorým
sa mení a dopåòa zákon NR SR è.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov a na návrh finanènej
komisie
6. dodatok è. 5 k VZN è. 1/2002
o poplatkoch za úkony vykonávané na OcÚ v Zohore zo dòa
27.3.2002 (zapracovaný do Úplného znenia VZN dòa 25.4.2003
uznesením OZa è. 5) okrem taxatívnych správnych poplatkoch
stanovených zákonov. OZa stanovuje do bodu B) - MIESTNE
POPLATKY doplni poplatok za
uívanie verejného priestranstva
pre iné ako podnikate¾ské úèely
vo výke 0,20 Sk/m2/deò (návrh
dodatku è. 5 tvorí neoddelite¾nú
súèas zápisnice).
7. odpredaj èasti obecného pozemku p.è. 844 o výmere 20m2
za cenu súdnoznaleckého posudku, ktorý iadate¾ predloí
spolu s geometrickým plánom,
8. dodatok è. 5 k Zmluve o dielo
è. 83/95 na ÈOV a kanalizáciu
v predloenom rozsahu, súhlasí
s jeho podpisom (návrh dodatku
tvorí neoddelite¾nú súèas zápisnice),
9. predloený návrh zmluvy na
dielo k projektu "ZOHOR ONLINE" medzi obcou Zohor a Obèianskym zdruením ROCONABA (návrh tvorí neoddelite¾nú súèas zápisnice),
10. zakúpenie dopravných znaèiek D 56 a, D 56 b (zaèiatok
a koniec zóny 40 km/h) s tým e
po obdraní faktúry bude obec
iada Regionálne cesty Bratislava o refundáciu,
11. ú¾avu poplatku za komunálny
odpad osamelo ijúcim dôchodcom na rok 2004 na sumu 200,-

nice),
12. s bezodplatným prevodom
uívacieho práva úèelovej komunikácie Zohor - Vysoká pri Morave v uívaní PD,
13. v zmysle iadosti TK Zohor
odpustenie nájmu èasti tenisového areálu pod výstavbou objektov, do ich kolaudácie (iados
a GP tvorí neoddelite¾nú súèas
zápisnice),
14. pod¾a návrhu TK Zohor odpustenie nájmu za ostatné plochy parkovné (iados a GP tvorí neoddelite¾nú súèas zápisnice),
Na iados vedenia kolskej jedálne pri Z a M
15. zvýenie stravnej jednotky
pod¾a limitov a platných predpisov pre stravovanie v kolských
zariadeniach nasledovne M 28,Sk, 1.st Z 23,- Sk, 2.st Z 25,Sk, cudzí strávníci 47,- Sk.
Na základe doporuèenia sociálnej komisie
16. finanèný príspevok vo výke
2000,- na lieèebný pobyt,
17. ïalie zasadnutie OZa stanovené na 26. 3. 2004
C. Splnomocòuje:
1. p. starostku podpísaním Do-
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hody o urovnaní sporných práv a
povinností uzavretej v zmysle §
585 Obèianskeho zákonníka,
2. p. starostku k vyiadaniu odbornej analýzy odbornou firmou
z dôvodu nespokojnosti s výsledkom tátneho dozoru, konaného na základe odstúpenia písomného materiálu "SÚ - 561/
2003" zo dòa 4.11.2003, ktorú
nám postúpil Obvodný úrad
v Malackách, odbor P.
D. Poveruje:
1. p. starostku rokova s Mlynmi
Záhorie a.s. o uzatváraní nájomných zmlúv na dobu urèitú a prehodnocova výku nájomného,
2. finanènú a stavebnú komisiu
zapracova do návrhu zmluvy
o budúcej zmluve o nadstavbe
nebytových priestorov svoje pripomienky, resp. poiadavky, ktoré chcú zakotvi do zmluvy a urýchlene ich doruèi na OcÚ. Termín najneskôr do konca februára.
E. Neschva¾uje:
1. prenájom nebytových priestorov na Kvetnej ul. 34 na zriadenie
internetovej kaviarne, nako¾ko
uvedené priestory nie sú vhodné
na poadovaný úèel,
2. finanèný príspevok.

AGROSERVIS

- predaj po¾nohospodárskych
potrieb, osív, hnojív, okrasných
drevín a záhradnej keramiky
- predaj a montá kvapkových
a podpovrchových závlah firmy
CLABER
- návrh a realizácia záhrad

Predaj
sadbových zemiakov
Hviezdoslavova 74
900 31 Stupava,
tel.: 02/ 6593 5729
fax: 02/ 6545 9354
www.agro-servis.sk

Zohor
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Perlièky z obecnej kroniky o kole

II. roèník Krytstavcup 2004
Dòa 6. februára 2004 sa uskutoènil druhý roèník pretekov motokár
Krytstavcup v pretekárskej hale v Ivánke pri Dunaji.
Hlavným sponzor roèníka bola spoloènos Velux. Preteky sa konali
na dráhe najväèieho okruhu Slovenska - Max Indianapolis v Ivanke.
Súailo pädesiatdva jazdcov a za zohorské drustvo nastúpili Róbert Slezák, Ivan aludný a Pavol Rybár, ktorý bol takmer po celý èas
vo vedení, no nakoniec skonèil na úctyhodnom druhom mieste
v èase 33,89 sekundy.
Obecný úrad blahoelá naím zástupcom za reprezentáciu obce.

Vyhodnotenie èinnosti zohorskej kninice za
rok 2003

Váení obèania, touto cestou by som Vás chcela poinformova o èinnosti kninice
za rok 2003. Do kninice sa tento rok prihlásilo 320 èitate¾ov, z toho 155 detí.
Oproti minulému roku je to o 20 èitate¾ov viacej. Na nákup kníh kninica dostala
z rozpoètu 30 000 korún, za ktoré sa kúpilo 225 nových kníh. Ïalích 90 kníh sme
dostali darom. V kninici sa momentálne nachádza 15611 kniných jednotiek.
Teraz Vám predstavím niektoré z noviniek, ktoré sa v roku 2003 zakúpili. Mono
medzi nimi nájdete práve tú, ktorú si u dlhie túite preèíta. V oddelení detskej
náuènej literatúry môete nájs tieto tituly: Koniec zlým známkam, Modelovanie,
Tvorivé ma¾ovanie, 100 najväèích ien, muov a vynálezov histórie, kolské encyklopédie fyziky, chémie a biológie, Drogy, Zabudnuté remeslá a iné. Z detskej
beletrie pre tých najmeních èitate¾ov sú to napr. Jeko Joko, Rozprávková záhrada, Zatúlaný sob. Pre tých väèích tu máme: Vianoce s Annou, Kamaráti z útulku,
Èerstvo za¾úbená a vetky diely Denníka princeznej - pre dievèatá a pre chalanov
by sme tu mali najnovie príbehy troch pátraèov, Posledný mohykán a samozrejme, e vetky príbehy Harryho Pottera. Pre tudentov sú to: Preh¾ad chémie a fyziky, Svetová a slovenská literatúra na dlani, Sloh na dlani, ivotné prostredie,
Lexikón svetových dejín, Pre rybárov je to publikácia "Chodíme na ryby", pre portovcov "Bronzové Helsinky". Pre fotografistov "Digitálna fotografia" a pre tých, ktorí
sa chystajú na cesty do zahranièia sú to broúry "Talianèina a panielèina na
cesty".
Dospelí èitatelia si môu vybra s populárno - náuènej literatúry: Ïalie záhady,
Vysoká kola chudnutia, Trocha záha¾ky nikoho nezabije, Renesancia, Lexikón tátov a území sveta, Divy Slovenska, Vlasy! Atraktívne úèesy.
Z beletrie, èi u slovenskej alebo svetovej tu máme tie ve¾a nových titulov. Z
najnovích sú to napr. Vasilková - Siete z pavuèín, Grisham - Krá¾ odkodného,
Holka - Prekliatie, Satinský - Èuèoriedkáreò 1, 2, Francis - , Lindseyová - Roztúené srdce, Vandenberg - Krá¾ Luxoru, Chamberlainová - Mlèanie a mnoho iných
kníh.
Okrem kníh sa dajú v kninici poièa aj rôzne èasopisy ako napr. ivot, Dorka,
Slovenka, Najlepie recepty, Autohit a pod.
Záverom chcem oznámi naim obèanom, e si môu ete stále v kninici zakúpi
knihu od pani Anky Havlíkovej "Zohor v spomienkach A. Havlíkovej".
Pevne dúfam a verím, e touto ponukou navnadím vetkých, ktorí radi èítajú a ete
nie sú prihlásení v naej kninici. Zápisné je nasledovné: Deti - 20 .-, tudenti
a dôchodcovia - 30.-, dospelí - 50.-.
èepánková Jana, knihovníèka

Dejiny koly v Zohore sa zaèali písa u v roku 1687 a vyuèoval na nej jednoduchý
obèan Jakub Veseliè. Riadni uèitelia zaèali uèi a v roku 1702 a prvým uèite¾om
bol Ján Johanides. V roku 1722 bola kola umiestnená v obyèajnom dome zo surovej tehly. V roku 1933 sa zaèali kopa základy novej koly a bola vysviacka základného kameòa a do prahu portálu v betónovej dutine bola uloená a do pergamenu zabalená v sklenici a plechovej krabici uzavretá pamätná listina, ktorú osnoval V. Schwacho správca koly, ktorý mal najväèiu zásluhu na vybudovaní rím.
kat. koly. kolu priiel slávnostne posväti Andrej Hlinka, poslanec a vodca slov.
¾ud. strany. Pod¾a kroniky sa obec doadovala vyej koly ako rím. kat. ¾udová,
pretoe zohorské deti museli chodi do metianskej koly do okolitých obcí. tát
chcel obci vyhovie, ale podmienkou bolo kry urèitú èas nákladov na stavbu tejto
koly. Pre neprezieravos a predpojatos malej èasti tehdajieho obecného zastupite¾stva bola táto stavba zruená. Zohorania doplatili aj v neskorom èase na
toto hlasovanie tým, e v Lozorne bola zriadená obvodná metianská kola a Zohor bol do nej prièlenený a musel plati finanèné èiastky do ich obvodu.
Po vzniku Slovenského tátu ministerstvo kolstva a národnej osvety povolilo
v kolskom roku 1942/1943 zriadenie meanskej koly s podmienkou, e sa obec
postará o provizórne umiestnenie a do dvoch rokov zaène s výstavbou novej
budovy. Riadite¾om metianskej koly sa stal v roku 1942 Jozef Lovasík odborný
uèite¾ z Raèitorfa. V roku 1963 bola slávnostne otvorená terajia kola.

Ïalej vyberáme z obecnej kroniky:

· najstaria písomná správa o naej obci je z roku 1314 a spomína sa pod názvom
Sahur, ako rybárska osada. V polovici 16. storoèia Zohor doosídlili Chorváti
· od roku 1466 sa uvádza dnené pomenovanie - Zohor
· prvá peèa obce je z roku 1827. Je na nej zobrazený sv. Juraj a nápis "Osadi
Zohor"
· najstarím domom v Zohore je rím.kat. fara, ktorá bola postavená v neurèitej
dobe, ale kniha matriky z roku 1654 dokazuje, e v tomto roku u bola postavená,
zároveò môeme povaova túto knihu matriky za najstariu knihu v obci.
· 1881 a 1882 - hrozila Zohoru dvakrát záhuba ve¾kým poiarom
· marec 1925 - prvý zohorský jarmok
· 25 .01.1931 - prvý-krát v Zohore zaiarilo elektrické svetlo
· 03.02.1991 - odchádza po 19 rokoch pôsobenia na naej fare do dôchodku farár
Ján Rybár, slávnostná oma, zápis do pamätnej knihy na obecnom úrade
· 05.01.1992 - v kostole vystupoval spevácky zbor Technik, ktorý dirigoval ete
vtedy tudent Vysokej koly muzických umení Branislav Kostka, ktorého otec
pochádza zo Zohoru
· 20.01.1997 - vo veku 61 rokov zomrel A.Brunovský - maliar, ilustrátor a grafik
· 05.01.2001 - deti zo Zohoru, ktoré na troch krá¾ov boli koledova, boli prijaté na
audiencii u pána prezidenta Schustera
· 15.03.2002 - slávnostný zápis do pamätnej knihy pri príleitosti 75 narodenín
p. Anny Havlíkovej a vydania jej knihy "Zohor v spomienkach A. Havlíkovej"

Z kalendára celoroèných podujatí na rok
2004 k 690. výroèiu prvej písomnej zmienky
o obci Zohor vyberáme:

Rozhodnite sa pre nás
Urèite viete, e aj v tomto roku je monos poukáza 2% z dane fyzickej osoby vybranej organizácii, ktorá bola zo zákona oprávnená pre
príjem tohto príspevku. Ak ste sa ete nerozhodli komu v tomto roku
venova 2% zo svojej dane je tu monos poskytnú tento príspevok
tenisového klubu v Zohore, ktorý splnil zákonné podmienky pre príjem tohto príspevku. Tieto finanèné prostriedky budú pouité na rozvoj mládeníckeho tenisu v naom klube (to je pod¾a zákona ich jediné moné pouitie). Pri vyplòovaní tlaèiva Vyhlásenie o poukázaní
sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane musíte, v prípade, e ju
chcete venova nám uvies: obchodné meno: Tenisový klub Zohor,
sídlo: Dolná 3, 900 51 Zohor, IÈO: 30998891, právna forma: obèianske zdruenie.
Toto "Vyhlásenie" je treba zasla na Daòový úrad v mieste Váho trvalého bydliska, spolu s potvrdením o zaplatení dane. Zároveò sa
chcem v mene klubu poïakova tým obèanom, ktorí nám poskytli
1% zo svojej dane v minulom roku.
Bliie informácie poskytne p. Vladislav Kimlièka tel.: 02/6596 1241

MESIAC MAREC
20.3.2004 - EKOLOGICKÝ PROGRAM "ÈISTÝ ZOHOR"
(organizátor: ROCONABA)
27.3.2004 - MARCOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ II. ROÈNÍK
(organizátor: ROCONABA, Základná kola v Zohore - telocvièòa )
27.3.2004 - AEROBIC MARATÓN CALIFA NA ZÁHORÍ - II. ROÈNÍK
(organizátor: Bittnerová Adriana, Kultúrny dom v Zohore)
Ïalie akcie konané v mesiaci Marec
07.3.2004 - ÈAJ O IESTEJ - debata o obnovite¾ných zdrojoch
energie, kto má záujem si vypoèu informácie o danej èi nieèo sa
spýta, prídite, pozvaní sú aj odborníci v danej oblasti
(organizátor: ROCONAMA, Kultúrny dom v Zohore)
28.3.2004 - MARCOVÝ PINGPONGOVÝ TURNAJ
(organizátor: ROCONAMA, Kultúrny dom v Zohore)
-7-

PUTOVANIE
STUPAVSKÉHO POTOKA
2. èas
Na hrebeni Malých Karpát je zimné ráno. Svetlo má akú mlieènu
farbu a je úplné bezvetrie. V tom tichu sa mi zdá, e poèujem ve¾ké
snehové vloèky, ako sa pomaly predierajú pomedzi staré majestátne
buky a po dopade na zem rozbíjajú tenkú ¾adovú kôrku na vèerajom
snehu. Niekde z dia¾ky vak poèu ete iný zvuk. Zostupujem nieko¾ko
metrov niie, z doh¾adu hlavného hrebeòa a pribliujem sa k zvlátnemu zvuku. Zdá sa mi, akoby vychádzal spod mojich nôh. A naozaj,
pod tenkou vrstvou snehu nachádzam rozmoknutý ¾ad a pod ním si
svoje právo na existenciu, s tichým blnkotom, vyhradzuje malý potôèik. V tomto absolútnom tichu je to jediný zvuk. Akoby tu nebolo niè
iné. Iba voda.
Tak takto vyzeralo moje prvé zimné stretnutie s miestom, kde pramení
Stupavský potok. Tento prameò je mnohým neznámy, pretoe sa nachádza vo vojenskom priestore medzi vrcholom Konských hláv a Tureckým vrchom. Nieko¾ko drobných potôèikov tu zbiera vodu z krátkeho úseku hlavného hrebeòa Malých Karpát, aby sa po nieko¾kých
metroch spojili a vytvorili Stupavský potok. Miesto, kde vznikajú je pozostatkom starého karpatského povrchu, ktorý tu bol ete predtým,
ako sa Malé Karpaty vyzdvihli do dnenej výky. Aj tento, ete pomerne slabý tok, vak u zaèína pretvára prostredie, ktorým preteká. Vyuíva najmä pukliny v ulových horninách, ktoré tvoria geologický
podklad tejto oblasti a majú vplyv aj na zloenie vody v potoku. Voda
sa postupne zarezáva do hornín a vytvára plytké úvaliny, s pribúdajúcou silou menie dolinky a postupne teèie na dne hlbích dolín, tvaru otvoreného písmena V, so strmými svahmi.
Toto prostredie, na vzniku ktorého sa významne podie¾a aj voda, podmieòuje existenciu rastlinných spoloèenstiev, ktoré tu môeme nájs.
Pre vyie polohy Malých Karpát sú typické stromy s hladkou, sivou
kôrou - buky. Nájdeme tu najmä buèiny horského a podhorského typu. Okrem toho tu má väèie zastúpenie aj jaseò tíhly a hrab. Na strmých svahoch so sutinovou pôdou si môeme vimnú javor horský
alebo lipu.
Pri jarnej prechádzke horným tokom potoka urèite neprehliadneme,
e je pomerne chudobný na krovinný stupeò. Okrem liesky, bazy èi
zemolezu obyèajného tu viac krovín nenájdeme. Z bylín sa tu vak nachádzajú typické lesné druhy ako mednièka jednokvetá, marinka voòavá, peèeòovník trojlaloèný alebo veternica hájna. Prechádzku týmto krajom nám môe spríjemni osvieujúca chu listov kyslièky obyèajnej, ktorá je tu pomerne hojná. Na humóznejích pôdach sa vyskytuje cesnaèka lekárska a alvia lepkavá.
Zo zástupcov fauny tu môeme nájs najmä druhy viazané na lesné
spoloèenstvá. Pramenná èas potoka ako aj dva menie rybníky pod
Hrubým vrchom poskytujú ivotný priestor pre niektoré obojivelníky.
V jarných mesiacoch neprehliadneme ropuchu bradaviènatú alebo
skokana hnedého, vo vlhkom lístí sa èasto objaví aj salamandra kvrnitá. Na brehoch a kameòoch uprostred potoka bývalo èasto vidie
vzácneho vtáka vodnára potoèného, dnes vak akoby zmizol a objaví

-8-

Predaj:
PNEUMIX
Stríbrnská Mária

Hviezdoslavova 695
Stupava 900 31
tel.:02/ 6593 3272
02/ 6593 4491

- osobných, bicyklových,
motorkových a nákladných
pneumatík
- autokozmetika
- oleje TEXACO, VALVOLINE
- autobatérie
- PNEUSERVIS
- osobné
- nákladné

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

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646
Znaèiek:
PROTHERM - aj záruèný
JUNKERS - aj záruèný
VAILANT
THERM
LEBLANC
DESTILA
DAKON
GASEX

sa tu len ojedinele. Na stromoch v okolí vody nau pozornos urèite
upúta brhlík lesný, ktorý èasto "pobehuje" po kmeni stromu dolu hlavou. Z ïalích spevavcov sa karpatské bukové lesy èasto ozývajú hlasom sýkorky ve¾kej, pinky, penice alebo pravidelným "klopkaním" niektorého z naich ïat¾ov. Keï pozdvihneme svoj zrak k oblakom urèite
zbadáme siluetu myiaka lesného alebo jastraba. Z cicavcov sa tu
najèastejie stretneme so srnou, vzácnejie aj s líkou èi diviakom.
Význam lesa pre povodie potoka vak nevychádza len z bohatstva
rastlinných a ivoèínych druhov, ktoré tu môeme nájs. V poslednom èase, keï sa v globálnom merítku prejavujú dôsledky nadmerného odlesòovania najmä rastúcim poètom povodní vyvstáva ïalia dôleitá funkcia lesa ako "spoma¾ovaèa" odtoku vody z povodia. Ve¾ký
význam majú najmä lesy v hornej èasti povodia. Pri zrákach sa voda
v lese zachytáva v korunách stromov, na kríkoch, na bylinách i lístí.
Starý prirodzený les takto zachytí a 30 mm zráok. Ïalej voda vsakuje do lesnej pôdy cez trhliny, otvory po koreòoch prièom bohatý humus tlmí detrukèné úèinky dopadajúcich daïových kvapiek. Týmto
spôsom sa môe strati z povrchového toku ïalích 50 mm zráok.
Takto sa zráková voda dostane do podpovrchového odtoku a maximálny prietok korytom potoka je udrovaný v prijate¾ných medziach.
Ale les, v ktorom bol uskutoènený hospodársky zásah (najmä holorub) stráca schopnos zadriava takéto mnostvo vody, ktoré sa prevalí jeho korytom a spôsobuje ve¾ké kody v dolných èastiach povodia.
Hovorí sa, e èlovek ijúci na dolnom toku rieky je závislý od èloveka,
ktorý ije v hornej èasti povodia. Ak sa správa neprístojne k vode
v hornej èasti povodia, spôsobuje problémy a èasto aj tragédie èloveku, ktorý ije v jeho dolnej èasti. Preto treba uvaova, èo spôsobí
strata lesov na hrebeni Malých Karpát nielen v zasiahnutom území, ale
aj nieko¾ko kilometrov niie po prúde potoka.
Po prekonaní vrcholových partií Malých Karpát sa sklon svahov zmenuje a rýchlos toku pomaly klesá. No iba nieko¾ko minút po tom, ako
vody Stupavského potoka opustia podzemné priestory Malých Karpát
èas jeho toku opä zmizne v ich útrobách. Ponorí sa do podzemných
priestorov Borinského krasu.
-Michal Sebíò, autor projektu:
Revitalizácia Stupavského potoka-

Zaznamenali sme
Stupava - Na sústavné interpelácie poslancov a iadosti primátora,
ktoré boli zamerané na rieenie kritickej situácie v doprave, sme
v poslednej dobe zaznamenali koneène adekvátnu odpoveï. Poèas
februára venovali motoristom mimoriadnu pozornos pracovníci dopravného inpektorátu. Dobre "zaitý" radar pod Borníkom ostro sledoval dodriavanie rýchlosti, ktorá u na Malackej je obmedzená na
tyridsiatku. Pre nejedného vodièa bola nemilým prekvapením hliadka pri Dure a veru platili sa pokuty jedna rados (ako rados!). Nezaostávali ani mestskí policajti a najmä na ulici Mlynskej k sobotòajím obrázkom patrili autá zaparkované na chodníku s "papuèou".
Napriek nelichotivým výrokom, takto postihnutých majite¾ov vozidiel,
na adresu policajtov, zaslúia si nai policajti uznanie, e ich nekompromisný postup povedie k poriadku, ktorý Stupava aj v tejto oblasti
ve¾mi potrebuje.
-ps-

OZNAM

- dámska konfekcia
- kusový textil
dámsky, pánsky
- doplnkový tovar
Tel.: 02/ 6593 6587
0905 627 451
Otvorené:
po: 1400 - 1800
ut - pia: 930 - 1200 1400 - 1800
so: 830 - 12 00
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Mesto Stupava ponúka na predaj
dva stavebné pozemky na túrovej
ulici, kadý o výmere 603 m2. Obhliadka sa bude kona dòa 9. marca
2004 (utorok) o 15.00 hodine priamo na mieste predávaných nehnute¾ností. Ponuky s návrhom ceny
(Sk/m2) doruète písomne v zalepenej obálke s oznaèením "pozemok cenová ponuka" na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná
1/24, 900 31 Stupava,
najneskôr do 16. 03. 2004 do
12.00 hodiny.
Kontaktné telefónne èíslo:
02/6593 4508

Odkvapový systém
StabiCOR
Technické údaje
Materiál: tvrdený PVC - PMMA
Farba: tmavohnedá, medená, biela
Odkvapové ¾aby
-priemer: 100 mm, 125 mm, 150 mm
-dåka: 2m, 4m
Odkvapové rúry
-priemer: 70 mm, 100 mm
-dåka: 2m, 4m
odvodòovaná
pôdorysná
plocha strechy

polokruhový
s priemerom

k tomu
odkvapov

do 60m2

100, 125

70

do 100m2

125

100

do 170m2

125, 150

100

Výhody systému StabiCor:
- farebná stálos
- iadne nároky na údrbu
- vysoká ivotnos
- vysoká odolnos proti poveternostným vplyvom a

StabiCor

agresívnemu ivotnému prostrediu

StabiCor - plastový odkvapový systém. Dlhodobé testy
preukázali mimoriadnu stabilitu a vynikajúcu odolnos proti
dlhodobému pôsobeniu nepriaznivých poveternostných
vplyvov. Systém je vyrobený z vysoko kvalitného farebného
PVC - PMMA, odolného proti UV iareniu, korózii a rýchlym
zmenám teplôt. peciálne zosilnenie okrajov dáva tomuto
systému vysokú tvarovú stálos. Spoloènos aplikuje systém
riadenia kvality, ktorý zodpovedá norme ISO 9002.

- jednoduchá montá

- vydrí vysoké zaaenie bez trvalých deformácií
- vynikajúci optický vzh¾ad
kompletnos systému so vetkými tvarovkami

strecha na splátky
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Hviezdoslavova 22, 900 31 Stupava
- stavebný materiál
Tel/fax: 02/65 935 821
- drevo
- tmely
- lepidlá
- lity
- úchytky
- kovania
- drevotrieskové prírezy

Otváracie hodiny: po - pia 8,00 - 16,00
sobota 8,00 - 11,00

ZLATNÍCTVO
Ivan Voletz

predaj, výroba, opravy
zlatých perkov
predaj, opravy
strieborných perkov
predaj
darèekové predmety, hodiny, hodinky

Hlavná 47, 900 31 Stupava
tel.: 02/ 6593 5868
po - zatvorené
ut - pia: 930 - 1200 1400 - 1800
so: 900 - 1200
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BRUGER TRANS
Výroba a predaj nábytku

Predajòa POTREBY PRE DOMÁCNOS
Hlavná ul. 23, Stupava 900 31,
Tel.: 02/ 6593 3300

Vám ponúka:

svýrobu nábytku na zákazku
(na mieru)
sskrine s posuvnými dverami
(vetky typy)
skomody
sobývacie a tudentské steny
sstolíky - písacie a konferenèné
sveiakové steny
skuchynské linky
skancelársky nábytok
skúpe¾òový nábytok
szameranie, odvoz, montá

TOMMY

Polroèné hodnotenie
výsledkov
Z Stupava
Pedagogická rada na svojom zasadnutí, dòa 26.1.2004, sa zaobe-

rala klasifikáciou a hodnotením výsledkov vo výchovno - vzdelávacom procese.
V prvom polroku kolského roku 2003/2004 bolo na kole klasifikovaných 736 iakov, z èoho bolo 312 iakov 1. stupòa a 424 iakov 2.
stupòa. Z uvedeného poètu neprospeli na 1. stupni 4 iaci a na 2.
stupni 21 iakov. Najviac nedostatoèných známok bolo daných z matematiky 11, z nemeckého jazyka 7, zo slovenského jazyka, prírodopisu a zemepisu po 4, z fyziky a dejepisu po 3 a z anglického jazyka
neprospeli 2 iaci. iaci spolu vymekali 30.209 hodín, z èoho iaci 1.
- 4. roèníka 9.900 hodín a iaci 5. - 9. roèníka 20.309. Z toho bolo na
2. stupni 300 hodín neospravedlnených. Pä iakov malo zníenú
známku zo správania, z toho dvaja druhý stupeò, dvaja tretí stupeò a
jeden tvrtý stupeò. Riadite¾ koly celkovo udelil 34 výchovných opatrení, z èoho bolo 11 riadite¾ských pokarhaní a 23 pochvál.
kolský klub detí v prvom polroku navtevovalo 180 detí, èo je maximum, nako¾ko v kadom oddelení bolo 30 detí. Ako kontatovala vedúca kolského klubu, plán práce na 1. polrok bol splnený, tak isto
ako boli splnené aj ostatné úlohy koly vytýèené plánom práce na
kolský rok 2003/2004.

to najlepie pre Vae diea

Ve¾ký výber
zimného obleèenia

bundy, overaly, otep¾ovaèky,
èapice, rukavice

VÝPREDAJ -20%
otváracie hodiny
po - pia: 930 - 1800
so: 900 - 1200

Záhumenská 16, Stupava
Tel.: 02/ 6593 5987
0907 354 654

Fvýkup a predaj

motorových vozidiel

Fpredaj náhradných dielov,

olejov, mazív, autokozmetiky

Úspení koláci

Fodah vozidiel (0903 462 782)

Stupava - Pri polroènom bilancovaní èinnosti Z kpt. J. Nálepku vedenie koly osobitne hodnotilo úspechy iakov na odborných olympiádach a v portových súaiach. Najmä výsledky úèastníkov matematickej olympiády - okresného kola potvrdili, e talentovaní iaci
koly majú ancu na úspech. V kategórii iaci 4. roèníka sa na piatom mieste umiestnil Patrik Polák, v kategórii iaci 5. roèníka sa
umiestnili Martina Dybová (2.), Milan Peschl (5.), Marek Valachoviè
(6.) Zo portových úspechov treba spomenú druhé miesto mladích iakov (7. roèník) v okresnom kole v basketbale.
-z-

vrakovacia sluba NON STOP

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

a PNEUSERVIS

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

Otváracie hodiny:

pondelok:
utorok:
streda:
tvrtok:
piatok:
sobota:
nede¾a:

zatvorené
12.00 - 22.00
12.00 - 22.00
12.00 - 22.00
12.00 - 24.00
12.00 - 24.00
12.00 - 22.00

Park 1, Stupava, tel.: 02/ 6593 6959
e-mail: mbeles@netax.sk
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Cevasevis 210, s.r.o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
tel.: 02/6025 2250, fax: 02/6025 2277
Otvorené: po - pia: 7-16, so: 7-12

S
T
A
V
E
B
N
I
N
Y

- cement
- vápno
- tehly
- izolácie
- omietky
- náradie
- vodointalácie

Pri nákupe u nás 5% z¾ava
v svadobnom salóne MEPOS
Svadobný a módny salón
prev. Mlynská 4/a, Stupava
(oproti VÚB, a.s.)
Otvorené po-pia:
sobota:
obed. prestávka:

1000 - 1800
900 - 1200
1300 - 1400

 svadobné aty
 spoloèenské aty
 dievèenské aty
na 1. sv. príjímanie + doplnky
 doplnky (korunky, èelenky, závoje)
 pánske koele + kravaty
(elegantné, portové)
 pánske spoloèenské vesty
 spodné prádlo
 obrúèky, snubné prstene
 biutéria (aj farebná)
 keramika, dózy, vázy, pokladnièky
s monosou vyskladania
kompletných jedálenskych súprav
zabezpeèíme:
 svadobné oznámenia
 svadobné kytice
 fotografa + kameramana
 kaderníèku + vizáistku
 sálu + kvetinové výzdoby
a slávnostné tabule
 kompletné zabezpeèenie
slávnostného menu
(aj pri ivotných jubileách)
 ivú hudbu, disko hudbu

mobil: 0903 424 955, 0907 732 578

www.svadobkamepos.sk

Faiangová nede¾a
pre seniorov
Stupava - V nede¾u 22. februára sa v Retauárcii Stupava uskutoènilo u tradièné faiangové posedenie pre seniorov. MsKS v spolupráci
s mestskou dychovou hudbou Veselá muzika zorganizovalo podujatie, ktoré sa tento rok stretlo s ve¾kým ohlasom. Plná sála poteí a ako
povedal primátor mesta Ing. J. Bele - koneène prilo aj na starích,
ktorí doteraz boli pri vnúèencoch, pokým "mladí" chodili po faiangových zábavách. Priate¾ské posedenie pri
dobrej muzike nenechalo ¾ahostajnými
ani tých ktorí si chceli
zaspomína na svoje
mladé èasy aj tancom. A nikto neodolal
ani dobrým ikám
od chýrnej cukrárky
pani Evy Buchtovej,
ktoré spolu s èajom
dotvárali faiangovú atmosféru. Primátor vyuil príleitos a v príhovore sa venoval aj téme Klubu dôchodcov, ktorý bude v krátkom èase
presahovaný do nových priestorov v stravovacom stredisku. Mesto
má záujem, aby seniori mali vytvorené monosti pre stretávanie sa
v dôstojných priestoroch, pretoe si zaslúia nau úctu a podporu.
Nede¾òajie faiangové posedenie nekompromisne ohlasovalo
koniec obdobia zábav, ktoré vyvrcholilo pochovaním basy. O to veselejie sa seniori zabávali, takpovediac uívali si plným dúkom... -ps-

Premiéra Johanky z Arcu
Stupava - Podujatia, ktoré sú venované výroèiu mesta majú rôzny obsah a podobu. Je pozitívne, e pri tejto príleitosti sa zapájajú skupiny
a súbory pôsobiace v Stupave a teda prijali výroèie, ako inpiráciu
a podnet pre vyjadrenie svojho vzahu k mestu, v ktorom ijú.
Oslavy tak dostávajú autentickú podobu a sú plejádou aktivít, ktoré sú
súèasou miestnej kultúry. Tak je to i v prípade skupiny historického
ermu URSUS, ktorý v Stupave pôsobí od roku 1998 pod vedením
tefana (Pitu) Baloga. Ich príspevkom k bohatému programu osláv
výroèia bolo natudovanie pôvodnej inscenácie - historickej fresky
pod názvom Johanka z Arcu "alebo ecko je ináè". Autorkou scenára
je Lenka Rebrová, èlenka skupiny historického ermu Corvus Arma
(Havrani) z Devínskej Novej Vsi. Nároènú výpravu realizovali èlenovia
súboru svojpomocne, inscenáciu natudovali pod réiou
Pitu Baloga. V historickej
freske s prvkami paródie
úèinkuje 17 amatérskych
hercov - okrem hosujúcich
Romana Maroa a Kataríny
Slezákovej, vetko èlenovia
skupiny URSUS. Slávnostná
premiéra sa konala v piatok
20. februára, prvá repríza bola hneï v sobotu, prièom
návtevnos na kadom
predstavení bola na stupavské pomery vysoká cca 200
divákov. Napriek tragickému
koncu Johanky v pôvodnej
verzii jej ivota, upa¾ovanie si
v tejto inscenácii odpustili,
take nakoniec vetko dobre
dopadlo a kulturák nevyhorel. Pod¾a slov reiséra je
predstavenie vhodné i do
exteriéru ako veèerný program. Bliie informácie: 0905 333 249, e-mail: ursus@msks-stupava.sk.
-ps- 13 -
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Èes stupavského zelá
sme obhájili

Darujte svoje dve percentá
na dobrú vec!

Aj keï nám Modrania "vlézli do zelá", hneï sme im to odpustili. V sobotu 21. februára toti organizovali v priestoroch Richtárskeho domu
prvý roèník Medzinárodného festivalu vo varení kapustnice. Pod¾a
slov primátora Modry Ing. Medlena (mimochodom koreòmi je z Gbelov) k tomuto poèinu ich viedla skutoènos, e Pezinèania majú okrem
vína dobrú fazu¾ovú polievku a Modrania vsadili na kapustnicu. Èi
kombinácia kapustnice s vínom je to pravé orechové skúa radej
nebudeme, ale to je u ich vec. Nu tak sme sa prihlásili, lebo sme
museli obháji èes stupavského a mástskeho zelá, pozva vetkých
na Deò zelá a presvedèi ich, e najlepia je záhorácka. Napokon
vetci varili z kvasenej kapusty zo Stupavy, take sme vyhrali u popredu. Súailo dvanás tímov, kadý mal kotol, varilo sa na dvore.

Váení spoluobèania, obèianske zdruenie Katolíckej jednoty v Stupave, ktoré organizuje v spolupráci s Farským úradom rôznorodú èinnos v Pastoraènom centre pre farníkov a obèanov Stupavy, hlavne
pre mláde, rodiny s demi, starích spoluobèanov a dôchodcov,
úprimne ïakuje vetkým Vám, ktorí ste v minulom roku poukázali 1%
z dane pre nau èinnos.
Súèasne Vás prosíme o Vau priazeò pri rozhodovaní sa o adresátovi,
ktorému poukáete v tomto roku u 2 % z Vami zaplatenej dane za
rok 2003. Údaje o prijímate¾ovi: Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava, obèianske zdruenie IÈO: 0069934900l Úèet: Slovenská sporite¾òa a.s., Suché Mýto 4, Bratislava, èís. úètu
0181651223/0900
Tlaèivá s vyplnenými údajmi adresáta 2 % daru dostanete u M. Hricovej na èís. 090734859 alebo u F. Stachovej na tel. èís. 65934127.
Tlaèivá treba zasla príslunému Daòovému úradu do 15. 4. 2004 pre
osoby, ktoré si sami robia daòové priznanie a do 30. 4. 2004 pre osoby, ktorým daòové priznanie robí zamestnávate¾.
Za Vá príspevok, ktorý bude slúi na prevádzku Pastoraèného centra v Stupave a podporu èinností v òom poriadaných pre Vás, úctivo
ïakujeme.
Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava

Mestské kultúrne stredisko
pripravuje nasledovné podujatia:

Medzi hviezdne tímy patril urèite región Orava s pani O¾gou Feldekovou, tím ve¾vyslanectva ÈR a ve¾vyslanectva Ukrajiny, tím Radoinského naivného divadla, tím bratislavských novinárov,hostia z Maïarska, tímy z Modry, Pezinka, Dubovej, Ve¾kej Paky no a pochopite¾ne
tím Stupavy. Podujatie zaèalo krstom knihy Kapustnice autora Jána
Kamenistého, ktorá vyla minulý rok a ete nebola pokrstená. Krstilo
sa nakrájanou kapustou (to sme my krstili Èulenovu kniku pred
dvoma rokmi...) a potom sa zaèalo vari. Stupavskí reprezentanti Palo
Slezák, Peo Rác si za pomocníka vybrali Joka Gerthofera Zóhrana
z Lábu, aby sa tá zodpovednos rozloila na viacerých , aby nezostala len na Stupave. Nálada bola výborná, ved¾a naich kuchtili èeskí
kolegovia svoju "staroèeskú zelòaèku", nai varili pod¾a receptu Mari
Pilnej dobrú starodávnu zelovicu s "jedináèkem". A e aj staré chute
majú svoje èaro, svoju osobitos potvrdili slová chvály a spokojné
m¾askanie pri stupavskom kotle plnom dobrej chute a arómy. Hodnotili návtevníci a svoje sympatie vyjadrili tým, e do dbána vhodili
kolíèky, ktoré si kúpili za sto korún. V poslednej chvíli karty zamieali
úèastníci "stupavskej expedície", ktorí prili povzbudi svojich a pomôc im vyhra súa. O dobrú náladu a atmosféru správneho trhu sa
postaral Janko Borák s harmonikou. Pri stupavskom tíme bolo veselo, spievali sa slovenské i èeské odrhovaèky. Radcovi èeského ve¾vyslanectva v Bratislave p. Viòovskému bol oficiálne odovzdaný záhorácky vodièák, aby sa mu dobre jazdilo aj po naich výmoloch, kríkopách a po kúku dálnice smerom do jeho vlasti. Èeskí súaiaci
tvrdili, e sú nai bratia, èoho sa chytili súaiace babenky z Dubovej,
ktoré sa prehlásili za sestry Záhorákov cez hory. A keïe sa festival
konal vo vinohradníckom dvore, pri vyhlasovaní výsledkov boli vetci
- súaiaci i návtevníci jedna rodina a vetci si rozumeli, nainci si
dokonca podebatovali aj s maïarskými kuchármi...
Médiá venovali podujatiu ve¾kú pozornos a tak organizátorov prekvapila vysoká návtevnos, èo prekvapilo aj súaiacich, pretoe asi po
dvoch hodnách boli vetky kotly prázdne. Výsledky súae nás neprekvapili, na prvom mieste bol tím mesta Modra a hneï na druhom Stupava (rozdiel 50 bodov). No, robili sme, èo sme mohli, ale vetkých
Záhorákov sme do Modry doviez nemohli. Pekné podujatie, dobrá
mylienka, ktorú sme vyuili aj na propagáciu Stupavy a Dòa zelá.
-ps-

12. marca - Vernisá výstavy v rámci cyklu
Stupavskí výtvarníci akad. mal. Milan Kubíèek "
Brána - naa spoloèná cesta" zaèiatok o 18.00 h,
výstavná sieò Kultúrneho domu Stupava, výstava do 26.3.
27. marca - Strunobranie - Krajská prehliadka
country skupín Bratislavského kraja Kultúrny
dom Stupava - kinosála
31. marca - Vernisá výstavy v rámci cyklus
Stupavskí výtvarníci akad. mal. Peter Orvan
a Vladimír Mencl - Fotografia (retrospektívna
výstava) zaèiatok o 18.00 h, výstavná sieò
Kultúrneho domu Stupava, výstava potrvá do
23. 4.
3. apríla - Ve¾konoèný jarmok pri Kultúrnom
dome v Stupave
Od 1. marca prebiehajú v Kultúrnom dome
jazykové kurzy anlický jazyk - mierne pokroèilí,
pokroèilí uèebnica New Hedway), nemecký
jazyk - zaèiatoèníci (uèebnica Nemecky s úsmevom), v prípade záujmu otvoríme aj kurz francúztiny pre zaèiatoèníkov
Info: 02/65934 312 sl. Stankovská

Lipová 33, 900 31 Stupava

tel.: 0905 553 475

Seminár k fondom
Stupava V utorok 24. februára sa konal pod zátitou Klubu MoravaMarch seminár na tému Slovenský podnikate¾ a Európska únia. Tématicky bol orientovaný na informácie o monostiach predvstupových
fondov v oblasti rozvoja turizmu a priemyslu. Na seminári prednáali
- zástupca Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania Ing. K. Stránai a riadite¾ spoloènosti Actoris system Ing. V. Sirotka. Zástupca NADSME informoval o poslaní tejto organizácie a venoval sa problematike Grantovej schémy pre turistický ruch (TDGS).
Predstavil schému z h¾adiska cie¾ov, vhodných uchádzaèov a vhodných aktivít v tejto oblasti. Po prestávke informoval Ing. Sirotka o legislatívnych zmenách v oblasti podnikania po vstupe do EU, rovnej
dani a ïalích úpravách, ktoré sa bytostne dotýkajú podmienok pre
podnikanie v novom prostredí. Pod¾a diskusie, ktorá bola ve¾mi ivá
sa dá usúdi, e prítomní mali záujem o túto problematiku, hoci nebolo moné v krátkom èase ju vysvetli vyèerpávajúcim spôsobom. Seminár je súèasou aktivít projektu Budeme i v spoloènej Európe Klub Morava-March II, podporený v rámci Phare CBC SF MP SR-A
2001.
-kmm-
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Výstava Adriany Hasonovej

Za tefanom Hózom
V utorok 24. februára sme sa poslednýkrát rozlúèili s pánom tefanom Hózom. Jeho meno zostane navdy späté s existenciou bývalej
Stupavskej cementárne, so slovenským cementárenským priemyslom, neskôr s podnikom Cevaservis a od zaèiatku výroby aj s prevádzkou plastových okien. Vdy stál v prvom rade tam , kde èakali
nové výzvy, nové úlohy. Svojou pracovitosou, húevnatosou, majstrovskou zruènosou bol príkladom pre spolupracovníkov. Angaoval sa pre ¾udí, myslel na nich a pri svojej skromnosti dokázal bez
ve¾kých slov urobi obrovský kus práce, z ktorej mali úitok i ostatní.
Zostal verný svojím ideám a zásadám, nezlomili ho ani ivotné skúky v premenách èasu a hodnôt. Okrem práce mal aj koníèka a tým
urèite bolo fotografovanie a od zaèiatku fungovania stupavského kina aj premietanie. Za premietacím strojom preil tyridsa rokov
a zostane nezabudnute¾nou postavou, ktorá bude vdy patri k stupavskému Kultúrnemu domu. Úprimnými slovami obdivu a vïaky sa
v bratislavskom krematóriu rozlúèil s pánom tefanom Hózom jeho
bývalý spolupracovník a súèasný primátor mesta Ing. Ján Bele.
Spolupracovníci z Mestského kultúrneho strediska sa touto cestou
pripájajú k jeho slovám. Nezabudneme na svojho kolegu, ktorý sa
svojou bezprostrednou ¾udskosou, úprimnosou a priate¾stvom
navdy zapísal do naich spomienok. Èes jeho pamiatke!
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava

Stupava - Niekedy je vidiek spochybòovaný tým, e musí by
akoby v závoze za svetlami
a monosami ve¾komesta. Nás
niekedy blízkos ve¾komesta zatieòuje, ale to ete neznamená,
e talent udusí.
Bez ve¾kých komplimentov môeme poveda, e v Stupave máme ve¾a talentovaných mladých
¾udí. Príkladom je Adriana Hasonová a výstava jej výtvarných
prác. Vernisá sa konala v sobo-

Spoloèenská kronika
Zosobáili sa v Stupave:
Vladislav Sotét - Mária Karovièová
Alexander Jurkoviè - Ingrid
Rumanèíková
Peter Dermek - Silvia Kluèovská
Peter Schreier - Zlatica Èellárová
Benjamín ia - Vladimíra Kralovenská
Peter Gabriel - Silvia Veselá
Yuriy Petrovitsch Korzh - Silvia
Sucháneková
Stanislav ia - Anna Danèíková
Roman Brinzík - Terézia Komínková
Narodili sa:
Michaela Revová
Viktória Anna Veverková
Emma Mikulová
Michal afárik
Nina Navrátilová
Veronika Zuzana Suchá
Dominik Procházka
Daniel Klenko
Samuel tefloviè

Afra

Opustili nás:
Ing. ¼udovít ivica /1941/
¼udovít Koreò /1950/
Veronika Kostková /1923/
Emília Popluhárová /1915/
Karol Ukropec /1951/
Emília Uhrová /1915/
Rudolf Vani /1921/
MUDr. Cyril Havelka /1934/
Viliam Kavický /1953/
Emília Králová /1917/
Ján uster /1951/
Mária Tomkovièová /1919/
Mikulá Homola /1937/
Preh¾ad pohybu obyvate¾ov mesta
Stupava za rok 2003
Narodení
66
Prisahovalí
205
Odsahovaní
90
Zomrelí vrátane obyvate¾ov DD
140
z toho obèania Stupavy
83

cestovná agentúra
Pútnická 60
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava
tel.: 654 56 182
fax: 659 56 860
e-mail: afra@afra.sk
URL: www.afra.sk

pobytové a poznávacie zájazdy,
jazykové kurzy, letenky, last minutes
exotika, lyovaèka, Silvester
pon, str, pia: od 1400 do 1800 hod.
uto, tv:
od 1500 do 1900 hod.
Môete si dohodnú návtevu aj v inom èase

tu 22. februára vo výstavnej sieni
Kultúrneho domu v Stupave. Zaujímavý je spôsob, akým autorka
vyjadruje svoje pocity - osciluje
medzi detailným stvárnením príbehu, ktorý pripomína ilustrácie
ku krásnej knihe príbehov a umeleckou skratkou, ako pokus o súèasný moderný trend vo výtvar-

nom umení.
Potvrdzuje, e èlovek predsa nemusí by strohý a heslovitý, ak
chce potei, ak chce vyjadri celú kálu svojich pocitov a pritom
sa usilova o nadèasovú výpoveï. Autorka sa vyjadruje i spôsobom, ktorý nie je bený a obvyklý. Dáva nový zmysel veciam,
ktoré poznáme, sú obyèajné
a nemajú duu. Variácie na tému
benej stolièky sú dôkazom, e
Adriana Hasonová vidí nielen
pod povrch vecí
dennej potreby,
dáva im ïalí
rozmer a ancu
oslovi a zauja
nás, ktorý sme
zvyknutí
na
vednos vecí
i ivota.
Výstava Adriany
Hasonovej sa
koná v roku významných výroèí
náho mesta.
Je zároveò uznaním a ancou
pre mladých ¾udí, ktorých talent
si váime, pretoe vetko, èo je
zaujímavé a inpirujúce musí by
zaujímavým, podnetným a inpirujúcim i pre nae mesto.
Pavel Slezák,
riadite¾ MsKS Stupava

Nevädza má za sebou
pä rokov úèinkovania

Stupava - V tomto roku má enský spevácky zbor Nevädza zo Stupavy za sebou u pä rokov svojej existencie. Súbor v dnenej podobe
nadviazal na bohatú tradíciu zboru, ktorý vznikol pri bývalom ZK Cementár v roku 1976 a a do roku 1989 ho viedol dirigent a umelecký
vedúci p. Ladislav Kudijovský. S jeho osobou sa spájajú roky úspeného úèinkovania zboru, ktorý bol úspený na mnohých vtedajích
súaiach a prehliadkach. Ani vplyv vtedajej ideológie nemohol ovplyvni umelecké kvality, ktoré zbor pod vedením skúseného dirigenta a umeleckého vedúceho dosiahol. V kadom prípade teleso bolo
zaloené aj na dobrých medzi¾udských vzahoch, èoho dôkazom sú
priate¾stvá na celý ivot. Pohnuté obdobie po roku 1989 a zdravotné
problémy p. Kudijovského ovplyvnili èinnos zboru, ktorého èinnos
postupne zanikla. V januári roku 1999 bola èinnos súboru z iniciatívy
MsKS Stupava a hlavne z podnetu skalných èleniek zboru p. Pavlíny
Kahánkovej a p. Evy Slezákovej opä obnovená. Vedenia zboru sa
obetavo ujala dirigentka pani Eva imková. Pod jej vedením zbor dosiahol na amatérske teleso vysokú úroveò, ktorá z roka na rok vidite¾ne rastie. Dôleité je, e vye tridsa èleniek súboru spieva s radosou
a od srdca, èo je pozna na odozve publika. Za pä rokov úèinkovania na podujatiach doma, na Slovensku a v zahranièí zbor absolvoval
69 vystúpení, z toho tyri v zahranièí, na ktorých odznelo 607 piesní.
Súbor funguje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Stupave s finanènou podporou mesta Stupava. Slávnostný koncert k výroèiu sa pripravuje na mesiac máj.
-ps- 15 -
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Konc jak ivé (II.)

Gdo by nepoznau tú srandu, co to
posílajú v tých hrubých kobertoch, e
èovjek vyhráu milijón lebo má také
èasné èísuo, keré hnet bude vylosované, eném mosí dat vjedzet, e o tú
výhru stojí. Ná kadý to pozná, e je to
taký dobrý vindl, na ludzí chyták a gdo
sa nechá nachytat, tak je u chycený,
u je jejích, u ho majú a potom mu
budú posílat furt také dobré správy a
sa ten milijonár moe konc z tých
penez zbuáznit. No, ale já vám povím,
e èovjek sa moe zbuáznit aj bez tých
milijónú. Aj nám to douo do schránky,
já bych to hnet hodziua do porhelta
v letní kuchyni máme taký starý dobrý
porhelt, co na nem zhrívám pro svine
ale aj pro nás a pálím v nem ecken
odpad, ani popelnicu nepotrebujeme,
ale e to sa fèil nesmí, lebo zneèisujem ivotní prostredí... Ná ale nebyua
sem konc doma, tak tú obálku s tú
mlsnotú - výhrú jedného milijóna a ete
aj najnovího auta- dostau do ruky múj
starý. Podláj eckého to hnet otevreu a
èasný jak Janek sa zbuázniu. Ket sem
doua dom, naua sem na papírku
napísané, e zaèneme it nový ivot a
e je v enku. No to sme u zaèali
s tým novým ivotem povidám si nahuas, lebo ten múj do enku nikedy
nechodziu. Doma si vypiuý, ale do enku ho to nikedy netahauo. Reku volaco
sa moseuo stat, ket on sa do teho
enku vybrau, ale nechám to tak, ak
on dojde. Ná ale on nechodziu, co ho
nebyuo, to ho nebyuo a byuo deset
hodzin, reku u by mneli aj zavírat a neho není. Idem já pro neho, lebo sa mu
neco mohuo stat po cesce dom a já ho
nemoem nechát volade v kríkopje
leat, byuo to v zímje, reku eèe mi tam
negde premrzne alebo nedajboe konc
vystydne. Zebraua sem si sebú aj
mobíl, keby byuo treba volat naím
muadým. Dojdem vám do teho enku
a tam spjevu a kriku a najvjeèím spjevákem, hotovým sólistem je ten múj
starý. Ale tvojého otca nepomodleného, ná co ty tu hújá jak volajaký
buázen, povidám mu, ket mòa koneène
zbadau a zaèau mòa lúbat. A on s takým úsmjevem jak ket sa odkrojí z melóna taký dobre hrubý mjesíèek mi
povidá, Mariko my sme vyhráli milijón, teda, já sem ho dostau,ale bude
spoleèný. Ale netrep, povidám mu, zapuac a ideme dom, jaký si ty moheu
vyhrát milijón. Ná ak nevidzeua si na
stole tú obálku, ak tam mi to píú,
eném ím mosím odpísat, e ho sceme.
Panenkomárijotálenská, ná co ti eci
odeli, ak takých milijonárú je plná
dzedina, ak to dostali do kadého
domu, ufám aj do obecního to poslali,
ak ty neví, e to je eném taký chyták.
V tem sa prebrau, to sa mu v tej
pomúcenej huavje rosvíciuo. No, dobré

ráno, milý pane, a byli sme doma...
Mariko a já sem od radosci popuaciu
eckým v enku, e ket mám také
èascí, nech majú radost aj tí druhí! No
chvalabohu, povidám, to sme pjekne
dopadli, dzi to ty zapuacit a podme
dom, nech sa mi neco nestane. Odeeu, pomály jak porazený, ak to veru
na poráku byuo a já sem iua volat
dcéry, aby sem í zvjestovaua, e její
otec doeu aj o tú troku rozumu, co
v tej makovici ete mneu. Jak sem
dovolaua ieu okolo taký muádenec,
nebyu od nás, pjekne obleèený a hnet
sa mi prihovoriu, e èi by sem nebyua
taká láskavá a nepoèaua mu mobil, e
potrebuje súrne zavolat do mjesta a e
mi dá padesát korún a abych mu vjeriua dá mi jakoe zálohu klúèek od auta.
A hnet mi ho aj strkau do ruky, eném
abych mu vjeriua a mobíl jakoe
poièaua. Ale ochotne, povidám, ak
vypádau jak nejaký inteligent, co by
sem nepomohua. A vyeu ven volat. V
tem sa dotáheu ten múj milijonár a
povidá, e ho tá oslava stáua tisíc
korun. Tak ket si milijonár, moe hújat,
co to je pro takého pána tisíc korun,
sem si priloiua, aby mu nebyuo snad
zima. On ceuý skormúcený, e aby
sme ili dom, e ho ani ivot nebaví.
Doèkaj chvílu povidám, poèaua sem
takém muadému inteligentovi mobíl,
hnet dojde. Ná a to si mu ho daua
eném tak, cudzímu èovjekovi - povidá
s výèitkú. Neboj sa nejsem já taký laktikár, jak ty, dau mi do zálohy klúèek od
auta a sem mu ho ukázau. Hledzí jak
tela na nové vráta a pomálunky, jak
pred porákú povidá - taký klúèek od
auta máme doma v tej obálce, co sem
to vyhráu milijón. To sa u zaèauo aj
mne zhorovat dýchaní a na èelo my
vystúpiu studený pot. Vybjehua sem ze
enku a muádenca nigde, eném volajaký pes sa doeu ke mne pritúlit. No
nebyuo teho inteligenta, nebyuo ani
mojého mobílu. Iua sem pro teho
mojého, suzy mi tékli jak ket konèiua tá
pjekná telenovela. Reku, podme dom,
chyc mòa lebo tady odpadnem... Tak
sme ili dom, jeden o druhého oprítí,
konc jak dvá ebráci, eèe aj ten pes
ieu za nama, no keby nás negdo streteu, konc nám mosí dat ale deset
korun, aby sme si pomohli. ak to byu
deò, to sme si pomohli. O ecko sme
doli eném proto, e sem nebyua doma, ket ten múj otvírau obálku. A sem
mu povidaua, ty u nic neotevíraj,
ádnú obálku, leda keby doeu múj
umrtní list, ale nebojsa, ty ho otevírat
nebude a jak sem to povidaua, sem
sa lakua, aj mòa to zamrzeuo, to sem
mu povidat nemoseua, chuïákovi
mojému, starému, ak já ho lúbím a
budem lúbit a za hrob.
Mari Pilná za Stupavy

Výrub stromov
Referát ochrany prírody a krajiny Mesta Stupava informuje
iadatelia o povolenie výrubu drevín - stromov a krovitých
porastov.
Chcete u¾ahèi prácu sebe aj nám?
Dreviny je moné povoli vyrúba iba v èase mimohniezdneho obdobia, to je spravidla od konca septembra do konca februára.
PRETO:
Najvhodnejí èas pre podanie iadosti na povolenie výrubu je v období, keï má drevina zelené listy, v èase vegetaèného obdobia - nako¾ko
sa vtedy dá najlepie posúdi, èi je drevina pokodená v korune, prípadne iné znehodnotenie dreviny.
Ak iadate¾ uvádza pokodenie dreviny (polosuchá koruna stromu)
tento fakt sa nedá v zimnom období jednoznaène preukáza.
Ako postupova, keï potrebujeme vyrúba strom?
1. iados sa podáva na predpísanom tlaèive, ktoré je k dispozícii na
mestskom úrade, prípadne na internetovej stránke www.stupava.sk
2. K iadosti je potrebné doloi právoplatný list vlastníctva k pozemku, na ktorom drevina rastie.
3. Ak iadate¾ nie je vlastníkom pozemku, súhlas vlastníka, nájomcu,
prípadne správcu pozemku.
4. Kópiu z katastrálnej mapy, so zakreslením drevín pre ich správnu
identifikáciu.
5. Doklad o zaplatení správneho poplatku v hotovosti do pokladne
mesta - obèania 200.- Sk, právnické a fyzické osoby - podnikatelia
2 000.- Sk
6. Dôvody preèo sa má drevina vyrúba, pecifikácia dreviny - o aký
strom sa jedná, obvod dreviny, meraný vo výke 130 cm nad úrovòou
terénu.
Na základe vaej iadosti, vykonáme miestnu ohliadku na základe
ktorej rozhodneme, ako a do kedy smiete drevinu vyrúba, a èo
musíte za vyrúbanú drevinu znovu vysadi.
U drevín sa vypoèítava spoloèenská hodnota dreviny pod¾a tabuliek a
pohybuje sa od 2 000.- do 160 000 korún. Spoloèenská hodnota sa
násobí indexom a to buï za pokodenie dreviny, alebo ak drevina
rastie v spoloèensky významnej lokalite.
referát V a P

Riadková inzercia
l Dlhodobo prenajmem kompletne zariadený 3-izbový byt
v Stupave s balkónom - plastové
okná so alúziami, nadtandartne vybavená kuchyòa, nová
chladnièka, mraznièka, keramická platòa, práèka. Vo¾ný ihneï.
Cena dohodou. Tel.: 0903 268
313
l Predám Fiat Punto, 5-dverový,
èervený, 22000 km, po STK, garáovaný v zachovalom stave r.v.
1996. Cena dohodou. Stupava
mobil 0908 564 303, dôchodci.
l Predám hnedé drevené okná
s matným sklom, otváracie. Rozmer 90x40, 60x40, 80x67,

111x67, cena 300/ks. Stupave
t.è. 02/65934510.
l Predám 2 ks garáovú bránu
drevenú,tmavú. Rozmer 210x240
cm a 200x196 cm. Vhodná aj na
iné úèely, cena 1000 Sk. Stupava
t.è. 02/65934510. Predám plechové diely na garáovú bránu
240x210 cm. Stupava 02/ 6593
4510, zn. lacno.
l Predám ovocné stromèeky,
kríky v Stupave, cena 60,- Sk/ks
(broskyne, slivky, marhule, jablone, egreové kríèky, ríbezle èierne, hrozno, maliny, tuje-bené
odrody. T.è. 02/65934510.
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