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NEPREDAJNÉ

Milí priatelia!

Nádej - krátke jednoduché slovo, ale aké ve¾mi bohaté na význam. Nádej vliala chorému
èloveku, nádej vliala tudentovi po neúspenej skúke, nádej vliala po sklamanej láske...
Nádej èloveku daná Bohom pre zmysel
a cie¾ jeho ivota. Sme pri koreni veci, ktorou
sa chcem i teraz vám, milí èitatelia Podpajtúnskych zvestí prihovori tesne pred najväèími cirkevnými sviatkami - sviatkami Ve¾kej noci roku 2004.
Lebo: Jeiovo zmàtvychvstanie je ve¾kou
nádejou pre èloveka. Jeiovo zmàtvychvstanie je ve¾kou nádejou pre kadého z nás.
Jeiovo zmàtvychvstanie je ve¾kou nádejou
pre vetkých.
Len sa pozrime na ná ivot, ktorý èlovek by
mohol úprimne prehlási, e jeho ivot bol
iba samá rados, ve¾ké astie bez problémov a akostí? Kto môe poveda, e jeho
kniha ivota je popísaná iba krásnym písmom? Kadý z osobnej skúsenosti vieme, e
hoci sme naozaj preili krásne dni, astné
dni, preili sme i dni aké a zloité. Mono
sme niekedy trpeli fyzicky, inokedy psychicky a nechýbali ani dni, kedy naa boles
bola spojená v oboje. Urèite sme privítali
kadú nádej. Boli sme ochotní podstúpi
vetko a prija kadé ponúknuté východisko.
Milí priatelia, Jei Kristus vstal zmàtvych práve preto, aby èlovek nikdy nádej nestratil.
Aby sa nikdy nedostal do situácie, kedy bude nútený kapitulova.
Ani vtedy - keï bude jeho dua stena pod
archou hriechu a bude si myslie, e jemu
Boh u nemôe odpusti.
Ani vtedy - keï náhle stratí drahú osobu
a tvoje srdce je plné bolesti
Ani vtedy - keï mono najblií sú ti nevïaèní, alebo a nepochopia.
A to preto, lebo Kristus svojím Zmàtvychvstaním posvätil nádej aj pre tú najbolestnejiu
chví¾u ivota, ba dokonca a za hranice
smrti.
Mono sa nám v urèitých chví¾ach zdalo, e
tohtoroèná zima bola nejaká dlhá. A snáï
sme aj chceli, aby u skonèila - to nevieme
ovplyvni.
Ale nae èastokrát studené a mrazivé vzahy ovplyvni môeme a to ochotou srdca vedie prija toho druhého a tak roztopi ¾ady
zloby, závisti, èi neprajnosti.
Ve¾a pokoja a silnú nádej z Jeiovho Zmàtvychvstania vetkým èitate¾om Podpajtúnskych zvestí v úprimnej láske a modlitbe vyprosuje duchovný správca farnosti Stupava
Felix Mikula

Veselé Ve¾konoèné sviatky Vám praje
redakcia Podpajtúnskych zvestí
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.

Riport
Editoriál
S¾ubovali sme zmeny,
veï po piatich rokoch existencie,
sme sa azda aj nieèomu nauèili,
na nieèo sme si zvykli, nieèoho
sa pokúsime vzda a nieèo zase
pridáme. Podpajtúnske zvesti
chceme "revitalizova",
uèesa a upravi, aby boli
preh¾adnejie, usporiadané pod¾a
témy a oblastí, o ktorých chceme
informova. V konkurencii
rôznych tlaèených médií,
ktoré popri inzercii,
ako hlavného a nosného programu aj informujú, chceme si
upevni svoje postavenie
mesaèníka, ktorý bude naïalej
zaujímavý a èítaný. Postupne
prechádzame na zmeny truktúry
a obsahu, ale nejde vetko naraz
a zo dòa na deò, musíte by
trpezliví. Pod titulkom riport sa
budeme snai podáva informácie "z hora nadol", teda od tých
najdôleitejích opatrení vlády
a ZMOS-u, cez samosprávny kraj,
Zdruenie miest a obcí Záhorskej
oblasti, pretoe sa týkajú samosprávy a tým aj obèanov,
ktorí ijú v obciach a mestách.
Pozornos budeme venova èinnosti zastupite¾stva
Bratislavského samosprávneho
kraja, pretoe ide o nau
regionálnu vládu a v EU má pre
obèana jej èinnos ve¾ký význam
i dopad. Budeme si musie
zvyka na skutoènos, e EÚ je
Európou regiónov a nie tátov.
Postupne prejdeme i k ïalím
zmenám, ktoré zvýraznia
regionálny charakter náho
mesaèníka. Vydáva noviny
v dnenej dobe nie je veru
¾ahké, ale robíme veci, ktoré
majú zmysel,
preto nám drte palce!

Riport

Samospráva
ZMOS (Zdruenie miest a obcí Slovenska) -Ministerstvo kolstva SR
potvrdilo, e po objektivizácii údajov z rozpoètu roku 2003 zostáva
nevysporiadaný dlh v regionálnom kolstve za minulý rok vo výke
357 miliónov korún, z toho na koly v zriaïovate¾skej pôsobností obcí
a miest tento dlh predstavuje 246 mil. korún. Situácia v tomto roku nie
je ruová, z poètu 1669 miest a obcí, ktoré sú zriaïovate¾mi základných kôl, má nií rozpoèet v porovnaí s vlaòajkom 598 miest.
V roku 2003 náklady na kolské zariadenia predstavovali 7,899 miliardy korún, v tomto roku je to len 5,663 miliárd, z èoho vyplýva, e
rozpoèet je na financovanie materských kôl, jedální, kolských
klubov detí je poddimenzovaný minimálne chýba 16,4% rozpoètovaných prostriedkov. ZMOS iada ministerstvo, aby najneskôr do 30.
marca t.r. prepoèítalo normatívy pre materské koly, pre základné
umeleceké koly a kolské zariadenia v kompetencii miest a obcí a
aby bola dodraná zákonná povinnos-garantovanie 95% nákladov
skutoènosti minulého roku.
(prevzaté, krátené: ON è.14)
Energetické poradenstvo
Od pondelka 15. marca sa vo vetkých krajských mestách zaèal realizova projekt "Úspory energie- bezplatné energetické poradenstvo".
V servisných centrách Stavebnej sporite¾ne Wüstenrot sú k dispozícii
experti stavebného a strojárskeho ininierstva a energetiky, ktorí
budú poskytova bezplatné poradenstvo svojím klientom v oblasti
vykurovania, zatep¾ovania, prípravy teplej i studenej vody, tepelnotechnických vlastností stavebných kontrukcií, dispozièného rieenia objektov, obnovite¾ných energetických zdrojov, atï. Poradentsvo
je urèené domácnostiam, spoloèenstvám vlastníkov bytov a irokej
verejnosti. Poradne budú kadý pondelok a stredu od 14.00 do 18.00
h a je potrebné sa vopred objedna na t.è. 02/59300091. Viac informácií: www.e-filip.sk.
Monosti èerpania financií z fondov a programov EÚ pre samosprávy. Èasové termíny sú orientaèné
w PHARE CBC Spoloèný fond malých projektov, Slovensko-Rakúsko
Uzávierka pre podávanie iadostí: 30. apríl 2004
w PHARE CBC Cezhranièná spolupráca - ivotné prostredie Slovensko- Maïarsko, predpokladaný termín výzvy-apríl 2004
w Grantová schéma pre rozvoj CR (iadate¾om môe by samospráva
a malé a stredné podnikanie), predbený termín: jún 2004
w Operaèný program Základná infratruktúra - Budovanie informaènej spoloènosti (samopráva, verejné rozpoètové organizácie), apríl
2004
w Intitucionálna infratruktúra v oblasti regionálneho rozvoja (samospráva, MVO,RRA) apríl 2004
w Ministerstvo kultúry - grantový systém III.kolo
1. podpora ochrany pamiatkového fondu
2. Podpora lieteratúry, kniníc
3. Podpora audiovízie a kinematografie
4. Podpora rozvoja a prezentácie súèasného umenia a kultúrnych
aktivít, apríl-máj 2004
Info: info@msks-stupava.sk
Èítajte Obecné noviny, www.obecnenoviny.sk
e-mail:inprost@inprost.sk
kontakty a spoluprácu za úèelom odovzdávania výsledkov výskumu a vývoja technológií medzi intitúciami. Zároveò budú
prispieva k vytváraniu èo najlepích podmienok pre priame
nadväzovanie kontaktov medzi
spoloèenskými a ekonomickými
organizáciami. Osobitnú pozornos budú venova vytváraniu
podmienok pre spoluprácu podnikate¾ských subjektov z územia
zmluvných strán. Zmluvné strany sú si vedomé toho, e výmena v oblasti kultúrnej, umeleckej,

Z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
Dohoda o spolupráci
Zastupite¾stvo BSK schválilo dòa
25.2. Dohodu o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Regiónom Brusel hlavné mesto Belgického krá¾ovstva. Zmluvné strany sa budú
usilova podporova a posilòova
vzájomnú spoluprácu na základe trvalého partnerstva v ekonomickej oblasti, v oblasti európskej integrácii, ochrany ivotného prostredia, územného pláno-

vania, kultúrneho dedièstva, rozvoji úloh, fungovania a financovania regionálnych intitúcií,
spolupráce medzi regionálnou
a miestnymi samosprávami,
v oblasti rozvoja vedy a technológií. V súlade s týmto budú
zmluvné strany napomáha
a u¾ahèova najmä výmenu informácií, skúseností a poznatkov
v spomínaných oblastiach, výmenu expertov a vzdelávanie
úradníkov vo verejnej správe,
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vzdelávacej, portovej a osobitne výmeny medzi mládeou
v týchto oblastiach by mohli
prispie k rozvoju oboch regiónov a k ich vzájomnému zblíeniu. Zmluvné strany vtvoria
zmieanú komisiu, ktorú budú
tvori poslanci a úradníci oboch
zmluvných strán, ktorá bude
navrhova vykonávací program
na obdobie dvoch a troch rokov, ako aj spôsoby financovania
O zabezpeèení liekmi
Poslanci BSK na zasadnutí dòa
25.2.2004 prerokovali správu
o zabezpeèení liekmi a lekárenskou starostlivosou v kraji. Materiál informoval o súèasnom
stave zabezpeèovania obyvate¾stva liekmi za podmienok zníených zásob liekmi vo verejných lekáròach. V práve sa
uvádza, e v okrese Malacky je
14 lekární, 3 poboèky a dve výdajne zdravotníckych pomôcok, hustota lekární na poèet
obyvate¾ov v malackom okrese
predstavuje jednu lekáreò na
5000 obyvate¾ov (priemerná
hustota v kraji je 4000 obyv./1
lekáreò). Pohotovostná lekárenská sluba je v Bratislave zabezpeèená nasledovne - lekáreò pod Manderlom, Nám. SNP
20, Univerzitná lekáreò, Ruinovská 12 (Lekáreò Vitamin,
Záhradnícka 45), Lekáreò Pokrok, Raèianska ul., Lekáreò Vitalita, Líèie údolie 57 (Lekáreò
Ambra), lekáreò na Streènianskej, Streènianska 20 (lekáreò
Mandragora). V okrese Malacky
pri poskytovaní lekárenskej pohotovosti sa jednotlivé lekárne
v Malackách striedajú.
V súvislosti so zavedením novej
kategorizácie liekov a zdravotníckych pomôcok dolo k výraznému posunu v neprospech
pacienta. S tým súviseli aj 2 iadosti na preetrenie správnosti
poplatku. Hoci sa zistilo, e chyba pri prepoète doplatku bola
spôsobená novým lekárenským
programom, poslanci kontatovali, e odstraòovanie týchto
chýb je v záujme samotnej lekárne. Poslanci odporuèili farmaceutovi BSK prejedna monosti zlepenia poskytovania
aktuálnych informácií o zozname a cenách liekov pre verejnos.
Viac na www.region-bsk.sk

Riport
Jozef Ondrejka novým predsedom ZOZO

Z UZNESENIA è. 14 konaného 26. marca
2004 vyberáme:

Zdruenie miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO) na svojom 14. sneme, ktorý sa konal 24. 3. 2004, zvolilo na ïalie funkèné obdobie za
svojho predsedu RNDr. Jozefa Ondrejku, primátora mesta Malacky.

Zohor - Obecné zastupite¾stvo
A.Berie na vedomie:
1. rokovanie so spoloènosou
PRO-TEL o umiestnení stoiara s
anténami pre rádiotelefónnu sie
EUROTEL, základòová stanica
Zohor,
2. správu z rokovania komisie výstavby, P a ÚP,
3. správu z rokovania komisie
kultúry, portu a sociálnych vecí,
4. správu p. starostky o výberovom konaní na miesto riadite¾a
Z a M a o spôsobe financovania Z a M,
5. informáciu p. starostky o úlohách, vyplývajúcich zo Z.z.
314/2001 - zákon o ochrane pred
poiarmi,
6. správu p. starostky o spoloènom rokovaní s Povodím Dunaja
Bratislava, o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov v intraviláne k.ú. obce Zohor zapísaných
na LV obce Zohor.

ZOZO, ktoré vzniklo pred 14 rokmi, je stavovskou organizáciou miest
a obcí okresov Malacky, Senica a Skalica. Primátori a starostovia sa
raz roène stretávajú na sneme, v medziroènom období èinnos zdruenia koordinuje Rada ZOZO. Hlavnými bodmi programu ostatného
snemu boli správa o èinnosti, správa kontrolnej komisie, vo¾ba predsedu a podpredsedov a vo¾ba delegátov na 14. snem Zdruenia
miest a obcí Slovenska (uskutoèní sa v dòoch 20. - 22. apríla v Bratislave). Hosom snemu ZOZO bol aj Viktor Niòanský, splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy. Primátorov a starostov informoval o pripravovanej reforme fikálnej decentralizácie a komunálnej
reforme. Medzi ïalích hosov snemu patrili poslanec NR SR Duan
Èaploviè a podpredseda ZMOS Vladimír Bajan.
Jozef Ondrejka krátko po svojom zvolení povedal: "V nasledujúcich
dvoch rokoch ivota ZOZO by som rád nadviazal na doterajie výsledky práce zdruenia. Medzi prioritné úlohy bude patri zintenzívnenie prenosu informácií zo ZMOS k samosprávam a kolení primátorov
a starostov predovetkým v oblasti rýchlo sa meniacej legislatívy.
Ïalím cie¾om je príprava kvalitných projektov, ktorými sa bude zdruenie uchádza o zdroje z eurofondov." Úèastníci snemu za podpredsedov zvolili RNDr. ¼ubomíra Parízka, primátora Senice a Ing. Stanislava Chovanca, primátora Skalice. Funkèné obdobie nového predsedu a podpredsedov je dvojroèné.
Kancelária prvého kontaktu (034/7966123)

B. Schva¾uje:
1. návrh zmluvy medzi obcou Zohor a H.C.K. Group s.r.o. Bratislava o nadstavbe bytov v objekte
M, kolská 2,
2. zadanie vypracovania urbanistickej túdie zóny nebytových
priestorov od hasièskej zbrojnice
ku vchodu tadióna,
3. predåenie nájmu sluobného
bytu v hasièskej zbrojnici v zmysle iadosti do 30.6.2006, bez
monosti ïalieho predåenia,
4. výku nájomného na tento byt
vo výke 900,- Sk/mes. od 1.7.

Zasadnutie mestského zastupite¾stva

Stupava - Rokovanie mestského zastupite¾stva v Stupave zvolal primátor mesta na tvrtok 1. apríla s nasledovným programom: kontrola uznesení, Správa o správnosti vyrubovania správnych poplatkov v podmienkach samosprávy., Veobecne záväzné nariadenie
mesta Stupava è. 3/2004 " Vymedzenie plôch na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Stupava pre vo¾by poslancov do
Európskeho parlamentu dòa 13. júna 2004", Príprava volieb prezidenta SR a referenda - informácia, Závery zo zasadnutia názvoslovnej komisie, schválenie nových názvov ulíc, Urèenie poètu èlenov
a zloenia rád pre kolské a predkolské zariadenia, Odpredaj
pôvodného pozemku p.è. 1826 a p.è. 1827 v k.ú. Stupava - lokalita
ul. Lesná, Správa o èinnosti Mestskej polície Stupava za mesiac
február 2004, veci majetkové, Interpelácie, rôzne, návrh uznesenia.
-msú-

2004,
5. VZN o spôsobe urèenia úhrady, o výke úhrady a spôsobe
platenia úhrady za opatrovate¾skú slubu,
6. VZN è. 1/2004 - zásady postupu pri prijímaní, vybavovaní
a kontrole sanosti fyzických
a právnických osôb a pri vybavovaní petícií v podmienkach obce,
7. VZN è. 2/2004 o chove, vodení
a draní psov na území obce
Zohor,
8. èlenov novej rady koly pri Z.
C. Poveruje:
1. pracovníka OcÚ na úseku výstavby, P a ÚP zapracova vetky
úpravy a opravy objektu M do
stavebného povolenia,
2. pracovníka OcÚ na zadanie
vypracovania súdnoznaleckého
posudku na rozostavané kúpalisko na Poiarnickej ulici.
D. Neschva¾uje:
1. prenájom priestorov bývalej
poty pre iadate¾ov na podnikanie, z dôvodu zlého technického
stavu budovy.
E. Súhlasí:
1. so zámenou parciel v lokalite
"Záhumenice",
2. so zadaním vypracovania GP
na pozemky, ktoré sú v správe
Slov. pozemkového fondu a zároveò s vypracovaním súdnoznaleckého posudku za úèelom odkúpenia týchto pozemkov obcou
Zohor.

Kalendár celoroèných podujatí
690. výroèie prvej písomnej zmienky
o obci Zohor

Opýtali sme sa za Vás...
Ing. Jána Belea primátora mesta Stupava

PpZv: Na verejnos prenikli informácie o úspenom dorieení odpredaja pozemku bývalého mestského kúpaliska a tie o ïalích
plánovaných odpredajoch majetku mesta. Ako mesto pouije peniaze z predaja majetku mesta?
Ing. J. Bele: Skutoène je pravdou, e po urèitých prieahoch a nedorieených podmienok kúpno-predajnej zmluvy sa podarilo preda
spomínaný areál mestského kúpaliska a kupujúci mestu uhradil dohodnutú cenu. Na predaj sú i ïalie pozemky, ktoré boli ponúknuté
verejnou ponukou, teda transparentným spôsobom. Získané finanèné prostriedky sú zatia¾ uloené a z rozhodnutia mestského zastupite¾stva sa pouijú na kofinancovanie projektov, ktoré pripravujeme na
èerpanie prostriedkov zo trukturálnych fondov EÚ. Momentálne je
mesto zaaené úverom vo výke 16 mil. korún, èo predstavuje necelých 2000 korún na jedného obyvate¾a. Mesto má v pláne pokraèova
vo výstavbe kanalizácie. V rámci kohézneho fondu sa pripravuje iados na spolufinancovanie odkanalizovania Pomoravia, do projektu
sú zahrnuté miestne projekty Malaciek, zdruenie obcí okolo Gajár
a mesto Stupava ako celok vrátane intenzifikácie ÈOV. Ïalím zámerom je vypracovanie projektu na zásobovanie pitnou vodou, pretoe
momentálne je mesto zásobované zo zdroja s kapacitou pre 9000
obyvate¾ov, prièom rozvoj mesta plánuje v priebehu desiatich rokov
nárast obyvate¾ov na dvanás tisíc. Tie z tohto h¾adiska odkladáme
peniaze z predaja majetku ako rezervu pre kofinancovanie rozvojových programov, teda myslíme na budúcnos náho mesta a jeho
obyvate¾ov.

- podujatia zamerané na rozvoj mikroregiónu a cezhraniènú
spoluprácu
Apríl 2004
10.4.2004 - VE¼KONOÈNÝ BASKETBALOVÝ TURNAJ VIII.
ROÈNÍK (organizátor: ROCONABA, Základná kola - telocvièòa)
11.4.2004 - OLDIES PARTY (organizátor: FC Zohor, Kultúrny dom
v Zohore)
30.4.2004 - ZOHORSKÁ MÁJA - Zohor v EÚ
·postavenie máje pred Kultúrnym domom v Zohore s kultúrnym
programom
Máj 2004
1.5.2004 - MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
- V. roèník súae drustiev z mikroregiónu a Èeskej republiky druobné stretnutie a prehlbovanie vzahov
(organizátor: RINCOP, Areál zdravia v Zohore)
8.5.2004 - SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMA - SVÄTÝ FLORIÁN, patrón
hasièov
(organizátor: Dobrovo¾ný hasièský zbor, pred Poiarnou zbrojnicou)
9.5.2004 - DEÒ MATIEK - slávnostná akadémia
(organizátor: Základná kola v Zohore a Obecný úrad Zohor,
Kultúrny dom v Zohore)
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Z obcí
Poslanci o èinnosti polície

Zahranièná firma h¾adá hlavnú úètovníèku s praxou min. 5 rokov vo výrobnom závode. Znalos nemeckého jazyka a skúsenosti v programe SAP a HERCULES SOFTIP výhodou. S nástupom ihneï.

Stupava- Správu o èinnosti Mestskej polície Stupava za mesiac február 2004 pripravil na zasadnutie mestského zastupite¾stva dòa 1.
apríla náèelník mestskej polície R. Buchta. Za sledované obdobie prísluníci polície zaznamenali na úseku ochrany ivota a zdravia tyri
prípady. Bol nájdený granát z druhej svetovej vojny v lokalite za novým cintorínom. Privolaní pyrotechnici granát znekodnili. V lokalite
na Lintávoch bola prepadnutá ena. Hliadka spolu s prísluníkmi OO
PZ zadrali vozidlo s páchate¾om. Polícii bol nahlásený prípad domáceho násilia, ktoré spôsobil svojej bývalej manelke mu v podnapitom stave. Polícia bola privolaná k prípadu náhleho úmrtia. V oblasti
dodriavania VZN a obèianskeho spolunaívania bol hliadkou odchytený túlavý pes pre ktorého si prila jeho majite¾ka na základe
výzvy miestnym rozhlasom. Ïalej boli odchytené psy na ulici Wolkerovej, na Hlavnej, majitelia dostali blokové pokuty. Polícia zakroèila
i pri ochrane majetku - boli nahlásené krádee, mení poiar na benzínovom èerpadle. Osobitným prípadom bolo nahlásenie majite¾a domu na Hviezdoslavovej ulici. Majite¾ domu mal váne podozrenie, e
sa do jeho domu chce niekto vláma cez povalu. Hliadka zistila, e na
povale bol prebúraný otvor do predajne, majite¾ zlodejov svojím hluèným správaním vyruil a utiekli z miesta èinu. Prípad prevzala OO PZ,
nako¾ko sa jedná o pokus vlámania.
Hliadka asistovala pri dopavných nehodách, ktoré sa stali na ul. Ferdia Kostku a na ul. Záhumenskej.
V budúcom období sa kontrolná èinnos polície zameria na dodriavanie zákazových znaèiek a správneho parkovania.
-msp-

Náplò práce
- zodpovednos za celé úètovníctvo spoloènosti
- vedenie kompletnej agendy v spolupráci s ostatými èlenmi
úètovného oddelenia
- kontrola náleitostí dokladov odovzdaných k zaúètovaniu
v súlade s platnými zákonmi a vnútropodnikovými smernicami
- zaúètovanie dokladov, kontrola správnosti úètovných zápisov,
kontrola DPH, mesaèné priznania k DPH
- evidencia HIM, DHIM, vrátane úètovných a daòových odpisov
- príprava úètovnej uzávierky a úètovného auditu
- spolupráca s audítormi, s daòovými poradcami,
s kontrolnými orgánmi
- príprava podkladov pre daòové priznanie
a zostavenie daòového priznania
- kontrola správnosti faktúr z h¾adiska ich preplatenia
- spolupráca pri inventarizácii
- zaúètovanie dokladov z evidencie skladov
- sledovanie saldo konta poh¾adávok a záväzkov
a následná príprava zápoètov
- spracovanie tatistických výkazov
- zakladanie úètovných dokladov
Doplòujúce poiadavky na zamestnanca
- vzdelanie ekonomického smeru - úplné stredokolské s maturitou
- profesionálne skúsenosti na pozícii úètovníka
s min. praxou 5 rokov vo výrobnom závode
- znalos s aplikáciou úètovných programov
- znalos nemeckého jazyka
- skúsenosti s roènou uzávierkou
- PC - Microsoft Office - Excel, Word
- znalos truktúry úètovných software - podmienkou
- komunikatívnos, zodpovednos, flexibilita

Rieenie kriovatky
Stupava - U nieko¾ko rokov Stupavèanov trápi bezpeènos na
Hlavnej ulici, ktorá je ohrozená
nadmerným dopravným zaaením tejto "tepny" mesta. Dopravná situácia sa nezlepuje, skôr
naopak je stále viac kritická, najmä v èasti pri Základnej kole,
kde sú ohrozeniu vystavené kolopovinné deti. Na zasadnutí
MsZ prednosta úradu Ján Valachoviè informoval o dopravnom
rieení kriovatky ulíc Hlavná kolská - Zdravotnícka vybudovaním cestnej svetelnej signalizácie pre prechod peích. Predloil návrh rieenia vypracovaný
spracovate¾om P.T. ininiering
Koice. Projekt navrhuje riei
situáciu intaláciou cestnej svetelnej signalizácie. Ïalou monosou je rieenie kriovatky vybudovaním kruhového objazdu.
Kompletná svetelná kriovatka je

nesporne finanène nároènejia
(cca 2 mil. Sk). Dopravný inpektorát neodporúèa túto alternatívu
z dôvodu monosti preplòovania
- zahlcovania komunikácie vozidlami smerom Bratislava - Malacky. Mesto nemá zistené orientaèné cenové relácie výstavby kruhového objazdu. Poslanec Ing.
Jaroslav Majtan navrhol vybudovanie kruhového objazdu na
kriovatke ulíc Rímska - Malacká
- Námestie Slovenského povstania. Poslanci zobrali informáciu o
svetelnej signalizácii ulíc Hlavná kolská - Zdravotnícka na vedomie. Uloili prednostovi úradu
predloi návrh technického rieenia a vetkých náleitostí súvisiacich s monou realizáciou
kruhového objazdu ulíc Hlavná kolská - Zdravotnícka vrátane
predpokladu finanèných nákladov.
-ps-

Kontakt: Ing. Smolka, Tel.: 0908 719 272

Stretnutie organizátorov

Stupava - Pracovné stretnutie - wokshop pre organizátorov kultúrnych, spoloèenských a portových podujatí v naom regióne a v regióne v susednom Rakúsku pripravuje Mestské kultúrne stredisko
Stupava a Klub Morava March. Podujatie je zamerané na výmenu informácií, monosti spoloènej propagácie a kultúrnej výmeny, predstavenie jednotlivých podujatí a monosti spoloèného plánovania
v tejto oblasti. Najmä po vstupe do EU sa predpokladá, e kultúrna
výmena a spoloèné podujatia budú benou súèasou spoloèného
euro-regiónu. Pochopite¾ne nebude to odrazu, veï máme sa èo uèi
i v oblasti regionálnej spolupráce a plánovaní, ale musíme sa na túto
novú situáciu pripravi. Prvým krokom bude zoznámenie sa s aktivitami a ich organizátormi, aby sme o sebe aspoò vedeli... Veríme, e
budú nasledova ïalie kroky,ktoré povedú k uej spolupráci v prospech obidvoch regiónov. Seminár sa uskutoèní dòa 13. apríla 2004
v Kultúrnom dome v Stupave. Info: 02/6593 4312 Ing. Slezáková.

Parkovisko na Hlavnej

Stupava Investièná akcia - parkovisko na Hlavnej ulici bola plánovaná
u v minulom roku. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok
koncom roka poslanci rozhodli o jej realizácii zaèiatkom marca t.r.
Zemné práce a úprava terénu u zaèali a pri nasadenom tempe sa
predpokladá, e do polovice apríla bude parkovisko vybudované.
V centre mesta sa tak vytvorí cca 27 parkovacích miest.Napriek kritickej situácii s parkovaním v naom meste je len ve¾mi sporadicky
vyuívané mestské parkovisko - plocha bývalého trhoviska na ulici
Mlynskej. Pokým nepríde k tvrdým opatreniam, bude naïalej opustené, veï nedá sa budova parkovacia plocha pred kadým obchodom na Hlavnej ulici,aby sa vyhovelo vetkým pohodlným. Navye
dnes je u moderné a v záujme ochrany ivotného prostredia aj vyuívanie bicyklov pre miestnu dopravu, my sme zvyknutí na automobily, ktorým musí ustúpi vetko, èo stojí v ceste ?! Stavbou parkoviska zaèína I. etapa úpravy peej zóny. Pokraèova bude úpravou
verejných priestranstiev a chodníkov smerom k námestiu Sv. Trojice.
Zároveò sa pripravujú regulatívy architektonického rieenia ulice,
stanovenie línie, výkových pomerov a farebnosti fasád.
-msú4

Z obcí
Mesto podalo iadosti
Stupava Poslanci MsZ v Stupave prijali Návrh zmien kapitálového
rozpoètu mesta Stupava k 1. marcu 2004. Návrh vychádza zo skutoènosti, e mesto podalo iadosti na dotácie zo tátneho rozpoètu
(FRB) prostredníctvom Krajského stavebného úradu Bratislava.
Podmienkou pre podanie iadostí je presná identifikácia investièných
akcií. V tomto prípade ide o výstavbu ininierskych sietí v lokalite výstavby rodinných domov realizovaných spoloènosou HANZA Slovakia, ïalej je to prístupová komunikácia a parkovisko Námestie M. R.
tefánika a výstavba ininierskych sietí na ulici Lúènej.

Stretnutie s rodièmi
Stupava - V súvislosti s prechodom kompetencií z oblasti kolstva na samosprávy a so zmenami financovania prenesených
a originálnych kompetencií sa vo
tvrtok 25. marca konalo verejné
prerokovanie opatrení týkajúcich
sa prevádzkovania kolskej jedálne. Primátor Ing. Ján Bele informoval prítomných rodièov,
ktorých deti sa stravujú v kolskej jedálni, o situácii, v ktorej sa
stupavské kolstvo nachádza.
Zo zákona jednoznaène vyplýva,
e prevádzkové náklady na koly
a kolské zariadanie budú vykryté do výky 95% nákladov minulého roku. Skutoènos je vak
nejasne zahmlená rôznymi výkladmi zákona, najmä vo vzahu
k financovaniu kolských zariadení, do ktorých pod¾a nového
èlenenia patria kolské jedálne,
kolský klub detí, základná umelecká kola a materské koly.
Tieto patria medzi originálne
kompetencie a za ich financovanie nesie zodpovednos zriaïovate¾, v tomto prípade mesto.
Ete menej jasné je, ako bude
tát prispieva na kapitálové výdavky, tzn. opravy budov, keïe
sa zatia¾ hovorí len o havarijných
situáciách, ktoré sú definované
ako dôsledok rôznych ivelných
pohrôm. Dôvodom pre stretnutie
s rodièmi bolo zvýenie ceny
stravného pre deti, ktoré sa stravujú v kolskej jedálni. Zvýenie
ceny uviedol riadite¾ koly Mgr.
Ladislav Csillaghy, ktorý okrem
iného povedal, e napriek novému chápaniu pôsobenia koly
a kolskej jedálne, snaí sa nerobi rozdiely medzi týmito prevádzkami, skôr h¾adá také rieenia, aby tieto dve dnes u samostatné jednotky, pôsobili pozitívne v prospech iakov a ich rodièov. kolská jedáleò poskytuje
dôleitý servis pre deti a jej existencia a bezproblémové fungovanie podporujú dobrý imid
koly. Zvýenie ceny stravnej
jednotky predstavuje 50 korún

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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na jeden mesiac, bez administratívnych poplatkov je to dokonca
len 43 korún, ktorými rodièia prispejú na prevádzkové náklady
jedálne. Mesaène táto èiastka
predstavuje 17 200 korún, peniaze budú pouité na nákup èistiacich prostriedkov, obnovu vybavenia prevádzky, èím sa zvýi
jej úroveò a kvalita poskytovaných sluieb. Iná situácia je pri
kolskom klube detí, kde sa
predpokladá ove¾a vyí deficit
finanèných prostriedkov. Momentálne zákon dovo¾uje vybera
poplatok vo výke 20-50 korún
na iaka a mesiac, aby sa vyrovnal chýbajúci rozdiel, muselo by
sa na iaka vybera a tristo korún mesaène.
Rodièia prijali informáciu riadite¾a
vcelku pozitívne, niektorí navrhovali, aby zvýenie bolo ete vyie. Riadite¾ koly oponoval tým,
e sa v jedálni stravujú aj deti zo
sociálne slabích rodín a nie je
úèelom tohto opatrenia zníenie
poètu stravníkov, èo by nepriaznivo ovplyvnilo ekonomiku prevádzky a dopad by bol skôr
opaèný. Rodièia sa informovali aj
na kvalitu a mnostvo podávanej
stravy. Vedúca jedálne p. Morávková na tieto pripomienky povedala, e deti, ktoré rastú a sú vo
vývoji potrebujú aj raòajky aj desiatu, obed, ktorý dostávajú spåòa predpísané normy a musí
stravníkom postaèova. Iná vec
je, e deti nejedia polievky, vyberajú si medzi jedlami, nedojedia
obed, lebo sa ponáh¾ajú za svojimi ïalími povinnosami. Mnohokrát plytvajú s potravinami a to
i s ovocím. Je moné pozorova
i nesprávne stravovacie návyky,
kedy jediným "chutným jedlom "
pre mnohých sú èipsy zapíjané
pepsikolou. Rodièia vyjadrili pochopenie pre zvýenie ceny
stravného, nako¾ko pre väèinu
z nich, ktorí sú zamestnaní, neprichádza do úvahy iná alternatíva, ktorou by zabezpeèili pre
svoje deti obed.
-ps-

Z obcí
"Èistý Zohor"

- verejné priestranstvo è. 7 pri pohostinstve"Ponorka" a pomník
padlých - p. Mifkoviè Vladimír a OZ Rinkop
- verejné priestranstvo è. 8 "Cukráreò" - p. Samochinová Mária
- verejné priestranstvo è. 9 "Kvetinárstvo Iskra" - p. Urbanièová Emília
- ostatné kríe a kaplnky v intraviláne a extraviláne obce Zohor - p.
Zálesòák Peter.
Ïakujeme vetkým prihláseným a etablovaným organizáciám, záujmovým skupinám a kolektívom pôsobiacich v obci Zohor za zapojenie sa do starostlivosti o nae okolie.
starostka obce Zohor

Dòa 17.3.2004 sa konalo zahájenie súae ekologického programu
na tému "Èistý Zohor - starajme sa o èistý vzduch, udrujme a zve¾aïujme si obec za prítomnosti starostky obce ¼ubice Havranovej,
predsedu komisie Ing. arch. Petra a zástupcov organizácií, záujmových skupín a kolektívov pôsobiacich v obci Zohor so slávnostným
zápisom do Pamätnej knihy obce.
V obci Zohor sa nachádzajú parky a verejné priestranstvá, o ktoré sa
budú v zmysle kritérií súae nepretrite stara a udrova organizácie,
záujmové skupiny a kolektívy do 29.10.2004. Vyhodnotenie súae
bude dòa 24.11.2004 o 17.00 hod slávnostným zápisom do Pamätnej
knihy obce.

Zohorský "Èaj o iestej"

V nede¾u 7. marca sa v útulne upravenom vestibule miestneho Kultúrneho domu v Zohore konalo posedenie s témou obnovite¾ných zdrojov energií a ich aplikácií pre domácnosti. Téma vysoko aktuálna pre
naich obèanov hlavne v dnených èasoch neustáleho zvyovania
cien za energie. Akcia bola usporiadaná OZ ROCONABA v spolupráci s miestnym OcÚ. Na úvod bol oficiálne vyhlásený obecný projekt
"Èistý Zohor" naou p. starostkou ¼. Havranovou. Náplòou tohto projektu, ktorý sa stretol s mimoriadne vysokým záujmom obèanov naej
obce je prispie ako u sám názov hovorí k èistejím uliciam, parkom
a ostatným verejným priestranstvám. Potom u za príjemnej vône
rôznych druhov èajov sa mohla rozbehnú diskusia. Na úvod vystúpil
p. Jáno starosta obce Cerová a spolu s manelkou p. Jánoovou
nám predstavili obecný projekt prvej komerènej veternej elektrárne
Cerová. Po pútavom predstavení projektu prili na rad otázky naich
zvedavých obèanov. Potom bola na rade téma predstavovaná p. Ing.
Arch. Jurdákom, ktorý nám zo svojho poh¾adu priblíil moderné koncepcie stavby rodinných domov za pouitia moderných progresívnych technológií. Samozrejme zvedavé otázky naich obèanov,
hlavne záujemcov o stavbu nových domov poriadne zamestnali náho hosa. Potom to bola téma momentálne vysoko aktuálnych tepelných èerpadiel, ktorú nám predstavil p. Ing. Dudek. Jeho príspevok
bol mimoriadne zaujímavý keïe sa jedná o náho obèana, ktorý momentálne stavia svoj vlastný rodinný dom. Diskusia bola tie ve¾mi prínosná.
KKK

Rozdelenie parkov:

- park pred pohostinstvom Vendelín (Dolná ul.) a pri svätom Floriánovi
(Na záhumní) - Dobrovo¾ný hasièský zbor
- parky pri obchodnom dome M-Market, Kultúrnom dome a Domom
sluieb - ROCONABA
- park pri svätej trojici (Struhárová a Záhradná ulica - Základná kola
- park pri kostole z pravej strany (Nám.1.mája) - p. arközy Miroslav
- park pre peciálnou základnou kolou (okrem pomníka padlých)
(Nám.1.mája) - Kresanská mláde
- park pred "enk u Kratochvíla" (Nám.mládee) - bytový dom C a
bytový dom Nám. mládee 8
- park pred bytovým domom C (Lábska a Domkárska ul.) - Èervený
krí a PZ Havran
Rozdelenie prísluných areálov a verejných priestranstiev:
- areál Základnej koly - Základná kola
- areál Materskej koly - Materská kola
- areál zdravia - FC Zohor, TK Zohor, OZ Rinkop, OZ Roconaba, ZTÈ
- verejné priestranstvo è. 1 - bytový dom A
- verejné priestranstvo è. 2 - bytový dom B
- verejné priestranstvo è. 3 - bytový dom C
- verejné priestranstvo è. 4 - bytové domy na eleznièiarskej ulici è.
12,14 a 16
- verejné priestranstvo è. 5 - bytové domy na Staniènej ulici 13 a 15
- verejné priestranstvo è. 6 - bytové domy na kolskej ulici è. 1 a 3

STAVMIX plus, spol. s r.o.
eleznièná 53, Stupava
tel.: 02/ 6593 4733, 6593 5880
Váený zákazník!
Dovo¾ujeme si upriami vau pozornos na predajcu stavebných materiálov
- STAVMIX Plus s.r.o. Stupava, ktorý vám ponúka spoluprácu pri realizácii vaich stavebných plánov.
Ponúkame iroký sortiment stavebných materiálov renomovaných výrobcov pre zabezpeèenie vaej stavby od základov a po strechu.
V prípade, e sa rozhodnete vyui nae sluby, máme pre vás pripravený systém sluieb a objektových zliav, ktoré vám znaène u¾ahèia
prácu, èas a hlavne peniaze.
Podobne máme pre vás pripravený balík sluieb pre prípad, e sa rozhodnete vymeni starú strenú krytinu za novú, respektíve vybudova
obytné podkrovie.
Bliie informácie o naich slubách Vám poskytnú obchodní zástupcovia:
· pre strené materiály
0903 296 777
· pre murovacie materiály 0903 211 070

6

Z obcí
KKK Na záver vystúpil p. Ing. Rzyman z Kuchyne, ktorý nám prezentoval komplexný poh¾ad na diskutovanú problematiku so zameraním vyuitia malých vodných a veterných elektrárni pre domácnosti.
Bez povimnutia neostali ani slneèné kolektory, izolaèné materiály
a iné rieenia pre nízko energetické stavby.
Celá akcia sa niesla v príjemnej atmosfére, diskusie boli prínosom pre
kadého. Akcia mala mimoriadne vysoký úspech preto do budúcnosti uvaujeme o opakovaní tohto podujatia.
Na záver celého podujatia bol zorganizovaný slávnostný banket v príjemnom prostredí miestnej retaurácii "U ulaja", ktorému týmto ïakujeme za jeho sponzorskú podporu naich aktivít.
Nasledujúcou témou budúceho "Èaju o iestej" je pre obec mimoriadne zaujímavá téma projektu obecného Intranetu s monosou pripojenia na Internet "Zohor On-line", ktorý sa bude kona 23. mája vo vestibule miestneho KD, bliie informácie o vetkých naich aktivitách
nájdete na stránke http://roconaba.webpark.sk v kalendári podujatí
na tento rok.
OZ ROCONABA

Chovate¾ská prehliadka po¾ovníckych trofejí
v Bratislave - Záhorskej Bystrici

Záhorská Bystrica - Tak ako kadý rok sa po¾ovníci z revírov po¾ovníckych zdruení v organizaènej truktúre MsO SPZ Bratislava a Mestských lesov Bratislava stretli na Chovate¾skej prehliadke po¾ovníckych
trofejí, aby vyhodnotili trofeje z ulovenej zveri za po¾ovnícku sezónu
2003/2004. Verejná prehliadka trofejí sa konala v Spoloèenskom do-

PRACOVNÉ, PORTOVÉ
DETSKÉ, PO¼OVNÍCKE

ODEVY, OBUV
RUKAVICE
K¼ÚÈOVÁ SLUBA
J. Krá¾a 1,
900 31 Stupava
mobil: 0905 541 848

Ing. R. Hurbaniè, Ing. J. Granec, J. Hasoò, Z. Maro (organizátori podujatia)

- 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

me v Záhorskej Bystrici v dòoch 27. - 28. marca.
V nede¾u bolo vyhodnotenie trofejí a sprievodná akcia "Obhospodarovanie danielej a muflónej zveri v prírodných podmienkach Malých
Karpát". Medzi najsilnejími trofejami v roku 2003 sa umiestnili v kategórii daniel trofej Milana Vinklera (Devínska Kobyla) 168,17 bodov,
v kat. srnec - trofej Petra Krista (Rusovce-Èunovo) 110,95 b., v kat.
diviak trofej tefana Turanského (PZ Holý Vrch) 110,95 b., v kat. líka
trofej tefana Poláka (Rusovce-Èunovo) 24,4 b., v kategórii muflón
trofej Daniela Petruku (Mestské lesy) 185,95 b., bodové hodnotenie
v spomínaných kategóriách je ocenené bronzovou medailou. V kategórií jeleò získala najvyie ohodnotenie trofej Mariana Krista - 130,40
b. (zdroj: Katalóg trofejí Chovate¾skej prehliadky po¾ovníckych trofejí
zveri ulovenej v roku 2003 Bratislava-Záhorská Bystrica).Súèasou
chovate¾skej prehliadky bola i výstava trofejí ulovenej zveri
bratislavskými po¾ovníkmi v uplynulých po¾ovníckych sezónach.
text: ps, foto: pr
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Z obcí
Èo sme urobili pre deti a mláde

Marec mesiac knihy alebo o naej kninici

Záhorská Bystrica - Verím, e pre mnohých z Vás je pojem Komisia
pre mláde, port a rekreáciu dobre známy. Napriek tomu by som Vás
chcela poinformova o aktivitách, ktoré sa uskutoènili v posledných
mesiacoch roku 2003 a tie o tých, ktoré nás èakajú v nasledujúcom
období.
V novembri sme dvakrát navtívili plaváreò v Malackách, ale pohybová èinnos, nie je jediné, èomu sa venujeme. Taktie pripravujeme vedomostné kvízy, v uvedenom období to bol napríklad Jesenný kvíz.
Samozrejme vdy nasleduje vyhodnotenie a myslím, e odovzdané
ceny sú hodnotné. V decembri sa pri príleitosti sv. Mikuláa konalo
filmové predstavenie, vyrábali sme vianoèné pozdravy pre naich
sponzorov a navtívili sme opä plaváreò.
Hoci zimné prázdniny neboli tedré na sneh, naplánovaná januárová
sánkovaèka sa uskutoènila. Snehu bolo dos na gu¾ovanie i na stavanie snehuliaka. Koncom januára sme deti oslovili Zberate¾skou aktivitou, jednalo sa o zbieranie suchého chlebíka pre zvieratká ijúce
v lese. I keï aktívnych detí nebolo ve¾a, akcia bola úspená, vyzbierané mnostvo poteilo po¾ovníkov. Deti s "ve¾kým srdcom" boli odmenené.
V najbliej dobe pripravujeme opä návtevu plavárne, Marcový kvíz,
turistiku, urèite si nenecháme ujs výstavu s názvom "Pocta Jozefovi
Ladovi", budeme sa venova ve¾konoèným pozdravom, a tie nás
èaká autobusový výlet .
Kadá plánovaná akcia je vopred oznámená na plagátoch vyvesených na budovách koly, kôlky, Spoloèenského domu a tie sa vyhlasuje miestnym rozhlasom.
Èlenovia komisie sa snaia svojou èinnosou deom spestri ivot, ale
samozrejme sme otvorení i Vaim nápadom a pripomienkam.
Martina Baranovièová

Záhorská Bystrica - Sú naimi spoloèníkmi vo chví¾ach tichých priate¾ských rozjímaní, zaháòajú bezsenné noci, dávajú nám pouèenie
i zábavu. Áno sú to knihy. Stávajú sa èoraz lukratívnejím tovarom, sú
krásne ale drahé. Nestratili niè zo svojej príalivosti ani vo svete potlaèenej romantiky a krutého zápasu o moné a chcené. Nenahradila
ich ani televízia, ani lukratívny internet, ba ani DVD. Schopnos siahnu po èomsi, èo nás vnútorne upokojí nám vlastne poskytujú iba tieto
kamarátky dôverných chví¾. Nie nadarmo sa vo svete marec mesiac
knihy pripomína ako ve¾ký kultúrny sviatok. Veï aj pred kadým filmom, èi príbehom v akomko¾vek médiu bola najskôr kniha, scenár a
a potom to ostatné. Stále èastejie si v tomto období ekonomických
zmien uvedomujeme, e je tu ustanovizeò, ktorá nám knihu sprostredkúva bez vysokých nákladov. Vyaduje to od nás i trochu disciplíny ale je tu. NAA KNINICA . Môeme sa v nej stretnú s obetavou
a chápajúcou knihovníèkou pani Anièkou Dobíèkovou, ktorá ochotne poradí a udriava kninièný fond vo vzornom poriadku. Chceli by
sme poïakova aj tedrým darcom, ktorí prispeli knihami do naej
kninice, boli to Pavlína Suchová, Antónia ramková, Viola Muraniová, Viera Víghová, Daniela Feketová, Genovéva Kafková, Jozef
Macák, Rudolf Mikletiè, ¼udmila Popovská, Boenka Kubíková a Andrea Èerníková. Spolu darovali 267 kníh. Za ich pekný dar im ïakujeme. Vïaka tomuto daru a dobrej práci knihovníèky má ná fond
11.294.- kníh. Náuèná literatúra pre deti obsahuje 1921 kníh, detská
beletria 5854 kníh, náuèná literatúra pre dospelých obsahuje 648 kníh
a beletria pre dospelých 2871 kníh. Kninicu podporuje aj Miestny
úrad, ktorý v minulom roku umonil nákup nových kníh za 24233,10
Sk v poète 98 kusov. Zatia¾ máme rovných 150 èitate¾ov. V roku 2003
si vypoièali spolu 2148 kníh 775 èasopisov, 1373 audio dokumentov.
V naej kninici sa môeme stretnú vdy v utorok a vo tvrtok od
15.30 - 18.00 umiestnenej v Spoloèenskom dome. Veríme, e dobrá
kniha nás bude aj naïalej sprevádza chví¾ami pohody a naa kninica nám vdy sprostredkuje pomocou nej zábavu i pouèenie.
-skog-

kola hudby
Záhorská Bystrica - Dovo¾te mi,
aby som sa s Vami podelila o
rados a prvé výsledky, ktoré
mám s demi v naej novovzniknutej " kole hudby ".
V októbri som sa rozhodla
vytvori krúok, v ktorom sa deti
hrajú s flautou a ¾ahkoovládate¾nými hudobnými nástrojmi. Jedným z dôvodov zaloenia tohto
krúku bolo preh¾bi u detí rytmické a sluchové cítenie, ako aj
postupné odstraòovanie u detí
tak èasté - plytké dýchanie.
Na zaèiatku to bolo len oboznamovanie sa s hudobným nástrojom, flautou, no keï sa na notovej osnove zaèali objavova prvé
farebné znaky ako kvetinky, slzièky èi obláèiky, deti to ve¾mi
zaujalo.
Postupne sme si v hudobnom
domèeku zaèali umiestòova fa-

rebné kamarátky - noty, ktoré voláme menami ako HANKA, GABIKA, ALENKA.
Keï máme ma ná krúok, deti
nedoèkavo èakajú, aká nová kamarátka sa nám objaví.
Najväèiu rados vak majú deti
z melódií, ktoré u poznajú a teraz si ich vedia aj zahra.
No povedzte, kto by sa nechcel
predvies so svojim umením pred
publikom - rodièmi, e vie po pár
mesiacoch zahra na flaute pesnièku Kohútik jarabý, alebo iné
detské pesnièky.
Tento farebný svet hudby sa
nám stal súèasou náho ivota
v kôlke, ktorý nám prináa pocit
radosti a vedomia, e to dokáeme.
Katka Kotásková
a jej deti z M Hargaová 7

Kde humanita nie je iba prázdne slovo
Záhorská Bystrica - Nede¾a 7. 3.
2004 bola pre vetkých èlenov
Èerveného kría ve¾kým sviatkom. Bilancovali na svojej výroènej schôdzi èinnos za uplynulé
obdobie. Predsedkyòa sa mala
èím pochváli, veï zdanlivo nenápadná èinnos bola naozaj bohatá. Aktivisti ÈK pomáhajú pri
viacerých akciách svojim aktívnym prístupom oetrova poranenia, zdoláva malé nevo¾nosti a
sú zárukou toho, e v prípade
potreby nám budú k dispozícii.
Nielen táto èinnos ale aj úèas
na kadoroènom dni narcisov
má svoju tradíciu. V minulom roku sme na Ligu proti rakovine prispeli èiastkou 7485.- Sk. Spolu
s kultúrnou komisiou sa podie¾ali
na Dni matiek. Prvú pomoc poskytovali aj na Dni otvorených
dverí TV Markíza spolu s mládeníkmi. Svoju ¾udskú spolupatriènos èlenovia vyjadrili i zbierkami pre Domov dôchodcov a pre
Detské domovy. Sami sústavne
prispievajú atstvom a vyzývajú
aj ostatných obèanov, aby prispeli. Vítaná a hlavne neocenite¾ná je pomoc osamelým
a opusteným ¾uïom, ktorých èlenovia ÈK navtevujú a u¾ahèujú
im ich údel. Tradiènou akciou je
u darovanie krvi poèas adventu.
Stalo sa tak 3.12. 2003. Poteilo

Názvy nových ulíc
Stupava - V súlade so zákonom SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorích predpisov Názvoslovná komisia prerokovala a po zváení viacerých aspektov (tradièné názvy lokality, prispôsobenie názvu nových ulíc k názvom u jestvujúcich ulíc) navrhla
Mestskému zastupite¾stvu schváli názvy nových ulíc v tyroch lokalitách mesta. Lokalita pri bývalej Inchebe - Marianska ulica smerom
na Marianku - ulica Na Vrchnú horu, Pri kríi, Na Pekárkach, Na Stráni. V lokalite Kremenica - ulica Révová, Vinièná, Hroznová, Mutová.
V lokalite Obora - ulica U Kozánka. V lokalite Stará kolónia - ulica Pri
trati, Zadná, Na aleji.
O názvoch ulíc rozhodnú poslanci na zasadnutí mestského zastupite¾stva.
-msú8

nás, e sa prihlásili k darcovstvu
aj mladí ako prvodarcovia. Krv
priiel darova aj dôstojný pán A.
Solèiansky, ktorému ïakujeme aj
za zorganizovanie zájazdu do
Talianska s hlavnou mylienkou
navtívi Rím. Zasvätený výklad
v Padove, Siene, Ríme s úèasou
na poehnaní sv. Otca v nás zanechal nezabudnute¾né dojmy.
Spolu s akciou darovania krvi bola uskutoènená aj ukáka poskytovania prvej pomoci. Pre iakov
Z, SOU - e, DCM, prednáal aj
s ukákami pán Rajchl. Na obèerstvenie sponzorsky prispel p.
Ing. Kubaský. Finanène prispela
aj MUDr. Surová. Organizácia ÈK
v Záhorskej Bystrici vedie i vlastnú kroniku, ktorú obetavo vedie
pani Trutzová. Spolupráca ÈK
s ostatnými organizáciami ako
sú Klub dôchodcov a i. sa tie
rozvíjala. Predsedkyòa poïakovala aj Miestnemu úradu za aktívnu finanènú pomoc a dobrú
spoluprácu.
Bohatá èinnos a dobré vzahy
sú výsledkom dobrého vedenia
a tak môeme kontatova, e
s naimi aktivistami sa budeme
streta aj na akciách k 690. výroèiu prvej písomnej zmienky
o Záhorskej Bystrici, ktoré v tomto roku oslávime.
(Z materiálov ÈK)

strecha na splátky

Novinky BRAMAC

od 1.4. 2004
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Z obcí
Správne poplatky
Mesto Stupava vyberá pod¾a sadzobníka správnych poplatkov
okrem iného aj poplatky v oblasti
stavebnej správy. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby alebo rozhodnutia o vyuití územia alebo rozhodnutia
o zmene územného rozhodnutia
pre fyzické osoby - 200 Sk, pre
právnické osoby - 500 Sk.
iados o stavebné povolenie
a/ na stavby na bývanie 1. na
stavbu rodinného domu 1000
Sk, na stavbu bytových domov
2000 Sk.
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreaèné chaty, rekreaèné domy, záhradkárske chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 700 Sk., 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 1200 Sk.
c/ na zmeny dokonèených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto
stavieb pred dokonèením - 500
Sk.
d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu
a na stavby slúiace na podnikate¾skú èinnos na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu rozvodnú
sie - 500 Sk
e/ na stavbu garáe s jedným
alebo dvoma miestami - 700 Sk
f/ na zmeny dokonèených stavieb pod¾a písmena d/ a e/ a na
zmenu týchto stavieb pred dokonèením - 300 Sk
g/ na ostatné neuvedené stavby
na zmeny týchto dokonèených
stavieb pred dokonèením pri
predpokladanom rozpoètovom
náklade do 1,5 mil Sk vrátane -

1000 Sk., nad 1,5 mil do 3 mil Sk
vrátane - 1500 Sk, nad 3 mil Sk
do 10 mil Sk vrátane - 2000 Sk,
nad 10 mil Sk do 100 mil Sk vrátane - 3 500 Sk, nad 100 mil Sk 6000 Sk.
h/ na stavby doèasných objektov
zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie - 500 Sk.
iados o dodatoèné povolenie
stavby, ktorá bola postavená po
1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so
zákonom a o dodatoèné povolenie zmeny stavby sa platí dvojnásobok sadzby urèenej v horeuvedených polokách.

Pavel Benkoviè
- Predaj epoxidov a farieb
portová 640, 900 66 Vysoká pri Morave
tel.: 02/ 6596 7131
fax: 02/ 6596 7080
mobil: 0907 742 513

Potrebujete vynovi kapustáreò?
Potrebujete epoxidovú alebo polyuretanovú podlahu?
Potrebujete kvalitný náter na drevo,
farebné kovy èi na betón?
Potrebujete atestované hygienické nátery povrchov,
ktoré prichádzajú do styku s potravinami
a pitnou vodou?

iados o povolenie
1. na zmenu uívania stavby, ak
nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia pod¾a horeuvedených
poloiek - 300 Sk
2. na odstránenie stavby - 200 Sk
3. informaèného, reklamného
alebo propagaèného zariadenia,
za kadé jednotlivé zariadenie 1500 Sk
4. terénnych úprav - 200 Sk

Predávame epoxidy:
¡ impregnaèné
¡ penetraèné
¡ laminaèné
¡ na lepenie

¡ tmely
¡ potravinárske
¡ podlahové
¡ laky
¡ antistatické

Návrh na vyvlastnenie nehnute¾nosti - 3000 Sk
iados o zruenie vyvlastòovacieho rozhodnutia 500 Sk
Hviezdoslavova 22, 900 31 Stupava
- stavebný materiál
Tel/fax: 02/65 935 821
- drevo
- tmely
- lepidlá
- lity
- úchytky
- kovania
- drevotrieskové prírezy

Upozornenie: pred kanceláriou
stavebného úradu je na tabuli
aktuálny sadzobník správnych
poplatkov, týkajúcich sa stavebnej správy a je prístupný verejnosti - iadate¾om v súlade so
zákonom.
-pod¾a msú-

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

O zloení kolských rád

Stupava - Zriaïovate¾ - mesto Stupava v zmysle zákona NR SR è.
596/2003 Z.z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve zodpovedá za ustanovenie, poèet èlenov a ich zloenie. V duchu zákona
bol poslancom predloený (1.4.2004, pred uzávierkou) návrh na urèenie poètu a zloenie kolských rád v kolách a kolských zariadeniach v Stupave. Základná kola v Stupave bude ma 11-èlennú radu
v zloení: 2 pedagogickí pracovníci, 1 nepedagogický pracovník,
3 zástupcovia rodièov, 4 zástupcovia zriaïovate¾a, z toho jeden poslanec., Základná umelecká kola - 7 èlennú radu v zloení 2 pedagogickí pracovníci, 1 nepedagogický pracovník, 3 zástupcovia rodièov,
1 zástupca zriaïovate¾a - poslanec MsZ, materské koly - Ruová, J.
Krá¾a a Marcheggská budú ma 7-èlenné rady v zloení 2 pedagogickí pracovníci, 1 nepedagogický pracovník,3 zástupcovia rodièov
a 1 zástupca zriaïovate¾a - poslanec MsZ, M Hviezdoslavova bude
ma 5 èlennú radu - 1 pedagogický pracovník, 1 nepedag. pracovník,
2 zástupcovia rodièov a 1 zástupca zriaïovate¾a - poslanec MsZ.
V prípade pedagogických a nepedagogických pracovníkov ide výhradne o zamestnancov koly.
-msú-

Fvýkup a predaj

motorových vozidiel

Fpredaj náhradných dielov,

olejov, mazív, autokozmetiky

Fodah vozidiel (0903 462 782)
vrakovacia sluba NON STOP

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

a PNEUSERVIS

Fpoièovòa prívesných vozíkov
Fpieskovanie okien CAR CODE
Fpredaj LPG na ÈS
Fvýmena PB f¾ia
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Z obcí
Milá redakcia!

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

Som obyvate¾om Stupavy, ijúcim na ul. Jilemnického. Obraciam sa
na Vás s pomocou pre zabezpeèenie bezpeènosti prechádzania cez
ulièku Pri potoku. Obraciam sa na Vás aj preto, aby sa s touto problematikou oboznámila aj ostatná èas obyvate¾stva Stupavy. Mono
nie vetci vedia, ale tí ktorí bývajú na ul. Jilemnického urèite vedia o
tom, aké je nebezpeèné prechádza cez ulièku Pri potoku. Zvlá, keï
tadia¾ prechádza koèík, bicykel, ale i samotní peí. Je známe, e táto
ulièka je priúzka na to, aby tadia¾ bezpeène s výh¾adom mohlo prejs
auto, bez toho, aby sa èlovek s koèíkom, alebo bicyklista, èi peí
nemusel pritlaèi k stromom, ktoré sa tiahnu od potoka, bez toho, aby
sa neobával, èi ho auto nevytlaèí a do potoka. A napriek tomu tade
autá jazdia. A nielen osobné. Ako v týchto dòoch, keï som iiel do
práce dva dni po sebe ráno okolo 6,45 ila tade zásobovacia skriòová
AVIA. Mal som èo robi aby som bicyklom vymanévroval. Samozrejme, e som musel s bicykla zís, èo by nebolo a také zlé, ale predstavte si: èím èastejie tadia¾ autá prechádzajú, tým viac táto malebná cestièka je rozbitejia, sem - tam sa zaplátajú kúskom asfaltu diery,
ktoré èoraz èastejie vïaka autám vznikajú. Ako teda majú tadia¾
bezpeène prechádza mamièky s demi, koèík, èi bicyklisti, ale i
samotní peí? Poèul som, e tam bol niekedy aj zákaz vjazdu, ale
viem, e keby tam bol aj teraz, tak by ho ignorovali, tak ako na ulici
Bitúnkovej 40-ku, alebo zákaz pre nákladné autá urèitej hmotnosti.
Staèí sa postavi kadý deò od 5.00 - do 7,00 na kriovatku s ulièkou
Pri potoku, a mali by ste to vidie: Nielene tam chodia autá aj 60-kou,
ba i viac, ale prechádzajú tade nákladniaky, ba dokonca aj autobusy.
Èím sa aj táto cesta riadne zúi. Staèí tam postavi v tomto èase
Mestskú políciu. Ale chcem sa vráti k bezpeènosti prechádzania cez
ulièku Pri potoku. Mám návrh, ktorý by primäl vodièov ís cez Bitúnkovú ulicu a okolo kaplnky, a tak sa dostali na ul. Jilemnického. Ja
sám mám auto a nerobí mi iaden problém ís tých pár metrov naviac, ale s vedomím, e sa peí a u spomínané koèíky a bicykle
nemusia obáva, e sa na ne vyrúti auto. Ulièka Pri potoku sa stáèa
pri ústi smerom na Jilemnického ul. a je nepriehladná, take ani vodièi, ani peí sa navzájom z tej pozície nevidia. Navrhujem urobi zábrany, také aké sú aj v parku, a to: keï sa vchádza na ulièku Pri potoku
z Bitúnkovej ul. prvú zábranu, buï z dvoch pevne zasadených kovových stípov, alebo spojených v jedno, tak aby sa tam mohol zmesti
aj s rezervou koèík 1 m al. 2 m od brány posledného rodinného domu
smerom ku stúpaniu k Jilemnického ul., druhú zábranu ete v podstate v stúpaní, tak, aby ju iadne auto nemohlo obís = medzi betónovou stenou vpravo a spádom do potoka v¾avo. Verím, e takto sa
podarí zamedzi ohrozovaní bezpeènosti a devastácia cestièky, ktorá
by sa mala da celá zalia asfaltom. Mono som jediný, ktorý sa ozval
na túto pálivú problematiku, ale taktie verím, e sa nájdu aj viacerí
obèania, ktorí so mnou budú súhlasi.
S pozdravom obyvate¾ bývajúci na Jilemnického ulici

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

Osud stupavskej stanice

Mestské kultúrne stredisko
Stupava pripravuje
akreditovaný rekvalifikaèný kurz

"Podvojné úètovníctvo"
(117 hodín - 15 dní).
Termín otvorenia kurzu: 13. apríl
miesto konania: KD v Stupave.
Info: 02/ 6593 4312 p. Mózová

Stupava - Budova elezniènej stanice je síce opustená, ale zostáva
zaujímavou architektonickou i technickou pamiatkou v naom meste.
Len vïaka iniciatíve a konexiám grófa Károlyiho sa podarilo presadi,
aby z Devínskeho jazera bola vybudovaná odboèka do Stupavy. Pôvodne ilo skôr o prestí majite¾a panstva, neskôr eleznièné spojenie
prinieslo ekonomické výhody pre celé mesteèko. Podporilo rozvoj
priemyslu i po¾nohospodárstva. V súèasnosti prejavilo záujem o budovu i mesto Stupava a primátor rokuje s majite¾om stavby o monostiach rekontrukcie a vyuitia staniènej budovy postavenej koncom
19. storoèia. Výhodná poloha pri komunikácii vedúcej k cykloturistickým trasám pri rieke Morava stavbu okrem iného vyuitia predurèuje
napríklad na informaèné centrum, týlovú retauráciu prípadne iné
zariadenia pre turizmus. Zatia¾
budova obèas poskytuje útulok
pre bezdomovcov a v jej okolí
môe "kotvi" napríklad aj atrakcia aká je na fotografii (29.3). Èi
sa mestu podarí získa budovu
do svojej správy je ve¾kou otázkou, veï stojí tak opustená
uprostred peknej plochy uitoènej napríklad na výstavbu
uteených rodinných domov...
-ps-

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
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Ekológia
Putovanie Stupavského potoka 3. èas
Nieko¾ko kilometrov povye Koarísk sa naa pokojná pú konèí.
Vody Stupavského potoka sa
v jaskyni Ve¾ké Prepadlé ponárajú pod zem. Zloitými a málo preskúmanými podzemnými rieèiskami teèú nieko¾ko kilometrov
pod dnom doliny Prepadlé. Stupavský potok sa opä objavuje a
vo vyvieraèke nad Medenými Hámrami, a keïe cestou priberá
nieko¾ko meních podzemných
prítokov, je to u pomerne mohutný tok. Mono sa teraz pýtate
ako je moné, e potok odrazu
zmizne v podzemí? Jaskyòa Ve¾ké Prepadlé sa toti nachádza na
styku vápencov a ulových hornín, z ktorých potok priteká. Práve tu sa zaèína ve¾ká vápencová
kryha, ktorá tu vznikla usadením
a stmelením schránok morských
ivoèíchov v období druhohôr.
Vápencové horniny sú v porovnaní so ulovými, ve¾mi ¾ahko
rozpustné vo vode a tak sa vody
potoka dostávajú do drobných
puklín, ktoré sa rozirujú a vznikajú podzemné priestory. Aby to
vak nebolo a také jednoduché,
vedci pri výskume jaskyne zafarbili vodu, ktorá sem vteká aby sa
zistilo, kde sa objaví. Okrem toho, e sa zafarbená voda vynorila v spomínanej vyvieraèke nad
Medenými Hámrami, farebnú vo-

proti lomu sa dokonca nali stopy osídlenia jaskyne - pozostatky
jaskynných medveïov.
Aj dnes sa vak jaskyne stávajú
domovom niektorých druhov ivoèíchov. Keïe sa tu poèas celého roka udriava stála teplota,
jaskyne sú zimoviskom mnohých
druhov hmyzu a najmä netopierov. Z Borinského krasu sú známe druhy ako podkovár krpatý,
netopier ve¾ký alebo netopier
sahovavý. Vetko sú to vzácne
druhy, ktoré patria v Európe medzi ve¾mi ohrozené. Menej nápadné sú motýle - babôèky
a mory, piadivky, zlatooèky alebo
muchy. Tieto druhy tu pasívne,
bez pohybu zimujú a to a po
dobu 7 mesiacov od októbra do
apríla.
V Borinskom krase nesmieme
zabudnú na prírodnú rezerváciu
Strmina. Súèasou rezervácie sú
niektoré z u spomínaných jaskýò. Územie tvoria strmé svahy
so skalnými stenami, ktoré sú
rozèlenené roklinami a ryhami.
Okrem ve¾kých geomorfologických hodnôt, významná je flóra
územia. Nachádza sa tu marinka
voòavá, kopytník európsky, prýtec prerastlíkolistý, áron kvrnitý,
èarovník obyèajný, zindava európska, netýkavka nedotklivá
a iné. Najvzácnejím rastlinným
druhom je jelení jazyk celolistý,
ktorý sa vyskytuje na kolmých

du pozorovali aj v Limbaskej vyvieraèke, teda na opaènej strane
Malých Karpát. Neskôr sa zistilo,
e èas vôd Stupavského potoka
sa oddelí od hlavného toku a teèie nieko¾ko kilometrov pod hlavným hrebeòom, aby sa po chvíli
objavila na opaènej strane pohoria.

Netopier ve¾ký
Aj na záhorskej strane Malých
Karpát vak nájdeme mnostvo
zaujímavých miest. Spomínané
vápencové horniny, nachádzajúce sa najmä medzi Koariskom a
Medenými Hámrami vytvárajú
krasovú oblas známu ako Borinský kras. Územie je prepikované nieko¾kými jaskyòami, ktoré
sa stále skúmajú. Známe sú najmä Jaskyòa pod Okopancom,
Stará Garda, Zbojnícka èi Pajtúnska jaskyòa. V jaskyni Trojuholník, ktorá sa nachádza na-

vápencových stenách. V Malých
Karpatoch na inej lokalite doteraz
nebol zistený.
Borinský kras je územie, kde voda svojim pôsobením na horniny
vytvorila unikátne prostredie, ktoré sa stalo domovom vzácnych
druhov rastlín a ivoèíchov a preto si urèite zaslúi ná záujem
a ochranu. Konèí sa niekde

Jelení jazyk celolistý
v miestach vyvieraèky nad Medenými Hámrami, ktorá bola mono
jedným z dôvodov, preèo sa tu
v minulosti usadili ¾udia.
Vychádza v rámci informaènej
kampaneprojektu: Revitalizácia
Stupavského potoka

Zahranièná firma h¾adá asistenta controllingu a referenta nákupu v jednej osobe so stredokolským
vzdelaním a skúsenosami základov úètovníctva a v
oblasti finanèných analýz. Znalos nemeckého jazyka
slovom aj písmom výhodou. Pozícia vyaduje dobré
organizaèné schopnosti a skúsenosti s MS Office Word, Excel; Outlook. Malacky a blízke okolie. S nástupom ihneï. Tel: 0908 719 272

Spomienka na oslobodenie

Stupava - Milosrdný èas vymazáva z pamätí ¾udí boles tragédií, utrpenie i strádanie i takých krutých udalostí, aké dokáe prinies len
vojna. Od konca tej poslednej uplynulo pädesiatdevä rokov. Deti narodené v tom roku sa doívajú u dôchodkového veku, nasledujúce
generácie naastie poznajú vojnové udalosti len z rozprávania a aktívnych úèastníkov týchto udalostí z roka na rok ubúda. Napriek tomu
je naou povinnosou pripomína si hrôzy vojny, jej následky a predovetkým obete, ktoré národy zaplatili ako krutú daò za svoju slobodu. Vtedajie mesteèko Stupava bolo oslobodené dòa 4. apríla 1945
vojskami Cervenej armády v rámci ofenzívy 2. ukrajinského frotu, ktorému velil marál Malinovskij. Ani civilné obyvate¾stvo nebolo uetrené a nieko¾ko naich obèanov zahynulo poèas oslobodzovania Stupavy a okolitých obcí. Nedoili sa vytúenej slobody, nová jar a nádej
boli ich poslednou. I preto sa s úctou zastavme aspoò na chví¾u a pripomeòme si, e dnený ivot bez vojen bol vykúpený krvou nielen hrdinov spomínaných v uèebniciach dejepisu, ale ivotmi miliónov obetí
vojnového besnenia.
-ps-

Riadková inzercia
n Predám 1-izbový byt v Stupave na Hlavnej ul. - 2 poschodie /prerobený/.
Hotovos. Tel.: 0907 324 261
n Predám tyri 50 l demióny po
100,- Sk/kus. Tel.: 02/65 934 750
n Prenajmem obchodné alebo
kancelárske priestory v centre
Stupavy 22 m2.
Tel.: 0905 509 351
n Douèujem matematiku a fyziku Z alebo stredokoláka. Pripravím aj k prijímacím pohovorom. Tel.: 0908 413 150
n Predam styri 50 L demizony
po 100 Sk kus.
Tel.: 02/65934750
n Predám videorekordér Samsung a videoprehrávaè s nahrávaním. Cena dohodou.
Tel.: 0905 333 249

Pripravujeme

Detské divadelné predstavenie Jeko a líka - v nede¾u 4. apríla o 15.00 h
v Kultúrnom dome v Stupave. Info: 02/ 6593 4312
Záhorienka s novým programom
Stupava - Vye pätnásroèné úèinkovanie dychovej hudby Záhorienka je dôkazom, e na Záhorí kultúra preíva a rastie do ve¾kosti i do krásy. Tento rok odtartujú s úplne novým estrádnym programom pod názvom Nad Záhorím, ktorého
premiéra sa uskutoèní vo tvrtok 15. apríla o 19.00 h v Kultúrnom dome v Stupave. V programe s dychovou hudbou Záhorienka vystúpia speváci z Moravìnky Jiøí
Helán a Joka mukaø, dobrým slovom estrádu okorení ¾udový rozprávaè Pantúèek. Info: 02/65934312.
Oznam
Program celomestských osláv Vstupu Slovenska do Európskej únie (30. apríl - 1.
máj 2004) bude upresnený a distribuovaný na letákoch do potových schránok.
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REAL
Mlynské luhy 90,
821 05 Bratislava

O dk a z p r e k up ujúci ch :

Èím presnejie viete, èo chcete,
tým rýchlejie Vám vyhovieme!
Volajte 0903 758 501

Odk az p re p re dávajúcich:

Dajte nám mesiac a my
Vám predáme, èo chcete!
Volajte 0903 758 502

Volajte, mailujte, faxujte.
Tel.: 02/4363 8841, Fax: 02/4363 8842

e-mail: inreal@nextra.sk

Kultúra
Vladimír Mencl - fotografie
Peter Orvan - ma¾by
Kultúrny dom, Stupava 31. 3. - 23.4.2004
V rámci výstavných aktivít Mestského kultúrneho strediska sa
výstava Vladimíra Mencla realizuje spolu s výberom z maliarskej
tvorby jeho generaène starieho
priate¾a akademického maliara
Petra Orvana, pôvodne rodáka
z Martina, ktorý sa usadil v Stupave koncom 70-tych rokov.

e snímal väèinou len zátiia,
aranované kompozície bez ivých postáv, alebo krajinu, ale aj
v dôslednom vyuívaní výrazových moností èistej èiernobielej
a farebnej fotografie bez dodatoèného spracovania negatívu
alebo pozitívu. Svoje kompozície
poetického, ale èasto aj filozo-

Výtvarný fotograf Vladimír
Mencl odiiel zo ivota neèakane
13. 2. 1994 v Mníchove. Ako stupavský lokálpatriot sa síce narodil 24. septembra 1957 v Bratislave, ale celý ivot preil v Stupave
a jeho najbliom okolí, ktoré dokonale poznal a èasto fotografoval pre najrôznejie úèely.
Vïaka priaznivému pochopeniu
domáceho prostredia a podnieteniu známej keramikárky L.
Ètverákovej z Malaciek prihlásil
sa na odbor fotografie Strednej
umelecko-priemyselnej
koly
v Bratislave (odborní pedagógovia J. Kríik, F. Tomík, J. Strie),
ktorý ukonèil v r. 1981. Neskôr
zaèal pracova v Miestom kultúrnom stredisku v Stupave, v druhej polovici 80-tych rokov sa stal
riadite¾om Mestského domu kultúry v Stupave. Od zaèiatku 80tych rokov sa venoval úitkovej aj
vo¾nej fotografickej tvorbe a pravidelne vystavoval svoje práce
v Stupave. Od polovice 80-tych
rokov vystavoval aj na spoloèných a pravidelných výstavách
Zväze slovenských výtvarných
umelcov. V zahranièí sa predstavil svojimi dielami v Maïarsku v r.
1987 a Rakúsku tesne pred vypuknutím tzv. Nenej revolúcie
v októbri a novembri 1989 vo výstavných priestoroch regionálneho túdia ORF v Eisenstadte.
Jeho fotografická tvorba nesie
znaky ojedinelosti nielen v tom,

fického podtextu vytváral od jednoduchých motívov a po nároènejie kompozície rôznorodých
predmetov, symbolicky zastupujúcich rôzne pojmy, významy,
fakty a súvislosti. V poslednej
etape tvorby od konca r. 1989 vytváral aj fotografie s plastickými
motívmi, ktoré vystupovali z povrchu obrazu a dodávali tak ich obsahu a vizuálnej stránke nové dimenzie. Výber z diel predstaví
ukáky z jeho vo¾nej tvorby od
zaèiatku 80-tych rokov.
Akademický
maliar
Peter
Orvan sa narodil 2. marca 1949
v Martine. Po absolvovaní stredokolských túdií na SUP v Bratislave vytudoval v r. 1980 odbor
kninej ilustrácie a grafiky u prof.
Oresta Dubaya na VVU v Bratislave. Poèas túdia a aj po jeho
absolvovaní sa dlhodobo venoval monumentálnej dekoratívnej
ma¾be. Tomuto ánru sa venoval
aj v rámci svojho pôsobenia
v STV v Mlynskej doline v Bratislave. Ako výtvarník v slobodnom
povolaní vak skúal aj iné
monosti tvorivej práce a u takmer dve desaroèia sa zaoberá
umeleckým rezbárstvom, stolárstvom a kováèstvom. V jeho tvorivej dielni a ateliéri, ktoré si vybudoval v èasti priestorov starého mlyna v stupavskom parku
vak roky vznikajú aj osobité ilustrácie a ma¾by na dreve.
13

Ako výtvarník milujúci rýdze hodnoty overené rokmi, popri rôznorodej umelecko-remeselnej práci
s drevom a kovom, vytvoril celé
série figurálnych kompozícií na
rôzne, mono poveda veèné témy výtvarného umenia. Námety
pre svoje obrazy èerpal z bezprostredného okolia, ivota a rodiny. Vznikli tak neobyèajne pôsobivé, naratívne obrazy hier, detí, ien, aktov, zvieracích spoloèníkov kadodenného ivota, výjavy z okolitých lesov, motívy po¾ovaèiek, rybaèiek èi iných cha-

k stvárneniu motívov. Èasto ich
ma¾uje v expresívnej skratke,
alebo v diagonálnej kompozícií,
v nadh¾ade èi v inom, novátorskom poh¾ade. Ma¾ovaný výjav,
portrét èi námet podáva èasto
s nedopracovaným pozadím motívu, akoby len ten mal svoju dôleitos. Na niektorých obrazoch
len centrum kompozície má svoj
význam pre autora a preto len
toto prepracuje do expresívneho
detailu. Jeho okolie necháva
v náznaku, struène naèrtnuté nieko¾kými ahmi tetca. No niekde

rakteristických èinností zo ivota
na Záhorí. V priebehu devädesiatych rokov minulého storoèia
vak vytvoril aj obrazy, ktoré
akoby parafrázovali námety
z historických streleckých terèov,
obrazy slávnych holandských
majstrov a iné výjavy, èasto stvárnené v dejinách umenia z posledných dvoch storoèí.
Rukopis autora aj farebnos pouívanej maliarskej kály dávajú
pociova, e ide o nervného
autora s dynamickým prístupom

ho ponecháva na fantáziu diváka, ktorý si ju má dotvori vo svojej mysli. Preto èasto cez základnú kompozíciu presvitá podma¾ba obrazu.
Ma¾by Petra Orvana majú v sebe
magickú príalivos, preto má
autor za sebou viacero výstav.
Sumarizácia jeho tvorby preto
ete len èaká na trpezlivého
kurátora.
PhDr. Juliana MenclováTesáková

Spoloèenský ivot
Ve¾ká noc kedysi a dnes

Nacvièujú Ódu na rados

Doznelo faiangové veselie. V obchodoch sa zjavili èokoládové vajíèka a zajace. Ako cítime a ako dnes chápeme tento mystický èas pôstu? Vianoce sú prís¾ubom, Vzkriesenie je splnením nádeje. Jej konkrétnym èinom sebaobetovania najvyej hodnoty - ivota. Ve¾kou
nocou sa skonèí obdobie rozhodovania a po òom Vzkriesenie a vzápätí príchod Ducha svätého. Aké symbolické. Naa história i politika
akoby dajakým symbolickým putom vnímala toto posolstvo. I my sa
v tento èas rozhodneme o ïalom smerovaní. Aké bude?
V minulosti sa poèas pôstu nekonali zábavy, oslavy, svadby. Ete
zaèiatkom 20. storoèia na karedú stredu mládenci v krème vyplatili
hudbu a dojedali zvyky zo zábavy pri pochovávaní èi u basy, èi bubna pod¾a miestnych tradícií. Potom a do kvetnej nedele sa pripravovali domácnosti na príchod Ve¾kej noci. Na kvetnú nede¾u sa u nás
svätili vàbové vetvièky nazývané koèátka. A do 1. svetovej vojny chodili vtedy dievky s miuým leteèkom - ozdobeným konárikom stukami, vajíèkami a dostávali peniaze i potraviny, najèastejie vajíèka. Dodnes sa zachoval zvyk posvätenia vàbových prútov na kvetnú nede¾u.
V minulosti sa k nim viazali do kytice aj chvojka, krupán, barvínek,
oliva, drínka. Kytica sa dala za svätý obraz, aby chránila dom pred
zlom. Najviac zvykov sa vzahovalo na Ve¾ký týdeò. Boli to aj tradièné jedlá. Dodnes sa u nás zachoval zvyk posvätenia jedál, ktoré si
gazdiné krásne vyzdobené v koíkoch priniesli do kostola. Z 19. storoèia sa nám zachovali správy o strave v stredu, keï sa jedli rezance
makové alebo tvarohové, neskôr to bola fazu¾ová nezapraená polievka. Jes penát v zelený tvrtok sa zaèal a v druhej polovici 20.
storoèia, dovtedy sa jedla väèinou fazu¾a alebo avel. Na Ve¾ký piatok bol najprísnejí pôst, jedlo sa iba raz za deò. Po dedine chodili
chlapci s rapkáèmi a oznamovali, e sa v zelený tvrtok " zaviazali
zvony. V súèasnosti sa sústreïuje ve¾ká hostina s údeným mäsom a
vajíèkami u do Bielej soboty po Vzkriesení ale v minulosti sa tieto
jedlá jedli a po posvätení v nede¾u. Na ve¾konoèný pondelok sa chystalo pohostenie kúpaèom, tu sa zvyky menili najviac a boli najpestrejie.
Dr. korvanková

Stupava enský spevácky zbor
Nevädza nacvièuje pod vedením
umeleckej vedúcej. Evy imkovej Európsku hymnu, ktorá je
jedným zo symbolov únie. Melódiou je 9. symfónia Ludwiga van
Beethovena, pre jej závereènú
èas si skladate¾ zvolil slová básne Fridricha von Schillera: Óda
na rados. Slová básne vyjadrujú
básnikovu idealistickú víziu ¾udského bytia, ¾udí, ktorí sa stávajú
bratmi. V roku 1985 prijali hlavy
tátov EÚ Ódu na rados za oficiálnu hymnu únie. Vyjadruje
ideály slobody, mieru a solidarity,
na ktorých sú poloené základy
spoloènej Európy. Cie¾om hymny
nie je nahradi hymny národné,
ale oslavova hodnoty, ktoré sú
pre vetkých spoloèné. Slávnostnú premiéru hymny v podaní súboru Nevädza zaijeme v piatok
30. apríla pri celomestských
oslavách vstupu Slovenska do
EÚ. A na záver - nieko¾ko verov
hymny pre tých, ktorí si budú
chcie s Nevädzou zaspieva:

Rados - jasná iskra bohov,
Elyzejskej dcéry hlas,
Teraz s láskou nevýslovnou
Ku svätyni vedie nás.
Tvoje kúzla prinavrátia,
Èo zlá doba nechrániVetci ¾udia budú bratia
Pod tvojimi krídlami.
Ak ti dosia¾ astie prialo,
Priate¾ovi pomáhaj,
Ak túi za enou stálou,
Príï tu u nás nájde raj.
Keby sa dnes kadá dua
Stretla hneï na úsvite,
Sváry mier viac nenaruia,
Plaè so smútkom odíde.
Rados! Èlovek odjakiva
Pije z òadier prírody,
¼udia tebou sa len ivia,
Z teba ijú národy.

Zapojte sa do súae

Stupava - Redakcia SUPEROHNÍK vypísala súa " Môj rodný kraj"pre
jednotlivcov a záujmové krúky detí, pre vetkých, èo sa chcú sta na
chví¾u výskumníkmi, rozprávaèmi, ochrancami a propagátormi rodného kraja. Zmyslom súae je vzbudi záujem o spoznávanie vetkého výnimoèného, èo charakterizovalo kraj v minulosti, charakterizuje
v súèasnosti a to vïaka významným osobnostiam, udalostiam, pamiatkam. Súa je zameraná na zdokumentovanie vybraných kultúrnych a historických pamiatok (stavebné, literárne, hudobné a pod.)
Súaí sa vo dvoch vekových kategóriách od 7 do 10 rokov a od 11
do 14 rokov. Uzávierka súae je 30. júna 2004. Práce posúdi odborná porota. Najhodnotnejie práce budú odmenené vecnými cenami a
súbormi kníh, budú tie uverejnené v èasopise SUPEROHNÍK. (bliie
informácie redakcia SUPEROHNÍK p. Horniová tel/fax: 02/52491998)
Mestské kultúrne stredisko v Stupave podporí súa tým, e vyhlasuje miestne kolo na tému "Moja rodná Stupava" s podobnými podmienkami so zameraním na zmapovanie miestnych dejín, pamiatok,
osobností, napísanie povesti, zaujímavého rozprávania o Stupave
a Máste. Uzávierka súae je 15.
jún 2004. Výsledky súae budú
vyhlásené pri príleitosti osláv
výroèí na Stupavské hody (august).
Bliie informácie: 02/65934312, email: info@msks-stupava.sk

Oslavy vstupu Slovenska do EÚ
Stupava - Mesto Stupava
a Mestské kultúrne stredisko
Stupava pripravujú celomestské
oslavy pri príleitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej
únie. Podujatia sú rozvrhnuté na
piatok 30. apríla a sobotu 1.
mája. Slávnostný punc oslavám
pridá aj mimoriadne zasadnutie
mestského zastupite¾stva (30.
apríla) za úèasti rakúskych hostí
a zástupcov verejnosti náho
mesta. Potom (o 17.00 h) bude
otvorená výstava akad. maliara
Eduarda Kalického s tématikou
prírodných krás slovenského a
rakúskeho Pomoravia. Výstava
je autorovým vyznaním a osobným vkladom k tejto významnej
udalosti. Stavanie máje - nae
tradície a kultúrne hodnoty patria ku vkladu, ktorý nesieme do
spoloènej Európy. Tak ako po
iné roky Stavanie máje na dvore
Stupavskej krèmy, kde program
zaèína o 18.00 hodine, do tanca
a na poèúvanie budú hra Záhoráci. Program pri Kultúrnom dome zaèína o 18.00 hodine koncertom mestskej dychovej hudby Veselá muzika, po koncerte
nasleduje Karaoke-ou s taneè-

Óda na rados

nými vystúpeniami domácich taneèných súborov v disko rytme
a pokraèuje ¾udovou veselicou
s hudobnou skupinou. O polnoci zaznie slovenská hymna
a v podaní enského speváckeho zboru Nevädza hymna EÚ Óda na rados. Zároveò bude
vztýèená európska zástava. Táto
bola prijatá támi únie ako spoloèný symbol v roku 1985. Kruh
dvanástich zlatých hviezd predstavuje poèet mesiacov v roku a
poèet hodín na ciferníku, kruh je
zároveò symbolom jednoty ako
ideálu spoluitia národov Európy. V sobotu program pokraèuje
na futbalovom tadióne TJ Tatran Stupava. Do Stupavy prídu
aj cykloturisti z partnerského
mesta Bruck /Leitha. Záujemci o
stretnutie s nimi - privítanie na
Slovensku môu prís na bicykloch do Devína (rakúski hostia
sa sem privezú loïou z Hainburgu) a odtia¾ pôjdu spoloène
do Stupavy. Na tadióne je pripravený program, v ktorom vystúpia Záhoráci a DJ Janko Borák
a mládenícke taneèné súbory
zo Stupavy.
-msks-

krovan Pavol
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Kultúra
dlivý. Mal by rád svoju vlas a aby
nechcel iba peniaze. Keby sa
zmiloval a aký plat by dostal, tak
aby ho dal starým alebo chorým
¾uïom. Chcel by som, aby chorým ¾uïom pomohol. Dával by
chudobným ¾uïom peniaze, aby
nezomreli od hladu keï je vetko
drahé.
Jakub K.

tvrtáci o 100% prezidentovi

Aký by mal by prezident? Aj
vás prenasleduje mylienka, e
chcete si zvoli toho najlepieho z kandidátov, ale neviete sa
rozhodnú. Chýbajú vám nároèné kritéria pre vyhodnotenie ich schopností? Poradia
vám tvrtáci zo stupavskej koly, ktorí na tému "Môj stopercentný prezident" popísali nasledovné slohové práce...

Prezident
Náho prezidenta by sme mali
voli takého, aby bol múdry, mal
by vedie sa dorozumie s inými
krajinami a vedie iné jazyky. Ná
prezident by mal by spravodlivý,
preto aby neboli iadne vojny, ale
aby sa s nimi dohodol. Prezident
by mal aj chráni svoju vlas a nedovoli nikomu ju nám zobra.
Martina L.

Aký má by prezident?
- dobrý, sluný. Ná prezident,
ktorý bojuje o ná kraj.
- za prezidenta sú aj nové ¾udské
zvyky. Máme prezidenta radi a je
taký starý.
- Prezident, ktorý vyhrá bude ná
rovný prezident
- prezident sa musí stara o svoje
deti
- prezident musí dohliadnu na
hrad
- jeho ¾udia sa starajú o prezidenta
Tomá K.

Máme radi náho prezidenta
Mal by vedie ve¾a jazykov, lebo
sa mu to zíde keï sa bude musie dorozumie s ostatnými prezidentami. Mal by by múdry. Preto, lebo, keï bude treba vyriei
problém musí zapoji vetky
mozgové bunky. Mal by sa stara
o to aby ¾udí neokrádali. Aby dával viac peòazí na rôzne podujatia kultúrne. Aby tu bolo viac kúpalísk, viac parkov. Mal by zariadi aby bolo aj v malých dedinkách viac kôl myslím gymnázií.
Taký by pod¾a mòa mal by.
Monika M.

Ná múdry prezident
Ná prezident by mal vedie ve¾a
jazykov, aby sa mohol dorozumie s inými prezidentami. Ete
aby nám dovolil vstúpi do EU.
Mal by by aj spravodlivý, aby neuráal iných ¾udí. Mal by by taký,
aby neklamal! Aby povolil niektoré zákony. Aj aby mali ¾udia kde
býva. No, aby sa o òom moc nerosprávalo len nieèo vtipné,
smiene. Nemal by sa háda. Mal
by nám ukáza aký je dobrý.
Nikola R.
Prezident naich predstáv
Ná prezident by mal vedie jazyky, aby sme sa mohli dohodnú
aj s inými krajinami, ale aj s cudzími (cudzokrajinskými) ¾uïmi.
Mal by vedie èo Slováci najviac
potrebujú. Prácu by mal rozdeli
tak, aby kadý dospelý èlovek
mal tú prácu. Aby deti boli spokojné a bezdomovci mali aspoò
na jednoizbový byt. Prezident by
sa mal rozhodnú skôr ne vykoná. Mal by rozmý¾a ako zachova kultúrne pamiatky. Aby kadý
èlovek býval v domove, aký by si
najviac prial. Mestá by mohli by
pekne zachované a tie pamiatky
aby neboli znièené, ale naozaj
zachované...
Marianna V.

Aký by mal by prezident
Prezident by mal by sluný, dobrý, milý a láskavý. Prezident by
mal vedie èo sa deje na Slovensku a v jeho vlasti. Ná prezident
by mal by citlivý na nau rodnú
zem.
Prezident má na starosti vetkých ¾udí. Prezident by mal by
pyný na jeho krásnu vlas. Kadý chodí voli svojho prezidenta.
Prezident by mal by úprimný na
svoje drustvo. Musí sa stara
o domy, aby mohli deti kde býva. Musí sa stara o dediny a mestá. Keï ¾udia sú nespokojní, nespokojní má by aj prezident.
Prezident by mal ma enu. U
nás je rovnoprávnos medzi
mumi a enami. Môe by aj
prezidentka.
Katy J.
Aký by mal by prezident
K¾udný, dobrý, múdry, zaujímavý
a mal by by zaujímavý preto, lebo keï rozpráva nové zaujímavosti ¾udia si ho vímajú a poèúvajú. Keï on bude rozpráva, nezmysly tak si ho nikto nebude
víma iba takí, èo to nemajú
v hlave v poriadku, no ale u èo,
na tom nezáleí. Mal by da druhým prácu. Preèo nedajú prácu
tým, èo si o to poadujú?
Monika Z.

Prezident - ná kamo
Je aké voli prezidenta. A kadý
si vyberie toho, ktorý je mu sympatický a myslí si o òom, e je
dobrý a múdry. Ja by som si vybrala toho, ktorý by bol spravodlivý a vyznal sa v rôznych veciach. Napríklad by mal vedie
ve¾a jazykov a aby sa vedel
vade dorozumie. Mal by sa vedie postara o to, aby mali vetci
¾udia prácu. Niektorí by chceli
prezidentku a niektorí prezidenta. Myslím, e je to jedno, hlavne
aby sa vedel postara o krajinu.
Hlavné je aby mali ¾udia dos peòazí a nekradlo sa. Prezident má
by dobrý.
Barbora T.

Aký by mal by prezident
Prezident by mal by dobrý, dáva viac peòazí do práce. Mal by
zatknú vetkých zlodejov, musí
by vzdelaný a mal by vedie ve¾a
jazykov, preto aby na Slovensko
mohli prís aj z iného tátu. Mal
by pomáha ¾uïom aj chudobným. Aby deti sa mohli vzdeláva.
Mali by sa dodriava pravidlá.
Tomá S.
Aký by mal by prezident
Prezident by mal by sluný, dobrý k ¾uïom. Prezident by ete mal
by múdry, ikovný a vzdelaný
aby ¾udu bolo lepie. Aby nedával vysoké poplatky, aby ¾ud
bol vzdelaný a aby si mohli vysokú kolu dovoli aj iní ¾udia ne
tí, ktorí sú bohatí. Aby nechcel
by éfom, pretoe by sme sa
mali zle. Nemal by by pyný
a aby si nemyslel, e má väèie
práva a aby bol ku vetkým spravodlivý, pretoe keby nebol, tak
by ¾udia napríklad mali menie
výplaty a druhí väèie. Mal by vedie cudzie jazyky, pretoe potom by sme nemali kontakt do
cudzích krajín.
Michal J.
Aký by mal by prezident
Mal by by sluný, spravodlivý,
nemal by myslie na peniaze. Mal
by pomáha ¾uïom. Aby poèúval
dobrých ¾udí a nie tých zlých. Nechce spôsobi vojnu.
Aby iadne firmy neskrachovali
a aby zamestnal vetkých ¾udí.
Aby opravil vetky pokazené pamiatky, aby deti, ktoré chodia do
koly mali svoje práva ako uèitelia.
Juraj O.

Ako vzniklo meno Jánoíkovho rybníka

Urèite vetci viete aké hrdinské skutky robil Jánoík. Ale viete aj ako
vzniklo meno Jánoíkovho rybníka? Tí, ktorí áno, nech si ani neèítajú
túto rozprávku. Ale pre tých, ktorí nie, nech len pozorne poèúvajú, lebo zaèínam rozpráva.
Za èias keï ete il Jánoík a pomáhal ¾udu, stala sa celkom neobyèajná vec. Ako vdy, iiel Jánoík aj so svojou druinou na prepad, no
andári naò pripravili pascu. Jánoík chcel olúpi toho najnespravodlivejieho èloveka v meste. Chcel toho nepekného èloveka zabavi a
poriadne opi. Myslel, e kým chlapci budú robi veselicu, on ukradne
perky a vzácne kamene.
Keï ich u mal dos, 3-krát klopol nohou o zem ako znamenie, e u
idú. Pánu tefanovi povedali, e idú ete pre víno, lebo sa za chví¾u
minie. Ili vetci, celá druina. No tam ich èakalo ve¾ké prekvapenie.
Pä andárov na nich mierilo pito¾ami. Ani sa nehýbte! Skríkli. Jánoík vedel èo má robi. Za stromami mal skryté kone. Zapískal, kone
k nim pribehli a oni na ne nasadli. andári boli takí prekvapení, e sa
len pozerali. Jánoíka prenasledovali a do Stupavy k Stupavskému
rybníku. Jánoík zastal pri tom rybníku. Bol obk¾úèený. No mal plán.
Dúfal, e mu to vde. Jánoík sa rozhodol. andári boli ete dos ïaleko a tak zaèal uteka. Po ceste si odtrhol kúsok trstiny, skoèil do vody,
trstinu vystrèil nad dno hladiny a zaèal cez òu dýcha ako cez slamku.
andári si u potom mohli oèi vyoèi. Po Jánoíkovi nebolo ani stopy.
A odvtedy sa Stupavský rybník volá Jánoíkovým rybníkom.
Matej ¼upták, 4.C, Z Stupava

Prezident - ná kamo
Aký by mal by prezident? Mal by
sa vyzna v poèítaèoch, lebo keï
mu príde e-mail, tak sa v tom nevyzná. Ete by mal vedie cudzie
jazyky, aby sa mohol rozpráva
s cudzincami napríklad z Egypta.
A mal by by múdry aby sa vyznal v obchodoch. A nakoniec by
mal by trocha vtipný. Lebo nudný prezident nestojí za niè.
Volte mòa!!!
Michal S.
Prezident ná kamo
Aby bol ku starým ¾uïom spravo15

Kultúra a port
Konc jak ivé (II.)
Necascí nechodzí po horách,
ale po ludoch. A tak sa moe
stat, e ket sa èovjek stretne
s neèèascím prestane aj chodzit. Tak sa stauo temu mojému,
kerý si vyeu na ledový chodník
a u sa po svojích nevráciu, ostau tam leat jak lazár a nohy dolámané, ale karedo a eèe aj
volaco s chrbticú. No sme si uili,
dochtori ho ledváj dali dokopy
a e najlepí to rozchodzí na
doléèení v kúpeloch. Ket mu
dávajú kúpele, konc sem prestaua nadávat na to nae zdravotníctvo, reku nebude to a také
jak sa o tem vyprávjá. Aj mi povidali, e mosím ít s ním v sanitce,
aby sa mneu o neho gdo cestú
postarat. Tak sem sa aj vybraua.
Doua sem do nemocnice presne a oni hnet , e si ho obleète.
Jak si ho mám oblécit, povidám,
ket on eném leí, hýbat sa nemoe, co já s ním moem spravit?!
Hnet to ili vyrieit - ak vám ho
posadzíme! Hó, povidám, jak ho
moete posadzit, ket sa s ním
nemá hýbat a u sem sa ohlédaua po dochtorovi, ale z úsporných opatrení na dverách visaua
eném taká tabulka s telefónním
èíslem, e si ho moem zavolat,
ufám byu eèe doma, aby uporovau presèasové hodziny. Nakonec ale ustúpili, e pujde teda
na lôku. Ukázali mi jak sa to lôko oféruje a e nech si ho vyvezem na dvúr k tej sanitce.
Nebyu to picigl, ale sem to nejak
zvládua, kabelu sem mojému
zavjesiua na tý necitlivé nohy a
spocená jak somár sem volajak,
vjec sem cúvaua, dojeua na ten
dvúr. Tam stáua sanitka jak
z amerického filmu - znaèky Mercedes. To bude cesta, pomysleua sem si a múj to hnet aj vyskúau. Takí dvá siláci ho naloili
do sanitky a trochu ho moc nadvihli aj s tým lôkem, tak èàcheu
èelem o plafón. Pri tej eckej bolesci to tuím ani necíciu. Naráz
eném výkrik ze tmy - to na predku u sedzeu nejaký chuïák
s barlama a temu tí supermáni
prejeli po palcoch. Povidám, to
ste nás zle naloili, my sme mneli
jet samí - to sa pani mýlite - povidá sanitkár, to eèe nejste eci.
Jáj, eèe dojde dochtor, keby sa

achový turnaj

neco stauo... Opä omyl, milá pani, lekár v sanitke nebude, ale
pribudnú dvaja ïalí pacienti, sanitka musí by vyaená do posledného miesta. Volajak sem sa
s tým zmíriua, sedua sem si pohodlne k temu mojému a tak
sem si lebedziua, ale deset minút. Tí dvá pacienti nastúpili
obleèení jak sa patrí a kadý
s hrubým kufrem, jak sa patrí. No
byuo nás v tej sanitce jak v zájazdovém autobusy, ket sme chodzívali do Ïóru nakupovat rifle a
papriku. Aby sme nepomrzli, dobre zakúriu a jeli sme a jeli, jak
keby vézeu speninu. Ani nezastaviu, aj sem vidzeua, e ten s tyma barlama sa krúci, neco by
potrebovau, ale co sa budem míat, já sem na cestu nic nepiua,
mne ít nebyuo treba. Keby sa mu
ufám aj neco prihodziuo, ofér
by nezastaviu, jeho kabína byua
od nás predzelená sklem, my
sme byli my a on zas byu on pán prsteòú! Aj sme sa povyzlékali, aj sme si vymenili bacile
a popísali telefónní èísla, ak èovjek ket je v bídze tak hnet je
mjakí a lepí, konc sme sa skamarádzili... Polétali sme celý Slovenský raj, kadého vyloiu
negde inde, nás èekaua poslední tácia. Po tém oèisci v tej sanitce, ten slovenský raj kadému
dobre padeu. Zdravotníckú reformu sme si uili jak sa poví na
plné.... V drahém mercedési, naskuádaní jak dobre nalapané
zelé, a sme puscili aj èávu,
s pocitem solidarity a zehrívaní
luckým teplem, s hubokým záitkem z rovnosci zaruèenéj ústavú, pochopili sme, e je to tá najlepí reforma jakú si moeme zasúit. Dobre nám tak! Ket ho vykládali ze sanitky iua sem ím pomáhat, nech mu zas neodrazá
huavu. Nemneua sem sa tam
motat, lebo mi s tým vozíkem
prejeli po palcoch a to tak
boleuo, a mi suze vyleceli. Múj
mòa chyciu za ruku a povidá,
Mariko nepuaè, ak sme èaslivo dojeli a ket mòa dajú do porádku pojedeme dom autobusem... Utreua sem si suze, zavjesiua kabelku na tí jeho necitlivé
nohy a daua sem sa lôko kerovat k hlavnímu vchodu...

Stupava - Èlenovia achového klubu v Stupave pripravujú prvý achový turnaj, ktorý sa uskutoèní dòa 10. apríla t.r. od 10.00 h v klubovni poiarneho zboru (poiarna zbrojnica pri Mestskom úrade
v Stupave). Bliie informácie: Jaroslav Kahánek, 0903 496 651.

Správa o hokejbalových súaiach

1. juniori - BOGDAU STUPAVA
Hokejbalová sezóna juniorov v týchto mesiacoch vrcholí. Po jesennej èasti sa odohrali i posledné kolá jarnej odvety a vetko sa pripravuje na zápasy play off, ktoré rozhodnú o víazovi bratislavskej hokejbalovej ligy. S poteením môeme poveda, e po 11.mieste v minulej sezóne (ako nováèik) sa druhý rok pôsobenia stupavkých hokejbalistov vydaril nad oèakávanie. Celkove skonèili po základnej
èasti na 6.mieste a v svojej skupine na 4. prieèke, èo im zaruèilo
postup medzi najlepích osem drustiev. Faktom je, e v roku 2004
ete neokúsili trpkos prehry...
2. Starí iaci vyhrali v silnej konkurencii okresné kolo kolskej ligy
a 23.marca 2004 odohrali zápasy krajského kola v Bratislave - Ruinove. Súperi boli znaène vyrovnaní a tak v rozhodujúcom zápase so
Z Kalinèiakova (Slovan Bratislava) rozhodovalo pri rovnocenných
výkonoch i astie. Zápas Stupava prehrala 0:2 a celkovo obsadila
bronzovú prieèku v kraji.
3. Najväèiu rados urobili mladí iaci, ktorí ako víaz okresu Malacky, vyhrali i krajské kolo v Bratislave - Petralke a postupujú do celoslovenského finále do Koíc (17.-18. apríla). Ide o ve¾a, veï víaz
získa hlavnú výhru- zájazd na majstrovstvá sveta v ¾adovom hokeji
do Prahy. Zostava víaza krajského kola - Z kpt.J. Nálepku STUPAVA: Martin Lohazer, Slavomír Fier, Jakub Horecký, Ondrej Sedlár,
Ján Veselý, Ján Slezák, Marek Valachoviè, Jakub Kletinec. Drte
nám palce!!!
-jf-

Otvoria triedu portového tanca
Základná kola P. Horova v Devínskej Novej Vsi pripravila projekt portovej triedy s rozíreným
vyuèovaním tanca, s dôrazom na
taneèný port. Táto trieda bude
fungova od budúceho kolského roku 2004/2005 pre iakov a
iaèky 5. roèníka Z, ktoré sa
chcú venova tejto atraktívnej
taneèno-portovej disciplíne. Vedúcim projektu je profesionálny
téner taneèného portu 1. triedy
Ing. M. Baèiak
Súèasný taneèný port je symbióza portového a umeckého
výkonu a vyaduje systematické
a odborné vedenie. Vrcholný taneèný výkon nie je moné dosiahnú krátkodobou prípravou.
Ako i u iných portov je potrebná
systematická a odborná príprava, ktorá je zaloená na spolupráci viacerých odborníkov, nielen z taneènej oblasti. Je potrebný odborný zdravotný dozor, ako
i znalos príbuzných oblastí taneèného portu ako je napr. balet, jazzový tanec, gymnastika.
Ako portová disciplína vyaduje
aj vysoký stupeò kondiènej prípravy. Nemenej dôleitou je i kultúrno-spoloèenský dopad taneè-

òVaa Mari Pilná ze Stupavy
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ného portu, mnohým známy
viac pod názvom spoloèenský
tanec. Deti sa nenásilnou formou
uèia vystupova, strácajú strach
z publika, získavajú sebaistotu
a suverenitu. V nemalej miere sa
uèia aj základom spoloèenského
správania, chlapci dentlmenstvu.
Prvé kolo konkurzu sa uskutoèní
v utorok 13.apríla a vo tvrtok 15.
apríla o 19.00 hodine v priestoroch Z Pavla Horova. Srdeène
pozývane vetkých záujemcov,
chlapcov aj dievèatá terajích
tvrtých tried. Chlapci by mali
ma obleèené nohavice a koe¾u,
dievèatá suknièku a trièko. Na
obutie staèia aj cvièky, vhodná je
taneèná obuv.
Ako sa môu prípadný záujemcovia kontaktova?
Pre túto príleitos sme zriadili
peciálnu mailovú schránku prihlasky@nextra.sk, na ktorej môete kontaktova vedúceho projektu. Zároveò vetky potrebné
informácie získate aj na telefónnych èíslach: 0905/62 85 81 Ing.
M. Baèiak, 02/6477 9056 - riadite¾
Z p. Marko.
Ing. Milan Baèiak

