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

Na slovíèko

Asi to bude naozaj váne s tými vysvedèeniami,
keï sme posledné dni pred koncom kolského roka
poèúvali a videli mnohé výzvy adresované
rodièom.Vetky boli v záujme detí - iakov,
malých i väèích a pouèením pre rodièov,
aby nestresovali svoje dietky neúmernými trestami.
Zvyèajne sú to tresty za nenaplnenie predstáv
rodièov o tom, èo by mohli ich deti dokáza.
U je pár dní po tom ve¾kom tresku,
azda sa to utriaslo aj zabudlo,
u teda nechajme deti slobodne i a uíva si.
Veï aj my, dospeláci, máme niekedy pocit,
e ná výkon nie je adekvátne ohodnotený
a ak je výplatná páska naím vysvedèením,
tak si niekedy v "dépke" myslíme, e sme tak na
tvorku, teda niè moc (a pri pumpovaní skleslého
sebavedomia nepomôe ani vysokokolský
diplom). ako sa potom argumentuje, len sa uè,
aby si sa mal v ivote dobre...
Deti, iaci - dospeláci, rodièia, uèitelia a tí ostatní,
ako sa vlastne vnímame, akceptujeme, tolerujeme?
Na jednom stretnutí uèite¾ov sa hovorilo o význame
malotriednych kôl. U nás je o tom zbytoèné diskutova, pretoe poznáme len jeden argument neekonomická prevádzka, vysoké náklady,
tát nemá, nech si priplatí obec (a tá u vôbec
nemá!). Jedným z argumentom pre ich zachovanie
bolo, e kola a v malej obci zvlá, predstavuje
výchovné a vzdelávacie centrum,
nehovoriac u o úlohe v kultúrnom a spoloèenskom
ivote. A druhý argument, ktorý postupne získava
na význame - aj malotriedna kola má význam pri
výchove èloveka, pri rozvíjaní jeho emocionálnej
osobnostnej stránky. Postupne u nebude tak
dôleité IQ, ktoré akoby samo rastie,
informácií máme dostatok, a vye hlavy,
deti surfujú po internete, v poèítaèoch listujú
v encyklopédiách, prístup k vzdelaniu je
jednoduchí. Zaostáva práve výchova,
èo smeruje k otupenosti, prázdnote, strate citovosti,
schopnosti emocionálneho preívania...
To sa doteraz oèakávalo od rodiny, aby bol èlovek
vychovaný a kola mu mala da vzdelanie.
Asi to u rodina a tak nedokáe, keï sa kola bude
musie stále viacej venova citovej výchove.
Deti len sa uète, Európa je pripravená oceni vae
schopnosti a vedomosti! Dúfajme, e táto generácia
sa koneène uplatní a vzdelanie dostane to miesto,
ktoré mu v hierarchii hodnôt patrí.
-ps-

Obnovená kaplnka svätej Barbory v Stupave, bola vysvätená v nede¾u 29. júna 2003

Mestské kultúrne stredisko pozýva
na Svätojakubský jarmok
dòa 26. júla od 800 hod.
pri Kultúrnom dome v Stupave

Podpajtúnske zvesti
Netolerancia do Stupavy nepatrí

Stupava - V posledných týdòoch sme v Stupave svedkami prejavov, ktoré sa doteraz nevyskytovali. Po kandálnom naruení dôstojného priebehu slávnosti birmovania nasledovala kráde èerstvo zasadených kríkov pri farskom úrade a v piatok 20. júna bol satanistickými nápismi popísaný vchod do kostola. Zdá sa, e tu nejde o náhodu, ale úmyslené kroky, ktoré musia znepokoji nielen veriacich,
ale vetkých sluných ¾udí. Poiadali sme správcu stupavskej farnosti vdp. Felixa Mikulu o stanovisko k tejto situácii.
Vdp. Felix Mikula nám odpovedal ve¾mi struène: Nemám slov.

OZNAM

V súlade s úlohou zabezpeèi verifikáciu uívanej po¾nohospodárskej pôdy vetkými uívate¾mi v záujme moností uchádza sa o podporu z prostriedkov Európskej únie mesto Stupava uverejòuje na
poiadanie Ministerstva pôdohospodárstva SR, nasledovný oznam.
Váený uívate¾ pôdy, farmár, pre rok 2004 sa môe uchádza
o prostriedky na vyuívanú po¾nohospodársku pôdu z Európskeho po¾nohospodárskeho zabezpeèovacieho a garanèného fondu
(EAGGF) len ten, kto uskutoèní verifikáciu uívanej po¾nohospodárskej pôdy organizovanú prísluným Regionálnym odborom
MP SR.
Verifikácia sa vykonáva osobným stretnutím s uívate¾om pôdy,
ktorý potvrdí svoj uívate¾ský vzah k pozemkom na mapových
podkladoch registra pôdy. Najmenia plocha, na ktorú je moné
pobera dotácie jednej súvislej po¾nohospodárskej parcely je
stanovená MP SR na 0,3 ha.
V prípade neuskutoènenia verifikácie pôdy nebude ma uívate¾/farmár monos uchádza sa pre rok 2004 o vyie zmienené
prostriedky.
Podmienkou poberania prostriedkov EAGGF slovenskými po¾nohospodárskymi subjektami je funkèný IACS (Integrovaný administratívny a kontrolný systém) k 1.1.2004.
K¾uèovým faktorom poberania dotácií viazaných na pôdu je plne
funkèný a uívate¾mi verifikovaný register LPIS.
Mestský úrad v Stupave vyzýva uívate¾ov pôdy/farmárov, aby
sa dostavili do kancelárie è. 12 a u pani Koutovej ohlásili záujem o verifikáciu uívanej pôdy najneskôr do 23. júla t.r. -msú-

Riport

Návrh projektu na Revitalizáciu Stupavského potoka bol v prvom kole
hodnotenia úspený. Hodnotil sa zámer i dopad vynaloených
prostriedkov na ochranu ivotného prostredia a vplyv projektu na
ochranu Dunaja. Uzávierka pre podanie projektu je zaèiatkom septembra. Na vypracovaní projektu a jeho realizácii sa budú podiela
Mesto Stupava, MsPTS Stupava, Mestské kultúrne stredisko Stupava
a podnik Povodie Dunaja so sídlom v Malackách a OZ Pajtún.
Vláda zasypala "trh" výzvami na podávanie projektov vo vetkých
oblastiach hospodárskeho i spoloèenského ivota. Stupava i okolité
obce vypracovávajú projekty na výzvy fondov SAPARD, ISPA a
PHARE. Úspenos podaných projektov závisí najmä od stavu
pripravenosti projektov - pri investièných akciách sa poaduje územné rozhodnutie. Tvrdé podmienky majú vytriedi iadate¾ov a
zabezpeèi, e budú financované len reálne zámery. tátne orgány
vak zaspali ete pred spustením tejto ponuky a nepripravili ¾udí iadate¾ov na nároènú agendu, aby mohli by nielen schopní, ale aj
úspení.
Na pozvanie MsKS Stupava priiel na partnerskú návtevu zástupca
Ekologického parku v Sókoró (Maïarsko). Park predstavuje pilotný
projekt zameraný na ekologické pestovanie ovocia a zeleniny.
Súèasou projektu je i praktické vyuitie skúseností v podnikaní.
Maïarskému hosovi sme predstavili Nivu Moravy a o hospodárení na
zaplavovaných lúkach ho informoval riadite¾ Zdruenia vlastníkov
pôdy v Stupave p. ¼. Tóth.
V rámci podujatia Cyrilo-metodské dni sa v sobotu 5. júla konala IX.
oblastná prehliadka speváckych zborov. Podujatie pod zátitou BSK,
MOS, Mesta Stupava, MsKS Stupava a Farského úradu v Stupave sa
uskutoènilo vo farskom kostole sv. tefana v Stupave.

Uchádza sa Mesto Stupava
o európske peniaze?

V rámci programu PHARE, Cezhranièná spolupráca Sk - A podalo mesto projektový zámer na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v celkovej rozpoètovej èiastke 33,5 mil. Sk. Uvedený
projektový zámer riei vybudovanie splakovej kanalizácie v lokalite Mást, intenzifikáciu ÈOV
Stupava a 124 kusov kanalizaèných prípojok v k.ú. Stupava. Jedná sa o prípojky na vybudované
zberaèe, väèinou sú to objekty nachádzajúce sa na opaènej strane komunikácie proti týmto zberaèom. Podmienkou podania projektu je vydané stavebné povolenie na investiènú akciu a spolufinancovanie mesta pri tomto projekte.
Mestské zastupite¾stvo schválilo u tohto projektu spolufinancovanie 8,3 mil. Sk. Pre ïalie dobudovanie kanalizácie v celej Stupave zabezpeèujeme spracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie. Do konca tohto roka predpokladáme vydanie stavebného povolenia s tým, e
súbene sa bude spracováva projekt na poskytnutie prostriedkov zo trukturálnych eurofondov.
Bude sa jedna o celkovú èiastku cca 80,0 mil. Sk.
Záujmom mesta je pripravi tie ïalie významné projekty na èerpanie týchto prostriedkov, ako sú:
V vybudovanie peej zóny v centre mesta - od Nám. sv. Trojice po ul. kolskú,
V revitalizácia miestnych komunikácií a chodníkov,
V vybudovanie nových komunikácií smerujúcich do obytnej zóny na Kremenici, do priestoru skládky abáreò a objektu a.s. Cevaservis,
V definitívne vyrieenie zásobovania Stupavy pitnou vodou vrátane vybudovania tlakových
pásiem pre vyie poloené obytné zóny,
V opravy objektov kolských a predkolských zariadení,
V úpravy námestí sv. Trojice a M. R. tefánika,
V ïalie projekty pre zlepenie ivotného prostredia a zvýenie bezpeènosti bývania v meste
Stupava.

Je snahou vedenia mesta a poslancov mestského zastupite¾stva vyui vetky moné prostriedky,
ktoré sa naskytujú pri vstupe Slovenska do Európskej únie.
Okrem uvedeného u podaného projektu mesto podalo iadosti o nasledovné dotácie poskytované
Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
V Na opravy kolských a predkolských zariadení - kapitálové výdavky - poiadalo mesto o dotáciu v èiastke 6.850 tis. Sk. Jedná sa o opravy havarijných stavov na budovách týchto zariadení opravy striech, výmena okien, opravy telocvièní a podobne.
V V zmysle Zásad poskytovania dotácií z úèelových finanèných prostriedkov z lotérií a podobných
hier, poiadalo mesto o dotáciu na dokonèenie oplotenia základnej koly a opravu ihriska v objekte Z v èiastke 600 tis. Sk. Spolufinancovanie z vlastných prostriedkov mesta bolo navrhnuté v sume
150 tis. Sk.
V Na opravu objektu stravovacieho strediska a jeho rozírenie pre klubové úèely dôchodcov sme
poiadali o dotáciu 1.800 tis. Sk so spolufinancovaním vlastnými zdrojmi v èiastke 400 tis. Sk.
V Mestské kultúrne stredisko Stupava prostredníctvom Mesta Stupava poiadalo o dotácie na projekt Stupava a okolie - vlastiveda pre deti a na projekt Deò zelá - remeselnícky jarmok.
-msú-2-

Podpajtúnske zvesti

Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
(a na druhý pokus)

Stupava - Vo tvrtok 26. júna
bolo zvolané riadne zasadnutie
mestského zastupite¾stva s nasledovným programom: kontrola
uznesení, úpravy rozpoètu mesta, organizaèný poriadok a koncepcia Mestskej polície Stupava
(návrh), správa o èinnosti Mestskej polície., správa o prevádzke
portovej haly za rok 2002., zmena vyuitia plôch v územnom pláne mesta., zruenie VZN è. 10 o
mestských symboloch., veci majetkové, interpelácie., rôzne.,
uznesenie. Poslanci, keïe materiály na rokovanie dostali len tri
dni pred jeho konaním, preruili
rokovanie s tým, e mestské zastupite¾stvo sa bude kona v náhradnom termíne t.j. 3.júla t.r.
O výsledkoch rokovania dòa 3.
júla budeme èitate¾ov informova
a v augustovom vydaní Ppzv.
Zmapovanie
nelegálnych skládok
Poslanci na predchádzajúcom
zastupite¾stve uloili úlohu zma-

pova nelegálne skládky v katastri mesta a predloi návrh finanèných nákladov na ich odstránenie. Materiál vypracovali zamestnanci MsPTS. V zmysle zákona o
odpadoch (Zákon è. 223/2001)
ak vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti zistí, e na jeho
nehnute¾nosti bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámi
okresnému úradu a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnute¾nos nachádza. Okresný
úrad na základe oznámenia poiada Policajný zbor o zistenie
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnute¾nosti.
Zistená osoba je povinná zabezpeèi zhodnotenie odpadu alebo
jeho znekodnenie na vlastné
náklady. Mesto Stupava v apríli
2002 oznámilo Okresnému úradu v Malackách nález nelegálnych skládok, okresný úrad zaèal podnet riei, ale do dneného dòa konanie nebolo ukonèené. V katastri mesta je evidova-

Komu ko¾ko a za èo?
Viete ko¾ko máte zaplati pri vstupe do ambulancie? Nu pod¾a
novely zákona NR SR è. 138/
2003 Z.z., ktorým sa mení a dopåòa zákon NR SR è. 227/1994 Z.z.
o zdravotnej starostlivosti v znení
neskorích predpisov a ktorý
vstúpil do platnosti 1. 6. 2003 zaplatíte nasledovne:
Dvadsa slovenských korún
- praktickému lekárovi pre deti
a dorast
- praktickému lekárovi pre
dospelých
- gynekológovi
- lekárovi - pecialistovi (oèný,
ortopéd, atï.)
- logopédovi, klinickému psychológovi
- lieèebnému pedagógovi
- zubnému lekárovi
- lekárskej slube prvej pomoci
Platí sa lekárovi v ambulancii. Ak
v jeden deò navtívite toho istého
lekára viackrát, paltíte len raz. Pri
opakovanej návteve lekára, ak
táto návteva nadväzuje na poskytovanie tej istej zdravotnej
starostlivosti, platíte len raz.
Neplatia osoby pri preventívnej
prehliadke, povinnom oèkovaní
alebo pri poskytovaní dispen-

zárnej starostlivosti (pravidelné
prehliadky diabetikov, hypertonikov a pod.) osoby s duevnou
poruchou, ktorá ohrozuje ich ivot a ivot okolia - osoby v hmotnej núdzi, ak sa preukáu platným rozhodnutím okresného
úradu o dávke sociálnej pomoci deti do dovàenia 6 rokov ivota deti s nariadenou ústavnou výchovou - dritelia striebornej Jánskeho plakety - osoby za vyetrenie predchádzajúce bezpríspevkovému darcovstvu krvi.
Dvadsa korún zaplatíte v lekárni
a výdajni zadravotníckych pomôcok za kadý recept, resp. poukaz. Na jednom recepte môu
by napísané najviac dva druhy
liekov.
Neplatia - osoby v hmotnej núdzi, ak sa preukáu platným rozhodnutím okresného úradu
o dávke sociálnej pomoci - obèania zvlá ako postihnutí, ktorí si
vyberajú na recept peciálne
zdravotnícke pomôcky - osoby
s preukazom ZP, ak sa preukáu platným rozhodnutím okresného úradu o príspevku na zvýené výdavky.

ných 15 nelegálnych skládok.
Náklady na ich odstránenie sa
pohybujú od 500 do 30 000 korún a spolu predstavujú èiastku
cca 110 tisíc korún. Prieskum bol
vykonaný 5. júna t.r.
Správa o èinnosti polície
Mestská polícia v Stupave predloila správu o èinnosti za mesiac
máj. Za sledované obdobie bola
polícia privolaná k dvom ványm
dopravným nehodám, pri ktorých asistovala. Pri ruení noèného k¾udu zasahovala 5 krát, pri
výtrnostiach poèas diskoték tyrikrát a trikrát pri rodinných konfliktoch. Polícia zadrala a predviedla troch páchate¾ov trestnej
èinnosti na poiadanie OOPZ
Stupava a predviedla tri osoby za
úèelom podania vysvetlenia. Bol
zadraný zlodej ukrajinskej národnosti, ktorý kradol v predajni
potravín. Policajti sa zapojili aj do
pátrania po stratenej osobe z domova dôchodcov. Zabezpeèovali
poriadok poèas referenda. ZaPädesiat korún zaplatíte zdravotníckemu zariadeniu ústavnej
starostlivosti a kúpe¾nému zariadeniu. Platí sa max. 21 dní tej
istej ústavnej starostlivosti (hospitalizácie) s výnimkou pobytu
v lieèebni pre dlhodobo chorých,
kde sa platí bez obmedzenia dåky pobytu v zariadení. Prvý a posledný deò pobytu sa poèíta spolu len ako 1 deò. Platí sa v hotovosti pri prepustení alebo do 10
dní po prepustení na úèet zdravotníckeho zariadenia, alebo pod¾a pokynov prísluného zdravotníckeho zariadenia. Ak sa pobyt
v nemocnici predåi vinou nemocnice, za tieto dni sa poplatok
neplatí.
Neplatia tehotné eny na rizikovom tehotenstve - matky s novorodencom po pôrode - matky
hospitalizované s dojèaom - deti
do dovàenia 6 rokov ivota - deti
s nariadenou ústavnou výchovou
- osoby, ktoré sa do nemocnice
dostanú v bezvedomí alebo
s chorobou, pri ktorej mono
uloi povinné lieèenie - osoby s
duevnou chorobou, ktorá ohrozuje ich ivot a ivot okolia - osoby s infekèným ochorením - dritelia striebornej Jánskeho plakety - osoby s preukazom ZP, ak
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drali páchate¾a krádee vlámaním do objektu drustva z Devínskej cesty. V spolupráci s OOPZ
Stupava a po¾nohospodárskou
firmou znemonili organizovanie
tzv. technopárty v priestoroch
botanickej záhrady. Okrem toho
policajti pravidelne kontrolujú dodriavanie dopravného znaèenia,
poriadok v areáli cintorínov, pri
kostoloch, pri základnej kole.
Pozornos venujú aj dodriavaniu
závereèných hodín v retauráciách a pohostinstvách. V máji
rieili 21 priestupkov, tri boli vyrieené v blokovom konaní, 18 je
v rieení. Za dopravné priestupky
bolo uloených 26 pokút vo výke 6 600,- Sk a za poruenie VZN
mesta bolo uloených es pokút
v celkovej výke 1500,- Sk. Správu predloil Radoslav Buchta,
náèelník MsP.
(pod¾a materiálov na rokovanie,
skrátené -ps-)

sa preukáu platným rozhodnutím okresného úradu o peòanom príspevku na kompenzáciu
zvýených výdavkov - osoby v
hmotnej núdzi, ak sa preukáu
platným rozhodnutím okresného
úradu o dávke sociálnej pomoci.
Zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti, ak navtívite
ústavnú pohotovostnú slubu
zaplatíte 20.- Sk.
Prepravcovi za prevoz sanitkou 2
Sk/km.
Prepravcovi za prevoz sanitkou
u osôb s preukazom ZP, ak tieto
nie sú odkázané na individuálnu
dopravu 1Sk/km.
Za dopravu rýchlou zdravotníckou pomocou (záchrankou) sa
neplatí.
Neplatia osoby zaradené do
chronického dialyzaèného programu alebo transplantaèného
programu - osoby, ktoré sa lieèia
na onkológii alebo kardiochirurgii - osoby s preukazom ZP,
ak sú odkázané na individuálnu
dopravu - hospitalizované osoby,
ak sú prepravované z jedného
miesta zdravotníckeho zariadenia do iného zariadenia ústavnej
starostlivosti.
(prevzaté: malacký hlas)
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Záhorská Bystrica

S Bystrièanma pri muzice

Folklórny festival máme za sebou. Treba sa nám zamyslie nad jeho
odkazom a obrazom. V sobotu 14. júna sa celá Záhorská Bystrica
rozpestrila krásnymi krojmi a veselým sprievodom, ktorý sa uberal po
vyzdobených uliciach k Spoloèenského domu.
Vpredu oèarúvali svojim umením maoretky, veselú nôtu vyludzovala
dychovka pána Milana Bilaèièa, vetko bolo ako malo by, ale...
Je tu to tradièné ale, na túto slávnos akoby bolo zrazu málo domácich záujemcov, aj keï sprievod i vystúpenia na javisku mali dos
divákov .Striedali sa súbory a vystúpenia súborov z Kuklova, èi u
"ve¾kého" alebo "malého", Bazalièky z Rohoníka, Polena z Bratislavy,
Èerveného mramoru z Maïarska a súboru Matice slovenskej zo Záhorskej Bystrice a nebolo to iadna amatérska úroveò. 11. roèník teda
ukázal, e záujem o folklór je, iba my sme si zvykli, e vetko je tu
akosi samozrejmé. Takáto akcia, kde vystupuje 170 uèinkujúcich nie
je moná bez sponzorov a tí naastie majú pre kultúru u nás pochopenie a otvorené srdce i vrecko. V tomto roèníku prispeli pán ILLÉ,
ESKO, VIASPOL, CK AFDA, NERADOVIÈ, PEKÁREÒ U FLORIÁNKA,
AB MAT, Retaurácia U IVÁKA. Vetkým treba poïakova a dúfa, e
12. roèník, ktorý sa uskutoèní v roku 2004 bude ma úspech a najde
miesto v programe naich spoluobèanov.

Ochrana ivotov, majetku a úrody závisí aj od nás

Z h¾adiska predpisov o ochrane pred poiarmi zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy patria
medzi èinnosti so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru.
Poiarne nebezpeèenstvo spoèíva vo vytvorení ¾ahkohor¾avého súboru, ktorým je navrstvené seno, slama, alebo preschnuté obilie a iné
po¾nohospodárske produkty na koreni, stohy sena a slamy a podobne. Takémuto hor¾avému súboru staèí i malý zápalný impulz, napríklad neuhasený cigaretový ohorok, aby vznikol poiar. Vzniku a rýchlenmu rozvoju poiaru napomáhajú v tomto roènom období aj faktory, ako sú vysoké denné i noèné teploty vzduchu, vlhkos vzduchu,
rýchlos vetra a pod.
V roku 2002 vzniklo v odvetví po¾nohospodárstva 3166 poiarovv, èo
predstavuje 26 % z celkového poètu poiarov a hmotné kody pri
týchto poiaroch boli vyèíslené na koruny v 60 473 500 Sk.-.
Je preto namieste, aby popri plnení povinností právnických a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré im vyplývajú z predpisov na ochranu
pred poiarmi, si povinnosti plnili i obèania.
Okresné riadite¾stvo Hasièského
a záchranného zboru v Bratislave

OZNAM

Miestny úrad Záhorská Bystrica oznamuje obèanom nové telefónne èísla:
sekretariát tel./fax:
02/ 6595 6510
starosta:
02/ 6595 6250
ref. výstavby:
02/ 6595 7128
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Pä otázok poslankyni pani Baranovièovej Rezbárske sympózium
1. Ste mladou poslankyòou
s ve¾mi dobrým vzahom k práci s mladými ¾uïmi. V èom sú
priority váho postoja k tomu,
aby sa mladí ¾udia v Záhorskej
Bystrici zaujímali o veci verejné a zúèastòovali sa na verejnom ivote?
Pani Baranovièová: Teí ma, e
hodnotíte môj vzah k práci
s mládeou ako ve¾mi dobrý.
Pracovné povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia (predsedkyòa Komisie pre mláde,
port a rekreáciu) sa snaím plni
s ve¾kou zodpovednosou a maximálnym nasadením. Dávam dostatok priestoru cudzím mylienkam a som ochotná na ich základe vlastné rozhodnutie okamite upravi. Verím, e mláde,
ktorá sa pohybuje v mojej blízkosti, vníma tieto moje priority
a osvojuje si ich. A èo sa týka zapojenia mladých do verejného ivota, myslím, e majú dos energie, ale i dostatok èasu venova
sa svojim zá¾ubám. Naplno sa
zapájajú do organizovania akcií
pre deti a to je tie èas verejného
ivota. Samozrejme, e aktivita
by mohla ma väèí rozsah, ale
bohuia¾ mladých nemono do
nièoho núti, treba ich zauja. A
niekedy je to ve¾mi tvrdý orieok.
2. Èo sa vám darí plni zo svojho volebného programu?
Pani Baranovièová: Aktívne
podporujem èinnos Klubu mládee, snaím sa organizova rôzne podujatia pre deti. Prvoradé
je, aby nae aktivity mali èo najirí záber,aby deti i mláde mali
pocit, e sa v Záhorskej Bystrici
deje stále nieèo zaujímavé.
V predolom volebnom období
som pôsobila ako èlenka komisie, ktorú dnes vediem. A teraz
zisujem, e nie kadá akcia má
hladký priebeh, e na mojich pleciach èasto leia dôleité rozhodnutia. Ubehlo pol roka a ja môem s úsmevom poveda, e sa
nám darí plni ná plán, ba dokonca ho ete rozirujeme. Samozrejme, e sú obdobia ,keï je
ve¾a práce a málo èasu, keï mi
padajú polená pod nohy, ale
snaím sa ich preskakova.
3. Èo by ste chceli v Záhorskej
Bystrici rozvíja a èoho by ste

ju chceli zbavi?
Pani Baranovièová: Zbytoène
sa môeme snai robi dva kroky vpred, keï vzápätí spravíme
krok vzad. Je pre mòa nepochopite¾né, e si dokáeme devastova vlastné okolie, èi u sú to dolámané lavièky,odpadkové koe,
postriekané steny nezmyse¾nými
nápismi.
A dospelí... po peknej kultúrnej
akcii nepatria nikomu ani pouité
umelohmotné poháre, ani papiere z voòavých cigánskych peèienok. ivot nám stavia do cesty
ve¾a prekáok, v podobe vlastných hlúpostí. Bohuia¾, takí
sme. Èinnosou naej komisie je
nielen deom vypåòa vo¾ný èas
zábavou, ale ich aj usmeròova.
Vdy sa snaím milo, pokojne,
ale rozhodne ich upozorni na
skutoènos, e sú veci, na ktorých by nám malo zálea. Podobným aktivitám sa treba venova aj v rodinách, kde sú dos
ve¾ké medzery, no verím, e èasom sa urèite dostaví výsledok
Nechcem sa teraz dosta do
pozície poriadkumilovného tyrana a krièa na kadého, ale snaím sa by aspoò príkladom.
4. Aké sú pod¾a vás monosti
spolupráce s rozvojovými programami PHARE a ISPA a èo
z nich môe získa Záhorská
Bystrica v oblasti regionálneho
rozvoja?
Pani Baranovièová: Zatia¾ som
sa tým nezaoberala, je to pre
mòa motivácia do budúcnosti...
Uvítala by som rady odborníkov,
ktorí majú skúsenosti so spomínanými programami.

Alojz Machaj a spol.

V Záhorskej Bystrici sa v dòoch 9.-14. júna 2003 konalo sympózium
Návraty ku koreòom. Pod vedením Alojza Machaja sa ho zúèastnili
rezbári Milan Mièienka z Kolárovíc, Ján Palko zo tiavnika, Duan
arkan z Rimavskej Soboty a Jozef Bárta z Bratislavy. Téma sympózia
bola zameraná na námety, ktoré sa spájajú s históriou a tradíciami
Záhorskej Bystrice. Rezbári vytvorili plastiky svätcov Petra (D. arkan)
a Pavla (J. Bárta) patrónov mestskej èasti, Mojia (M. Mièienka),
Dievèa s kyticou (Alojz Machaj) a Chlapca so sýkorkou (J. Palko).
Diela sa po skonèení sympózia stali majetkom mestskej èasti
Záhorská Bystrica. Sympózium sa konalo pod zátitou miestneho
zastupite¾stva. Starosta MÈ Vladimír Kuboviè, ktorý inicioval toto
podujatie na záver kontatoval, e za vynaloené finanèné prostriedky získala mestská èas ve¾mi originálne a hodnotné plastiky, ktoré sa
stanú integrálnou súèasou výzdoby obce. Zároveò podujatie zaujalo
nielen kolopovinné deti a mláde, ale i irokú verejnos. Sympóziá
podobného druhu
organizujú zvyèajne
turisticky atraktívne
mestá. Záhorská
Bystrica má vetky
predpoklady, aby
sa stala takýmto
miestom.
Pod¾a pozitívneho
ohlasu verejnosti,
sa dá predpoklada,
e prvé rezbárske
sympózium zaèalo
tradíciu, ktorá bude
pokraèova nielen
na budúci rok, ale
bude
inpirova
i susedné obce
k podobným podujatiam.
Pavel Slezák
foto: peter rác

5. Vae slovo spoluobèanom.
Pani Baranovièová: Neodsudzu
jme na spoluobèanovi to, èoho
sa sami nedokáeme zbavi, nepodozrievajme na základe informácií z druhej ruky, nenárokujme
si nieèo, èo nám nepatrí. Netrápme seba a svoje najbliie okolie
stálymi sanosami na nepriazeò
osudu. Pokúsme sa objavi niekoho, kto je naim skutoèným
priate¾om, zabudnime na staré
prieky.
RADUJME SA Z MALIÈKOSTÍ,
KTORÉ PRINÁA VEDNÝ DEÒ.
(Zhovárala sa Dr. korvanková)
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Zohor
Divadelné predstavenie

Noèná súa poiarnych drustiev
o pohár starostky obce Zohor
DHZ Zohor usporiadal dòa 21.
júna 2003 2. roèník noènej súae v poiarnom útoku o pohár
starostky obce Zohor.
Súa sa konala v disciplíne poiarny útok s vodou v kategórii
eny, mui, pod¾a súaného poriadku previerky pripravenosti
DHZ. Súae sa zúèastnilo spolu
21 drustiev, z toho boli 4 drustvá ien. Tradiène nás poctili
svojou prítomnosou poiarne
drustvá z okolitých obcí. Súai
prili i tí, ktorí to mali ïalej a tak
bolo pre nás príjemným prekvapením drustvo ien z Novej Bane - Brehov. Súae sa zúèastnili
aj nai priatelia z Èiech, z Dolních Kouníc.
táb súae tvorili: pani ¼ubica
Havranová, starostka obce Zohor, pán Valentín Partl, predseda
DHZ Zohor, pán Marián Kovár,
predseda DHZ Láb a pán Jozef
turdík, okresný predseda z OV
DHZ Malacky.
Velite¾om súae bol pán Vladimír
Bojkovský, velite¾ DHZ Zohor.
Hlavným rozhodcom bol pán
Marián Kovár, predseda DHZ
Láb. Ïalími rozhodcami boli
pán tefan Nemec, èlen výboru
DHZ Zohor a èlen výboru DHZ z
Dolních Kouníc. Èasomiera bola
aj tento krát elektrická. Komentátormi celého podujatia boli páni
Karol Lacko a Tomá Mackoviè,
èlenovia výboru DHZ Zohor.
Na úvod súae sa predstavilo
poèetnému obecenstvu drustvo

naich detí, ktoré predviedlo
ukákový poiarny útok a zoalo
zaslúený aplauz. Samotná súa prebehla regulárne, v priate¾skej atmosfére.
Z rúk starostky obce, pani ¼ubice
Havranovej, prevzali krásne poháre víazi, ktorí podali vo svojich
kategóriách najlepí výkon.
V kategórii ien zvíazilo drustvo
z Moravského svätého Jána, druhé miesto obsadili eny z Novej
Bane - Brehov a ako tretie sa
umiestnilo drustvo ien z Kuchyne.
V kategórii muov ako prví skonèili mui z Gajar, druhí boli mui z
Moravského svätého Jána a na
treom mieste sa umiestnili mui
z Cerovej.
Nae muské drustvo síce nestálo na stupòoch víazov, ale
umiestni sa zo sedemnástich
ve¾mi zdatných súperov v prvej
polovici je viac ako chvályhodné.
Chceme sa touto cestou poïakova vetkým tým menovaným
i nemenovaným èlenom DHZ Zohor, ktorí priloili ruku k dielu
a pre svojich spoluobèanov toto
krásne podujatie pripravili.
Èo doda na záver. Bol to veèer
plný záitkov z perfektne pripravenej súae, dobrej atmosféry,
výborného obèerstvenia, hudby.
Skrátka pohoda, relax ako má
by. A o to ide predovetkým.
O¾ga Nemcová,
tajomníèka DHZ Zohor

Rinkopáci na výlete
Nai futbalový reprezentanti RINKOP ZOHOR sa
zúèastnili v dòoch 12 - 14
júna 2003 - medzinárodného futbalového turnaja o
pohár tristotridsiatej prvej
vrtúlnikovej letky v Pøerove. Na turnaji sa stretlo 8
mustiev,ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupinu A tvorili mustvá:
Rinkop Zohor, VÚ 4574 Pøerov, Pøerov - technici a Vrtúlníková základòa
Pøerov. Skupinu B tvorili mustvá:Matelo Gajary,VÚ 2553 Pardubice, Pivovar Zubr a Pøerov - piloti. Prvý výkop, ktorý otvoril tento turnaj sa uskutoènil 13. júna presne o 8:00 zápasom medzi naimi Rinkopákmi a Pardubicami. Naim futbalistom sa na tomto turnaji ve¾mi darilo a postupne vyhrali
4 zápasy s takýmito výsledkami:2:1, 8:2, 3:0. Posledný finálový zápas, ktorý
sa hral na turnaji hrali Zohorania proti technikom z Pøerova a vyhrali ho
nai chlapci 3:0.
A tak sa výlet naich futbalistov skonèil ve¾mi úspene. Domov si priniesli
nielen diplom a pohár za prvé miesto, ale aj putovný pohár a ve¾a pekných
záitkov. Rinkopáci len tak ïalej v reprezentovaní naej obce a vaej
PONORKY.
Pripravila J..

22. júna sa nám v kultúrnom dome predstavil novo - vzniknutý divadelný súbor ACHOR, ktorý je
súèasou Obèianskeho zdruenia ROCONABA a skladá sa zo zohorskej mládee. Dovtedy sa o òom po
dedine len ukalo, e pre nás pripravuje prekvapenie v podobe taneèno-divadelného predstavenia.
V piatok 20. júna sa vo veèerných hodinách uskutoènila predpremiéra tohto dielka pod názvom Dr.
Alfa, èo znamená v skratke Droga, Alkohol, Fajèenie. Toto predstavenie bolo urèené len pre rodièov
a príbuzných naich mladých hercov. Avak nasledovnú nede¾u - 22. júna prila tá ve¾ká chví¾a, keï
sa zaplnila sála kultúrneho domu ve¾kým poètom divákov. V Zohore sa divadlo hralo naposledy u
ve¾mi dávno a preto boli Zohorania napätí a plní oèakávania. Dychtivo èakali na zaèiatok predstavenia. Na konci boli príjemne prekvapení, ve¾mi dobre napísaným, zreírovaným a hlavne predvedeným výkonom týchto mladých ¾udí. O tom ako vznikol nápad vytvori tento divadelný súbor sme
sa pozhovárali s jeho zakladate¾om a zároveò scenáristom a reisérom Andrejom Lackom. Preèo a
napadlo obnovi v Zohore divadlo? "Je to môj koníèek. Baví ma to a v Zohore sa nalo pár nadencov, ktorý boli taktie ochotní da nieèo dokopy." Ako si sa dopracoval k scenáru a ako dlho trvala
realizácia tohto projektu? "Dva a pol roka sa písal scenár, rok sa vyberala a strihala hudba a nacvièova sme zaèali od septembra 2002. Cvièilo sa dva a tri krát do týdòa a to tri a tyri hodiny- no ako
kedy sa podarilo. Scenár sa písal na kolene a mal by akousi odozvou na túto dobu a hlavne nieèo
èím ijú mladí dnenej doby. Ak sa to podarilo som len rád, ale urèite sa to dalo aj lepie." Ako sa ti
pracovalo s týmto mladým kolektívom? "Fantasticky - sú jednoducho úasní, super. Nadení a
zapálení pre túto vec. Bol som milo prekvapený, e sa v Zohore nalo aj zopár chalanov, ktorých baví
divadlo. Poteila ma ale i tá skutoènos, e mladí popri portových akciách, ktoré robí ROCONABA v

pláovom volejbale, futbale, basketbale alebo v hokeji, sa odteraz môu realizova i po tej kultúrnej
stránke v divadle." Chystáte sa s touto hrou vystupova aj mimo naej obce?
"Áno. Tak boli aj navrhované kulisy aby sa dali posklada a previes. Kam? Ako sa to podarí dohodnú. Ale myslím, e v pláne máme navtívi Stupavu, Rohoník, Skalicu, nieèo i v Bratislave a ak sa
podarí pôjdeme i na festival amatérskych divadiel v Moèenku na budúci rok." Pripravuje pre nás
divákov ete nieèo nové?
"Prezradím len to¾ko, e sa zaèína písa u nový scenár. Mono komédia, mono nieèo taneèné.."
Na záver je tu krátky názor jedného z divákov:
"Droga, alkohol, fajèenie - nosí sa to. Je to v móde. Píe sa o tom v novinách, èasopisoch, zasahuje
reálny ivot.
Niekde sa stala chyba. eby v nás rodièoch? Máme èas v tomto "mobilovom svete" na výchovu?
Chápeme svoje deti? Chápeme, èo ich trápi a rozprávame sa s nimi? ...Zaskoèili nás. Prekvapili...
Pripomenuli nám, e sú tu. V schránkach sa objavili "pozvánky do divadla". To tu ete nebolo! Ak si
rodiè nemohol nájs èas pre svoje diea, teraz si ho naiel. eby to bola zvedavos? V deò premiéry
bol zohorský kultúrny dom preplnený. Sedeli tu deti, rodièia, no i babky a dedkovia o paliciach. Nai
mladí umelci pobehovali sem-tam a my netrpezliví, èím nás prekvapia.
...Prekvapili. "Klobúk dolu" a "vetka èes" mladému reisérovi Andrejovi Lackovi, ktorý sa celý rok
stretával s týmito mladými ¾uïmi a vytvorili spolu toto "dielko", ako to nazval sám reisér. Bolo to
pouèné nielen pre mladých ¾udí, èo "dr. Alfa" dokáe, ale myslím, e znamená "STOP" pre nás
dospelých. Mali by sme sa zamyslie nad sebou, èi deti vedieme správnou cestou.
"Jedinou trvalou hodnotou, ktorú môeme svojim deom da, je èas a spomienky na chvíle strávené
spolu."
...Drogy, cigarety, alkohol - je toho plný svet. To nezmeníme. Ale èo rados, astie, ve¾ká láska?
Kadý je strojcom vlastného astia. Treba ho h¾ada. Nejestvujú na to lieky. Je to ako kométa, objaví
sa a zmizne. Ak sa objaví, treba ho dra pevne a nepusti z rúk. Je smutné èíta noviny a preíva
bolestné riadky uslzenej matky, ktorá práve stratila syna! Alebo...otec, rukami skrývajúci tvár a
mylienkami zarytý hlboko do due dospievajúcej dcéry. Preèo sa to stalo? Preèo sa to stalo? Veï mala
vetko... Odkia¾ mala drogy?...Je to v móde... nosí sa to. Vetka vïaka divadelnému súboru ÁCHOR
za vetko, èo nám ukázali. Dokázali nám, e predstavujú generáciu mladých, inteligentných ¾udí, na
ktorú sa môeme spo¾ahnú. ...Divadlo skonèilo a nám zostalo akosi smutno. Podaktorým sa skotú¾ala
slza po líci a neverili vlastným oèiam, èo ich deti dokáu. ...e sú pripravení "i a ís"...
Na koniec by sme chceli poïakova námu novému súboru za príjemne trávené chvíle v ich prítomnosti. Do budúcna im dríme palce, aby latku, ktorú si poloili tak vysoko, udrali.
Pripravila: èepánková, Cabadajová
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Preèo v Zohore nemôe by letná terasa?

O Zohore sa vie, e v poslednom období sa ve¾mi pekne nielen rozrastá, ale predovetkým intenzívne buduje. Máme na mysli verejné priestranstvá, ulice, chodníky i cesty. Svojím spôsobom tú prvú etapu - budovanie ininierskych sietí najmä kanalizácie majú Zohorania u za
sebou. Teraz priiel èas na zve¾adenie obce, na skrá¾ovanie ivotného
prostredia. U dávnejie sa zauívalo, e o poriadok a èistotu sa tu
vzorne starajú ¾udia i z radov nezamestnaných, ktorí sú prijatí na verejnoprospené práce. Za ich organizáciu zodpovedá tunají obecný
úrad a ak to porovnávame so susednými obcami, skutoène je vidie,
e úradu na tom, ako Zohor vyzerá naozaj záleí.
Bolo by to vak málo, keby sa staral len obecný úrad. Peknému vzh¾adu prispievajú i podnikatelia, najmä v oblasti pohostinských a retauraèných sluieb. Aj pekné prostredie krèmy èi retaurácie prispieva
nemalou mierou k celkovému vzh¾adu a dojmu z obce.
Poslednou akciou obecného úradu je rekontrukcia komunikácie a
námestia pred Kultúrnym domom. Priestor pred Kultúrnym domom dostal úplne iný vzh¾ad, námestie je zo zámkovej dlaby, udriavané, doplnené vhodnou zeleòou.
Svojím dielom chcel prispie i majite¾ prevádzky Pizzéria U ulaja p.
Frantiek Havlík, ktorý v januári 2003 poiadal obecné zastupite¾stvo o
povolenie prevádzkova letnú terasu práve pred Kultúrnym domom.
Zastupite¾stvo si od neho vyiadalo projekt, návrh nájmu a návrh spôsobu financovania zámeru.
Pán Havlík predloil vo februári projekt s náèrtom terasy, ktorá je z dreva, demontovate¾ná, bola by vybavená vkusným záhradným nábytkom
s prevádzkovou dobou pod¾a schválených prevádzkových hodín. Súèasou projektu bola aj rekontrukcia a prestavba schodia na denný
bar na prízemí, ktorý by okrem iného zásoboval aj terasu. V projekte sa
tie uvádza, e nako¾ko iadate¾ je len v prenájme, musí sa dohodnú
i spôsob vzájomného vyrovnania, nako¾ko je to z jeho strany investícia
do obecného majetku.
K projektu sa najprv vyjadrila stavebná a finanèná komisia pri OcU,
ktorá vzala do úvahy i názory obèanov.
Poslanci sa na zastupite¾stve k iadosti vyjadrili zamietavo. Je koda,
e poslanci neumonili pánu Havlíkovi zúèastni sa na rokovaní, aby
mohol svoju iados zdôvodni, prípadne reagova na pripomienky.
K návrhu projektu sa zamietavo vyjadrili i signatári obèianskeho výboru, v ktorom sú zastúpení obyvatelia bývajúci v okolí Kultúrneho domu.
Vyjadrili svoje obavy z hluku a neporiadku, ktorý tam môe nasta po
otvorení letnej terasy. Ïalí namietali, e otvorenie terasy povedie
k zrueniu diskoték. Pod¾a slov pána Havlíka: "Doposia¾ neviem z akého dôvodu obecné zastupite¾stvo nesúhlasí s prenájmom verejného
priestranstva pred Kultúrnym domom. Èudujem sa, e poslanci neschválili ná návrh, pretoe ide o skultúrnenie naej obce a poskytovanie kvalitných sluieb. A pritom by to obec niè nestálo. Nech je u
ako je, celá fraka sa nemusela udia, keby zastupite¾stvo u na zaèiatku môj návrh zamietlo."
-ps-

Stanovisko starostky obce p. ¼. Havranovej

Zámer pána Havlíka k sprevádzkovaniu letnej terasy sa mi javil pred rokovaním
OZa dòa 28. 2. 2003 ako reálny s tým, e som si podrobne pretudovala záznam
zo spoloèného rokovania komisií na ktorom bola prítomná nadpolovièná väèina
poslancov (9 z 11) a zástupcov obèanov z Obchodnej ulice, kde pán Havlík predloil svoj zámer a dokonca rokovalo sa s ním u o podrobnostiach, ktoré by mali
by súèasou zmluvy o prenájme.
Tieto boli predloené ako súèas zápisnice zo spoloèného rokovania komisií.
Osobne si myslím, e neschválenie zámeru je na kodu obce, nako¾ko letná terasa
by bola pozitívnym faktorom pre celú túto oblas. Bohuia¾ asi sme ete nedorástli
do tádia kedy si máme uvedomi, e naa odvaha nieèo si pripusti a vyskúa by
mala by väèia ako strach z neporiadku a mono aj malých "èervíèkoch závisti?"
v nás, e niekto by to dokázal.
Okrem toho ma mrzí, e vdy predpokladáme lajdáctvo, krádee a výtrnosti, ale
málokedy sme im ochotní zabráni.
Aký by mohol by ivot a kultúra v okolí kultúrneho domu, keby sa vetci súkromní podnikatelia podnikajúci v jeho okolí spojili a vytvorili by sme pre túto èas obce
jedno krásne kultúrno-spoloèenské prostredie.
starostka obce Zohor

Aký si bol kolský rok 2002/2003?

Tento kolský rok bol bohatý na rôzne udalosti. Èi u dobré, alebo zlé. Tie prvé nás teili a boli to
hlavne výsledky naich iakov vo vyuèovaní, ale hlavne v rôznych súaiach, ktorých sme sa zúèastnili. Tie druhé boli kritickejie a to bol nedostatok peòazí na bený chod koly. Vyuèovanie sme
skonèili s dlhmi, tie sa rieia u od zaèiatku kalendárneho roku, doteraz sa ale niè nevyrieilo.
Vráme sa vak k tomu, èo nás teí najviac. Sú to výsledky naich iakov v rôznych súaiach a tu
sú:
· najúspenejou iaèkou naej koly je Magdaléna Mackovièová, iaèka 9.A triedy, zúèastnila sa
siedmych súaí. V kadej obstála na výbornú - z tých najlepích:
Matematická olympiáda - okresné kolo(OK) 1. miesto, krajské kolo (KK) 2. miesto,
Fyzikálna olympiáda - OK 2. miesto, KK 10. miesto,
Európa v kole - literárna súa - 1. miesto,
Hviezdoslavov Kubín - recitaèná súa - obvodné kolo (ObK) 1. miesto, OK 3. miesto
· ïalím úspechom naej koly bolo umiestnenie Lenky Klukovej, iaèky 9.A triedy na Fyzikálnej
olympiáde - OK 1. miesto, KK 6. miesto, Biblická olympiáda OK 1. miesto spolu s Evou Chmelíkovou,
9. A a Zuzanou Stipanitzovou.
· úspení boli i iaci, ktorí sa zúèastnili literárnej súae "Preèo mám rád slovenèinu"- Angela tefanovièová, 7.B 2. miesto, Eva Chmelíková, 9. A 3. miesto, Ulehlová 4. trieda 3. miesto a Kluka, 4.
trieda 2. miesto,
· súa "Európa v kole" - Dorota Duffeková, 5. B 3. miesto, èestné uznanie Zuzana Valentová, 9.B
· súa Hviezdoslavov Kubín - (ObK) Kristína Juríková 1miesto, OK 3.miesto.
· 2.miesto v ¾ahkej atletike získala na OK Andrea Michalovýchová a drustvo chlapcov v basketbale.
· ïalí iaci sa zúèastnili súaí - geografická biologická olympiáda, Pytagoriáda, Záhoráèik, portových a výtvarných súaí
Poèas roka sme uskutoènili mnostvo akcií (Mikulásky veèierok, karneval, Deò matiek, Deò detí,
2x zber papiera, lyovaèka, plavecký kurz), výletov, besedy, návtevy kina a divadla. Na kole pracovalo 11 záujmových krúkov. Vyuèujúci sa zúèastòovali rôznych seminárov, kolení. Venovali sa
príprave iakov na súae a olympiády ako aj príprave na prijímacie skúky, ktoré dopadli k spokojnosti. V priebehu roka sme sa zapojili do projektu Infovek a získali sme vybavenie do uèebne
výpoètovej techniky. Nie sme spokojní s dochádzkou iakov do koly, iaci vymekali 30 610 hodín,
450 neospravedlnených hodín predstavuje naich zákolákov. kolu navtevovalo 297 iakov, 120
na 1. stupni a 177 na 2. stupni, prospelo 293 iakov. kolský rok 2002/2003 skonèil, môeme by
spokojní s jeho výsledkami, menej s celkovým priebehom.
Chcem poïakova pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom za celoroènú prácu, rodièom za
spoluprácu, sponzorom a Obecnému úradu v Zohore za ich priazeò a pomoc, iakom za prácu a
výsledky, ktorými reprezentovali nau kolu.
Prajem vetkým Vám príjemné preitie leta a dovidenia v septembri.
Masarovièová Tatiana, Mgr., riadite¾ka Z v Zohore
KNINICA INFORMUJE

Mesiac jún je v kole obdobím kolských výletov. Uèenia je u ve¾mi málo a tak sme sa
s p. uèite¾kou slovenèiny Mereovou dohodli,e by mohli iaci 5 a 6 roèníka navtívi
nau kninicu.iakom sme najprv spravili malú exkurziu po kninici a potom si mohli
popozera knihy a èasopisy,ktoré ich zaujali.Deti,ktoré mali záujem sa mohli do kninice
hneï aj prihlási,a ktoré u boli prihlásené si mohli zase knihy vymeni.
Ïa¾ou akciou,ktorá sa uskutoènila po dohode s pani uèite¾kami prvých roèníkov bol
slávnostný zápis prvákov do kninice. Nako¾ko nai prváci u ovládajú vetky písmenká
a èíslice bol najvyí èas ich zoznámi s naou kninicou,ale hlavne s knihami,ktoré tu
na nich èakali. Stalo sa tak 17. júna 2003.Tento deò bol významný pre 34 zohorských
prvákov. Prili v dvoch skupinkách,nako¾ko by sa naraz do kninice nestali.Najprv sme
privítali deti z 1.B triedy,ktoré uèí p. uèite¾ka Zálesòáková.Po nich prili deti 1.A tridy,
ktoré uèí p. uèite¾ka Vachálková.Deom sme vysvetlili ako sa môu sta èitate¾mi
kninice, e zápisné na celý rok je 20sk.Ïalej sme si pohovorili nieèo o tom, ako sa
treba správa v takejto kninici,ako sa v kninici znaèia knihy pre dospelých a pre deti
a pod akou znaèkou si nájdu knihy, ktoré sú urèené pre deti ich veku. Zopár odvánejích prvákov sa u do kninice prihlásilo poèas kolského roka.Prili spolu so svojími
rodièmi alebo starími súrodencami.Ïa¾í sa prili prihlási po tejto návteve a dokonca jedna prváèka pviviedla aj svojho starieho brata, ktorý v kninici zapísaný nebol.
Koniec tejto slávnostnej akcie sme zakonèili zápisom do kroniky kninice. Kadý
prváèik sa nám pekne podpísal a za snahu dostal sladkú odmenu. V minulosti sa v
kninici poriadali takéto slávnostné zápisy, a preto by sme ich chceli obnovi,aby sme
naim deom ukázali,e sú tu pre nich nielen videá a poèítaèové hry,ale aj pekné a zaujímavé knihy.
Ïalej chceme oznámi èitate¾om,e DOVOLENKA v kninici bude 28.JÚLA - 22.AUGUSTA. Take vetci, ktorí máte ete záujem prís si knihy vymeni máte monos do 28.
júla nás navtívi.
spracovala: èepánková
Nové otváracie hodiny v retaurácii u VENDELÍNA
Pondelok: Z a t v o r e n é
Utorok: 11 : 00 - 14 : 00 18 : 00 - 23 : 00
Streda: 11 : 00 - 14 : 00 18 : 00 - 23 : 00
tvrtok: 11 : 00 - 14 : 00 18 : 00 - 23 : 00
Piatok: 11 : 00 - 14 : 00 18 : 00 - 01 : 00
Sobota: 16 : 00 - 01 : 00
Nedela: 16 : 00 - 23 : 00
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Kam na výlet na Záhorí
Cyklotrasy
Pri rieke Morave
Devínska Nová Ves - Vysoká pri Morave (9km) Záhorská Ves (9km)- Malacky (17 km) - Plavecký tvrtok
(8 km) - Láb (3km) - Zohor (5km)- Devínska Nová Ves
(6km)
Stupava a okolie
Stupava - Borinka (5km)- Koarisko (7km)- Lozorno
(8 km) - Stupava (7 km) - Marianka (6 km)
Peknou prírodou do Malaciek - ve¾ký okruh
Stupava - Borinka (5km) - Koarisko (7km) - Lozorno
(8km) - Pernek (10 km)- Rohoník (8km) - Plavecký
Mikulá (12 km) - Lakárska Nová Ves (9 km) - Studienka
(8km) - Malacky (12 km)

Pri rieke Morava
Hrad Pajtún

Navtívte galérie
Záhradná galéria A. Machaja v Plaveckom tvrtku
tel: 0905 415748
Galéria Alojza Drahoa, Lozornianska 25, Zohor
tel: 02/65961617
Galéria Ars Humanus, Domkárska 9, Zohor
(Denný bar Margit) tel: 02/ 6596 1580
Záhorská galéria, Sadová 619/3 Senica,
tel: 034/ 6512937-8
Navtívte múzeá na Záhorí
Múzeum Samuela Jurkovièa, Sobotite,
tel: 034/ 628 21 02
Múzeum Ferdia Kostku, F. Kostku 25, Stupava
tel: 02/ 65934 882
Múzeum Martina Benku, Kostolite, tel: 034/ 773 40 56
Habánsky dvor, Ve¾ké Leváre, tel: 034/ 779 44 57
Múzeum Jána Hollého, Borský Mikulá, tel: 034/6595580
Záhorské múzeum, Námestie Slobody 13, Skalica
tel: 034/ 664 42 30
Múzeum holíèskej fajansy, Holíè tel: 034/668 22 55
Múzeum SNR, túrova 276/2, Myjava
Múzeum M. R. tefánika, Koariská 92
Peie turistické trasy
Na hrad Pajtún
Zo Stupavy
Stupava - Rovnice 1hod. - Klèovanice 1/4 hod. Bystrické 1 1/4 hod. - Biely krí 3/h hod. - Medené hámre
3/4 hod.- Pod Draèím hrádkom 1/4 hod. - Draèí hrádok
1/4 hod. - Rázcestie pod Kozliskom 1 1/4 hod. - Pajtún
1/2 hod. - Obora 3/4 hod. - Stupava - 1/2 hod.
Prevýenie: 355 metrov.

Záhradná galéria A. Machaja
Múzeum F. Kostku

Hranièné priechody
Moravský Svätý Ján (pontónový most, preprava do 7 t)
SK-A, tel: 034/777 05 87-8 od 06.00 do 22.00
(pod¾a stavu rieky Morava)
Záhorská Ves (kompa) SK-A, 034/778 00 17, od 06.00 do
22.00
-8-
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Obnovenie vysviacky kaplnky na Medených Hámroch
"Dávam na známos a dôveryhodne
vyhlasujem, e múdry a opatrný Johan Mayer senátor, obèan a mediarsky majster slobodného krá¾ovského
mesta Presburg z vlastnej chvályhodnej horlivosti v nedávnych rokoch v takzvanom Majovskom údolí
(Majo valle), ktoré je pod správou
stupavskej fary, pre svojich ¾udí
v hámroch tame pracujúcich, budovu kaplnky postavil a oltárom, kòazskými pomôckami a ostatnými náleitosami ju nechal vybavi: "Ja dolu
podpísaný s dovolením najctihodnejieho pána generálneho vikára
ostrihomského Michala Frivaisa
atï. a arcibiskupskej kúrie, e 26.
mája vo sviatok sv. Filipa, spomenutú kaplnku som posvätil na verejnú modlitebòu pod menom a patrocíniom sv. Michala Archanjela a v
nej som odslúil slávnostnú spievanú
svätú omu s fanfárami, bubnami a
stre¾bou z maiarov ... Presburg 28.
mája 1743, Ján Jozef Bajtl, prepot
Panny Márie de Glogonca, kanonik
Bratislavskej kapituly."

sa rôznych kultúr. Pri príleitosti
slávnosti obnovenia vysviacky ka-

Obnova kaplnky nebola len stavebnou záleitosou, mám na mysli be-

Mylienka obnovi kaplnku na Medených Hámroch oslovila akad. maliara Milana Kubíèka. Je to èlovek,
ktorý sa podujal obnovi pamiatku
morového cintorína v Stupave v lokalite Rybníky a dnes tam od roku
1998 stojí krí, ktorý pripomína
epidémie cholery a moru, ktoré suovali obyvate¾stvo v 17. a 19.
storoèí.
Dnes stojíme pri kaplnke, ktorej venoval trinás rokov svojho ivota.
Obrovskú podporu naiel u pani
Hildy Weiszovej, s ktorou zaloili
Klub priate¾ov Medených Hámrov.
Bez podpory sponzorov, mecenáov
súèasnej doby, by sa obnova tohto
skvostu nikdy neuskutoènila.
Spoloènos Ferdinand Martinengo,
ktorej èinnos je zameraná na pomoc
postihnutým deom, podpore umeleckých remesiel, podpore poiarnym zborom bola jedným z mnohých
donorov.
Pri tejto slávnostnej chvíli, odovzdali páni Kurhajec, Dr. Alner a Ján
Fige¾ medailu "Posolstvo zjednotenej Európe" pani H. Weiszovej, pánu
M. Kubíèkovi a In memoriam Ing.
Jozefovi Záreckému. Medaila bola
udelená vetkým korunovaným hlavám Európy a bude udelená aj Svätému Otcovi pápeovi Jánovi Pavlovi II. pri príleitosti jeho návtevy
na Slovensku v septembri t.r.

Dokument, ktorý sa nachádza v
písomnostiach vizitácie stupavskej
fary z r. 1788 podrobne popisuje vysvätenie kaplnky na Medených
Hámroch. Bratislavský meanosta a
mediar Johann Mayer postavil so
súhlasom majite¾a pozemkov grófa
Mikuláa Pálfiho v rokoch 17101763 Medený hámor v lesoch za Borinkou. Výroba medeného tovaru trvala prakticky bez preruenia viac
ako 200 rokov. Likvidácia hámrov
nastala v roku 1936. Lokalita Medené Hámre patrí do katastra obce
Borinka.
Po 260 rokoch sa na tomto mieste
história zopakovala. po rokoch devastácie kaplnky a jej okolia, po trinástich rokoch úsilia akad. maliara
Milana Kubíèka zo Stupavy v spolupráci s pani Hildou Weiszovou
a dnes u zosnulého Ing. Jozefa Záreckého, bývalého prednostu Mestského úradu v Stupave, a s podporou
sponzorov bola kaplnka obnovená.
Svätostánok, v ktorom krstili svoje
deti a lúèili sa so svojími zosnulými
generácie obyvate¾ov tejto malej
osady, vstal z ruín. Obrad obnovenia
vysvätenia kaplnky sa konal dòa 17.
júla 2003 a vykonal ho vdp. Felix
Mikula dekan a správca stupavskej
farnosti.
V naom regióne sú miesta, ktoré sú
dôkazom spoluitia mnohých národov, pretoe tento priestor bol vdy
mnohonárodný a tým predurèený na
spoluitie a vzájomné ovplyvòovanie

plnky sv. Michala Archanjela na
Medených Hámroch toto miesto poctili návtevou ve¾vyslanec Európskej
únie pán Erika van der Linden, ve¾vyslanec Maïarskej republiky pán
Csaba Gyõrffy, Ján Fige¾ splnomocnenec vlády SR pre Európsku úniu a
prezident Paneurópskej únie na Slovensku, pán Pöss predseda Karpatonemeckého spolku na Slovensku, pán
Peter Kurhajec, predseda Spoloènosti Ferdinand Martinengo z Bratislavy, Juraj Alner generálny tajomník Paneurópa Slovensko, primátor
mesta Stupava Ing. Ján Bele, starosta obce Borinka Jozef Pokorný,
vdp. Felix Mikula, stupavský dekan,
delegácia Spolku Karpatských Nemcov z Viedne, ktorú zorganizovala
pani Hilda Weiszová, pán akad. maliar Milan Kubíèek iniciátor a organizátor obnovy kaplnky.

astie pod vedením pána Kubíèka
boli dodrané vetky podmienky a
technologické postupy, aby rekontrukcia prebiehala v súlade s predstavami pamiatkárov. Projekt dokonca získal Národnú cenu Henryho
Forda za roky 1995-1996 v kategórii
kultúrne dedièstvo Európy a táto cena, ktorá predstavovala sumu 5000
dolárov bola výdatnou finanènou
injekciou pre ïalí úspený postup
obnovy kaplnky.

nú opravu muriva tak, aby sa kaplnka nezrútila alebo nerozpadla. Muselo sa pri obnove postupova pod¾a
nároèných poiadaviek úradu pre
ochranu kultúrnych pamiatok. Na-

-9-

Osobitnú atmosféru podujatia zvýraznili vstupy speváckeho súboru
Jendruchovci z Bratislavy. Pamätný
17. jún roku 2003 sa zapíe do miestnych dejín, ako deò kedy sme obnovili kus z naej histórie, kedy sme sa
vrátili k hodnotám, ktoré nás vnútorne povzniesli.
Tak ako sa z murovaného priestoru
vysvätením zrazu stáva kaplnka,
modlitebòa a boí stánok, tak aj z
nás, tým, e sme boli úèastní tohto
úsilia stávajú sa ¾udia, nie materiálne, ale predovetkým duchovne
bohatí.
-ps-, foto:-pr-
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Uèitelia trajkovali

Stupava - V piatok 20. júna sa
uèitelia odhodlali pristúpi k radikálnemu kroku. Vstúpili do celozväzového jednodòového výstraného trajku. Na Z v Stupave
trajk vyhlásila odborová organizácia (OZPaV) na základe výsledkov tajného hlasovania, ktorého sa zúèastnili nielen èlenovia
odborov, ale i neorganizovaní
pracovníci stupavskej koly. Ako
uviedla predsedníèka odborovej
organizácie Dr. Bohdana Suchá,
o trajku rozhodla nadpolovièná
väèina zamestnancov. Na Slovensku trajkovalo 90% kôl
a kolských zariadení.

kôl a koslkých zariadení pribline 1 mld korún.
tát a vláda sa jednoducho usilujú zbavi zodpovednosti za financovanie kôl a kolských zariadení a platov zamestnancov kolstva.

O èo trajkujúcim ilo

Fámy a nehorázne tvrdenia
trajku v médiách predchádzali
rôzne kampane. Bohuia¾ i z úst
zástupcov ministerstva kolstva
boli poèu výroky, ktoré dehonestovali nielen trajk, ako krajný
prostriedok vyjadrenia nesúhlasu
s postavením kolstva a uèite¾ov v
tejto spoloènosti, ale aj samotných uèite¾ov. Najmä tvrdenia o
priemerných platoch sa nezak-

trajkujúci sa doadovali, aby tát
zaèal plni kolektívnu dohodu na
rok 2003 najmä v bode dôchodkového pripoistenia. tát jednostranne zruil polovicu ïalieho
platu v roku 2003, navrhuje zruenie ïalích platov v roku 2004.
Navye návrh rozpoètu na rok
2004 nezabezpeèuje rast reálnych platov, ani riadny chod kôl
a kolských zariadení. Navrhovaný rozpoèet na kolstvo predstavuje len 3,6% hrubého domáceho produktu, èím sa len predluje zaostávanie kolstva pri porovnaní s úrovòou v susedných
tátoch. trajkujúci chceli upozorni verejnos na skutoènos, e
v roku 2003 chýba na prevádzku

ladali na pravde. Pod¾a platnej
stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov (plati
bude od 1.8.2003) má napríklad
absolvent vysokej koly nástupný
plat 9 360,- Sk po dobu dvoch
rokov, ak je zaradený do 10. platovej triedy je to a (!) 10 210
korún a ak niekto vydral v kolstve 28 rokov, tak si v tomto
lukratívnom sektore príde na 13
670 korún hrubého. V súvislosti
s uèite¾mi sa hovorí o tom, e ich
profesia je ve¾mi nároèná na psychiku a kadodenný stres. Niekto
im môe závidie prázdniny
o èom sa dá tie polemizova,
pretoe málokto u vie, e okrem
dovolenky (tento rok majú nárok

na 45 dní dovolenky) vetky ïalie kolské vo¾ná si musia nadrobi suplovaním a ïalími hodinami iných aktivít, take si odpracujú aj jarné prázdniny, aj ve¾konoèné prázdniny, aj zimné prázdniny okrem sviatkov. Pritom jedinou prekákou preto, aby v tieto
dni pracovali je len to, e iaci
majú vo¾no a oni nemajú koho
uèi...
trajk nebol len o platoch
Uèitelia sa v piatok ráno stretli
pred vchodom do koly a oèakávali, e budú s rodièovskou verejnosou diskutova aj o problémoch koly a kolstva. Rodièia
mono hromili na uèite¾ov, lebo
mali staros o deti, ktoré mali by
v kole, aby ich rodièia mohli usilovne pracova. Áno, kadý máme
svoje starosti a táto naa spoloènos nás vede i k egoizmu namiesto k solidarite a k pochopeniu problémov aj tých druhých.
Uèitelia netrajkovali len za svoje
platy, hoci to by ich malo zaujíma
ako prvé. Chceli, aby verejnos
pochopila aj problémy, v ktorých
sa kolstvo neustále nachádza.
Z riadite¾a koly urobila reforma
kolstva meneéra, ktorý strái
rozpoèet a obchádza sponzorov,
aby získal prostriedky na prevádzku koly, nehovoriac o peniazoch na opravy alebo investície.
Z uèite¾ov tát urobil tých, ktorí,
ak chcú uèi v slunom prostredí
musia vymámi peniaze od ro-

dièov na vyma¾ovanie tried, na
pomôcky, na alúzie atï. Ak chcú
pracova, nech si na to vytvoria aj
prostredie a podmienky - asi taká
je predstava naej múdrej vlády.
U nieko¾ko rokov sa snaí riadite¾
koly získa prostriedky na opravu
zatekajúcej strechy - pozrite si
fotografie z chodby koly a to pritom ani ve¾mi nepralo - výstava
kýb¾ov, voda na linoleu - hotové
klzisko, keby prilo k úrazu - zodpovedná je kola... Zateká aj do
poèítaèovej uèebne, napralo iba
do klávesníc, èo ete zmokne to
uvidíme na budúce.
Bolo to zbytoèné?
Najvyí èas upozorni na situáciu, ktorá je v kolstve. Koneène
sa odhodlali aj uèitelia trajkova,
pretoe doteraz brali oh¾ad na
vetkých - na deti, na rodièov, na
svoje poslanie, ale nemôu sa
necha donekoneèna zneuíva.
A keï u tátny tajomník "zahlási",
e uèitelia budú odmeòovaní
pod¾a hodnotenia rodièov, tak to
u zaváòa nie stredovekom, ale
zúfalým nepochopením postavenia uèite¾a v spoloènosti. To u
uèitelia ani nemusia uèi, staèí ak
dajú deom známky pod¾a elania
ich rodièov, aby dostali svoju odmenu. Len sa treba ete zamyslie do akých kôl chodili nai
politici, nai zástupcovia v parlamente i vo vláde...
-ps-, foto pr

So kolou sa rozlúèili kameòmi
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Stupava - Okamite po rozdaní
vysvedèení sa skupinka neznámych deviatakov rozlúèila so kolou a uèite¾mi svojským spôsobom. Rozbili kameòmi nieko¾ko okien a skoro vetky kvetináèe. Smr ktorá trvala nieko¾ko
minút spôsobila rozruch, uèitelia
sa obávali o svoje automobily,
ktoré mali zaparkované v tesnej
blízkosti pod oknami atakovanej
kolskej jedálne. Podozrenie padá na skupinku iakov, ktorí ledva
ukonèili kolskú dochádzku.
Pravdepodobne sa cítili nedocenení, tak sa rozhodli zanecha
"výraznú stopu" v histórii koly.
-ps-, foto: pr

Podpajtúnske zvesti
Prijatie u primátora

Krá¾ detských èitate¾ov Stupavy 2003

Stupava - Na záver kolského roka sa u nieko¾ko rokov organizuje
prijatie najúspenejích iakov stupavských kôl u primátora mesta. V
utorok 24. júna primátor mesta Ing. Ján Bele prijal v obradnej miestnosti úradu iakov zo Základnej koly v Stupave: Patrika Poláka,
Martina Michalièku, Martinu Dybovú, Kristínu Smetanovú, Zuzanu Novákovú, Matúa Jevèáka, Lukáa Mlynárika, Martina Kubicska, Jakuba Pavlaèièa, Luciu Kotúlovú, Olivera Rovného, Soòu Obermárovú,
Denisu Badròovú, Petra Tomeka a Editu Slivovú. Základnú umeleckú
kolu zastupovali iaci Martin Valent (hudobný odbor), Roman Maro
(literárno-dramatický odbor), Zuzana Hricová (výtvarný odbor).
Najúspenejími iakmi zo peciálnej Z v kolskom roku boli
Kristína Elischerová, Ivan Deák a Luká Masaroviè. Za úèas v krajskom kole bolo odmenené futbalové mustvo Z a za úèas v celoslovenskom finále boli odmené dve hokejbalové drustvá zo Z.
Na záver slávnosti primátor mesta vyzdvihol záujem detí o mimokolskú èinnos a vo¾noèasové aktivity. Je dôleité, aby sa deti a mláde
venovali umeleckým a portovým aktivitám, pretoe rozvíjajú osobnos èloveka a aktívny èlovek skôr odolá nástrahám rôznych závislostí. Poprial im príjemné prázdniny aby nabrali ve¾a síl do nového
kolského roku.
-ps-, foto: ¾m

V Mestskej kninici Ruda Morica v Stupave od februára do konca mája prebiehala pre iakov II. stupòa Z a samozrejme èitate¾ov kninice súa
o Krá¾a detských èitate¾ov. Túto súa robí kninica u 6-tykrát. Otázky 1.
kola si èitatelia vyzvihnú v kninici a vypracujú doma. Zároveò si pozrú
a zoberú na èítanie odporúèanú literatúru k otázkam 2. kola, èie finále.
V tomto roku boli témy: Stupava a okolie, Slovensko nae, Rudo Moric - Z
po¾ovníckej kapsy, Jules Verne - Dobrodruná literatúra, túrovská poézia Pieseò veène mladá, Harry Potter, Pohni rozumom. Úspení rieitelia 1.kola
boli pozvaní do kninice na finále, kde otázky na dané témy vypracovali formou testov. Vo tvrtok 12.6.2003 boli vetci finalisti pozvaní do cukrárne
KVARTET, kde prebehlo vyhodnotenie celej súae a korunovácia Krá¾a detských èitate¾ov Stupavy pre rok 2003. Táto milá slávnos sa konala za prítomnosti pána primátora Stupavy Ing.Jána Belea a pána riadite¾a MsKS
Mgr. Pavla Slezáka. Pani Obadalová z Mestskej kninice im predstavila
úspených finalistov: Veroniku Turekovú z 8.C, Kristínu Moravickú z 5.B,
Luciu Mindákovú zo 7.B., Kristínu Votrubovú z 5.A, Michala ¼uptáka zo
6.A, Hanu Valachovièovú zo 7.C, Moniku Loveckú z 8.C, Michaelu Zuzákovú z kvarty osemroèného gymnázia na Bilíkovej ulici, Luciu Menclovú,
tie z kvarty a posledný bol Matú Jevèák zo 6.A, ktorý mal najlepie vypracované otázky 2. kola a stal sa preto Krá¾om detských èitate¾ov Stupavy pre
rok 2003. Vetci finalisti boli odmenení diplomom, knihou a rôznymi drobnosami.
Matú, krá¾ detských
èitate¾ov dostal ete aj
knihu Divy Slovenska
od pána primátora.
Nae poïakovanie patrí majite¾ovi cukrárne
Kvartet, ktorý nám poskytol pekne vyzdobený priestor na túto milú
slávnos, ponúkol deom sladké pohostenie
a daroval pre "Krá¾a"
krásnu tortu aj s korunkou. Ete raz vetkým zúèastneným iakom blahoeláme a veríme, e sa v budúcom
roku zapojí do súae
poriadaných Mestskou
kninicou ete viac
detí.
Zlatica Obadalová
Foto: pr
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Predstavujeme Vám

Jána Valachovièa, poslanca
(SDKU, ANO, DS), predsedu finanènej komisie pri MsZ v Stupave
Ppzv: Pán Valachoviè, vy ste
poslancom od roku 1989 a dobre poznáte, ako sa mesto vyvíjalo, ako sa tvorili rozpoèty
mesta ako sa nakladalo s majetkom mesta. Verejnos vás
pozná ako nekompromisného
kritika, ako hodnotíte súèasný
stav mesta z h¾adiska hospodárenia s majetkom i z h¾adiska
tohtoroèného rozpoètu?
J. Valachoviè: V prvom rade by
som odmietol túto dlhoroènú nálepku spájanú s mojím menom a
prácou poslanca Mestského zastupite¾stva. Vdy som len otvorene vyjadroval svoj názor na iroké spektrum rozhodnutí a uznesení MsZ, ktoré som povaoval
za nesprávne alebo na prácu výkonného aparátu, ktorá nemala
potrebnú kvalitu alebo bola v rozpore so záujmami mesta a jej
obyvate¾ov. Ale teraz k súèasnosti.
U v minulom roku sa výrazným
spôsobom zmenili pravidlá zostavovania rozpoètov miest a obcí. Kedysi sa vytváral jeden balík
príjmov z ktorého sa hradili plánované-rozpoètované výdavky
mesta vo vetkých oblastiach
vrátane investièných akcií. Zmenou týchto pravidiel zákonnou
úpravou vytvárame vlastne dva
rozpoèty. Jeden prevádzkový,
ktorý obsahuje vetky príjmy
z podielových daní miestnych
poplatkov a vetkých ostatných
príjmov urèených ako príjem na
krytie prevádzkových výdavkov.
Ten druhý rozpoèet je rozpoètom
príjmov a výdavkov, z ktorého je
moné realizova investièné akcie t.j. rozvojové programy mesta
pod¾a poiadaviek a potrieb jeho
obyvate¾ov
Úlohou finanènej komisie bolo aj
v tomto roku analyzova celú

truktúru výdavkov potrebných
pre zabezpeèenie beného chodu mesta a ich krytie príjmami
v jeho prevádzkovej èasti. Po návrhu posledných úprav, ktoré
budú predmetom júnového rokovania MsZ budú príjmy mesta
v oblasti prevádzkového rozpoètu vo výke 36,4 milióna korún.
Výdavky sú plánované na úrovni
32,7 milióna korún. U z týchto
naplánovaných poloiek je zrejmé, e nie vetko èo obdríme
okamite minieme. Musíme zaèa
vytvára finanèné rezervy pre
financovanie investièných akcií
v meste. Samozrejmosou pre
prácu finanènej komisie je pravidelné tvrroèné vyhodnocovanie
schváleného rozpoètu a dodriavanie financovania výdavkov
v súlade s jej vecným obsahom.
V tomto smere je ve¾ká zodpovednos na pleciach primátora
a vedúcich pracovníkoch Mestského úradu aby dokázali udra
výdavky, tak aby boli pokryté
v súlade s vecným obsahom t.j.
minimálne presúva peniaze na
iné poloky alebo navyovanie
niektorých výdavkov na úkor
iných.
Kritickým bodom je tvorba kapitálového rozpoètu t.j. toho druhého balíka príjmov a výdavkov,
ktoré súvisia s rozvojovými - investiènými akciami. V súèasnosti
by mali by príjmy v tejto èasti
rozpoètu miesto pôvodne navrhnutých 2-och miliónov na úrovni
17,5 milióna. Z týchto príjmov sa
budú realizova investièné akcie
v objeme 8,7 milióna a prebytok
bude finanènou rezervou pre rok
2004, ako spolupodiel pre financovanie investièných akcií z prostriedkov Európskej únie a trukturálnych fondov.
Finanèná komisia i ja sám sme
presvedèení, e tohtoroèný rozpoèet je dôkladnou prípravou
pre rok 2004 a pozitívnou zmenou je fakt, e nebudeme prejeda v tomto roku vetko èo získame. Povaujeme to za zásadný obrat oproti minulým rokom.
Pre budúce obdobie je ve¾mi
zásadným kritériom práce nielen
finanènej komisie, ale aj primátora zamera sa na získavanie zdrojov zo trukturálnych fondov.
Jedná sa hlavne o financovanie
rozvojových a investièných akcií
na území mesta. Ïalej sú to
monosti v oblasti potencionálnych investorov z podnikate¾ského prostredia a aktívnejia

spolupráca s podnikate¾skými
subjektami, ktoré vykonávajú
èinnos na území mesta. Pretoe
príjmy zo skládky odpadu, ktoré
tvorili podstatnú èas príjmov
v minulých rokoch, je nutné uklada ako rezervu pre následnú rekultiváciu skládky a nie je moné
kalkulova s ich pouitím. Výraznou zmenou musí prejs prehodnotenie celej truktúry majetku
mesta t.j. nehnute¾ností vo vlastníctve mesta a ich rozèlenenie
z poh¾adu budúcich potrieb ich
vyuitia alebo ich následného
predaja. Ale truktúra tohto majetku ako ste u naznaèili sa nemôe sta v iadnom prípade východiskom pre financovanie investícií. Predpokladáme, e v horizonte dvoch rokov sa naozaj
uskutoèní reforma verejných financií v tomto táte a podiel
zdrojov zo tatneho rozpoètu
výrazne zmení podmienky ivorenie miest a obcí k lepiemu.
Predstavujeme si lepiu spoluprácu s vyím územným celkom
pri vytváraní regionálnych zdruení pre niektoré rozvojové programy a projekty. V tejto oblasti
sú dostatoèné rezervy pre financovanie nielen potrieb náho mesta, ale i okolitých obcí.
Ppzv: Analýza situácie i kritický
poh¾ad na veci sú len východiskom pre h¾adanie rieení.
Mesto má isté zdroje - z podielových daní, z miestnach poplatkov, z dane z nehnute¾ností
a z prenájmu majetku to je
vlastne vetko. Ïalím zdrojom
príjmov, a treba poveda, e výrazným, sú príjmy z prevádzky
skládky odpadov, ktorá je stále
terèom kritiky. Aké sú predstavy finanènej komisie o ïalích
moných zdrojov príjmov pre
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mesto okrem príjmov z predaja
majetku, ktorým mesto ete
disponuje?
J. Valachoviè: Pre budúce obdobie je ve¾mi zásadným kritériom práce nielen finanènej komisie, ale aj primátora zamera sa
na získavanie zdrojov zo trukturálnych fondov. Jedná sa hlavne
o financovanie rozvojových a investièných akcií na území mesta.
Ïalej sú to monosti v oblasti potencionálnych investorov z podnikate¾ského prostredia a aktívnejia spolupráca s podnikate¾skými subjektami, ktoré vykonávajú èinnos na území mesta.
Pretoe príjmy zo skládky odpadu, ktoré tvorili podstatnú èas
príjmov v minulých rokoch, je nutné uklada ako rezervu pre následnú rekultiváciu skládky a nie
je moné kalkulova s ich pouitím. Výraznou zmenou musí
prejs prehodnotenie celej truktúry majetku mesta t.j. nehnute¾ností vo vlastníctve mesta a ich
rozèlenenie z poh¾adu budúcich
potrieb ich vyuitia alebo ich následného predaja. Ale truktúra
tohto majetku ako ste u naznaèili sa nemôe sta v iadnom
prípade východiskom pre financovanie investícií. Predpokladáme, e v horizonte dvoch rokov
sa naozaj uskutoèní reforma verejných financií v tomto táte
a podiel zdrojov zo tatneho rozpoètu výrazne zmení podmienky
ivorenie miest a obcí k lepiemu. Predstavujeme si lepiu spoluprácu s vyím územným celkom pri vytváraní regionálnych
zdruení pre niektoré rozvojové
programy a projekty. V tejto
oblasti sú dostatoèné rezervy pre
financovanie nielen potrieb náho mesta, ale i okolitých obcí.

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

Podpajtúnske zvesti
PROGRAM KINA NA JÚL 2003

Hracie termíny: Utorok a piatok
Zaèiatok filmových predstavení: 21,30 hod. v Amfiteátri Borník
Vstupné: 55,- 65,- Sk

22.7. utorok M A T R I X 2
2130 - Amfiteáter Borník Stupava

1.7.
utorok
BABY TO CHCÚ TIE
áner: komédia, èeský dabing
dåka trvania: 90 min., MP 12
vstupné: 55,- Sk
4.7.
piatok
DVA TÝDNE NA ZA¼ÚBENIE
áner: romantická komédia, slovenské titulky
dåka trvania: 100 min., MP 12
vstupné: 55,- Sk
8.7.
utorok
DAREDEVIL
áner: akèný, slovenské titulky
dåka trvania: 103 min., MP 12
vstupné: 55,- Sk
11.7.
piatok
DNES NEUMIERAJ
áner: bondovka, slovenské titulky
dåka trvania: 133 min., MP 12
vstupné: 55,- Sk
15.7.
utorok
X - MEN 2
áner: akèný sci-fi, slovenské titulky
dåka trvania: 120 min., MP 12
vstupné: 55,- Sk
18.7.
piatok
K - 19
áner: dramatický príbeh
dåka trvania: do 12 r. nevhodný
vstupné: 55,- Sk
22.7.
utorok
MATRIX 2
áner: sci-fi, slovenské titulky
dåka trvania: 135 min., MP 12
vstupné: 65,- Sk
25.7.
piatok
MACHER, MAGOR A 15 MELÓNOV
áner: bláznivá komédia, èeský dabing
dåka trvania: 107 min., do 12 r.nevhodný
vstupné: 55,- Sk
29.7.
utorok
EXPERIMENT
dåka trvania: 114 min., prístupný od 15 r.

Klub Morava - March informuje
Stupava - Výsledkom spolupráce medzi kolami bolo aj víkendové stretnutie iakov stupavskej koly so svojími rovesníkmi z Hohenau/March. V peknom prostredí Kunovskej
priehrady poèas troch dní sa spoznávali, nadväzovali priate¾stvá trnásroèní chlapci a dievèatá.
Bohatý program zaplnil kadú vo¾nú chví¾u
a v nede¾u poobede sa úèastníci len ve¾mi ako
lúèili. Nie vak na dlho, pretoe si dohodli medzi
sebou stretnutia cez prázdniny a rakúsky partneri pripravujú v septembri podobné podujatie
v Hohenau. Spoloèný víkend je súèasou programu projektu Klub Morava-March, ktorý získal
podporu Phare. Pre nae i rakúske deti to bola
ve¾ká skúsenos. Rakúsky partner - zdruenie
VISaVIS zorganizoval pre rodièov informaèné
stretnutie, kde ich oboznámil so vetkým, èo ich
deti na Slovensku èaká, vrátane ubytovania...
Jednoducho urèité bariéry v myslení na obidvoch stranách stále fungujú a hoci sa to nezdá
sú prekákou pre úplne normálne vzahy. Za
nau stranu bola vedúcou pani Dr. B. Ricziová,
ktorá spolu s kolegyòami pripravila pre deti
program, za rakúsku stranu zodpovedal Klemens Hoffer. Spoloène pripravili zaujímavý program a najmä dokázali zorganizova aj "roztápanie", ktoré bolo tak potrebné najmä v prvých
hodinách spoloèného pobytu. Klub MoravaMarch zabezpeèoval pobyt po stránke organiza-

ènej a podujatie bolo financované z projektu
podporeného fondom Phare.
Ako hodnotili iaci víkendový pobyt sa
dozvedáme zo "správ", ktoré napísali v posledný deò pobytu.
Slováci o nich
l "Najprv sme ili na hranice pre úplne cudzích
¾udí. Zo zaèiatku sa nám zdali nesympatickí,
hluèní a kadý si o nich vytvoril vlastnú
mienku.... Keï nastal posledný deñ pobytu zosmutneli sme. S novými kamarátmi sme strávili
tri dni a stále sa nám zdali lepí a lepí."
l "Tento pobyt bol urèený na to, aby sme sa
spoznali s rakúskymi demi a zdokonalili sa v
nemeckom jazyku. Keï nastúpili do autobusu,
mysleli sme si, e sa s nimi neskamarátime."
l "Tento pobyt nám napomohol k zdokonaleniu sa v nemeckom jazyku, pretoe ho s nami
zdie¾ali rakúske deti. naa slovná zásoba sa
touto cestou obohatila o nové slová. A takisto sa
aj rakúske deti priuèili námu jazyku."
l "Chceme i v spoloènej Európe. Spoloèná
Európa má nieko¾ko výhod. Napríklad môme
do susedných krajín cestova bez pasu, môme
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navtívi koly v európskych krajinách alebo
môme v týchto krajinách tudova, i a pracova. Teíme sa, e Slováci to do spoloènej
Európskej únie."
Rakúania o nás
Pri poh¾ade spä na víkend v Kunove, neïaleko
Senice, mono kontatova:
Tento víkend bol jedným z prvých pokusov nadviazania priate¾stva medzi demi za hranicami s
oh¾adom na rozirujúcu sa Európu. Tento
odstavec by mal by zhodnotením pozitívneho a
negatívneho týchto troch dní:
Zo zaèiatku bol odstup detí relatívne ve¾ký, na
jednej strane okolnosami, deti tejto vekovej
skupiny sú tak trochu hanblivé, opatrné. Na
druhej strane jazykové akosti. Neskôr sme
pozorovali, e reèová bariéra nebrzdí nae deti
v komunikácii. Vetko sa vyjadrovalo verbálne a
reèou ukazovania, napodobòovania - výlet na
zrúcaninu hradu Branè, pri porte, diskotéke a
podobne.
Samozrejme boli body programu, ktoré by bolo
nabudúce dobre vylepi, lepie zorganizov. Zo
vetkých chýb sa vak pouèíme a budú nám
slúi ako skúsenosti pri organizácii podobných
stretnutí. Veobecne môem poveda, e tento
tábor, ako pilotný projekt a mal ve¾ký úspech.
Na záver chceme poïakova Dr. Beate
Ricziovej, jej dcére Beatrix Ricziovej za skvelú
organizáciu a úèas v tomto tábore.

Ïalej chceme poïakova tímu Club MoravaMarch, zvlá pánovi Slezákovi a Jane
Slezákovej za umonenie a realizáciu tohto tábora.
Klemens Hofer, Christina Talmann
Ná prvý dojem po príchode do autobusu bol
ve¾mi negatívny, nako¾ko sme mali predsudky o
Slovákoch. Èasom sme sa vak spoloènými
hrami spoznali a zistili sme, e máme ve¾a
spoloèného. Slováci vedia dobre po nemecky, na
základe toho sme nadviazali kontakty. Slováci
by mali vstúpi do EÚ, budeme preto tieto kontakty naïalej udriava.
Angelika Weinmayer, Bettina Schmaus,
Bettina Popp, Sabrina Halzl
Víkend v Kunove sa nám náramne páèil.
Dúfame, e naich priate¾ov zo Slovenska skoro
uvidíme a rozírenie EÚ prebehne èonajskôr a
bez problémov.
Patrick Augustin, Wolfgang Wimmer,
Stefan Löffler, Benjamin Grossl
-ps-foto: B. Ricziová

Podpajtúnske zvesti
Noc v materskej kole

Spoloèenská kronika - Stupava
Zosobáili sa:
Miroslav Gera
a Lucia Novoveská
Kristín Mifkoviè
a Monika Závladská
Miroslav Mackoviè
a Jana Brennerová
Andrej Morávek
a Lucia Kovárová
Robert Polák
a Andrea Bielovièová

Farnos Zohor
ivot farnosti prebieha v èase,
ktorý sa volá liturgický rok. Cirkev nám poèas celého liturgického roka pripmína a prítomòuje
tajomstvá Kristovho ivota. Máme tyri obdobia: adventné,
pôstne, ve¾konoèné a obdobie
cez rok.
V kadom z týchto období sú ve¾ké monosti sprítomòova si
pravdu o Bohu, ale aj èlovekovi a
òou h¾ada i prichádza k zmyslu
aj plniu rados z preívania ivota na zemi.
Aj v zohorskej farnosti nezabúdame na deti a mladých. V kolskej
i farskej katechéze majú ve¾ké
monosti stretaní, na ktorých si
programovo pripravujú i uskutoèòujú vhodné a úmerné aktivity èo sa deje poèas celého roka.
Máme tieto skupiny:
Margarétky - najmenie deti, ktoré sa stretajú dadú sobotu na
"Salai" v miestnosti na fare a farskom dvore. Uèia sa, modlia sa,
hrajú sa, spievajú a sa pripravujú
na bohosluby, zvlá na iacke
sv. Ome. Boli na autobusovom
zájazde v Plaveckom Podhradí s
dobre pripraveným programom.
Tejto skupine sa najviac venuje
Janka èasná, Zuzka Valovièová,
p.katechétka a ïalie.
Kvapky - starí iaci a iaèky robia podobné aktivity. Venujú sa
im M.Machovièová a p. katechétka.
Oveèky - mladí z farnosti. Kadý
piatok sú stretká, na ktorých sa
predovetkým venujeme Písmu
Sv., modlitbe, odbornej prednáke a preberaním aktuálnych tém
vo forme diskusie. Nechýbajú ani
rozlièné formy zábavy, pohybu,
hier ako aj výletov bycyklových,
autobusových, vlakových (Levoèa). V strede leta je pripravený
detský tábor v Èastej (30 detí).

Narodili sa:
Kristína Huèavová
Simona Nezníková
Alexander Peter Vagaè
Olívia Jánoíková
Opustili nás:
tefan Mindák /1933/
Etela Sabová /1942/

Zúèastòujú sa aj stretaní iných
mládeníckych programov (Malacky, Rohoník, Stupava, Hody,
Trnava, ...). Na autobusovom
zájazde boli v Jelke (vodný mlyn)
a na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede. Niektorí vyberaní
mladí sa zúèastòujú na animátorských odborných seminároch,
aby boli schopní vies stretká.
Spomeniem ete ich aktívnu
úèas na bohoslubách v nedele
a sviatky (èítania, spevy) a kadý
piatok býva mládenícka sv.
Oma so spoevom a hudbou
skupiny "oveèky", ktorú vedie
Katka Rybárová.
Vetkým mladým sa zvlá venuje Erika Dinuová.
Nechcem zabudnú aj na naich
minitrantov, ktorí sú ozdobou
naich liturgických stretaní. Pravidelne sa schádzajú na "salai"
na fare, aby sa utuovali vo svojej slube Pánu Jeiovi. Chodievajú na futbalové turnaje. Tohto
roku boli v Malých Levároch
a ete pôjdu do Palárikova na 4
dni.
To, èo som napísal je len malé
torzo z toho, èo deti, iaci a mladí
robia a ako ijú v zohorskej farnosti.
Nakoniec ete jednu poznámku.
Stretania a aktivity mladých nie
sú len stretania pre stretania, aktivity pre aktivity, výlety pre výlety.
To je príli málo. Vo vetkom èo
robíme sa nesnaíme len problémy nadhodi, sprítomni tak ako
ich poznáme zo ivota (drogy,
alkohol, mravná neviazanos, rozvody, problémy rodinného, spoloèenského a politického ivota),
ale h¾ada aj východiská.
Som si istý, e vetci tí, ktorí
nieko¾ko rokov sa zúèastòujú prifarských stretaní, spoznajú kto je
tou cestou, pravdou a ivotom.

Stupava - Èo sa to chystá v M na ulici Janka Krá¾a? Deti rozprávali
len o jednom.
"Ja budem spa v M! U som ve¾ký - á! Vydrím bez mamièky i bez
ocka!" Deti neklamali. Vo tvrtok 5. júna dvadsasedem predkolákov
preilo poobedie, veèer i noc v materskej kole. Pani uèite¾ky sa zmenili na ich rodièov. Ten deò sa odlioval od ostatných. Dlho, dlho sme
sa hrali na dvore, mali sme spoloènú slávnostnú veèeru i raòajky, veèernú diskotéku s baterkami sme
h¾adali sladký poklad. Veèerné sprchovanie nás osvieilo a dodalo
nám síl. A èo je dôleité - boli sme
ve¾mi dlho hore a vetci sme boli
veselí a astní. Spomína budeme
ete dlho, pretoe pán Èevela nás
fotoaparátom zveènil. My vetci mu
za to ïakujeme. Za odmenu, e deti dokázali prei noc bez rodièov
dostali pochvalné listy. Èo keby
bolo takých dní a nocí viac?
za deti M J. Krá¾a
napísala Elena Lukáová

V írom poli kaplièka

Stupava - Mylienka obnovi kaplnku sv. Barbory, ktorá stojí na¾avo pri
ceste zo Stupavy do Vysokej pri Morave a je dominantou tunajích polí,
skrzla na farskej zábave. Napokon aj
celý výaok zo zábavy a ïalie dary sponzorov boli tým materiálnym
základom, vïaka ktorému sa podarilo kaplnku opravi. Oarpaná, bez
vnútorného zariadenia, zdevastovaná - oslovila nielen stupavských farníkov. Obnovy sa ujali stavebné firmy i dobrovo¾níci a tak na sviatok
sv. Petra a Pavla sa konala obnovená
vysviacka. Za prítomnosti cca sto
úèastníkov vysviacky obrad vykonal
vdp. F. Mikula. Vo svojom príhovore
vyzdvihol skutoènos, e kaplnka sa
vo farských kronikách spomína od
roku 1262, teda jej význam pretrval
vye sedemsto rokov. To¾ko storoèí
bola súèasou ivota naích predkov.

Jozef Slamka
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Tu uprostred polí, na ktorých ako
pracovali a budovali základy pre nás,
sa stala skutoèným dedièstvom otcov. Nenápadná, ale potrebná ako
studòa pre úrodu, tak aj kaplnka bola
osvieením a útoèiskom pre veriacich. Dekan v kázni odpovedal aj na
otázky, èi sa oplatí nieèo opravova
a èi sa to opravuje pre vandalov
a zlodejov. Povedal, e má zmysel
a ve¾ký význam zachováva odkaz
predkov, chráni ho pre budúce generácie. Nie rúca a na ruinách stava
nové, ale vychádza zo starého a dotvára ho novým. Jedine úctou k tradíciám bude ma nové pevné základy. Na záver poïakoval akad. mal.
E. Kalickému autorovi obrazu sv.
Barbory, tefanovi Turekovi ml.,
Petrovi Hricovi a ïalím, ktorí sa
prièinili o záchranu kaplnky. Slávnos sa konala v nede¾u 29. júna.

Podpajtúnske zvesti
Stupavskí dorastenci postúpili do tretej ligy!

Záhradná galéria Alojza Machaja

Pozýva na výstavu "ZOO z dreva" na hrade Devín otvorená denne
od 17. júla do 28. augusta t.r. Vystavené sú plastiky zvierat z dreva
vo vetkých ve¾kostiach ako záhradný doplnok, hraèka, preliezka atï.
Pozýva na 6. roèník výstavy DOTYKY 2003 v Záhradnej galérii
A.M. v Plaveckom tvrtku, slávnostná vernisá sa koná
dòa 30. augusta t.r. - téma ZVIERATÁ
Mestská kninica Ruda Morica v Stupave na Hviezdoslavovej 44
oznamuje, e predáva kniné novinky pre deti i dospelých
z náuènej literatúry i z beletrie.
V ponuke sú tie nasledovné publikácie:
- Záhorácky slovník od p.Magdalény Dovièièovej
- Konc jak ivé od p.Pavla Slezáka

Riadková inzercia
l Kúpim v Stupave a okolí starí
rodinný dom, aj nefunkèný.
Tel.: 0903 940 103
l Kúpim starí rodinný dom
v Stupave. Tel.: 0905 993 444
l Prenajmem nebytový priestor
vhodný na obchod èi kanceláriu,
sociálne vybavenie cca 30 m2.
Cena dohodou. Tel.: 0904 900
926
l Predám midi veu zn. SHARP,
rádio, 2-kazeák, peciálne hrajúce obojstranné gramo, dolby N,
2 ks repro, príp. platne, umiestnený v hudobnej skrinke, tmavej,
vpredu dymové sklo.
Cena výhodná. Kvalitná hudba aj
pre starích v Stupave. Tel.: 02/
9593 4510
l Predám výhodne rysovaciu
dosku Kinex s pantografom, lampou, pravítko pohyblivé, rozmer

150 x 100 cm. Zachovalá, funkèná, vhodná ako pre tudenta,
tak pre podnikate¾a a i. Cena dohodou, v Stupave. Tel.: 02/6593
4510, 0908 564 303.
l Predám 2 ks vá¾andy otapacírované otváracie s úloným priestorom. Cena 2.000,- Sk spolu,
prípadne dohoda. Ve¾mi zachovalé, vhodné ako manelské postele, alebo osobitne, v Stupave.
Tel.: 0908 564 303.
l Predám 3-izbový byt 5/7 poschodie, prerobený s garáou na
elezniènej ul. v Stupave. Dom
má vlastnú kotolòu. Cena dohodou. Tel.: 02/6593 4232, 0907
153 422.
l Vymením 2-izbový byt za
väèí. Tel.: 02/ 6593 5088
l Predám zrnomet. Cena dohodou. Tel.: 034/ 778 4247

Futbalová sezóna 2002/2003 sa skonèila s dvoma odlinými pólmi. Kým
seniori po roènom pôsobení v tretej lige vypadli, dorastenci si v dramatickom závere vybojovali postup do tretej ligy. Seniori zo 16-tich mustiev
skonèili predposlední so ziskom 19 bodov. Zvíazili tyrikrát, sedemkrát
remizovali a dvadsakrát prehrali. Treba podotknú, e sme mali ve¾a remízových výsledkov, ktoré bolo treba pri väèích treoligových skúsenostiach
premeni na víazstvo. Mali sme príleitos nazbiera nové skúsenosti, hráèi
i celý realizaèný tím. Najlepím strelcom z naich hráèov sa stal èasný s 13
gólmi. Od novej sezóny 2003/2004 seniorov povedie p.Ondrej Zezula a dorastencov p. Milan Hrica. Dorastenci si pod vedením p. Ondreja Zezulu od
zaèiatku súae drali postupové ambície, ktoré speèatili v poslednom kole
víazstvom 6:3 v Gajaroch. Chlapcom i celému realizaènému tímu srdeène
gratulujeme. Vedenie FK na èele p. Miroslavom Beleom vytvorilo dorastencom dobré podmienky na systematický tréning. Pravda, nie vdy si to vedeli
vái. Dríme im palce, aby vzorne reprezentovali seba i nae mesto.
Najlepím strelcom u dorastencov sa stal Ivan Mazanec s 24 gólmi.
Aj v iackych súaiach sme mali svojich zástupcov. Starí i mladí iaci
bojovali v regionálnej lige. Starí skonèili na 10 mieste a mladí na 11.
mieste. Ve¾ký progres urobili pod vedením p. ¼uboa Weissa mladí iaci,
ktorých hra pôsobila od zápasu k zápasu dobrým futbalovým dojmom. Aj
nae dve najmenie futbalové nádeje prípraviek zasiahli do bojov o majstrovské body. Prípravka "A" pod vedením p. Stanislava Ondrua skonèila na 10.
mieste a prípravka "B", ktorú vedie p. Koloman Katona, skonèila vo svojej
súai na 4. mieste. Vedenie FK ïakuje vetkým priaznivcom, ktorí
prichádzali povzbudi naich chlapcov, ïakuje aj vetkým sponzorom, ktorí
pomohli, aby nae deti mali monos rozvinú svoje talenty v peknom
prostredí stupavského tadióna. FK Tatran Stupava oznamuje, e v priebehu
septembra 2003 bude do svojich radov prijíma nové talenty z roèníka narodenia 1995-1997. Informácie vám podá p. Katona na tel. è 65 934 908, mob.
0904 148 177.
ka.

Tradièná "POLLAKOVA" kapustnica

Suroviny: 1 kg kyslej kapusty /najlepie zmes viac druhov/,1/2 l kapustnej vody, 3 l vody, 1 kg údeného karé, 1 kg bravèovej údenej rolnièky, 1 kg oravskej slaniny, 4 ks údenej klobásy /doporuèuje sa zmes
viac druhov/, hrs suených hríbov, 2 cibule, 1 l kyslej smotany, rasca,
so¾, paprika sladká, korenie celé, korenie na ryby, majorán, bobkový
list, oregano, cesnak, 1-2 feferónky, 3 stredne ve¾ké zemiaky.
Postup: Viac druhov nakrájanej kyslej kapusty s kapustnou vodou
zalejeme vodou a dáme vari. Pridáme nakrájanú krkovièku, karé
a oravskú slaninku, celé èierne, nové korenie, rascu, bobkový list, roztlaèíme 2 strúèiky cesnaku, hríby, cibulu. Po zmäknutí kapusty - mäsa
pridáme nakrájaných viac druhov klobások, mletú èervenú sladkú
papriku, korenie na ryby, trocha oregánu, dve roztlaèené feferónky
a pod¾a potreby so¾. Varíme ete 30 minút. Pod¾a chuti môeme kapustnicu zahusti nastrúhanými zemiakmi a na záver zalia smotanou.
Dobrú chu!

Podpajtúnske zvesti:

Vydáva: Mestské kultúrne stredisko, Agátová 16, 900 31 Stupava,
Tel./fax: 02/ 6593 4312, e-mail: zvesti@msks-stupava.sk
Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá. Povolené: Okresným
úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: éfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,
Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk

Foto dorastenci: Horný rad z¾ava: Slezák R., vedúci mustva Oravec J.,
Oravec M., Mazanec I., Fráz M., Maek V., Bele R., Tuinský J., Petrá
B., Blaíèek M., tréner Zezula O., krovan M. Dolný rad z¾ava: Katona S.,
Tatar J., Kohútek M., Dostál B., Janis R., Polakoviè F., Tatar M.

Výborný futbalový turnaj prípraviek

FK Tatran Stupava usporiadal dòa 21. 6. 2003 na svojom tadióne turnaj
prípraviek. Túto skvelú mylienku zrealizoval futbalový nadenec - a tréner
zároveò - Ing. Stanislav Ondru. Zohnal ochotných sponzorov Coca Coly
a Minerálnych vôd Baldovská, èo neváhali investova do iakov tejto najmladej vekovej kategórie, ktorí ukázali, e futbal vedia hra.Vïaka patrí aj
niektorým rodièom zo Stupavy, ktorí podporili turnaj svojou aktívnou pomocou i vecnými cenami. Okrem domáceho mustva sme privítali hostí z Brna,
Malaciek a Slovanu. Hralo sa systémom kadý s kadým. Vo ve¾mi vyrovnaných zápasoch nakoniec zvíazilo musto z Malaciek pred Slovanom,
Stupavou a Brnom. Po spoloènom výbornom obede, ktorý nám pripravili
a servírovali v areáli tadióna zamestnanci Milice, rozchádzali sme sa s
túbou o rok sa znova stretnú na druhom roèníku Turnaja o stupavský pohár.
Výsledky: Stupava - Malacky 0:1, Brno - Slovan 0:1, Stupava - Brno 1:0,
Malacky - Slovan 1:0, Brno - Malacky 1:3, Stupava - Slovan 2:3.
ka.
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