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

Na slovíèko

Stupavèania, nali ste Podpajtúnske zvesti
vo svojich potových schránkach?
Asi áno, keï èítate tieto riadky, bude to asi
tak. Prichádzajú za vami a domov, aby sme
naplnili ich poslanie - dobre informova,
poskytnú inpiráciu a prebudi záujem
o veci verejné. Dostali sa k vám v novom
rozsahu - majú a dvadsa strán. Poviete si,
ale ko¾ko z tých strán zaberie reklama! Aj to je
pravda, ale práve vïaka peniazom z inzercie
a príspevkom obcí a mesta, je moné to,
e sú zadarmo a vo vaej schránke. Okrem
beného dvadsastranového rozsahu ich
súèasou budú tyri vydania peciálnej prílohy venovanej aktuálnym otázkam a monostiam slovensko- rakúskej cezhraniènej
spolupráce. Najmä v tejto oblasti preívame
nevídaný pohyb vecí, ktoré doteraz ako keby
spali. Bratislavský samosprávny kraj inicioval
rad stretnutí zameraných na projekty
infratruktúry. Stále reálnejia je vízia vybudovania mostov cez rieku Moravu, nové
rieenia dia¾niènej dopravy a intenzívne sa
rozvíjajúce "stavenite" priemyselných parkov.
V Zohore, v Lozorne dnes v retauráciách,
v èase obeda, zaèujete popri záhoráètine
najmä nemèinu a francúztinu z úst zamestnancov priemyselných parkov. Európska integrácia, ekonomická spolupráca dostávajú
úplne zrete¾né èrty.
A pritom, to sme ete len na zaèiatku.
Stupava i jej blízke okolie, budú v tomto
rozvoji zohráva významnú úlohu. Bude
zálea od súèasnej samosprávy,
ako sa nae mesto i susedné obce pripravia
a èo môu ponúknu v situácii ustavièných
zmien a nových poiadaviek. Z pasívnej
úlohy, kedy len trpíme následky tohto
rozvoja a rastu najmä dopravnú záa,
musíme sa nauèi aktívne reagova,
prijíma i poadova.
V tejto situácii je dôleité by dobre informovaný, vedie o problémoch a aktívne sa
podiela na ich rieení. Umoni vám to,
váení èitatelia, je naím hlavným cie¾om!
Pavel Slezák, éfredaktor

FVolebná kampaò síce skonèila minulý rok v decembri, ale na volebné ståpy dolo a teraz.
So ståpmi zmiznú aj známe tváre z plagátov. Mestský
podnik technických sluieb ich odváa zo stupavských
ulíc. Najblií termín ich pouitia - májové referendum.

Inzercia:

tel.: 0907 333 559, 02/ 6593 4312
e-mail: zvesti@msks-stupava.sk
JTo zababuené v deke nie je ïalia postava.
V deke je obalená trubka - hydrant na Marcheggskej
ulici, jediný zdroj pitnej vody pre obyvate¾ov prebývajúcich v Majeri. Deka nepomohla, hydrant zamrzol...
najblií verejne dostupný hydrant sa nachádza na
Továrenskej ulici
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Váení obèania, priatelia,
Ve¾mi rýchlo a hekticky sme
preli do nového roku. Za krátky
èas poslanci Obecného zastupite¾stva v Zohore zvolili svoje výkonné orgány, kontrolóra obce,
zasadali komisie OZa, kde podrobne zrekapitulovali najnutnejie a najprioritnejie potreby
naej obce. Oboznámili sa aj so
stavom jednotlivých obecných
zariadení, finanèných prostriedkov a rozpracovaných úloh.
Keï som kontatovala vo svojej správe o èinnosti za uplynulé
volebné obdobie, e sa dá jednoznaène nazva aj obdobím decentralizaèným, kedy postupnými krokmi samospráva preberá
kompetencie od tátnej správy.
Tento proces je dlhodobý, finanèné krytie, vèítane prenesenia
pôsobností s odovzdávaním delimitaèných protokolov (ktoré by
mali by východiskom pre urèovanie výky finanèných prostriedkov na výkon prenesených
ale i originálnych kompetencií a
na ich základe vlastne prechádza
majetok, poh¾adávky, èi záväzky
tátu na orgány samosprávy,
pod¾a neho sa tie budú z MF
SR odvíja pre obce decentralizaèné dotácie) sa javí ako
nedostatoène pripravený a znaène chaotický. Najzjavnejie to
charakterizuje prenesenie pôsobnosti na úseku kolstva, kde
v delimitaènom protokole neboli
uvedené nutné závady, resp.
opravy, ktoré sú nevyhnutné pre
prevádzkovanie kolských zariadení, revízne správy boli dodané a koncom mesiaca septembra, neboli odovzdané funkèné
hasiace prístroje (chýbali) a podobne. Toto vetko sme pripomienkovali a poadovali prostredníctvom dodatkov k delimitaèným protokolom, èi prípismi
prostredníctvom OÚ Malacky.
To som vak nevedela, e to
hlavné len príde.
17. 07. 2002 - OU MA odbor
kolstva, mládee a telesnej kultúry oznamuje obci aký záväzný
limit decentralizaènej dotácie na
úseku kolstva pre rok 2002
poaduje na financovanie bených výdavkov (pre 2. polrok

461.500,- Sk)
20. 12. 2002 - záväzný limit
decentralizaènej dotácie na úseku kolstva na rok 2002 - úprava MF SR upravuje obci Zohor
decentralizaènú dotáciu na bené výdavky zníením o 223.
500,- Sk.
17. 1. 2003 - MF SR oznámilo obci záväzný limit decentralizaènej dotácie na prenesené
kompetencie na úseku kolstva
bené výdavky pre I. polrok
2003 v sume 238.000,- Sk èo
predstavuje zníenie o 48 %
oproti dotácii za minulý polrok.
I minuloroèná dotácia nepokrýva celkové náklady bených
výdavkov a z obecného rozpoètu sme museli uhradi faktúry za
energie v M v sume 94.000,Sk.
Poèas tohtoroènej zimy sa
vak donaha ukázal aj ïalí problém, ktorý bývalý zriaïovate¾
dlhodobo napriek poiadavkám
nerieil - nedostatoèná a zlá vodotesnos strenej krytiny, ktorá
spôsobila rozsiahle kody na
budove M, tieto vak u musíme riei my aj s ich finanèným
krytím.
Od 1.1.2003 preli na obec
i kompetencie stavebného úradu, èo tie pre obec znamená
navýenie výdavkov, ale i zvýenie poètu pracovníkov, ako i náklady na materiálno-technické
vybavenie.
To som vak ete nespomenula ïalie potrebné priority ako sú
- napr. pokraèovanie budovania
kanalizaèného zberaèa, MK,
úprava priestorov pre klub dôchodcov a iné bené údrby
a celoobecné akcie. Preto nám
neostáva niè iné ako neustále
dôsledne strái obecný rozpoèet, chráni majetok obce za pomoci poslancov ako i Vás vetkých. Preto Vás prosím Váení
obèania o zvýený záujem
o obecné dianie, o Vau pomoc
a podporu a potom verím, e
naa obec bude i naïalej úspená.
Ïakujem Vám,
starostka obce Zohor ¼ubica Havranová

Jubilejný mestský ples
Stupava - Desiaty mestský reprezentaèný ples mesta Stupava sa konal
v sobotu 8. februára v retaurácii Stupava. Tradíciu mestských plesov
zaloilo mestské kultúrne stredisko a devä rokov sa plesy konali pod
zátitou primátora Ing. Antona Daráa. Slávnostnú atmosféru umocnila nezvyèajná výzdoba, ktorej dominovala zlatá farba, od výtvarníèky
Martiny Kolembusovej. Netradièné bolo i obèerstvenie - bohaté a nápadité védske stoly, ktoré pripravil personál retaurácie pod vedením
R. Minarovièa. Mestský ples prípitkom otvoril primátor Ing. J. Bele.
Presne o desiataej (22.00) hodine hostia plesu oslávili desiate výroèie
primátorskou tortou, ktorú primátor pokrájal pre vetkých hostí a pri
roznáaní mu asistovali prítomní poslanci mestského zastupite¾stva.
O polnoci sa rebovala tombola a po stupavskej kapustnici pokraèovala zábava a do ranných hodín.
-ps-

Preèítali sme si
O Záhorskej Bystrici

Kultúrny mesaèník kresanských rodín Rodinné spoloèenstvo vo svojom prvom tohtoroènom èísle venuje viac ako jedenás strán ivotu
v Záhorskej Bystrici. Rozsiahle informácie, plnofarebné ilustrácie
prináajú kompletný obraz nielen o náboenskom ivote, sakrálnych
pamiatkach ale aj o kultúrnom a spoloèenskom ivote súèasnej Záhorskej Bystrice. Starosta obce Vladimír Kuboviè sa prihovára so slovami "Kraj naich predkov, kam sa oplatí vráti", vdp. Anton J. Solèiansky píe o duchovnom rozmere ivota vo farnosti. O histórii obce, významných rodákoch píe Dr. Gabriela korvánková. Materskú kolu
predstavila p. riadite¾ka Eva Bolerázska. Ïalej si môete preèíta
o speváckom zbore Cantores Sanctorum Petri et Pauli, tradícii Svätohubertskej slávnosti, z histórie a súèasnosti DPZ, Klube dôchodcov
a miestnej kninici. Dvojstrana patrí keramikárovi Petrovi Luákovi. Na
vnútornej obálke predstavujú podujatie S Bystrièanma pri muzice.

O Stupave

V denníku Nový deò bol uverejnený rozhovor s primátorom mesta
Stupava Ing. Jánom Beleom. Okrem iného odpovedal aj na otázku,
èi je pravda, e Sedliacky dvor pripadne do súkromných rúk. Ing. Bele na túto otázku odpovedal nasledovne: "Môem poveda len to¾ko,
e tento dvor bol vybudovaný vo ve¾mi krátkom èase tak, aby sme
stihli slávnosti Deò zelá. Nedostatkom bolo vysvetlenie si pojmu "èasová tieseò" tak, ako hovorí zákon o verejnom obstarávaní. Tento problém vak ni je podstatný a je u vyrieený. Pre Stupavèanov je dôleité, e toto zariadenie je vybudované a slúi na potreby vetkých
obèanov. Sedliacky dvor je majetkom mesta a neuvauje sa so iadnou jeho transformáciou do súkromných rúk, prípadne so zmenou
vlastníctva. Skôr naopak, treba dobudova pri òom sociálne zariadenie a èiastoène ho oploti." (pod¾a Nový deò na víkend, 31.1.2003,
autor Mária Hrabková)
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Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
Vo tvrtok 30 januára sa konalo
riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva s nasledovným programom: Plán zasadnutí mestskej
rady a mestského zastupite¾stva
na rok 2003., Vo¾ba èlenov a
tajomníkov komisií mestského
zastupite¾stva. Informácia o postavení hlavného kontrolóra
v zmysle § 18 zákona NR SR è.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení., Zmeny a doplnky ÚPD
mesta Stupava - informácia, Odmeny primátorovi mesta a hlavnej kontrolórke za IV. tvrrok
2002, Veci majetkové, Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia,
Záver.
Obsadenie komisií
Primátor mesta Ing. Bele informoval poslancov o tom, e
PaedDr. Milan Gramblièka sa
vzdal funkcie predsedu dopravno - bezpeènostnej komisie a poslankyòa Alena Hricová sa vzdala funkcie sobáiacej. Poslanci
túto informáciu zobrali na vedomie. Mestské zastupite¾stvo zvolilo Ing. Radoslava Drakovièa za
predsedu komisie dopravno bezpeènostnej. Na návrh predsedov komisií mestského zastupite¾stva poslanci zvolili èlenov
komisí z radov poslancov a odborníkov - obèanov mesta.
Vo finanènej komisii budú pracova: predseda p. Ján Valachoviè,
poslanec Ing. P. Mazúr, obèania:
Ing. ¼. Ivica, Ing. D. Piaèek, Ing. P.
ere.
V majetkovo - právnej komisii
budú pracova: predseda Ing.
Peter Mazúr, poslanec J. Valachoviè, obèania : Doc. Ing. Erich
Geisse, PhD., Mgr. Ingrid Lohazerová, Bc. Katarína Nosková,
Ing. D. Piaèek.
V dopravnej a bezpeènostnej komisii budú pracova: predseda
Ing. Radoslav Drakoviè, poslanec J. Valachoviè, obèania budú
doplnení na budúcom zastupite¾stve.
V komisii stavebnej a rozvoja
mesta budú pracova: predseda
Karol Janata, poslanec Ing. R.
Drakoviè, obèania: Ing. J. Balaoviè, Ing. V. Kluvánek, Ing. R.
Lachkoviè, Ing. M. Maderová,
Ing. P. Nagy, . Veselý.
V komisii ivotného prostredia
budú pracova: predseda Pavel
Kubíèek, poslanec MVDr. R. Kazarka, obèania: P. Král, F. Lach-

koviè, F. Obadal, J. ály, Ing. ¼.
iak.
V komisii sociálnych potrieb,
zdravotníctva, kolstva a portu
budú pracova: predseda Mgr.
Martin Prokop, poslanec Pavol
Huk, obèania: ¼. Doka, M. Foltín,
J. Geisseová, E. Kalický, Mgr. K.
Katona, PhDr. J. Klavec,PhD., M.
Minarovièová, Mgr. I. Mraèková,
¼. Nováková, L. Penko, P. Slezák.
V komisii obchodno-podnikate¾skej budú pracova: predseda
Gustáv Bele, poslanec Ing. P.
Mazúr, obèania: S. Èinovská, J.
Jaková a E. Kubovièová.
Výberové konanie
na kontrolóra mesta
O postavení hlavného kontrolóra
mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení informoval primátor. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zvoleného do funkcie
pred 31. decembrom 2001 sa
skonèí zvolením hlavného kontrolóra (HK) do funkcie po 1.
januári 2002 avak najneskôr 31.
marca 2003. Primátor mesta
navrhol vyhlási výberové konanie na obsadenie funkcie HK.
Tento návrh podporila aj mestská
rada na svojom zasadnutí 28. januára 2003. Poslanec J. Valachoviè predloil návrh, aby mestské
zastupite¾stvo Ing. B. Jankovíchovú potvrdilo vo funkcii na ïalie obdobie. O návrhoch sa viedla diskusia, po krátkej prestávke
poslanec J. Valachoviè svoj návrh stiahol z rokovania. Mestské
zastupite¾stvo odporuèilo primátorovi vyhlási v zmysle zákona è.
313/2001 Z.z. o verejnej slube a
menovalo výberovú komisiu. Inzerát je uverejnený na internetovej stránke mesta:
www.stupava.sk
Interpelácie
V bode programu s interpeláciami vystúpili poslanci. Poslanec
Pavel Kubíèek iadal informáciu
o cenovej kalkulácii tepla na rok
2003, ktorú predkladá na schválenie prevádzkovate¾ mestskej
kotolne spoloènos Johnson
Controls International. Ïalej iadal informácie: o návrhoch a.s.
Cevaservis v konkurze na mimosúdne vyrovnanie s mestom
(predmetom sporu je vlastníctvo
k pozemku, na ktorom mesto vy-

budovalo a prevádzkuje skládku
odpadov), o opatreniach na záchranu aleje pagatana konského vo "ve¾kom parku" v zmysle
záverov kontroly Ing. Wagenknechtovej zo tátneho pamiatkového ústavu Bratislava, iadal
preveri, èi boli vykonané práce
v parku (vyhrabanie lístia). Poadoval, aby nájomca Café Albert
zabezpeèil parkovacie plochy
pre svojich návtevníkov a zabránil tak nièeniu verejnej zelene.
Poslanec Ing. R. Drakoviè iadal
informáciu, èi mestská polícia vyberá pokuty v zmysle VZN mesta
Stupava è. 21 v súvislosti s odpratávaním snehu na chodníkoch. iadal poda informáciu
o pokraèovaní súdneho sporu vo
veci vlastníckych práv k "ve¾kému
parku".
Poslanec Ján Borák iadal riei
situáciu v centre mesta, predovetkým akútny stav v bytovom
dome ved¾a predajne Potreby
pre domácnos. Nájomcovia, ktorí tu bývajú v komunálnych bytoch spôsobujú svojmu okoliu
nepríjemnosti - pálenie káblov,
nebezpeèenstvo padajúcich kridiel, zápach a zhromaïovanie
odpadu a smetia.
Poslanec Ing. Ukropec iadal
odstránenie ståpov, ktoré boli urèené ako miesta na vylepovanie
volebných plagátov. Navrhol, aby
sa dvor v areáli sídla mestskej
polície vyuil na vybudovanie posedenia pre dôchodcov. Vo¾né
priestory v budove môu by vyuité na umiestnenie vznikajúceho stavebného úradu.
Poslanec Ján Valachoviè iadal
poda informáciu o vysporiadaní
pozemkov medzi mestom a skupinou vlastníkov Horváth a spol.
(pozemky pri Kultúrnom dome
"barónové")
iadal odstráni neporiadok pri
budove mestskej polície a iadal
písomne upozorni majite¾a predajne SEKO na povinnos odpratania snehu pred jeho prevádzkou.
Poslankyòa Alena Hricová iadala prija opatrenia, aby bolo dodriavané dopravné znaèenie hlavne "zóna 40". Upozornila na to,
aby mesto zabezpeèilo èo najskôr opravu výtlkov na komunikáciách.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal
odstráni neprejazdnos miestnej
komunikácie - koniec ulice Ma-
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riánskej pri bývalej Inchebe smerom ku chatovej oblasti a tie jej
zneèisovanie stavebníkmi.
Poslanec Karol Janata iadal riei objekt bývalej retaurácie
"Karkulka" vetkými dostupnými
legislatívnymi prostriedkami.
Poslanec PaedDr. Milan Gramblièka iadal zabezpeèi opravu
komunikácií mesta v správe OSC
(Hviezdoslavova a Hlavná). Navrhol, aby mesto uvaovalo o monosti odpredaja budovy Klubu
dôchodcov a získané finanèné
prostriedky poui na rekontrukciu objektu, kde sídli mestská polícia a vývarovòa. Vznikol by tak
komplex sociálnych sluieb dostupný Stupavèanom i obyvate¾om Mástu.
Poslanec Gustáv Bele iadal
poda informáciu, ako sa bude
realizova zámer vybudova parèík v areáli M na ulici Janka
Krá¾a.
V rôznom odznelo
primátor informoval poslancov
o schválení grantu na cezhraniènú spoluprácu. Z týchto finanèných prostriedkov bude financovaná èinnos Klubu MoravaMarch po dobu deviatich mesiacov. Sídlo Klubu a kancelária
bude v Kultúrnom dome. Informoval o rokovaniach so tátnym
tajomníkom Ministerstva dopravy
a spojov SR o výstavbe dia¾nièného zjazdu Stupava - sever.
Poslanec Ing. Ukropec iadal,
aby mesto uvaovalo s vypracovaním podkladových materiálov
pre vypracovanie strednodobého plánu rozvoja mesta. Tento
materiál by obsahoval koncepèné rieenie územného plánu,
perspektívy mestskej polície,
príspevkových organizácií, koncepciu skládky odpadov atï.
Upozornil na skutoènos, e
mesto obdrí urèitý poèet akcií
Bratislavskej vodárenskej spoloènosti.
Na záver
Rokovanie ukonèil primátor, ktorý prítomným poïakoval za
úèas. Najbliie zasadnutie mestského zastupite¾stva sa uskutoèní dòa 27. februára 2003.
-pod¾a zápisnice-
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Záhorská Bystrica

Zastupite¾stvo rokovalo
O návrhu na zloenie komisií
miestneho zastupite¾stva, náplni
ich èinnosti a rokovacom poriadku. O urèení sobáiacich pre volebné obdobie rokov 2003 -2004
O výke odmeny zástupcu starostu, poslancov MZ a èlenov komisií. O návrhu na doplnenie èlenov kolských rád Z, M, SOUe, DCM v Z.B. O návrhu na èlenov Dozorných rád JUBIS a BRS.
O nariadení inventarizácie majetku MÈ. O návrhu Rámcového
plánu èinností MZ na l. polrok
2003. O návrhu na odpredaj pozemku v správe MÈ. O vypovedaní zmluvy o zdruení na financovanie in. sietí firmou HREC.
O návrhu na zverenie domu
smútku v Z.B. do majetku MÈ.
O informácie navrhovaného poslaneckého prieskumu Z a M
v Záhorskej Bystrici. Miestne zastupite¾stvo sa venovalo doplneniu komisii o èlenov z radov poslancov a obèanov. Za èlenov komisie finanènej a pre podporu
podnikania boli zvolení:¼udmila
Krajèírová, Alena Maroová,
Eduard Pokorný, Peter Anda,
Ing. Jozef Mader, Ing. Andrej Rokus Za èlenov komisie výstavby
a rozvoja boli zvolení: Ing. arch.
Frantiek Starý, Ing. Katarína Ma-

Február èas faiangový, èas masiek

cáková, Anton Draho, Doc. Ing.
Peter Èerník, Ing. Ján Juraèiè,
Ing. Ján Hlavenka. Za èlenov
komisie sociálnych vecí a kolstva boli zvolení: JUDr. Peter Polák, Boena Kubíková, Viera Jurèeková, Iveta Jánoíková, Marta
Maderová, ¼udmila Moková, za
èlenov komisie pozemkovej a
lesného hospodárstva boli zvolení: Ján Zárecký, Ing. Andrea Èerníková, Ing. Ján Martinoviè, Rudolf Pogay, Marta Liïáková, Ing.
Rudolf Polák. Za èlenov komisie
ochrany verejného poriadku a ivotného prostredia boli zvolení:
JUDr. Mária Filová, Boena Kubíková, JUDr. Zlata Treichelová, Miroslav Budkoviè, Ing. Pavel Pilárik, Ing. Ján Pogai. Za èlenov
komisie kultúry a cestovného
ruchu boli zvolení: Milan Bilaèiè,
Mária Horínková, Jana Kralovièová, Miroslav Miklík, Antónia Moková, Dr. Gabriela korvanková.
Za èlenov komisie mládee,
portu a rekreácie boli zvolení:
Radka Mihalovièová, Anna Dobíèková, Silvia Èechová, Edita
Borkovièová, Mária Straková, Tomá Zarecký.
Vetkým èlenom komisií prajeme ve¾a chuti do práce a ve¾a
úspechov.

Výzva obyvate¾om
Záhorskej Bystrice
Váení spoluobèania, obraciame sa na Vás touto formou s výzvou
a zároveò apeláciou na Vae cítenie a zodpovednos ako obyvate¾ov
naej mestskej èasti vo veci prejazdnosti miestnych komunikácií. Tie
sú opakovane nedovoleným a neorganizovaným parkovaním
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a pri¾ahlých chodníkoch neprejazdné, èo býva i èastou príèinou dopravných nehôd
a kolízií. Parkovanie vozidiel v zmysle platných predpisov je na miestach na to vymedzených a urèených prísluným dopravným znaèením. Parkujúce motorové vozidlo v jazdnom pruhu bez zachovania dostatoènej írky na prejazd ïalieho vozidla sa stáva prekákou
na ceste a je moné v takomto prípade poiada o jeho odtiahnutie.
Cie¾om naej výzvy je predís takémuto krajnému rieeniu a spokojnos vetkých zainteresovaných dosiahnu preventívnymi opatreniami. Opatrením, ktorým môete aj Vy ako obyvatelia prispie k rieeniu tejto nepriaznivej situácie, je zabezpeèenie parkovania svojich
vozidiel a vozidiel svojich návtevníkov na vlastnom dvore resp.
pozemku namiesto parkovania týchto vozidiel na miestnych komunikáciách. Zabezpeèením tohoto opatrenia prispejete k lepej prejazdnosti komunikácií a zároveò k väèej bezpeènosti a plynulosti
cestnej premávky.

Dlhá noc a biely sneh ako by vyjadrovali februárový èas. Mnostvo
pranostík, porekadiel a prísloví zdobí tento mesiac. Hromnice u pridajú o hodinu více, Blaej krk si schovej, Matej ¾ad láme a keï ho nenajde, tak ho narobí. Najväèmi sa vak vyznaèuje faiangovým plesaním. Makarný ples je najväèím poteením a smiechom nad vlastným h¾adaním samého seba. Pod maskou je vetko dovolené,ve¾ký
sú malými a malý ve¾kými. Krá¾ je obrákom a tu sa aj obrák stáva
krá¾om. H¾adala som odpoveï preèo je táto maska taká príalivá, taká dobrá, èi ozaj uvo¾òuje rados z toho, e môeme koneène realizova svoje vlastné ja. Zvlátne, e práve pod karnevalovou maskou sa
stávame samými sebou a po odmaskovaní si zaloíme tú skutoènú,
tú, èo nosíme po celý rok. Proroci vravia, e má nasta èas zmierenia
po ve¾kých skúkach èloveka, mono to potom bude naopak, tú skutoènú masku si budeme zaklada len cez faiangy a cez rok u budeme iba sami sebou.

Rados zo ivota a dobrá zábava
sa opä usídlili v Záhorskej Bystrici
Vdy na konci januára a zaèiatkom
februára sa zaène ozýva po celej
Záhorskej Bystrici "Bude?" - "Nebude?". Bol!!! A bol výborný. Zábava sa rozprúdila na 9. roèníku
Faiangového plesu a trvala a do
rána. Stretli sa tu v drunej zábave
pri dobrej hudbe, ktorú prezentovala skupina A - TYP.
Ples otvoril starosta Záhorskej Bystrice, privítal hostí i domácich a
srdeène privítal aj starostu druobnej obce Brumovice pána Charváta z ÈR. Potom u na parket
vtancoval elegantný taneèný pár
a ukáka spoloèenských tancov
v kategórii klasických tancov sa
vlnila parketom ako sen. Po predtanèení valèíkom otvoril ples starosta Vladimír Kuboviè a zábava sa
zaèala. V ïalom programe spestril
ples aj taneèný pár zo Záhorskej
Bystrice, hoci taneèníci mali málo
rokov ich výkon bol vynikajúci
a poteil prítomné publikum.
S oèakávaním sa o polnoci losovala
aj tombola a bolo okolo nej veselo,
balóniky praskali a konkuroval im
smiech publika a výborná nálada.
Dôkaz, e na Záhorí sa vieme zabavi na úrovni a so skutoènou srdeènosou sa opä potvrdil.
Ïakujeme organizátorom MÚ Z.B.

a kultúrnej komisii za pekné
záitky a samozrejme sponzorom
DP Devín Z.B., firme VIASPOL p.
Lyièiarovi, fi. AB MAT Z.B. Ing.
Pogaiovi, ak. soch. Viovi Bojòanskému, rod. Mihalovièovej, p. F.
Jaroovi, AUTODOPRAVE p. Rajtákovi, fi. IMSTAV Ing. Malinovskému, Pekárni u Floriánka Ing. Kubaskému, INTERSERVISU Ing. Horváthovi, Mäso-údeniny p. Piaèek,
Potravinám SISA p. Bobákovej,
Retaurácii KOHÚTIK p. S. rámek,
Lesnému spoloèenstvu Z.B., Zubnému laboratóriu p. Vicenovej, Tenisovému klubu TJ Záhorák, Ing.
Krúpa, Lesom SR, TJ KARPATIA p.
Juhász rod. Fabianovej, rod. Mokovej, rod. Èerníkovej, Pohostinstvu IVÁK, Distirbuènej spoloènosti DIVYD, SDC Ba, Potravinám
ESKO, AUTODOPRAVE p. Královièovi, I.M. INVESTu p. Illéovi,p.
Macákovi, JJJ STAV - BUILD Ing.
Juríkovi, CORONA BAR u p. Drahoovi, starostovi z Brumovíc p.
Charvátovi, J. Kaákovi, Po¾ovníkom Z.B., prednostovi Krajského
úradu p. Barboríkovi, p. farárovi
Solèianskemu a starostovi Z.B. p.
Kubovièovi. Vetci prispeli ku
krásnej atmosfére plesu a skvelej
zábave, ïakujeme.
-Skog-

Miestny úrad a kultúrna komisia pri MZ v Záhorskej Bystrici
Vás pozýva na ukonèenie faiangu

Pochovávanie

basy

v Spoloèenskom dome 4. marca 2003 o 18.00 hodine

Miestny úrad MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica

Do tanca hrá "Záhorienka", vstup vo¾ný.
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Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Pä otázok
zástupcovi starostu pánovi Ing. Rudolfovi Hurbanièovi
Ppzv: Váený pán zástupca starostu, aké sú vae predstavy
o monostiach plnenia volebného programu v MÈ Záhorská
Bystrica?
Ing. R.H.: Dovo¾te mi, aby som Vás
ako zástupca starostu MÈ Bratislava Záhorská Bystrica oboznámil
s èím som vstupoval do tohto volebného obdobia a ako si predstavujem rieenie prioritných úloh
pre nau MÈ a jej rozvoj v Severozápadnej èasti Hl. mesta SR Bratislavy, tak aby sme nadviazali na
rozvoj a posilnenie záhorského regiónu. V prvom rade by sme chceli
pokraèova v doterajích aktivitách zameraných na rozvoj naej
MÈ, medzi ktoré nesporne patrí
budovanie kanalizácie, ininierskych sietí, výstavba rodinných
domov, èi u na rôznych prelukách, alebo v okrajových èastiach obce. Infratruktúru obce
chceme riei v náväznosti na jej
ïalie vyuitie v lokalitách ako sú
Froncuv, Piesky, Kulháò, Krèe, Boháèky ale aj Ivance, ktoré sú urèené pre investiènú výstavbu, port,
rekreáciu a podnikate¾ské aktivity.
Ppzv: Prezentujete snahu o rozvoj a budovanie Záhorskej Bystrice, ale vetci tu kontatujeme,
e k jej rozvoju chýba ete viacero
zámerov hlavne v oblasti moností rozvoja zamestnanosti
a rozvoja obchodu.
Ing. R.H.: Absentuje tu vybudovanie obchodných centier, ktorých výstavba je zatia¾ smerovaná
len na opaènú stranu Bratislavy.
Okrem rozírenia výrobných priestorov VW vyrástli pre nich v naom
okolí aj rôzne obsluné závody ako
je PLASTIC OMNIUM, DURA, a Priemyselný park Lozorno, pre ktoré je
potrebné budova obèiansku vybavenos a ïalie potrebné sluby.
Myslím si, e v tomto smere máme
ve¾ké rezervy nielen vo vyuití naej lokality na takéto a podobné
podnikate¾ské aktivity, ale aj v rieení zamestnanosti pre naich obèanov.
V tejto súvislosti chceme zvýi

spoluprácu MÚ s vlastníkmi pozemkov za úèelom koordinácie
s budúcimi investormi, aby sme
mohli rozbehnú vyuitie spomenutých lokalít na investiènú výstavbu.
Pre zlepenie bytovej situácie,
hlavne pre naich mladých spoluobèanov pomôe výstavba nájomných bytov a bytov urèených do
osobného vlastníctva v zmysle U
zástavby Nové Centrum. Jedná sa
zhruba o 60 bytov.
Ppzv: Neuralgickým bodom Záhorskej Bystrice je doprava,
ktorá je vyuívaná nielen obèanmi Z.B. ale aj rekreantmi smerom na Marianku a aj záhradkármi, nie je to negatívna turistika, ale ako vyriei preplnené
spoje hlavne v pièke a cez víkendy?
Ing. R.H.: Investiènou výstavbou,
budovaním priemyselných celkov
ale aj polohou naej MÈ zhoruje sa
dopravná situácia, èo sa najviac
prejavuje na hlavnej komunikácii
na Bratislavskej ulici, kde je niekedy problém prejs, hlavne v ranných a popoludòajích hodinách,
keï je dopravná pièka. Vzh¾adom
na bezpeènos nielen naich detí
ale aj nás vetkých bude potrebné
presadi cez dopravnú komisiu Magistrátu a Správu ciest hl. mesta
Bratislavy umiestnenie svetelných
dopravných znaèení na najviac frekventovaných kriovatkách a prechodov pre chodcov. Bezpeènos
chodcov je potrebné zvýi aj
dobudovaním chodníkov a dopravného znaèenia.
Pre rieenie tejto problematiky
chceme podpori budovanie dia¾niènej kriovatky medzi Stupavou
a Záhorskou Bystricou a dia¾nièného obchvatu cez Bratislavu, ktorými by sa odbremenili od nákladnej a osobnej dopravy komunikácie I. a II. triedy.
Situáciu aká je teraz pri prejazde
Bratislavou vieme posúdi hlavne
tí, ktorí tam kadý deò cestujeme
za prácou.

rozvoj, dopravu, ale èo chcete
urobi a presadzova pre mláde
a kolstvo, ktoré od júla tohoto
roka pripadlo MÚ a s ním aj
vetky problémy?
Ing. R.H.: Prechodom kompetencií zo tátnej správy na mestské
èasti v oblasti kolských zariadení
je potrebné zvýi ich úroveò z h¾adiska vybavenosti tak, aby slúili
aj pre záujmové úèely. V tomto
smere budeme riei nielen rekontrukciu kolských zariadení, ale aj
vytvorenie nových záujmových
krúkov s doplnením technického
vybavenia hlavne výpoètovou
technikou a napojením na komunikaèné siete. K tomuto úèelu prispieva projekt INFOVEK v rámci
programu eSlovakia vytvoreného
zmluvou medzi Slovenskými telekomunikáciami a úradom vlády.
Myslím si, e aj iaci naej Z majú
právo na moderné vzdelávanie
a získanie informaèných skúseností pre ivot v 21. storoèí.
Ppzv: Èo vás trápi v súvislosti so
Záhorskou Bystricou ete?
Ing. R.H.: Ve¾kú pozornos treba
venova bezpeènostnej situácii
v naej mestskej èasti. Jedná sa
hlavne o prijatie opatrení na zamedzenie krádeí, íreniu drog, vandalizmu, a iným vplyvom ktoré negatívne pôsobia nielen na celospoloèenskú situáciu v naej MÈ
ale aj v celej spoloènosti.

Ppzv: Spomínali ste výstavbu,
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Rieenie týchto opatrení je moné
v prvom rade pozornosou a vímavosou naich obyvate¾ov voèi cudzím ¾udom, ktorí sa v naej
mestskej èasti pohybujú, ale aj prijatím opatrení zo strany mestskej
a tátnej polície.
V oblasti ivotného prostredia je
naou úlohou v spolupráci s DP Devín, Lesným spoloèenstvom, záhradkárskymi osadami, záujmovými a spoloèenskými organizáciami
udra poriadok a èistotu v naej
MÈ a jej okolí a výraznou mierou sa
podie¾a na zachovaní flóry a fauny v naom malebnom prostredí
Malých Karpát, ktoré je z h¾adiska
svojej polohy a prírodnej scenérie
vhodné na rozvoj turistiky, agroturistiky a portu.
K rieeniu spomenutých èinností
chcem prispie nielen ako zástupca starostu MÈ Bratislava Záhorská
Bystrica, ale aj ako predseda komisie na Ochranu verejného poriadku a ivotného prostredia, ale
hlavne ako obèan a rodák zo Záhorskej Bystrice, ktorému je nadovetko popri svojej rodine a zamestnaní stara sa o región v ktorom ije a relaxuje, tak, aby zostal
zachovaný v najprijate¾nejej forme pre budúce generácie.
Ïakujeme za rozhovor a prajeme
Vám i sebe , aby sa Vám v miestnom
zastupite¾stve darilo splni èo najviac z toho, èo ste nám s¾ubili.
(rozhovor pripravila Dr. Gabriela
korvanková)

Rímskokatolícka cirkev
Farnos sv. Petra a Pavla Záhorská Bystrica
Vás pozýva na

Farský ples

V sobotu 22.februára 2003 o 19.00 hod.
v Spoloèenskom dome v Záh. Bystrici
Do tanca hrá skupina SELECT
Kultúrny a duchovný program TIRAMISU
Predpredaj vstupeniek na MÚ u p. Dobíèkovej
od.12. 2. 2003 do 20.2.2003 cena vstup. 250.- Sk
Info: na tel.: 02/ 6595 6110, 6595 6213, 6595 6434

Podpajtúnske zvesti

Zohor

Faiangy v Zohore od "A" po "Z"

ROCONABA robme èo nás baví...

Tak trochu nezvyklý názov nového zohorského obèianskeho zdruenia, ktoré sa odhodlalo rozvlni stojaté vody kultúrneho ivota
v naej obci. Za touto snahou treba h¾ada vetkých tých, ktorí sa
navzdory ne¾ahkej realite dnených dní odhodlali na úkor vlastného
èasu a pohodlia nieèo zlepi, zmeni a posunú vpred. Ak ste si vimli, e v poslednom èase v areáli miestnej Z pribudli basketbalové
koe èi ihriská pláového volejbalu, alebo Vás zaujali plagáty a správy miestneho rozhlasu o pravidelnom organizovaní basketbalových,
volejbalových a hokejbalových turnajov, tak za týmito aktivitami h¾adajte nás. Keïe v poslednej dobe hlavne po vybudovaní areálu pláového volejbalu u bolo treba posunú kvalitatívnu úroveò naich
snáh, bolo nutným logickým krokom zaloenie obèianskeho zdruenia. Keïe sme iba na zaèiatku, boli by sme radi keby sme aj
týmto èlánkom oslovili vetkých tých Zohorèanov, ktorí majú rovnaké zmý¾anie ako my a pridali sa k nám. Kadý je vítaný, èím nás bude viac, tým viac môeme spravi. Samozrejme, e nae zdruenie
by nemohlo fungova bez podpory miestneho obecného úradu a finanènej podpory miestnych podnikate¾ov. Dobrou správou je, e
máme obe. Týmto by sme sa chceli poïakova naej pani starostke
Havranovej, ktorá je ve¾mi rada, e máme záujem o nau obec. Take môeme ráta s plnou podporou obecného úradu a spoluprácou
na spoloèných akciách. Taktie nesmieme zabudnú na miestnych
podnikate¾ov, ktorí nás podporujú a bez ich pomoci by sme nemohli
spravi to èo sme u spravili, take v krátkosti ïakujeme firmám Hasit
Slovakia s.r.o., Kníhtlaè Gerthofer, LEWO s.r.o., Rex Tar s.r.o., Potraviny ofka a ïalím. Plány do budúcnosti sú odváne, dúfame e naa snaha nebude márna a podarí sa nám to èo sme si zaumienili. Ak
ste zvedaví a chceli by ste sa dozvedie viac, pozrite sa na Internet
na adresu http://roconaba.webpark.sk, alebo sledujte plagáty a poèúvajte miestny rozhlas. Dáme o sebe vedie. A na záver trochu
záhoráètiny "RObme CO NAs BAví...".
OZ ROCONABA, Zohor

Zo zasadania Obecného zastupite¾stva v Zohore
konaného dòa 24.1. a 31.1.2003

Obecné zastupite¾stvo A. Berie na vedomie: 1. správu o plnení rozpoètu príjmov a výdavkov obce k 31.12. 2002, 2. vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Grmanovej Márii v zmysle
zákona è. 369/1990 Z.z. § 25 ods. C, 3. na uvo¾nený mandát poslanca Oza nastúpil náhradník p. Andrej Valent a zloil poslanecký s¾ub do rúk starostky obce.
B. Schva¾uje: 1. závereèný úèet obce Zohor za rok 2002 s prebytkom hospodárenia vo
výke 7.827.070,27 Sk a súhlasí s celoroèným hospodárením bez výhrad. Oza súhlasí s prevodom výsledku hospodárenia za rok 2002 vo výke 7.827.070,27 Sk do FRR. 2. èlenov
komisií: a) finanènej: Ing. Polakoviè, Ing. Slezák, Mgr. Rohrerová, p. Valoviè, b) výstavby: p.
Hubek, Ing. Matloviè, p. Schellingova, p. Valent, c) soc.,kult.,port: p. Zálesòák, p. Mifkoviè,
p. Lacko, p. Nemcová 3. predsedov komisií: a) finanènej: Ing. Polakoviè b) výstavby: p.
Hubek, c) soc.,kult.,port: p. Zálesòák, 4. za zapisovate¾ku zápisníc a uznesení zo zasadaní
Obecnej rady a z rokovaní Oza Mgr. Rohrerovú v zmysle Poriadku odmeòovania volených
orgánov samosprávy za kadú zápisnicu a uznesenie je schválená finanèná odmena 500,- Sk,
5. èlenov Obecnej rady: Ing. Polakoviè, p. Hubek, p. Zálesòák a zapisovate¾ka Mgr.
Rohrerová, 6. sobáiacich: p. ¼ubica Havranová, Ing. Stanislav Polakoviè, p. Frantiek Hubek,
p. Martin Zálesòák, 7. s úèinnosou od 27.1.2003 doba pre uzavretie manelstva pred
orgánom tátu v obci Zohor je: kadý piatok od 14.00 hod do 16.00 hod, kadú sobotu od
13.00 hod do 17.00 hod. Povolenie uzavrie manelstvo mimo urèenú dobu podlieha
správnemu poplatku pod¾a zákona è. 145/1995 Z.z. vo výke 300,- Sk
8. kritéria na krátkodobý prenájom Kultúrneho domu, èas A - vestibul a èas B - sála a
vestibul s úèinnosou od 1.2.2003, 9. zmenu VZN è. 2/2001 o nakladaní s odpadmi na území
obce v prílohe è. 3, è.4/bod A, B, è. 5/bod A s úèinnosou od 1.1.2003 pod¾a uvedených príloh
10. rozpoèet príjmov a výdavkov na rok 2003. Finanèný prevod z FRR vo výke 6.528.200,Sk bude pouitý na rekontrukciu miestnych komunikácií., 11. termín ïalieho zasadnutia
Oza na 28.2.2003 o 18.00 hod., 12. obecného kontrolóra p.Ing. Máriu Grmanovú na 6-roèné
obdobie
C. Ukladá 1. pracovníkom OcÚ pozva velite¾a DPZ na ïalie zasadnutie Oza, ktorý prednesie správu o èinnosti a správu o stave techniky, 2. pracovníkom OcÚ napísa prípis firme
Globtel, aby vyrieili problém zlého televízneho signálu, ktorý vznikol namontovaním
zosilòovacích antén na vodojem.

Faiangové "A" zaèalo v Zohore
kedysi dávno pradávno u tetky
Anky Havlíkovej - Vaskovej a jej
rovesníkov. Keï sme v roku 1995
rozmý¾ali ako spusti kultúrny
ivot v Zohore spomenuli sme si
na ich rozprávanie a zaèali sme
kona. Vade samá diskotéka len
pre mladých a pre tých starích
zostali len spomienky. Na faiangy boli muziky: v sobotu, v nede¾u a basa sa pochovávala v utorok. Bohuia¾ nám u zostal èas
a dovolenky len na ten utorok.
V roku 1994 sme sa bojazlivo
pokúsili o obnovenie faiangových tradícií. Hrala nám country
hudba a prilo 78 ¾udí. V roku
1995 hrali èepánkovci a u bolo
115 úèastníkov. V roku 1996 nám
naa spriaznená dua tetka Anka
Havlíkových poradili ako urobi
sprievod masiek po obci. Zaèali
sme navtevova prevádzky
drobných podnikate¾ov a obyvate¾ov obce, ktorí boli obnovou
tradícií nadení. V sprievode chodili "makary", nie masky ako na
makarnom plese. Hovorilo sa
"èím smínejí, tým krají". Svojím hluèným správaním a faiangovými vinovaèkami pozývali
obyvate¾ov na veèerné pochovávanie basy. V tomto roku sme faiangové "haraenie" roztoèili naplno a boli sme doslova okovaní záujmom obyvate¾ov Zohora
a okolitých obcí. Do sály s kapacitou 500 miest sa natlaèilo viac
ako 700 ¾udí. Musím podotknú,
e od toho roku u tradiène hrá
"Veselá muzika zo Stupavy" s kapelníkom Pitom Veselým. Zaèínal s nami aj Janko Borák ako
DJ. Teraz nám modernú hudbu
obstaráva domáci DJ Robko Lukovský. Skupina trúchliacich
okolo "faiangového" pána farára
Pala Hubeka sa tie stabilizovala.
Pri zrode tradície stáli hlavne
Vlado Mifkoviè ako sponzor a zábezpeka celého podujatia a jeho,
dnes u nebohá manelka Marta,
ako
neúnavný
organizátor
a zdroj nápadov. O spotvorenie
makár sa od samého zaèiatku
starajú hlavne manelia Jozef
a Anna Fumaèoví, Maro Hubek
s manelkou Jankou, Palo Hubek a tetka Fórová so svojimi i-
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kami a mnoho ïalích. K zakladajúcim èlenom musím tie priradi neúnavných inpirátorov
a úèastníkov makarného sprievodu, u nebohých pánov Kolomana tefanovièa a Janka Samochína. Sprievod makár po
obci tradiène zabezpeèuje hudobne Juraj tefanoviè s bratom
Danom a svojimi dcérami. Pravidelnými úèastníkmi makarného
sprievodu, okrem u spomenutých, bývajú Palo èasný (Polévka), Branko Mackoviè (Vèela),
Robko Rybár (Tygrík), Norik Bertoviè (Strep) a mnoho, mnoho
ïalích, na ktorých si v momente
neviem spomenú, ale je im za to
vrelá vïaka.
Treba spomenú aj sponzorov a
¾udí v pozadí, ktorí nám vytvorili
finanèné a materiálne podmienky k zabezpeèeniu takéhoto podujatia. Pani starostka ¼uba Havranová je takýmto podujatiam
ve¾mi naklonená a vdy máme u
nej dvere otvorené. Lojzo Rybár,
podnikate¾ s výrobkami z dreva,
nám od zhotovenia basy cez
rôzne pomôcky, drevené súèastí
masiek (able a pod.) bezplatne
pomáha aj pri organizovaní posedení pre úèastníkov faiangového sprievodu.
Je mnoho nemenovaných ¾udí
v obci, ktorí svojou trokou pomohli, aby sa táto tradícia udrala na úrovni na takej akej je. Nezostalo to bez povimnutia ani
v komunikaèných prostriedkoch.
V roku 1997 ná roduverný
bývalý spoluobèan Imro Schlosser natoèil pre STV záznam o faiangových tradíciách, pod názvom "Faiangy na dedine".
V posledných rokoch sa zaèala
rozvíja druba makár so stupavèanmi. Tí nás prili minulý rok
pozdravi na nau zábavu, ktorú
im chceme tento rok oplati. Do
tohoroèného faiangového sprievodu stupavèanom ako aj nám
elám ve¾a zdaru, sponzorov, zábavy, úèastníkov a zároveò pozývam vetkých spoluobèanov
a zábavychtivých ¾udí na stretnutie v sprievode masiek alebo na
zábave 4.3.2002 a to je to "Z".
Vá Francek Gregora.
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& Z diára primátora
l Slávnostného prijatia primátorov vetkých slovenských miest
u prezidenta SR Rudolfa Schustera sa zúèastnil primátor Ing. J.
Bele. Stretnutie v prezidentskom
paláci sa konalo 21. januára.

l Prvé rokovanie v tomto roku vo
veci odpredaja pozemku bývalého kúpaliska sa uskutoènilo za
úèasti primátora mesta a zástupkyne kupujúceho JUDr. Beláòovej. Primátor vysvetlil stanovisko
mesta, ktoré má záujem pozemok
odpreda na ten úèel, na ktorom
sa zastupite¾stvo uznieslo, t.j. na
vybudovanie relaxaèného areálu
s kúpaliskom. Vzniknuté problémy s realizovaním odpredaja,
povauje primátor za zmeny, ktoré mesto prinútili k odstúpeniu od
kúpno-predajnej zmluvy. Zo strany kupujúceho neprilo k zaplateniu za pozemky, kupujúci iada
zníenie ceny, ako dôvod uvádza
ininierske siete, ktoré sa na pozemku nachádzajú. Obidve strany sa dohodli, e obnovia rokovania, mesto prehodnotí poiadavky súvisiace s vecnými bremenami na pozemku.
l Primátor podpísal zmluvu
s úradom práce v Malackách
o poskytnutí priestorov na vykonanie evidencie nezamestnaných
s trvalým bydliskom v Stupave.
Evidencia bude vykonávaná v zasadaèke na poiarnej zbrojnici.
l Primátor mesta a riadite¾ Z
v Stupave navtívili ministerstvo
financií za úèelom získa finanèné
prostriedky na kapitálové výdavky
súvisiace s prevzatými kolskými
budovami. iados na dotáciu
bola podaná písomne, v marci sa
bude rokova o pride¾ovaní finanèných prostriedkov zo tátneho
rozpoètu. Dofinancovanie prevádzkových nákladov súvisiacich
so zvýením cien za energie bolo
predmetom rokovania na ministerstve kolstva. Primátor na rokovaní iadal prehodnoti existenciu tzv. strediska sluieb kolám,
ktoré existuje ako organizácia,
ktorá patrila pod okresný úrad.
V súèasnosti táto organizácia
prela pod mesto Malacky a dis-

Prieskumy a rozbory mesta
Stupava - Na zasadnutie MsZ dòa 30.1. boli prizvaní spracovatelia
územno-plánovacej dokumentácie(ÚPD) mesta. Informáciu o postupe a vykonaných prieskumoch predniesli Ing. arch. Karol Bala
a Ing. arch. Eva Balaová (ateliér SB Partners Bratislava). Mestské
zastupite¾stvo zobralo informáciu na vedomie s tým, e mesto vykoná prezentáciu aktualizácie územného plánu pre podnikate¾ské
subjekty mesta a poslancov mestského zastupite¾stva. Na základe
toho bude spracovaný návrh zadania územného plánu. Koordinátorom bol poverený vedúci oddelenia výstavby a ivotného prostredia Ing. Jozef Blaek. Na tomto oddelení je uloená kompletná dokumentácia, do ktorej je moné nahliadnu. Z materiálu vyberáme
Závery - Konfliktné javy v území a okruhy problémov na rieenie ÚPD
mesta Stupava:
- nadmerná hluènos z dopravy v existujúcich obytných zónach
- vysoké bonity po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a existencia
závlah a odvodòovacích systémov v územiach s poiadavkami na
rozvoj
- poiadavky na rozvoj v územiach s vinicami
- dopravná nedostupnos území s poiadavkami na rozvoj
- ve¾ký záber územia intravilánu výrobnými a skladovými areálmi
- existencia rekreaèných objektov v priestoroch prírodnej rezervácie
a ochranných pásmach PR
- potreba stanovi víziu a perspektívu vyuitia eleznice a jej prislúchajúcich území
- potreba preveri a prehodnoti trasovanie dopravného obchvatu
mesta (I/2)
- potreba nekonfliktného dopravného napojenia výrobných areálov
a skládky TKO
- potreby rieenia statickej dopravy v centrálnom koridore sídla
- potreba prehodnotenia rozvojového zámeru v lokalite Háje
- potreba definovania nových rozvojových plôch pre bývanie spolu
s príslunou obèianskou vybavenosou
- potreby definovania nových rozvojových plôch pre funkciu výroby
a skladov
- potreba priestorovo- architektonickej reformy centrálneho koridoru
sídla v priestoroch Hlavnej ulice.
-ps-

ponuje prostriedkami, ktoré pôvodne boli urèené pre koly
v okrese.
l V Senici sa konalo dòa 29.1.
prvé povolebné stretnutie Zdruenia obcí Záhorskej oblasti. Na
rokovaní sa hovorilo o príprave
snemu ZMOS-u, problematike
kolstva a osude kôl v meních
obciach a tie o obmedzovaní a
likvidácii regionálnej elezniènej
dopravy.

l Zasadnutie dopravnej komisie
Bratislavského samosprávneho
kraja sa konalo dòa 4. februára
v Bratislave. Na rokovaní sa zúèastnil i primátor mesta Stupava.
Dopravný podnik mesta Bratislava predloil návrh integrovanej
dopravy, kde Stupava bola zahrnutá do regiónu "ve¾kej Bratislavy". Znamenalo by to, e do Stupavy by premávali autobusy
mestskej hromadnej dopravy.
Ilo len o to, aby mesto Stupava
zakúpilo pä autobusov, ktoré
podnik zaradí do svojho prepravného parku - v ná prospech. Primátor túto monos oznaèil za
nereálnu a poadoval posilnenie
jestvujúcej autobusovej prepravy
vo veèerných a noèných hodinách. Za dôleité povauje rokova so súèasným prepravcom t.j.
SAD.
l Na tému mostné prepojenie
medzi Záhorskou Vsou a rakúskym Angernom sa konalo slovensko - rakúske pracovné stretnutie
v Záhorskej Vsi. Rokovania sa zúèastnili predstavitelia BSK, starostovia okolitých obcí a primátor
mesta Stupava. Za rakúsku stranu
sa rokovania zúèastnili zástupcovia spolkovej krajiny Niederösterreich. Rieenie prepojenia
mostom v lokalite, kde rieka Morava je najuia je výhodné z h¾adiska slovenskej strany, rakúskym
partnerom sa toto miesto zdalo
ako nevyhovujúce vzh¾adom na
skutoènos, e táto lokalita je
miestom èastých záplav. O pripravovanom projekte sa bude rokova v máji v Stupave.
-pod¾a msú -

Zo zápisníka Mestskej polície Stupava
Pozor na sprejerov (24. 1.)
Na policajnú stanicu oznámila pokodenie majetku pani K. zo Zdravotníckej ulice. Neznámi páchatelia sprejeri postriekali fasádu jej domu.
Ukradli ¾aby, veï neprí (5. 2.)
Telefonicky bolo oznámené pani H., e zo stavby na ulici Marianskej jej neznámi páchatelia odcudzili medené ¾aby a rúry. Hliadka urobila prieskum v zberných surovinách, ¾aby tam nikto nedoniesol. Pokodená
sa obrátila na OO PZ SR.
Màtvolu nenali a besná líka (4. 2.)
Hliadka prevzala telefonický oznam, od p. M., e pri hoteli Intenzíva leí uhynutý pes. Po príchode hliadka vykonalo obchôdzku, màtvolu vak nenala. V ten istý deò vo veèerných hodinách bolo hliadke oznámené, e po ulici Bottovej u tretí deò pobehuje líka, pravdepodobne nakazená besnotou. Za ten èas staèila
zlikvidova tri maèky. Hliadka vykonala potrebné opatrenia.
Vandali na cintoríne (10. 2.)
Hliadka prevzala oznam, e na starom cintoríne neznámi páchattelia porozbíjali lampáe a zhodili nieko¾ko
pomníkov. Hliadka si informáciu overila, pokodených odporuèila na OOPZ SR.
Pes h¾adal priate¾a (13. 2.)
Hliadka bola poiadaná o zásah v budove starej koly, do ktorej vbehol po¾ovnícky pes. Hliadka po príchode na miesto zistila, e pes sa v budove u nenachádza. Naastie neohrozil a neublíil nikomu, kto bol
v tom èase v kolskej druine.
Bezvedomá zobrala na vedomie (13. 2.)
Hliadka dostala oznam, e v bytom dome na Slovenskej ulici sa nachádza neznáma ena, pravdepodobne
v podnapilom stave. Hliadka na mieste zistila, e sa jedná o pani J.B. zo Solonice. Skutoène bola v podnapitom stave. Menovaná bola rázne upozornená na svoje správanie a vyzvaná na opustenie budovy, èo
zobrala na vedomie.
-mspo-
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Klub Morava - March

eko téma

Struèné hodnotenie pouívaných obalov
Hliníkové plechovky
Výroba hliníku výrazne pokodzuje
ivotné prostredie, spotrebuje obrovské mnostvo energie a produkuje ve¾a problémových odpadov. U aba suroviny (bauxitu)
má drastické následky. Samotné
hliníkové obaly tvoria vo svete 13%
pouívaného hliníka a sú len na
jedno pouitie. Ich jedinou výhodou je ¾ahkos. Negatíva vak výrazne prevaujú, v túdiách vychádzajú èasto ako najkodlivejie
obaly nápojov. Recyklácia tenkostenného hliníka nie je ¾ahká. Pouívanie hliníka pre obaly je nadmerne kodlivé. Namiesto triedenia sa im radej vyhýbajme. Pri
preniknutí do potravín môe hliník
spôsobi mozgové ochorenia, preto sa izoluje od potravín lakom alebo vrstvou plastu, èo vak sauje
ich recykláciu.
Viacvrstvové obaly
Sú zloené z viacerých vrstiev rôznych materiálov, pevne spojených. To sauje ich recykláciu,
v SR je zatia¾ nemoná. Aj v krajinách, kde sú nútené k recyklácii
legislatívou dosahujú len nízke %
ich vyuitia. Vyrábajú sa z nich
výrobky podradnej hodnoty, o ktoré je malý záujem. Najrozírenejím viacvrstvovým obalom sú
katu¾ové obaly na nápoje. Sú
zloené z 2-7 vrstiev plastu, papiera, pre trvanlivos sa pridáva aj
hliníková vrstva. Suroviny sa rozváajú na ve¾ké vzdialenosti (napr.
drevo pre papier sa aí pre celý
svet centrálne v kandinávii, ropa
pre plasty a hliník potrebujú tie
mnoho prepravy). Kombinované
obaly sú typickým jednorázovým
obalom, ktorý zvyuje mnostvo
odpadov a mrhá prírodnými zdrojmi.
Jednorázové plastové f¾ae
Vyrábajú sa z rôznych materiálov,
ktoré majú enviromentálne dopady. Najèastejie PET polyetylén
tereftalát, PE polyetylén, PP polypropylén, PS polystyrén, PVC polyvinylchlorid. Negatívom je, e sú
jednorázové. Po kadom pouití
mnoíme odpady a pre nové sa
musí ai surovina a vyrába ich,
so vetkými negatívami, naèrtnutýi
v ivotnom cykle.
Základnou surovinou pre výrobu
plastov je ropa, ktorá zneèisuje
moria a zabíja ivot v nich. Roène
unikne do morí 3,5 milióna ton ropy. Pri výrobe plastov sa pouívajú
aj kodlivé látky. Kadý plast toti

okrem základného polyméru obsahuje rôzne stabilizátory, farbivá
a zmäkèovadlá. Môu obsahova
napr. aké kovy, ftaláty a iné. Niektoré sú dobre rozpustné v tukoch,
alkohole, èiastoène i vo vode.
Z obalu sa uvo¾òujú do potravín,
odtia¾ do náho tela pri väèích
koncentráciách môe vyvola
ochorenia. Recyklácia plastov je
problematická a po nej sa u
nemôu poui ako obal potravín.
To znamená, e na výrobu PET flia
je potrebné ai stále z nových
surovín z neobnovite¾ného zdroja.
Niekedy sa objaví otázka, èi umývanie nie je horie ako jednorázové pouitie. Odpoveï môe ponúka porovnanie medzi umývaním
porcelánového a jednorázového
polystyrénového riadu (z rýchlych
obèerstvení napr. Mc Donalds),
ktoré urobil Carl O. Gensch z Ekoinstitutu vo Freiburgu. Z neho vyplýva, e na výrobu a likvidáciu
jednorazového polystyrénu sa
spotrebuje a 7 krát viac vody,
energie, fosílnych palív a z toho
plynúcich kodlivých emisií.
Nadmerné a zbytoèné obaly
Tie spôsobujú jedny z najzbytoènejích kôd na ivotnom prostredí a naich peniazoch. Príkladom takéhoto plytvania sú napr.:
balené peèivo, zelenina v plastovej
fólii na polystyrénovej tácke., dezerty., lyièky a slamky na nápojových obaloch., 2 obaly na drahých
alkoholických nápojoch., zubných
pastách., drahie kozmetické výrobky, cukríky, jahody v plastovom
kelímku s fóliou, na to ete plastová sieka a rúèka. Niektoré výrobky nepotrebujú obal vôbec,
iadny výrobok nemusí ma 2
a viac obalov.

Stupava - V minulom èísle zvestí sme vás informovali o tom, e mesto Stupava získalo grant z prostriedkov Phare. Cie¾om podpory je vybudovanie
klubu cezhraniènej slovensko-rakúskej spolupráce a podpora jeho aktivitám, ktoré majú prispie k zvýeniu informovanosti a podpore jestvujúcich
i nových partnerstiev.
Po prvých stretnutiach s rakúskymi
partnermi sme zaèali intenzívne pripravova program a plán èinnosti Klubu
Morava March. Dnes u vieme, e najneskôr koncom marca bude slávnostne otvorená kancelária Klubu v nových priestoroch stupavského kultúrneho domu. Doteraz sa uskutoènili tri stretnutia na tému moností
cezhraniènej spolupráce. Rakúski partneri nás poiadali o sprostredkovanie remeselníkov - keramikárov pre ich projekt "keramikárska dielòa pre
kolské deti", prezentáciu ma¾ovania ve¾konoèných vajíèok v penzióne
v Orthe. So zdruenín VIS-VIS pripravujeme prvý diskusný klub - seminár na
tému Monosti spolupráce medzi kolami, demi a mládeou, ktorý sa
uskutoèní v Stupave 18. marca. Zároveò sa pripravuje seminár pre malých
a stredných podnikate¾ov na tému Monosti cezhraniènej hospodárskej
spolupráce, ktorý sa uskutoèní v apríli. Spoloèná redakèná rada pracuje na
peciálnej prílohe Podpajtúnskych zvestí u pre marcové èíslo.
Po jarných prázdninách zaèína svoju èinnos Klub nemeckého jazyka pre
deti 1. a 2. roèníka. Cie¾om klubu je prebudi záujem iakov o nemecký
jazyk, pretoe od tretieho roèníka je cudzí jazyk predmetom vyuèovania.
Táto aktivita prebieha v poobedòajích hodinách v rámci kolského klubu
detí a je v priestoroch základnej koly.
Do konca marca chceme oslovi základné koly v prihraniènom regióne.
Vyhlásili sme výtvarnú súa pre deti do 10 rokov na tému Moje mesto,
moja obec. Najkrajie výtvarné práce budú uverejnené v bulletine spoloènej ma¾ovanej "vlastivede". Práce detí budú vystavené v Hohenau
a poèas slávností kapusty v Stupave.
Verejnosti opätovne ponúkame monos sprostredkovania cezhraniènej
spolupráce. Napriek tomu, e kancelária je zatia¾ len v provizórnych priestoroch - v kancelárii Kultúrneho domu v Stupave, máme u teraz k dispozícii dostatoèné mnostvo propagaèných materiálov a informácií z oblasti
Weinviertel.
Sme pripravení sprostredkova aj kontakty pre zdruenia, záujmové spolky
a iné organizácie. Pre rakúskych partnerov pripravujeme preh¾ad firiem
pôsobiacich v naom regióne. Kontakt: 02/ 6593 4312.
-ps-

Tácky, misky, podloky
Vyrábajú sa z hliníkových fólií, polypropylénu, polystyrénu ale i
z PVC. Èasto sú to materiály, ktorých výroba a likvidácia predstavujú ve¾kú záa pre prírodu a zdravie
¾udí. Vo väèine je ich pouívanie
celkom zbytoèné. Ak je u ich pouitie nutné ekologickejie je poui jedlé tácky, misky zo zemiakového krobu a pod., ktorý odolá
vlhkosti vye tyri hodiny. Po pouití ich môeme zjes alebo ¾ahko
skompostova za nieko¾ko dní.
(pod¾a materiálu Spoloènosti
priate¾ov Zeme,
nabudúce: pokraèovanie)
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Hlavná ulica 45
900 31 Stupava
Tel.: 02/ 6593 4062

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

Cukráreò
Ponúkame:
Ø zákusky
Ø knedle
Ø parené buchty
Ø váené sirupy
Ø suené ovocie

Berieme objednávky na:
Ø svadby
Ø promócie
Ø krstiny
Ø rodinné oslavy
Ø iné podujatia

Podpajtúnske zvesti
Separovaný zber - skúsenosti po roku
Zákon o likvidácii odpadov
vstupuje do druhého roku platnosti. Významne zmenil situáciu tým, e producentom odpadu u nie je obec, ale obèan.
Definoval a zaviedol poplatok
za odpady. Pre porovnanie
sme vybrali dva príklady, ako
sa zákon uplatòuje a èo priniesol obèanom a samospráve.
Porovnanie Stupavy a Zohoru
sme vybrali aj preto, e obidve
majú skládku opadov vo svojom katastri.
V Stupave u druhý rok platí VZN
o nakladaní s komunálnym a
drobným stavebným odpadom,
ktorým sa stanovuje poplatok na
obèana vo výke 350 korún.
tvorèlenná domácnos tak za
odvoz a likvidáciu odpadov zaplatí roène 1400 korún a nájomné za 120 litrovú kuka nádobu vo
výke 100 Sk roène. Okrem toho,
domácnosti separujú papier
a sklo do plastových vriec. Mesto
minulý rok platilo za týdenný
vývoz pre vetky domácnosti.
Obyvatelia ijúci v bytových domoch platia tak isto, nájomné za
1100 litrové kontajnery sa rozratávajú. Nevýhodou takéhoto spôsobu je, e sa neberie do úvahy,
e jedno - dvojèlenná domácnos
vyprodukuje menej odpadu
a týdenný vývoz je zbytoèný
a zvyujú sa tým len náklady.
Vetky náklady vrátane nákladov
na likvidáciu zeleného odpadu
z trávnatých plôch, cintorínov,
odpady pri orezávaní stromov,
údrbe chodníkov a komunikácií
sú rozrátané a zahrnuté do poplatku. V roku 2003 sa pristúpilo
k úprave vývozu zberných nádob
pre domácnosti do 2 èlenov na
raz za dva týdne, pre ostatné
domácnosti zostáva týdenný
interval vývozu. Výka poplatku
zostáva nezmenená.
V Zohore sa pod¾a platného VZN
vyrubuje poplatok za nakladanie
s odpadom v závislosti od poètu
èlenov ijúcich v spoloènej domácnosti a pod¾a intervalu vývozu kuka nádoby. Interval stanovil
obecný úrad ako minimálny, je
teda moné pod¾a vlastného uváenia rozhodnú sa i pre èastejí
vývoz. Týdenne sa vyváa 267
kusov 240 litrových nádob, dvo-

jtýdòový interval platí pre vývoz
558 kusov 240 litrových nádob.
Domácnosti 1 - 3 èlenné majú
predpísanú jednu nádobu a vývoz jedenkrát mesaène za roèný
poplatok 480 Sk roène (vrátane
prenájmu nádoby). tvor a sedemèlenná domácnos vývaa
dvakrát mesaène 240 litrovú nádobu za poplatok 700 Sk roène.
Osem a pätnás èlenná domácnos vyváa odpad týdenne za
roèný poplatok 1035 Sk. Bytové
domy majú predpísané 1100 litrové kontajnery, pri dvojtýdòovom vývoze sa platí poplatok
3915 Sk, pri týdòovom 4690 Sk
roène. Okrem toho obecný úrad
organizuje zber vyseparovaných
zloiek komunálneho odpadu biologicky rozloite¾ný odpad,
batérie, akumulátory, lieky, kal zo
septikov, odpad rastlinného pôvodu z cintorína, staré vozidlá,
plasty, papier, lepenka, textil,
drobný stavebný odpad, objemový elezný rot, objemový
odpa z domácností. Zber plastov
sa organizuje tak, e obèania na
výzvu obecného úradu prinesú
na vyhradené miesta plastový
odpad. Zmluvne dohodnutý
odberate¾ - firma AUTO-AZ zabezpeèí na vlastné náklady odvoz plastov. Zber papiera a lepenky si organizuje kola, ktorá
vyhlasuje v obci zber, peniaze zo
zberu (po odrátaní nákladov na
odvoz) zostávajú kole. V obci sa
neseparuje sklo, nako¾ko separovanie skla je nároèné na dodranie podmienok stanovených
odberate¾mi. Staèí, aby v kontajneri so sklom boli predmety
zneèistené inými látkami, napríklad sklená f¾aa od rastlinného
oleja, celý objem je znehodnotený a môe sa vysypa na skládku. Cena zberového skla závisí
od kvality triedenia a na to ete
nie je naa verejnos pripravená.
V rozpoète za rok 2002 predstavovali príjmy od obyvate¾ov a
právnických osôb za odvoz a
likvidáciu odpadov èiastku 885
tis. korún a náklady 1 152 tis. Sk.
Rozdiel vo výke 267 tis. korún
bol uhradený z rozpoètu obce.
Odvoz a likvidáciu v obci
zabezpeèuje spoloènos A.S.A.,
ktorá prevádzkuje skládku v Zohore.
-ps-9-

Reflektor "starích" zameraný
na záhoráckych sprejerov

Ako to v poslednom období vidíme okolo seba i na Záhorí zaívame rozvoj nových "umeleckých" prvkov, ktorými sa prejavujú sprejeri. V mnohých uliciach sa objavujú znaèkové èmáranice alebo snaha o zachytenie bezduchých "motívov", ktoré sú na domoch, plotoch, súsoiach
a nezastavia sa ani pred múrmi kultúrnych pamiatok a kostolov. Týmto
"mladým" novodobým barbarom nie je asi niè sväté. kody, ktoré
napáchajú v Bratislavskom kraji a na Záhorí sú nieko¾komiliónové.
Policajné orgány a mestskí policajti sú bezbranní. Akoby vzdali svoj boj
oèi upierajú niekde inde. Tieto okolnosti sú ovplyvnené t.è. medzerami
v oblasti rieenia trestným právom - i keï ide o trestný èin pokodzovania cudzej veci pod¾a § 257 Trestného zákona, nie je zabezpeèovaná
dokonalá úèinnos v boji proti tomuto "modernému" problému. V roku
2002 nebol prijatý v SR návrh zákona voèi tzv. umeniu zvanému sprejerstvo, tak ako sa to stalo v ÈR, kde pokodzovate¾a môu odmeni
väzením a do 8 rokov. Trest sa zdá niekomu mono neprimeraný, ale
len nekompromisné opatrenia môu zastavi devastáciu doslova u
vetkého. Ak niekto hovorí o tomto, ako o fenoméne moderného umenia,
èi tzv. západnej filozofickej reflexie doby a kopírovania inpirácií i zo
sledovania rôznych filmov a pod. Treba vak pripomenú, e
z h¾adiska obèianskeho práva a náhrady kody nie je zodpovednos za
jej "náhradu" vylúèená. Èie ak majite¾ domu, objektu, verejných
priestorov spozná a chytí sprejera, môe mu da na jeho náklady pokodenú èas vyma¾ova, resp. od neho kodu vymáha. A e to nie je iaden lacný pás, nemusíme nikoho presviedèa. Netvárme sa preto, e
o aktivitách sprejerov nevieme - staèí sa len okolo seba porozhliadnu mono, e ich osobne poznáte, aj ich výtvory. Naozaj staèí vytoèi telefón a oznámi orgánom polície, MsÚ alebo mestskej polícii, e tam
a tam niekto hyzdí múr, verejný priestor a pod. V tomto smere i naa
spoloèná iria a aktívna obèianska spolupráca s oh¾adom na lokálpatriotizmus môe prinies i pre nás vetkých ve¾a pozitívneho i v zlepovaní estetickej a kultúrnej úrovne i náho "spoloèného záhoráckeho"
ivotného prostredia.
V minulosti boli zrejme mnohé negatívne prejavy "nespratníkov" operatívne trestané a rieené i priviazaním ku "ståpu hanby", kde mohli verejne okoloidúcim obhajova svoje konanie. Mono by sme neboli svedkami tak intenzívnych prejavov zlovôle a pokodzovania majetku iných
inými. Zostaneme na Záhorí ¾ahostajní?
-b-

Podpajtúnske zvesti

Na pokraji záujmu - spú a smetisko pri Majeri
Vdy sme o trochu pynejí na
to, e sme Stupavèania, keï sa
v médiách spomenie Stupava.
Pochopite¾ne, e najviac poteia
dobré správy. Horie je to vtedy,
keï sa nae mesto spomína
v súvislosti s drogovými hniezdami... Ïalou nepríjemnou správou o naom meste je tá z nedávna - o prípadoch ochorenia
ltaèkou. Problém okamite zaèal riei riadite¾ koly, opatrenia
prijal primátor, mesto poskytlo
peniaze na nevyhnutné náklady
spojené s hygienickými opatreniami v kole. Svoje vykonali
kompetentné orgány - hygienici,
lekári atï. Nu a pridali sa i médiá... V stredu 5. februára odvysielala televízia JOJ ako prvú
svoju správu reportá zo Stupavy
- zo koly, názory detí a rodièov,
názory odborníkov a zdrcujúci
poh¾ad na ohnisko nákazy - skoro ruinu starého majera. Tu ijú
rodiny, ktorých deti i dospelí na
ltaèku ochoreli. Ïalia správa
o ltaèke sa objavila na stránkach Nového èasu. Zaujala ma
poznámka matky chlapca, ktorý
chodí na gymnázium, e sa jej
syn u do koly nechce vráti,
obáva sa reakcie spoluiakov.
Médiá dokáu robi zázraky. Poznáme a máme skúsenosti s mediálnymi stranami, mediálnymi
bombami, senzáciami paparazzov, ktorí ako stíhaèky sledujú
prominentov. Médiá ijú zo senzácií lebo sme my po nich laèní,
vzruujú nás, rozèu¾ujú i uspokojujú. Pochopite¾ne, do chvíle kým
sa nám nestane, e sme terèom
práve my.
Na mieste èinu
Okresná hygienièka Dr. Dunèková uloila mestskému úradu, aby
vykonal opatrenia k zabráneniu
írenia nákazy. Spolu s primátorom navtívila byty v bývalom
majeri. Túto exkurziu sme s primátorom absolvovali aj my. Nelo nám o senzáciu, staèia nám
správy z médií. Chceli sme sa na
vlastné oèi presvedèi o situácii,
v ktorej ije nieko¾ko rodín so
kolopovinnými demi, nieko¾ko
bezdomovcov a svorka bezprízorných psov. Rodina pani H. ije
v byte, riadne platí nájomné. Do
bytu, ktorý svojím vybavením nie
je zaradený v iadnej kategórii si
na vlastné náklady nechala zavies plyn, vodu a elektriku a po-

stavila si vlastné WC. Momentálne ju okrem novinárov prenasleduje strach z toho, e príde o byt.
Averzii voèi novinárom sa neèudujte, i nás si s nimi pomýlila."
Oznaèili nás za sociálne neprispôsobivých, èím ublíili nielen
mne, ale aj mojím deom a to ma
ve¾mi bolí. Som zamestnaná, platím nájomné a vetky úèty..."
dodala cez slzy pani H. Konèí jej
nájomná zmluva na byt a bojí sa,
e ju vysahujú. Majite¾om èasti
majera, v ktorom vetci títo ¾udia
ijú, je spoloènos Landor v likvidácii. Tomuto stavu zodpovedá
aj stav majera - ako keby bol v
likvidácii. Bez najmenieho náznaku starostlivosti o stavbu, ktorá
by mala by zabezpeèená proti
vniknutiu ak teda niekomu patrí.
Okolie budovy je zanesené odpadmi a smetím. Haldy "bordelu"
postupujú k stupavskému potoku. Ich planírovanie a postupné
zanáanie údolia potoka je "tierieením", ktoré nikto nevidí! Slovami sa to dá ako opísa, pouili sme radej fotoaparát.
H¾adá sa rieenie
Tak ako tie kopce odpadov
a bezútená sitúcia ¾udí, ktorí tu
ijú, èi u oprávnene alebo neoprávnene, kopil sa tento problém
nieko¾ko rokov. Stáli sme na ve¾kom dvore pred historickou budovou majera. Hrubé múry, obdivuhodné klenby vnútorných priestorov, obrovské priestory, ktoré
slúili ako sýpka s celkom zachovaným hradovým stropom a nad
nim ete vysoká povala. Hospodárska budova, ktorá má napriek
vetkému svoje èaro (musíte si
ale vetko okolo odmyslie) ako
dôkaz bohatstva a prosperity
a dnená mizéria. Nech bude
osud tejto budovy akýko¾vek,
jedno je isté - stavba nie je vhodná na bývanie.
U nieko¾ko rokov sa hovorí
o tom, e aj v Stupave potrebujeme byty pre sociálne slabie rodiny. Sociálne slabí dnes nie sú
len tí, èo sa o svoje ivobytie nezaujímajú a pasívne èakajú v "sociálnej sieti". Výstavbu bytov pre
sociálne slabích - vrátane mladých rodín podporuje i tát prostredníctvom fondov. V záujme
spoloènosti je, aby ¾udia ili v dôstojných podmienkach. ¼ahostajnos k problému drogových závislostí, narkomanov (máme za

sebou u nieko¾ko smrte¾ných
prípadov), bezdomovcov sprevádzaných svorkou túlavých psov,
¾ahostajnos k brlohu drog, nezákonne získaných zbraní priamo
na námestí, neïaleko kostola, ¾ahostajnos k devastácii a vandalizmu na kadom kroku prináa
ve¾mi trpké ovocie. Potrebujeme
nielen fyzické zdravie a ekonomické istoty ale aj morálne zdravú spoloènos, v ktorej ijeme.
Mono sa tieto poznámky budú
zda akoby od veci, ale vetko so
vetkým súvisí. Narkoman - roznáaè choroby, ivotné podmienky bezdomovcov, nezdravé
bývanie, v ktorom svoje detstvo
preívajú deti, núdza tých, èo
vyberajú kontajnery ...
Sociálna politika mesta v dnenej ekonomickej situácii nadobúda nový rozmer, jej význam rastie. Pochopite¾ne to ete neznamená, e mesto bude ma na
túto oblas viacej peòazí! Mesto
vak predstavuje komunitu, spoloèenstvo obèanov.
Poznámka na záver
Nechceli sme sa ani v najmenom dotknú súkromia ¾udí, ktorí
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ijú v priestoroch majera. Nemôeme vyriei ich problémy, ale
chceli sme poukáza na problém,
ktorý sme si doteraz nevímali.
Chceme vyprovokova diskusiu
a záujem problém riei. Mlèaním, nevidením sa problém nevyriei. V èase uzávierky bol likvidátor spoloènosti Landor dvakrát
oslovený primátorom mesta, aby
priiel o probléme stupavského
majera rokova. Dvakrát nepriiel.
text: pavel slezák
foto: peter rác
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Predstavujeme

Mgr. Martin Prokop (1975), poslanec MsZ v Stupave za koalíciu SDKÚ, ANO, DS, predseda
komisie sociálnych potrieb,
zdravotníctva, kolstva a portu
Ppzv: Nastúpili ste do funkcie
predsedu komisie, ktorej agenda
je ve¾mi iroká a navye tieto oblasti ivota náho mesta sú ve¾mi
problémové. Pritom sa priamo
dotýkajú záujmov vetkých obèanov. Ako vnímate súèasný stav
v oblasti sociálnych potrieb, zdravotníctva, kolstva a portu?
Mgr. Prokop: Situáciu v Stupave
chápem ako ve¾mi akú a zloitú, ale nie nerieite¾nú. Problémy
mesta a jeho obèanov sú podobné problémom, ktoré musí riei
celá naa spoloènos. Na jednej
strane je to pretrvávajúci nedostatok finanèných zdrojov pre
tieto oblasti ivota, na druhej

strane chýbajú jasné, zrozumite¾né a predovetkým efektívne
koncepcie ako problémy riei.
Na základe prieskumu medzi
obyvate¾mi som priiel k záveru,
e za najpálèivejí problém môeme oznaèi drogy a drogové
závislosti najmä mladých ¾udí.
Tento problém, ktorý je èasto
medializovaný, akoby potláèal
rovnako závané problémy, ktoré
medzi sebou súvisia. Samotný
problém drog je treba riei v irích súvislostiach a v rámci spolupráce mesta so tátnymi orgánmi, políciou atï. Rieenie nedostatku vo¾noèasových aktivít
pre deti a mláde môe pozitívne
ovplyvni výber detí a mladých
¾udí, chcem im spolu s komisiou
predloi alternatívu vyuitia svojho vo¾ného èasu a priestor pre
uplatnenie svojich záujmov. Matky s demi tie nemajú monos
trávi vo¾ný èas so svojími demi
v prostredí, kde sa môu cíti
bezpeène a navye i príjemne.
Seniori si tie zaslúia príjemné
prostredie pre spoloèenský ivot,
ktorým si chcú vyplni chvíle na
zaslúenom odpoèinku. Tieto
problémy nevidím len ja, ale vidia
ich aj obyvatelia náho mesta.
Ppzv: Problémy potrebujú riee-

Prvý polrok je za nami
Stupava - Prvý polrok kolského roku 2002/2003 navtevovalo Základnú
kolu kpt. J. Nálepku 718 iakov, z èoho je 320 iakov 1. stupòa a 398 iakov
2. stupòa. Chlapcov je 371 a dievèat 347.Uvedený poèet iakov celkovo
vymekal 33936 hodín, z èoho 1. stupeò 10788 a 2. stupeò 23148. Z uvedeného je jasne vidie, e starí iaci chýbajú dvakrát viac, èo je zapríèinené
ich vychytralosou, kedy sami navtevujú lekára bez vedomia rodièov, ale
i rodièia ich ove¾a ¾ahie ospravedlnia. Rodiè toti môe iaka, bez návtevy
lekára, pre chorobu ospravedlni na 5 dní. V priemere kadý iak vymekal
v prvom polroku cca 47 hodín, èo je zhruba 8 dní. Tieto èísla sú vysoké a zaráajúce a preto chcem touto cestou apelova na rodièov, aby venovali ete
väèiu pozornos pri dochádzke svojich detí do koly.
V porovnaní s minulým kolským rokom sa zníil poèet zákolákov, aj keï
èíslo 1000 neospravedlnených hodín je vyie. Na tomto poète sa 710 neospravedlnenými hodinami podie¾a jedna iaèka ôsmeho roèníka, ktorá taktie nebola klasifikovaná. V tejto oblasti sme uvítali monos rieenia zákoláctva cestou správneho konania na mestskom úrade, kde rodièia zákoláka
môu by sankcionovaní pokutou do výky 5000,- Sk. Ak by ani toto nepomohlo, môe by rodièom pozastavené vyplácanie rodinných prídavkov, alebo
cestou sociálneho odboru OÚ, v druhostupòovom konaní, môe by takéto
diea umiestnené do niektorého diagnostického centra alebo reedukaèného
domova.
Ako bolo kontatované na rokovaní klasifikaènej pedagogickej rady dòa
27.1.2003 na 1. stupni základnej koly prospelo vetkých 320 iakov. Z 398
iakov 2. stupòa neprospelo 13 iakov a to nasledovne: pod¾a roèníkov: 5.
roèník - 1, 6. roèník - 4, 7. roèník - 3, 8. roèník - 4 a 9. roèník - 1

nie, ako predseda komisie máte
predstavy i konkrétne ciele, ktoré
chcete zrealizova, aby sa situácia zmenila, môete ich èitate¾om
predstavi?
Mgr. Prokop: Svoje predstavy a
návrhy rieenia chcem predstavi
èlenom komisie i mestskému zastupite¾stvu. Otvorím tak diskusiu
a oèakávam vyjadrenia odborníkov, ¾udí, ktorí majú skúsenosti
v danej oblasti. V tomto roku sa
budeme venova najmä príprave
ako problémy riei, pretoe tohtoroèný rozpoèet mesta neuvauje s finanènými prostriedkami
na investície. Jednou z mojich
predstáv je rekontrukcia areálu
pri hádzanárskom ihrisku na oddychovú zónu - centrum pre vo¾ný èas rodín s demi. Realizácia
nieko¾ko rokov odkladanej výstavby detského ihriska v areáli
M Janka Krá¾a, ktoré bude
oplotené a poslúi obyvate¾om
sídliska, je tie mojím cie¾om.
Ïalie detské ihriská sa pokúsime riei monosou sponzorovania stupavskými firmami.
Firmy, ktoré sa rozhodnú ihrisko
"prevádzkova" si ho môu oznaèi svojím logom, prípadne reklamou.
V oblasti kolstva vidím problém
v nedostatoènej kapacite najmä
materských kôl. Aj v súvislosti s
prípravou územno-plánovacej
dokumentácie mesta musíme rá-

ta s nárastom obyvate¾stva, najmä mladých rodín s demi. Dnes
je situácia taká, e materské koly sú naplno obsadené u na
nieko¾ko rokov dopredu. Základná kola kapacitne zatia¾ vyhovuje, problémom je jej technický
stav, ktorý si vyiada ve¾ké investície a zabezpeèenie financovania samotnej prevádzky tejto
koly.
Zdravotnícke sluby, ktoré poskytuje zdravotné stredisko sú
myslím na dobrej úrovni a zodpovedajú poiadavkám obyvate¾ov.
V oblasti starostlivosti o seniorov
mám predstavu skvalitni èinnos
klubu dôchodcov, presahova
ho do vhodnejích a dostupnejích priestorov napríklad do budovy bývalej materskej koly pri
retaurácii Stupava. Vytvori tak
popri stravovacom stredisku
i priestory pre klubové èinnosti,
upravi dvor na príjemné posedenie naich dôchodcov.
Sociálna oblas prináa rad problémov, ktoré bude treba riei.
Mojím mottom pre prácu v komisii je "Podporujme silných a pomáhajme slabým". Z tejto mylienky sa budú odvíja moje
návrhy, rieenia i celkový prístup
k problémom obèanov Stupavy.
-rozhovor pripravil p. slezák-

pod¾a predmetov: slovenský jazyk - 2, cudzí jazyk - 5, matematika - 7, fyzika
- 3, zemepis - 2, prírodopis - 2 a chémia - 1
No i napriek uvedeným negatívam kola, èi u po stránke predmetových
olympiád, portových súaí, alebo iných mimokolských aktivít patrí medzi
tri najlepie koly v okrese Malacky a darí sa nám zvidite¾ni i v rámci kraja,
ba i Slovenska.
Záverom by som chcel kontatova, e prechodom koly pod správu mesta a
za pomoci rodièov a sponzorov, kola má väèie monosti neustáleho zlepovania svojich materiálno - technických podmienok, èo urèite vo ve¾kej miere
prispieva k zlepeniu výsledkov naej práce i napriek tomu, e financovanie
koly tátom v tomto roku je absolútne nedostatoèné a v mesiacoch február
- marec nebudeme ma financie na zaplatenie energií.
Mgr. Ladislav Csillaghy, riadite¾ koly

Výmenu epézetky zbytoène neodkladajte

Pod¾a zákona o premávke na pozemných komunikáciách "staré"
PZ, ktoré boli vydané do 1. 4. 1997 sú platné len do 31. 12. 2004,
preto bude nutné si ich vymeni, lebo po tomto termíne budú vozidlá
vyradené z evidencie. Pripomíname drite¾om vozidiel vrátane prívesov, karavanov, motocyklov a pod., aby si túto povinnos nenechávali na poslednú chví¾u. Pod¾a informácií z DI PZ SR je nutné vyplni
tlaèivo iados o pridelenie tabu¾ky s evidenèným èíslom zároveò
predloi aj 1000,-Sk kolok za nové tabu¾ky a 150,-Sk za evidenèný
úkon, technický preukaz, osvedèenie o evidencii vozidla, obèiansky
preukaz drite¾a vozidla a v prípade firiem aj výpis z obchodného registra (ivnostenský list), doklad o uzavretí povinného zmluvného
poistenia, doklad o platnej STK a emisnej kontrole.
-red-
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Kapitoly z histórie Stupavy

Spoloèenská kronika - Stupava
Spoloèenská kronika
Narodili sa:
Marína Svetláková
Patrik Veselý
Ivan Janík

Anton Hlavenka /1925/
Ján evèík /1950/
Jozef Gabri /1943/
Ivan Hason /1959/
¼udovít Dávid /1955/
Andela Maderová /1927/
Ján Rybár /1940/
Ladislav Maòák /1952/
Genovéva Sokolová /1922/

Opustili nás:
Vladimír Pavlíèek /1954/
Mária Sajanová /1921/
Pavel Valent /1941/
Valéria Ondráková /1941/
Adolf Juria /1958/
Helena Knotková /1924/

Stupava medzi I. a II. svetovou vojnou

Zosobáili sa :
Boris Dará
a Andrea Magyaricsová

Posvätné tóny - koncert
Stupava - V nede¾u na Hromnice (2.2.) sa vo farskom kostole konal koncert
zameraný na barokovú organovú tvorbu 18. storoèia. Na organ hral Stanislav
urin a na originálne barokové husle Milo Valent. Hudba barokových majstrov
znela chrámom a pripomínala nám, túby ¾udí ijúcich v dobe neistoty ivota,
vojnových hrôz, pohrôm a epidémií. Umenie baroka smerovalo k oslave Boha
k transcendentálnej kráse s cie¾om povznáa ubolenú a akosami vtedajieho ivota utlaèenú ¾udskú bytos. Zvuk organu, ktorý preiel nároènou
rekontrukciou potvrdil, e bol zverený dobrým odborníkom, napokon aj organ
je barokový, tak ako aj terajia výzdoba farského kostola. Koncert barokovej
hudby bol skutoèným záitkom i pre nároèných milovníkov vánej hudby.

Farská faiangová zábava

Stupava - Z iniciatívy vdp. F. Mikulu, stupavského
dekana a správcu fary, sa v sobotu 22. februára v retaurácii Stupava uskutoèní Farská faiangová zábava.Výaok z tomboly a vstupného je urèený na opravu
strechy kaplnky sv. Barbory, ktorá stojí pri ceste smerom na Zohor. Ete pred plesom venovali na opravu
kaplnky finanèné dary rodiny zo Stupavy a tie firmy.
Spoloènos Tondach Slovensko pri tejto príleitosti darovala Farskému úradu kridlu na strechu kaplnky.
O priebehu rekontrukcie budeme informova. Za podporu ïakujeme!

-rkfú-

Farský úrad v Stupave a Mestské kultúrne stredisko
v Stupave pozývajú na

Faiangové posedenie
s Veselou muzikou zo Stupavy
v nede¾u 2. marca od 16.00 hodiny
v Retaurácii Stupava.
Vstup: zadarmo.

Mestské kultúrne stredisko Stupava a Retaurácia Stupava
pozývajú na

Babský chmat - papuèák - pochovávaní basy
utorok 4. marca s nasledovným programom:
od 10.00 hod sprievod masiek
(zraz úèastníkov v maskách o 9.30 hod v Retaurácii Stupava)
od 18.00 - Babský chmat - papuèák s pochovávaním basy do tanca hrajú a basu pochovajú Záhoráci
(Retaurácia Stupava).

Poèet obyvate¾ov Stupavy v medzivojnovom období nerástol. V roku 1910
tu ilo 3399 obyvate¾ov, v roku 1930 tatistiky vykázali 3700 obyvate¾ov
a do roku 1940 ich pribudlo len nepatrne. Na zaèiatku II. svetovej vojny ilo
v Stupave 3714 obyvate¾ov. Mást zaznamenal v tomto období ete meniu
dynamiku, v roku 1910 ilo v obci 852 ¾udí a o dvadsa rokov neskôr to bolo
888 a v roku 1940 dosiahol poèet obyvate¾ov Mástu èíslo 989.
Po I. svetovej vojne sa Stupava delila na Horný (Vrchný) a Dolný koniec,
medzi nimi bolo námestie pred farským kostolom, kde sa usporadúvali výroèné jarmoky i týdenné trhy. Po prevrate v roku 1918 dostali aj stupavské
ulice svoje mená. Tradièné názvy najstarích ulíc vak zostali zachované Hlavná viedla stredom obce, ïalej tu bola Mníska ulica, Nemecká, Marcheggská a Nová ulica. Na návrh Okrá¾ujúceho spolkuStupavy boli pomenované aj ostatné významnejie ulice. Ich názvy mali svoju logiku - Bitúnková, Agátová, Krína, Kúpe¾ná, Keltická, Cintorná, Hájska, Stohová a Paitná. Meními ulicami boli Zemanská, portová, Ku sv. Barbore a Kalvárska ulica. Výpadovky do susedných obcí sa volali Mariatálska a Hochtecká
cesta. Neïaleko rímskych vykopávok vzniklo Rimanské námestie.
Okrá¾ujúci spolok sa postaral aj o výstavbu pomníka obetiam I. svetovej
vojny a prièinil sa o úpravu Hlavnej cesty. Na sklonku 20-tych rokov bola
Hlavná ulica vyasfaltovaná, chodcom po oboch stranách cesty slúili vydládené chodníky.
Po prevrate výstavba dlhiu dobu stagnovala, lebo hospodárske pomery sa
dlho nedostali na predvojnovú úroveò. A na sklonku dvadsiatych rokov sa
zaèalo s výstavbou ve¾kej cementárne, ktorá poskytla prácu vye dvom stovkám ¾udí. To bol impulz pre ïalí rozvoj Stupavy. Do roku 1934 pribudlo
120 nových domov.
V poprevratovom období najväèie zmeny zaznamenalo kolstvo. Okrem
toho, e prestala výuka v maïarskom jazyku, 18. septembra 1920 bola v Stupave otvorená tátna metianska kola. Okrem tejto budovy bolo len nieko¾ko ïalích verejných budov - obecny dom, obecná ¾udová kola, katolícky
kostol, idovská synagóga, katolícky a idovský chudobinec. Verejným úèelom slúil obvodný notársky úrad, stanièný úrad èeskoslovenských elezníc,
potový a telegrafný úrad, lesný úrad ve¾kostatku a èetnícka stanica. Ete
v roku 1928 zruil upný úrad Bratislavskej upy notariáty v Máste a Pajtúne a podriadil obce Stupavskému notárstvu.
Bývalí ¾achtici - Károlyiovci zotrvali v Stupave aj po prevrate a prispôsobili sa pomerom ÈSR. Nový reim im celkom nedôveroval a tak boli prísluníci ve¾kostatkárskej rodiny obèas pod policajným doh¾adom. Najmä
v èase neobvyklých návtev z cudziny. V roku 1927 navtívil Károlyiovcov
ich priate¾ gróf Berchtold z Rakúska, ktorý bol v èase monarchie ministrom
zahranièných vecí Rakúsko-Uhorska. Aj keï mala návteva súkromný charakter, stupavská èetnícka stanica podávala o jeho pobyte v mesteèku podrobné správy vrchnosti.
Aj za ÈSR sa konali politické zhromadenia, ktoré boli mimoriadne búrlivé. V súvislosti s výtrnosami poèas predvolebnej agitácie bol v roku 1923
zabitý ¼udovít Bieloviè zo Záhorskej Bystrice.
Verejné zhromadenia politických strán boli miestom nepokojov. Na zhromadení Slovenskej ¾udovej strany v novembri 1926, kde reènil senátor Ïurèanský, dolo k prerueniu zhromadenia, ktoré spôsobili výtrnosti komunistov.
Slováci za medzivojnovej ÈSR neboli v rovnoprávnom postavení s Èechmi. Pomery sa stali predmetom kritiky irokých vrstiev spoloènosti. Konzervatívcom sa nepáèilo obmedzovanie cirkvi. Aj stupavský kòaz Imrich Hojzík
sa kriticky vyjadril proti èinnosti tátnej koly v Stupave a proti èeským uèite¾om. V roku 1924 bolo na neho podané trestné oznámenia. Na verejnom
zhromadení Ro¾níckej besedy, Slovenskej domoviny a Republikánskej
strany dòa 17. mája 1924, prítomní Stupavèania iadali urýchlenie pozemkovej reformy. Parcelácia ve¾kostatku ¼udovíta Károlyiho prebiehala pomaly,
èo sa èakate¾om na prídely pôdy pochopite¾ne nepáèilo.
Kòaz Imrich Hojzík odoprel v januári 1926 vykona cirkevný obrad pri pohrebe stupavského komunistu J. V. - bol z toho ve¾ký kandál a o celej záleitosti informovali aj bratislavské nemecké noviny Grenzbote.
(autor: PhDr. I. Mrva, pokraèovanie nabudúce)
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KALENDÁR ZBERU A ODVOZU VYTRIEDENÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2003
Z RODINNÝCH DOMOV V STUPAVE
Oprávnená osoba: Mestský podnik technických sluieb
Stupava, Dlhá è. 11, tel. 65934 112

"Plávanie"

malých a ete meních detí
To, e je nedostatok informácií
o "plávaní" malých detí, je realita,
ale nemusí by prekákou v tom,
aby sme im My rodièia túto èinnos dopriali.
Na úvod je potrebné poveda, èo
robí z "plávania" malých detí takú
atraktívnu a odporúèanú aktivitu.
Odborník by povedal, e dojèenské plávanie významne podporuje
psychomotorický vývoj, zlepuje
vetky obehové a funkèné parametre organizmu, má významný
vplyv na podporu imunitného systému, zlepuje otuilos, "plávajúce" diea získava podstatne viac
nových pohybových aj psychických podnetov ako deti "neplávajúce", pri odbornom prístupe sa
stáva aj významným podporným
prostriedkom rôznych ochorení
pohybového aj imunitného charakteru, má významný sociálny aspekt pre fungovanie rodiny.

A èo na to laik? Nebudem preháòa, ak poviem ÚASNÉ a samozrejme, ako vetko èo sa týka
malých detí, ktoré neuverite¾ne
rýchlo rastú NEOPAKOVATE¼NÉ.
Z vlastnej skúsenosti môem poveda, e vetko èo tvrdia odborníci je pravda. "Plávajúce" deti sú
zväèa pohybovo vyspelejie, koordinovanejie a najmä odolnejie
voèi chorobám. Majú silnejí imunitný systém, sú odolnejie.
A to nie je vetko. "Plávajúce"
diea sa nebojí vody, ponára sa. Je
úasné vidie svoje malé bábätko
ako sa pod vodou usmieva, e je
astné. A keï uvidíte svoje jeden
a pol roèné diea skoèi s rukávkami do bazénu si po hraèku a ïalej
sa pokojne hra, pocítite ve¾kú
dávku hrdosti na toho svojho
drobca.
Voda je fenomén, ktorý v sebe
skrýva ve¾mi irokú kálu vplyvov,
ktoré majú priaznivý úèinok na
organizmus. Èím je diea menie,
tým je efekt vplyvu vody na jeho
organizmus výraznejí. Nemono
ma na zreteli iba predstavu plávajúceho a ponárajúceho sa dieaa.
Pri neodbornom prístupe sú práve
tieto èinnosti pre diea najrizikovejie, hlavne z h¾adiska jeho psychiky. Preto zverte svoje diea iba
odborníkovi, môem Vám poveda, e vedia èo robia a robia to
ve¾mi dobre.
MM

Riadková inzercia
l vymením 1-izbový byt v Stupave. Tel.: 0904 608 194
l vymením 2-izbový byt v Stupave za väèí. Tel.: 02/65935 088
l kúpim stavebný pozemok
v Stupave. Tel.: 0903 797 851
l príjmem do trvalého pracovného pomeru aranérku-kvetinárku s praxou min. 1 rok v Stu-pave na Hlavnej ul.è.57.
Tel.: 0904 900 926
l prenajmem nebytový priestor
o výmere 50 m2 na Hlavnej ul. è.

57. Tel.: 0904 900 926
l predám zachovalú komplet celú obývaèku: stenu, televízor, kuchynský stôl a 4 stolièky. Cena
25.000,- Sk. Tel.: 0908 208 043
l predám ve¾kú kovovú nádr
cca 50m3 vhodnú na umpu.
Tel.: 0905 720 200

Kúpim stavebný pozemok,
alebo rodinný dom
v Stupave.
Tel.: 0903 788 678

Pre kalendár zvozu odseparovaných zloiek papiera a skla sú urèené
nasledovné obvody pod¾a ulíc:
Obvod è. I. abáreò, Marcheggská, Pri Majeri, Lipová, Továrenská,
Keltská, Krína, Záhradná, Mierová, Sládkovièova, Wolkerova, Bernolákova, Vajanského, Dlhá, Robotnícka, Veterná, Zemanská, Mlynská,
Agátová, Cementárska, Kúpe¾ná, Bezruèova, eleznièná, Zdravotnícka.
Obvod è. II. Hlavná, Hviezdoslavova, Bottova, Dolná, Záhumenská,
Devínska cesta, túrova, I. Juraèku, Hollého, kolská, Marianska, Sadová, Krátka, Strelnica, M. Benku, Na Dieloch, Vinohradská, Karpatská, Nám. Sv. Trojice, Nám. M. R. tefánika, Cintorínska, Pod Kremenicou, Gatanová, Javorová, Jaseòová, Kvetná, Bazová, Lúèna,
Pri Borníku, Debnáreò, Kalvárska, Moyzesova, Hurbanova, Hodova.
Obvod è. III. Slovenská, Bitúnková, Pri Potoku, Drustevná, F. Kostku, Paitná, Kalinèiakova, Po¾ná, Ul. SNP, Nám. SP, Malacká, Rímska,
Nová, Duklianska, Lesná, Na Kopcoch, Park, Obora.
Obyvatelia rodinných domov a meních bytoviek (4 bytové jednotky)
vyloia vrecia s vytriedeným sklom a papierom v urèený deò pod¾a
obvodu najneskôr do 8.00 hod. na chodník pred domom tak, aby
tieto neprekáali chodcom. Nie je dovolené vyklada vrecia skôr, ako
v urèený deò. Jednotlivé obvody pod¾a ulíc sú vyznaèené v poslednom ståpci - èíslo obvodu.
Vyloené vrecia s vytriedeným vyuite¾ným odpadom
musia by zaviazané!

Mestské kultúrne stredisko Stupava otvára jazykové kurzy
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Anglický a nemecký jazyk pre zaèiatoèníkov, mierne pokroèilých - dospelí
l 100 hodín, dvakrát týdenne, l cena: 4 800,- Sk (10 kurzistov
v krúku) l certifikát o ukonèení kurzu, info: 02/ 6593 4312
Kurz práca s PC pre zaèiatoèníkov
l 10-dòový kurz vo veèerných hodinách l poèítaèová uèebòa Z
v Stupave l kurzovné: 2 900,- Sk l certifikát o ukonèení kurzu,
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Prihláky, info: 02/ 6593 4312

