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

Váení obèania,

mesto Stupava tak ako ostatné obce vytvorilo
dôstojné podmienky pre priebeh referendy
o vstupe Slovenska do EÚ.
Dovo¾te mi, aby som vás, vetkých oprávnených
volièov, pozval do okrskových volebných
miestností v dòoch 16. a 17. mája 2003.
Rozhodovanie o vstupe Slovenska do Európskej
únie nie je o zajtrajku, ale je o budúcnosti
nás vetkých, najmä mladej generácie v èasovom
horizonte piatich a desiatich rokov.
Je to rozhodovanie o postupnom zvyovaní naej
ivotnej úrovne a kvalite náho itia.
Zaèlenenie do EÚ znamená vstup do kvalitatívne
vyieho ekonomického, intitucionálneho
a kultúrneho ivota. Je to o dynamike a stabilite
ekonomického rozvoja, o vo¾nom pohybe tovaru
a pracovných síl, o lepích podmienkach
v podnikaní, o konkurencii na spotrebite¾skom
trhu a jeho priamom vplyve na ceny a kvalitu
výrobkov. Je to o vyuití trukturálnych fondov,
ktoré po odpoèítaní naich platieb do rozpoètu
EÚ budú predstavova èiastku cca 46 miliárd
korún. Budú to peniaze, ktoré pôjdu na rozvoj
regiónov. Pred trnástimi rokmi sme privítali
otvorenie naej spoloènosti svetu, teraz by sme
ho mali potvrdi tým, e sme za odstránenie
hraníc v rámci spoloènej Európy.
Ná vstup bude znamena i riziká.
Môu by v oblasti nepripravenosti èerpania
trukturálnych fondov, nedostatoènej
pripravenosti podnikate¾ských subjektov
na konkurenèné prostredie.
V prechodnom období nude vstup sprevádzaný
aj vyrovnávaním cenovej hladiny
tovarov a sluieb vo väzbe na postupný nárast
ceny práce.
V kadom prípade pozitíva náho vstupu
sú v prevahe nad monými rizikami.
Váení spoluobèania,
kadý z nás má svoj názor
na tento rozhodujúci krok.
Dôleité je prís a osobne prejavi svoj postoj
k budúcnosti naej krajiny a náho mesta.
Touto cestou chcem vopred poïakova vetkým,
ktorí si nájdu èas a svojím hlasom rozhodnú
o ïalom smerovaní Slovenska.
Ing. Ján Bele
primátor mesta Stupava

Q Vïaka starostlivosti vedenia Domova dôchodcov o okolie katie¾a sa do parku vracia poriadok
i jeho pôvodná estetická funkcia. Pomôu parku
mesto a obèania? Na jednej strane je tu snaha aj
pri nedostatku finanèných prostriedkov urobi maximum, na druhej strane následky vandalizmu
a devastácie sú deprimujúce. Dokáeme park zachráni pre nás, pre sluných ¾udí?
T Nieko¾koroèné úsilie akad. mal. Milana Kubíèka
o obnovu a rekontrukciu kaplnky na Medených
Hámroch zavài slávnostné znovuvysvätenie, ktoré
sa uskutoèní 17. júna t.r. Slávnostnú vysviacku
vykoná vdp. Felix Mikula, stupavský dekan za
úèasti èlenov spolku karpatských Nemcov. V týchto dòoch sa dokonèuje interiér kaplnky, v ktorej
bude intalované úplne nové zariadenie, vrátane
obetného stola a oltára.

Podpajtúnske zvesti
Poiarovos v okrese Malacky
za obdobie od 1.1.2003 do 31.3.2003

Riport
V Retaurácii Stupava sa konal dòa 24. apríla
seminár Monosti slovensko-rakúskej hospodárskej spolupráce. Seminár bol urèený malým
a stredným podnikate¾om, zástupcom miestnej
samosprávy. Bliie informácie prináame
v prílohe Morava-March.

V sledovanom období vzniklo v okrese Malacky 65 poiarov, pri ktorých vznikla
priama koda na majetku vo výke 2.960 500,- Sk. Vèasným zásahom hasièských jednotiek boli uchránené hodnoty vo výke 14.409 000,- Sk. Pri týchto
poiaroch dolo k zraneniu jednej osoby. Z dôvodu prevádzkovo-technickej
poruchy vzniklo 8 poiarov, pri ktorých vznikla koda vo výke 1.164 500,- Sk.
Najèastejou príèinou týchto poiarov bol elektrický skrat a zvýený elektrický
prechodový odpor /3 prípady/. Z dôvodu poruchy poruenia tesnosti spoja vnikli
2 poiare. Z dôvodu nedbanlivosti a neopatrnosti osôb vzniklo 48 poiarov, pri
ktorých bola zranená jedna osoba a vznikla koda na majetku vo výke 73 500,Sk. Najèastejou príèinou týchto poiarov bolo vypa¾ovanie trávy a suchých
porastov /32 prípadov/, zakladanie ohòov v prírode /5 prípadov/, manipulácia s
otvoreným ohòom /4 prípady/, fajèenie /3 prípady/, zakladanie ohòa na skládke
odpadu /3 prípady/, zváranie /1 prípad/. V sledovanom období dolo v piatich
prípadoch k úmyselnému zaloeniu poiarov, pri ktorých bola spôsobená koda
vo výke 1.711 500,- Sk.
Riadite¾ Okresného riadite¾stva
Hasièského a záchranného zboru v Malackách
plk.Ing.Anton Vakoviè

Na Hrade devín bola dòa 24. apríla otvorená
výstava Nationalpark Donau-Auen. Výstava
predstavuje národný park niva Dunaja a súèasou programu je okrem prehliadky výstavy
aj výlet loïou do Hainburgu a do národného
parku. Klub Morava March spolupracuje s organizátormi výstavy na propagácii podujatia. Prvá prezentácia národného parku na Slovensku
bola minulý rok v Stupave poèas Slávností kapusty.
Detský folklórny súbor Vienok vystúpil v predpremiére so svojím slávnostným programom k
35-temu výroèiu svojej existencie v Kultúrnom
dome v Stupave. Program Vienok rokmi uvitý
je prehliadkou toho najúspenejieho a najkrajieho z prebohatej truhlice súboru. Slávnostný
program bude ma premiéru 31. mája o 17.00
hodine vo Ve¾kej sále Istropolisu v Bratislave.
Kontakt: vienok@stonline.sk, 02/4425 3255.

Ochrana lesov pred poiarmi
Lesné poiare spôsobujú kadoroène znaèné materiálne, ale i nezanedbate¾né ekologické kody. Pod¾a tatistiky poiarovosti je evidentne zvýený poèet
poiarov v lesoch najmä v jarnom a letnom období t.j. v mesiacoch apríl, máj,
júl a august. Najèastejou príèinou lesných poiarov je èlovek, jeho hospodárska a iná èinnos.
Väèina poiarov vzniká z neopatrnosti, alebo podcenením poiarneho nebezpeèenstva pri pouívaní otvoreného ohòa ako je vypa¾ovanie suchej trávy
a porastov, táborenie, zakladanie ohòa v lese, pálenie haluziny, fajèenie a deti bez dozoru.
Záujmom nás vetkých, èi u prísluníkov hasièského a záchranného zboru,
alebo obèanov, je zabráni zbytoènému nièeniu lesov, hodnotám na majetku
a v najhorích prípadoch i stratám na ivotoch. Preto iadame obèanov, ktorí
si doteraz neuvedomili následky svojho konania a poèínajú si pri zakladaní
otvoreného ohòa na miestach, kde by sa mohol rozíri, nezodpovedne a neopatrne, aby sa zamysleli pri poh¾ade na zhorené lesné porasty a na tatistiku
poiarovosti, nad svojim konaním a uvedomili si, e ich poèínanie môe spôsobi ve¾ké kody na majetku i na ivotoch osôb.
Upozoròujeme Vás na zakladanie ohòa v lese napr. pri turistike, ktoré môe
by vykonávané len na miestach k tomu urèených /ohniská zabezpeèené proti
vo¾nému íreniu poiaru, ktoré urèili uívatelia lesných porastov/, ïalej na
fajèenie v lese, ktoré èasto spôsobuje vznik poiaru a ïalích èinnosti, ktoré
by v èase zvýeného nebezpeèenstva mohli vies k vzniku poiaru. Vypa¾ova
porasty bylín, kríkov, stromov a zaklada oheò v priestoroch alebo na miestach, kde môe dôjs k jeho rozíreniu je fyzickým osobám v zmysle § 14 ods.
2 písm. b/ a c/ zákona NR SR è.314/2001 Z.z. o ochrane pred poiarmi
zakázané.
V prípade poruenia ustanovení zákona NR SR è.314/2001 Z.z. o ochrane
pred poiarmi v znení neskorích predpisov, bude Okresné riadite¾stvo
Hasièského a záchranného zboru v Malackách postupova voèi fyzickým
osobám v zmysle § 61 citovaného zákona, prejednaním priestupku na úseku
ochrany pred poiarmi.
mjr.Ladislav Pilný

Poslanci MsZ v Stupave na poslaneckom prieskume na stupavskej skládke

S bohatým a pestým kultúrnym programom sa
predstavili dramatický a taneèný odbor Základnej umeleckej koly na taneènom soireé, ktoré
sa konalo v utorok 30. apríla v KD. Záujem ve-

rejnosti bol na nae pomery ve¾mi ve¾ký, koneène zaèíname by hrdí na to, èo dokáu nae
deti. V stredu sa program opakoval pre iakov
prvého stupòa základnej koly.
Prvomájové oslavy v Stupave sa konali netradiène pri Kultúrnom dome. V areáli hádzanárskeho ihriska momentálne prebieha rekontrukcia budovy sauny. Napriek tomu sa hral
futbalový zápas o Pohár 1. mája. Zápas starých
pánov a hádzanárov napokon vyhrali predsa
len futbalisti. Pri Kultúrnom dome na poèúvanie
hralo Veteran trio z Borinky, country skupina
Gidra Blue a so svojím taneèným umením vystúpili súbory Modan a Keywill.
Primátora Ing. Jána Belea navtívila delegácia
KSS vedená poslancom NR SR p. evcom a zástupcom Ve¾vyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. S primátorom rokovali o monosti exhumácie pozostakov troch sovietskych vojakov,
ktorí sú pochovaní v spoloènom hrobe na
Obore. Miesto posledného odpoèinku je naozaj
nedôstojné (susedí s plotom hospodárskeho
dvora). Rokovali aj o monosti premiestnenia
jazdeckej sochy kpt. J. Nálepku do areálu základnej koly, ktorá nesie jeho meno. Starostlivos o hroby vojakov cudzích armád je v kompetencii prezidenta, ktorého chcú poslanci
oslovi a iniciova prenesenie pozostakov na
bratislavský Slavín.
Rozhodnutie o premiestnení sochy kpt. Nálepku je na poslancoch mesta, pretoe areál
základnej koly je majetkom mesta.

Poslanci navtívili skládku odpadov

V rámci mimoriadneho zasadnutia mestského zastupite¾stva v Stupave
dòa 6. mája sa uskutoènil poslanecký prieskum na Skládke odpadov
Stupava abáreò. Poslanci sa priamo na skládke informovali o stave
skládky a postupe rekultivácie skládky. Problematika prevádzkovania
skládky a njamä jej dopad na ivotné prostredie bola predmetom
nieko¾kých interpelácií poslancov i kritických pripomienok zo strany
obyvate¾ov mesta, najmä èasti kolónia. Pod¾a slov riadite¾a MsPTS J.
Mitinu, rekultivácia skládky sa bude riadi schváleným projektom,
ktorý vypracovala firma DEPONIA SYSTÉM s.r.o. Bratislava. plocha
navrhovanej rekultivácie je cca 94 tisíc m2 a bude sa vykonáva po
etapách. Jestvujúci uloený odpad a ten èo sa ete bude naváa
upravujú teleso skládky do výsledného tvaru. V najbliom období sa
bude prekrýva teleso skládky na kóte 188,0 m.n.m vrstvou zeminy o
hrúbke 30 a 40 centimetrov. Projekt v záujme maximálneho vyuitia
kapacity skládky uvauje s navyovaním odpadu po kótu 194,0 m.
n.m., prièom spolu s vrstvami uzatvárania a rekultivácie sa teleso
dostáva po reliéfovú kótu 200,0 m.n.m. Treba vak doda, e do maximálnej výky sa buduje len strechová èas skládky, ktorá má tvar
valbovej strechy s odtokom daïových vôd na vetky svetové strany,
èo je len jedno percento celej rekultivovanej plochy. Do úvahy pripadá
eliminácia tohto stavu obvodovou radovou výsadbou vysokej stromovej zelene (topole). V blízkej budúcnosti treba uvaova s vybudovaním novej prístupovej cesty zo skládky na tátnu cestu III. triedy
Stupava - Vysoká, èím sa odbremenia súèasné prístupové komunikácie. Rokuje sa s rozvodovými závodmi o prekládke vzduného elektrického vedenia, ktoré prechádza skládkou. prekládkou sa bez
ïalích finanèných prostriedkov rozíri kapacita skládky. Je treba ráta
s dobudovaním ochranného valu na severnej èasti skládky s tesnením
ochranného valu ochrannou fóliou zapracovanou 30 metrov od valu do
jestvujúceho dna skládky. Poslanci si prezreli teleso skládky, zaujímali
sa o odèerpávanie vody z tzv. jazierka a efektívnos separácie
odpadov. Problematika skládky je zloitá a exkurzia na skládke zreálnila poh¾ad na túto problematiku.
-pod¾a mspts-

-2-

Podpajtúnske zvesti

Zasadalo Mestské zastupite¾stvo v Stupave
Dòa 24. apríla sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupite¾stva v Stupave. Rokovanie otvoril primátor a navrhol program
rokovania. Poslancov informoval, e písomnú odpoveï na interpelácie zo zasadnutia MsZ 27. marca t.r. obdria spolu s odpoveïou na interpelácie z tohoto zasadnutia. písomné odpovede
obdria aj obèania, ktorí predniesli svoje poiadavky na zasadnutiach MsZ.
Obèania na zastupite¾stve
Na zasadnutie mestského zastupite¾stva prili i obèania mesta
so svojími poiadavkami.
Pán Peter Kapitán, predniesol
problém, ktorý je u dlhiu dobu
v rieení a to dopravná situácia
na ul. Mlynskej. Podal návrh na
odstránenie dopravnej znaèky
"zákaz zastavenia" smerom od ul.
Hlavnej na pravej strane k bývalému trhovisku (terajiemu parkovisku).
K návrhu sa vyjadrili poslanci,
ktorí navrhli: zjednosmerni komunikáciu tak, e vjazd bude
z ul. Hlavnej, osadi dopravné
znaèenie "zákaz zastavenia" po
obidvoch stranách tejto ulice následné vyuitie blízkeho parkoviska, ktoré nie je vôbec vyuívané.
Primátor mesta informoval, e
mesto uvauje so zriadením svetelnej kriovatky pri Slovenskej
sporite¾ni, návrh rieenia bude
predloený na májové zasadnutie MsZ.
Obèianky p. Koèiková a p.
Nosková - obyvate¾ky ul. Ruovej
reagovali na interpeláciu poslanca Valachovièa J. (MsZ 27. 3.
2003), ktorý navrhoval odstránenie smetníkov na ul. Ruovej,
z dôvodu ich nevyuite¾nosti.
K tejto veci podali návrh, aby mesto technicky dorieilo ich vyuívanie a nie celkové odstránenie.
Zároveò poslancov informovali,
e od ukonèenia rekontrukcie
výmeníkovej stanice na ul. Ruovej sú cca raz tvrroène zatápané pivnièné priestory v týchto
bytových domoch mestskou kanalizáciou. Preto iadajú mesto,
aby vykonalo kontrolu tejto èasti
mestskej kanalizácie.
Rozbor hospodárenia
Rozbor hospodárenia mesta Stupava, príspevkových a rozpoètových organizácií mesta za rok
2002 uviedol predseda finanènej
komisie poslanec J. Valachoviè.
Rozbory boli prerokované vo finanènej komisii i v mestskej rade. Stanovisko k predloeným
rozborom prezentovala hlavná

kontrolórka Ing. Packová Z. Zo
záveru a výroku audítora k úètovníctvu a úètovnej závierke úètovnej jednotky Mesto Stupava
za rok 2002 vyplynuli pre mesto
odporúèania, ktoré budú rozpracované do príkazného listu primátora mesta.
Interpelácie
V interpeláciách vystúpili poslanci so svojími pripomienkami. Poslanci J. Borák a Ing. P. Mazúr
iadali, aby sa èastejie vykonáva dopravné kontroly tátnou
políciou (rýchlos jazdy).
Upozornili na devastácia verejného priestranstva, osadenie
dvoch garáí, vyznaèenie vodorovného dopravného znaèenia
pri objekte VÚB na ul. Mlynskej
majite¾kou nehnute¾nosti p. Filípkovou. V tejto súvislosti poslanci
uloili hlavnej kontrolórke, aby
vykonala kontrolu skutkového
stavu a vetkých krokov oh¾adne
výstavby tejto budovy.
Poslanec P. Kubíèek, iadal, aby
detské ihriská boli doplnené pieskom. Upozornil na to, e sa výtlky v meste neupravujú. Vedúci
oddelenia výstavby a ivotného
prostredia uviedol, e toho èasu
prebieha výberové konanie.
Zmluva môe by najskôr podpísaná 9. 6. 2003. Dielèia vysprávka miestnych komunikácii
by nepriniesla primeraný efekt.
Podal návrh na vypracovanie
analýzy vetkých VZN mesta
Stupava.
Poslanec Ing. P. Mazúr. iadal
komplexne vyriei ul. Vyhnálkovú, hlavne dopravné znaèenie
"zákaz vjazdu"
Upozornil na nedostatky vo VZN
mesta è. 3/2002 "Nakladanie s
komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na
území mesta Stupava" (dotazy
obyvate¾ov z ul. Marianskej - pre
týdenný vývoz dvoch obèanov
treba doplati). iadal pripravi
návrh rieenia parkových úprav
centra mesta, hlavne námestia
pri kostole a na Nám. M. R. tefánika a iadal prehodnoti
schválenú, resp. neschválenú

prevádzkovú dobu po 22.00 hod.
v retauraèných zariadeniach v
meste.
Poslanec PaedDr. M. Gramblièka
iadal informáciu oh¾adne vlastníckych vzahov k prístupovým
komunikáciám pri bytovke za bývalým ARTTEPOM. iadal upozorni OSC na stav komunikácie
pri benzínovom èerpadle. Poslanec G. Bele iadal informáciu
preèo nie je vykonaná úprava
v záhrade M ul. J. Krá¾a - parèík.
Upozornil na parkovanie osobných automobilov v kriovatke
pri bytovom dome na ul. Bezruèovej.
Poslanec J. Valachoviè iadal informáciu v akom tádiu rieenia
sú: prekládka telefónneho ståpa
na ul. Dlhej, urbanistická túdia

centra mesta, schválený odpredaj firme LMM, rozpracovanos
tatútu mesta a Organizaèného
poriadku MsÚ, odstránenie nelegálnej skládky pri RD p. írera na
ul. Dlhej, vlastnícke vzahy oh¾adne tzv. "pilnikárne" na ul. Devínska cesta .
Upozornil na ve¾ký výtlk na kriovatke ulíc Záhradná - Marcheggská.
Poslanec MVDr. R. Kazarka upozornil na divokú skládku pri RD
p. írera a iadal riei prístupovú
komunikáciu k bytovému domu
za bývalým ARTTEPOM a informáciu o monosti získavania finanèných príspevkov pre mesto
od obèanov, napr. na výstavbu
kanalizácie.

Z uznesenia Mestského zastupite¾stva Stupava

Mestské zastupite¾stvo dòa 24. apríla: schválilo celoroèné hospodárenie mesta Stupava, Mestského podniku technických sluieb Stupava, Mestského kultúrneho strediska Stupava, Vodární a kanalizácií
mesta Stupava za rok 2002, vysporiadanie súhrnných finanèných
vzahov medzi príspevkovými a rozpoètovými organizáciami mesta
Stupava a mestom Stupava za rok 2002. Ïalej schálilo bezodplatný
prevod 88 648 ks akcií v nominálnej hodnote 1000,- Sk Bratislavskej
vodárenskej spoloènosti a.s. so sídlom v Bratislave, vypracovanie
projektovej dokumentácie "Rekontrukcia a modernizácia budovy
bývalého obecného domu v Máste a podanie iadosti o finanènú pomoc z programu SAPARD na realizáciu tohto projektu. Zastupite¾stvo primátorovi odporuèilo prehodnoti návrhy finanènej komisie,
mestskej rady, návrhy z materiálu Stanovisko k èerpaniu rozpoètu
mesta a organizácií zriadených mestom za rok 2002, odporúèania
audítora a návrhy z rozpravy mestského zastupite¾stva k hospodáreniu mesta a príspevkových organizácií za rok 2002. Tieto zapracova
ako úlohy prednostu úradu a riadite¾ov. Poslanci uloili hlavnej kontrolórke mesta preveri podmienky výstavby polyfunkèného domu na
Mlynskej ulici.
-msú-
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Mimoriadne zasadanie MsZ v Stupave

V utorok 6. mája sa konalo mimoriadne zasadanie mestského zastupite¾stva za
úèasti èlenov stavebnej komisie MsZ a odborných pracovníkov mestského úradu. Témou rokovania bolo formulovanie rozvojových cie¾ov mesta Stupava.
Formulované ciele slúia ako podklad pre vypracovanie Zadania pre Aktualizáciu
územného plánu mesta Stupava. Túto èas rokovania mestského zastupite¾stva
viedla Ing. arch. Eva Balaová, poverená vypracovaním Zadania pre Aktualizáciu
ÚPN mesta Stupava. V úvode informovala prítomných o postupe prípravy akutalizácie, najbliích krokoch prípravy zadania a o obsahu zadania. Zadanie
obsahuje najmä dôvody na obstaranie ÚPD, hlavné ciele rozvoja územia - rozvojový program, poiadavky vyplývajúce z vyích stupòov ÚPD, poiadavky na
ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedièstva, poiadavky na rieenie
priestorového usporiadania a funkèného vyuívania územia obce, poiadavky na
rieenie bývania, obèianskeho vybavenia, sociálnej infratruktúry a výroby, osobitné poiadavky z h¾adiska ochrany po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu, poiadavky na vymedzenie èastí obce, kde bude potrebné riei
územný plán zóny, poiadavky na urèenie regulatívov. Formulácia rozvojových
cie¾ov, ktorá sa realizovala v pracovných skupinách s cie¾om urèenia priorít rozvoja je predmetom spracovania. Prezentáciu výsledkov prác skupín uverejníme
v budúcom èísle.
-msz-

Podpajtúnske zvesti
Slávnos stavania mája

Kadoroène, keï rozkvitne orgován a opojnou vôòou pripomenie najkrajie obdobie roka, zaumí celou Záhorskou Bystricou
napätie. Aký bude? Krásny, ve¾ký, vzneený, naa hrdos, naa
rados, pripomenutie, e riadni
chlapi tu ete ijú a vedia, èo sa
patrí. Mája, vrcholec jej zdobí veniec uvitý z lásky nielen k tým
krásnym mladým dievkam, ale
k nám vetkým. Farby stúh sa
mihajú vo vetre. Aj tento rok ju
priviezli z hory a kady po celej
ceste obzeral èi je dos vysoká a
ako sa bude stava. Hasièi, lesáci, mládenci spoloènými silami
za zvukov hudby a v napätých
chví¾ach aj v úplnom tichu ako
jeden poèúvali rázne povely
a Mája sa dvíhala. Hudba pána
Milana Bilaèièa dopåòala atmosféru a hrala rezko na poèúvanie i
do tanca. Nálada bola skvelá,
úèas ve¾ká a vetko bolo ako
má by. Stretli sme sa pri peknom, tradiènom podujatí, zachovávaní úcty k predkom. Obèerstvenie bolo príleitosou nielen
na zamakrtenie si ale i na druné hovory. Opustili sme televízory a bolo nám dobre a príjemne
veselo. Vïaka patrí vetkým, ktorí sa na tomto podujatí podielali,
èi u organizáciou, úèasou,
alebo prítomnosou a írením
dobrej nálady.

Záhorská Bystrica

Zasadalo miestne zastupite¾stvo
v Záhorskej Bystrici
Zasadnutie miestneho zastupite¾stva v Záhorskej Bystrici sa konalo v utorok 5. mája. Okrem iného
sa poslanci zaoberali problematikou funkènosti miestneho rozhlasu. Vzh¾adom na novú výstavbu sa objavuje poiadvka dobudova miestny rozhlas. Poslanci
diskutovali o tom, èi v dnenej
dobe miestny rozhlas je tým najlepím prostriedkom pre zabezpeèenie informovanosti obyvate¾ov. Diskutovalo sa o monosti miestneho televízneho kanála s oh¾adom na stav kabelizácie v obci. Èas káblov pre kábelovú televíziu je vybudovaná
a uloená v zemi, ostatná obec by
mohla by napojená rozvodmi vo
vzduchu. Problém zostal otvorený a poslanci sa k nemu ete vrátia. Poslancom bol predloený
harmonogram prác na výstavbe v
lokalite Vlkovky. Poslanci s harmonogramom nesúhlasili a poiadali konate¾ov spoloènosti IM
invest, ktorá výstavbu realizuje,
aby bol upravený z h¾adiska
skrátenia èasových etáp výstavby. Treba pripomenú, e spomínaná spoloènos sa výstavbou

v tejto lokalite zaoberá u ôsmy
rok. Poslanci sa zaoberali aj
analýzou prevádzkovania miestneho cintorína, ktorý v súèasnosti prevádzkuje spoloènos Marianum. Miestne zastupite¾stvo uvauje s rieením, ktoré by ukonèilo
zmluvu o prevádzke spoloènosou Marianum s tým, e prevádzka cintorína a pohrebných sluieb bude zabezpeèova miestna
èas svojími pracovníkmi resp.
organizáciou.
Na rokovaní zastupite¾stva predniesli zástupcovia kôl a kolských zariadení správy o ich stave. V Záhorskej Bystrici sa nachádzajú: základná kola a materská
kola, ktorá je v správe miestnej
èasti, základná kola Montesorri,
ktorá je súkromná, SOU-e, ktorého zriaïovate¾om je Bratislavský
samosprávny kraj a Diagnostický
ústav ako zariadenie Ministerstva
kolstva SR.
Poslanci si vypoèuli správu o plnení príjmov v kapitole miestne
poplatky, najmä poplatkov z predaja alkoholických nápojov a cigariet. Päpercentná daò z predaja alkoholu a cigariet sa týka re-

tauraèných, pohostinských a
obèerstvovacích zariadení. Pod¾a
výky príjmov z tejto dane je zrejmé, e v Záhorskej Bystrici sa
alkohol predáva vo ve¾mi skromnej miere, èo nezodpovedá skutoènosti. Vy-máhanie a objektivizácia výky poplatkov predstavujú ve¾mi ná-roènú úlohu pre
správcu dane. Rozhodujúcim
momentom je ochota a poctivos
podnikate¾ov pri plnení si tejto
zákonom stano-venej povinnosti.
Poslanci si vypoèuli správu o èinnosti futbalového oddielu TJ Záhorská Bystrica. Pri tejto príleitosti predloil miestny kontrolór
správu o nakladaní s dotáciou vo
výke 150 tisíc korún, ktorú èerpal futbalový oddiel na svoju èinnos v roku 2002. Stanovisko kontrolóra, v ktorom kontatoval, e
poskytnuté prostriedky boli vyuité na èinnos oddielu s maximálnou hospodárnosou a v zmysle
predpisov, zobrali poslanci na
vedomie.
Starosta informoval prítomných o
dokonèení výstavby kanalizácie
na ulici Plavecká v hodnote 450
tisíc korún.
-mú zb-

Aby èervený kohút nevyèíòal Aj meter od náho domu
Nespoèítali by sme varovanie, èlánky, besedy, dohovory a aj susedské prosby, èi hrozby o tom, e nie je správne vypa¾ova trávy a spa¾ova odpad. Spoèítali sme si, èo nás stojí toto vyèíòanie? Podchví¾ou tu nai hasièi hasia oheò. Táto hra stojí ve¾a síl, ve¾a peòazí, ivotohrozuje ¾uïom i zvieratám, nehovoriac o zhorených hodnotách.
Mnohí akoby boli hluchí a slepí k svojmu okoliu. Dokedy ete?
Horúce dni znovu navodili zvýené nebezpeèenstvo poiarov, u
sme asi zabudli na roky, keï si nai hasièi ani neoodýchli a celé dni
trávili v pohotovosti a predsa èervený kohút vyvádzal. Uvedomme si,
e ak chceme vypáli vykosenú trávu, musíme ma k dispozícii hadicu s vodou, sud s vodou a piesok a a potom môeme zapáli oheò,
od ktorého sa nesmieme vzdiali. Pahreba u takmer zahaseného
ohniska tlie ete celé hodiny, èo si mnohí neuvedomujú a myslia si,
e ak zalejú ohnisko u urobili vetko.
Opak je pravdou. Váení spoluobèania nevystavujme svoj majetok
a ivoty svojich blízkych, naich hasièov nebezpeèenstvu a skúsme
sa zodpovedne správa. Pretudujme si nový zákon o poiarnej
ochrane, aby nás pokuty neprekvapili a nefrflime na "zbytoèné" upozornenia lebo práve oni nám môu zachráni ve¾a. Vypa¾ovanie plastov je zakázané pre jedovaté spaliny, ktoré unikajú do ovzduia a
ohro-zujú zdravie nezodpoveddného obèana, ktorý ich spa¾uje ale aj
jeho okolia. Za smetie platíme a nie je to málo ale zbavova sa ho
takýmto spôsobom je ove¾a drahie a nezodpovednejie. Vo vlastnom záujme stráme èistotu ovzduia a nae lesy, èi majetok a ivoty. Pre korunu nevyhadzujme tisíce.

je Záhorská Bystrica naa
Ve¾akrát si myslím, e na mapu Záhorskej Bystrice sa podaktorí z nás v ivote
nepozreli a asi ani poriadne nepoznajú rozsah chotára. Preèo je to tak?
Pretoe, èo sa deje za naim humnom pokia¾ to nie je na naej záhrade alebo
roli, akoby neexistovalo. Sme si vedomí toho, e doba je zloitá a èasto sa
obávame následkov, take radej oelieme niektoré materiálne hodnoty,
akoby sme sa zamieali do toho, èo vidíme. Trpíme divoké skládky, ak vidíme,
e dakto robí èo nemá, radej zatvoríme dvere, potom potichu zahreíme,
spravodlivo sa rozhorèíme a necháme to tak. Len nedávno sme èistili,
vyváali, králili nau obec a dnes? Pri zastávke na Podkerepukách ktosi
vysahoval svoje smeti (etee ich dal do igelitových vriec) a dal nám na
vedomie, e ich treba odprata a on tak urobi nemieni. Vyvezené skládky sú
znova tam, kde boli, akoby dajaká èarodejnica (alebo èarodejník?) dotrepal
vetko nazad. Vyvezenie skládok a smetí stojí ve¾a peòazí, za ktoré by sme
mohli ma èosi uitoèné a pekné. Budeme teda aj naïalej iba potichu hrei,
alebo si uvedomíme, e ivíme darebákov z naich peòazí a dovolíme im nièi
prírodu i tvár obce.

S Bystrièanma pri muzice
Blíi sa jún a tak ako kadoroène sa pomaly pripravuje folklórny festival,
ktorého 11. roèník sa bude kona 14. júna 2003. Táto slávnos si získala
srdcia nielen domácich, ale vdy priláka aj ve¾a divákov odinakia¾. Kadý
roèník prináa nové a nové prekvapenia, kadý je nieèim výnimoèný. Aj
tohoroèný okrem folklóru, veselého tanca, hudby a spevu bude ma svoje
prekvapenia. Aké? Nevyzradíme. Príïte sa pozrie a radova sa s nami,
srdeène vás pozýva starosta mestskej èasti pán Kuboviè, kultúrna komisia
a vetci, ktorí milujú svoju obec a sú hrdí na jej kultúru.

Strany Záhorskej Bystrice pripravila Dr. Gabriela korvánková
-4-

Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Pä otázok poslankyni miestneho zastupite¾stva MÈ Záhorská Bystrica - Bratislava
pani Eve Dankovej
PpZv: U druhé volebné obdobie ste èlenkou miestneho zastupite¾stva. Èo si myslíte ,e sa
v minulom volebnom období
zaèalo a malo by sa v tom
pokraèova a s èím novým by
ste chceli prís.
E.D.: V minulom volebnom
období sa nám podarilo aktivizova mláde, èo povaujem za
ve¾mi dobrú vec. Potrebovali sme
vytvori prostredie, v ktorom by
sa nai mladí cítili dobre, mohli
rozvíja aktivity, skrátka realizova
sa. Iniciatíva vyla od starostu
pána Kubovièa a my sme zrealizovali zaloenie Klubu mladých.
Priority
boli
predovetkým
v zmysluplnom trávení vo¾ného
èasu, rozvíjaní povedomia a spolupatriènosti k Záhorskej Bystrici,
kreatívnom rozvíjaní zmyslu za
krajie prostredie a veselý ivot
mladých.Získavali sme sponzorov, pretoe kadá èinnos
vyaduje aj urèité finanèné alebo
materiálne zabezpeèenie. Snaili
sme sa získa plochy pre deti,
ktorých je u nás nedostatok, ale
veríme, e v budúcnosti sa
vyriei aj tento problém. V svojej
súèasnej práci v zastupite¾stve
som zaèala pracova v komisii
sociálnych vecí a kolstva. Táto
problematika je mi ve¾mi blízka,
pracujem ako uèite¾ka v M
a mám vzah k sociálnej problematike. Chcela by som aby sa
viac prepojil ivot mladých a starích, aby si vzájomne pomáhali
a obohacoovali tak svoj ivot.
PpZv: Máte blízky vzah k Záhorskej Bystrici, ako ho chcete

do svojej práce pretavi v
tomto volebnom období?
E.D.: Ve¾mi mi záleí na tom, aby
naa mestská èas získala dobré
meno a stala sa nielen pre
nás atraktívnou mestskou èasou. K takémuto obrazu vak treba ve¾a, predovetkým vedomie,
e nielen krásna príroda ale aj
sluby, celkové medzi¾udské
vzahy a vzah k svojmu okoliu a
kultúre nás propagujú. Musíme
na tom spolupracova vetci. Na
poli sociálnej práce sa treba
venova pomoci sociálne slabým
obèanom, opusteným a potrebným. V spolupráci s èervaným
kríom rozvinú program kurzov
prvej pomoci, vzájomnej pomoci,aby sa nestalo, e niekto od
nás pomoc potrebuje ale nedozvieme sa o tom. Samozrej-me
sme hrdí na ná Klub dôchodcov, ktorý môe by príkladom
pre vetky ostatné organizácie,
nielen svojími aktivitami ale predovetkým vájomnými vzahmi
a radosou zo ivota. Èaká nás
ve¾a práce ale bez pomoci vás
obèanov sa nám bude pracova
ako.
PpZv: Ako vidíte problematiku
kolstva v Záhorskej Bystrici?
E.D.: V súèasnosti sa môeme
pochváli záujmom o nau Materskú kôlku, o ktorú prejavujú záujem rodièia z Lamaèa i zo Stupavy. Vytvorila si svojími aktivitami ve¾mi dobré meno. Nae deti
sa snaíme zapája do vetkých
podujatí, aby si tak u od malièka
vytvárali pekný vzah k Záhorskej
Bystrici. Zapájajú sa aj rodièia,

spoluvytvárame pre deti súae,
programy, rozvíjame ich tvorivos. V Základnej kole sa iaci
zapájajú do mnohých súaí,
olympiád, pripravuje sa aj zapojenie do projektu INFOVEK. Od
septembra by mala by jedna
uèebòa vybavená poèítaèmi. Prirodzene toto vetko nejde bez
priameho zapojenia obce a prepojenie
po prièlenení kôl obci je nevyhnutné. Rozpoèet je napnutý, preto si treba vetko zváia vái.
Nevyhnutná je aj spolupráca rodièov a pochopenie celého zastupite¾stva pre rieenie otázok
kolstva. Potrebné je uvedomenie, e kvalitnou prípravou detí
chystáme aj svoju budúcnos.
Kvalita prípravy v kole je ve¾mi
dobrá o èom svedèí aj ve¾ký
poèet iakov, ktorí boli prijatí na
stredné koly. Táto oblas má
svoje neuralgické body, ktoré sa
dlhodobo rieia, je to otázka
bazéna, portovísk, areálu koly,
vyuívania ihrísk, dotvorenie prepojenia na celkový ivot obce.
Zaujímavým poèinom by bolo na
konci roka slávnostné odovzdávanie ocenení vyznamenaným a
v súaiach oceneným iakom
napr. v Spoloèenskom dome za
prítomnosti rodièov a predstavite¾ov obce.
PpZv: V èom vidíte budúcnos
Záhorskej Bystrice?
E.D.: V jej celkovom zaèlenení
do rozvoja hlavného mesta Bratislavy ale zároveò v udraní jej
charakteristických zvlátností.
V zlepení medzi¾udských vza-

Májové h¾adania

Preili sme rok 2000 a preili sme aj eufóriu najvyieho úspechu,ktorý zjednocuje. Hovoríme o láske o novom smerovaní, o tom, èo nás trápi a bolí i o tom, èo
nás nenecháva chladnými. H¾adáme východiská, prognostici predstavujú vízie budúcnosti a my si opä myslíme to svoje a svoje postoje sa uèíme skrýva. Máj nám
prináa nové nádeje a my sme znovu na rázcestí. Chceli by sme vedie, èo je
najlepie ale akosi nechápeme, e je tak málo záujmu vies rozhovory o smerovaní, objasòova pre i proti. Chceme by iní a cítime, e sme tak trochu aut, ale nemusíme by. Máme svoje priority, vedeli sme si tisíc rokov udra identitu v silnom
regióne, budova svoju kultúru a nakoniec nájs sami seba. Teraz sa u nestratíme.
Najdeme svoje miesto ak si budeme vái sami seba, miesto závisti vytvoríme prostredie pre uplatnenie tvorivého potenciálu a prestaneme h¾ada cesty úniku. Nie
sme mladý národ, máme tisícroènú tradíciu, máme iba mladý tát a musíme sa
nauèi v òom h¾ada hrdos a silu, nie malos a seba¾útos. Neodovzdávajme naim
mladým nástupcom rezignáciu a melanchóliu, ale nauème ich prekonáva prekáky a hrdo sa hlási k svojmu, i keï je to na prvý poh¾ad chudobnejie. Hodnoty
sveta sa pomaly budú meni a my v nich musíme nájs tú svoju prioritu, inak
budeme stále aut.
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hov. V bezpeènejom prostredí.
Vo vybudovaní vzájomnej informovanosti, aby sme vedeli v pravý èas a na pravom mieste pomáha. V celkovej bezpeènosti
na cestách, v dobudovaní chodníkov, infratruktúry a v mnohom
aj v zabezpeèení vybavenia ihrísk
pre deti s preliezkami, hrami a
monosami rozvoja telesnej a
duchovnej kultúry, príkladom je
aj ihrisko Markízy. V neposlednom rade sa pripájam k celkovej
iniciatíve starostu MÈ pána Kubovièa o vytvorení moností lepej informovanosti obèanov o
celkovom dianí v Z.B., èi u rozírením rozhlasu alebo miestnou
Tv.
PpZv: Èo by ste adresovali
obèanom Záhorskej Bystrice?
M.D.: Bez ich záujmu a pomoci
je práca zastupite¾stva menej
efektívna, preto je potrebné, aby
sme spolu hovorili, upozornili na
to, kto potrebuje pomoc,kde sa
deje nieèo o èom treba vedie a
èo by bolo treba riei. V nemalej
miere by sme boli radi, keby
obèania prili s návrhmi èo
zlepi, èo vytvori, ako obec
zatraktívni. Radi by sme videli aj
aktivitu v rámci vytvárania estetického prostredia nielen vo svojom
dvore ale aj v irom okolí. Divoké skládky nás nectia, ale ani
meter od chodníka neporiadok.
Dobré medzti¾udské vzahy sú
základom pre dobrú komunikáciu, tieto treba rozvíja a upevòova, nech u nás nikto nie je sám.
Zhovárala sa
Dr. Gabriela korvanková

1. jún Deò detí bude plný portu a súaí

Komisia pre mláde, port a rekreáciu pri miestnom zastupite¾stve
a miestny úrad pripravila pre nae deti oslavu dòa detí, ktorá sa bude
kona "Na Plácku" 31. mája 2003. Èo vás nai milí bude èaka? portové hry, súae, makrty a veèer vatra. Samozrejme si prídu na svoje
aj mlsné jazýèky, obèerstvenie bude takisto pripravené. Pohyb je ivot
a aj keï nepríde sám Eminem o dobrú hudbu na diskotéku bude postarané, e máme u nás skvelých taneèníkov to vieme u dávno, ale
keï sa predvedú a zasúaia si o najohybnejieho a najlepieho taneèníka urèite budú na seba pyní a my z ich úspechu tie. Prídite
a preite radostný deò.

Sezóna na kurtoch zaèala

TJ Záhorák v Záhorskej Bystrici oznamuje verejnosti, e zaèala tenisová
sezóna na kurtoch pri Diagnostickom centre. Kurty sú pre verejnos prístupné v pondelok a v piatok od 7.00 do 15.00 za poplatok 130 Sk/hodinu,
od 15.00 do 20.00 za poplatok 180 Sk/ hodinu. V sobotu a v nede¾u je poplatok za hodinu jednotný a to 200 korún v èase od 7.00 do 20.00 hod. Obèania
Záhorskej Bystrice majú nárok na 20% z¾avu z ceny.
Rezervácia, info: 0904 627 588.
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Zohor

Referendum o vstupe
Slovenska do EÚ

UZNESENIE è.5

zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva v Zohore konaného 25. apríla 2003

Váení obèania,

dòa 16. a 17. mája 2003 sa bude kona referendum o vstupe naej
republiky do EÚ. Do domácnosti vám boli doruèené "Oznámenia o
èase a mieste konania referenda". Pracovníci OcÚ zabezpeèujú prípravu referendových miestností a vetci pevne veríme, e k urnám
príde dostatoèný poèet obèanov oprávnených hlasova o referende.
I keï mnohí rozmý¾ate o význame vaej úèasti na tomto akte,
prosím vás, nezmarte budúcnos naich detí svojím postojom. Príïte
a povedzte svoje "áno" pri príleitosti vo¾ného pohybu osôb, "áno" pre
cestovanie bez hraníc a závor, "áno" pre prílev príspevkov z rôznych
fondov EÚ. Èasto sa zamý¾am ako naej obci pomohla tá vyspelejia, ale hlavne ekonomicky silnejia EÚ. Vïaka jej príspevku
z PHARE CBC sme mohli vybudova èistièku odpadových vôd, èas
kanalizácie a ja som im za ich rozhodnutie odsúhlasi tieto finanèné
zdroje neskonale vïaèná. Mono v budúcnosti budeme potrebova
ïaliu pomoc, deti budú chcie tudova v ktoromko¾vek inom táte a
preto treba k referendu prís. Nerobíme to pre tát, ani pre obec, ale
pre seba a naich potomkov.
Prosím vyuite svoje právo, dajte svoj hlas vyspelým demokratickým
princípom. Aj vy rozhodnete!
Havranová, ¼ubica

Otázky, ktoré nás neustále aia:
" Preèo si obèania neuvedomujú,
e vetky práce ktoré vykonáme
na vyèistení obce sú pre nich
samotných!?"
- Zneèistenie naich ulíc, verejných priestranstiev, cintorína by
sa malo pranierova, ale (opä to
tu je!) nie, MY robíme neporiadok
aj na takých posvätných miestach, akým je cintorín. Váení obèania, do kontajnera na cintoríne
patrí iba odpad z cintorína. Suièe na vlasy, televízory a iné predmety postupnej spotreby, prosíme, separujte v zmysle príloh
VZN obce o odpadovom hospodárstve,
- skládky odpadov ktoré tvoríme
v naom katastri, musí niekto vyèisti a v zmysle zákona bude ma
s nimi v prvom rade majite¾ týchto
pozemkov ve¾a problémov,

- drobné i väèie krádee rôznych
krytov zo achiet nám znaène
znepríjemòujú kadodenný ivot.
Ten, kto si chce týmto spôsobom
"zarobi", si urèite ani neuvedomuje, e mono práve jeho diea
budeme musie zachraòova, ak
do takejto odkrytej achty padne.
A to sú len malé fragmenty z náho kadodenného ivota. Týmto
vyzývame tých uvedomelých obèanov, ktorí budú svedkami takýchto prejavov vandalizmu, aby
neboli ¾ahostajní a informovali o
týchto prejavoch pracovníkov
OcÚ. Takýto neprispôsobilý obèan bude potom zverejnený na
vývesnej tabuli OcÚ a vo vysielaní
miestneho rozhlasu.

Obecné zastupite¾stvo
A. Berie na vedomie:
1. za overovate¾ov zápisnice boli urèení: p. A. Valent, p. Schellingová,
2. informáciu pracovníèky OcÚ p. Polákovej o zóne bývania Záhumenice,
3. informáciu kultúrnej komisie o akciách celoobecného charakteru (MDD,
Deò matiek, letný jarmok),
4. ïakovný list Domova soc. sluieb
KAMPINO hudobnej skupine Vega a
manelom tefanovièovým, za bezplatné vystúpenie pre zdravotne postihnutých obyvate¾ov.
B. Schva¾uje:
1. èlenov návrhovej komisie: Mgr. Rohrerovú, p. Ing. Slezáka, p. Mifkovièovú,
2. návrh komisie pre výstavbu na umiestnenie dvoch dopravných znaèiek so
zákazom prejazdu na Obch. ulici s tým,
e oproti KD budú osadené bariérové
obrubníky. Zároveò uzavretie priestoru
medzi domom sluieb a Z bariérovými obrubníkmi. Zbúranie súèasného
oplotenia medzi KD a domom sluieb.
Vstup medzi KD a predajòou potravín
uzavrie uzamykate¾nou bránou,
3. obmedzenie rýchlosti na 40 km/h na
kriovatke ulíc Nám. Mládee a smer
Domkárska ulica,
4. opravu uznesenia è. 2 zo 24.1.2003
v èasti B/3 nasledovne: suma 7 827
070, 27 Sk sa nahrádza sumou 4 317
172, 03 Sk v zmysle zákona è.
431/2002 Zb. o úètovníctve,
5. bezodplatný prevod 34 392 ks akcií
v nominálnej hodnote 1000 Sk Bratislavskej vodárenskej spoloènosti so
sídlom v Bratislave na obec Zohor,
v zmysle rozhodnutia MSPNM è. 853
z 2.10.2002, kde bol podiel akcií urèený a stanovený na 0,41% pod¾a poètu
obyvate¾ov pod¾a posledného sèítania
z roku 2001,
6. úhradu vetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na obec Zohor,
7. tvrroènú odmenu starostke vo
výke 50% zo súètov platov za 1.
kvartál 2003,
8. dodatok è. 3 k VZN è.1/2002 obce
Zohor o poplatkoch za úkony vykonané

Ïakujeme

na OcÚ Zohor o správne poplatky vyberané na úseku stavebného poriadku,
9. stanovisko k zámeru SR - modernizáciu elezniènej trate BA - Kúty pre
rýchlos 160 km/h,
10. dátum nasledujúceho zasadnutia
OZa na 6. jún 2003, fin. komisia na 5.
jún 2003.
C. Poveruje:
1. p. starostku na rokovanie so
iadate¾om o jeho iadosti o nájom
kancelárie na Struhárovej 2,
2. komisiu výstavby a pracovníkov
OcÚ pozva obèanov z lokality Záhumenice na verejné rokovanie,
3. finanènú komisiu uskutoèni cenovú
kalkuláciu na rieenie zábran v okolí
KD pod¾a návrhu komisie pre výstavbu,
4. riadite¾ku M zisti záujem rodièov
o vykonanie opráv M s tým, e OcÚ
pomôe s materiálom,
5. zodpovedného pracovníka OcÚ výmenou drezu v M,
6. p. starostku rokova s p. riadite¾kou
M,
7. p. starostku napísa list o urýchlení
prác na spevnení hrádze kanála
Malina,
8. p. starostku pozva na rokovania zástupcov VÚIS o výstavbe verejných komunikácií.
D. Ukladá:
1. finanènej komisii pripravi návrh na
úpravu zákl. platu p. starostky do budúceho OZa (6.6.2003)
2. kultúrnej komisii predprípravu akcií
k 690. výroèiu zaloenia obce Zohor.
E. Nesúhlasí:
1. so iadosou na umiestnenie
prenosnej garáe na verejnom priestranstve - nie je vhodne umiestnená.
Pracovní OcÚ urèí správne osadenie
garáe.
Za schválenie navrhnutých uznesení
hlasovalo 10 poslancov, teda vetci
prítomní.
Spracovala: Mgr. Rohrerová
¼ubica Havranová
starostka obce

peciálna kola a Praktická kola a Základná kola pri nemocnici
Malacky, Detský domov a Domov sociálnych sluieb pre deti
Malacky, Základná kola Zohor
vás pozývajú

"Retaurácia u Vendelína"
Pozývame vás do znovuotvorenej "Retaurácie u Vendelína". V ponuke je pizza, grilované peciality, minútky, dezerty a zmrzlinové
poháre. Od utorka do piatku v èase obeda je v ponuke denné menu.
Otváracie hodiny:
Pondelok:
zatvorené
Utorok - tvrtok:
11.00 - 23.00
Piatok:
11.00 - 01.00
Sobota:
15.00 - 01.00
Nede¾a:
15.00 - 23.00

na krst CD
"Vetci túia po láske"

detskej hudobnej skupiny VEGA so Siskou
dòa 25. mája 2003 o 15.00 hod.
v priestoroch peciálnej základnej koly, Pribinova 16/1, Malacky
-6-
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Naa kola a ivotné prostredie
Od roku 1997 sme zapojení do projektu "Zdravie podporujúca kola"
a jednou s dlhodobých úloh je aj zlepovanie ivotného prostredia èi
u v kole, alebo v jeho okolí. iakov oboznamujeme a snaíme sa ich
nauèi na vyuèovaní, ale i mimo neho, aby si váili prírodu a svet
okolo seba. Aby vedeli ako zaobchádza so vetkým tým, èo prináa
súèasnos v súvislosti so ivotným prostredím.
Medzi ve¾mi dôleité patrí aj to ako narábame s odpadovými surovinami. Na naej kole uskutoèòujeme kadoroène zber papiera, v minulosti aj zber plastových flia, ktorý sa teraz vykonáva v obci. Zber
papiera sa uskutoèòuje dvakrát do roka - na jar a jeseò. U vetci
obyvatelia Zohora si zvykli na to, e na jar a na jeseò iaci naej koly
chodia po obci zbierajú papier, ktorí oni pre nich nazbierali. Je poteite¾né, e zberom papiera a úèasou mnohých Zohoranov na òom
pomáhajú vlastne kole, ale i nám vetkým. Jednak zbavi sa nepotrebného odpadu, výslednou finanènou pomocou - výaok zo zberu
a neposledná je aj ochrana ivotného prostredia - ochrana lesov.
Medzi ïalie aktivity patria rôzne súae, ktoré majú za úlohu to, aby
si deti uvedomovali nae ivotné prostredie a problémy s ním spojené. Jednou s ob¾úbených súaí je súa "Èo dokáe vytvori
s odpadového materiálu". Toho roku na súai deti vytvorili ve¾mi
pekné makety, rôzne mesteèká z papiera a plastov.
Biologický odpad, ktorý získavame v areáli koly a na kolskom pozemku spracúvame do kompostu a vyuívame následne pri skvalitòovaní pôdy na kolskom pozemku. Nie je ani zanedbate¾né, e vedieme iakov k správnemu vyuívaniu a triedeniu odpadov i v realizácii projektov v súai biologická olympiáda a v iných projektoch
(ivá príroda, Svet patrí prírode a iné ).
Praktické vyuitie získaných vedomostí a zruèností v oblasti environmentálnej oblasti realizujeme na didaktických hrách, cvièeniach v prírode, úèelových cvièeniach, na kolských výletoch a na rôznych
iných akciách koly ale i dediny.
Avak najdôleitejí bude výsledok - hodnotová orientácia a postoje
naich iakov v prospech ivotného prostredia..
Tatiana Masarovièová, Mgr.
Riadite¾ka Z v Zohore
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"Môj dedko"

Mohlo to by koncom novembra alebo zaèiatkom decembra,
mohlo to by na prvej hodine, ale
takisto aj na tretej. U si neviem
spomenú. Ono ani nie je dôleité kedy, ako skôr èo.
Take, kedy to bolo u neviem,
ale viem, e to bolo na hodine
slovenèiny.
"Si si tým taký istý?" spýtal sa
ma Mao.
"Stopercentne! Pretoe iba na
hodinách slovenèiny sa píu slohové práce." Nedal som sa.
" Len aby."
"Kde som to prestal? Stále ma
len otravuje a potom vyzerám
ako dáky zábudlivý trkvas. Daj u
chví¾u pokoj, èu a poèúvaj!"
Take, vtedy kedy neviem kedy
to bolo, som sa potuloval po
chodbách koly a znudene som
poèúval za dverami tried, èi sa
v dákej nieèo nedeje. (samozrejme, e mi ilo o lotrovstvá a lapajstvá) Zatúlal som sa a k triedam
prvého stupòa. Práve som poèúval za dverami 3. A, keï v tom sa
pri mne zjavil nejaký pán a zaklopal na dvere.
"Dobrý deò. Prepáète, pani uèite¾ka, e vyruujem, ale moja
dcéra Ivanka si doma zabudla
slohovú prácu. Nech sa páèi.
A ete raz, prepáète. Dovidenia."
Zvedavos mi nedala a tak som

Sponzor súae:

zostal v 3. A a èakal èo sa bude
dia ïalej.
"Ivanka, poï a preèítaj nám tú
zabudnutú úlohu nahlas celej
triede." Vyzvala iaèku pani uèite¾ka.
Malé drobné dievèatko s ve¾kými kukadlami a blond vláskami
sa postavilo pred triedu a zaèalo
èíta svoju prácu: Môj dedko.
P

Potraviny BB,
Brbúch Igor
Budovate¾ská 2,
900 31 Stupava

No, èo poviete? Mòa tá malá
ve¾mi dojala a nadovetko rozosmiala (ten jej dedko má iste krásnu bielu protézu).
Na deoch je najkrajie to, e sú
úprimné a ak nieèo povedia
(napíu) myslia to z celého srdca.

PS: Dedko, ak práve èíta tieto

kolský kriatok Marcel

chcem a to¾ko otravova )

riadky a má trochu èasu, neurobil by si, prosím a, aj mne
zopár tých zemiakových lupienkov? Ja ich mám toti ve¾mi rád. Ve¾mi pekne ti ïakujem.
(¾úbim aj palacinky, ale ne-

TAJNIÈKA - Marie Majerová - Robinsonka

Milé deti,
vylútenú tajnièku vystrihnite, napíte svoje meno a adresu a takto vyplnený lístok odovzdajte najneskôr do 30 mája v mestskej kninici alebo v kancelárii Kultúrneho domu v Stupave, na Obecnom
úrade v Zohore alebo na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici, prípadne polite na adresu redakcie:
Podpajtúnske zvesti, Mestské kultúrne stredisko Stupava, Agátová 16, 900 31 Stupava.
Správne rieenie kríovky z minulého èísla je: Ve¾mi múdra
Cenu úspeného lútite¾a vyhráva: Veronika Kovárová zo Zohoru (zavolaj na t.è. 02/6593 4312).
Blahoeláme!
V ïalom èísle: Alfréd Hitchcock: Traja pátraèi. Tajomstvo straidelného zámku.

1/ Èo nie je cez prázdniny
2/ Èo vlastní Duchoò (vec na portovanie)
3/ Ob¾úbená kniha hlavnej postavy (hlavná postava tej knihy)
4/ Ako sa volá hlavná postava
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vek:

7/ Ako volali hlavnú postavu v tábore "...... vánok"?

telefón:

Meno:

6/ Ako sa volá braèek /zdrobnelina/ hlavnej postavy

adresa:

5/ Kto nauèil hlavnú postavu umýva dláku

Podpajtúnske zvesti
Literárna súa "Príroda je ivot pre kadého" - vyhodnotenie
Mestské kultúrne stredisko a Mestská
kninica Ruda Morica v Stupave v roku
2003 vyhlásili u VIII. roèník literárnej
súae pre iakov II. stupòa Z s názvom "Príroda je ivot pre kadého". Súa je poctou spisovate¾ovi Rudovi Moricovi, ktorý dlhé roky il a tvoril v Stupave a napísal 47 kníh hlavne pre deti.
Propozície súae sa posielajú 20-tim
Z okresu Malacky a Z SNP Suèany,
èo je rodisko spisovate¾a.
V roku 2003 bolo do súae prihlásených 25 prác z týchto kôl: Z Láb, Z
Lozorno, Z Plavecký tvrtok, Z M.
Olovského Malacky, Z Dr. J. Dérera
Malacky, Z Rohoník, Z kpt. J. Nálepku Stupava, Z Vysoká pri Morave
a Z SNP Suèany.
V Mestskej kninici Ruda Morica zasadala odborná porota v zloení: Mgr.Eva
Horniová - Redakcia èasopisu SUPEROHNÍK, p. Marta urinová - Redakcia èasopisu SLNIEÈKO, PhDr. Alena
Kaclerová - Slovenský rozhlas a vybrala 5 literárnych prác, ktoré budú odmenené. Sú to práce: Èarovné premeny studenej doliny - Martin Kubicsko,
VI. roèník Z kpt. J. Nálepku Stupava,
Krá¾ lesa - Ivana Hricová, IX. roèník Z
Lozorno, Labutí príbeh - Veronika Trajlínková, IX. roèník Z Vysoká pri Mo-

rave, Nenahradite¾ná krása - Zuzana
Nováková, V. roèník Z kpt. J. Nálepku
Stupava, Rybky len v akváriu? - Jarmila Burinová, V. roèník Z SNP Suèany.
Porota udelila aj mimoriadnu cenu
Albete Gelingerovej zo Z M.
Olovského z Malaciek, ktorá "Príbehy
zo ivota prírody" spracovala do malej
broúrky a k poviedkam nakreslila aj
obrázky. Mimoriadna cena bola udelená aj za básnièku Lienka, iaèke
Adele Grelikovej zo Z v Lábe.
Z víazných literárnych prác bude urobený ako kadý rok zborníèek, ktorý
kninica posiela spolu s vyhodnotením
vetkým kolám, ktorým boli poslané
aj propozície súae.
Víazi dostanú balíèek s knihou z Vydavate¾stva Mladé letá, zborníèek literárnych prác, diplom a rôzne drobnosti z MsKS.
Poïakovanie patrí vetkým iakom,
ktorí sa do súae svojimi literárnymi
prácami zapojili a tie porote, ktorá
práce vyhodnotila.
Teíme sa na ïalí roèník literárnej súae a veríme, e sa zapoja aj ostatné
Z.
Zlatica Obadalová

Letná tvorivá dovolenka s demi i bez nich
alebo oddychova v prírode s vlastným umením

Okrem ma¾ovania, modelovania... môete relaxova jazdou na
koni, turistikou do nádherného okolia. Ubytovanie je v luxusnejom hoteli s krytým bazénom a saunou, niia kapacita lôok.
Termín: 5. - 12. júl 2003 - Zázrivá. Uzávierka 18.5.2003. Posledné
vo¾né izby. Kontakt: tel./fax: 02/ 6596 1842, 0908 753 112.

Staroitný nábytok, obrazy, plastiky
Predajná výstava otvorená len v sobotu od 10. 5. 2003
do vypredania výstavy, v èase od 10.00 do 12.00 hod.
Obchodný dom Klátorné námestie Malacky. KO-túdio, 1.
poschodie vchod ved¾a knihy.

Èarovné premeny studenej doliny

Neexistuje veèer na chate bez vatry. Snaí sa svojimi rukami chyti
konáre stromov. Aj iskry vylietavajú ako malé ohòostroje. Vdy sledujem, ako vzlieta jedna po druhej. V plameòoch vatry nestíhame pozera, ako mení svoje farby. ltá, èervená, oranová - jednoducho nádherné. Praskajúce drevo v ohni dopåòajú krásne tóny gitár a spev. Ja
vetko poèúvam z dia¾ky. Leím v tráve a nado mnou vidím film, ktorý
sa premieta. Hviezdy sú malí herci, ktorí stále pobehujú hore-dole po
javisku na oblohe. Hlavná postava je Mesiac. Svieti iroko-ïaleko a je
väèí ako inokedy. Konèí sa prvé dejstvo a ja poèúvam orchester
cvrèkov. Je to nekoneèná chví¾a. Vidím, ako sa súhviezdia Ve¾ký a Malý
voz pretekajú v kráse a iarivosti. Môete mi veri, e nikde v meste sa
vám takéto obrázky nezjavia.
Trochu sa schladilo. Spev dospelákov stále nekonèí. Ale vatra u nie
je vatrou. U je to len ohník, ktorý tíko horí. Ja stále sledujem "noèné
divadlo". Pomaly sa konèí aj druhé dejstvo, ja zaspávam.
Keï sa zobudím, vidím, e som vo svojej posteli. Cez oblok presvitajú slneèné lúèe. Obleèiem sa a idem von. Je rosa a mokro, ale ten
sviei vzduch je tak èistý! Cíti vôòu ivice. Mám rád túto vôòu. Uvo¾nil
som sa a uvedomil som si, ako mi je ¾ahko. Pozrel som sa na oblohu.
Slnko vykúkalo spoza mráèikov, ktoré mu zavadzali v ceste. Poobzeral
som sa okolo seba. Aha! Pozrel som na miesto, kde sme sa vèera
naháòali. Bola tam kopa lístia. Spod jedného z nich vykúkala hlavièka
malého dubáèika. Odhrnul som ho. Uvedomil som si, e tie hríbiky tu
vèera urèite neboli. Mal som zvlátny pocit. Je ve¾mi zaujímavé, ako sa
v prírode kadú chví¾u rodí nieèo nové.
Iiel som sa prejs do lesa. O trochu ïalej sa mi naskytol výnimoèný
poh¾ad. Videl som èervený koberec s bielymi bodkami. No nebol to
koberec, ale asi dvadsa muchotrávok. Zahliadol som veverièku, ako
si drí orieok. koda, e som stúpil na suchú halúzku, veverièka sa
vystraila, preskakovala z konára na konár, a mi nakoniec zmizla z doh¾adu. Vracal som sa do chaty. Keï som bol pred vchodom, zacítil
som slabé mrholenie. Pozriem na oblohu, ale slnko u nevidie, iba
padajúce kvapky. Spustila sa letná búrka. Trvala iba krátko. Preèkal
som ju v chate a stále som pozoroval, èi ete prí. Vybehol som von.
Moje pocity boli podobné ako pri rannej rose. Do oèí mi zablysla krásna, nekoneène dlhá dúha. Poviem vám - nádherný poh¾ad! Rozprestierala sa nad Kriváòom, ktorý pekne ladil s okolitou prírodou. Vetkých
som zavolal von: "Poïte sa pozrie, rýchlo!" Vetci vybehli, akoby horelo. Keï zbadali tú krásu, ostali stá udivení.
Tak èo? Aj vy by ste chceli zai nieèo podobné ako ja? Pokúsme sa
vetci nau prírodu chráni. A potom spolu môeme uzrie zázraky
matky prírody.
Martin Kubicsko, 6.A, 12 rokov, Z Stupava

Rybársky krúok oznamuje
Detský rybársky krúok pri ZO SZR v Stupave oznamuje, e
ïalie stretnutia sa uskutoènia dòa 14. mája a 28. mája vdy od
16.00 hodiny v klubovni Kultúrneho domu. Zraz úèastníkov je pri
boènom vchode do KD. Tel: 02/65933 372.

Na festival do Sopron
Po minuloroènom hosovaní folklórneho súboru z maïarského mesta Sopron
v Stupave na Slávnostiach kapusty sa reciproène na oproòskom festivale dychových hudieb zúèastní mestská dychová hudba Veselá muzika. Festival s dlhoroènou tradíciou a medzinárodným zastúpením sa koná v dòoch 7.a 8. júna. Maïarský región Moszony - Sopron - Gyór je cezhranièným partnerským regiónom Bratislavského samosprávneho kraja. Kultúrna výmena sa realizuje ako pokraèovanie
partnerských vzahov, ktoré zaèali minulý rok. Dríme naím muzikantom palce,
aby dobre reprezentovali Stupavu, Záhorie i celé Slovensko.
-msks- 19 -
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Referendum

Predstavujeme Vám

Ing. Radoslava Drakovièa (1971)
poslanca MsZ za KDH,
predsedu dopravno-bezpeènostnej komisie
Ppzv: Funcia predsedu dopravno-bezpeènostnej komisie je skôr danajským darom, ale z h¾adiska problémov je to ve¾mi
dôleitý a ostro sledovaný post. O problémoch s dopravou v Stupave sa narozprávalo a popísalo u dos. Analyzovala
komisia súèasnú situáciu a v èom vidíte
priority, ktoré treba riei?
Ing. R. Drakoviè: Máte pravdu, od zaèiatku
èinnosti dopravno-bezpeènostnej komisie neuplynuli ete ani tri mesiace a u nás zasypala
lavína problémov, ktoré vyadujú rieenie.
Musím poveda, e gro problémov zatia¾ tvoria
záleitosti súvisiace s dopravou v meste. Obèania a podnikatelia sa doadujú promptného
rieenia, nako¾ko sa ich za posledné obdobie
nakopilo neúrekom a majú dlhie trvajúci charakter. Medzi tie najpálèivejie by som zaradil
problém akej dopravy v centre mesta z dôvodu neexistencie obchvatu mesta, organizáciu
dopravy v centre mesta, dodriavanie maximálnej povolenej rýchlosti v uliciach mesta niektorými oférmi, drobné nedostatky u vypracovaného projektu dopravného znaèenia atï. Komisia na svojich dvoch zasadnutiach v podstate
vydala stanoviská k problémom, ktoré je moné
riei okamite a odtartovala diskusiu o problémoch, ktoré vyadujú systémové rieenia. Medzi
ne patrí napríklad problém organizácie dopravy
v centre mesta. Sú tu v podstate dve protichodné poiadavky a to poiadavka dopravnej priepustnosti centra mesta verzus záujmy podnikate¾ov v centre mesta. Konkrétne sa jedná o umiestnenie znaèky zákaz zastavenia v mesteèku.
Ak tam bude umiestená táto znaèka, sprejazdní
sa komunikácia a stane sa lepie udriavate¾nou, prièom vak majite¾om obchodov zrejme
klesnú trby, lebo zákazníci nebudú môc parkova priamo pred ich obchodmi. Podobný problém je na ulici Mlynskej. K tejto záleitosti u komisia vydala stanovisko, ktoré je kompromisom
medzi poiadavkami podnikate¾ov majúcich
svoje prevádzky na tejto ulici a poiadavkami
mesta. Ïalím chronickým neduhom je dodriavanie rýchlosti na miestnych komunikáciách.
Iste nikomu neunikli novointalované znaèky
ZÓNA 40 na príjazdových komunikáciách do
mesta. Je to v podstate jeden z moných krokov
ako eliminova vplyvy dopravy na ivotné prostredie a dopravnú bezpeènos v meste. O tom,
e niektorí oféri túto znaèku ignorujú niet
pochýb. Vyplýva to aj zo saností obèanov, ktoré sa dostali na pôdu dopravnej komisie. Svedèia
o tom, e reálna rýchlos motorových vozidiel
na miestnych komunikáciách ïaleko prevyuje
povolených 40km/h. Èiastkovým rieením bola

poiadavka mesta adresovaná dopravnému inpektorátu v Malackách na kontrolu dodriavania rýchlosti. To vak nie je dlhodobé rieenie
a preto sa zaèína s budovaním retardérov v najkritickejích lokalitách (kolská, eleznièná).
Ak by som mal zhrnú problematiku dopravy
pod¾a priorít, najvyiu prioritu dávam problémom vyadujúcim systémové rieenia, z dôvodu
èasovej nároènosti. Je to v prvom rade vyrieenie obchvatu mesta existencia ktorého, by vyrieila nieko¾ko ïalích problémov. Ïalej je to vylúèenie akej dopravy z mesta, zvýenie dopravnej bezpeènosti, zlepenie ivotného prostredia, ... Ostatné problémy lokálneho charakteru je snaha riei promptne a bezodkladne.
Ppzv: Podobne bezpeènostná situácia bola ústrednou témou volebných programov. Naliehavý problém, pretoe obèania
sa chcú cíti bezpeène, chcú sa presvedèi
o tom, e slunos a poriadok sú hodnotami, ktoré platia v naej spoloènosti.
Ako vidíte ïalie pôsobenie mestskej polície v Stupave a spoluprácu so tátnou
políciou?
Ing. R. Drakoviè: Bezpeènostná situácia na
Slovensku nieje ruová. Zmena spoloèenského
zriadenia v 89 roku priniesla so sebou okrem
pozitívnych zmien aj mnostvo negatív. Medzi
ne patrí hlavne rozmach organizovaného zloèinu, predaj drog a s tým súvisiaca majetková kriminalita. Existencia týchto fenoménov vedie
k zvyovaniu nárokov na miestne aj tátne bezpeènostné zloky. V Stupave bola po 89 roku
zriadená Mestská polícia, ktorá pôsobí ako organizácia financovaná z rozpoètu mesta a jej
hlavným poslaním je ochrana obèanov Stupavy,
ako aj ich majetku.
Právomoci mestskej polície sú presne vymedzené zákonom a samozrejme niesu také iroké
ako má tátna polícia. Z tohoto faktu treba vychádza. Ïalí fakt z ktorého treba vychádza sú
kapacity a monosti tátnej polície. V súèasnosti
má jedna hliadka v slube okrem Stupavy na
staros nieko¾ko ïalích obcí, èím sa zniuje jej
operatívnos. Vychádzajúc z týchto faktov si myslím, e mestská polícia musí tvori prvú zásahovú zloku pri vzniku incidentu na území mesta.
V rámci svojich právomocí musí riei vec na
mieste, prípadne zabezpeèi miesto èinu do príchodu tátnej polície. Okrem toho je to jediná
bezpeènostná zloka, ktorá je reálne schopná
vykonáva hliadkovanie po meste nonstop. Jej
pôsobnos a právomoci uplatòuje výhradne na
území mesta Stupavy a jej okolia. V oblasti závanej trestnej èinnosti môe vzh¾adom na svoje
právomoci plni vlastne iba podpornú a informaènú funkciu vo vzahu k zlokám tátnej polície.
Úloh, ktoré musí plni mestská polícia je èoraz
viac. Preto si myslím, e je potrebné prehodnoti
jej kapacity a monosti, aby bola schopná toto
narastajúce mnostvo úloh zvládnu. Tak isto sa
budeme v rámci dopravno-bezpeènostnej komisie snai optimalizova èinnos mestskej polície
tak, aby bol obèan spokojný.
-rozhovor pripravil -ps-

Váení obèania, nedávno Vám boli doruèené oznámenia Mesta Stupava o èase a
mieste konania referenda, ktoré sú zároveò oznámením o zápise do zoznamu
oprávnených obèanov na hlasovanie v referende v dòoch 16. a 17.mája 2003.
Tento zoznam je k dispozícii k nahliadnutiu na Mestskom úrade Stupava, kanc.è.3,
kde si mono uplatni prípadné pripomienky.
Zároveò oznamujeme, e v kanc.è.1 Mestského úradu v Stupave si môu po predloení obèianskeho preukazu vyiada hlasovací preukaz obèania, ktorí sa v èase
konania referenda nebudú zdriava v mieste trvalého pobytu a nebudú môc
hlasova v okrsku, kde sú zapísaní v zozname. Hlasovacie preukazy sa budú vydáva do 15.mája 2003 do 15,00 hod.
Mesto Stupava

OZNÁMENIE

Mesta Stupava o zriadení okrskov na hlasovanie v referende
v dòoch 16. a 17.mája 2003
Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky è.49/2003 Z.z. zo dòa
17.2.2003 bolo vyhlásené referendum týkajúce sa otázky èlenstva
SR v Európskej únii.
Pod¾a § 7 zákona NS SR è.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorích predpisov ako aj prísluných ustanovení
zákona SNR è. 80/1990 Zb. v znení neskorích predpisov Mesto
Stupava oznamuje:
Referendum sa bude kona:
dòa 16.mája 2003 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dòa 17.mája 2003 od 07.00 hod. do 14.00 hod.
Miestom konania referenda v okrsku è. l je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná ul. è. 24 pre oprávnených obèanov
bývajúcich v ul.:
Drustevná, Duklianska, F. Kostku, Jilemnického, Kalinèiakova, Lesná, Malacká, Na Kopcoch, nám. SP, ul. SNP, Nová, Obora, Paitná,
Po¾ná, Pri artézskej studni, Rímska.
Miestom konania referenda v okrsku è. 2 je:
Základná umelecká kola, Cintorínska ul. è. 2 pre oprávnených obèanov bývajúcich v ul.:
Debnáreò, Domov dôchodcov, Gatanová, Jaseòová, Javorová,
Hlavná, nám. M. R. tefánika, Kalvárska, Slovenská, nám. sv. Trojice,
Park, Pri borníku.
Miestom konania referenda v okrsku è. 3 je:
Materská kola, ul. J. Krá¾a è. 1 pre oprávnených obèanov bývajúcich v ul.:
Bezruèova, Bitúnkova, Budovate¾ská, Keltská, Krína, Marcheggská,
Pri majeri, Pri potoku, S. Chalupku, Zemanská.
Miestom konania referenda v okrsku è. 4 je:
Klub dôchodcov, Kúpe¾ná ul. è. 2 pre oprávnených obèanov bývajúcich v ul.:
Agátová, Bernolákova, Cementárska, Dlhá, J.Krá¾a, Kukuèínova, Kúpe¾ná, Lipová, Mierová, Robotnícka, Sládkovièova, Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Záhradná, abáròa.
Miestom konania referenda v okrsku è. 5 je:
Základná kola kpt. J. Nálepku, kolská ul. è. 2 pre oprávnených obèanov bývajúcich v ul.:
Bazová, Cintorínska, Karpatská, Kvetná, Krátka, Lúèna, Malý Háj,
Marianska, Mlynská, M. Benku, Na Dieloch, Pod Kremenicou, Ruová, Sadová, kolská, Vinohradská, Zdravotnícka.
Miestom konania referenda v okrsku è. 6 je:
peciálna základná kola, Devínska cesta è. 6 pre oprávnených obèanov bývajúcich v ul.:
Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodova, Hollého, Hurbanova,
Hviezdoslavova, Juraèkova, Moyzesova, túrova, Záhumenská, eleznièná, VÚ.
Ing. Ján Bele, primátor mesta
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Projekt - Stupavský potok
Voda je zdroj ivota. Voda osvieuje. Voda je nekoneèný kolobeh. Voda je nesmierny dar.
Voda je èistota. Voda je jednoducho ivel, ktorý je neopakovate¾ný. V púti má cenu zlata, pri povodni je preklínaná, ale bez nej
by ivot zahynul.
Nae mesto má okrem iných
atrakcií a zaujímavostí, èi u prírodných alebo historických, aj
teèúcu vodu - tok - Stupavský
potok. V histórii plnil rôzne funkcie - èi u napájal vodnú priekopu okolo stupavského hradu a
neskôr katie¾a, alebo zásoboval
umelé jazierko a vodopád v zámockom parku, alebo sila jeho
vody poháòala stroje na Medených Hámroch, kolesá mlynov a

ïalích zariadení, napájala rybníky, zalievala záhrady alebo slúila na osvieenie poèas horúceho leta. Jednoducho voda Stupavského potoka slúila Stupavèanom pri ich kadodenej práci
od èias, kedy sa tu usídlili prví
obyvatelia. Z dôleitosti vody vyplývala i osobitná starostlivos o
potok, veï upravené koryto, systém rybníkov, regulovanie toku,
odvodòovací systém (bol znièený pri prvej povodni), umelé koryto potoka smerom na Mlynskú
ulicu, boli dielom múdrych a skúsených technikov, vodohospodárov minulých storoèí.
Stupavský potok sprevádzal ivot generáciám Stupavèanov a
dnes je súèasou i náho ivota.

Obèania, poïme do parku...
Zvlátna pozvánka, mono a
ve¾mi odvána. Kadý kto pozná
Zámocký park urèite pozná tunajiu situáciu. Skoro kadý, keï u
musí parkom prechádza, zrýchli
krok. Vetka èes správe Domova
dôchodcov a pani riadite¾ke Dr.
Nagyovej - v úprave parku sa urobil obrovský kus práce. Vodné
priekopy sú èisté, tráva pokosená, vyhrabaná, èloveka to poteí,
keï si predstaví, e sa to dá urobi, e sa mení nae myslenie a
verejné priestranstvá vieme udriava. To nie je banalita, ale signál toho, e nieko¾koroèná snaha
nebola zbytoèná. Èo z toho, keï
samotný domov dôchodcov musí
na noc zamyka bránu zo strany
parku, e museli namontova kamery, aby sa bránili "nájazdom
a prepadom" nielen vandalov, ale
i výtrníkov a zlodejov, ktorí si
z parku urobili svoj "tábor". Obèania poïme do parku je preto vý-

zvou pre verejnos, aby sluní obèania "obsadili" park a vytlaèili
z neho vetky tie ivly, ktoré striehnu na osamelých chodcov. Nie,
nie je to prehnané. Nájde sa ete
jeden príklad verejného parku,

kde namiesto ¾udí sa prechádzajú
a preháòajú psy? Nájde sa ete
jeden park, kde ako vrany posedávajú výrastkovia na znièených,

Keïe u nemusíme pláka bielizeò na potoku a z vodovodného
kohútika nám teèie pitná voda,
potok pre nás u to¾ko neznamená. Èas teèie potrubím, je
pred oèami ukrytá pod komunikáciami a tak ho vnímame len
obèas a miestami... Potok je vak
súèasou prírody, súèasou náho ivotného prostredia. Na niektorých miestach je zasypaný komunálnym odpadom, na iných
z jeho dna trèia pneumatiky, staré poráky a koèíky. Potok sa na
niektorých miestach stal plávajúcou skládkou.
Mestské kultúrne stredisko iniciovalo prípravu projektu na vyèistenie, monitorovanie a revitalizáciu Stupavského potoka. Na
prípravách spolupracuje s Eko
centrom Daphne v Devínskej

Novej Vsi a so zdruením na
ochranu prírody SOS Záhorie.
Projekt je zameraný na monitorovanie zneèistenia toku, vyèistenie
potoka od mechanických neèistôt najmä od komunálneho odpadu a oslovenie verejnosti, aby
obèania participovali na ochrane
prírody. Stupavský potok je vidite¾ne zneèistený najmä na tých
èastiach toku, ktoré prechádzajú
obytnými zónami, monitorovanie
zneèistenia rozpustnými látkami
bude súèasou projektu. Cie¾om
tejto iniciatívy je mobilizova verejnos najmä z radov mládee,
aby v naom meste vzniklo zdruenie na ochranu prírody, ktoré
bude spolupracova na realizácii
projektu.
Info: 02/ 6593 4312.
-ps-

vyvrátených lavièkách? Toto je
verejnos a toto je verejný park?
Môe sa po chodníku bez obáv
prechádza mamièka s koèíkom ?
Môu sa po chodníku prechádza
deti bez obavy, e v tráve nájdu
pouitú striekaèku, ihlu, alebo
psie výkaly? A v akom stave sú
stromy a kríky, zeleò? Bol to azda
omyl, e mesto sprístupnilo do roku
1993 verejnosti neprístupný park?
Po desiatich
rokoch namiesto jeho
r o z v o j a
a rozkvetu
sme svedkami
skôr
ú p a d k u
a neschopnosti udra park v náleitej podobe.
Poriadku sa ¾udia musia nauèi.
Brány so zámkami sú na to, aby

sa zamykali, smetiaky sa majú naplni, ale aj vysypa, lavièky, ak sú
znièené majú sa opravi, vandalov
treba odhali a potresta, ak hovoríme, e park predstavuje urèitú
hodnotu, treba ho chráni ako
skutoèný majetok. Nemôeme
vychádza z predpokladu, e
vetci sme sluní a poriadkumilovní. Polemika o tom, èi sa má
oploti napríklad Sedliacky dvor
nám dnes prináa výsledky oprava pokodenej stavby a zariadení bude stá vye stotisíc
korún. Lebo - tolerujeme nieko¾kých vandalov, ktorí toto miesto
okupujú ako svoje - lebo aj oni sú
verejnos (!) a majú na to právo.
Podobným príkladom je Zámocký
park - oni sú verejnos a majú na
to právo (!) . A tak my ostatní sa
môeme len prizera... ak sa vèas
nespamätáme a neurobíme poriadok za pár rokov sa budeme
pohybova len v autách s nepriestrelnými sklami alebo plazi
kanálmi.
-ps-

- 21 -

Podpajtúnske zvesti

Zo ivota (z kroniky) záhradkárov v Stupave
V mesiaci marec sa konala výroèná
èlenská schôdza Slovenského zväzu
záhradkárov základnej organizácie 619 Stupava v priestoroch Stupavskej
organizácie v Stupave. Hosom naej
schôdze bola pani Dr. Polakovièová,
tajomníèka OV SZZ Bratislava, ktorá je
gestorkou naej základnej organizácie
a dlhoroènou delegátkou Okresného
výboru SZZ.
Schôdzu viedol predseda Rác Ladislav,
dlhoroèný èlen a aktívny spoluorganizátor akcií spoloèenského a kultúrneho významu v naom meste. Výroèná správa zhodnotila uplynulé obdobie
za rok 2002 so zameraním na organizaènú èinnos v zmysle stanov SZZ
a èinnos osvetovú pri udrovaní
a skrá¾ovaní preddomových priestranstiev a záhradok, èo je jedna z úloh
a poslaní organizácie pri skrá¾ovaní
náho mesta. Èlenovia naej organizácie sa podstatnou mierou podielali na
celomestskej akcii "Deò zelá" v Stupave, ktorá sa u stáva spoloèenskokultúrnou akciou nielen v naom meste, ale aj stretnutím a vystúpením kultúrnych telies z Èeskej republiky, Maïarska a Rakúska. V rámci akcie prebiehala výstava ovocia a zeleniny, výstava chryzantém, ktorá bola hodnotená
odbornou komisiou.
Na výroènej schôdzi sa zúèastnilo 35
èlenov z celkového poètu 134 èlenov.
Ako bolo kontatované vo výroènej
správe, kadoroène nastáva úbytok
èlenskej základne, èo je problém vetkých základných organizácií v naom
táte. Preto i Uznesenie VII. zjazdu SZZ
uloilo povinnos a úlohu vetkým ZO
venova zvýenú pozornos stabilizácii
èlenov ZO.
Tu stojí za zamyslenie sa na nedávnu
minulos, keï stav èlenskej základne
bol 2-násobný, výroèná schôdza sa
niesla v znamení preplnenej sály, na
schôdzi bolo aké nájs vo¾nú stolièku.
Záver schôdze sa niesol v znamení
spoloèenskej zábavy pri hudbe a do
skorého rána.
Napriek nízkej úèasti schôdza sa niesla v znamení aktívnej diskusie. Prítomní
s hlbokým zamyslením a pozornosou
si vypoèuli príspevok jedného z najstarích a zakladajúcich èlenov p. uja
Sabola Mateja, ktorý mys¾ou zaletel do
60-tych rokov, keï sa zakladala organizácia. Napriek svojmu veku a zdraviu, dodnes sa venuje záhradkárèeniu,
èo mu naplòuje zmysel ivota. Poïakoval výboru za jeho doterajiu èinnos
a poprial ve¾a síl do ïalej práce. Jeho
úprimné, chlapské vyznanie z lásky

k záhradke a k prírode prítomní prijali
s potleskom a uznaním.
K ujovi Sabolovi sa v diskusii pridal
ïalí zakladajúci a dlhoroèný èlen, stupavèanom známy záhradkár a najmä
vinohradník p. Rudolf Apotol. Svoj príspevok zameral na potrebu získavania
mladých ¾udí k záhradkárskej èinnosti,
aby táto sa nestala len èinnosou skôr
narodených a klubom dôchodcov.
Spomenul spoloèensky významnú
akciu hodnotenia vína spojenú s ochutnávkou, ktorá sa dostala do povedomia
obèanov Stupavy.
Stojí za zamyslenie oivi akciu za podpory mesta. Dnes s ochutnávkou vína
je spojené posvätenie vína, ktoré u 3tí rok sa uskutoènilo stupavským
dekanom Felixom Mikulom v Stupavskej retaurácii v mesiaci november.
I táto udalos sa niesla pod gesciou naej základnej organizácie.
Príspevok p. Rudolfa Pela sa okrem
skrá¾ovania preddomových priestranstiev a záhradok dotkol najmä ivotného prostredia a ekológie v naom
meste, ktorá je poznaèená najmä dopravou v naom meste a prejazdom
osobných a nákladných vozidiel centrom mesta.
V diskusii kriticky zazneli slová na súèasný stav stupavského parku, ktorého
stav nenasvedèuje, e táto nevyèíslite¾ná hodnota, ktorú nám dala príroda,
ktorú nám môu závidie iroko-ïaleko, si nielene nevieme vái, ale akoby
ani nemala svojho vlastníka a správcu.
Pomaly nám pred oèami pribúdajú
oplotenia, tabu¾ky "zákaz vstupu",
"súkromný pozemok", z majetku vetkých obèanov Stupavy sa pomaly
a iste odkrajuje bez ich vedomia.
V mysliach stupavèanov zostanú len
spomienky ako to vyzeralo, na èistú
vodu s rybièkami, upravený trávnik,
ochranu a opateru o vzácne stromy
a iné dreviny a mono po stav, keï
budeme svedkami úplného zákazu
vstupu a závory do parku. Samotných
obèanov dnes z parku vyháòajú porozbíjané a vytrhané lavièky, neporiadok
a pina a najmä obava o svoje zdravie.
Staros a zodpovednos kompetentných si nie s menou mierou iadajú
ïalie hodnoty - lokality Borník pri novom cintoríne a Borník na Bednárni,
kde ¾udská noha nevkroèila vye 30 rokov. Nálety, krovy a hútiny robia tieto
lokality neprístupnými a bránia nádhernému výh¾adu na celú Stupavu, jej
okolie a po zasneené Alpy v Rakúsku.
Je na vôli vetkých stupavèanov a naj-

mä kompetentných prispie k zábrane a
zveladeniu spoloèného majetku pre
ïalie generácie. Nebuïme ïalej pasívni!!!
40 rokov èinnosti naej záhradkárskej
organizácie je dostaèujúce na to, aby
sme mohli vyslovi poïakovanie za celoivotnú prácu a aktívnu èinnos zakladajúcim èlenom, ujovi Sabolovi Matejovi, p. Apotolovi Rudolfovi, p. Jaroovej Etely, p.Schwarcovej Emílii, nei-

júcim p. Maderovi Jánovi a p. Ing. Zvirákovi Jánovi.
Záverom schôdze predseda ZO Ladislav Rác v mene svojom, výboru a vetkých èlenov, vyslovil poïakovanie p.
Kubovièovi Jozefovi a manelke Eve vlastníkom retauraèného zariadenia
"Stupavskej krèmy" za spoluprácu a
poskytnutie príjemného prostredia na
vedenie schôdze.
JUDr. Milan Balog, tajomník ZO SZZ

Rekontrukcia obecného domu v Máste
Na rokovanie mestského zastupite¾stva dòa 24. apríla predloil
riadite¾ MsKS Stupava Návrh na
vypracovanie projektu: Rekontrukcia a modernizácia budovy
bývalého obecného domu v Máste v rámci Programu SAPARD.
V rámci spomínaného projektu
sa pripravuje výzva pre predkladanie iadostí na financovanie
enviromentálnych projektov, ktoré zlepia a skrália oblas a projektov, ktoré zachovajú kultúrne
tradície vidieckeho obyvate¾stva.
Medzi podporovate¾né investície
sú zaradené i rekontrukcie
a modernizácia objektov historického, kultúrneho alebo národného významu a ich okolia. Do tejto
kategórie spadá budova bývalého obecného domu v Máste, ktorá momentálne slúi na úèely
mestskej kninice. Cie¾om projektu je rekontrukcia budovy
s dôrazom na obnovu pôvodné-

trum (spolkovú èinnos). Okrem
rekontrukcie budovy bude projekt obsahova i úpravu dvora na
expozíciu po¾nohospodárskej
techniky a tie úpravu okolia budovy. Vypracovanie projektu je
len prvým krokom, rozhodujúce
je, aby mesto získalo finanèné
prostriedky zo spomínaného programu. Realizácia projektu je stanovená do septembra roku 2004.
Poslanci mestského zastupite¾stva návrh prijali a podporili,
v rozpoète mesta bola schválená
finanèná èiastka urèená na vypracovanie projektovej dokumentácie. Rekontrukcia a celý
zámer sa budú realizova v prípade, e mesto grant na túto
akciu z programu SAPARD získa.
Napriek tomu momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie a pri tejto príleitosti
vyzývame obyvate¾ov Mástu, ktorí majú k dispozícii akýko¾vek do-

Poh¾ad na Obecný dom v Máste, 60-te roky minulého storoèia

ho vzh¾adu budovy a modernizácia jej priestorov tak, aby slúili
nasledovným úèelom: verejná
kninica, priestory pre stálu expozíciu po¾nohospodárskej a ro¾níckej tradície Mástu a Stupavy
s dôrazom na pestovanie a spracovanie kapusty a vytvorenie
priestorov pre komunitné cen-
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kumentaèný materiál týkajúci sa
budovy obecného domu (fotografie), ale tie celej obce, aby
ich zapoièali na úèely elektronického spracovania. Materiály
im budú po spracovaní vrátené.
Info: 02/6593 4312, prípadne
Mestská kninica.
-ps-

Podpajtúnske zvesti
Hrozná správa o tragickej smrti Lukáa Stankovského
sa rozniesla mestom ako noèná mora. Nejeden rodiè si
pritisol, privinul svoje diea silnejie a s ve¾kým strachom k sebe. Slzy a smútok, strach a boles zasiahli
vetkých, ktorí poznali Lukáa, jeho rodièov, vetkých,
ktorých sa tragédia dotkla. Márnos vetko, pominute¾nos ¾udského ivota, vetkých plánov a túob ponechaných na zajtrají deò. Mladý èlovek obklopený
láskou a priate¾stvom rovesníkov, kamarátov, susedov, priate¾ov, milovaný
svojimi najbliími, odiiel bez rozlúèky. Z chodníka ivota prebehol na stranu smrti. Len nádej na veèný ivot, len viera v boie milosrdenstvo, ktoré sa
tak ako chápe ¾udským rozumom i ¾udským srdcom, len tie sú útechou v nemilosrdnej bezradnosti tragédie. Luká, opustil si to¾ko ¾udí a predsa ich slzy
a ia¾ nezahoja boles Tvojich najbliích. A to bezodné prázdno, ktoré tu po
Tebe zostalo, zostáva nám zaplni spomienkami na Teba, chlapca plného elánu, ivotných ideálov, radosti, úprimnosti...
Posledná rozlúèka s tragicky zosnulým Lukáom Stankovským sa konala
v piatok dòa 25. apríla t.r.
Za prejavy sústrasti a kvetinové dary úprimne ïakujú rodièia, súrodenci
a celá smútiaca rodina.

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Patrik Kasina
Richard Vavøena
Ema Hamíková
Tomá Masár
Dávid Veselý
Opustili nás:
tefan Belzár /1938/
Mária Boráková /1925/
Valent Hrdina /1919/
Luká Stankovský /1985/

¼udovít Kusý /1946/
Frantiek Granec /1924/
Jozef Maro /1942/
Jozef Talaè /1917/
Zosobáili sa v Stupave
Erik Barto
a Monika Poláková
Peter Miovský
a Jana Noskovièová
Frantiek Gebhardt
a Katarína Stankovská

Najzápadnejia na Slovensku

Pod týmto názvom vyla koncom minulého roku kniha s podtitulom
Slovníèek uhranského náreèia s èítaním o histórii a ivote ¾udí Záhorskej (Uhorskej) Vsi. Autorom je Oto imkoviè (1937), ktorého poznajú Stupavèania ete z èias jeho uèite¾ovania na tunajej základnej
kole. Na 110 stránkach, graficky pekne upravenej knihy, sa venuje
histórii obce a ïalie kapitoly sú umne prekladané slovníkom s bohatým výkladom i príkladmi pouitia slov v slovných spojeniach a vetách. Èo slovíèko to príbeh, opis rýdzo ná, záhorácky. Ukáky z náreèových textov sú dokladom nieko¾koroènej zberate¾skej práce. Záver
knihy je venovaný významným osobnostiam Záhorskej Vsi - Lucii
Poppovej a Leopoldovi Danihelsovi. Uhranská knika je ïalou hrivnou do pokladnice záhoráckeho písomníctva a kultúry. Kniha vyla vo
vydavate¾stve VEDA (SAV) a je v predaji na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi a v stupavskej Mestskej kninici.
-msks-

Izbièka pre inpiráciu
Prenesením kompetencií zo tátnej správy na samosprávu sa do agendy obcí
dostala i kapitola rozvoja turizmu a cestovného ruchu. Medzi podmienky pre
rozvoj turizmu môeme zaradi i základnú starostlivos samosprávy o vzh¾ad,
èistotu, poriadok a bezpeènos v ich obciach, prípadne podporu podnikate¾ov
podnikajúcich v turizme a prísluných slubách. V obci Budmerice sa podujali urobi nieèo naviac. K budmerickému katie¾u, ktorý je skvostom a dominantou obce pridali i Budmerickú izbu. Obecný úrad poskytol priestory a iniciatívny miestny odbor Matice slovenskej v krátkom èase vybudoval expozíciu ¾udových tradícii, ktorú im môu závidie i oficiálne múzeá. Matièiari zozbierali nielen súèasti ¾udových odevov, ale i nábytok, zariadenia, kolovrátky,
kuchynské nádoby, keramiku, sklo, proste vetko, èo pouívali nai predkovia,
aby tieto skvosty naintalovali v spomínanej izbe. A tá izba je tak pekná, srd-

Kytièky od Kytièky

Pred ve¾konoènými sviatkami organizovalo Mestské kultúrne stredisko
Stupava za sponzorskej podpory kvetinárstva Kytièka p. Renáty Belzárovej (Mást) podujatie pre deti kolského klubu detí pri Základnej
kole v Stupave. Po dva dni pod vedením aranérky p. Belzárovej deti
viazali a aranovali ve¾konoèné ardiniéry, ktorými poteili nielen svojich rodièov, ale prispeli i k slávnostnej atmosfére sviatkov. Pripravi pre
deti tvorivú dielòu bol nápad pani vychovávate¾ky Evy Slezákovej a
nápad to bol dobrý, pretoe deti s ve¾kým záujmom aranovali a zdobili, pritom sa nauèili spoznáva kvety i ïalí rastlinný materiál. Pre
rodièov i spoluiakov zo svojich prác pripravili peknú výstavku. Ïakujeme pani Belzárovej za podporu a predovetkým materiálnu pomoc.
Tvorivá dielòa sa zopakovala tentoraz na tému aranovanie kvetov ku
Dòu matiek. Radi prijmeme podporu i od ïalích pestovate¾ov alebo
predajcov kvetov pri organizovaní ïalích tvorivých dielní.
-ps-
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cu milá, e ju vetci volajú "izbièkou". Zdrobnelina slova vdy naznaèuje urèitý citový vzah a ten ku svojej histórii majú vetci Budmerièania. Saujeme sa na nedostatok financií a pritom staèí tak málo materiálneho a ak sa k tomu pridá obrovské nadenie vznikne hodnotné dielo, na ktoré sú hrdí domáci a ktoré
obdivujú návtevníci a hostia. Dôleité je vak aj to, e turista si v Budmericiach nielen zahasí smäd a zaenie hlad, ale poteí i srdce a duu
v tunajej izbièke.
Foto: interiér izbièky so starodávnym nábytkom a pani A. Hlavatá,
predsedníèka Mo MS v Budmericiach, ktorá je duou Budmerickej
izby.
-ps-, foto -pr-

Podpajtúnske zvesti
Pozvánky na podujatia v Stupave
n 17. máj o 14.00 hod - Výstava veteránov v rámci podujatia Veteran
Ralley Malaèan, kultúrny program - folklórny súbor Technik - pri KD,
Sedliacky dvor
n 17. máj o 17.00 hod - Premiéra muzikálu "Ïuro" v natudovaní
literárno-dramatického odboru pri ZU - kinosála Kultúrneho domu
v Stupave
n 1. jún Deò detí - Pochod na podporu UNICEF (rodièov a detí) od
9.30 hod - kultúrny program od 15.00 hod - sedliacky dvor pri KD
n 22. jún - Stupavská krídlovka 2003, festival dychových hudieb,
sprievod s maoretkami od 15. 00 hod.

X. Veteran Ralley Malaèan 17. mája 2003
Program podujatia
Malacky - od 9.00 do 12.30 hod. - výstava vozidiel
12.30 - TART
14.00 - 15.30 Prejazd Stupavou, výstava,
folklórny súbor Technik - Sedliacky dvor pri Kultúrnom dome
16.00 - 16.45 príchod do cie¾a - Malacky - výstava vozidiel, tombola,
kultúrny program

Váená redakcia,
bola som prekvapená a poteená, e ste môj predolý list uverejnili v Podpajtúnskych zvestiach è. 3 a zdá sa, e moja kritika zabrala, zároveò ilustruje, e Podpajtúnske zvesti skutoène èíta ve¾a obèanov. Pred SLSP sa pravidelne zametá a
Srdieèko má èisté záclony a hádam aj okná.
Referendum o vstupe do EU - volebné lístky sme u dostali do potovej schránky,
ktoré sú obyèajne plné plagátov, letákov, pozvánok atï. ÁNO - NIE - ako máme
vedie èi ÁNO alebo NIE? STV vak aj hlásila, e sa nedá dovola ani na jedno uvedené tel.èíslo - nikto nedvíha telefón ani len operátor nie!
Myslím si, e krátka informácia na nejakom letáèiku kde by boli uvedené pozitíva a aj prípadné negatíva by obèanom pomohlo rozhodnú sa pre ÁNO alebo NIE!
Ako to dopadne - uvidíme!
Premávka v Stupave tak vzrástla, e správy miestneho rozhlasu len málokedy
poèu celé, väèinou útrky slov, keïe práve prechádzajú autá a to celé kolóny.
Len odválivec sa dostane na druhú stranu ulice a obzvlá, kde nie sú
nama¾ované zebry, napr. keï ¾udia idú do kostola v Máste alebo z kostola!
Nebolo by moné v tomto smere nieèo urobi?
Ve¾a úspechov
Jucková

OZNAM

Dovo¾ujeme si upozorni obèanov Stupavy, e poèas zastávky vozidiel v Stupave, bude obmedzená doprava na ulici Mlynskej, pred Kultúrnym domom
a na ulici Agátovej. Pozývame vetkých na výstavu veteránov a na kultúrny
program.

Základná kola internátna pre sluchovo postihnutých,
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
21.mája tohto roku zaèína v MI pre SP na Drotárskej ul. 48 v Bratislave ïalí troj-dòový rehabilitaèný pobyt pre rodièov a deti so sluchovým postihnutím, na ktorý Vás srdeène pozývame. Pre vás a vae ratolesti je pripravený odborný program s mnostvom nových
poznatkov, o ktoré Vás chceme obohati.

Primátor Mesta Stupava vyhlasuje, pod¾a zákona èíslo 313/2001 Z.z.
o verejnej slube, výberové konanie na obsadenie miesta prednostu
Mestského úradu Stupava.
Poadované kvalifikaèné predpoklady:
® V vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru,
® prax minimálne 10 rokov v odbore,
® práca s PC.
Prihláky doloené profesijným ivotopisom, dokladom o vzdelaní
avýpisom z registra trestov treba poda do dvoch týdòov odo dòa
uverejnenia tejto výzvy na adresu:
Mesto Stupava - Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31
Stupava
Ing. Ján B e l e  primátor mesta

Tel.: 02/62 801 205, zsi@nextra.sk

Riadková inzercia
Kúpim stavebný pozemok
v Záhorskej Bystrici.
Tel.:0905 734 555
l Kúpim 1-izbový byt v osobnom
vlastníctve v Stupave. Tel.: 0903
226 759
l Kúpime stavebný pozemok
cca 400-500 m2 v Zohore, môe
by aj so starím domom urèeným na demoláciu. Cena dohodou. Tel.: 02/ 6596 1356
02/ 6478 2261
l Kúpim 1-izbový byt v OV v Stupave, platím v hotovosti.
Tel.: 0904 851 558
l Lacno predám mlynèek + mechanický lis na hrozno. Objem a
300 kg. Tel.: 0907 801 838

Okresná pedagogicko- psychologická poradòa Malacky
príjme do pracovného pomeru psychológa (klinický, poradenský)
Podmienka: ukonèené vysokokolské vzdelanie v danom odbore.
Nástup ihneï. Info: 034/772 42 93.

Mesto Stupava prijme do pracovného pomeru

l Prenajmem 30 m nebytových
priestorov v centre Stupavy na
Hlavnej è.57, 900 31 Stupava.
Kontakt: 0904 900 926,
02/6545 7025 - IHNEÏ!
l Predám novú poèítaèovú zostavu INTEL CELERON P4 1,8
GHZ, 256 MB DDRAM 266 MHZ,
40 GB HDD, VGA GeForce 2 MX
400, DVD 16 x IDE, 15 500 Sk,
Stupava, Tel.: 0907 499 701
l Predám obilie - penicu
v cene 500,- Sk za 100 kg.
Tel.: 02/65 934 687 v Stupave.
Predám stavebný pozemok
(400 m2) v Stupave, lokalita
Kremenice.
Tel.: 0905 311671
2

Podpajtúnske zvesti:
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èlena mestskej polície.

Poadované kvalifikaèné predpoklady:
stredokolské vzdelanie, prax vítaná.
iadosti o prijatie doloené ivotopisom,
dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov,
treba zasla do 2 týdòov
odo dòa uverejnenia inzerátu na adresu:
Mestský úrad Stupava,
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Tel.: 0907 790 693

POZOR
nové

900 31 Stupava,
Marcheggská 2
(oproti Katie¾u)

KAMENÁRSTVO
- výroba pomníkov od základov
- dopisujeme na pomníky
- zhotovujeme krycie dosky
- parapety na okná, pracovné dosky do kuchýò
- schody...

Vyuite výborné ceny, vysokú kvalitu
a dlhodobú záruku na nae výrobky.

