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

Tak u sme tam...

U sme v únii a môeme èaka, èo nás èaká.
Keï budeme nehybní, odovzdaní osudu, ako
niektorí nai zodpovední politici, môeme ¾ahko
zisti, e nás únia bude stá viac ne z nej
dostaneme. To by bolo smutné rozèarovanie,
ale taký je osud tých, ktorí èakajú, èo sa im ujde.
Máme ve¾a ancí a to na vetkých úrovniach.
Veï si len vimnite, ko¾ko agentúr a spoloèností
ponúka svoju pomoc pri vypracovaní projektov,
ko¾ko je inzerátov na euroúradníkov a ko¾ko
moností je ete dobre utajených.
Práve o tom utajení musíme by presvedèení,
e u raz koneène skonèí.
Európska únia so svojou legislatívou a princípmi
fungovania, ktoré sú naozaj demokratické,
transparentné oèakáva obèana aktívneho
so záujmom o veci verejné, ktorý jednoducho
nedopustí, aby sa nieèo robilo poza jeho chrbát.
Hoci aj tam platí to o boích mlynoch,
naastie príde vdy aj k mletiu (aby mlyny
neboli zbytoèné...) Nemyslím teraz na nejakú
pomstu, ale na to, aby sme sa zobudili,
lebo prispatých, v krojoch odetých,
so svojími zvykmi a zlozvykmi, so svojím
ostrým poh¾adom akurát tak na koniec svojho
nosa nás v tej Európe nikto neèaká.
V ankete jednej rozhlasovej stanice sa pýtali
poslucháèov na názor, èo Slovensko môe
prinies do únie, èo tam vloíme.
Dôleitá otázka, veï keï niekam prídeme,
vdy chceme nieèím prispie, aby zrazu v tej
spoloènosti nenastalo trápne ticho.
Máme èo ponúknu, len preda sa ete nevieme.
Videl som plagát (vyrobili ho v Rakúsku)
o Európskej únii. Jednou farbou boli vyznaèené
krajiny EU a druhou tie, ktoré pristupujú.
Nezabudli ani na Slovensko. Na druhej strane
plagáta boli informácie o kadej pristupujúcej
krajine s jednou ilustraènou fotografiou. Vetky
krajiny tam majú reprezentatívnu fotografiu
svojho hlavného mesta. Pardon, a na Estónsko,
ktoré tam má peknú scenériu krajiny s jazerom.
A potom Slovensko. Pri texte o naej krajine je
fotografia - pekná podtatranská krajina s pasúcimi sa kravami. Nemáme sa èo ¾utova,
taká je u skutoènos a napokon papier znesie
vetko. Ale dajme si pozor, aby nás takéto
ánrové, romantické obrázky a idylky
neodsunuli niekam na okraj.
Zdá sa, e v únii nebude ma nikto
(aspoò nie hneï) ustlané na ruiach
( èi na sene?).
Pavel Slezák

Odváni mui
pri rekontrukcii
fasády stupavského kostola
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Nielen interpelácie, ale aj odpovede

Patália s pasmi - výzva pre rodièov

Referendum o vstupe do Európskej únie máme astne za sebou. Ako sa povie bolo to len o chlp, ale predsa, nebudeme u jatri rany, dopadlo to nakoniec dobre. jednou nohou sme u v spoloènej Európe.
Formálne. Otázkou je èi aj tak zaèíname rozmý¾a. Klub Morava-March je tu aj na to, aby napomáhal
budova partnerstvá, vytáral priiestor pre spoluprácu a sprostredkoval kontakty pre vetkých, ktorí majú
záujem. Bohuia¾ niektoré konkrétne aktivity stroskotajú na úplne prozaickom probléme - najmä deti, ak
sa chcú dosta za hranice naej vlasti stále ete potrebujú pasy. Táto banalita je èasto kameòom úrazu, na
ktorom stroskotá i ten najlepí úmysel. Vyzývame rodièov, aby mysleli na budúcnos svojich detí, veï
práve im bude patri budúcnos v Európe. Ak by mal by "pasový problém" tým rozhodujúcim momentom,
preèo sa deti nemôu zúèastni výmenných podujatí èi u kultúrnych alebo portových, tak sme ete
nepochopili o èom to vlastne je a bude! My sa musíme presadi v spoloènej Európe, v tom nám nikto nebude pomáha ani nás nebude vodi za ruèièku cez "zelenú hranicu" alebo vyschnuté koryto rieky Moravy.
Keï je zatia¾ treba pas, musíme to prija, ale to neznamená, e budeme èupie doma za pecou a a potom
sa vyberieme do sveta... Váení rodièia, doprajte svojím deom vidie aj iný svet ne je ten ná, zai aj
iné záitky ne tie, ktoré poskytuje naa krajinka. Èím skôr ten iný svet nae deti okúsia, tým lepie!
Nemienim tu rozvádza konkrétne prípady, kedy sa deti mohli zúèastni, ale nemohli kvôli pasom. To u
nie je dôleité, dôleité je, aby ste váení rodièia, umonili svojím deom získa nové skúsenosti, motivácie, inpiráciu, aby na vlastné oèi videli, e ulice môu by aj èisté, trávniky pokosené a ¾udia sa navzájom
dokáu aj slune pozdravi... Mimochodom Klub pripravuje ïalie podujatia, ktoré sa týkajú i kolopovinných detí, a bola by koda, keby sa napríklad aj vae diea nemohlo zúèastni, lebo nemá PAS !
-ps-

Riport

l Na Deò detí sa v Stupave konalo podujatie UNICEF Tour 2003 s cie¾om zapoji deti
a ich rodièov do verejnej zbierky na pomoc deom v krízových oblastiach. Súèasou
bola turistická vychádzka po peknej trase od Zámockého parku, pri Jánoíkovom rybníku cez Kukuèák a pri Lintávoch. Cie¾ bol v amfiteátri Borník, kde kadý z úèastníkov dostal obèerstvenie. Podujatie pokraèovalo programom pre deti. Úèastníci podujatia boli ve¾mi spokojní, preili Deò detí so svojimi demi na peknom a navye dobroèinnom podujatí. Akcia UNICEF Tour 2003 konèí 30. júna a v prípade, e máte záujem podpori zbierku, môete tak urobi v kancelárii Kultúrneho domu alebo v Mestskej kninici. Kadý kto zbierku podporí minimálne èiastkou 100 Sk (jednotlivec)
alebo rodina èiastkou 200 Sk postupuje do celoslovenského zlosovania o ve¾mi zaujímavé ceny. tyri rodiny, ktoré vyzbierajú pre UNICEF najvyie finanèné èiastky,
získavajú vo¾né vstupenky do Safari parku v Gänserndorfe. Podujatie sponzorsky
podporili: spoloènos Hamé Slovakia, Citroën p. J. Lachkoviè, predaj zmrzliny p.
Drahoová a Zmrzlina Dubrovník (pri kostole), espreso Tini club p. O. Mózová, PSS
- kancelária Stupava a spoloènos Celestynka.
l V sobotu 17. mája sa konala slávnostná premiéra muzikálu "Ïuro", ktorý natudoval divadelný súbor LDO pri Základnej umeleckej kole v Stupave pod vedením pani Zlatice Kardoovej. Predstavenie malo vysokú úroveò od nároènej a ve¾mi pekne
stvárnenej výpravy, kostýmy, choreografiu i výkony úèinkujúcich. Po prvýkrát okrem

detí v inscenácii úèinkovali i dospelí herci, èo môe by dobrým znamením a tou pomyselnou "lastovièkou" ohlasujúcou návrat ochotníckeho divadla do Stupavy.
l V areáli bývalej motokrosovej dráhy v Stupave sa vo tvrtok 5. júna konala tradièná V.I.P. prezentácia vozidiel znaèky Mitsubishi. Pre pozvaných hostí bolo pripravené
predvádzanie vozidiel v teréne i na ceste. Z prominentých hostí sa podujatia zúèastnil i populárny Ibrahim Maiga.
l Vo tvrtok 12. júna boli v cukrárni Kvartet v Stupave vyhlásené výsledky èitate¾skej súae "Krá¾ detských èitate¾ov 2003". Vyhodnotenia najúspenejích detských
èitate¾ov sa zúèastnil aj primátor mesta Ing. Ján Bele. Súa je zameraná na podporu záujmu èitate¾ov z radov iakov základnej koly o èítanie, literatúru a rozirovanie si vedomostí. Súa organizovala Mestská kninica R. Morica v Stupave.

Pri uverejòovaní informácií z
mestského zastupite¾stva v Stupave redakcia vychádza z oficiálnych materiálov z rokovania zastupite¾stva. Tieto sú podpísané
overovate¾mi zápisnice a následne zverejnené v zmysle zákona
o prístupe k informáciám. Rokovania mestského zastupite¾stva
sú verejné, èo znamená, e kadý obèan má právo zúèastni sa
na nich. Takto postupujeme aj pri
uverejòovaní interpelácií poslancov. Nie vdy sa dá na podnety
poslancov reagova okamite.
Poslanci na interpelácie dostávajú písomnú odpoveï.
Uverejòujeme odpovede, ktoré
vypracováva mestský úrad, ako
sa postupuje pri rieení najpálèivejích problémov mesta.
Vykonávanie dopravnej
kontroly tátnou políciou
Mesto listom poiadalo OR PZ
SR - dopravný inpektorát o meranie rýchlosti na komunikáciách, ktoré spravuje Okresná
správa ciest t.j. na ulici Hlavnej,
Hviezdoslavovej, F. Kostku a na
miestnej komunikácii eleznièná
Oprava výtlkov
Výtlky na miestnych komunikáciách po zimnej prevádzke skutoène neboli opravované pod¾a
potreby. Dopravno-bezpeènostná komisia zaèala s mapovaním
výtlkov dòa 14. apríla. Pasport
výtlkov bol predloený na rokovanie MsZ dòa 29. mája. Bolo
navrhnuté, aby sa s opravami zaèalo v centre mesta ulicou Zdravotníckou, Ruovou, Bezruèovou, Budovate¾skou, Mlynskou,
Agátovou, Záhradnou a Marchéggskou. V centre mesta je
nutné opravi výtlky na Nám. Sv.
Trojice, Marianskej ulici, Cintorínskej. Nutná je oprava ulíc eleznièná a Kalvárska. Nakoniec sa
budú riei ulice mimo centrum
mesta. Opravy výtlkov bude vykonáva firma na základe výberového konania. Zmluva s firmou
bude podpísaná zaèiatkom júna,
kedy zaènú aj práce.
Parkovisko Café Albert
Výstavba parkoviska Café Albert
(pri základnej kole) bola prerokovaná v komisii ivotného prostredia, pretoe ide o zásah do
verejnej zelene mesta. Komisia
s rieením súhlasila s podmien-
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kami dodrania odstupov upravených plôch od jednotlivých
stromov. Podmienky realizácie
parkoviska spracovate¾ návrhu
musí ma odsúhlasené referátom
ivotného prostredia. Komunikácia vedúca popri pozemku p. Besedièa bude slúi za parkoviskom ako neprejazdná peia zóna. Zábrana prejazdu bude vybraná z ponuky mestského mobiliáru.
túdia centra mesta
- revitalizácia námestia
Prebehli prvé rokovania s Katedrou architektúry STU v Bratislave. Rieenie koncepcie môe by
zadané v alternatívach ako seminárne práce tudentom. Termínovo je to vak moné od 1. októbra 2003 do konca februára
2004. Tento spôsob nie je finanène nároèný, jeho nevýhodou je vak h¾adisko èasu, pri zadaní prác na túdii komerèným
firmám treba poèíta s pomerne
vysokými nákladmi. Momentálne
sa pripravujú aspoò èiastoèné
úpravy námestia, ktoré vyrieia
najkritickejie miesta. Objekt prístavba k budove Srdieèka bude odstránený v rámci úprav námestia. Na financovanie chce
mesto vyui monos získa prostriedky zo trukturálnych fondov ete v roku 2003. Námestie
Sv. Trojice sa bude riei spolu
s rekontrukciou Námestia M.R.
tefánika. Zaèiatkom júna sa uskutoèní rokovanie s majite¾om
objektu Srdieèka.
Umiestnenie retardérov
Retardéry objednalo mesto u firmy Kovomontáe s.r.o. strojárska výroba Stupava. Pod¾a rozhodnutia komisie budú umiestnené na kolskej ulici (pôvodný
termín bol 30. máj 2003).
Splaky na komunikácii
Nová ulica
Monitorovanie vypúania splakových vôd z rodinných domov
na ul. Nová je rieené v spolupráci s Okresnou správou ciest a
mestskou políciou, ktorá dostala
za úlohu identifikova pôvodcov
zneèisovania a riei ich v priestupkovom konaní. Správa o spôsobe rieenia bude predloená
na rokovaní MsZ v júni 2003.
(pod¾a materiálov msz)
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Zasadalo Mestské zastupite¾stvo v Stupave
Dòa 29. mája sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva v Stupave. Rokovanie sa riadilo nasledovným programom: kontrola uznesení,
rozbor hospodárenia mesta Stupava
za I. tvrrok 2003., tatút mesta Stupava - návrh, Organizaèný poriadok
Mestského úradu Stupava - návrh,
Veobecne záväzné nariadenie mesta
Stupava è.1/2003 o podmienkach
drania psov - návr, odmena primátorovi za I. tvrrok 2003 - návrh, veci
majetkové, interpelácie, rôzne, návrh
uznesenia, záver. Primátor mesta Ing.
Ján Bele informoval poslancov o
tom, e dòom 19. 05. 2003 poveril
Ing. Soòu Geisseovú vykonávaním
funkcie prednosta mestského úradu.
S poteením oznámil poslancom, e
dòa 27. 05. 2003 sa na Krajskom súde v Bratislave konalo súdne pojednávanie - urèovacia aloba - pozemky
pod skládkou odpadov Stupava
abáreò, v ktorom mesto bolo
úspené a predmetné pozemky sú
majetkom mesta Stupava. Proti rozsudku nie je moné poda odvolanie.
Informoval poslancov o výsledkoch
referenda v Stupave.
Rozbor hospodárenia mesta
Stupava
Materiál uviedol predseda finanènej
komisie poslanec Ján Valachoviè.
Rozbor bol prerokovaný na zasadnutí
mestskej rady dòa 20. 05. 2003, následne vo finanènej komisii dòa 22.
05. 2003. Primátor mesta uviedol, e
mesto vykoná preh¾ad finanèných nákladov v oblasti prenesených výkonov
tátnej správy na mesto. Jedná sa
o kolstvo, stavebný úrad, vyvlastòovacie konanie. Následne bude mesto
iada finanèné vyrovnanie zo tátneho rozpoètu na tieto výkony. Na júnové zasadnutie mestského zastupite¾stva náèelník mestskej polície predloí
koncepciu mestskej polície (jej presahovanie do iných priestorov - ved¾a
MsÚ, monos kúpy nového sluobného motorového vozidla, materiálne
zabezpeèenie jestvujúce a potrebné).
Poslanec Ing. Jozef Ukropec upozornil, e treba vykona inventarizáciu záhradkárskych osád pôsobiacich v katastri mesta. Záhradkárska osada "Zlatá hora" nie je evidovaná ako pôvodca
komunálneho odpadu.
Väèina poslancov sa zhodla na názore, e Klub dôchodcov Stupava v tej
podobe v akej existuje, nespåòa svoj
úèel a poslanie. Na èinnos Klubu by

postaèili aj priestory v Kultúrnom
dome a potom sa bude riei vyuitie
budovy klubu. Následne bude klub
presahovaný do vhodnejích priestorov, napríklad do budovy, kde je stravovacie stredisko.
Predloený návrh úprav rozpoètu mesta poslanci neprerokovali. Komplexné zmeny rozpoètu mesta budú predloené na nasledujúce zasadnutie
mestského zastupite¾stva i s doplnkovými materiálmi: návrh na schválenie
kapitálového rozpoètu mesta, vecné
plnenie investiènej výstavby,
Poslanci schválili tieto finanèné príspevky: na opravu veových hodín kostola v èasti Mást vo výke 60 tis. Sk,
na kolské portové strediská vo výke 40 tis. Sk, na prekládku linky vysokého napätia v areáli skládky domového odpadu Stupava - abáreò 300 tis.
Sk
Tieto príspevky budú zapracované do
rozpoètu mesta na rok 2003. Ostatné
iadosti o príspevky z rozpoètu mesta
budú predloené na nasledujúce zasadnutie MsZ.
Napåòanie kapitálových príjmov v rozpoète mesta je nízke. Nie je doposia¾
dorieený odpredaj kúpaliska.
Primátor mesta uviedol, e bude vypracovaný dodatok ku kúpnej zmluve
s podmienkami, ktoré schváli mestské
zastupite¾stvo. Primátor mesta informoval o monosti získania finanèných
prostriedkov zo trukturálnych fondov
na výstavbu kanalizácie. Pomer krytia
financií je cca: fondy 80 %, mesto 20
%. Ak mesto získa finanèné zdroje,
bude realizovaná výstavba kanalizácie
v èasti Mást, na ktorú má mesto vydané stavebné povolenie. Poslanci zobrali rozbor hospodárenia mesta za I.
tvrrok 2003 na vedomie.
Veobecne záväzné nariadenie
(VZN) mesta
VZN o podmienkach drania psov
uviedol viceprimátor mesta MVDr. R.
Kazarka Mestská rada odporuèila MsZ
návrh VZN schváli. Prílohu tohto VZN
tvorí snímka z katastrálnej mapy
(vymedzenie plochy venèoviska) a
klasifikácia plemien nebezpeèných
psov v zmysle zákona. Poslanci VZN
mesta Stupava è. 1/2003 o podmienkach drania psov schválili
s úpravami.
Obèan na rokovaní zastupite¾stva

Na rokovaní sa zúèastnil aj obèan p.
Mader z ul. Hviezdoslavovej, ktorý iadal umiestni na rázcestie ul. Hviezdoslavova - Záhumenská dopravnú znaèku "zóna 40", upozorni vodièov z firmy A.S.A. Zohor, aby dodriavali rýchlos jazdy na komunikáciách, nako¾ko pri zvýenej rýchlosti robia ve¾ký
hluk a ohrozujú bezpeènos chodcov,
zabezpeèi vykonávanie kontrol motocyklov - spôsobujú neprimeraný hluk
v celom meste. iadal tie informáciu
kedy sa zaène výstavba dia¾nièného
nadjazdu, aby nákladné automobily zo
trkopieskov boli presmerované na
dia¾nicu (spôsobujú hluk a zneèistenie
mesta)
Interpelácie poslancov
Poslanec PaedDr. M. Gramblièka poukázal na parkovanie nákladných automobilov na ul. Novej. Ulica je bez chodníka èím sa zvyuje nebezpeèie úrazov chodcov.
iadal informáciu kedy sa bude realizova výstavba kanalizácie na ul. Novej a èi súèasou tejto investiènej akcie bude aj výstavba chodníka.
Poslanec Ing. R. Drakoviè iadal informáciu o umiestnení retardérov na
ul. kolskej a navrhol umiestni murované retardéry na ul. elezniènej.
Upozornil, e na vetkých komunikáciách v meste sa nedodriava predpísaná rýchlos jazdy. Informoval zastupite¾stvo o poiadavke obèanov z ul.
Vajanského, spojnice ulíc Záhumenská - Hviezdoslavova, aby tu boli
umiestnené retardéry. iadal doriei
parkovisko pri Albert Café a zabráni
prejazd pri základnej kole. Ulicu
elezniènú treba riei komplexne premiestnením kanálových vpustí do
chodníkového telesa. iadal zabezpeèi vodorovné dopravné znaèenie z ul.
Hlavnej na chodník ul. kolskej, pretoe tu hrozí nebezpeèie úrazu.
Poslanec Mgr. M. Prokop upozornil na
zhromaïovanie komunálneho odpadu pri kríi na ul. Novej. iadal riei
dopravnú situáciu na ul. Zdravotníckej
dopravnou znaèkou "zákaz zastavenia" pri predajni potravín. Poruovanie
dopravného znaèenia navrhol riei
pokutami. iadal umiestnenie dopravnej znaèky na ul. pri výmenníkovej
stanici JCI "daj prednos v jazde".
iadal vypracova zoznam stavieb vo
vlastníctve mesta v uívaní tretích
osôb - predloi na MsZ v mesiaci jún
2003. Zoznam pozemkov vo vlastníctve mesta predloi na zasadnutie MsZ

-3-

v mesiaci september 2003.
Poslanec MVDr. R. Kazarka poadoval
odstránenie divokej skládky pri rodinnom dome p. Mika.
Upozornil na neiadúci stav dopravnej
situácie na ul. Hlavnej - parkovanie
automobilov po obidvoch stranách
komunikácie. Vodièi zvlátnych strojov zo Zdruenia stupavských vlastníkov pôdy majú znemonený prejazd.
Poslanec J. Valachoviè iadal vysvetlenie preèo sa nepredkladá kadoroène správa o hospodárení portovej
haly. Ïalej iadal mesaèné predkladanie správ o èinnosti mestskej polície, predloi informáciu o financovaní
akcií z cestného fondu. iadal informáciu o tom, kto riei sanos obyvate¾ov ul. Vajanského a informáciu o
stave rieenia retaurácie "Karkulka".
iadal predloi na nasledujúce zasadnutie MsZ, t.j. dòa 26. 06. 2003, vecné plnenie akcií financovaných z cestného fondu v roku 2003 a navrhol
v pláne na tento rok zoh¾adni nezrealizované akcie z roku 2002.
Poslanec Ing. P. Mazúr iadal riei kriovatku ul. Marianska, Vyhnálkova,
Èulenova umiestnením dopravnej
znaèky "daj prednos v jazde".
Poslanec G. Bele iadal informáciu
kedy bude realizovaná výstavba oplotenia "sedliackeho dvora"?
Poslanec K. Janata poukázal na nehospodárne financovanie prostriedkov
vynaloených na opravu miestnych
komunikácií. Jedná sa o ul. elezniènú, Mariansku a Vyhnálkovu, kde napriek preinvestovaniu nemalých financií komunikácie nie sú v dobrom technickom stave a ulica Vyhnálkova nie je
doteraz dokonèená. Poadoval urýchlené rieenie sanosti p. Nemca,
ktorá poukazuje na výstavbu miestnych komunikácií Dielové I.
Rôzne
Poslanec K. Janata navrhol zvoli do
komisie stavebnej a rozvoja mesta obèana Ing. arch. Michala Huèka z ul.
Hviezdoslavovej. Poslanci hlasovaním
Ing. arch. Huèka zvolili za èlena komisie.
Záver
Primátor mesta poïakoval vetkým
prítomným za aktívnu úèas na zasadnutí mestského zastupite¾stva. Oznámil, e nasledujúce zasadnutie sa uskutoèní pod¾a schváleného plánu zasadnutí mestskej rady a mestského
zastupite¾stva dòa 26. 06. 2003.

Podpajtúnske zvesti
Nai jubilanti
Nedela ôsmeho júna popoludní
sa rozradostnila krásnou slávnosou. Opä kroky naich milých seniorov a senioriek smerovali do Spoloèenského domu,
kde v Klube dôchodcov milým
slovom, peknou hudbou, za prítomnosti starostu pána Vladimíra
Kubovièa a zástupcov sociálnej a
kultúrnej komisie, oslávili ich
ivotné jubileá. Hovoríme o Klube dôchodcov, ale keï sa pozrieme okolo seba vidíme samé mladistvé tváre plné toho typického
záhoráckeho humoru a radosti
zo ivota. Porozdávali ve¾a úsilia,
práce, lásky, obetavosti, ièlivosti
svojim blízkym i priate¾om. To, èo
vidíme okolo seba je aj ich dielom a máme im by za èo vïaèní.
Drahí nai jubilanti prajeme Vám
ve¾a Boieho poehnania, ¾udského astia, radosti zo dní sviatoèných i vedných, zdravia èo
najviac, aby boliestky menej boleli a vetko sa dalo prekona vo
vzájomnom porozumení a láske.
Prajeme Vám, aby Vás vai najblií chápali a vytvárali Vám milujúcu a tolerantnú rodinu. Vetko najlepie vám praje aj naa
redakcia.
Vzácnymi jubilantmi sú nai najstarí obèania pani Genovéva
Poláková, ktorá sa doíva 93
rokov a 90 roèní jubilanti sú páni
Anton Èech a Ján Ivák.
Krásneho ivotného jubilea sa
doívajú aj nai mladí jubilanti.
Pani Angela Lenèéová, Mária
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Pokorná, Mária Vilémová, Ján
Pokorný, Pavlína Boráková, Jozef Macánek, Frantika Antalicová, Emil Drobnica, Genovéva
Kralovièová, tefan Hesterényi,
Pavel Hornák, Hermína Antalièová, Ján Kaiser, Jozefína Antalová, Mária Hrdinová, Vilma Janatová, Rozália Breitschaftová,
Frantika Papíková, Jozef Bilaèiè, Matilda Ragasová, Elena
Drahoová, Mária Besedièová,
Anna Liïáková, Mária Mihalovièová, Viliam Osuský, Emília
Osuská, Anna Mikletièová, tefan Draho, Anna Pospiová, Terézia tepková, Eva Juraèièová,
Antónia Vlèková, O¾ga Romanová, tefánia Dobrovodská.
Vetkým srdeène blahoeláme.
Zvlá krásnym jubileom je oslava 50 rokov spoloèného ivota.
Drahí nai jubilanti podávame
Vám symbolickú kyticu slov uviazanú s neskonalého obdivu vaej
vzájomnej lásky, tolerancie a plného poehnania, e ste spolu
vydrali v dobrom i zlom prekonali ste vetky úskalia a odovzdali vaim potomkom i nám vetkým posolstvo ¾udskej lásky a
oddanosti. Nech sú Vae ïalie
roky plné poehnania a porozumenia od vaich detí zdravia a
astia. Srdeène blahoeláme.
Pädesiat rokov spoloèného ivota oslávia manelia Frantiek
Granec a Helena rod. kopková
Anton Plunar a Júlia rod. Koicová, tefan Kahánek a Ruena
rod. Nováková.
/Skog/

Ako ïalej - pre nás vetkých
- anketa o stretnutí Súsedé súsedom

Na zaèiatku augusta sme si u zvykli,e sa stretneme na pomedzí
Záhorskej Bystrice a Marianky, aby sme utuili dobré susedské vzahy a urobili nieèo pre rados sebe i iným.
Spievali starostovia, súaili sme vo viazaní kytíc z polných kvetov,
preahovali sa lanom, aby sme zistili, e obidva tábory majú chlapov
ako sa patrí, spieval Elvis z Marianky, ba aj pravý countrysti nám predviedli svoj týl. Ani sa to nezdá ale bolo toho dos. Èo poviete?
Pomôete vymyslie nieèo nové, èo by zlepilo náladu, vymysleli by
sme èosi, èo tu ete nebolo? Pomôte vymý¾a, veï je to pre nás
vetkých. Svoje podnety môete hodi do schránky pred Miestnym
úradom v Záhorskej Bystrici, alebo proste zatelefonova na 02/ 6595
6210 alebo 6595 6110 p. Dobièkovej. Tak isto v Marianke na miestny úrad môete zavola alebo napísa svoje návrhy. Prosíme, aby ste
tak urobili do polovice júla, aby sme mohli akciu pripravi pod¾a
vaich elaní.
/Skog/

Konèí sa opä jeden kolský rok

kolský rok 2002 - 2003 bol netypický. Bol to prvý rok, keï základné
kolstvo pripadlo pod miestne úrady, stredné koly spod Krajských
úradov postupne preberajú VÚC a do zloitej situácie sa dostávajú
kolské intitúcie s celoslovenskou pôsobnosou, umelecké koly
a zariadenia pre deti a mláde handicapovaná. Bilancova je zavèasu.
Vetko má svoje pre a proti. Napriek tejto zloitej situácii prajeme
vet-kým pedagógom v Materskej kole, Základnej kole, Strednému
od-bornému uèiliu energetickému, Diagnostickému centru pre
mláde krásne prázdniny. Ïakujeme za zodpovednú a namáhavú
prácu pri príprave naich detí do ivota. Naim iakom vo vetkých
typoch kôl prajeme dobré výsledky a pekné prázdniny.
Sme pyní aj na okresnú víazku biologickej olympiády iaèku 6. roèníka Simonu ebíkovú a na druhom mieste umiestnenú Denisu Rácovú. Ïakujeme aj vetkým iakom, ktorí nás na matematickej olympiáde reprezentovali a na mnohých ïalích súaiach. Sme na vás hrdí
a aj na vaich uèite¾ov, ktorí vás dobre pripravili.
/Skog/

Miestny úrad Záhorská Bystrica a Kultúrna komisia
pri MZ Bratislava-Záhorská Bystrica
pozývajú na 11. roèník folklórneho festivalu

"S Bystrièanma pri muzice"
dòa 14. júna 2003 (sobota)

Program
15.00 - Krojovaný sprievod s maoretkami od miestneho úradu do
spoloèenského domu. Do kroku hrá dychová hudba p. M. Bilaèièa
15.30 - Ukonèenie rezbárskeho sympózia "Návrat ku koreòom"
a predstavenie diel
16.00 - Otvorenie, Pieseò o Bystrici, príhovor starostu Vladimíra
Kubovièa
16.20 - Folklórny súbor z Kuklova
16.40 - Detský folklórny súbor z Kuklova
17.00 - Súbor Matice slovenskej zo Záhorskej Bystrice
17.20 - Detský folklórny súbor Èervený mramor z Tardós
(Maïarsko)
17.40- Folklórny súbor Poleno z Bratislavy
18.00 - Folklórny súbor z Rohoníka
Ukonèenie podujatia
19.00 - 04.00 - Taneèná zábava - hrá dychová hudba Vajnoranka
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Hody, hody, nae hody...

Jún akoby roztvoril plné vrece kultúry a duchovných hodnôt a plným
priehrtím rozdával tú správnu atmosféru. V nede¾u 8.6.2003 sa stretneme s jubilantami, cez týdeò 9. -14. júna sa budeme tei na krásny záitok z drevárskeho sympózia a v sobotu 14. júna vypukne folklórna slávnos "S Bystrièanma pri muzice", oslávime sviatok Turíc,
nakoniec sa budeme tei na kadoroènú slávnos hodov. Treba si
pripomenú, e táto slávnos súvisí so sviatkom patrónov Záhorskej
Bystrice sv. Petra a sv. Pavla, ktorým je zasvätený aj kostol. K hodom
patrí dobrá nálada,stretnutia s blízkymi i priate¾mi a neodmyslite¾ná
hodová zábava. Táto bude troku iná, napínavejia, prezradíme vám,
e bude hra skupina SELECT, e vstupné bude pre kadého prijate¾né a bude aj prekvapenie. Urèite príïte, okrem skvelej zábavy
budete môc zai aj nieèo pekné a zaujímavé. Viac neprezradíme,
lebo by to nebolo prekvapenie. /Skog/

Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Pä otázok poslancovi miestneho zastupite¾stva
pánu Martinovi Besedièovi
PpZv: Ste najmladím poslancom zastupite¾stva a Vá poh¾ad bude smerova k rozvoju
aktivít pre mladú generáciu.
Aké výhody a nevýhody vidíte
v tomto postavení?
p. Martin Besediè: S odpoveïou na otázku zaènem od konca.
Do decembrových komunálnych
volieb som vstupoval ako najmladí kandidát a bol som poteený dôverou, ktorú mi Bystrièania dali svojimi hlasmi. Cením
si ju o to viac, e mali na výber
¾udí s bohatími skúsenosami,
bývalých poslancov zastupite¾stva i odborníkov z mnohých
oblastí. No na rozdiel od nich
som azda ako organista farského
kostola ¾uïom viac na oèiach i
"na uiach". Nevýhod môjho
veku je zdá sa viac. aké je orientova sa v sporoch, kauzách a
vlastníckych vzahoch, ktoré sa
rieia u celé roky. Pravda sa
stráca (lebo ju má kadý) a
prichádzajú súdy. Na druhej
strane mám azda lepiu predstavu o potrebách mladých ¾udí,
ako i víziu akým smerom by sa
mali vyvíja.
PpZv: Aké sú priority Váho volebného programu?
p. Martin Besediè: Vetky volebné zoskupenia sa vo svojich volebných programoch zhodovali
v základných otázkach. Dôraz sa
kládol na investièné aktivity rozvoja obce, podpory podnikania,
vytvárania podmienok pre investorov, dopravnú situáciu...... Vo
volebnom programe, ktorý príjme zastupite¾stvo by vak nemal
chýba akcent aj na duchovný
a kultúrny rozvoj naej mestskej
èasti. Musíme upriami svoju pozornos na dorastajúcu generáciu, podchyti a zve¾aïova v nich
to dobré, na èo by nám mala
slúi i Základná kola, ktorá je
dnes u naa. Spolupráci so kolou prikladám do budúcnosti ve¾ký význam. Mám snahu podpori
rozvoj regionálnej výchovy na
naej kole.
PpZv: Èo by ste v Záhorskej
Bystrici chceli rozvíja a èo by
ste chceli zmeni?
p. Martin Besediè: U dlhiu dobu mi leí na srdci skutoènos
ako málo toho vieme sami o se-

be a ako málo toho vedia nae
deti. Zaèína absentova zdravý
lokálpatriotizmus, hrdos na
vlastnú kultúru, folklór i dejiny
naej obce. Pre nau mláde u
výraz "Záhorák" znie takmer ako
nadávka, dialekt sa vytráca. Stali
sme sa Bratislavèanmi, èoskoro
budeme "Európanmi", no prestávame by Bystrièanmi. Ospravedlòujem sa ak preháòam, no ja to
tak vnímam. Chodí mi po rozume
viacero príkladov, kde treba zaèa. Máme chrámový zbor, folklórny súbor, dychovku. Ale máme pre ne dorast? A práve tu sa
naskytá príleitos spolupracova
so Základnou umeleckou kolou,
ktorá má v Záhorskej Bystrici
poboèku. Treba cie¾avedome
profilova zameranie detí na
spev, dychové nástroje a ¾udový
tanec. To, èo máme treba zachováva a ïalej rozvíja. V terajom
èase sa u rozbehli práce na príprave historicko-národopisnej
monografie Záhorskej Bystrice,
ktorá bude reprezentova nau
mestskú èas navonok, a ako
pevne verím, budeme v nej nachádza to, èo sme o sebe u
dávno zabudli.
Meni treba postoje a predsudky ¾udí. Zabudnime na hru na "
starých a nových" Bystrièanov.
Prichádzajú medzi nás úasní ¾udia, ktorí majú Bystrici èo ponúknu. Presviedèam sa o tom
denno-denne v ivote naej farnosti. Viacerí z nich nesmierne
obohatili nae prostredie, aktívne
sa zapájajú do práce s mládeou
i do ivota celého spoloèenstva.
Meni treba pohodlnos a nezáujem ¾udí, snai sa ich viac zapája do obecného diania, podnecova k angaovanosti, pestova
spolupatriènos, ale hlavne vzájomné stretávanie sa. Treba búra
bariéry medzi generáciami, starí
musia i s mladími, aj prostredníctvom spoloèných kultúrnych
podujatí a zábav.

z ktorých srí rados a odhodlanie nezitne pracova pre Bystricu. Obetujú mnostvo svojho èasu pri organizovaní a samotnom
zabezpeèení priebehu podujatí,
ktoré sa teí záujmu Bystrièanov. Ve¾mi povzbudzujúcou bola
pre mòa hojná úèas na Faiangovom reprezentaènom plese
a Stavaní máje. Neocenite¾ná je
spolupráca s Klubom dôchodcov. Dúfam, e v podobnom duchu sa bude nies aj folklórny festival "S Bystrièanma pri muzice",
vrchol kultúrneho diania v obci.
Na jeseò tohto ruku by sme radi
pripravili výstavu starých kalendárov a vrátili sa k dôstojnému
organizovaniu jesenných trhov
na Ul. Èsl. tankistov, kde by návtevníci mohli priamo navtívi
ro¾nícke dvory predávajúcich.
Perspektívy rozvoja kultúry závisia od ochoty ¾udí spolupodie¾a sa na nej. Miestne zastupite¾stvo kreovalo komisiu na prípravu návrhu na vyuívanie Spoloèenského domu. Vytvoril sa tak
priestor na prezentovanie nových
akcií na obohatenie kultúrneho
ivota v naej mestskej èasti, èi

PpZv: Ste predseda kultúrnej
komisie, aké perspektívy vidíte
v rozvoji kultúry v Záhorskej
Bystrici?
p. Martin Besediè: Aj keï sa to
mono niekomu nezdá, práca
v kultúrnej komisii patrí medzi tie
nároènejie v porovnaní s inými
komisiami. Zdedil som vak skupinu úasne zanietených ¾udí,
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u ide o hudobnú, taneènú, èinohernú produkciu, prípadne vyuitia priestorov na výstavné úèely.
Naou snahou do budúcnosti
bude i naïalej udriava priate¾ské a kultúrne väzby s moravskou druobnou obcou Brumovice.
PpZv: Èo by ste chceli na záver
odkáza obèanom Záhorskej
Bystrice?
p. Martin Besediè: V prvom rade
by som vyuil tento priestor na
propagáciu kultúrnych podujatí,
ktoré nás bezprostredne èakajú.
Folklórny festival "S Bystrièanma
pri muzice" prepojený s rezbárskym sympóziom "Návrat ku koreòom" a Bystrická hodová zábava, organizovaná spolu s farským úradom. Bude to príleitos
na vzájomné zoznámenie sa najmä s novými spoluobèanmi Bystrièanmi a ich uvedenie do ivého
spoloèenstva obce. Prijímajme
ich s radosou a ústretovosou,
inak sa nám budú naïalej vzïa¾ova a zatvára sa za bránami
svojich dvorov.
Zhovárala sa Dr.korvanková

Návrat ku koreòom - Rezbárske sympózium v Záhorskej Bystrici

Prechádzky lesom, èerstvá vôòa dreva, kresba jeho veènej krásy na letokruhoch,
oèarúva vetkých, ktorí h¾adajú symetriu a súlad v spojení s prírodou. Tým viac
oèarúva tých, ktorí v tejto hmote nachádzajú aj duchovný rozmer,sochárov.
Pretavujúc imaginárnu hmotu na tvar vypovedajúci o jej vnútornej hodnote
vytvárajú esteticko - etickú hodnotu pripomínajúcu svojou krásou, e príroda
okolo nás je veèná a poskytuje nám monos vyjadrenia a nachádzania nových
dimenzií sveta. Nie kadému je dané, aby tento poh¾ad vedel pretvori do
umeleckého tvaru a aby mu vedel da aj umeleckú formu. Obdivujeme èarovný
svet tvorby v jeho jedineènosti a mnohorakosti, snaíme sa pochopi jeho
umelecký a èloveèenský odkaz. Toto vetko bude vrcholnou mierou dopriate aj
naim obdivovate¾om umenia v Záhorskej Bystrici vïaka majstrovi dláta a dreva
pánu Alojzovi Machajovi, ktorý sa rozhodol venova podujatie "Návrat ku
koreòom" svojim priaznivcom a obdivovate¾om. Drevárske sympózium s workshopom sa bude kona v dòoch 9. - 14. júna 2003 v Záhorskej Bystrici pri
Spoloèenskom dome,kde si budete môc pozrie priamo tvorbu sôch, ktoré po
ukonèení sympózia ostanú majetkom Záhorskej Bystrice a budú zdobi nau
obec. Diela majstra Alojza Machaja sú naej verejnosti dobre známe. Poznáme
jeho Galériu v prírode v Plaveckom tvrtku, alebo jeho dielo Betlehem drevených
sôch v ivotnej ve¾kosti, ktorý mohli obdivova návtevníci vianoènej Bratislavy,
èi nádherné dielo Posledná veèera. Majster so svojou charizmou má ve¾kú silu
pritiahnu aj iných k tejto tvorbe a èiní tak s entuziazmom vlastným skutoèným
umelcom. Spolu s ním budú na sympóziu tvori aj páni sochári Milan Mièienka,
Jozef Barta, Ján Palko, Duan arkan. Ak chcete vidie ako sa z kmeòov dreva
postupne vynoria tváre naich patrónov sv. Petra a sv. Pavla, alebo dievèiny
v naom kroji, èi ro¾níka príïte sa na ten malý zázrak pozrie. Sympózia sa
zúèastnia aj nai iaci Základnej koly s paniami uèite¾kami - výtvarníèkami
Sakáloovou a Púèikovou a veríme, e ich táto skúsenos podnieti k vlastnej
tvorbe.Toto podujatie, ktoré je súèasou kultúrneho leta v Záhorskej Bystrici
Bratislave nám signalizuje, e Záhorská Bystrica drí krok s kultúrnou úrovòou
vyspelých regiónov a dbá na obohatenie svojich obèanov o kultúrne záitky.
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Zohor

HOKEJISTI ZOHORA ZNÁMI U AJ ZA MOROM

Dòa 2. a 3. mája 2003 sa v Praskej Pegas Aréne konal hokejový turnaj, na ktorom sa zúèastnili aj hokejisti Zohora. Na tomto turnaji bojovalo, okrem zohorského tímu aj jedno mustvo z USA, konkrétne
z Bostonu a nieko¾ko celkov z Èeskej republiky. Spolu tu bolo 10
drustiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V naej skupine sme
skonèili na treom mieste. No v baráovom zápase o postup do prvej

päky sme neastne prehrali na trestné strie¾ania. Dostali sme sa teda
do skupiny, v ktorej sa hralo o ieste a desiate miesto. V tejto skupine sa nám darilo ove¾a lepie. Vo ve¾mi dôleitom zápase o výhru
v skupine sme porazili u spomínaný kolektív z USA.
Umiestnili sme sa napokon na iestom mieste. Naa bilancia bola
dobrá. 4 výhry, 2 remízy a 3 prehry. Chystajú sa aj ïa¾ie podobné turnaje, o ktorých budeme naich fanúikov urèite informova v Podpajtúnských zvestiach. Touto cestou by sme ete chceli poïakova
naim sponzorom, ktorí nám prispeli na dresy, na ktorých dominuje
zohorský symbol - cibu¾a. Ete raz ïakujeme vetkým sponzorom, a
ak by mali niektorí ¾udia zo Zohoru i okolia záujem trocha nám
finanène pomôc, budú ve¾mi vítaní. Bliie informácie dostanete na
tel. èísle: 0905 327 892.

MDD v Zohore

Posledná májová sobota bola
pre deti v Zohore ve¾mi pekným
a zábavným dòom. U skoro ráno o 9 hod. sa zaèal zaujímavý
program. Vetci sa stretli na kolskom ihrisku a ma¾ovali na steny
krásne kresby. Niektoré deti ma¾ovali aj samy seba navzájom.
Kadý maliar si zaslúil sladkú
odmenu. Na spestrenie dopoludòajieho dòa MDD hrala do tanca aj do spevu naa mladá zohorská skupina "Vypráané nohy
z gauèa". Deti z plného hrdla
spievali, uèili sa nové ukazovaèky, tance...
Radostné tebotavé detské
hlasy prebudili zvieratká v lese leva, papagája, zajaca a navtívil
nás aj malý moula, ktorý spolu
s ostatnými zvieratkami sa tie
pridali do tanca. Chlapci zo
skupiny "Vypráané nohy z gauèa" svojím originálnym prejavom
ukonèili dopoludòajie oslavy,
deti sa rozpàchli domov odpoèinú si a nabra energiu.
O druhej zaèal ve¾ký program
na futbalovom ihrisku. Deti sa
pomaly zhromaïovali a netrpezlivo èakali, èo sa bude dia.
Z neba priletela do Zohoru princezná Jasnenka a s¾úbila nám
krásne slneèné poèasie. Úvod
patril dobre vycvièeným psíkom
a ich pánom z Malých Levár.
Ukázali nám ako vedia cvièené
psy na povel teka, chodi za
pánmi atï. Deti asi najviac zaujala naháòaèka zlodeja so psom
a úspené dolapenie kriminálnika. Aj nai mladí poiarnici nám
predviedli rýchle rozloenie hasièských hadíc, ale koda, e my
spálení ¾udia sme neboli terèom
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ich poiarneho útoku. Ïalej si
mohli deti vyskúa svoje jazdecké schopnosti na koníkoch alebo
si urobi okrunú jazdu dedinou
na voze. Najviac sa vak teili na
ve¾kú súa, v ktorej si mohli
zmera sily. Za desa splnených
úloh dostal kadý malé prekvapenie - hraèku a hot-dog. Bolo
radosou pozera na usmievavé
detské tvárièky, ako sa teia
z kadej zvládnutej úlohu. Po
rozdaní darèekov sme sa presunuli k Ponorke, kde nás u
èakal "TERMIX" - rozpávkove
duo. Spolu s princeznou Jasnenkou nás zaviedli do ríe rozprávky, plnej zaujímavých bytostí, nástrah, ale aj radosti, spevu a tanca. Nechcelo sa nám vráti spä
do normálneho beného ivota,
ale bolo naèase opusti ríu fantázie, lebo nasledovalo vystúpenie majsteriek Slovenska v aerobicu Adriany Bittnerovej a Katky
Holej. Nakoniec nám skupina
VEGA predstavila svoje nové CD
pod názvom "Vetci túia po
láske" a pani starostka im poïakovala za úspené reprezentovanie naej obce.
A èo má by po dobrom strávenom dni? Poriadna diskotéka
ukonèená ve¾kolepým ohòostrojom.
Deti Zohora, ktoré sa zúèastnili
osláv MDD ïakujú vetkým organizátorom, ktorí sa podielali na
príprave a realizácii tohto nezabudnute¾ného dòa. Obecný úrad
chce poïakova vetkým sponzorom, ktorí prispeli finanène
alebo darom. Ïalej ïakuje obèianskemu zdrueniu Roconabe,
ktorá ve¾kou mierou prispela
k úspenému priebehu tohto
SUPER DÒA.
Ete raz vetkým ve¾ká VÏAKA!

Zohor

Podpajtúnske zvesti

Zo zasadania Obecného zastupite¾sva v Zohore (OZa)
konaného dòa 6. 6. 2003
Jedným z bodov rokovania OZa
bola správa zo zasadnutia komisie výstavby, P a ÚP, ktorú predniesol predseda komisie pán
Frantiek Hubek.
- na návrh komisie výstavby, P a
ÚP OZa schválilo koneèný návrh
urbanistickej túdie lokality Dolná ulica - "ZÁHUMENICE I"(pokraèovanie ulice Na Záhumní)
spracovaný zhotovite¾om - Ing.
arch. Evou olnayovou, Ateliér
Olympia, Bratislava. Zároveò
OZa poverilo OcÚ v Zohore splni si finanènú povinnos voèi
zhotovite¾ovi urbanistickej túdie
obytnej zóny Záhumenice I. Ateliéru Olympia v zmysle uzavretej zmluvy o dielo è. 5/2002 zo
dòa 29.11.2002.
- v ïalom bode komisia doporuèila a OZa schválilo vypracovanie
dodatku k podanému návrhu na
rozírenie zastavaného územia
v zmysle schváleného ÚPN obce
Zohor èo znamená, e hranice
zastavaného územia obce Zohor
budú rozírené o vetky lokality
v zmysle ÚPN obce Zohor naraz.
- OZa zobralo na vedomie informáciu pána Richarda Haramiu FITNES, Kvetná 34, 900 51 Zohor
o rozírenie sluieb o klasickú
masá vo fitnes v priestoroch bývalého skladu v rámci otváracích
hodín
- komisia v ïalom prerokovala
iadosti obyvate¾ov ktoré neboli
meritom rokovania OZa a to iadosti o odkúpenie obecných pozemkov, kde v jednej èasti OZa
súhlasilo s uívaním pozemku
a schválilo predloený návrh komisie a iadosti druhej nevyhovelo, nako¾ko sa v danej lokalite
v zmysle ÚPN obce Zohor pripravuje IBV a obecné pozemky v tejto lokalite budú obèanom ponúknuté na predaj formou draby.
- Stavebná komisia prerokovala
èinnos spoloènosti EKOTIPS.
Kontatovala, e svojím konaním
zneèisuje ivotné prostredie
a okolité pozemky v blízkosti prevádzky a na OcÚ boli znesené
sanosti obèanov. Starostka na
OZa informovala poslancov
o prebehnutí stavebného konania zo dòa 3. 6. 2003 na OcÚ
v Zohore, na ktoré boli prizvaní
predstavitelia spoloènosti EKOTIPS, JURKY-HAYTON za úèasti
prokurátora JUDr. Vaneka, kde
bol daný prís¾ub nápravy zo stra-

ny konate¾a spoloènosti EKOTIPS. Stavebná komisia kontatovala, e uvedenú situáciu bude
monitorova a v prípade nedodrania dohôd príde k postihu
v zmysle zákona.
- OZa v rôznom prerokovalo aj
urbanistickú túdiu obytnej zóny
bývania s pracovným názvom
"BENÁTKY", kde kontatovalo, e
èo v najkratom èase bude
Obecný úrad v tejto lokalite postupova v súlade s postupmi, ktoré boli vykonané v lokalite Záhumenice - (verejné prerokovania zoh¾adnené záujmy jednotlivých
vlastníkov a uívate¾ov, pomoc
pri vyh¾adávaní dokladov o vlastníctve, konzultácie so spracovate¾om
urbanistickej
túdie
a pod.) Preto by bolo potrebné,
aby u dnes jednotliví vlastníci
mali svoje predstavy o tom, ako
v budúcnosti naloia so svojím
pozemkom.
- OZa schválilo rozvojový plán
obce Zohor

2002 na úsek kolstva vo výke
238.000,- Sk
Stanovisko obce je, e poiadavka MF SR je v rozpore s èl. 71
Ústavy SR, so zákonom è. 369/
1990 o obecnom zriadení, so zákonom è. 303/1995 o rozpoètových pravidlách.
- OZa schválilo smernicu urèujúcu finanèné limity:
- Obstarávanie tovarov a sluieb
vo výke 250.000,- Sk
- Obstarávanie práce vo výke
500.000,- Sk bez DPH
- OZa schválilo príspevok na
èiastoènú úhradu neinvestièných
výdavkov s výnimkou mzdových
predpisov predkolského zariadenia vo výke 100,- Sk mesaène na jedno diea.
- OZa zobralo na vedomie správu

Ïalím bodom z rokovania OZa
bol rozbor plnenia rozpoètu Obce Zohor za I. tvrrok 2003
a správa zo zasadnutia finanènej
komisie
- OZa na návrh komisie schválilo
dodatok è. 2 k Zásadám o podmienkach a postupnosti pri
obehu úètovných dokladov, ktorý
urèuje èíslovanie pre jednotlivé
druhy úètovných dokladov
- na návrh komisie OZa po pripomienkach poslancov OZa
schválilo zvýenie minimálnej
mzdy starostky obce o 1,68 násobok. Minimálna mzda pre starostku obce od 3000 - 5000 obyvate¾ov predstavuje 2,41 násobok priemernej mesaènej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve (táto v súèasnosti
predstavuje 13.511,- Sk)
- nako¾ko Ministerstvo financií
zaslalo úpravu decentralizaènej
dotácie na úseku kolstva na rok
2003 v èasti bené výdavky OZa
schválilo navýenie rozpoètu
v èasti transfery pre Z vo výke
563.300,- Sk a pre M vo výke
305.500,- Sk v príjmovej aj vo
výdavkovej èasti
- na základe odborného stanoviska advokátskej kancelárie
OZa schválilo prípis MF SR oh¾adom poiadavky o vrátenie èasti
dotácie pridelenej na II. Polrok
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kultúrnej komisie o celoobecných oslavách MDD.
- OZa schválilo predloenú dohodu prijatú na rokovaní dòa 7. 5.
2003 medzi obcou Zohor, FC Zohor a TK Zohor o usporiadaní vyuívania obecného pozemku za
úèelom vytvorenia priestoru pre
výstavbu tenisovej haly a vyvolaných investícií.
- Ïalej prerokovalo prípis prezidenta Policajného Zboru plk.
JUDr. Antona Kujicha, ktorý odpovedal na list starostky obce
oh¾adom znovuzriadenia obvodného oddelenia PZ v Zohore
(prerokované na minulom OZa).
Po pretudovaní a zhodnotení
situácie plk. JUDr. Kujich nesúhlasí s naou poiadavkou.

Obecný úrad ZOHOR
srdeène pozýva vetkých obèanov ZOHORA
a okolia na

1. HODOVÝ JARMOK

ktorý sa bude kona 12. JÚLA 2003 od 7. hodiny pri
KULTÚRNOM DOME
a po celej OBCHODNEJ ulici (pri kole).
Zároveò chceme pozva vetkých remeselníkov
a predajcov, ktorí majú záujem zúèastni sa tohto jarmoku.
Vetci ste srdeène vítaní!
Dòa 28. 5. 2003 navtívila obec Zohor delegácia 32 nemeckých turistov. Starostka ich privítala na obecnom úrade. Zaujímali sa o rozvoj obce, sociálnu starostlivos, rieenie meninových otázok a aktivity obce. Medzi iným navtívili kostol sv. Margity Antiochijskej, modernú zohorskú èistièku odpadových vôd, Kultúrny dom a odchádzali s dobrým dojmom.

"Vïaka Ti mama....."

Dòa 11.mája 2003 bol kultúrny dom v Zohore plný usmievavých
tvárí. Ten deò patril "vetkým mamièkám."
Veï preèo by sa neusmievali?
Pekný a bohatý kultúrny program, pásma básní, piesní, tancov a
milých slov rozohrialo kadú duièku.
Aj ve¾ké srdce na javisku ozdobené kvetmi a milé darèeky, ktoré
pripravili iaci zo Základnej koly vyjadrili úctu a vïaku mamièke. e
si to kadá jedna zaslúi, to dobre vieme.
... Lebo mama je kamarátka, uèite¾ka, vychovávate¾ka, kuchárka,
upratovaèka, je proste vetko.
... Ona je tou, èo cítila ná prvý pohyb, ona preila
boles, keï sme prili na svet.
Darovala nám prvý dych. reè, prvé krôèky, prvý úsmev, darovala
nám seba.
- Mama, bola si vôòou
pri strome poznania
v bláznivom objatí sveta.
- Uzlíkom vzácnych chví¾
na ceste h¾adania,
najbliou duou.
"Vïaka Ti mama..."

Podpajtúnske zvesti
KREÈOK LOJZKO

Na dovolenku s dieaom
Chceli by sme ís na dovolenku
k moru s naou dcérou, ktorá
bude ma v lete desa mesiacov.
Obávame sa vak, èi vydrí nieko¾kohodinú jazdu autom.
Nie je moné presne poveda od
akého veku diea zvládne cestu
bez problémov, pretoe reakcie
detí sú èasto nevyspytate¾né
a nedajú sa predvída. Cesta do
prímorských oblastí obvykle trvá
nieko¾ko hodín a èasto ju sprevádzajú horúèavy, teoreticky ju
vak môu zvládnu aj malé bábätká. Najdôleitejia je pohodlná autosedaèka, kde môe diea
spa. Èas, keï bude bdie, vyplòte zábavou s hraèkami a vyuite
ho na prestávky. Pri cestovaní je
toti dôleité, aby ste nenaruili
jeho biorytmus, na ktorý je zvyknuté. Keïe jazda autom je èas-

to pre deti upokojujúca, mnohé
prespia aj ve¾ký kus cesty. I tak
ich vak treba sledova a poskytnú im dostatok tekutín, aby neboli dehydratované. Pri jazdách
autom sa zásadne odporúèa klimatizácia, a nie vetranie cez okno, ktoré môe deom spôsobi
zápaly uí a oèí. Samozrejmosou by mali by ochranné kryty na
sklách, a takisto pokrývka hlavy.
Dávajte pozor aj na zapareniny
v plienkach a doiète detskej pokoke dostatoèné "vetranie" poèas prestávok. Hoci cestovanie
s malým dieaom spôsobí rodièom viac starostí, pretoe musia
myslie na mnostvo drobností,
ktoré ich ratoles potrebuje,
samotné deti to väèinou zvládnu dobre, len sa treba prispôsobi ich potrebám.

Ako si nae deti predstavujú svoje mesto
Stupava - Stupavskí tretiaci na hodine
výtvarnej výchovy mali za úlohu nakresli a napísa, ako si predstavujú
svoje mesto a èo im v Stupave chýba.
Dobrý nápad, opýta sa deväroèných
detí, naej budúcej generácie na názor,
pre-toe vetky plány, ktoré pripravujú
"dospeláci" sú vlastne pre nich. Deti
vypracovali projekty a z námetov vyberáme:
l Predstavujem si týmto projektom
nový zábavný park (lunapark) v Stupave. Predstavujem si ho pri Kultúrnom dome. (Jakub Majko)
l Chcem, aby postavili ihrisko pri bazéne a aby opravili starý bazén. (Lucia
Sopúková)
l Týmto projektom chcem vyjadri rados a ako sa deti zabávajú. Ja by som
chcela, aby sa deti dobre cítili na novom ihrisku. (Klaudia Tóthová)
l Chcela by som zmeni starú kolu
na detský kútik. V tom kútiku by sa deti
mohli nauèi spieva, stara sa o prírodu, portova, hra na nástrojoch, nauèili by sa tu cudzí jazyk. (Lucia Slezáková)
l V Stupave by som chcela ve¾ké
ihrisko s kúpaliskom. Bolo by pred Kul-

túrnym domom a aby bolo pekné, udriavané a nikto by tam nezahadzoval
odpadky. (Barbora Turoková)
l Chcela by som, aby boli ¾udia astní, aby sa nezneèisovalo ivotné prostredie. Týmto si predstavujem nový
národný park. Chcem aby v òom boli
zvieratá a ve¾a nových a astných návtevníkov. Mohlo by tam by ve¾a potokov a vrchov a ten národný park by
skrá¾oval Stupavu. (Marianna Volná)
l Chcela by som, aby v Stupave bol
namiesto Karkulky detský kútik, so
vetkým, èo majú deti rady. Ale hlavne,
aby tam bola vyhliadková vea, z ktorej
by sa dali pozorova hviezdy. A to hlavné, aby bol park pre deti zadarmo.
(Veronika Kachaòáková)
l Chcela by som, aby tu bola ve¾ká
jazdiareò a v nej ve¾a koní. Namiesto
ve¾kých domov by sa na lúkach pásli
kone. A dalo by sa tam jazdi. Mohla by
tam by jazdiareò pre deti. Namiesto
ve¾kých chodníkov by tam boli krásne
stajne s výbehom pre koníky. Koneène
by boli koníky astné a zdravé a deti
by mali z nich rados.
(Claudia Beleová)

Tma. Niè len tma. Vlastne tma a ja, kolský kriatok Marcel. Tma, ja
a dve hodiny v noci. Èo vôbec robím pri 8. A v noci o 2.00 hod.?! Nieèo mi nedá spa. Ale èo?! Opä to poèujem! To nie je skostolným poriadkom. O druhej v noci v kole nemá nik èo robi! Pomaly otváram
dvere (som super odvány), pomaly vchádzam do triedy (bodaj by
som nebol odvány, veï som nevidite¾ný) a....
"Ahoj. Èo tu, prosím a robí?!" pýtam sa. "Ako si sa sem vôbec
dostal?! Pre ten rámus, èo robí nemôem spa. No, hovor u!"
"Ahoj. A prepáè. Som kreèok a volám sa Lojzko. Bývam tam v tej
klietke, èo je vo vitríne matematiky. U ma to tam fakt nebavilo a tak
sa tu pokúam naostri svojim kamarátom iakom ceruzky. Netuil
som, e je okrem mòa ete niekto teraz v kole. Prepáè."
Ospravedlòoval sa mi Lojzko. (neviem, èi som vám u spomenul, e
vetky zvieratá ma vidia, rozumejú mi a ja rozumiem im)
"A ako si sa vôbec dostal do koly, Lojzko?"
"Kamaráti, vlastne vtedy ete neboli moji kamaráti, iaci 8. A si ma
kúpili a dali sem. Vie, mám ich naozaj rád, ale ove¾a radej by som
býval u niekoho z nich doma."
"Preèo? Tebe sa tu nepáèi?" bol som zvedavý.
"Nie, páèi sa mi tu. Ale vie, cez vyuèovanie je tu fajn aj keï na môj
vkus príli ve¾a uèenia, ale keï kamaráti odídu domov je mi ve¾mi
smutno a v noci sa sám aj bojím." Priznal sa Lojzko.
V tom som dostal super nápad a keï som ho povedal Lojzkovi, ten
nadene súhlasil. Staèilo len poèka do rána.
Práve hodiny odbili 6.30 a u aj poèujem na chodbe vravu. (nae
pani upratovaèky si urýchlene vymieòajú najnovie klebety) Dal som
znamenie kreèkovi Lojzkovi, ten neváhal a vyrazil.
"Ááá...Pomóóc...." krièali pani upratovaèky povyliezané po stolièkách, stoloch, dokonca tie zdatnejie aj na zábradlí schodiska. Ale
Lojzko nezahálal, behal a behal a behal (to aby si mysleli, e ich je
viac) a upratovaèky piali a piali.....
"Èo sa to tu deje?!" ozval sa hromový hlas zo schodov. (pán riadite¾
vie fakt riadne reva, pardón hlasno rozpráva)
"Behajú tu myi, pán riadite¾."
"Toto, e sú myi?! Keby ste vetku energiu do vrieskania a vylezania po... to sami len zdá (práve mu padli oèi na najzdatnejiu pani
upratovaèku, ktorá bola vylezená na skrinkách na kabáty)...videli by
ste, e je to len jeden jediný kreèok, ktorý sa vás bojí asi viac ako vy
jeho!" utrel si vreckovkou spotené èelo a pokraèoval. "Pozliezajte,
prosím vás, ja sa o toho kreèka postarám."
Lojzko spokojný sám so sebou, sa nechal chyti pánom riadite¾om,
ktorý ho dal spä do klietky a odovzdal ho pani uèite¾ke, ktorá je triedna 8. A. (trochu jej aj vyèistil alúdok.... nieèo v tom zmysle ako to
mohla dovoli atï, atï...Lojzkovi je to strane ¾úto, lebo pani uèite¾ka
je tie jeho kamarátka a naozaj jej nechcel spôsobi nepríjemnosti)
Pani uèite¾ka potom deom vysvetlila, e nie je moné, aby mali
v triede kreèka a spýtala sa, èi by si ho niekto nechcel zobra domov,
e ostatní by ho navtevovali a ak by ili na dáky kolský výlet Lojzko
môe ís samozrejme s nimi. A tak sa Lojzkovi splnilo elanie a teraz
býva v rodine jedného ôsmaka. (a ja sa môem koneène poriadne
vyspa)
MM
PS: aké z toho plynie ponauèenie? Nie vetko, èo je dobré pre
mòa, je dobré aj pre niekoho iného.

Beseda v KD pri Z kpt. J. Nálepku v Stupave

Práca s knihou a literárnym textom patrí medzi èinnosti s demi v kolskom klube detí. Jednou z foriem bola beseda s PhDr. S. Babjakom,
efredaktorom a Mgr. E. Horniovou, redaktorkou detského èasopisu
SUPEROHNÍK. Beseda sa uskutoènila dòa 28. 5. 2003 a zúèastnili sa
jej iaci 3. roèníka. V drunej atmosfére prejavovali záujem o obsah,
ktorý má vzdelávací aj zábavný charakter. Zaujala ich sta o prírode,
rozprávky, rozhovory s mladými spevákmi. Pod¾a vyjadrenia éfredaktora majú deti monos napísa svoj príbeh zo Stupavy a zasla ho do
redakcie na uverejnenie. Cie¾om besedy bolo rozírenie ponuky detských èasopisov. Za sprostredkovanie ïakujeme p. Obadalovej,
z kninice Ruda Morica v Stupave.
ï
J. Minarovièová, KD
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Podpajtúnske zvesti
Formulácia rozvojových cie¾ov mesta Stupava
(Prezentácia výsledkov prác skupín, Urèenie priorít rozvoja)
V minulom èísle Podpajtúnskych
zvestí sme informovali o mimoriadnom zasadnutí mestského
zastupite¾stva v Stupave. Zámerom práce v skupinách (poslanci,
pracovníci mesta, èlenovia stavebnej komisie) bolo sformulova
rozvojové ciele, ktoré budú zapracované do pripravovaného zadania aktualizácie územného
plánu mesta. Pracovné skupiny
sa vyjadrovali k nasledovným
otázkam:
Èas A: Definujte jednu najdôleitejiu vec, ktorú je potrebné urobi v kadej z týchto oblastí: 1.
ROZVOJ MESTA, 2. VZH¼AD
MESTA, 3. BÝVANIE, 4.TURIZMUS, 5. VÝROBA, PRIEMYSEL,
PO¼NOHOSPODÁRSTVO, PODNIKANIE, 6.INÉ. Èas B: Definujte
tri konkrétne projekty, námety,
ktoré by ste ako zástupcovia
mesta chceli zrealizova.
Súhrn výsledkov práce
v skupinách k èasti A
ROZVOJ MESTA
· vytváranie turisticko-relaxaèného zázemia s profilom "vidieckeho mesta" s maximálnym poètom
obyvate¾ov 12 tisíc
· priemyselné aktivity lokalizova
v okrajových èastiach mesta
· rozvoj bývania jednak v nových
zónach a tie intenzívnejím
vyuitím zastavaného územia
· rozvoj rekreácie a oddychu
· dobudovanie technicko-obèianskej infratruktúry - orientácia na
stredné podnikate¾ské aktivity
(s poètom max. 30 ¾udí) a na malé
závody a prevádzky (s poètom do
100 zamestnancov)
· bývanie - hlavne IBV, v menej
miere bytové domy aj pre okolité
priemyselné zóny
· riei dopravu a infratruktúru
mesta (kanalizácia, voda)
· vytvori územné rezervy pre
sluby (obchody, malé prevádzky,
kôlky), pre portovo-relaxaèné
centrá,
spoloèensko-kultúrne
centrá
· vyui danosti územia pre turizmus
· rozirovanie mesta smerom
k Záhorskej Bystrici pod Karpatami a spojenie s Bratislavou
2. VZH¼AD MESTA
· vytvori centrum obchodno - administratívne; obytná zóna okolo
centra
· architektonické rieenie centra

· architektonicky dotvori centrum
mesta, dobudovanie polyfunkèných objektov, peia zóna komunikácie
· pôvodný vzh¾ad centra
· zachova charakteristický ráz
historickej èasti mesta
· vytvorenie centrálnej peej zóny
· urèenie zásadných regulatívov
architektúry
3. BÝVANIE
· urèenie zón bytovej výstavby
(rodinné domy, bytové domy)
· bytové domy maximálne 4 podlaia
· nízkopodlané (4 podlaia) bytové domy s polyfunkèným (obèianskym) vybavením
· komplexné urbanistické rieenie
území urèených pre individuálnu
výstavbu rodinných domov
· urèi maximálne výky pri výstavbe bytových domov
· prevaha RD, bytové domy - max
4 podlaia (lokalita Noviny, smer
Marianka)
4. TURIZMUS
· rozvoj cyklotrasy k Morave - ramenám (turistický chodník do
Dúbravky)
· úprava mestského parku
· cykloturistika Záhorská Ves
· realizácia ralaxaèno oddychového centra (areál mestského kúpaliska)
· podpora agroturistiky - urèenie
zón
· koncepcia vyuitia ve¾kého parku
· revitalizácia a nové atrakcie eko
· sprístupnenie rímskej pamiatky
5. VÝROBA, PRIEMYSEL,
PO¼NOHOSPODÁRSTVO,
PODNIKANIE
· odstráni a utlmi èinnos ZIPP
· odstráni a utlmi èinnos drevoskladu a píly
· rozvoj aktivít s minimálnym dopadom na ivotné prostredie
· podnikanie - rozvoj sluieb a obchodu
· po¾nohospodárstvo - smerova
k viac trvaloudrate¾nému rozvoju, menie políèka
· obnova po¾nohosp. výroby zachovanie viníc v smere na Marianku, ovocinárstvo - Malý Háj
· rieenia územia Cevaservisu,
skládka, krábalka
· definitívne urèi smer rozvoja
priemyselných zón
· rozirovanie priemyslu v smere

na Malacky
· snaha presahova konzerváreò
· vyui priestory bývalej cementárne

tým dôleitejie pre mesto). Poradie pod¾a poètu pridelených
bodov predstavuje zoznam priorít, ku ktorým sedenie dospelo.

6. INÉ
· h¾ada nový priestor na skládku
· komplexné rieenie dopravy
v meste

Podnety pracovných skupín budú
spísané a pod¾a charakteru
zapracované do jednotlivých
kapitol Zadania pre Aktualizáciu
územného plánu mesta Stupava.
Zadanie bude po riadnom prerokovaní v zmysle zákona predloené poslancom MZ na schválenie.

Èas B:
Pracovné skupiny definovali spolu 25 námetov. Tieto boli prezentované, tie èo sa opakovali boli
spojené do jedného bodu. Následne vetci prítomní bodovali
jednotlivé námety bodmi v kále
od 1 do 5 bodov (èím viac bodov

pod¾a: záznamu zo zasadnutia,
Ing. arch. Eva Balaová, upravené krátené

Bezpeèné letné prázdniny naich detí?

Tak u sa to blíi. Dni sú èoraz dlhie a teplejie. Vo vzduchu cíti prís¾ub
leta. Ete nieko¾ko dní a hurá na prázdniny. To sú mylienky naich detí,
ktoré im v tomto èase víria v hlave. Ale tatistiky poiarovosti varujú.
Prichádza obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého poèasia a s tým
spojené vysoké riziko monosti vzniku poiaru a iných mimoriadnych
udalostí.
Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v Malackách
Vám doporuèuje nieko¾ko cenných rád, aby sa zabránilo zbytoèným
poiarom a výjazdom zásahovej jednotky a v neposlednej miere aj k
¾udským netastiam.
Nasledovné doporuèenie:
1/ Rodièia by nemali necháva deti bez dozoru. V období letných prázdnin je potrebné venova deom zvýenú pozornos.
2/ Pri turisticko-rekreaènej èinnosti nezaklada ohniská v lesných oblastiach a lesoparkových zónach.
3/ V priestoroch, alebo na miestach nezaklada oheò, kde by mohlo
dôjs k jeho rozíreniu.
4/ Nepodceòova riziko monosti vzniku poiarov pri hraní sa detí v
blízkosti stohov slamy, v senníkoch, pri táborení a pri fajèení. Deom
zápalky do rúk nepatria!
5/ Zvýenú opatrnos venova deom pri kúpaní najmä na vo¾ných vodných plochách.
Jednotka Hasièského a záchranného zboru v Malackách je pripravená
pomôc vetkým, ktorí túto pomoc potrebujú, ale nie je potrebné ich
obratnos a profesionalitu vyuíva pri príleitostiach, ktorým je moné
predís.
Riadite¾ Okresného riadite¾stva
Hasièského a záchranného zboru v Malackách
plk. Ing. Anton Vakoviè

-9-

Podpajtúnske zvesti

Zabráòme devastácii a vandalizmu!

Váení spoluobèania, ako môeme bez rozhorèenia pozorova sústavnú devastáciu a nièenie verejného majetku v naom meste.
Pozrime sa na zdemolované dopravné znaèenie najmä na miestnych
komunikáciách. Vydria maximálne do soboty, pokým ich mláde,
bohuia¾ sú to nai mladí ¾udia, sú to nae deti nezdemolujú. Váení
rodièia, zaujíma vás, èie deti popíjajú víno a iný alkohol v Sedliackom
dvore pri Kultúrnom dome, a vdy ráno zostane po nich taký svinèík,
e nestaèí jedna smetná nádoba? Pozrime sa ko¾ko máme v Stupave
zákolákov - iakov základnej koly, uèòov a stredokolákov - na
mestský úrad zaènú chodi rodinné prídavky, pretoe budú zo zákona
odobraté rodièom (môe za to spoloènos alebo rodina?!). Pozrime
sa na budovu koly a vytlèené okná, ktorých zasklenie budeme plati
zo spoloènej mestskej kasy! Ako dlho vydria opravené lavièky v Zámockom parku?! Devastujú to duchovia, keï ich nikto nevidí? Urèite
pri kultúrnom dome bude naintalovaná taká technika, aby sa verejnos, ale najmä rodièia, ktorým príde úèet za znièený verejný majetok a zneèisovanie verejného priestranstva, dozvedeli. Bude to zaujímavá výstava fotografií, urèite nebude anonymná...
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Podpajtúnske zvesti
Veobecne záväzné nariadenie mesta
Stupava o podmienkach drania psov
Mestské zastupite¾stvo mesta Stupava na základe splnomocnenia zákonom èíslo 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
drania psov a pod¾a § 24 ods. 1 písm. c) a § 6
ods. 1 zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorích predpisov, schva¾uje
toto veobecne záväzné nariadenie mesta Stupava o podmienkach drania psov
Èlánok 1
Základné ustanovenie
(1) Úèelom tohto nariadenia je chráni zdravé
prostredie, ivot, zdravie a majetok osôb a stanovi základné pravidlá drania psov na území
mesta Stupava.
(2) Predmetom nariadenia je zavedenie evidencie psov v súlade s osobitným predpisom (zákon
282/2002 Z.z.)
(3) Toto nariadenie sa nevzahuje na sluobných
psov pouívaných pod¾a osobitných predpisov1)
(4) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Obèianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.2)
Èlánok 2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto nariadenia sa pouijú pojmy
pod¾a osobitného predpisu (zákon 282/2002
Z.z.)
(1) Zvlátnym psom je pes
a) pouívaný súkromnými bezpeènostnými
slubami pod¾a osobitného zákona,
b) pouívaný pri záchranných, lokalizaèných
a likvidaèných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany,
c) po¾ovný,
d) ovèiarsky,
e) vodiaci,
f) pouívaný poèas výcviku alebo súae
konanej pod¾a medzinárodného alebo národného skúobného poriadku.
(2) Nebezpeèným psom je kadý pes, ktorý
pohrýzol alebo poranil èloveka, bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepouil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.3)
(3) Vo¾ným pohybom psa je pohyb psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenie na chov. Za vo¾ný pohyb psa sa nepovauje
pohyb zvlátneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak
je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá
ho vedie.
Èlánok 3
Evidencia psov
(1) Pes, ktorý je chovaný a draný na území
Mesta Stupavy nepretrite a viac ako 90 dní,
podlieha evidencii psov, ktorú vedie Mestský
úrad v Stupave - referát daní a poplatkov.
(2) Drite¾ psa je povinný prihlási psa do evidencie v meste Stupava v lehote do 30 dní od
uplynutia lehoty 90 dní, poèas ktorej je
nepretrite draný na území SR, ak sa pes

v danom roku prevane nachádza na území
katastra mesta Stupavy.
(3) Do evidencie sa zapisuje:
a) evidenèné èíslo psa,
b) tetovacie èíslo alebo údaj o èipovaní, ak ho
pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
drite¾a psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta
zdriava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu drite¾a psa,
e) skutoènos, e pes pohrýzol èloveka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouil v nutnej obrane, alebo krajnej
núdzi,
f) úhyn psa dokladovaný potvrdením o znekodnení kadáveru v kafilérii v súlade s citovaným zákonom (282/2002 Z.z.)
g) stratu psa.
(4) Kadý drite¾ psa je povinný pred jeho zaevidovaním predloi aj veterinárne potvrdenie o
tom, e bol pes veterinárne vyetrený a oèkovaný proti besnote.
(5) Kadú zmenu skutoèností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, je drite¾ psa povinný do
30 dní od zmeny skutoèností alebo údaje
nahlási na referáte daní a poplatkov.
(6) Po splnení oznamovacej povinnosti a zaevidovaní psa do evidencie, vydá mesto drite¾ovi
psa evidenènú známku psa, ktorou drite¾ psa
preukazuje totonos psa. Na známke sa uvedie:
a) názov - Mesto Stupava,
b) evidenèné èíslo psa,
c) v prípade, e sa jedná o nebezpeèného psa,
známka sa bude farebnej odliova a bude na
nej údaj - nebezpeèný pes.
(7) Známka je neprenosná na iného psa. Jej
stratu, odcudzenie, znièenie, je drite¾ psa
povinný nahlási mestu do 14 dní odo dòa, kedy
túto skutoènos zistil. Mesto za poplatok 100,Sk vydá drite¾ovi psa náhradnú známku.
Èlánok 4
Vodenie psa
(1) Vodenie psa je moné len v súlade s ustanovením osobitného predpisu (zákon è.
282/2002 Z.z., § 4).
(2) Vodi psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, môe len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky schopná ho ovláda v kadej
situácii, prièom je povinná predchádza tomu,
aby pes útoèil, alebo iným spôsobom ohrozoval
¾udí alebo zvieratá a zabraòoval vzniku kôd na
majetku, prírode a ivotnom prostredí.
(3) Nebezpeèného psa môe mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov vodi len
osoba, ktorá je schopná plne zvládnu vedeného
psa.
(4) Na verejnom priestranstve musí ma
nebezpeèný pes vdy nasadený náhubok.
(5) Za psa zodpovedá vdy drite¾ psa alebo
osoba, ktorá ho vedie, alebo nad psom vykoná-

va doh¾ad.
(6) Drite¾ psa a ten, kto psa vedie je povinný
oznámi svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten,
kto psa vedie, je povinný osobe, ktorú pes
pohrýzol aj meno a priezvisko a adresu trvalého
pobytu drite¾a psa. Súèasne je povinný skutoènos, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepouil v nutnej ochrane alebo krajnej núdzi,
oznámi mestu.
(7) Zakazuje sa vstup so psom do:
a) zdravotníckych zariadení,
b) potravinárskych zariadení a prevádzkární,
c) do priestorov kôl a kolských zariadení,
d) na portové a detské ihriská a pieskoviská,
e) na cintoríny,
f) kultúrnych, vzdelávacích, portových a iných
zariadení, kde je vodenie psov prevádzkovate¾om týchto zariadení zakázané
g) pouíva psa na psie zápasy a prípravu na ne,
h) uviaza ani ponecha psa samého na verejnom priestranstve (napr. pred obchodom)
(8) Vodenie psa bez vôdzky (vodítka) je na
celom území mesta Stupava zakázané. (v celom
intraviláne mesta vrátane ve¾kého a zámockého
parku)
(9) Vo¾ný pohyb psa je povolený : na trávnatej
ploche za Základnou kolou kpt. Nálepku
Stupava.
(10) Jedna osoba môe vodi maximálne dvoch
psov, prièom hmotnos kadého jedinca nepresahuje 50 kg.
(11) Ustanovenie èlánku 7) sa netýka stránych
psov vo vlastníctve prevádzkovate¾a objektu
alebo tretej osoby, ktorá vykonáva na zmluvnom základe ostrahu objektu.

aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi
d) evidenènou známkou nepreukáe totonos
psa,
e) nerepektuje zákaz vstupu so psom, alebo
zákaz vo¾ného pohybu psa.
(3) Za priestupok pod¾a
a) ods. 2, písm. d) a e) mesto uloí pokutu do
500,- Sk,
b) ods. 1 a ods. 2, písm. a) a c) mesto uloí
pokutu do 5.000,- Sk.
(4) Mesto môe uloi pokutu do 1 roka odo
dòa, keï sa o poruení povinnosti dozvedelo,
najneskôr vak do 3 rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na
závanos a následky protiprávneho konania.
(6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.
(7) Výnos z pokút je príjmom rozpoètu mesta.
(8) Ak sa drite¾ psa alebo ten, kto psa vedie,
dopustí priestupku opakovane, mono mu uloi
pokutu do výky dvojnásobku pokút uvedených
v ods. 3.

Èlánok 5
Zneèisovanie verejných priestranstiev
Ak pes zneèistí verejné priestranstvo výkalmi, je
ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstráni.
Mesto umiestni na vyhradenom priestranstve
nádoby, na to urèené.

Èlánok 8
Závereèné ustanovenia
(1) Prijatím tohto VZN o podmienkach drania
psov zaniká platnos paragrafových znení z VZN
è. 21 z roku 1994 o vytváraní ivotného prostredia v nasledujúcom poradí: èas II, § 19, 20,
21, 22, 23, 25.
(2) O iných skutoènostiach neuvedených v tomto
VZN má právo rozhodnú primátor mesta v spolupráci s oddelením výstavby a ivotného
prostredia Mestského úradu Stupava.
(3) Toto nariadenie bolo schválené Mestským
zastupite¾stvom v Stupave na zasadnutí dòa 29.
05. 2003 v bode B/4. Nadobúda úèinnos pätnástym dòom od vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.
Ing. Ján B e l e , primátor mesta

Èlánok 6
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí drite¾ psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umoní, aby psa viedla osoba, ktorá nespåòa
podmienky ustanovené v èlánku 4 ods. 1 a 2,
c) neohlási, e pes pohrýzol èloveka bez toho,
aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouil v nutnej ochrane alebo v krajnej
núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, znièenie alebo stratu
známky.
e) poruí èlánok 5 tohto veobecne záväzného
nariadenia.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu
trvalého pobytu drite¾a psa osobe, ktorú pes
pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útoèil alebo iným
spôsobom ohrozoval èloveka alebo zvieratá,
c) neohlási, e pes pohrýzol èloveka bez toho,
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Èlánok 7
Odchyt psov
(1) Ten, kto psa vedie v prípade, e mu povolí
vo¾ný pohyb, je uzrozumený so skutoènosou
monosti odchytu tohto jedinca osobou na to
oprávnenou. (Mestská polícia v súèinnosti so
tátnou políciou).
(2) Odchytený pes musí automaticky podstúpi
karanténu a v prípade známeho vlastníka
(majite¾a) uhradi náklady spojené s karanténou.

1) Napríklad zákon NR SR è. 171/1993 Z.z. o
policajnom zbore
2) Napríklad zákon NR SR è. 115/1995 Z.z. o
ochrane zvierat
3) § 13 a 14 zákona è. 140/1961 Zb. v znení
zákona NR SR è. 248/1994 Z.z.
4) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva zo
dòa 9. júna èíslo 231 o chove spoloèenských
zvierat, divých zvierat a nebezpeèných ivoèíchov a o ochrane pokusných zvierat
5) zákon NR SR èíslo 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky drania psov

Podpajtúnske zvesti
Zisovali stav potoka

Stupava - V súvislosti so iadosou obyvate¾ov mesta, ktorú zaslali
správcovi vodného toku - Povodie Dunaja sa dòa 20. mája konala
miestna obhliadka Stupavského potoka. Pred uskutoènením obhliadky boli vlastníci pobrených pozemkov písomne vyzvaní, aby
vidite¾ne vyznaèili èas svojho pozemku, aby bola moná identifiká-

Predstavujeme Vám

Pavel Kubíèek, poslanec MsZ v Stupave za ANO, DS, SDKÚ predseda
komisie ivotného prostredia
Ppzv: Problematiku ivotného prostredia Stupavèania zvyknú spája
s prevádzkovaním stupavskej skládky
odpadov na abárni. Zaoberala sa
týmto problémom komisia?

cia vlastníkov. Výsledkom obhliadky boli nasledovné zistenia: v rámci trasy potoka od ulice Bitúnkova po ulicu Hlavnú sa nenachádza
ani jeden pozemok, z ktorého je moný prístup mechanizmami do
koryta. Niektorí vlastníci pozemkov majú tu umiestnené zariadenia
na odber povrchovej vody. Zariadenia vak bude nutné umiestni takým spôsobom, aby nevytvárali prekáku v prípade výdatných daïov pre nehatený odtok vody. Na polovici pozemkov boli zistené
skládky komunálneho i biologického odpadu, dokonca sa tu nali
uloené akumulátory, sudy a mnostvo drevného odpadu. Na dvoch
miestach je do koryta spadnutý plot, jeden je dokonca betónový.
V dvoch prípadoch bol monitorovaný stavebný odpad - tehly, asfaltová lepenka, krytina a su. Na základe zistení bolo predbene dohodnuté, e Mesto Stupava zabezpeèí pozvanie vlastníkov pobrených
pozemkov na stretnutie so zástupcami Povodia Dunaja, kde budú
oboznámení s výsledkom obhliadky a upozornení na povinnosti
vlastníkov pobrených pozemkov.
-dag-

Výsledky separovaného zberu za 1. tvrrok 2003

V prvom tvrroku 2003 sa na ïalie spracovanie alebo znekodnenie (nebezpeèný odpad) odovzdalo 6,43 t papiera a lepenky, 10,91
t skla, 74,5 kg iariviek, 1,3 t monitorov a televízorov, 1,65 t olovených akumulátorov (autobatérií). Dòa 12.4.2003 poèas zberu tekutého nebezpeèného odpadu obyvatelia mesta odovzdali 40 kg olejov
a 230 kg farieb.
Poèas kalendárneho zberu ve¾koobjemového komunálneho odpadu
uskutoèneného v dòoch 11.4. - 14.4.2003 sa od obyvate¾ov mesta
vyviezlo 85,26 t odpadu.
Vypracovala: Monika Fierová, odd. výstavby a P MsÚ Stupava
V Stupave dòa 14.5.2003

Pavel Kubíèek: Komisia ivotného
prostredia bola vytvorená z ¾udí, ktorí
v nej pracovali i v predchádzajúcom
období. Môeme teda poveda, e tak
ako niektoré problémy pretrvávajú a sú
stále aktuálne zaoberajú sa nimi ¾udia,
ktorí problematiku ve¾mi dobre poznajú. Odpadovým hospodárstvom sme
sa zaoberali komplexne. Teda nielen
skládkou, ktorá je stále kritizovaná,
prièom si asi vetci uvedomujeme, e
stále je zdrojom príjmov pre mesto.
Dokonca v súèasnej dobe a v budúcich rokoch rozhodujúcu èas príjmov
z prevádzky pohltí projekt jej postupného uzatvorenia a rekultivácie. Odpady treba niekde uloi, prirodzene tak,
aby sme nenièili ivotné prostredie
nám ani budúcim generáciám. Komisia
sa zaoberala hodnotením jednoroèných skúseností s odvozom a likvidácie odpadov pod¾a platného VZN. Prili
sme k záveru, e najmä separovaný
zber priniesol urèité výsledky. Problémom je zber a separovanie plastov. Legislatíva tento problém ete nedorieila
- oèakávaný zákon o obaloch musí da
odpoveï na mnohé otázky a a potom
sa môeme rozhodnú akým spôsobom budeme postupova. Ak by
sme mali dôsledne uplatòova VZN
nedorieili sme kompostovanie a likvidáciu zeleného odpadu. Najmä v domácnostiach, ktoré ijú v bytovkách je
kompostovanie biologického odpadu
nemoné. Máme predstavu, e na
skládke sa musí vybudova kompostáreò a tie drtièka drevnej hmoty na
spracovanie drevného odpadu. Skládky odpadov dnes u nefungujú len ako
haldy, po ktorých premávajú kompaktory. Odpadové hospodárstvo je postavené práve na separácii odpadov a
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následné vyuitie druhotných surovín.
V tomto má stupavská skládka znaèné
rezervy.
Samotná prevádzka skládky zodpovedá prevádzkovým normám, ktoré sú
schválené príslunými orgánmi. Ich
výkon je prísne sledovaný, monitorujú
sa hodnoty látok, ktoré zo skládky unikajú do ovzduia, pôdy a vody. Komisia sa zaoberá i podnetmi od obèanov, ktoré sa týkajú skládky.
Ppzv: Riei komisia aj iné problémy
týkajúce sa ivotného prostredia?
Pavel Kubíèek: Zaoberali sme sa
záchranou aleje pagatana konského,
ktorá je napadnutá hubovitým ochorením. Z naej iniciatívy sa realizovalo
oetrenie stromov chemickým postrekom. Chceme zachráni alej, pretoe
gatanové stromoradie bolo vdy symbolom náho mesteèka. ïalím problémo je stav koryta Stupavského potoka.
Z podnetu správcu potoka - povodie
Dunaja sme monitorovali èas toku,
ktorý prechádza od splavu po Bitúnkovu ulicu. Potok je nedostupný pre
mechanizmy a bohuia¾ zanesený
odpadom vetkého druhu. Zaoberali
sme sa aj zreálnením ceny za odvoz a
likvidáciu odpadu. Dotýka sa to kadého obèana mesta. Navrhli sme, aby
cyklus vývozu domového odpadu zodpovedal poiadavkám rodinám s malým poètom èlenov. Zavedenie aj dvojtýdòového vývozu vyvolalo rôzne
reakcie (preèo dvojèlenná a preèo nie
trojèlenná domácnos atï.) avak
finanènú úsporu vo výke 127 tis. Sk
povaujeme za prínos do rozpoètu
mesta. Napriek tomu, e kadý obèan
platí za vývoz odpadov stále sa objavujú divoké skládky a ich likvidácia zase
zaauje rozpoèet mesta. Zaoberali
sme sa aj monosou, aby obèania,
ktorí zaplatia poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov naraz boli zvýhodnení,
pretoe úhrada poplatku pod¾a splátkového kalendára prináa to¾ko ïalích
administratívnych nákladov (potovné,
tlaèivá, náklady na pracovníka), e je to
pre mesto len nevýhodné. Rieenie
mnohých problémov prináa i finanèné
náklady, bude preto dôleité, aby sa pri
tvorbe rozpoètu na rok 2004 s nimi
rátalo. Komisia je pripravená na diskusiu s verejnosou o problematike ivotného prostredia a privítame kadú iniciatívu a podnet zo strany obyvate¾ov
náho mesta.
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Veterány v Stupave

Jastrabi vzlietli vysoko...

V marci 2003 sa skonèil 1. roèník kolskej hokejbalovej ligy. (podrobnejie výsledky boli v minulom èísle). Víazmi v oboch kategóriách sa
stali stupavské drustvá: mladí iaci JASTRABI, starí iaci DEMONS. Tieto drustvá sa stali zároveò víazmi okresného kola a suverénne postúpili do regionálneho kola. Zdruenie detského a mládeníckeho portu v Bratislave si za dejisko regionálneho kola vybralo
telocvièòu Z kpt. J. Nálepku v Stupave /3.-4.máj 2003/. Na domácej
ploche Jastrabi aj Démoni skonèili druhí. Víazmi sa stali drustvá
z Devínskej Novej Vsi Kladivári v kategórii starích iakov a TM Kopio
v mladej kategórii. Ako druhé najúspenejie kolektívy vak postupovali do celoslovenského finále aj nae drustvá. Samotný postup
je ve¾kým úspechom hokejbalistov zo Z v Stupave, vzh¾adom na
existenciu hokejbalu v Stupave a hlavne podmienky hokejbalových
drustiev vôbec.
17. mája 2003 sa konalo na hokejbalovom ihrisku v Devínskej Novej
Vsi celoslovenské finále o iackeho majstra SR v hokejbale. Úèas
drustiev hokejovej koly zo Zvolena, Ninej na Orave, Koíc a
domácej Bratislavy vyvolávala patrièný repekt. Jastrabi si poèínali na
výbornú. Remizovali s domácimi 2:2, keï remízu dotlaèil rozhodca po
nezmyselnom vylúèení Lukáa Mlynárika. Niná bola nad nae sily (6:
2), hoci v polovici bolo nádejných 3:2. V dôleitom stretnutí Jastrabi
zdolali Koice 4:2 a kede Zvolen rozstrielal vetko, èo mu stálo v ceste za titulom (Jastrabi 1:5) o víazovi bolo rozhodnuté. Vak po
zamotaných výsledkoch o poradí na ostatných miestach muselo
rozhodnú skóre. Jastrabom chýbali len 2 góly na bronz resp. 1 bod
na striebro! I tak 4.miesto na majstrovstvách Slovenska je vynikajúce
a Jastrabi vzlietli v tomto kolskom roku vysoko. Naviac Luká Mlynárik kapitán Jastrabov bol vyhlásený za najlepieho hokejbalistu
majstrovstiev Slovenska a získal cennú trofej.
Nede¾a 18.mája 2003 bola finálovým dòom pre starích iakov:
Stupava, Devínska Nová Ves, Svidník, Martin, Zvolen. Bol to turnaj
plný nervozity, protestov, ostrých zákrokov a organizátori boli radi, e
sa vlastne vetko dohralo. Nai Démoni hoci podali ve¾mi zodpovedné výkony vo vetkých zápasoch, na hokejové koly Martina /2:3/,
Zvolena (0:9) to nestaèilo, (tí chlapci boli o hlavu a niekedy mono
dve vyí), prehrali i prvý zápas s Devínskou Novou Vsou 2:6 a v dramatickom boji o 4. prieèku i so Svidníkom 1:2. V celoslovenskom kole
im patrí 5. prieèka. Majstrami Slovenska sa v oboch vekových kategóriách stali hokejbalisti Zvolena.
V juniorskej bratislavskej hokejbalovej lige sa taktie dohrali posledné
stretnutia a Bogdau Stupava skonèili na 11. mieste, ako najúspenejí nováèik a druhé najslunejie drustvo juniorskej ligy. iaci aj
juniori sa teraz pripravujú na vrchol hokejbalovej sezóny, na najväèí
medzinárodný turnaj MAMUT CUP 2003. Drme im vetci palce!
BOGDAU STUPAVA
/juniori/
Juraj Maek, Juraj Valachoviè, Jozef Rác, Roman Lakato, Martin
Valent, Michal Badròa, Michal Horváth, Peter Pozsgay, Milo Javorský, Denis Vlasák, Peter Fekete
DEMONS STUPAVA
/starí iaci/
Denis Vlasák, Jakub Koberèík, Marek Slamka, Peter Brezovský, Adam
Bubniè, Peter Fekete, Martin Valent, Michal Badròa

Jubilant Veteran Ralley Malaèan si naiel cestu aj do Stupavy

Fanúikovia motoristických veteránov mali v sobotu 17. mája príleitos popás svoje oèi na kráse starých autormobilov. Organizátori jubilejného - desiateho roèníka rozhodli o zmene trasy, ktorá doteraz Stupavu len obchádzala. Pred Kultúrnym domom sa konala rovnaká prezentácia vozidiel ako
v Malackách. Do Stupavy astne dorazilo sedemdesiat úèastníkov. V rade
za sebou tu stáli lté a èervené aerovky, majestátny èierny Dodge, nádherné
BMW z roku 1938, unikátna koda Rapid z roku 1935, celá plejáda citroenov, tatroviek oplov, ale aj bojový Tudor, vyrábaný tesne po vojne firmou
koda. kodovka tu bola zastúpená i ve¾mi pekne zretaurovaným autobusom z poèiatku 40-tych rokov. Divákov urèite zaujali i motocykle, medzi nimi najmä BMW 750 Side roèník 1926, Harley Davidson z roku 1940 i legendárne jawy z pädesiatych rokov. Poèas podujatia sa predávali i záhorácke vodièáky s vtipným textom, ktoré oprávòujú ich drite¾ov jazdi po záhoráckých cestách, výmoloch i "kríkopách". (môete si ich zakúpi v kancelárii KD alebo v mestskej kninici za 55 korún).
ps, foto: pr

Stupavskí pretekári pobrali èo mohli
Jarné kolo pretekov malotraktorov ECCE TERRA 2003
znamenalo víazstvo pre naich pretekárov

Bílovice nad Svitavou - Rachot motorov, posledné dobré rady pred tartom a potom úporná snaha dosta svoj stroj èo najrýchlejie do strmého kopca a èo
najrýchlejie pretrhnú cie¾ovú pásku. To je tradièný poh¾ad na súa malotraktorov do vrchu, ktorá sa konala v Bílovicích nad Svitavou v sobotu 17. mája.
Stupavský tím pretekárov nebol síce do poètu mohutný, ale vetci pretekári ili
s jasným cie¾om - umiestni sa na prvých troch miestach vo vetkých vypísaných kategóriách. Veï príprava ich stála nielen èas, ale i peniaze. Bílovická tra
je ve¾mi nároèná a z roka na rok stále viac pripomína cestu na Pajtún, je to
najstrmejia cesta v Bíloviciach. naich pretekárov u poznajú a preto sú na
mieste slová organizátora pretekov Vaka Novotného, ktorý pre média len skontatoval: "Zo Slovenska prichádzajú súaiaci s tak bájeène pripravenými strojmi,
e u tradiène obsadzujú prvé pozície..." A mal pravdu! Stupavèan tefan Brbúch
zdolal 214 metrov dlhú tra s asi tridsaesmetrovým prevýením za rekordných
tridsa a pol sekundy. Jeho stroj Vari nechal za sebou v hanbe so es sekundovým rozdielom napríklad Hondu náho bílovického kamaráta Josefa Zavadila.
V kategórii mierne technicky upravených malotraktorov vyhral ïalí Stupavèan
Milan Gramblièka a domáci fanúikovia si vydýchli a pri poslednej kategórii,
kedy na stupeò víazov vystúpil domáci pretekár Josef Zavadil ml. z Bílovic. Treba
vak podotknú, e domáci mali astie, pretoe na pretekoch sa nezúèastnil tefan Balog zo Stupavy, ktorý by v kategórii H (hnojaøi) urèite vyhral. "Nai chlapci obhájili pozície Stupavy a musíme urobi vetko pre úspený priebeh jesenného kola pretekov, ktoré bude 6. septembra v Stupave" -povedal pri hodnotení
naej úèasti spolurozhodca pretekov v Bíloviciach Milan Gramblièka st. Bliie
informácie o jesennom kole pretekov získate na tel. èísle: 02/6593 4312.
-ps-, foto -mg-

JASTRABI STUPAVA
/mladí iaci/
Peter Sedlár, Luká Mlynárik, Matú Jevèák, Branislav Zorkócy, Martin
Lohazer, Slavomír Fier, Martin Marík, Tomá Fabiè, Luká Valent,
Ján Veselý, David Vigh a Martin Kuboviè
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Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Luká Lajcha
Nela Lajchová
Pavol Gajdo
Oliver Rehorovský
Viktória Sabelová
Albert Rakus
Terezie emberová
Marek tefloviè
Radoslav Rigler
Tamara Sedláèková
Natália Nosá¾ová
Opustili nás:
Emília Hrnková /1934/
Aurélia Èinèurová /1924/

Záleí nám vlastne v akom prostredí ijeme?

tefan Haramia /1925/
Mária Slezáková /1913/
Frantiek Mercl /1918/
Zosobáili sa:
Marian Hacker - Silvia
Mihalièová
Viktor Hilmer - Adriana
Maroová
Róbert Banoviè - Zuzana
Kadleèovièová
Michal Vachálek - Soòa
Kobelárová
Libor Udvardy - Gabriela
Mikuláková
Július Mundi - Martina Slézová

Slávnos birmovania

Stupava - V nede¾u 8. júna sa vo farskom kostole sv. tefana Uhorského krá¾a konala slávnostná svätá oma s vysluhovaním sviatisti
birmovania. Omu celebroval otec biskup Dominik Tóth, pomocný
biskup bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Sviatos birmovania prijalo
128 birmovancov z celej stupavskej farnosti. Na slávnos sa pripravovali nielen veriaci, ale celé mesto, pretoe návteva biskupa je vdy
významnou spoloèenskou udalosou. kvrnou na tejto udalosti bola
výtrnos sprevádzaná vulgárnym správaním nieko¾kých osôb, ktoré
z dvora pri Srdieèku vyjadrovali svoj "iný" názor. Podobná udalos
sprevádzala Misie, teda aj autori by nemali by úplne anonymní! ako sa dá takéto správanie vysvetlova demokraciou alebo slobodou
prejavu. Uráanie náboenského cítenia a presvedèenia nemá niè
spoloèné s právom na svoj názor. Na druhej strane tento incident,
pred tak poèetnou verejnosou, mono podnieti verejnú diskusiu na
tému, èi si Stupava naozaj nevie poradi s takým hniezdom neváru a
hanby, akým je Srdieèko. Keby sme námestie pred kostolom pozlátili,
nebude na tomto námestí pokoj a poriadok, pokým mesto svojimi
právomocami sa tohto "územia" nezmocní a neurobí tam poriadok
pod¾a predstáv a potrieb vetkých sluných obèanov mesta. Tých
obèanov, ktorým záleí na dobrom mene Stupavy.
-ps-

Klub Morava- March informuje

Stupava - Aktivity centra pre cezhraniènú slovensko-rakúsku
spoluprácu pokraèujú konkrétnymi podujatiami. Vo tvrtok 5. júna sa
konala exkurzia-seminár pre zástupcov samosprávy na tému
ochrana kultúrnych a prírodných pamiatok a obnova dediny.
Putovanie po rakúskych mesteèkách Hohenau/March, Hauskirchen,
Herrnbaumgarten, Poysdorf a Staatz bolo inpirujúce pre vetkých
úèastníkov. Napriek problémom s pasmi sa nakoniec podarilo
zostavi futbalové mustvo do 15 rokov, ktoré reprezentovalo Klub
Morava-March a zúèastnilo sa futbalového turnaja v meste
Bruck/Leitha. Za zorganizovanie tohto "pasového" výberu ïakujeme
Martinovi Zálesòákovi zo Zohoru. Nai chlapci, ktorým komplet dresy s logom klubu sponzorovali J. Gerthofer zo Zohoru a firma Texal
z Malaciek, sa nakoniec umiestnili na tvrtom mieste. V Bruck/Leitha
sa konal míting informaèných kancelárií GIZ a za slovenskú stranu
sa ho zúèastnili zástupcovia Klubu. O námetoch na spoluprácu
v oblasti ekológie a vyuívania obnovite¾ných zdrojov energie budeme informova v prílohe Morava-March v mesiaci júli. Spolupráca
stupavskej koly a zdruenie VIS a VIS vyústila do spoloèného trojdòového pobytu, ktorý sa uskutoèní 20.-22. júna na Kunovskej priehrade. Stretnutie sa ponesie v duchu spoluitia v spoloènej Európe.
V Stupave sa dòa 12. júna uskutoènilo stretnutie podnikate¾ov z regiónu so zástupcami rakúskej spoloènosti, ktorá sprostredkúva obchodnú spoluprácu. V èase uzávierky prichádzali výtvarné práce detí
zo Záhoria a Rakúska na tému Moja obec, moje mesto. Najkrajie
práce budú uverejnené v spoloènom kalendári na rok 2004.
-ps-

Stupava je malebné mesteèko so strategickou polohou, v tesnom kontakte
s úboèiami Malých Karpát, Záhorskej níiny s riekou Moravou a hlavným
mestom SR Bratislavou. Na dosah je rozrastajúca sa dia¾nièná sie SR
a Európy.
Tieto danosti vytvárajú zo Stupavy atraktívnu lokalitu vo viacerých smeroch.
V okolí sa udomácòuje priemyse¾ s pracovnými príleitosami a pok¾udný
ivot v mesteèku nových obyvate¾ov k usídleniu sa. Sú tu teda vetky predpoklady k priaznivému rozvoju a zlepeniu kvality ivota aj starousadlíkov.
Veobecne kladné a priaznivé stránky Stupavy vak výrazným spôsobom
narúa nieko¾ko záporných skutoèností, ktoré uvedené klady znehodnocujú.
Môeme ich rozdeli do dvoch skupín. Jednu skupinu tvoria rôzne záae
z minulosti, s ktorými, aj napriek ve¾kej snahe, nie je moné v blízkej budúcnosti niè urobi, napr. monument bývalej cementárne. Do druhej skupiny
patria rôzne "neporiadky", napr. zanevárené stupavské potoky - malé èierne
skládky odpadov, neoetrené verejné plochy a pod.
Na odstránenie "neporiadkov" a zlepenie súèasného stavu vzh¾adu Stupavy
navrhujem zastupite¾stvu mesta zaloi Obèianské zdruenie, ktoré by
dlhodobou irokou propagáciou poriadku a èistého prostredia vytvorilo priaznivú atmosféru smerujúcu k zapojeniu sa väèiny obyvate¾ov k dobrovo¾nej
opakovanej brigádnickej èinnosti. Toto zdruenie by vyh¾adávalo problematické miesta, urèovalo spôsob nápravy a priority, organizovalo brigádnicke
akcie a mesto by prispievalo iba nevyhnutou mechanizáciou /dopravou/
malými nákladmi. Takýmito aktivitami by sa v stredobom horizonte dosiahol
lepí vzah obyvate¾stva k prostrediu v ktorom vetci ijeme.
Osobitnú èas svojho príspevku chcem venova problematike skládky
odpadov. Do svojej smrti nepochopím myslenie ¾udí, ktorí svojím rozhodnutím umonili zaloenie skládky v tesnom susedstve rozsiahlej obytnej zóny
mesta. Pripadá mi to, ako by si majite¾ nejakého bytu dobrovo¾ne vytvoril,
napr. v predsieni alebo komore, vlastné smetisko. Je to pre mòa úplne
nepochopite¾né a dúfam, e nie som sám! Navye táto skládka nie je urèená
iba potrebám mesta, ale prevanú èas dováajú hlavne z Bratislavy. V ostatnom svete /vyspelom/ sa skládky odpadov zakladajú na okrajoch katastrov,
v èo najväèej vzdialenosti od obytných lokalít.
Nu èo, stav je taký aký je, skládka je realitou. Otázka znie, èo s tým?
Ideálnym rieením je okmaité uzatvorenie, zavezenie zeminou a následným
zatrávnením a zalesnením. Pri diskusiach s rôznymi obyvate¾mi, aj
funkcionármi, èasto poèúvam, e financie, ktoré èinnos skládky kadoroène
prináa, mesto nutne potrebuje. Viem si ivo predstavi, e "kadá koruna je
dobrá" avak v porovnaní s inými porovnate¾nými miestami, ktoré takýto
zdroj príjmov nemajú, nie je ich v Stupave vidie.
Ak sú vak príjmy z prevádzkovania skládky odpadov dlhodobou nevyhnutnosou, je nutné vyh¾ada novú lokalitu na hranici katastra, ïaleko od
akéhoko¾vek osídlenia, zaloi novú skládku s pouitím najnovích poznatkov enviromentálneho zabezpeèenia a ochrany a iba pre potreby mesta
Stupava. Vyrieili by sa tým aj náväzné problémy spojené s dopravou
odpadov po obývaných uliciach, Hviezdoslavovej, elezniènej a Mierovej.
Vyzývam týmto ostatných obyvate¾ov, aby sa zapojili do diskusie na túto
tému, na stránkach tohto èasopisu, alebo inak a dali najavo èi im záleí
v akom prostredí ijú, alebo im je to jedno. Som presvedèený, e vlastnou
aktivitou a patrièným tlakom na mestské zastupite¾stvo by sme spoloènými
silami mohli týmito problémami pohnú.
Viliam Polák

Poïakovanie

Ïakujem poctivému zlodejovi, ktorý z piatka 2. 5. na nede¾u
4. 5. ukradol spred lekárne "Fortuna" posadené kvety
z okrasného kamenného liabka. Ïakujem preto, e tie kvety vetky neukradol, tie èo sa mu nepáèili tam nechal.
Predsa len má trocha citu a usúdil, e sú pri lekárni na
okrasu krajie kvety ako odhodené papiere a ohorky z cigariet ako pred zdravotným strediskom.
Svoj obdiv zlodejovi prejavuje
T. Foltýnková
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Pozvání

Príloha k VZN è1/2003 o podmienkach drania
psov v meste Stupava

Miuí prátelé, srdeène Vás pozývame na
echtovní Záhoráckú svadbu v podání folklórního súboru
Slneènica - Suneèník z Gajár.
V sobotu 21. júna 2003 na dvori enku
Stupavská krèma ve Stupavje.

Za nebezpeèného psa sa povauje jedinec, ktorý je kríený alebo
èistokrvný prísluník plemena:
1. AMERICKÝ STAFORDÍRSKY TERIÉR
2. ARGENTÍNSKA DOGA
3. BRAZÍLSKA FILA
4. BULTERIÉR
5. DOBERMAN
6. RHODÉZSKY RIDGEBACK
7. ROTWEILER
8. STAFORDÍRSKY BULLTERIÉR
za nebezpeèného psa sa povauje i jedinec, ktorý je kríený alebo
èistokrvný prísluník skupiny psov, ktorá je veobecne známa ako
Pitbullteriér.

Nie je ¾ahké presadi svoje poiadavky
a nikomu pritom neublíi
VIETE BY ASERTÍVNA?

Sedzet sa bude pri prestrítých svadebných stolech s veèerú:
slíièková poléfka s mastnýma okama
nicle, kurence, sauát, rýa
svadební pocheraje
flaka vína pro tyri dospjelé osoby.
Spoleènost bude uzavrítá (potom vás eckých puscíme dom).
Zaèátek svadby richtujeme o esci veèér (dondzite akorát!)
svadba sa aj skonèí.
Dondzite, nebudete banovat!
Vstupné 400,- Sk (rezervácie: 02/ 6593 4312)

Riadková inzercia
l Vymením 3-izbový drustevný
byt v osobnom vlastníctve za
dvoj a jeden a pol izbový.
Podmienka: Len v Stupave.
Tel.: 0903 858 417.
l Predám amatersky zhotovený
drevený cirkulár. Stôl nastavite¾ný. Sila rezu 6 cm.
Tel.: 0903 858 417.
l H¾adám douèovanie pre chlapca v 6. roè. - matematika, slovenèina. Tel.: 0903 864 743.

l Predám svadobné aty è.36,
výka 165 cm. Cena dohodou.
Tel.: 0907 333 559
l Pedagogická pracovníèka na
dôchodku sa vo veèerných a
noèných hodinách postará o
deti. Tel. 0905 728 847.
l Príjmem kaderníèku a pedikérku - podmienka ivnostený list.
Tel.: 02/65 936 926, 0908 308
285
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"Zase pokazený víkend" povedala si Jana v duchu a nahnevane poloila telefón.
A to si s Peom plánovali sobotu iba v dvojici, o trojroènú Peku sa mala postara
babièka.
"Veï som tvoju sestru nemohla odmietnu. "Hovorila neskôr manelovi. "Viem, e
s jej muom sa nedá dohodnú a malý Tomá nám vdy urobí z bytu kôlnièku na
drevo. Ale veï jej nemôem poveda, e ich tu nechceme?!"
"A èo ná spoloèný víkend?" hneval sa Peter. "Vie èo, sám sestre zavolám a
slu-ne jej poviem, e cez víkend u nieèo máme a e sa nám ich návteva proste
nehodí, na to predsa máme právo. Ona to urèite preije, uvidí. Ty toti nikoho nedokáe odmietnu, nikomu nevie poveda nie."
Peter mal pravdu, Jana si zväèa nechá nanúti cudzie názory, nevie si presadi
svoje, v kancelárii robí èasto prácu za ostatných, v obchodoch si dá nanúti tovar,
ktorý vlastne vôbec nechcela.
Slovami odborníka: NEOVLÁDA ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ASERTIVITY
Èo to vlastne je? Pod¾a náuèného slovníka ide o súbor komunikaèných vedomostí, pomocou ktorých, èlovek dokáe presadi svoje poiadavky, uspokoji
svoje potreby, vyjadri názory a city, ale súèasne berie do úvahy potreby a záujmy iných.
Sú ¾udia, ktorí sa u asertívni narodili. Ale väèinou je treba sa uèi, aby sme
robili to, èo skutoène chceme, chovali sa pod¾a svojich predstáv a nepoddávali
sa nátlaku okolia. Je to proces dlhodobý. Mono vám nasledujúce rady trochu
pomôu:
NAUÈME SA HOVORI NIE
Nekúpime si drahý kabát iba preto, e nám ho nanútila predavaèka. Keï budeme
asertívne, s ïakujem a bez ïalieho vysvet¾ovania karedý kabát vrátime a povieme si, e na to máme predsa právo nekúpi si nieèo, èo sa nám vôbec nepáèi.
NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA VETKO
Asertivita hovorí, e èlovek môe sám posúdi, do akej miery je zodpovedný za
problémy iných. V iadnom prípade si nemôeme pripúa, e my sme na vine v
akej situácii sa ocitli napr. nai spolupracovníci alebo súrodenci, aj keby sa nás
snaili do tejto pozície vmanipulova.
MÁME PRÁVO ZMENI NÁZOR
Je pekné, ak si èlovek stojí za svojím názorom. Vïaka novým informáciám a okolnostiam sa nám daný problém môe javi trochu inak, môeme zisti, e sme sa
mýlili, na èo máme pod¾a zákonov asertivity právo.
MÁME PRÁVO POVEDA: JA NEVIEM
Nemusíme vedie vetko. Veï naèo by boli potom slovníky, encyklopédie a webové stránky? Ak sa budeme robi, e vetko vieme, môeme by naopak povaovaní za hlupákov - najmä ak sa ukáe skutoèná pravda.
MÁME PRÁVO NA NELOGICKÉ ROZHODNUTIA
ivot nie je poèítaèový program. Nikto nám nemôe zabráni, aby sme si robili, èo
chceme, pokia¾ to ostatným nekodí. Nemusíme vysvet¾ova preèo sa bojíme
letie lietadlom, preèo nenosíme dádnik, preèo jeme penát s hranolkami...
Ak chcete vedie o asertivite nieèo viac, iste vám pomôu v kníhkupectvách, ale
aj v kniniciach. Skúste Stupavskú kninicu Ruda Morica.
Nezabudnime! Asertívny èlovek sa nedá vyprovokova urákami, snaí sa ovláda
a stojí si za svojím presvedèením.
MM.
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