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

Na slovíèko

Opatrne, skôr tak cez deò sa k nám zakráda
Jar. Keby sa tak dala zorganizova oficiálna
rozlúèka so Zimou, u by sme ju hádam
vo¾ajako len zorganizovali, aby u ila.
Aj by sa menej kúrilo "ak je to èím dál
drahí", aj tých chorôb by bolo menej, keby
sme sa vyzbierali hoci po dvadsa korún
(tie si nachystajte pred vstupom do ordinácie), zaplatili by sme aj muziku a s celou
parádou môeme vyprevadi pani Zimu.
ijeme takým tempom, e sa nám aj èas zdá
ako keby sa obèas vliekol, ako keby sme
chceli predbehnú sami seba. Môe sa nám
vak sta, e sami seba skôr dobehneme
a zostaneme z toho prekvapení, ktoe nás
to dobehol?!
A tak si èlovek poloí otázku, e nad èím
chce vlastne zvíazi, s kým chce preteka
a èo je potom prvá cena v tých pomyselných (nezmyselných) pretekoch. Èlovek je
tvor súaiví, rád sa porovnáva a ete radej
posudzuje. Ale nie vdy prebiehajú preteky,
nie vdy súaíme a nie vdy ide o ceny.
Sú situácie a tie sú práve "bené", kedy sa
od nás len oèakáva, ako sa zachováme a èi
náhodou nedobehneme sami seba. Je to aj
o tom, èi ete dokáeme niekoho poèúva,
èi neplatí ten záhorácky vtip " Èuj, Janku,
esli sa sce se mnú povyprávjat, mosí byt
cicho" a nejde len o to ticho o monológ.
Ide o to, èi vieme vníma druhých
a pochopi ich.
Bolo by asi jednoduché a najlepie,
keby sme vedeli, e niekto má charizmu
múdrosti, morálnosti, èistoty, e máme
niekde osobnos, ktorá by bola ozdobou
naích èias. Ale doba je o to zloitejia,
e nikto nie je svätý, èistý a priezraèný,
kadý je napadnute¾ný a preto i napádaný...
A pritom to vôbec nie je o svätcoch,
ale o nás, o naich hodnotách o naej
charizme, o ktorú bojujeme kadú minútu
svojho ivota a nielen MY, ale kadý ved¾a
nás, vetci èo si tu ijeme svoj ivot,
kadý je jediný a neopakovate¾ný.
A v tejto situácii platí osvedèené "pod¾a
seba súdim teba" - to sklíèko poh¾adu na
nae okolie, ten drobnoh¾ad, ktorý v inom
oku vidí smietku a vo vlastnom nevidí
brvno...
Priatelia, neponáh¾ajme sa ani s jarným
obleèením, ani s prísnym slovom a kritikou,
ani s odsúdením, prizrime sa radej lepie,
aby nám to brvno v cudzom oku nepripadalo ako smietka.
Pavel Slezák

Mestské kultúrne stredisko Stupava pozýva
na Ve¾konoèný jarmok s degustáciou vín Malokarpatskej vínnej cesty
v sobotu 12. 4. od 8.00 hodiny pri kultúrnom dome a na ulici Mlynská.
MO MS v Stupave pozýva na ve¾konoènú výstavu výiviek
od 10. 4. do 16. 4. vo výstavnej sieni KD.
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Ako sa správa pri ohrození

Príhovor Vladimíra Kubovièa,
starostu Záhorskej Bystrice
Tohtoroèná zima je naozaj vytrvalá. Nie a nie uvo¾ni miesto novej jari.
I keï za pár dní nám kalendár ohlási prvý jarný deò, vonku to tak nevyzerá. Pripomína mi to súèasnú dobu, v ktorej ijeme. Vetky tie podivné návyky, myslenie, ktoré sa stále podobá viac mysleniu spred roku
1989 ako mysleniu, ktoré by zodpovedalo súèasným trendom smerujúcim k integrácii do jednotnej mnohonárodnej Európy. Iste, priznávam, e súèasná vládna moc nemá pre potreby obèana ve¾ké pochopenie. Myslím si vak, e ete dáky èas potrvá ne vzah obèan verzus
tát nadobudne rozmer tandardu, ktorý u dávno platí v ostatnom
európskom spoloèenstve. Je naozaj potrebné pochopi, e iadna
pestúnska opatera, ktorú tát doteraz aj tak len ve¾mi biedne zabezpeèoval nebude nikdy adekvátna naim predstavám. A tak sme zostali
sami na jednej lodi obèan a samospráva. Obèan, ktorý ije svoje kadodenné starosti v mieste, ktoré spravuje samospráva. Ve¾a tých starostí je spoloèných i keï na prvý poh¾ad to pre obèana nemusí by zrejmé. Tak napríklad odpad najrozliènejieho druhu nás vetkých obklopuje na miestach, ktoré by sme si mali chráni a opatrova. Nástupy do
lesných porastov, brehy potokov i zeleò lemujúca výpadové komunikácie je vhodnou skrýou pre domáce odpadky a stavebnú su.
Keï som pred mesiacom navtívil niektoré triedy v základnej kole mal
som dojem, e ¾ahostajnos a nevímavos tu zaujali popredné miesta.
Rodièom je zdá sa úplne jedno v akom prostredí ich deti trávia ve¾kú
èas pracovného dòa. Do tretice spomeniem malý záujem o èistotu
a úpravu verejných priestranstiev a zelene pred svojimi nehnute¾nosami. Toto je len pár príkladov, kde sa obec a obèan môu spoloène podie¾a na vytváraní kvalitného a príjemného prostredia, v ktorom
ijeme, pracujeme a oddychujeme.
Je u na èase , aby sme si kadý z nás uvedomili, e prostriedky, ktoré
obec pouíva na pokrytie potrieb obèanov, sú nae spoloèné a ak s nimi budeme hospodárne naklada a nebudeme ich míòa na rieenie
problémov, za ktoré je zodpovedný jednotlivec, budeme urèite spokojnejí a bohatí. A to nielen v súvislosti s nahromadenými prostriedkami v obecnom rozpoète, ale aj hlavne vo vzahu k sebe samým
a k námu okoliu.

Vladimír Kuboviè

Ako je to s Podpajtúnskymi zvesami

Zmena v distribúcii Podpajtúnskych zvestí vyvolala nieko¾ko otázok. Predovetkým a znovu opakujeme, e sú zadarmo a v Stupave
sú roznáané do schránok. Celkový náklad pre Stupavu je 2300 kusov plus rezerva - mesaèník si môu obèania vyzdvihnú aj v kancelárii Kultúrneho domu a v kninici. V prípade, e èasopis vo svojej
schránke nenájdete, treba sa informova v kancelárii KD. Financovanie mesaèníka zabezpeèuje Mestské kultúrne stredisko v Stupave, na financovaní sa podie¾ajú samosprávne úrady v Stupave, Zohore a Záhorskej Bystrici a rozhodujúcou mierou inzerenti, to znamená, e kultúrne stredisko nedostalo iadne peniaze navye od
mesta resp. obcí. Spoluprácu sme ponúkli aj okolitým obciam, zatia¾
nemajú záujem. Napriek tomu po sto kusoch sa distribuuje v Marianke a Borinke, pretoe tieto obce (aspoò my) sme vdy
povaovali a naïalej povaujeme za prirodzenú súèas Podpajtúnskeho mikroregiónu. Zohor si doteraz platil jednu stranu a Záhorská
Bystrica dve strany v mesaèníku, pri cene 2200 Sk za jednu stranu,
ko¾ko si ktorá obec strán zaplatí, je jej vecou a závisí od jej finanèných moností. Naím cie¾om je informova, da priestor vetkým,
ktorí chcú spolupracova a spoloèným èasopisom rozvíja miestnu
demokraciu. Privítame akéko¾vek prijate¾né príspevky od dopisovate¾ov, podnety, námety i názory.
Kontakt: 02/6593 4312, e-mail: info@msks-stupava.sk
vaa redakcia

Na území SR vzniká denne nieko¾ko mimoriadnych udalostí, na ktorých likvidáciu sú privolávané
jednotky hasièského a záchranného zboru, peciálne záchranné tímy a k väèím katastrofickým
javom a haváriám aj jednotky vojenských záchranných útvarov civilnej ochrany a Armády SR.
K tomu, ako sa zachova pri mimoriadnych udalostiach má poslúi i tento èlánok. Tieto informácie
uverejòujeme aj v súvislosti s napätou medzinárodnou situáciou a moným vojenským konfliktom
v Iraku.
VAROVANIE OBYVATE¼STVA
Varovné signály 1. Varovanie obyvate¾stva sa vykonáva varovnými signálmi:
l VEOBECNÉ OHROZENIE - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri monosti jej rozírenia
l OHROZENIE VODOU - esminútovým stálym tónom sirén pri ohrození nièivými úèinkami vody
l KONIEC OHROZENIA - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pri ukonèení
ohrozenia alebo ukonèení pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
2. Varovné signály a koniec ich úèinnosti sa dopåòajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informaèných prostriedkov (miesto, èas, druh ohrozenia, ve¾kos ohrozeného územia,
pokyny pre konanie obyvate¾stva).
3. Preskúanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa vykonáva dvojminútovým stálym
tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvate¾stva.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informaèných prostriedkov!
EVAKUÁCIA je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z urèitého územia.
Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného masového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:
a. krátkodobo - s moným návratom do 72 hodín
b. dlhodobo - s moným návratom po 72 hodinách
Èo treba robi najskôr? Po vyhlásení signálu "VEOBECNÉ OHROZENIE" (spustení siete sirén):
a. vylaïte si rozhlasový prijímaè na stanicu Slovensko 1, alebo televízny prijímaè na stanicu STV 1
b. upozornite susedov (starích, chorých, invalidných) na vzniknutú situáciu, prípadne im poskytnite
pomoc,
c. zaba¾te si veci, ktoré budete bra so sebou,
d. vypnite prístroje a spotrebièe, ktoré by bez dozoru mohli by nebezpeèné,
e. uzavrite plynové a vodovodné ventily (uhaste otvorené ohne),
f. zabezpeète zvieratám, ktoré nemôete vzia so sebou, dostatoènú zásobu krmiva a vody,
g. dvere a okná nechajte zatvorené, klimatizaèné a ventilaèné zariadenia vypnuté,
h. dostavte sa do evakuaèného zberného miesta (po 4 hodinách od vyhlásenia evakuácie) a riaïte
sa pokynmi evakuaèných orgánov.
V prípade samovo¾nej evakuácie (neorganizované opúanie ohrozeného priestoru) platia rovnaké
odporúèania.
Evakuovaným sa odporúèa, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou:
a. osobné doklady, dôleité dokumenty, cennosti, peniaze (obèiansky preukaz, vodièský preukaz,
technické osvedèenie o motorovom vozidle, vkladné kniky apod.),
b. osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
c. základné trvanlivé potraviny a nápoje na 2-3 dni,
d. predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
e. vreckovú lampu, svieèku zápalky,
f. prikrývku, spací vak,
g. náhradnú osobnú bielizeò, náhradný odev, obuv, nepremokavý plá,
h. ïalie nevyhnutné osobné veci (pod¾a vlastného uváenia).
VÝDAJ PROSTRIEDKOV INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY A UKRYTIE JE ZABEZPEÈOVANÉ
NAJMÄ POÈAS VYHLÁSENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE.
Tiesòové volania
Poiarna ochrana Operaèné stredisko
Polícia Operaèné stredisko
Zdravotníctvo Rýchla zdravotnícka pomoc
Civilná ochrana Operaèné stredisko
Miestny úrad mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
Hasièský a záchranný zbor v Malackách - Operaèné stredisko
Vedúca oddelenia poiarnej prevencie (Malacky)
Vedúci oddelenia operatívno-technického (Malacky)
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Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
Stupava - Vo tvrtok 27. februára
sa konalo riadne zasadnutie
Mestského zastupite¾stva v Stupave s nasledovným programom: kontrola uznesení., návrh
na zvýenie stravnej jednotky pre
dôchodcov v stravovacom stredisku., zmluva o zriadení spoloèného obecného úradu-návrh,
Smernica o finanènej kontrole a
vnútornom audite pod¾a zákona
è. 502/2001 Z.z. - návrh, vo¾ba
èlenov komisie dopravnej a bezpeènostnej, veci majetkové, interpelácie, rôzne, návrh uznesenia, záver. Program rokovania
bol na návrh primátora rozírený
o Dodatok è.1 k VZN è. 3/2002
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území mesta Stupava.
Zvýenie stravnej jednotky
Na základe iadosti prevádzkovate¾ky stravovacieho strediska
pre dôchodcov p. M. Minarovièovej o zvýenie ceny stravnej jednotky z dôvodu zvýenia cien
vstupov v roku 2003 sa týmto
problémom zaoberalo ekonomické oddelenie MsÚ. Stravná jednotka v roku 2002 bola: 28 korún
predstavovala hodnota surovín,
12 korún boli reijné náklady,
cena stravnej jednotky bola 40
korún. Pri diétnych jedlách hodnota surovín bola 30 korún, reijné náklady 12 korún, cena jednotky 42 korún. Príspevok mesta
na stravovanie dôchodcov bol
rozèlenený pod¾a výky dôchodku, rovnako ako príspevok dôchodcu do skupín. V minulom
roku mesaène sa stravovalo 97
dôchodcov, za rok sa uvarilo 19
865 obedov. Príspevok z rozpoètu mesta na stravu dôchodcov
predstavoval èiastku 74 901 korún. Príspevok na jeden obed sa
pohyboval v rozpätí od 1 do 12
korún, prièom najvyí príspevok
(pri dôchodku v rozpätí od 3000
do 3500 Sk) èerpalo 17 dôchodcov, príspevok 1 Sk èerpalo 147
stravníkov.
Zvýenie stravnej jednotky pod¾a
iadosti prevádzkovate¾a stravovacieho strediska predstavuje 10
korún, prièom hodnota surovín
sa zvyuje na 34 korún, reijné
náklady na 16 korún, pri diétnych
jedlách hodnota surovín je 36
korún a reijné náklady 16 korún,
èo je spolu 52 korún.

Poslanci na odporuèenie sociálnej komisie a mestskej rady odsúhlasili alternatívu pri ktorej je
príspevok zvýený postupne ako
aj príspevok samotného dôchodcu. Od 1. marca platí zvýenie
príspevku na stravu, prièom najnií príspevok je vo výke 7.- Sk
pre stravníkov s dôchodkom nad
7 000,- Sk, najvyí príspevok 21
Sk je pre stravníkov s dôchodkom v rozpätí od 3000 do 3500
Sk. Bliie informácie v kancelárii
stravovacieho strediska.
Dopravná a bezpeènostná
komisia
Predseda dopravnej a bezpeènostnej komisie poslanec Ing.
Radoslav Drakoviè predloil návrh èlenov komisie z radov obèanov. Poslanci schválili nasledovné zloenie komisie: Ing.
Emanuel Bauer, Radoslav Buchta, MUDr. Vojtech Erdélyi, Genovéva Filípková, Tomá Fier, Mária Hardenová, Frantiek Matulník, Ján Onduko a Ivona Pírová.
Interpelácie
V interpeláciách vystúpili poslanci: G. Bele upozornil na sanosti obyvate¾ov z bytového domu na ulici S. Chalúpku na dranie psa v areáli M na ulici Ruová, obèania tie upozoròujú na
výrez zdravých stromov v areáli
koly a skutoènos, e sa na tejto
ulici nezametá.
Poslanec J. Borák iadal rozírenie parkovacích plôch pred bytovým domom na ul. Hlavná 999.
Túto interpeláciu podporil aj
poslanec Mgr. M. Prokop a tie
iadal riei problémy s kanalizáciou pred týmto domom. Poslanec Ing. R. Drakoviè iadal riei
problém s odvodom daïových
vôd z ulice Marianska a Vyhnálkova a preveri, èi vybudované
odtokové kanály sú funkèné. Dopravnú
situáciu
na
ulici
Karpatskej a elezniènej navrhol
riei osadením dopravnej znaèky "zóna 40" alebo zabudovaním
retardérov, iadal aby mesto
zabezpeèilo kontrolu rýchlosti
jazdy dopravnou políciou.
Poslankyòa A. Hricová iadala
zabezpeèi vybudovanie chodníka na ul. Ferdia Kostku od bývalého tátneho majetku a po
koniec
Stupavy.
Poslanec
PaedDr. M. Gramblièka upozornil
na monos zrútenia muriva

"Munkáèa" a ohrozenie zdravia a
bezpeènosti chodcov. Zaujímal
sa tie o termín, kedy sa zaène
s výstavbou chodníka na ulici
Nová. Poslanec Ing. Ukropec
upozornil na pretrvávajúci neporiadok v centre mesta a nekvalitnú údrbu verejných priestranstiev.
Rôzne
V tomto bode programu MVDr. R.
Kazarka informoval o veterinárnych zákonoch vo vzahu k povinnostiam obce prija opatrenia.
Upozornil na mnostvo túlavých
psov a maèiek na území mesta.
Pre ich karanténu nie sú vybudované priestory. V tejto súvislosti navrhol zmenu Veobecne
záväzného nariadenia è. 21 z roku 1996 o vytváraní ivotného
prostredia. Poslanci návrh prerokovali a schválili zmenu VZN.
Zároveò uloili prednostke úradu
vypracova VZN o chove psov na
území mesta a predloi ho na
májové rokovanie MsZ.
Poslanci rozírili komisie o ïalích èlenov: do finanènej komisie
schválili p. C. Stankovskú, do obchodno-podnikate¾skej p. P. Kapitána, do komisie sociálnych
potrieb, zdravotníctva, kolstva
a portu p. M. Baèku.
Poslanec Ing. J. Ukropec informoval prítomných o rekontrukcii
Nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia. Poiadal primátora,
aby sa zúèastnil na stretnutí s riadite¾om nemocnice. Cie¾om stretnutia bude prezentácia nemocnice a jej sluieb a monosti ich

poskytovania obyvate¾om náho
mesta. Poiadal, aby mesto prehodnotilo nájomnú zmluvu medzi
mestom a NsP, ktorá sa týka
prenájmu priestorov pre rehabilitaèné stredisko v objekte stupavského zdravotného strediska.
Poslanec G. Bele iadal, aby sa
do programu rokovania MsZ zaradila i pravidelná správa o èinnosti mestskej polície.
Referendum
Primátor Ing. J. Bele informoval
poslancov, e v dòoch 16. a 17.
mája t.r sa uskutoèní referendum
o vstupe Slovenskej republiky do
Európskej únie. V Stupave je vytvorených 6 okrskov pred referendum. Skrue na vylepovanie
plagátov, ktoré sa pouívali
doteraz budú pre referendum
intalované v obmedzenom
mnostve. Propagácia a referendová kampaò sa budú realizova
najmä prostredníctvom mesaèníka Podpajtúnske zvesti.
Volebné okrsky: okrsok è.1 Mestský úrad Stupava, Hlavná
24., okrsok è. 2- Základná umelecká kola Stupava, Cintorínska
2., okrsok è. 3 - Materská kola
ul. J. Krá¾a 1., okrsok è. 4 - Klub
dôchodcov Stupava, Kúpe¾ná 2.,
okrsok è. 5 Základná kola kpt. J.
Nálepku v Stupave kolská 2.,
okrsok è. 6 - peciálna základná
kola v Stupave Devínska cesta
9. Rokovanie ukonèil primátor
mesta, najbliie zasadnutie MsZ
bude dòa 27. marca t.r.
-pod¾a msz-

Mestské stravovacie stredisko pôvodne fungovalo ako rozpoètová organizácia mesta.
V rámci úsporných opatrení bola uzatvorená zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov. Náklady mesta sa tak zúili na príspevok na stravovanie. Budova i zariadenia sú
vak majetkom mesta. Vchod do vývarovne, dvor i celkový stav v kuchyni nie sú práve
vizitkou dobrého hospodára.
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Záhorská Bystrica

Zasadalo zastupite¾stvo
Záhorská Bystrica - Dòa 4. marca sa konalo riadne zasadnutie
miestneho zastupite¾stva s nasledovným programom: kontrola
správnosti formulácie uznesení z rokovania MZ dòa 28.1. 2003 a
správa o ich plnení., návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupite¾stva, informatívna správa o bezpeènostnej situácii, návrh
závereèného úètu MÈ B- ZB za rok 2002 a stanovisko HK, návrh
rozpoètu MÈ na rok 2003 a stanovisko miestneho kontrolóra, informatívna správa o èinnosti kina Olympia, vymenovanie komisie na
výber dodávate¾a na realizáciu stavieb kanalizaèného zberaèa na
ulici Trstínskej a Jána Raka, veci majetkové, rôzne.
Závereèný úèet
Návrh závereèného úètu mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica za rok 2002 predloil starosta p. V. Kuboviè. Závereèný úèet
odporuèila schváli finanèná komisia s kontatovaním, e výsledky
hospodárenia za uplynulý rok sú ve¾mi dobré. Taktie výrok audítora
pozitívne vyhodnotil hospodárenie MÈ. Kontrolór mestskej èasti p.
Draho v stanovisku k závereènému úètu odporuèil zastupite¾stvu
závereèný úèet za rok 2002 schváli.
Návrh rozpoètu na rok 2003
Návrh predloil starosta spolu so stanoviskom finanènej komisie
a stanoviskom kontrolóra, prièom kontatoval, e pri zostavovaní
rozpoètu boli zoh¾adnené reálne monosti naplnenia príjmov
a v rámci výdavkov boli zoh¾adnené investièné zámery miestnej
èasti, poiadavky komisií MZ a spoloèenských organizácií pôsobiacich v Záhorskej Bystrici. Komisia i kontrolór odporuèili rozpoèet
schváli. Poslanec Mgr. Besediè poiadal, aby bola do rozpoètu
zahrnutá suma 50 tis. Sk, ktorá bude úèelovo viazaná na úhradu
honorárov na pripravovanú monografiu o Záhorskej Bystrici.
Poslanci rozpoèet na rok 2003 schválili s pripomienkou, uznesenie
bolo jednomyselne schválené.
-pod¾a mú zb-

Prehliadka po¾ovníckych trofejí

ikovné ruky a fantázia srdca

V Záhorskej Bystrici organizuje
kultúrny a spoloèenský ivot
kultúrna komisia pri miestnom
zastupite¾stve. Aj vïaka podujatiam, akými sú výstavy výiviek,
ruèných prác sa do povedomia
verejnosti dostali miestne umelkyne, ktoré sa venujú výrobkom
zo slamy, aranovaniu suchých
kvetov, ma¾ovaniu ve¾konoèných
vajíèok. Napriek ich skromnosti,
dovo¾te, aby sme vám ich predstavili.
Obrázky zo slamy
Obyèajná raná slama pod rukami pani Evy Forgáèovej dostáva
nový rozmer. Nielen príprava základného materiálu - plátov z máèanej, suenej, vyhladenej sla-

my, vyaduje trpezlivos a zruènos, ale jej ïalie spracovanie
do miniatúrnych tvarov a vyskladanie obrázkov sú výsledkom trpezlivosti, zruènosti, ale

ne vyrábajú obrázky zo slamy. Je
v nich zakliata krása, jednoduchos a záblesk okamihu - predstavy pred oèami autorky.
Kadý by mal ma svoje hobby
O svojej zá¾ube - aranovaní zo
suín, ma¾ovaní kraslíc a aranovaní ozdôb pre kadú príleitoshovorí pani ¼udmila Pogayová
ako o svojom celoivotnom
hobby. Po celý rok ije uprostred
krásy svojich výtvorov, pre kadú
príleitos má hneï dobrý nápad.
Teraz sa venuje ma¾ovaniu kraslíc. Pouíva farebné vosky a hoci
by aj chcela, nedarí sa jej vyma¾ova dve rovnaké kraslice,
kadá je iná a pre kadé vajíèko
má iný nápad "stále mi ide do
ruky iný vzor" - hovorí pani ¼udmila s úsmevom. Okrem bystrických výstav svoje práce vystavuje aj v Bratislave. Je èlenkou
Klubu Slamienka, ktorý pracuje
pri KD na Vajnorskej ulici v Bratislave. V Záhorskej Bystrici pri
výstavách robila aj ukáky ma¾ovania vajíèok - pre záujemkyne,
dievèatá, aby sa nieèomu poduèili.
V nieèom sa nájs, ukradnú si
troku èasu pre svoju zá¾ubu, pre
seba, pre svoje poteenie a výsledkom môu by hoci aj takéto
drobnôstky pre poteenie.
Výrobky pani Forgáèovej a pani

Záhorská Bystrica - Miestna organizácia SPZ v Záhorskej Bystrici v spolupráci s OÚ OPP a LH Bratislava II, III, IV a V vykoná chovate¾skú prehliadku po¾ovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri ulovenej v po¾ovníckych revíroch MsO SPZ a Mestských lesov Bratislava v po¾ovníckej sezóne
2002. Chovate¾ská prehliadka sa uskutoèní v Kultúrnom dome v Záhorskej
Bystrici. Výstavka bude prístupná pre verejnos v dòoch 29. a 30. marca do
11.00 hodiny.

-mso spz-

Váení obèania
Dovo¾ujeme si Vás oboznámi s jarnou akciou
na vyèistenie verejných priestranstiev v naej mestskej
èasti, ktorú pripravuje Miestny úrad
a komisie miestneho zastupite¾stva v Záhorskej Bystrici

na sobotu 5. apríla 2003
iadame Vás a spoloèenské a záujmové organizácie
v Záhorskej Bystrici o aktívne zapojenie sa do tejto
verejnoprospenej práce na úpravu svojho okolia,
aby sme sa my, obyvatelia Záhorskej Bystrice ale i
náhodní návtevníci naej mestskej èasti cítili lepie.
Dokáme, e nám nie je ¾ahostajné ako a v èom ijeme.

najmä citu a fantázie. Pani Forgáèová spolu s p. Rutzkou sa
tomuto najprv koníèku a teraz i
výrobe venujú u nieko¾ko rokov.
Najprv len pre blízkych ako milý
darèek, neskôr pre Ú¼UV a teraz
pre rôzne pecializované predaj-4-

Pogayovej budú na výstave
v rakúskom Drosingu, poèas
Slávností vàb v dòoch 12. a 13.
apríla t.r. Partnerom pre podujatie
je Klub Morava-March.
text:pavel slezák, foto: peter rác

Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

S hlbokou úctou k minulosti pozera na budúcnos

Z najstarích kánonických vizitácií sa dozvedáme,
e v Bystrici bola samostatná fara u pred r. 1322.
Rozvoj obce prispel k tomu, e v r. 1534 bol
dovtedají mení kostol (kaplnka?) prebudovaný
na väèí. Po chorvátskej kolonizácii od roku 1542
dochádza k ïaliemu rozvoju a Bystrica získala
tatút mesta (opidum) v roku 1647. V rokoch 1624
- 1752 k bystrickej farnosti patrí aj lamaèská
farnos. Rozvíjajúcej sa obci starý kostol nestaèil
a preto v apríli 1803 zaèala výstavba súèasného
kostola, ktorý bol konsekrovaný 31. augusta
1834. Preto sú dodnes v Záhorskej Bystrici dvoje
hody: na slávnos patrónov sv. Petra a Pavla a na
spomienku konsakrácie kostola koncom augusta.
Prvá ve¾ká oprava kostola bola ukonèená v roku
1905 a v súèasnosti prebieha ïalia etapa opráv
v ktorej bolo urobené kúrenie, nová elektrointalácia a osvetlenie kostola. V roku 2003 chceme
dokonèi odvlhèenie kostola, úpravu okolia a zaèa
z retaurovaním oltárov, ktoré sú v kritickom
stave. Pri doterajích prácach boli nájdené zvyky
starích stavieb a tie chceme zvidite¾ni tak, aby si
návtevníci Záhorskej Bystrice mohli viac uvedomi
jej bohatú históriu. Do histórie obce neodmyslite¾ne
patrí aj súèasná budova fary postavená v r. 1737
rodu Gertnerovských, ktorú od nich roku 1751 za
750 zlatých odkúpil Leopold Pálfy a daroval za
faru.
Na úvod spomínam niektoré dôleité historické
medzníky, pretoe len ak nae spoloèenstvo
veriacich dokáe s úctou h¾adie na svoje korene a
dejiny, budeme môc naplno preíva svoju zodpovednos za prítomnos a tak u teraz pripravova
budúcnos. Práve z hrdosti na vynikajúcich predchodcov, ktorí v Bystrici poèas uplynulých storoèí a
desaroèí pôsobili a dynamický rozvoj spoloèenstva
v súèasnosti vyplýva aj pre mòa záväzok urobi
vetko preto, aby mladí Bystrièania, aj tí, ktorí sem
prichádzajú ete len býva prijali spoloèenstvo
veriacich pod ochranou sv. Petra a Pavla za svoje.
Farnos sv. Petra a Pavla je perspektívna dynamicky sa rozvíjajúca farnos. Tento rozvoj prirodzene
súvisí s rozvojom mestskej èasti, ale urèite bude
dôleité, aby sa tieto dve skutoènosti primerane
rozliovali. Som vo farnosti pol roka a priiel som
v nej predovetkým h¾ada dobrých ¾udí a pomôc
im by svätými. Naiel som tu ve¾a dobrých ¾udí,
stretám sa ve¾kou ochotou a otvorenosou. Urèite
niè by sa mi nepodarilo, ak by som tu nenaiel
to¾ko porozumenia a ochoty s akou sa stretám.
Zvlá som vïaèný za prácu novej Ekonomickej
farskej rady, ktorá síce pracuje krátko, ale u urobila kus dobrého diela. Potenciál farnosti je ve¾ký.
Môj predchodca poloil v mnohom dobré základy
na ktorých ja môem stava. Sú potom niektoré
oblasti pastorácie, v ktorých je mojou úlohou
poloi základy na ktorých bude môc stava môj
nástupca. Predovetkým som rád, e u môj pred-

chodca poloil základy programu evanjelizácie, ku
ktorému nás pozýva Svätý Otec Ján Pavol II. Chem
realizova program obnovy ivota ¾udí v nádeji,
ktorú priniesol Jei Kristus a ako nám ho tlmoèí
pre dnenú dobu pápe. On je ten, ktorý nás stále
nieèím prekvapuje a ja sa budem usilova i v tejto
naej farskej rodine program, ktorý on ako ná
pastier a ve¾ký prorok naej doby v Duchu Svätom
ohlasuje a ponúka svetu. Priiel som do Z. Bystrice
plný oèakávania a nádeje zverujúc vetko pod
ochranu Sedembolestnej. Mnohému z toho èo sa
deje sa nestaèím divi ani ja sám. Viete, ivot
zverený pod vedenie Jeia Krista je jedno ve¾ké
a nádherné dobrodrustvo v ktorom nechýba
okrem radosti aj boles.
Po úvodných spoznávajúcich týdòoch, keï sme
preívali ruencový mesiac október a spoznával
som naich 10 ruencových bratstiev, som mal
monos prei nádhernú skúsenos trojkrá¾ovského poehnávania domov a rodín. Poèas pobytu
v Taliansku som sa nauèil, e najlepie je ís z domu
do domu a vyskúal som si to aj na predolých
pôsobiskách. Poèas poehnávania a modlitby
s rodinami som si mohol hlbie uvedomi pestros
naej farnosti a jej ekumenický rozmer, keïe tu
ijú v zhode a porozumení pravoslávni, evanjelici,
grékokatolíci a rímokatolíci. Návtevy v domácnostiach umoòovali stretnutie so starými a chorými,
ktorých deti a príbuzní ijú mimo Z. Bystrice a nemal im kto zavola kòaza. Predovetkým chcem
nieèo urobi preto, aby naa farnos vychutnala, to
e od októbra 2002 do októbra 2003 preívame
Rok svätého ruenca. Mám ve¾kú rados z toho,
e sa vo farnosti zachovala modlitba hodiniek
(vepier) k úcte Boského srdca Jeiovho, ktoré sa
veriaci raz mesaène modlia s pouitím starých
nápevov. Dúfam, e sa mi podarí viac modli sa
s mladými a mladými rodinami, streta sa so záujemcami pri èítaní Biblie, pripravova dospelých na
prijatie sviatostí, putova pravidelne mesaène do
atína a Marianky, spolupracova viac s okolitými
farnosami najmä so Stupavou, Mariankou a Lamaèom. Chceli by sme usporiada èím skôr v upravených priestoroch fary stolnotenisový turnaj a tie
pevne verím, e v lete sa u deti budú môc hra
v naom farskom detskom ihrisku a budeme môc
s demi prei letné tábory.
Chcem pozna tradície Z. Bystrice a svojim dielom
prispie k tomu aby sa zachovali a rozvíjali, aby si
ich osvojovali aj tí, ktorí sem prichádzajú býva
a tie, aby Bystrièania a zvlá mladí boli zdravo
hrdí na svoju Bystricu, jej bohatú históriu. Bystrica
nemôe by len noc¾aháròou. Práve v tomto oh¾ade
môe nae farské spoloèenstvo urobi ve¾a. K tomu
patria aj aktivity ekumenického charakteru, usporiadanie Farského plesu a vydávanie nového
farského tvroèníka Hlasy nádeje.
Uplynulý pol rok nám pod¾a mòa u dos ukázal, èo
asi môeme navzájom od seba oèakáva, aké sú
monosti a aj aké sú limity. Ïalí pol rok bude
urèite ve¾mi nároèný, lebo sa obnovia práce na kostole, preijeme spolu Ve¾ký pôst s Taizé adoráciou
v spolupráci s mladými z Modry, Ve¾kú noc, farskú
pú po stopách Karola Wojtylu v Po¾sku, slávnos
Ducha Svätého a obnovenú procesiu pútnikov do
Marianky, prvé sväté prijímanie detí, ktoré budú
ma vetky spoloèné rovnaké obleèenie, Sviatok
Boieho tela, Slávnos patrónov farnosti. Potom
v septembri bude dobré urobi bilanciu prvého
roka a postavi reálny plán na nasledujúce obdobie. Doterajie pastoraèné pôsobenie ma nauèilo,

e dobrá bilancia sa robí vtedy, keï sa odíde na pár
dní. Preto chcem, aby sme na jeseò odili spolu
s farskou radou a ïalími na pú do Talianska a vyuili cestu na návtevu niektorých farností podobných ako je naa, kde by sme sa spolu pozreli ako
tam prebieha farský ivot.

Jasnos mojej vízie je spojená s modlitbou v úzkom
spojení s Mariankou a atínom, preto pozývam
vetky vekové kategórie ijúce pod Pajtúnom na
pravidelné púte do Marianky a atína.
ThDr. Ing. Anton Solèiansky, PhD.

Mláde zo Záhorskej Bystrice na lyovaèke
(.Keby lye byli zelé, lyuje Záhorí ceué.)
Tohtoroèná zima sa "pochlapila" silnými mrazmi, snehu vak napadlo menej a tak sa ,,kristiánky ½a pluh nedali trénova v domácich
záhorských podmienkach. .Tam, kde ,, padal" aj umelý sneh bolo
radosti viac. V mesiaci február , hneï po jarných prázdninách sa 40
detí zo Z a 15 chlapcov z DCM vybralo vyskúa si svoje lyiarske
zruènosti. Mení na Èertov, na Lazy pod Makytou , starí na Gavurky
do Terchovej. Zaèiatky boli tvrdé a mokré, po týdni kadý brázdil
svahy ako rodený severan, èoho dôkazom je aj to, e sme nemali
iadny úraz (modriny áno.) koláci si program vypåòali aj návtevami
krytého bazéna, diskotékami, karnevalom na lyiach, starí trénovali
svoje spevácke a lopatárske" schopnosti, navtívili Jánoíkove
múzeum. V pretekoch - obrovskom slalome boli najikovnejí:
Z - dievèatá: Nicole Vajda, Zuzana Butkovièová, Lucia Kaiserová
Chlapci: Michal Veselý, Vladimír turm, Erik Velko
DCM: Tibor Kaèik, Jozef Ku¾ha, Tomá Vojtu
Najviac radosti svojím umením urobil Luká Ravinger, ten parkoval
vade, aj priamo v bufete (viï.foto)
Nikomu sa domov nechcelo, ale vetko má raz koniec. Za vydarený
týdeò ïakujeme poèasiu, zo Z p. riadite¾ovi Surovému, p. uèite¾ovi
Sotákovi a z DCM p. Poláchovej a tie p. Ferovi Maroovi, ktorý nám
bol intruktorom i vodièom.
Závereèné heslo: Nech ije lyovaèka na Pezinskej Babe-pokia¾ takú
v Záhorskej Bystrici nemáme!
Lyiari
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KINO OLYMPIA - APRÍL 2003
5 - 6.

HARRY POTTER a tajomná komnata

USA

12 - 13. KURIER

USA

19 - 20. PÁN PRSTEÒOV 2

USA

26 - 27. PRED SVADBOU NIE

USA

Predstavenie: SOBOTA, NEDE¼A: 17,00 a 19,30 hod.

Podpajtúnske zvesti

Zohor

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva v Zohore
konaného dòa 28. februára 2003
Uznesenie è.3
A. Berie na vedomie
1. za overovate¾ov zápisnice boli
urèení: p. Zálesòák, p. Valent
2. vzdanie sa poslaneckého mandátu
Ing. Polakovièa Stanislava a zároveò
ruí Uznesenie è. 2 bod 5, 7 a 8 týkajúce sa Ing. Polakovièa
3. nástup na uvo¾nený mandát poslanca OZa, náhradníèku p. Margitu
Mifkovièovú, ktorá zloila poslanecký s¾ub do rúk starostky
4. správu o èinnosti Obecného hasièského zboru, prednesenú p. Nemcovou a správu o stave poiarnej techniky, prednesenú velite¾om p. Bojkovským
5. informáciu o rieení problému s
predajným stánkom p. Vladimíra Zálesòáka na Kováèskej ulici, stotoòuje sa s názorom OcÚ a so zruením
stánku
6. správu pracovníka OcÚ p. Polakovièa Jozefa k vybudovaniu podkrovných bytov na M
7. iados riadite¾stva Z o financie
na opravu budov Z
8. ukonèenie nájmu obchodných
priestorov Ing. Frantika Neráda,
ktorý prenajal obchodné priestory
firme Agroland Slovakia
B. Schva¾uje
1. èlenov návrhovej komisie: p.
Schellingová, p. Valoviè, Mgr. Rohrerová
2. súhrnnú správu z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov
OcÚ Zohor k 31. 12. 2002, táto tvorí
neoddelite¾nú súèas zápisnice
3. delegovanie zástupcu za Obec Zohor do Obecnej kolskej rady Mgr.
Rohrerovú
4. èlena dozornej radz A.S.A. Zohor
p. Andreja Valenta
5. iados p. Lazara na prenájom nebytových priestorov a èasti dvora zámoèníckej dielne na Kováèskej ulici,
na dobu neurèitú, roèný prenájom
24.000,- Sk
6. návrh na rozírenie zastavaného
územia obce Zohor v zmysle schváleného ÚPN Zohor - da zamera len
I. etapu ÚPN Zohor, lokalitu Záhumenice, Benátky a Predjurské diely
7. finanèný príspevok v sume
10.000,- Sk na nákup vysúvacieho
rebríka pre Obecný hasièský zbor
Zohor, presun sumy z kapitálových
výdavkov (oprava kotla DJ II) na
bené výdavky, kapitola Poiarna
ochrana

8. odpredaj èasti obecného pozemku
parc. è. 845/2 o výmere 13 m2 p.
Petrovi Dudekovi, ktorý je súèasou
jeho dvora, za cenu súdnoznaleckého posudku, ktorý hradí iadate¾
9. zákaz umiestnenia predajných
stánkov (okrem PNS) na verejnom
priestranstve obce Zohor
10. iadosti o zníenie poplatku za
odvoz komunálneho odpadu pod¾a
návrhu sociálnej komisie
11. vypracované zásady o podmienkach a postupnosti pri obehu úètovných dokladov na OcÚ Zohor
12. preplatenie dovolenky p. starostke za rok 2002 - 14,5 dòa
13. navýenie rozpoètu na rok 2003
na kapitálových výdavkov na výpoètovú a kancelársku techniku
o 80.000,- Sk a na príjmoch finanèné
operácie (FRR) taktie o 80.000,- Sk
14. sponzorské príspevky: Únii nevidiacich a slabozrakých - 1.000,- Sk,
Záchrannej a dopravnej slube 5.000,- Sk. Presun financií z kapitoly
"Ostatné kultúrne sluby" - 3.000,Sk (podpora umelcom) do kapitoly
"Náboenské a iné spoloèenské sluby" (príspevky obèianskym zdrueniam a nadáciám)
15. ïalie zasadnutie OZa bude 28.
3. 2003 o 18.00 hod. Zasadnutie komisií 19.3. (alebo 26.3.) 2003

Ing. Baluchovej skonkretizova poiadavky Z po finanènej stránke
2. finanènej komisii zvoli nového
predsedu za odstupujúceho Ing. Polakovièa Stanislava
3. pracovníkom OcÚ pozva na ïalie zasadanie OZa okresného náèelníka PZ a obvodného náèelníka PZ k
informácii o trestnej èinnosti v obci
Zohor

C. Poveruje
1. finanènú komisiu zisti podmienky zakúpenia cisternového poiarnického vozidla AVIA - DAWEO
z Èeskej republiky, alebo iné auto
s monosou splácania na lízing
2. stavebnú komisiu urèi priestor
pre osadenie zábran v okolí Kultúrneho domu. Realizácia bude v súlade so schváleným rozpoètom
3. stavebnú komisiu zaobera sa problémom zatekania strechy M a návrh rieenia predloi na ïalie OZa
4. zodpovedného pracovníka OcÚ
Jozefa Polakovièa vyiada odpoveï do firmy Orange Slovakia na
prípis OcÚ Zohor k zhoreniu kvality príjmu TV signálu a zároveò overi monos premerania signálu nezávislým telekomunikaèným úradom
5. èlena stavebnej komisie p. Andrea
Valenta aj èlenstvom vo finanènej
komisii
D. Ukladá
1. zodpovednej pracovníèke OcÚ
-6-

E. Nesúhlasí
1. s prenájmom verejného priestranstva pred Kultúrnym domom p.
Frantikovi Havlíkovi
2.s finanèným príspevkom pre Karola Baláa, Stupavská ulica è. 1
3. s finanènou pôièkou pre Milana
Martinkovièa, Sadová ulica è. 4

Venujte 1% Tenisovému klubu
Ak ste sa ete nerozhodli komu venova 1% z dane fyzickej osoby je na Vás,
aby ste sa rozhodli pre podporu Tenisového klubu v Zohore, ktorý splnil
zíkonné podmienky pre príjem tohto príspevku. Finanèné prostriedky budú
pouité na rozvoj mládeýníckeho tenisu v naom klube. Pri vyplòovaní tlaèiva "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1% zaplatenej dane"
uveïte nasledovné udaje : obchodné meno: Tenisový klub Zohor, sídlo:
Dolná 3, 900 51 Zohor, IÈO: 30998891., právna forma: obèianske
zdruenie. Toto "Vyhlásenie..." je treba zasla na Daòový úrad v mieste
Váho trvalého bydliska, spolu s potvrdením o zaplatení dane. Zároveò
chceme poïakova tým obèanom, ktorí poskytli 1% zo svojej dane v minulom roku. Bliie informácie: Vladislav Kimlièka, tel: 02/ 6596 1241. -tkz-

O faiangových zvykoch v Zohore
(úryvok z knihy Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej)

O polnoci bolo pochovávanie bubna tak, ako sa to robilo v minulosti. O zábavu na koniec faiangov je ve¾ký záujem, lebo pre stredný vek sa zábavy málokedy konajú. Dúfam, e sa tento zvyk bude
dodriava i naïalej. Postupne sa zaèali tieto zvyky obnovova i v
Záhorskej Bystrici, vo Vysokej pri Morave, Lábe i v Stupave. U sa
faang krácí, u sa nenavrácí, staré dzívky lajú, e sa nevydajú...

Pochovávanie basy

Olóres, dolóres, nauèá a v pekle móres,
ach Ty basa naa, tancovaua pri mje ecka chasa.
Vèera sem Ti huatkau líèka a dneská Ti u horí svíèka.
Vèera sem Ti chytau kolená, dneská si u na márach vystrená.
Olóres, dolóres, nauèá a v pekle móres.
Kebys nebyua piua pálené z rosoliem,
nebili by sme doli pro tebja s èerným kríem.
Ale es piua pálené s rosoliem,
doli sme pro tebja s èerným kríem.
Olóres, dolóres, nauèá a v pekle móres.
Nastaua nám ludé smutná hodzina,
u nám naa basa umíra.
Umíra umíra, de dua pujde,
takú prechlastanú ju Petr nepríjme.
Pred nama leí u jak kus dreva,
bubeník ríèe tak mu treba.
Olóres, dolóres, nauèá a v pekle móres.
Dickys biua nám dobrú prátelkú,
èako sa lúèime jak s frajírkú.
Zohrské dzívèence nenaríkajte,
raèi si chuapcú vícej vímajte!
Prestaòte chuapci chodzi na vidiek,
na vae bolesci je aj v Zóhri lék.
Olóres, dolóres, nauèá a v pekle móres.

Zohor

Podpajtúnske zvesti

A je po ních!
Zohorské faangy 2003

FC Zohor informuje

"Baso milá, baso drahá, pred nami si tu na márach natáhnutá" spívali sme v úterí pred karedú stredú a fèil basa je v púzdri a my zas
v pracovním kolotoèi.
Tak by sa dali jednú vetú zhodnocit tehotoroèní faángy. Ale nedá mi, aby sem nepodzekoval
eckým maskám, keré byli v prúvodze a následnej veselici. Podzekovat by sa patrilo eckým
obchodním, pohostinským a iným
prevádzkam, jak sú: zelovoc DANIELA, Mäso-údeniny MILAN
KUPKA, Textil DUFFEK, potraviny
OFKA, LÝDIA, pohostinstvá VENDELÍN, KRATOCHVÍL, cukráreò
SAMOCHÍN, retaurácia u ULAJA, kníhtlaè GERTHOFER a naej
centrály PONORKE. Ale zvlá by
sme sceli podzekovat prevádzkam M-MARKETu a JEDNOTASENICA, kde sa zamestnankyne
poskládali na pohoscení pro
masky aj naprík nesúhlasu majitelú. (aby zachovali tradíciu). Treba
spomenút pani STAROSTKU, tetky FÓROVÚ a HAVLÍKOVÚ a strýca LOJZA RYBÁRA, kerý sám zas
pripravoval rekvizity. Té súkromnímu prepravcovi PETROVI MIFKOVIÈOVI, kerý sa postaral o prepravu do Stupavy a spátky za
úèelem návtevy konkurenèní veselice a to zdarma. peciální podzekovaní sceme vjenovat prevádzke na "Hlavní ulici", kerá má
kadý rok na faangy do pjeci
veèer z technických príèin zavríté. ("Aby ich do rána kàèe tahali
na obje nohy!") A na konec tehoto obsáhlého podzekovaòá si necháme muziku: Veseláci ze Stupavy a DJ Robo Lukovský "DOVI"
na budúci rok.
A vèíl k prúbjehu faangú.
Sprievod sa vydal o patnástej ho-

dzine z Kultúrního domu za doprovodu kapely "Juraj tefanoviè
und ozembuch" na strasciplnú
cestu po u výe spomínaných
prevádzkách. Za neustáleho hurhaju a spjevu sme povinovali
a povykrúcali eckých zainteresovaných majitelú a pracovníkú
prevádzek, obecního úradu
a eckých ostatních. Po návrace
do KD, kde si u "telovali" svoje
intrumenty "Veseláci" a DJ
ROBO, zaèalo vystrájaní masek a
hned sa zaèal plnit parket. O púl
devátej veèér, èást masek odela
do spomínanej Stupavy pozdravit
Faangovú veselicu u Maroa.
Asi po hodzine strávenej v príjemnej spoleènosci sa masky vrácili
do Zóhru, kde u byla zábava
v plnem prúdze. O púl noci sme
ve velkém zármutku pochovali
neèastnú basu. Kede nedolo
k ádným srdcervúcim a hektickým scénám, pomodlili sme sa litánie za nau politickú situáciu,
zaspívali paie a jak poslední u
tradiène "Spánem bohem, idem
od Vás". Povicídzali sme po stolech a v cichosci sme sa rozeli
domú.
Vyhodnocení faangú bylo na
druhý den, na karedú stredu
v Ponorce. Za doprovodu trúchlivej hudby a konzumácie faangových zestatkú sme smutne
a v cichosci ziscili, e bylo to dobré, ale na rok to musí byt lepí.
Posedzení pro masky, spríznené
due a tých, kerí nám pomáhali
bude 22.3.2003 v KD za hudebního doprovodu "B 217-ky" z Borinky.
"Dola ti u tvoja chvíla, aby si nás
veselých, dnes tu opuscila."

kolstvo

Po presune zriaïovate¾skej kompetencie ku kolám a kolským
zariadeniam nadobudli výdavky
na kolstvo významný podiel na
celkových výdavkoch obce. Z
pôvodne schváleného záväzného limitu decentralizaènej dotácie na úseku kolstva na rok
2002 vo výke 461.500,- Sk nám

Zabezpeèenie prevádzky základnej a materskej koly v obci
Zohor, ktorých zriaïovate¾ská
funkcia prela od 01. 07. 2002
na obec, naráa na nedostatoèné finanèné zabezpeèenie zo
strany orgánov tátnej správy.

Vá Francek Gregora

Zimná príprava:
Zimnú prípravu zahájili zohorskí futbalisti 7. januára. Najväèiu záa
absolvovali na sústredení v hoteli Dumas v Modrovej od 19. 2 - 23.
2. 2003. V kádri prilo len k jednej zmene: odiiel najlepí strelec P.
Rybár st. /?/ a nahradil ho M. Boík /Láb/. Mustvo sa opätovne
zúèastnilo turnaja o pohár starostky obce Plavecký tvrtok, kde bol
najlepím strelcom mustva Cabadaj Radoslav s 3 gólmi.
26.2.
11.2.
19.2.
15.2.
23.2.
11.3.
19.3.

Stupava
Jablonové
Slovan dor.
Dev. N. Ves
P. tvrtok
Dúbravka
Ruinov B

-

Zohor
Zohor
Zohor
Zohor
Zohor
Zohor
Zohor

2:3
1:0
0:0
2:1
2:1
0:2
1:3

Ïalie prípravné zápasy:
12.2.
Lamaè
16.2.
Sekule
-

Zohor
Zohor

1:1
1:3

Vylosovanie jarnej èasti IV.ligy B:
kolo
dátum èas
16.
16.3.
14.00
Zohor
17.
23.3.
14.00
Zohor
18.
30.3.
14.30
Modra 19.
6.4.
15.30
Zohor
20.
13.4.
15.30
Grinava 21.
20.4.
16.00
Zohor
22.
27.4.
16.00
enkvice 23.
4.5.
16.30
Zohor
24.
8.5.
16.30
Lozorno 25.
11.5.
16.30
Zohor
26.
18.5.
17.00
Jablonové 27.
25.5.
17.00
Zohor
28.
1.6.
17.00
Dubová 29.
8.6.
17.00
Zohor
30.
15.6.
17.00
RohoníkMinisterstvo financií SR dòa 20.
12. 2002 oznámilo jej úpravu zníenie o 223.500,- Sk, a poiadalo o ich vrátenie do konca
roka. Decentralizaèná dotácia zo
tátneho rozpoètu na 2. polrok
2002 nepokrývala v plnej výke
výdavky základnej a materskej
koly a jej úprava má dopad na
rozpoèet obce. Poiadali sme
ministerstvo o prehodnotenie
úpravy decentralizaènej dotácie
na úseku kolstva na 2. polrok
2002 v súlade so zákonom è.
506/2001 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl
a kolských zariadení.
Na finanèné zabezpeèenie prevádzky základnej a materskej
koly v obci Zohor v roku 2003
sme poiadali ministerstvo financií SR, odbor financovania
územnej samosprávy, o zvýenie decentralizaènej dotácie na
bené výdavky na úseku kolstva na 1. polrok 2003, nako¾ko
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Jakubov
P.tvrtok
Zohor
Vinièné
Zohor
Láb
Zohor
M.Leváre
Zohor
Gajary
Zohor
Limbach
Zohor
Záh. Ves
Zohor

stanovený záväzný limit decentralizaènej dotácie na 1. polrok
2003 vo výke 238.000,- Sk nepokrýva ani výdavky na energie
(el. energia, plyn), vodné a stoèné. Na pokrytie výdavkov na
energie, vodné a stoèné a ïalích nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpeèenie chodu základnej a materskej koly
v obci by sme potrebovali minimálne 500.000,- Sk, v ktorých
nie sú zahrnuté výdavky na
opravu a údrbu budov, ako ma¾ovanie, výmena podlahových
krytín, ktoré nespåòajú hygienické normy. Do 14. 03. 2003 obecný úrad kompletizuje iados
o poskytnutie finanèných prostriedkov na kapitálové výdavky.
Ide predovetkým o odstránenie
havarijného stavu zatekajúcej
strechy na budove materskej
koly, ktoré si bude vyadova
finanèné prostriedky vo výke
900. 000,- Sk.
-ocú-

Podpajtúnske zvesti
Obèania na zasadnutí zastupite¾stva
Stupava - Na rokovanie mestského
zastupite¾stva prili aj obèania mesta. Predniesli svoje sanosti i námety, ktoré sa týkajú rôznych problémov mesta.
Pani Anna Daráová vystúpila ako
zástupkyòa organizácie Slovenského
Èerveného kría. Vyjadrila obavy
z pripravovaného presahovania
Klubu dôchodcov z terajích priestorov na Kúpe¾nej ulici. Tieto priestory sa vyuívajú na organizované
bezplatné odbery krvi z radov darcov - obèanov mesta. V prípade, e
sa Klub presahuje do priestorov pri
vývarovni, nebude moné odbery
krvi v Stupave organizova, tieto
priestory toti nevyhovujú. iadala,
aby sa poslanci zaoberali rieením
situácie na Hlavnej ulici - parkuje sa
tu na obidvoch stranách a cesta je
neprejazdná. Ïalej iadala, aby sa
vybudoval chodník na ul. Krínej
a prístupová komunikácia pri Inchebe. Na záver sa pýtala, preèo mesto
odpredalo pozemok v parku p. V.
Maroovi, aký prínos pre mesto znamenal tento odpredaj.
Pán Ing. Emanuel Bauer, obyvate¾
z ulice Marianskej, upozornil poslancov na zneèistenie miestnej ko-

munikácie - ul. Marianská stavebníkmi rodinných domov. Stavebné
práce spôsobili neprejazdnos (rozbahnená komunikácia zdevastovaná
nákladnými vozidlami stavebníkov)
smerom ku chatovej oblasti za bývalou Inchebou. Vyjadril názor, e táto
lokalita novej individuálnej výstavby
je urbanisticky nevhodne rieená.
Nárokom novej výstavby nezodpovedá ani jestvujúca kanalizaèná
sie, na ktorú je napojená nová kanalizaèná prípojka s väèím priemerom, èo v dadivom období môe
spôsobi zatápanie pivníc rodinných
domov na ulici Marianskej. Upozornil aj na potrebu riei problém
drog v meste a zákoláctva v kole.
V súvislosti s Parkom poloil otázku,
èi sa uvauje s pravidelnou údrbou
parku a opravou lavièiek a kritizoval
èistotu a poriadok na Hlavnej ulici.
Páni Elver Mustafi a Martin Baèko
opä otvorili problém demontáe
basketbalového koa z priestoru pri
Kultúrnom dome. Následne bol kô
namontovaný na ihrisku za bytovým
domom na ul. Ruová 9. Na základe
mnohých saností a podnetov obyvate¾ov tohto domu, basketbalový
kô mesto premiestnilo do priestorov

Poh¾ad na stavenisko za bývalou Inchebou

za základnou kolou i napriek tomu,
e mestské zastupite¾stvo na svojom
rokovaní dòa 27. 6. 2002 odstránenie koa neschválilo, s tým, e mestská polícia bude na tomto mieste
vykonáva kontrolu dodriavania
noèného k¾udu. Obèania poukázali
na poruenie uznesenia MsZ. Kontatovali, e plocha za Základnou
kolou, kde je kô umiestnený, nie je
vhodná na basketbal ani na iné portové aktivity z dôvodu kvality povrchu hracej plochy. Poslancov poiadali, aby odsúhlasili rekontrukciu
povrchu tejto plochy.
Pán Frantiek Lachkoviè upozornil
na pretrvávajúci problém, s ktorým
ijú obyvatelia Kolónie od èias zaèatia prevádzky skládky odpadov na
abárni. Poslancom poloil otázku,
èi majú predstavu ako sa bude prevádzkova skládka v budúcnosti, keï
je jasné, e sa tu skládkujú nebezpeèné odpady a skládka na to nie je
prispôsobená. iadal poslancov, aby
sa osobne prili pozrie na to,
a v akom stave sa nachádza a prevádzkuje. Mesto pod¾a jeho slov
stále len s¾ubuje, e sa zaène s rekultiváciou, ale súèasný stav nenasvedèuje tomu, e by sa v tomto smere
nieèo urobilo. Postupná rekultivácia
skládky bude finanène nároèná, poloil otázku, kedy bude ma mesto
to¾ko finanèných prostriedkov, aby
sa skládka bezpeène rekultivovala.
K pripomienkam a námetom
obèanov sa vyjadril primátor i niektorí poslanci. primátor pris¾úbil, e
k ich podnetom dostanú od mesta
písomné vyjadrenie. Skládkou sa
bude zaobera stavebná komisia a
komisia ivotného prostredia.
Primátor pris¾úbil, e zorganizuje
pre poslancov "exkurziu" na skládku.
- pod¾a msz-

Naè to robí...?
Stupava - Kto sa prejde po
Stupave, musí skontatova,
e teda "nic-moc". Nemôeme by a takí skeptickí, nemôeme sa a tak vyíva
v sebatrýznení, aby sme nevideli aspoò kúsok pozitívneho. Mám na mysli aspoò
nieko¾ko dobrých príkladov,
tých prvých lastovièiek - pokusov skráli svoje okolie.
Pozrime sa na Mást - hlavnú
i ved¾ajie ulice, tón urèite
udáva predajòa záhradkárských potrieb - Agroservis,
ale aj pred obchodom pána

Karola Kostku je od jari èo
obdivova. Nezaostávajú ani
majitelia rodinných domov.
O letnú terasu sa pred retauráciou Stupava starajú
Minarovièovci a potom, keï
pôjdeme po Hlavnej ulici dlho, dlho niè a jedna lastovièka - advokátska kancelária pani Dr. Huanovej. O námestí pred farským kostolom sme u písali... a potom ete treba spomenú
priedomie pred firmou ABZ.
Ale aj na Hornom konci sú
pekné predzáhradky, aj na
Bitúnkovej ulici, na Martina

Benku a tie na iných miestach, aby sme nikomu
neublíili... O to vak nejde,
kde vade je pekne. Ide o odvahu a rozhodnutie - urobi
to. A to napriek tomu, e
skúsenosti sú skôr proti takémuto rozhodnutiu. Veï
sme svedkami sústavnej devastácie, nièenia, zlodejèiny
zo strany vandalov, ktorých
niè nezastaví. Ako je to moné, skutoène nedokáeme
zastavi tieto ivly a donekoneèna sa budeme trápi
otázkou "Naè to robí?"...
-ps-

-8-

Preèítali sme si

O Stupave
Kto chce pracova, prácu si nájde
V súèasnosti je doprava jedným z najväèích problémov mesta, pretoe je zneuívaná najmä nákladnou dorpavou. premávka je taká hustá, e prechody pre chodcov po nama¾ovaní zoderú pneumatiky áut za pol roka. V celoroènom priemere za
24 hodín prejde vye dvetisícdvesto nákladných a
takmer devätisíc osobných vozidiel, èo tvorí spolu
vye jedenástisíc vozidiel denne. V dopravnej pièke prejde v smere do Bratislavy cez stred mesta za
desa minút stodvadsa vozidiel a v opaènom smere kadých pä sekúnd (!) jedno auto a to vetko
po komunikácii bez jedinej svetelnej signalizácie
v meste." (z rozhovoru s primátorom mesta Ing. J.
Beleom, Verejná správa è.6/2003)
Oèarenie z práce s malými divadelníkmi
"V meste Stupava sa u nieko¾ko rokov teí ve¾kej
popularite medzi demi i dospelými literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej koly. Mladým
stupavským divadelníkom éfuje Zlatica Kardoová, predèasom profesionálne pôsobiaca na bratislavskej Novej scéne. Po úspených predstaveniach
So¾ nad zlato, Hlúpy èert, Zlatá priadka a Ïuro
chmu¾o prichádza na svet muzikál. Prekabátená
striga bol prvým muzikálom pre materské koly.
Hudbu urobil Janko Slezák a nahrala nám ju kapela Primulka fungujúca na naej kole. Vetko dopadlo na jednotku, èo nás posmelilo do rozsiahlejieho spoloèného projektu Záhrada, spracovaného
pod¾a Trnkovej predlohy o èarovnom svete záhrady." (z rozhovoru so Z. Kardoovou, uverejnené:
Záhorák, 17.3.2003)
O Záhorskej Bystrici
Speváci svätého Petra a Pavla
Muzika im vola do krvi u dávno, ale naisto. Teia
sa z nej a svoj talent a rados prenáajú aj na poslucháèov. Tohto roku som sa s nimi stretla najprv
na 9. medzinárodnom ve¾trhu cestovného ruchu
Slovakaitour v Bratislave. Hovoríme o speváckom
zbore Matice slovenskej zo Záhorskej Bystrice, ktorý nemá pecifický názov. Vedie ho dirigent Jaroslav Kotleba, ktorý hudbu tie skladá a hrá na harmonike a klávesoch. Súbor zaloil tefan Liïák
a existuje dvanás rokov. Avak ¾udový spevokol
od roku 1999 svoju folklórnu tvár obohatil vïaka
úsiliu dirigenta Kotlebu aj o spievanie v kostoloch,
pretoe ako nám sám povedal "potenciál súboru tu
existoval". (Záhorák, 17. 3. 2003)
Anton Solèiansky: Tí èo u raz zohli chrbát,
sa dnes krèia pred nieèím iným
... Rímskokatolícky kòaz Anton Solèiansky (42).
Duchovný (v Záhorskej Bystrici), ktorý tvrdí, e
veriaci akosi pomaly nasledujú pápea Jána Pavla
II., a zdôrazòuje, e aj veriaci èlovek je obèan
a ako veriaci obèan (civis pius) inicioval petíciu proti vojne v Iraku. Tvrdí, e predstavitelia naej
republiky nedostali mandát na to, aby zatiahli Slovensko do agresie proti inému tátu. A preèo petíciu inicioval on? - Kadý z nás je zodpovedný za to,
èím ije. Koneène by sme sa mali správa ako obèianska spoloènos. Petícia nie je cirkevná, ale obèianska akcia. Ide o to, aby sme si uvedomili slová
pápea Jána Pavla II., ktorý po analýze situácie
vyhlásil, e ani tzv. preventívna vojna v súèasnej situácii nie je ospravedlnite¾ná a e útok na Irak nespåòa podmienky spravodlivej, obrannej vojny."
(ivot è.10/2003, Civis pius)

Podpajtúnske zvesti
Vinohrady, vinohrady...
Pesnièka pokraèuje a spieva sa v nej
"dobré vínko dávate"! V Stupave, hoci je
pesnièka ob¾úbená, u dávno platí len
minulý èas. Èasy, kedy vinice, èi u
grófske v lokalite pri Urbánkovi, alebo
tie súkromné na Dzíleèkoch a Novinách
víneèko dávali, sú u dávno minulosou.
Dávno minuli i èasy, kedy sa Stupava a
Mást mohli pochváli vye stohektárovou výmerou viníc a hoci výnosy
dosahovali slovenský priemer, vinohrady sa uivili a uivili i desiatky zamestnancov. Takto s nostalgiou spomína na
zalú slávu stupavských viníc pán Vladimír Lachkoviè, ktorý tento úsek rastlinnej výroby bývalých tátnych majetkov dlhé roky riadil.
Po roku 1967 sa zaèalo so zakladaním
vinohradov na spomínanej výmere. Niektoré sa obnovovali, niektoré plochy boli
vysadené od gruntu. K vinohradu neodmyslite¾ne patrí i pivnica, tá sa nachádzala v Starom majeri, dnes z nej zostalo len straidelné torzo, o ktoré nestoja
ani bezdomovci. Dodriavala sa i zásada vína archivova. Dnes u neexistuje
ani archív, v ktorom odpoèívali dobré
roèníky ovenèené mnohými zlatými
cenami z vinárskych súaí. Najznámej-

ím vínom zo stupavskej produkcie bol
Veltlín zelený a diplomy, u ako jediný
doklad jeho kvality, dodnes visia na
chodbe bývalého riadite¾stva M. Nespomíname tieto fakty len preto, e
dnes po trinástich rokoch u z vinohradov nezostala ani spomienka, ale
preto, e v mape Malokarpatského vi-

nohradníckeho regiónu sa stále uvádza
Stupavský vinohradnícky rajón. Znamená to (nie tlaèovú chybu!), e je historicky podloený, e vinohradníctvo má tu
svoju tradíciu a vína z tohto rajónu boli
uznávané.
Výsledkom nezáujmu o pestovanie vinièa sú zdevastované, zanedbané a pre-

Predstavujeme

Ing. Peter Mazúr (1946) - poslanec MsZ v Stupave (ANO,
SDKÚ, DS), èlen mestskej rady,
predseda majetkoprávnej komisie MsZ v Stupave.
Ppzv: Majetkoprávna komisia poèas predchádzajúcich volebných
období neexistovala. Vdy bola
oblas majetku mesta spojená
s oblasou výstavby a rozvoja
mesta. Povaujete túto zmenu za
dôleitú a preèo?
Ing. Mazúr: Rozhodnutie zriadi
práve takúto komisiu vyplýva zo
súèasnej situácie a skúseností
práve z oblasti hospodárenia
s majetkom mesta. Hoci vidíme,
e v kadej oblasti ivota mesta
je ve¾a problémov, ktoré sú buï
nové alebo sú pozostatkom minulého obdobia. Mnohé problémy vznikli a vznikajú ako výsle-

dok neodbornej a nedostatoènej
èinnosti mestského úradu a
iných kompetentných orgánov.
Preja-vuje sa to v doprave, v
oblasti výstavby, údrby komunikácií, vzh¾adu mesta atï. Sú
problémy, ktorých rieenie potrebuje krátky èas, ale sú i také,
ktoré potrebujú predovetkým
koncepèné, dlho-dobé rieenie.
Medzi problémy, ktoré treba riei, ale bude to potrebova èas
povaujem situáciu okolo Karkulky, vzh¾adu centra mesta a ïalie
problémy, ktoré nemusíme h¾ada, ale ich vidíme kadý deò
pred sebou.
Podobne je to i v oblasti správy
majetku mesta. Pre prácu naej
komisie potrebujeme predovetkým vedie o èom budeme a máme zodpovedne rozhodova. Za
prvý a ve¾mi dôleitý krok povaujem vykona dôkladné zmapovanie majetku mesta, najmä
v oblasti nehnute¾ností. I pri rozhodovaní sa budeme usilova
o zmenu týlu, ktorým sa rozhodovalo a vybavovali sa iadosti
obèanov a iných subjektov doteraz.
Vytvorenie majetkoprávnej komisie povaujem v tejto situácii za
opodstatnené. Dôleité je práve

stárnuté vinice. Svojím spôsobom, ak
sa pozrieme na vinohradnícku tradíciu a
uznávame urèité európske kultúrne tradície, zanecha vinohrady v takomto
stave je tá najlepia známka pre barbarstvo a nekultúrnos. Pri náhlení sa do
EÚ stojí zato vimnú si, e rakúske
mestá a mesteèká sú dodnes obopnuté
vinohradmi, ktoré sú
dôleitým prvkom krajinotvorby.
Navye,
pestovanie vinièa a vinárstvo sú súèasou
kultúrnej tradície. Vinohrady zakladali králi
a boli súèasou privilégií
a krá¾ovského monopolu. Vinohrady spravovali
krá¾ovské mestá, zakladali ich ¾achtické
rody - jednoducho vinohradnícka tradícia, zruènosti a znalosti z tejto
oblasti ¾udskej èinnosti sa hodnotia ako
"rodinné striebro", teda nieèo, èo má
hodnotu vyiu ne finanènú, lebo víno,
to nie je len druh vinièa, ale aj pôda, klimatické podmienky, technológia, ¾udská
zruènos a um ako zdedená skúsenos hodnoty, ktoré sa nepredávajú lebo sa
nedajú zaplati.

Pána V. Lachkovièa sme poiadali, aby
nás sprevádzal po bývalých viniciach.
ako opísa jeho pocity pri poh¾ade na
ich stav, keï ktorý väèinu ivota preil
starostlivosou o stupavské a mástske
vinice. Aby sme nezostali len pri pocitoch, jedno je isté - bývalé vinice sa
pred naimi oèami menia na stavebné
pozemky. Pre prípadných kupcov jedna
poteujúca správa - pozemkov je tu
habadej! Veï okrem "Binderovho sadu",
kde sa vinohrady ete obrábajú (rodilo
sa tu hybridové èervené hrozno a je
zaujímavé dodnes), ostatné plochy
s koreòmi Veltlínu, Tramínu, Ryzlingu
odumierajú. Sú to jednoducho "puáky"
- holé, neobrábané pozemky. No a èo
s nimi?
Dokáeme pochopi aj ¾udí, ktorým sa
pozemky v rámci retitúcií vrátili, a u
nemajú záujem ani silu na nich hospodári. Napriek tomu Stupava vzh¾adom na tradíciu (keï sa zachovali vinohrady v bratislavskej Raèi!!!), by si
zaslúila vinohrady s dobrým vínkom,
aby z mapy Malokarpatského vinohradníckeho regiónu neodkráèal Stupavský
vinohradnícky rajón do minulosti a zabudnutia...

spojenie s právnym oetrením
zmluvných vzahov. Význam toho
potvrdzujú dôsledky a stav,
ktorým sa dnes zaoberáme v prípade odpredaja pozemku bývalého kúpaliska.

rokoch a výrazne bude urèova
rozvoj mesta. Stupava by sa mala rozvíja i v oblasti podnikania
a hospodárskych aktivít a tie je
zaujímavá z h¾adiska rastúcich
poiadaviek na bývanie.
Obytná zóna sa bude s najväèou pravdepodobnosou rozvíja najmä v lokalite od Borníka
smerom k bývalým vinohradom.
Zároveò nesmieme zabúda na
záujmy "starousadlíkov", aby sa
nová výstavba èo najmenej dotkla ich záujmov.
Majetkoprávna komisia bude napomáha plneniu úloh mesta systematickým prístupom k hodnoteniu stavu majetku a jeho rizík
vyplývajúcich z èinnosti mesta
Stupava. Zameriame sa aj na
kvalitu právnej úrovne zmluvných
vzahov týkajúcich sa prevodu
majetku a hodnotenie stavu majetku mesta a jeho dopadov na
ekonomiku rozpoètu mesta z h¾adiska uplatòovania vecnoprávnych postupov pri jeho odpisovaní, nájme, predaji a zdruovaní. Pri rozhodovaní bude dôleitá i spolupráca s ostatnými komisiami MsZ a orgánmi mesta pri
vypracovaní veobecne záväzných právnych predpisov a pri
rieení dôleitých otázok rozvoja
mesta.

Ppzv: Akým spôsobom ako poslanec chcete napomôc mestu
pri rieení problémov, ktoré ste
naznaèili?
Ing. Mazúr: Uvedomujem si súèasný stav, v ktorom sa nachádza mesto a snaím sa h¾ada východiská. Kandidoval som za
koalíciu, ktorá obsadila v zastupite¾stve BSK okolo 90% poslaneckých miest. Znamená to, e
sa musíme obraca na naich
poslancov vo vyom územnom
celku, aby akceptovali i nae poiadavky, aby pomohli riei aj
nae - stupavské problémy. Pochopite¾ne, e aj my musíme
spolupracova, aby sme sa takpovediac nali v zámeroch rozvoja samosprávneho kraja.
Chcem spolu s ïalími poslancami pôsobi tak, aby sa nae záujmy presadzovali i s podporou
vyieho územného.
Momentálne sa formuluje zámer
rozvoja náho mesta - pripravuje
sa územný plán mesta Stupava.
Je to dôleitý dokument, ktorým
sa budeme riadi v budúcich
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-pavel slezák, foto: peter rác-

rozhovor pripravil -ps-

Podpajtúnske zvesti
Zákon platí pre kadého

Ochrana lesov pred poiarmi

S príchodom jarného obdobia kadoroène vznikajú vplyvom
teplého, slneèného a suchého poèasia priaznivé podmienky pre
vznik a írenie poiarov v prírodnom prostredí. Dokonale preschnuté
zbytky minuloroènej vegetácie - lístia, tráv a podobne. To sú priam
ideálne podmienky pre vznik a írenie poiarov. Na zapálenie staèí
ve¾mi málo - cigaretový nedopalok, iskra z výfuku automobilu alebo
z ohniska. Tieto poiare spôsobujú nielen materiálne kody, ale
v mnohých prípadoch boli zranení alebo aj usmrtení ¾udia a vznikli
nevyèíslite¾né kody na ivotnom prostredí. Obzvlá tragicky sa
konèia prípady vypa¾ovania tráv, èo je navye zakázané.
Preto sa obraciame na Vás, váení obèania, aby sme Vám pripomenuli, e kadý je povinný poèína si tak, aby nezapríèinil vznik
poiaru a tie je povinný, ak je to moné uhasi poiar, resp. bezodkladne ho ohlási a vykona nevyhnutné opatrenia na zamedzenie
jeho írenia a na záchranu ohrozených osôb.
Vetky poruenia povinností fyzických osôb zakladajú skutkovú
podstatu priestupku na úseku ochrany pred poiarmi, za ktorý môe
by uloená pokuta do výky 10 000 Sk.
Váení obèania, veríme, e svojím zodpovedným prístupom prispejete k tomu, e v nastávajúcom období zvýeného nebezpeèenstva
vzniku poiarov, nebudú musia v okolí, v ktorom pôsobíte, zasahova hasièi.
-hasièi-

Opýtali sme sa...
v súvislosti so zmenou výky
príplatku na stravovanie pre
dôchodcov, ktorú odsúhlasili
poslanci MsZ v Stupave, ako je
to so stravovaním dôchodcov
v Zohore a Záhorskej Bystrici.
Obec Zohor prispieva na stravovanie dôchodcom nad 67 rokov
sumou 25,-Sk / 1 osoba. V roku
2002 to celkove bola èiastka
226.600,- Sk. V súèasnej dobe
sa mesaène tento príspevok poskytuje cca 40 dôchodcom. Obedy pre dôchodcov sa varia
v kolskej jedálni. Èas dôchodcov si ich nosí v obedári domov,
èas sa stravuje v J a dôchodcom, ktorých zdravotný stav si to
vyaduje, poskytuje opatrovate¾ská sluba donáku obedov.
Klub dôchodcov bol z dôvodu
rekontrukcie priestorov na po-

tu zruený. T. è. sa pripravujú
miestnosti, ktoré budú slúi na
tieto úèely. Obec okrem príspevku na stravovanie hradí dôchodcom cca 2x roène autobus na divadelné predstavenie do Bratislavy a prispieva na dopravu pre
jednodòový zájazd.
V Záhorskej Bystrici je výka poskytovania opakovaného príspevku na stravovanie pre nepracujúcich dôchodcov upravená
podobne ako v Stupave. Výka
príspevku je diferencovaná a závisí od výky dôchodku stravníka. Hodnota stravnej jednotky je
stanovená na 56 korún, maximálny príspevok na stravovanie je 23
Sk (pri dôchodku 4 500 Sk) a minimálny príspevok je 13 korún
(pri dôchodku nad 6 300 Sk).
Stravovanie pre dôchodcov v Záhorskej Bystrici vyuíva len 12
obèanov.
(pod¾a: ocú, mú)

Stupava - U druhý rok sa snaíme organizova príleitostné - sobotòajie
trhy v areáli pri Kultúrnom dome v Stupave. Pôvodný zámer - vyui Sedliacky dvor okrem kultúrnych podujatí aj ako "trnicu" sa uplatòuje s urèitými akosami. Vyplývajú najmä z nedostupnosti predajných miest kadý trhovník by si najradej vyloil tovar priamo z auta, èo nie je moné
pri predajných miestach zo strany od potoka. Napriek tomu si Stupavèania
zvykli na túto zmenu. Trhovisko je v správe Mestského kultúrneho strediska,
ktoré zabezpeèuje jeho prevádzku. Okrem organizácie priebehu trhu musíme, ako prevádzkovate¾, zabezpeèi aj doh¾ad nad sortimentom a samotným
predajom na trhovisku, èo nie je vôbec jednoduché.
Niektorých predajcov (predajné miesto si zaplatili na predaj zeleniny a ovocia) sme nieko¾kokrát upozornili, e predaj mäsových výrobkov a najmä
údenín, nie je na naom trhovisku povolený. Nemôeme toti akceptova poruenie zákona a príslunej vyhláky - ustanovení Potravinového kódexu
a to najmä v záujme spotrebite¾ov. Je vak paradoxné, ak sa takéto opatrenie - zákaz predaja mäsových výrobkov stretne s úplne opaènou reakciou
niektorých Stupavèanov, ktorí pri zistení, e to niekto zakázal najprv nadávajú na adresu pána Mitinu (riadite¾a MsPTS, ktorý prevádzkoval trhovisko predtým) a po upresnení svoj hnev a nadávky obrátia voèi mne. Jednoducho nemôeme a nebudeme tolerova nieèo, èo zakazuje zákon. Keby tá
slaninka a jelitá boli akoko¾vek chutné a pitvané kurèatá gýèovo "uuèké"
nemôu sa predáva na tomto trhovisku!
Ak sa veobecne a chronicky saujeme na neporiadok, ktorý vládne na Slovensku, nemali by sme v tejto veci neporiadku napomáha! Zároveò vás, ako
spotrebite¾ov, vyzývam, aby ste si uplatòovali svoje práva ako spotrebitelia,
aby ste iadali po zaplatení pokladnièné doklady najmä pri kúpe priemyselných výrobkoch, obuvi a textilu. Je to vo vaom záujme a my nie sme fyzicky
schopní kontrolova poctivos predaja vetkých predávajúcich.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava

Chcete sa sta profesionálnym vojakom?

Ozbrojené sily SR potrebujú profesionálov. Obèan SR môe by prijatý do doèasného sluobného pomeru, ktorý trvá najmenej tri roky
a najviac pätnás rokov. Do doèasného sluobného pomeru môe by
prijatý obèan, ktorý spåòa podmienky prijatia do sluobného pomeru
a zaviae sa v òom zotrva najmenej tri roky. Nábor sa vykonáva v kategóriách mustva a poddôstojníkov z radov vojakov Z. Nábor vojakov v zálohe sa vykonáva v regrutaèných strediskách prísluných pod¾a miesta trvalého bydliska vojaka v zálohe.
Záujemci sa môu informova na adrese:
Personálny úrad Ozbrojených síl SR, Regrutaèné stredisko Bratislava
Kolárovo nám. è. 10, 812 33 Bratislava, 1. poschodie, èíslo dverí 225
(budova Hurbanových kasární v priestoroch Umeleckého súboru na
konci Obchodnej - ved¾a retaurácie Albetka).
Spojenie:
náèelník RS Bratislava mjr. Frantiek Knápek: 0960/ 328 795,
www.mod.god.sk.
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príjem zákaziek:
po - pia: 8,00 - 12,30
13,30 - 16,00

(streda do 18,00 hod.)

grafické spracovanie
litografie
ofsetová tlaè do formátu A2
kníhtlaè
k nihárske spracovanie
väzba V1/V2
iroká kála grafických papierov
vizitky
svadobné oznámenia

(výber z viac ako 120 druhov)

promoèné oznámenia
parte a prítlaè na sväté
obrázky na poèkanie
a iné príleitostné tlaèivá

Adresa: Struhárová 2
900 51 Zohor

Tel.: 02/65 961 530
Fax : 02/65 961 525
gerthofer@stonline.sk

Podpajtúnske zvesti
KALENDÁR ZBERU A ODVOZU VE¼KOOBJEMOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A
DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU V ROKU 2003

Autorská výstava Jara Uhera

Oprávnená osoba: Mestský podnik technických sluieb Stupava, Dlhá è. 11, tel. 65934 112

v aranovaní suchých kvetov a ikebán.
Výstava spojená s predajom je otvorená
denne v dome kultúry CULTUS
(Ruinov) od 23.3. do 6.4. 2003.
Nemocnica s poliklinikou Malacky

Zoznam ulíc, na ktorých budú pod¾a kalendára umiestnené dvakrát roène ve¾koobjemové kontajnery pre obyvate¾ov mesta na likvidáciu nadrozmerného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu: Dolná, Devínska cesta "pri matracárni", kriovatka Vajanského - Dlhá, kriovatka Mierová - eleznièná, kriovatka Marcheggská - Lipová, Mlynská - bývalé trhovisko, kriovatka Zdravotnícka - Bezruèova, priamo skládka odpadov pre obyvate¾ov Kolónie, Nám. SP ved¾a samoobsluhy,
kriovatka Jilemnického - Drustevná, Nová ul. nad tadiónom, Nová ul. - Obora, kolská, kriovatka Karpatská - Vinohradská, kriovatka Marianska - Karpatská, kriovatka Marcheggská - Krína.
Do ve¾koobjemových kontajnerov za zakazuje uklada odpad zo zelene, nebezpeèný
odpad a zmesový komunálny odpad.
Obyvatelia mesta Stupava majú monos v zmysle VZN è. 3/2002 nadrozmerný odpad a drobný
stavebný odpad vyviez na skládku odpadov aj vlastným dopravným prostriedkom, prièom
v prípade preukázania sa povolením mestského úradu na bezplatné uloenie na skládku nebudú
plati osobitne za takto privezený odpad. Obyvatelia musia ma okrem toho pri sebe obèiansky preukaz za úèelom overenia totonosti a pobytu.
Kde sa zbierajú nebezpeèné zloky odpadu?
Tekutý nebezpeèný odpad - preberá oprávnená firma na parkovisku na bývalom trhovisku v sobotu
12.4.2003 a 11.10.2003 v doobedòajích hodinách.
Olovené a nikel-kadmiové akumulátory - zbierajú sa v zberovom stredisku odpadov v areáli skládky. Nespotrebované lieky - odovzdávame spä do lekárne. iarivky a výbojky - zbierajú sa v
zberovom stredisku odpadov v areáli skládky. Motorové a hydraulické oleje - odovzdávame na
èerpacej stanici pohonných hmôt Slovnaft, Hlavná ul. Olejové filtre - zbierajú sa v zberovom stredisku odpadov v areáli skládky.
Batérie (monoèlánky) - zbierajú sa na týchto zberných miestach: 1. Zberové stredisko odpadov
v areáli skládky, 2. Mestský podnik technických sluieb, Dlhá 11, 3. Mestský úrad, Hlavná 24/1, 4.
Moza elektro, Hlavná 39, 5. Obchodný dom Stupava, Hlavná 51, 6. Elektrointalaèný materiál - Rua,
Hviezdoslavova 36. Elektrické a elektronické zariadenia (chladnièky, mraznièky, televízne obrazovky) - zbierajú sa v zberovom stredisku v areáli skládky. Drobná chémia (nespotrebované
chemické látky z domácnosti - pesticídy, rozpúadlá, náterové látky, kyseliny, zásady, lepidlá a pod.)
- budú sa zbiera dvakrát roène. Termín a miesto zberu budú vèas vopred oznámené. Prázdne obaly
zneèistené kodlivinami - zbierajú sa v zberovom stredisku odpadov v areáli skládky.
Absorbenty - zbierajú sa v zberovom stredisku odpadov v areáli skládky.
Ïalie podrobnosti budú vèas oznamované prostredníctvom mestského rozhlasu, oznamy budú
zverejnené aj na úradných tabuliach MsÚ.
Odbor ivotného prostredia MsÚ Stupava upozoròuje obèanov na ZÁKAZ UKLADANIA ODPADU obyvate¾mi mesta na Lesnej ulici, Marianskej ulici, na Píle pri bývalom rekreaènom stredisku Pivovaru,
na Obore pri kríi a ostatných stanovitiach pre zber odpadu od záhradkárov. V prípade poruenia
tohto zákazu im bude uloená pokuta.
Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru
v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
o z n a m u j e telefónne èísla platné od februára 2003.
riadite¾
sekretariát, fax
vedúca odd.poiarnej prevencie
vedúci odd.operatívno-technického
operaèné stredisko,hasièská jednotka
linka tiesòového volania
fax

034/772 58 01
034/772 58 02
796 91 16
796 91 16
796 91 20
150
796 91 20

Oznamujeme obèanom mesta Malacky a okresu Malacky, e dòom 10. februára 2003 je po rekontrukcii v plnej prevádzke:
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Malackách t.j. oddelenie gynekológie a estonedelia, pôrodná sála, gynekologická
operaèná sála a gynekologická ambulancia. Pacientom ponúkame: rekontruované izby, moderné sanitárne hygienické priestory a operaèné sály.
Zároveò ponúkame prítomnos otca pri pôrode a monos ubytovania otca
spolu s matkou a dieaom v samostatnej izbe za urèený poplatok. Úèelom je
okrem bezprostrednej psychickej podpory rodiny nauèi otca starostlivosti
o diea od prvej chvíle po pôrode. Zároveò je v plnej prevádzke ultrasonografia a ostatné vyetrovacie techniky.
- chirurgické oddelenie - rekontruované izby, moderné sanitárne hygienické
priestory a operaèné sály.
Okrem uvedených sa poskytujú sluby 24 hodín denne tak, ako pred
rekontrukciou.
MUDr.Milan imuniè, MPH, riadite¾ NsP Malacky

Urológ v Stupave
Váení Stupavèania!
Od 1. marca 2003 máte monos stretnú sa s urológom aj
v Stupave!
Netátna urologická ambulancia
MUDr. Petra Lengyela bola zriadená v Malackách 1.4.2000.
Zdravotný obvod, ktorý spadá
pod okres Malacky sa rozkladá
od Mor. Sv. Jána a po Borinku,
vrátane Stupavy. V dnenej dobe
nie je pre mobilných, mladých
¾udí problém navtívi lekára-pecialistu kdeko¾vek. Horie je to so
starími ¾uïmi, pacientmi trvale
pripútanými na lôko alebo chronicky chorými v nie najlepej sociálnej situácii.
Jedným z dôvodov vytvorenia
poradne a konzultaèných hodín
v zdravotnom stredisku v Stupave bola snaha o sprístupnenie
urologického vyetrenia aj pre
týchto pacientov.
Èo môete vybavi v urologickej
poradni?
- dohodnú vyetrenie pacienta,
ktorý je doma pripútaný na lôko
(napríklad pacienti s trvale zavedenou cievkou v moèovom mechúri)
- získa doporuèenie alebo
predlenie doporuèenia na predpis pomôcok pri úniku moèu (tzv.
vloky, plienkové nohavièky)
- eny môu konzultova problém
rieenia úniku moèu, èastého a
urgentného moèenia cez deò
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i v noci
- mui v rámci andrologickej poradne môu konzultova problematiku poruchy erektilnej funkcie
(v minulosti oznaèovanej ako porucha potencie)
- objedna sa na ultrazvukové vyetrenie
- deti (chlapci) predkolského a
kolského veku môu by vyetrení oh¾adom stavu semenníkov
a predkoky (tzv.fimóza)
Spomenul som len nieko¾ko
tém, ktoré je moné v rámci urologických konzílií a poradne riei
a ako je moné z naej strany ís
pacientom v ústrety.
Urèite prax prinesie aj nový
okruh otázok (napríklad predoperaèné alebo pooperaèné sledovanie urologických pacientov).
Dôleitá informácia: kde a kedy?
Od 1.marca 2003 v zdravotnom
stredisku v Stupave, v ordinácii
MUDr. I. Hasáka,
v utorok od 8.30h do 9.30h
v stredu od 13.00 do 14.00h
alebo sa môete telefonicky objedna na telefónnom èísle urologickej ambulancie v Malackách: 034/ 772 6656 (denne
okrem tvrtka do 12. 00h)
Na záver chcem vyjadri poteenie a oèakávanie dobrej spolupráce s obèanmi Stupavy a okolia.
MUDr. Peter Lengyel, urológ

Podpajtúnske zvesti
Faiangy dobrá príleitos pre rados

Stupava - Faiangové veselie vrcholí pod¾a dávnej tradície v utorok
pred "karedou - popolcovou stredou". Znamená koniec obdobia zábav, svadieb, plesov a zaèiatok pôstneho obdobia pred ve¾konoènými sviatkami. V Stupave sme sa inpirovali faiangovými zvykmi zo
Zohoru, Lozorna a Záhorskej Bystrice, kde sa ¾udové zvyky a tradície
spojené s týmto najveselejím obdobím roka, dodriavali. Nosite¾mi
tradícií sú predovetkým folklórne skupiny, nadenci, ktorým leí na
srdci udriavanie zvykov. Tak aspoò na chví¾u oili ulice naich obcí
bezprostredným a nestrojeným veselím a zábavou, veï staèí natiahnu si masku a èlovek sa uvo¾ní, doslova vyskoèí zo svojej koe,
v ktorej je uväznený po celý rok. Stupavèania so svojím sprievodom
navtívili primátora, ale aj základnú kolu, aby deti a mláde videli, e
aj dospeláci sa dokáu odviaza... A deti nech sa inpirujú,aby mal kto
nadviaza, pokraèova v tom bláznivom opojení - sebaobrane pred
vednosou obyèajných dní.
-ps-

Ponuka
VHS kazetu "Pochovávanie basy v Stupave" si môete za 200 Sk
objedna na t.è. 0908 451 781.

Veselá muzika Stupavèanom
Stupava - Pod zátitou Farského úradu v Stupave a Mestského kultúrneho strediska v Stupave sa v nede¾u 2. marca v retaurácii Stupava
konalo Faiangové posedenie s Veselou muzikou a pri ikách. Sála
sa zaplnila do posledného miesta a po úvodných slovách vdp. F. Mikulu, stupavského dekana a P. Slezáka riadite¾a MsKS zaèal koncert
i taneèná zábava. O dobrú náladu na poslednú faiangovú nede¾u sa
postarala mestská dychová hudba Veselá muzika pod vedením tefana Veselého. Vydarené podujatie skonèilo a vo veèerných hodinách. Predposledná zábava pred "papuèákom" bola veselou rozlúèkou s faiangovým obdobím.
-ps, foto: ¾m-
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Podpajtúnske zvesti
Traja muketieri zo Záhorskej Bystrice

Cenu fair play Ivana Chodáka v kategórii za mimoriadny èin prevzali
v Dolnom Kubíne ilinský prvoligista Marek Baík a trojica hráèov z FK
Drustevník Záhorská Bystrica, úèastníka I. triedy bratislavského
regiónu Baík si ocenenie vyslúil za to, e v ligovom zápase v Petralke po jeho dobrovo¾nom priznaní zmenil rozhodca svoj verdikt
a v prospech domácich nariadil rohový kop, po ktorom ilinèania inkasovali vyrovnávajúci gól. Napokon, Baíkov príbeh je na verejnosti
známy a aj v porte sme o òom obírne písali. Èo mimoriadne vak
urobili hráèi Záhorskej Vsi ¼ubo Matúek, Duan Galoviè, Vladimír
turm, vie málokto.
"Stalo sa to v naom jesennom súboji na ihrisku bratislavskej Fortuny", hovorí prezident Drustevníka Jozef Bieloviè. "Viedli sme 2:1, keï
do konca zápasu zostávalo vari u len desa minút. V súboji o vysokú
loptu sa zrazili dvaja domáci hráèi hlavami. Dvadsaosemroèný Radovan Stretavský, jeden z nich zostal nehybne lea. Nastala panika. Leiaci hráè upadol do bezvedomia. A èo bolo najhorie - zapadol mu
jazyk. Traja z naich hráèov, ktorí boli k nemu v tej chvíli najbliie, ho
ili ratova. Podarilo sa! Prebral sa, no keïe bol otrasený, privolali
sme mu záchranku", dáva prezident futbalistov Záhorskej Bystrice
bodku za príbehom so astným koncom.
"Pacient" v drese Fortuny mal vtedy na ihrisku pri tej smole naozaj
astie. Zachraòovali ho skúsení harcovníci, ktorých len tak nieèo nevy¾aká. ¼uboovi Matúekovi a Duanovi Galovièovi tiahne na tyridsa, Vladimír turm má 35. Navye, Matúek u dlhí èas podniká so
zdravotnou technikou, a tak neèudo, e zásady prvej pomoci má
v malíèku.
To, e trojica starinov stále staèí s dychom a patrí k oporám mustva
Záhorskej Bystrice, si zaslúi obdiv. Jej výkon pri záchrane ivota bol
vak ete obdivuhodnejí.
/kik/

HOKEJBAL

V kolskej hokejbalovej lige sa dohrala 1.èas v kategóriach mladí a starí iaci.
/výsledky v tabu¾ke/. Po jarných prázdninách sa zaèali hra odvetné stretnutia - 2.èas. Po jej
skonèení postúpia víazi z kadej kategórie do regionálnej ligy skupiny A /okres Malacky/.
Pre juniorov BOGDAU STUPAVA sa zaèala 19.1.2003 jarná èas Bratislavskej hokejbalovej ligy.
Chlapci cestujú kadú nede¾u na stretnutia do Ruinova /Areál portov na Nevädzovej ulici/, kde
postupne odohrajú 13 zápasov juniorskej ligy.
Po jesennej èasti patrí Bogdau Stupava 12. prieèka, èo je na nováèika súae
a hlavne podmienky aké chlapci majú sluné.
Program hokejbalistov:
MAREC: 2.èas kolskej hokejbalovej ligy /mladí a starí iaci/, Prázdninový turnaj v Ruinove
/starí iaci/, Juniorská hokejbalová liga /jarná èas/
APRÍL: Regionálne kolá kolskej hokejbalovej ligy /mladí a starí iaci/, Juniorská hokejbalová liga
/pokraèovanie jarnej èasti/, Ve¾konoèný turnaj Malacky /mladí a starí iaci/
MÁJ: Celoslovenské kolo kolskej hokejbalovej ligy /mladí a starí iaci/, MAMUT CUP - medzinárodný turnaj /starí iaci a juniori/, Juniorská hokejbalová liga - play off
JÚN: Koncoroèný iacky turnaj /iaci Z/
POZOR! Prihláky na nový roèník kolskej hokejbalovej ligy /2003/2004/ si treba èo najskôr vyzdvihnú na Z kpt. J. Nálepku v Stupave a vyplnené odovzda do konca mája 2003! Prihláseným
drustvám budú poskytnuté vetky informácie oh¾adom kolskej hokejbalovej ligy (bL).
kolská hokejbalová liga k.rok 2002/2003
domáci
hostia
dátum
d
èas
miesto
1.kolo
Orliens
Káèerovci 21.11.
t
14.00
Stupava
Devils
Hunters
19.11.
ut
15.15
Stupava
Krokodíli HbK Lozorno 21.11.
t
14.45
Stupava
Demons
Jastrabi
19.11.
ut
16.00
Stupava
Blackhorses Krokodíli 12.12.
t
14.00
Stupava
2.kolo
Káèerovci Devils
28.XI
t
14.00
Lozorno
Orliens
Hunters
26.XI
ut
15.15
Stupava
Krokodíli Demons
26.XI
ut
16.00
Stupava
HbK Lozorno Jastrabi
28.XI
t
14.45
Lozorno
Jastrabi
Blackhorses 10.XII
ut
16.20
Stupava

3.kolo
Krokodíli Káèerovci 5.XII
Orliens
HbK Lozorno 5.XII
Devils
Demons
3.XII
Hunters
Jastrabi
3.XII
Blackhorses Hunters
17.XII
4.kolo
Káèerovci HbK Lozorno 12.XII
Orliens
Krokodili 10.XII
Jastrabi
Devils
12.XII
Hunters
Demons
10.XII
Demons
Blackhorses 19.XII
5.kolo
Káèerovci Demons
28.I
HbK Lozorno Hunters
10.I
Orliens
Jastrabi
17.XII
Krokodili Devils
17.XII
Orliens
Blackhorses 9.I
6.kolo
Jastrabi
Káèerovci 21.I
Orliens
Devils
7.I
Krokodili Hunters
19.XII
Demons
HbK Lozorno 21.I
Devils
Blackhorses 14.I
7.kolo
Hunters
Káèerovci 6.II
Orliens
Demons
14.I
HbK Lozorno Devils
28.I
Krokodili Jastrabi
7.I
Káèerovci Blackhorses 10.I
Dohrávka:
Blackhorses HbK Lozorno 6.II

t
t
ut
ut
ut

14.30.
15.15
15.15
16.00
14.45

Stupava
Stupava
Stupava
Stupava
Stupava

1 -- 10
3 -- 16
1 -- 30
3 -- 4
0 -- 4

ut
ut
t
ut
t

14.00
15.00
15.00
15.45
14.45

Lozorno
Stupava
Stupava
Stupava
Stupava

2 -- 13
4 -- 5p
10 -- 2
3 -- 8
13 -- 1

ut
pi
ut
ut
t

15.15
14.30
16.00
15.15
14.00

Lozorno
Lozorno
Stupava
Stupava
Stupava

8 -- 9p
10 --2
2 -- 5
10 -- 1
2 -- 9

ut
ut
t
ut
ut

15.00
15.45
15.15
15.45
15.45

Stupava
Stupava
Stupava
Stupava
Stupava

5 -- 2
2 -- 8
1 -- 25
9 -- 2
2 -- 3

t
ut
ut
ut
pi

14.30
15.00
14.30
15.00
15.15

Stupava
Stupava
Lozorno
Stupava
Lozorno

4 -- 13
0 -- 5 kont.
5 -- 0 kont.
1 -- 13
5 -- 13

t

15.15

Stupava

5 -- 8

Poèas jarných prázdnin sa uskutoènil v Ruinove Prázdninový hokejbalový turnaj iackych drustiev. Organizátorom bol Ruinovský portový klub. Nai hokejbalisti si poèínali opä na výbornú.
V skupine vyhrali vetky tri stretnutia bez menieho zaváhania a jednoznaèné víazstvo v semifinále
ich posunulo hra o prvé miesto v turnaji. Výsledok 3:0 vo finále proti klubovému drustvu Bieli
jazdci znamenal koneèné prvé miesto a víazstvo na prázdninovom hokejbalovom turnaji.
PRÁZDNINOVÝ TURNAJ - RUINOV 17.-21.2.2003
Bogdau Stupava
Z Koická
Bogdau Stupava
Z Nevädzova
Bogdau Stupava
Bieli jazdci Bratislava
semifinále Bogdau Stupava
Z Ostredky
finále
Bogdau Stupava
Bieli jazdci Bratislava

10
11
8
8
3

3
2
2
0
0

Foto zo stretnutia Výber kolskej ligy - Druinári 28:2
(priate¾ský zápas v spolupráci hokejbalistov Z kpt J.Nálepku v Stupave a kolského klubu /p.
Minarovièová/ v Stupave)

výsledok
0 -- 10
3 -- 6
2 -- 6
10 -- 2
14 -- 3
3 -- 2
0 -- 9
0 -- 12
6 -- 1
3 -- 4p
- 22 -

Podpajtúnske zvesti
Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Nathaniel Jáno
Emma Mária Simonidesová
Laura Janèová
Miriam Kováèová

* * LISTÁREÒ * *

Jarmila melcerová /1954/
Vladislav Garwol /1920/
Zosobáili sa:
Marián Hason - Jana Ort-Mertlová
Augustín Ondriska - Zuzana Vojsková
Marian Obranec - Margita Uhríková
Ján Rohlíèek - Miroslava Hehejíková
Patrik Pír - Andrea Klasová
Milan Straský - Tatiana Suchá
Stanislav Hudec - MUDr.Andrea Ilková

Opustili nás:
Vojtech Sulèan /1922/
Jozefína Ondruová /1930/
Marta Surovková /1933/
Ladislav Mlynárik /1951/
Ján Pollák /1913/

Poïakovanie

Úprimne ïakujeme príbuzným, priate¾om a spolupracovníkom Technických
sluieb za úèas, prejavy sústrasti a kvetinové dary pri poslednej rozlúèke
s naim drahým zosnulým manelom, otcom a dedkom Ladislavom Mlynárikom.
Smútiaca rodina.

Ïakovný list

Ïakujeme vetkým ochotným
sponzorom, ktorí pomohli pri humanitnej èinnosti v naich akciách. Pomoc deom sociálne
slabých rodín.
Humanitárna pomoc bola rozdelená pod¾a zoznamu sociálneho
oddelenia MsÚ Stupava /p. Bartoovú/
Ochotní sponzori sú: predajòa
AGRO, "RUA, p. Stríbrnská R.,
Pneuservis-predaj, p. Stríbrnská
M., "Rezivo" p. Firgánek st., Mást,
predajòa TANGO, firma BEVEX,
predajòa GAZDA, Výkup druhotných surovín p. Barcaj, Spojovací materiál p. Stankovský, predajòa TEMIR, port - Milica - móda,
Benzínové èerpadlo "Slovnaft",
Chovate¾ské potreby AMERA,
Veterinárna ambulancia MvDr.
Kazarka, GR auto, firma Preval,
Potraviny HRICA, Autokola
ALMA p. Hricová, Eurokongres

Dr. Kozáèik, Parkhotel p. Maro,
Mäso-údeniny Bertoviè - Vysoká
pri Morave, Gastro-Still, areál Cevaservisu, Nika - drogéria, areál
Cevaservisu, pekáreò SEKO p.
Vrábel, Sklenárstvo p. Kuèera,
ve¾kosklad MKM, Stavmix Plus,
Firma Merc - autocentrum, Citroen - autotheam p. Lachkoviè, Retaurácia "MÁAN" p. Besediè,
Mäso-údeniny N+V, Potraviny
BRBÚCH, TV "MARKÍZA", Galantéria p. Jurkovièová.
Sponzori dávali peniaze, alebo
tovar, ako mohli - pomohli.
Písomne sme oslovili: ve¾kosklad
SEDYA, "PALMA"-Tumys s.s.,
"Kara" Trenèín, "Auto-moto" p.
Hamer - Malacky
Sme radi, e ste sa zapojili do
sponzorstva a dúfame v nau
ïaliu spoluprácu pri naich
humanitárnych akciách.
S úctou
Daniela Kovaèièová
predsedníèka SSD/ST

Poïakovanie

Miestny odbor Matice slovenskej v Stupave ïakuje vetkým podnikate¾om
a ivnostníkom, ktorí svojím darom prispeli na 13. reprezentaèný matièný
ples. Vïaka tomu mohol MO Matice slovenskej da kniné ceny najúspenejím úèastníkom kolského kola súae o Hviezdoslavov Kubín a bude
môc organizova aj iné národne-vzdelávacie podujatia, o ktorých budú nai spoluobèania dopredu informovaní.
Dr. Frantiek Juriga, predseda MO MS Stupava

Poïakovanie
Ïakujeme vetkým priate¾om a známym
za prejavenú sústras a kvetinové dary pri
poslednej rozlúèke s Ladislavom Gerthoferom.
Manelka, synovia a smútiaca rodina.

* Váení,
bývam v Stupave 46 rokov, som len radová obèianka a priznávam sa, e som
prvýkrát èítala Podpajtúnske zvesti a to od A - Z.
Poteilo ma, a nielen mòa, e predsa sa nieèo "hýbe" aj keï sa problémy zatia¾
nerieia, ale aspoò sa o nich hovorí. Mala som dojem, e hoci sú vetky nedostatky vidite¾né, vetci èuia a niè sa nedeje.
Poèas môjho pobytu v Stupave som zaila aj iné èasy, vtedy, keï Hlavná ulica
bola ete Nálepkovou a bola lemovaná rodinnými domkami. Pred kadým domom
bola, aj keï len malá, ale záhradka s kvetmi a kadú sobotu bol priestor pred kadým domom vyzametaný /aj lístie z gatanov/, ktoré vtedy tvorili alej po celej
ceste. To ale neplatilo len pre Nálepkovú ulicu, ale aj pre vetky ostatné rodinné
domy v Stupave.
Pravda, hovorí sa, a ja si to uvedomujem, e kadý "nech si zametá pred vlastnými dverami"! Ale ia¾, u ani to sa nerobí!
Berme napr. len nau Slovenskú sporite¾òu. Nikto pred òou nikdy nezametá
a hranty, ktoré boli vystavané pre kvety, sú roky prázdne a zanedbané. Èisto je
v mesteèku len keï prí!
Myslím si, e hygienik by mal èo robi aj v hostinci "Srdieèko" a nielen hygienik! Ale zdá sa, e táto schátralá budova je "tabu" aj pre Mestský úrad.
Prepáète moju smelos, e som sa opováila nieèo kritizova, ale vraj "kritika je
zdravá"!
Jucková
* Spoloèenstvo ien sociálnej demokracie by touto cestou rado poïakovalo
vetkým podnikate¾om v Stupave a blízkom okolí i súkromným osobám, ktorí nás
humánne podporili, finanène i vecne v naich aktivitách za rok 2002. Pomáhali ste
nám ochotne a z úprimného srdca. Ve¾mi si váime takúto pomoc a ústretovos.
Veríme, e aj v roku 2003 nájdeme u Vás porozumenie. Ete raz Vám ïakujeme.
Nejde vymenova vetkých, kto nám pomáhal. Bol by to ve¾ký èlánok, ktorý by
redakcia pre málo miesta nezverejnila. Za nau organizáciu ïakujeme.
Daniela Kovaèièová, predsedníèka SSD/ST

Poïakovanie

Dòa 15.marca 2003 bola hodnotiaca schôdza SÈK Stupava I. Zúèastnilo sa jej ve¾a èlenov, prièom
boli vyhodnotení aj dobrovo¾ní darcovia krvi. Schôdza sa uskutoènila v Retaurácii Stupava u p.
Minarovièovej, ktorej za poskytnutie sály ïakujeme.
Ïakujeme aj p. primátorovi Ing. Beleovi za úèas a príhovor, tie p.Vrábelovej z územného spolku
SÈK a hosom SÈK Stupava II.
Mimoriadne poïakovanie chceme vyslovi vetkým menovaným sponzorom, ktorí nám prispeli do
tomboly a to nielen vecným darom, ale aj finanène. Peniaze vybrané za tombolu pouijeme na
zakúpenie darov dobrovo¾ným darcom krvi.
Poïakovanie patrí: STAVMIX PLUS s.r.o., POTRAVINY - Tomkovièová Naïa, RETAURÁCIA - èasná
Eva, Merc TaPS, FA-LA-DRO - Pír Jozef, MOZA elektro, PNEUSERVIS - Stríbrnská Mária, EMBEX Brená Jozefína, RYBY - Hasoò Ivan, Potraviny BB, MsKS Stupava, Cukráreò KVARTET, HAMÉ SLOVAKIA s.r.o., SLAMIENKA - Kollárociová Mária, Domáce potreby INA, SUTEX, GALANTÉRIA Jurkovièová, TEMIR, POTRAVINY - Pavlovièová, KVETINÁRSTVO - Mikuová, Rybárske potreby Jánoík, AGROSERVIS, Kaderníctvo u EVY, Elektro-intalaèný materiál - Stankovský, Spodná bielizeò
- TANGO, Retaurácia - PENTAGÓN, AVANA, Kvetinárstvo - KYTIÈKA, TOMMY, Potraviny HRICA,
MYKOPESTA, TINI CLUB.
Èlenky: Kováczová, Havranová, Nemcová, Turèinová Dana, Leková Lýdia, Schwarcz st., Mozová
Jozefína, Schwarcová Eva, Janèová Jozefa, Bugyiková, Stranovská, Turanská, Beleová Mária,
Daráová.
Srdeène ïakuje výbor SÈK Stupava I. - O¾ga Filípková, predsedníèka

Stupavèania bratislavským drustvám odolali
Ruinov /ps/ - Prázdninový turnaj v hokejbale, ktorý pre bratislavskú mlaï zo základných
kôl, gymnázií a portových klubov usporiadal
Ruinovský portový klub, má u svojich
víazov. Stali sa nimi chlapci z K Bogdau
Stupava, ktorí od pondelka do stredy na podujatí v Areáli netradièných portov na Pivonkovej
ulici nenali premoite¾a. Vyhrali vetky tri zápasy v skupine, v seminifále aj vo finále, nastrie¾ali súperom dohromady 44 gólov, prièom
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sami inkasovali iba sedem. Na druhom mieste
skonèil portový klub Bieli jazdci a na treom
výber Základnej koly na Ostredkovej. "Takýto
turnaj sme organizovali prvý raz a ve¾mi sa nám
osvedèil," povedal metodik klubu Tomá Tatay.
"Zúèastnilo sa na òom takmer sedemdesiat hráèov zo tyroch kolských drustiev a troch hokejbalových klubov. Akcia bola urèitým spôsobom aj náborom do náho práve sa rozbiehajúceho hokejbalového krúku.

Podpajtúnske zvesti
Mamièky, nenechajte si ukradnú Vá èas!

Krúok pre mladých rybárov

Stupava - Z iniciatívy èlenov stupavskej organizácie Slovenského
zväzu rybárov vznikol krúok mladých rybárov. Urèený je pre záujemcov z radov detí do 15 rokov. Prvé stretnutie bolo vo tvrtok 20. marca
v klubovni Kultúrneho domu. Deti sa nauèia praktickým zruènostiam
- ako viaza háèiky, ale aj rozoznáva ryby, manipulova s ulovenými
rybami, ale tie nieèo z teórie ako napríklad lovné dåky rýb a pravidlá
správania sa rybára, ktorý nie je pytliakom. Organizácia týmto chce
prispie k urèitému vzdelávaniu detí, ktoré sa chcú venova rybolovu.
Teda, aby ich záujem nezaèal a neskonèil zakúpením drahej rybárskej výstroje a hurá ideme bezhlavo lovi a drancova. Absolvovaním
krúku chcú stupavskí rybári podmieni vydávanie rybárskych preukazov a prispie k odbornej príprave detí, ktoré tento u¾achtilý koníèek oslovil. Krúok vedie èlen výboru p. Ladislav Bartalo, najbliie
stretnutia budú v termínoch: 3. apríla a 30. apríla, zraz pred Kultúrnym
domom vdy o 16.00 hodine. Bliie informácie na tel. èísle: 02/ 6593
3372 (Rybárske potreby v Máste).
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Riadková inzercia
l predám ve¾kú kovovú nádr
cca 50m3 vhodnú na umpu.
Tel.: 0905 720 200
l príjmem do trvalého pracovného pomeru aranérku-kvetinárku s praxou min. 1 rok v Stupave
na Hlavnej ul. è. 57. Tel.: 0904
900 926
l predám zachovalú komplet celú obývaèku: stenu, televízor, kuchynský stôl a 4 stolièky,sedaèku
3, 2, 1 a konferenèný stolík. Tel.:
0908 208 043.
l predám -Octavia 1,6 - 75 PS,
biela, r.v. 9/99, najazdených
33.000 km, airbag servo, zelené
sklá, centrálne zamykanie. Defend-Lock, Sony 4x35 W, poahy,
100 % stav, ako nová. Cena
350.000,- Sk. Inf.na tel. 0903 762
272.
l Vymením 2-izbový byt v Stupave za väèí. Tel.: 02/65 935 088
l Firma v Stupave príjme brigádnièku /aj na MD/ na 4 hod. denne
na vykonávanie administratívnych prác. Ovládanie PC. Info:
od 8,00 do 10,00 hod. Tel.:
02/602 52 404.
l H¾adám pani na varovanie k 2.
roènému dievèatku od apríla do
septembra 2003 v èase od 8,00 12,00 hod. okrem pondelka. Tel.:

02/65 935 861, 02/65 934 510
l Predám dámsky zánovný bicykel, nové pláte, mimoriadne zachovalý, v Stupave. Cena 1.500,Sk, Ihneï. Tel.: 02/65 934 510
l Predám midi veu zn. SHARP,
rádio, 2-kazeák, peciálne hrajúce obojstranné gramo, dolby
NR, 2 ks repro, príp. platne.
Umiestnený v hudobnej skrinke,
tmavej, vpredu dymové sklo.
Cena výhodná. Kvalitná hudba aj
pre starích, v Stupave. Tel.:
02/65 934 510
l Predám výhodne rysovaciu
dosku Kinex s pantografom, lampou, pravítko pohyblivé, rozmer
150 x 100 cm. Zachovalá, funkèná, vhodná ako pre tudenta,
tak pre podnikate¾a a i. Cena dohodou, v Stupave. Tel.: 02/65 934
510, 0908 564 303.
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, 6478
2261

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

Rodina a rodinné zázemie je jedna
z najdôleitejích vecí, ale nie je to
vetko, èo èlovek potrebuje. Na to, aby
ste boli v ivote astná a spokojná,
Vám nebude staèi dobrý manel (aj tak
sa ukáe, e nie je a taký dobrý, ako
ste si mysleli, keï ste si ho brali), ani
vyda-rené deti (z èasu na èas Vás poriadne "vytoèia" a raz odídu) ani majetok
a peniaze. Potrebujete aj monos realizova sa.
Máte 26 rokov, máte vetko, èo ste
chceli ma - karieru, svoj bankový úèet,
priate¾ov, 2x týdenne aerobic a perfektného priate¾a s vlastným bytom. Vlastne chýba ete nieèo. Z perfektného priate¾a sa stane obstojný manel a po 9
mesiacoch èakania príde vytúené bábätko. Vy zostanete na materskej, beháte okolo bábätka, ktoré Vás neustále
potrebuje a mua, ktorému chcete ukáza, e nie je odstavený na ved¾ajiu ko¾aj. iví Vás predsa a nakoniec, zatia¾ èo
on je v práci, vy ste doma a "hrajete" sa
s malým. Noèné vstávanie, nekoneèné
dojèenie, kolotoè povinností od preba¾ovania, kúpania, èièíkania, uspávania
a po varenie veèere pre manela,
umývanie riadu a ostatné domáce práce. Veèer padáte únavou ete skôr ne
skonèia správy. Uplynie pár mesiacov
a vy si uvedomíte, e svoju priate¾ku
ste videli za celú tú dobu iba raz - na
krstinách svojho dieaa. A aerobic? Aj
keï ste sa pred pôrodom duovali, e
mesiac, dva po pôrode ste tam "ako na
koni", niè to nebolo platné oproti vaej
vyèerpanosti a neodkladným povinnostiam.
Máte krásne bábätko, èistú domácnos, denne teplé veèere a vaa spokojnos nikde. Práve naopak - prichádzajú depresie.
Je najvyí èas nieèo robi.

Ak niè neurobíte, nenauèíte sa vyhradi
si èas iba pre seba a privyknú na to od
zaèiatku fungovania domácnosti celú
vau rodinu, bude to u vás o 10 a 15
rokov vyzera takto:
Vy, ena v stredných rokoch s nieko¾kými kilami nadváhy a s nátaèkami na
hlave (nemáte èas na kaderníka), pobehujete medzi kuchyòou a kúpe¾òou.
V rúre kurèa, na platni rya, praèka
mýka, umy taniere (u týdeò na vás
èakali u syna v izbe), poslúchnu dcérin
vreskot: "Mamííí, prines mi jablko!"
a uprata po muovi noviny.
Za ten èas vá manel pokojne prepína televízor a ani ho nenapadne, e by
ste potrebovali s nieèím pomôc. Kde
sa podela tá armantná, usmiata ena
s veène dobrou náladou?
Páèi sa vám táto predstava? Urèite
nie. Zaènite teda rázne kona. Hneï teraz. Neodkladajte to na neskôr, kým bude diea väèie alebo kým skonèíte materskú. Èím skôr zavediete nové poriadky v rodine a presadíte svoje záujmy, tým to bude jednoduchie.
Manel neumrie, ak nebude ma kadý
deò teplú veèeru a miesto veèerného
pozerania televízora sa môe k¾udne
venova dieau a vy tak získate èas
napr. na hodiny aerobicu (k chodí manel neskoro z práce iste máte babièku
èi dedka, ktorí sa o diea radi postarajú). Manelovi dokonca ani ruky neodpadnú, keï vám pomôe s domácimi
prácami. V koneènom dôsledku nezískate tým len viac èasu pre seba, ale aj
pre manela a diea. Iste budú vae
spoloèné víkendy veselie, ak si povinnosti rozdelíte medzi sebou a vo¾ný èas
(bude ho iste viac) strávite so svojím
dieaom spolu napr. v parku na prechádzke.
MM

Pozvánka na Majstrovstvá

Motocros Team Lozorno pozýva na Medzinárodné Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoènia v nede¾u 30. marca 2003 na motocrosovej dráhe v Lozorne. Program: 9.00 hod - tréning,
13.00 - preteky za úèasti 120 jazdcov zo iestich krajín.
Motocros Team Lozorno pozýva na VO¼NÉ PRETEKY v kubatúre od 80 do 500 cm3
kategórie
- amatérski jazdci
- veteráni
- ÈZ - motorky
- licenèní jazdci.
- Termín: 5. apríl 2003

Pozvánka

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

- 24 -

Vernisá výstavy akad. mal. Eduarda Kalického
"Ve¾konoèné abstrakcie" sa koná v piatok 11. apríla 2003
o 18.00 hodine v sále Reataurácie Stupava. Výstava je
predajná, otvorená denne do 11. mája 2003.
Kontakt: 0904 394 921

