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

Podpajtúnske zvesti
Príhovor Ing. Jána Belea,
primátora Mesta Stupava

Milí spoluobèania!
Dovo¾te mi, i keï neskôr, zaela
vám v roku 2003, ktorý u plne
preívate, ve¾a zdravia, rodinnej
pohody, astia a úspechov
v osobnom i aktívnom ivote.
Máme za sebou prvé slávnostné
zasadnutie mestského zastupite¾stva, ktoré stanovilo orgány mesta, teda zloenie mestskej rady
a jednotlivých komisií vrátane ich
predsedov. Tak ako ivot prináa
prekvapenia, takéto èiastoèné
prekvapenie bola pre mòa vo¾ba
do týchto orgánov. Pod¾a môjho
názoru neprospela veci skutoènos, e sa prihliadalo viac na politickú príslunos, s ktorou jednotliví poslanci vstupovali do volieb,
ako na ich odbornos. Som presvedèený, e politiènos, ktorá sa
prejavila na prvom zasadnutí
mestského zastupite¾stva, postupom èasu ustúpi a rozhodujúce
budú problémy Stupavy a kvalita
rozhodovania pri ich rieení.
Od 1. januára roku 2003 preli
v rámci presunu kompetencií na
mesto ïalie povinnosti. Najvýznamnejia zmena je v prechode
pôsobnosti stavebného úradu.
Mesto sa na túto èinnos pripravuje ako po personálnej i materiálnej stránke a v koneènom dôsledku, to. znamená ïalie navýenie výdavkov bez ich pokrytia
z Okresného úradu v Malackách.
Predkolské zariadenia nadobudli dòom 1. januára 2003 právnu subjektivitu, èo predstavuje
zvýenie ich vlastnej zodpovednosti za prevádzku svojich zariadení. Sú tak ako základná kola,
základná umelecká kola rozpoètovými organizáciami mesta.
V nastávajúcom volebnom období bude naou úlohou urobi Stupavu krajou a bezpeènejou.
Budeme riei úlohy súvisiace
s ïalím budovaním infratruktú-

riport
l Vianoèný program obohatilo
vystúpenie iakov stupavskej základnej koly. Tri predstavenia vianoèné akadémie absolvovali
iaci prvého a druhého stupòa.
Koledy, pesnièky, scénky i taneèné vystúpenie oèarili nielen rodièovskú verejnos, ale i spoluiakov. Program pripravili pani uèite¾ka Dr. Bohdana Suchá a pani
vychovávate¾ka Eva Slezáková.
l Poèas vianoèných sviatkov vystúpil enský spevácky zbor Nevädza pri sv. omi dòa 26. decembra a v nede¾u na sviatok
Svätej rodiny samostatným koncertom vo farskom kostole v Stupave. V nede¾u 5. januára koncertoval zbor v borinskom kostole.
l V piatok 3. januára sa konalo
slávnostné zasadnutie mestského zastupite¾stva v Stupave. Na
zasadnutí zloili s¾ub novozvolený primátor mesta Stupava Ing.
Ján Bele a poslanci mestského
zastupite¾stva.
l V stredu 8. januára sa v Senici
konala porada prípravnej komi-

sie úèasti na výstave Slovakiatour 2003 v Bratislave. Podpajtúnsky mikroregión na porade
zastupovali riadite¾ MsKS Stupava P. Slezák a P. Rác. Na výstave
sa v rámci mikroregiónu prezentovali Stupava, Záhorská Bystrica a Zohor.
l Z iniciatívy primátora mesta
Stupava Ing. J. Belea sa konalo
pracovné stretnutie zástupcov
obcí, ktoré spolupracujú a podie¾ajú sa na vydávaní Podpajtúnskych zvestí. Stretnutia sa zúèastnila p. starostka Zohoru ¼.
Havranová, starosta MÈ Záhorská Bystrica p. V. Kuboviè a éfredaktor Podpajtúnskych zvestí
P. Slezák. Podpajtúnske zvesti
vstupujú do piateho roèníka svojej existencie a úèastníci stretnutia zhodne kontatovali, e napriek problémom sa podarilo naplni pôvodný zámer vydávania
regionálneho èasopisu. Spája
¾udí, ktorí ijú blízko seba, informuje, poskytuje inpiráciu. Spoloène sa budú snai oslovi i ïalie obce, aby sa "vrátili" k pôvodnej mylienke a spolupracovali
i v tejto oblasti. Predmetom rokovania bola i ekonomická stránka
vydávania èasopisu. Bude sa
h¾ada spôsob, aby Podpajtún-

Kadý pred svojími dverami...

Stupava - Známe porekadlo hovorí o tom, e kadý si má pozameta najprv pred svojími dverami
a potom môe kritizova druhých. Snehová nádielka, ktorá nás poteila i zaskoèila v prvom januárovom týdni, spôsobila nemále starosti cestárom
a vetkým, ktorí sú povinní a zodpovední za zimnú
údrbu. Nie sme vak ve¾komesto plné anonymných obèanov, aby sme èakali na sluby a nevzali
do rúk uhrnáky na sneh, lopaty a "prúcené metly"
a neoèistili si chodníky a vchody do svojich príbytkov. Väèina obyvate¾ov náho mesta pochopila
túto výzvu vrtoivého poèasia a pred svojím si
pozametala! Kto nepochopil, ten schytal pripomienky i nadávky chodcov - svojich spoluobèanov.
ry, dopravy a ivotného prostredia.
Potrebné je tie zhodnocova
majetok mesta, ktorý preiel
na nás prechodom kolských
a predkolských zariadení.
Jedná sa najmä o budovy
týchto zariadení. Naim cie¾om je taktie skvalitnenie poskytovania sluieb, ktoré vám
na mestskom úrade zabezpeèuje kolektív zamestnancov
mesta Stupava.
Ponúkame Vám preto monos svojimi podnetmi, návrhmi alebo pripomienkami prispie k zlepeniu kvality naej

l Slávnostného otvorenia 9. roèníka medzinárodnej výstavy turistického ruchu Slovakiatour
2003, ktorá bola v dòoch 16.-19.
januára v Bratislave sa zúèastnili
primátor mesta Stupava Ing. Ján
Bele, starostka obce Zohor ¼ubica Havranová a starosta MÈ
Bratislava - Záhorská Bystrica V.
Kuboviè. Na otvorení sa tie zúèastnili primátori zo Senice, Holíèa, Gbelov, Skalice a Malaciek a
ïalí predstavitelia obcí Záhoria.
Pri prehliadke výstavy sa pri
stánku zastavil prezident SR
Rudolf Schuster so svojím sprievodom. Nau expozíciu ïalej
navtívili zástupca predsedu
VÚC Bratislavského samosprávneho kraja p. Milan Vakor, prednosta OÚ v Malackách p. Prokop, konzul ÈR p. Marian Vyòovský, riadite¾ka odboru turistiky pri radnici v Nice (Francúzsko) p.Ria Kolembusová, zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR, novinári a zástupcovia cestovných kancelárií
atï.

mesto prijalo veobecne záväzné nariadenia
(VZN), ktoré riei povinnosti vlastníkov nehnute¾ností a uívate¾ov obchodných a prevádzkových
priestorov, na ktoré upozoròovalo miestnym rozhlasom. Ako sa hovorí o tom hrachu, ktorý sa
háde na stenu, kto nechce ten nepochopí.
Spomínané VZN riei i postihy - pokuty, ktoré sú
pripravené pre tých hluchých. Ale èaka na represie, èaka na to, aby policajt upozornil na túto
banálnupovinnos a nutnos, nikdy nebolo treba.
Stupavèania a Máania vdy vedeli, e èaka a sa
sneh roztopí sa neoplatí. A tak si kadý radej pozametal pred svojími dverami, aby neschytal
oprávnenú kritiku a pohorenie svojích susedov
a spoluobèanov. Aj to vypovedá o kultúrnosti ¾udí,
ktorí ijú v Stupave...
-ps-

práce.
Som presvedèený, e vzájomnou dobrou spoluprácou
s poslancami, spoloèným rieením problémov mesta
s Okresným úradom v Malackách, ako aj Bratislavským samosprávnym krajom, postupne naplníme nae predsavzatia, èo bude slúi k prospechu obèanov Stupavy. Na záver elám vetkým ete raz
ve¾a zdravia a astia v osobnom i pracovnom ivote.
Ing. Ján B e l e 
primátor mesta
-2-

ske zvesti boli pre obèanov zadarmo, vo väèom náklade a so
irím záberom.

Prechod pôsobností
stavebného úradu na mesto

Od 1. januára 2003 je mesto Stupava stavebným úradom a preberá vetky kompetencie na úseku územného rozhodovania
a stavebného poriadku. Týmto dòom mestský úrad prijíma podania na výkon uvedenej èinnosti.
Mesto Stupava bolo poiadané, aby èinnos stavebného úradu vykonávalo aj pre
obce Marianka a Jablonové. Okresný úrad
Malacky na èinnos stavebného úradu delimituje jedného zamestnanca pre celý okres Malacky. To znamená, e tento prenesený výkon tátnej správy zaaí v plnej
miere rozpoèet mesta.
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Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
Stupava - Slávnostné zasadanie
mestského zastupite¾stva, ktoré zvolal primátor Ing. Anton Dará sa konalo v piatok 3. januára 2003 v zasadaèke mestského úradu. Okrem
novozvolených poslancov a primátora mesta sa slávnostného zloenia
s¾ubov zúèastnil zástupca predsedu
BSK Milan Vakor, zástupcovia OÚ
v Malackách Mgr. M. Cveèková
a PhDr. P. Oremus, riaditelia príspevkových organizácií mesta Stupava, riaditelia stupavských kôl, stupavský dekan vdp. Felix Mikula,
pracovníci mestského úradu a mestských podnikov a ïalí. Predsedníèka mestskej volebnej komisie p.
Margita Hricová oficiálne vyhlásila
výsledky komunálnych volieb konaných v dòoch 6. a 7. decembra 2002.
Pod¾a volebných obvodov boli do
mestského zastupite¾stva zvolení
MVDr. Robert Kazarka (SDKÚ,
ANO, DS - 173 hlasov), Alena Hricová (Smer - 135 hlasov), PaedDr.
Milan Gramblièka (Smer - 130 hlasov), Ján Borák (neka - 139 hlasov),
Mgr. Martin Prokop (SDKÚ, ANO,
DS - 103 hlasov), Pavel Kubíèek
(SDKÚ, ANO, DS - 135 hlasov), Pavol Huk (Smer - 118 hlasov), Ján Valachoviè (SDKÚ, ANO, DS - 195
hlasov), Gustáv Bele (SNS - 148
hlasov), Ing. Jozef Ukropec (Smer 170 hlasov), Ing. Peter Mazúr
(SDKÚ, ANO, DS - 127 hlasov),
Ing. Radoslav Drakoviè (KDH 226 hlasov), Karol Janata (SDKÚ,
ANO, DS - 144 hlasov).
Za primátora mesta Stupava bol
zvolený Ing. Ján Bele ( SDKÚ - 760
hlasov).
Primátor Ing. Anton Dará vyzval
Ing. Jána Belea, aby zloil s¾ub primátora. Po zloení s¾ubu mu odovzdal stuhu so tátnym znakom, ako
symbol výkonu funkcie primátora
mesta. Ïalej mu odovzdal insígnie
mesta - primátorskú reaz, mestský
znak, mestskú zástavu a tandardu
primátora. Nový primátor sa s¾ubom zaviazal ochraòova insígnie
mesta, podporova a rozvíja tradície mesta a pracova pre dobro
mesta a jeho obèanov. Potom do rúk
primátora Ing. Belea postupne
v abecednom poradí zloili s¾ub poslanci.
Odstupujúci primátor Ing. Anton
Dará vo svojom príhovore zhodnotil svoje dvanásroèné pôsobenie vo
funkcii primátora, poïakoval svojím
spolupracovníkom za podporu
a prácu, ktorú pre mesto vykonali.
S pánom Daráom sa rozlúèil v me-

ne zastupite¾stva primátor Ing. Bele. Okrem iného povedal, e v histórii mesta Stupava zostane navdy jeho prvým primátorom. On vo svojej
funkcii zaèal budova a formova
samosprávne orgány, mestský úrad,
prispel k vytvoreniu mestských príspevkových organizácií a rozvoju
mesta.
Týmto sa slávnostná èas zasadnutia
zastupite¾stva skonèila.
Pracovná èas zasadnutia
Program rokovania pokraèoval pracovnou èasou. Zastupite¾stvo sa venovalo obsadeniu funkcie viceprimátora, ustanoveniu mestskej rady
a jej obsadeniu, vytvoreniu komisií
mestského zastupite¾stva a obsadeniu funkcií predsedov, vymenovaniu
sobáiacich a ïalím organizaèným
záleitostiam práce zastupite¾stva.
Zástupca primátora sa volí z radov
poslancov a to na návrh primátora.
Zástupca primátora zastupuje primátora len poèas jeho neprítomnosti t.j. práceneschopnosti, poèas èerpania dovolenky atï.
Primátor navrhol na post svojho
zástupcu MVDr. Roberta Kazarku
(SDKÚ, ANO, DS). Poslanci návrh
prijali a p. Kazarka bol jednomyse¾ne zvolený za viceprimátora.
Zastupite¾stvo ïalej schválilo svoj
orgán - mestskú radu. Zo zákona pri
poète poslancov 13 môe by mestská rada maximálne tvorèlenná.
Primátor navrhol za èlenov mestskej
rady poslancov MVDr. R. Kazarku
(SDKÚ, ANO, DS), J. Valachovièa
(SDKÚ, ANO, DS), G. Belea (SNS)
a Ing. J. Ukropca (Smer). Svojím návrhom akceptoval pomerné zastúpenie i z h¾adiska politických strán
i keï zdôraznil, e mal na zreteli
i odborné kvality a skúsenosti navrhovaných poslancov.
Poslanci postupne predkladali ïalie návrhy.
Poslanci odhlasovali návrh poslanca J. Valachovièa, aby sa hlasovalo
za vetkých tyroch èlenov rady spolu. Za èlenov mestskej rady zvolení
poslanci MVDr. R. Kazarka (SDKÚ,
ANO, DS), J. Valachoviè (SDKÚ,
ANO, DS), G. Bele (SNS) a Ing. P.
Mazúr (SDKÚ, ANO, DS). Tento návrh predloil poslanec J. Valachoviè.
Ïalej sa hlasovalo o komisiách, ktorých bolo ustanovených sedem - finanèná, majetkovo-právna, dopravná a bezpeènostná, stavebná a rozvoja mesta, ivotného prostredia,
sociálnych potrieb, zdravotníctva,

kolstva a portu, obchodno-podni- Mazúr (SDKÚ, ANO, DS)
kate¾ská. Návrhy na obsadenie Dopravná a bezpeènostná komisia predsedov komisií sa rôznili. Napätá predseda PaedDr. Milan Gramblièatmosféra, ktorá najprv vyzerala ka (Smer)
ako nedorozumenie sa stupòovala Komisia stavebná a rozvoja mesta a primátor navrhol, aby sa rokova- predseda Karol Janata (SDKÚ,
nie preruilo. Poèas prestávky si ANO, DS)
mali poslanci ujasni svoj ïalí po- Komisia ivotného prostredia stup. Po prestávke pokraèovala vo¾- predseda Pavel Kubíèek (SDKÚ,
ba predsedov komisií. Poslanci zvo- ANO, DS)
lení za Smer - Ing. J. Ukropec, P. Komisia sociálnych potrieb, zdraHuk. PaedDr. M. Gramblièka a A. votníctva, kolstva a portu - predHricová spolu s nezávislým poslan- seda Mgr. Martin Prokop (SDKÚ,
com J. Borákom iadali paritné ANO, DS)
zastúpenie v orgánoch zastupite¾- Obchodno-podnikate¾ská komisia stva avak pri hlasovaní boli v men- predseda Gustáv Bele (SNS)
ine. Nesúhlasili s obsadením mest- Mestské zastupite¾stvo poverilo výskej rady, ktorá neodráa pomer síl konom funkcie sobáiaceho vo vov zastupite¾stve a na protest sa vzda- lebnom období 2002-2006 poslanli funkcií v komisiách.
cov mestského zastupite¾stva: Alenu
Primátor nieko¾kokrát poiadal po- Hricovú (Smer) a Jána Valachovièa
slancov, aby "zahodili stranícke triè- (SDKÚ, ANO, DS).
- pská", pretoe komunálna
politika je o konkrétnych
problémoch a starostiach,
ktoré sa musia riei
v prospech vetkých obyvate¾ov mesta a stranícke
ambície nikdy mestu nepomohli. Napätú atmosféru neutíili ani tvrdenia,
e "u zajtra si vyzleèieme
stranícke trièká, obleèieme montérky a budeme
pracova spoloène pre Ing. Jozef Ukropec, PeadDr. Milan GramblièStupavu". Napriek tomu ka, Alena Hricová, Ing. Radoslav Drakoviè
ako prebiehalo hlasovanie, nemono uprie ani
jednej strane úprimnú
snahu naplni ten svoj
volebný program. V tom
je azda nádej, e problémy sa budú riei spoloène, bez politických predsudkov a nezmyselných
straníckych bariér. Na záver sa poslanci dohodli,
e dòa 30. januára sa
uskutoèní prvé riadne zaJán Borák, Karol Janata, Mgr. Martin
sadnutie mestského zastupite¾stva, na ktorom sa Prokop, MVDr. Róbert Kazarka, Pavol Huk
doplnia komisie o ïalích
èlenov z radov poslancov
a obèanov. Program rokovania zastupite¾stva pripraví primátor spolu
s mestskou radou.
Komisie mestského zastupite¾stva v Stupave
Finanèná komisia - predseda Ján Valachoviè
(SDKÚ, ANO, DS)
Majetkovo-právna komisia
- predseda Ing. Peter
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Gustáv Bele, Ing. Peter Mazúr,
Ján Valachoviè, Pavel Kubíèek
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Záhorská Bystrica

Do nového roku

TAJNIÈKA

Váení nai èitatelia!
Z Vaich ohlasov vieme, e èakáte na svoje noviny a teíte sa na
kadé nové èíslo. Èasto sa stretávame a vy nám hovoríte, èo by ste
v nich chceli ma a my zasa oèakávame vae ohlasy a aj èlánky, postrehy, èi u kritické alebo iné. Dúfame, e v tomto roku to bude lepie a zaènete nám prispieva i vy s vaimi postrehmi a námetmi.
Za vau priazeò Vám ïakujeme a do nového roku prajeme zdravie,
astie, úspech a prekonávanie vetkých problémov, ktoré nás denne stretajú s elánom a aj snahou neda sa znechuti a pod¾ahnú
smútku. Veï u nás na Záhorí sa vdy aj to najaie prekonávalo s humorom a pochopením, e vdy nemôe by dobre ani zle.
Redakcia

Ako sa nazýva typické zimné portovisko?
No predsa NAE klzisko

Zo zastupite¾stva
Váení obèania 6. a 7. decembra
sme si zvolili v komunálnych vo¾bách na ïalie tyri roky starostu
a nové zastupite¾stvo. V novom
zloení zaèalo zastupite¾stvo pracova u v januári a na prvom zasadaní poslanci rokovali o nasledovných bodoch: zloenie s¾ubu
starostu, zloenie s¾ubu poslancov miestneho zastupite¾stva,
návrhy na zloenie a predsedov
komisií, príprava plánov na ïaliu èinnos zastupite¾stva.
Na ïalom zasadaní sa zili poslanci pri vo¾be predsedov komisií, ktoré budú v ïalom období
pracova v tomto zloení: komisia finanèná a pre podporu podnikania: predseda JUDr. Ladislav
Balko

komisia výstavby a rozvoja:
predseda ¼ubomír Matúek
komisia sociálnych vecí a kolstva: predseda Eva Danková
pozemková komisia a lesného
hospodárstva: predseda PhDr.
Tomá Besediè
komisia na ochranu verejného
poriadku a ivotného prostredia:
predseda Ing. Rudolf Hurbaniè
komisia kultúry a cestovného
ruchu: predseda Mgr. Martin Besediè
komisia
mládee,
portu
a rekreácie: predseda Martina
Baranovièová.
Do ich nároènej práce im eláme
ve¾a úspechov a dobrej spolupráce so vetkými naimi obèanmi.

Pozdrav zo Záhorskej Bystrice

Pri príleitosti úèasti Záhorskej Bystrice na 9. medzinárodnom ve¾trhu
cestovného ruchu Slovakiatour 2003 v Bratislave vydal miestny úrad
poh¾adnicu Záhorskej Bystrice. Ako predloha bola pouitá ma¾ba Jozefa Poláka, ktorej dominuje kostol sv. Petra a Pavla s typickými bystrickými domami. Súèasne bol vydaný i vreckový kalendárik s preh¾adným kalendáriom, na ktorom je fotografický záber na Záhorskú
Bystricu súèasnosti. Obidve tlaèoviny sa na výstave stretli s ve¾kým
záujmom, pretoe doterz niè podobné miestna èas na svoju reklamu
a propagáciu nevydala.
-mú-4-

V Záhorskej Bystrici je nieko¾koroèná tradícia budovania otvoreného klziska. Vetci tí, ktorí majú radi pohyb a neboja sa ostrých
noov na nohách, môu pokia¾ to poèasie dovolí, zlepova týmto
spôsobom svoju kondíciu, streta sa s priate¾mi a strávi spoloène
nieko¾ko príjemných chví¾.
V tomto roku získalo klzisko nový "Flek". Po dohode Miestneho
úradu, Diagnostického centra pre mláde a veène mladých nadencov pod vedením pána Vladimíra Kristla a pána Jána Poláka sa
druhý decembrový týdeò trénovalo na volejbalovom ihrisku v areáli
"polepovne". Keï prvýkrát veèer zasvietili reflektory nad klziskom,
zavládla tam ve¾mi dobrá nálada a neopakovate¾ná atmosféra. Podaril sa dobrý úmysel. Verejnos i mláde z domova majú vyhradený
svoj èas, nechýba kolónka pre hokejistov - veteránov. Vetci sa dohodli, èoho dôkazom je, e i keï plocha u trikrát rozmrzla a bola
pripravená pre jarné radovánky, vdy znova, keï prituhlo, dospelí
i deti, kadý v rámci svojich moností pomohol pri znovuzrodení
¾adu.
My z domova sa chceme poïakova dospelákom z dediny, e do
projektu vloili kus svojej práce, srdca a zapoièali technické vybavenie. Pánovi starostovi Vladimírovi Kubovièovi ïakujeme za osvetlenie plochy. Sme hrdí na svoj nápad, e sme ponúkli vetkým Bystrièanom ná priestor. Ukázalo sa, e keï je dobrý úmysel a vô¾a
spolupracova máme z toho osoh a rados vetci.
Ïakujeme - chlapci z DCM.

Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Aj v starom veku sa dá i drune a veselo
- alebo pä otázok predsedníèke klubu
dôchodcov v Záhorskej Bystrici ¼udmile Mokovej

Ppzv: Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici je známy svojimi
aktivitami, ktoré nám závidia
mnohé iné mestské èasti a aj
iroké okolie mimo Bratislavy
v èom vy vidíte úspechy náho
klubu.
¼. M.: Ná klub vznikol pred 15 timi rokmi. Stretávame sa v òom
pre rados a vzájomné poteenie,
aby sme naèerpali sily do ïalieho ivota. Kadý z nás má ve¾a
svojej vlastnej roboty v záhradke,
v dome, pri svojich vnukoch, ktorí
ve¾mi radi chodia k svojim stareèkom a starenkám. Máme rôzne
záujmy a Klub to je nae stretnutie, na ktorom sa chceme trochu
pochváli, trochu pospomína
a nieèo pekné zai. Klubové
stretnutia sú to tak trochu nae
sviatky.
Ppzv: Pravidelne sa zúèastòujem na Vaich podujatiach
a vdy ma oèarúva krása atmosféry a prajnosti, vysokej
kultúrnej úrovne, ktorú kontatujú aj umelci SND, Rádia a iní,
ktorí tu radi vystupujú. Za tým
vetkým stojí dokonalá a nevtieravá organizácia...
¼.M. V Klube máme 314 èlenov,
èo je ve¾mi iroká základòa a bez
výborných spolupracovníkov by
sa to nedalo zvládnu. Rovnakou
mierou sa na organizácii èinnosti
podie¾ajú aj vetci èlenovia pätnás - èlenného výboru, ktorého
tajomníèkou je pani Pavlína Bilaèièová, hospodárkou pani Frantika Kralovièová a èlenmi panie
a páni Ján Butkoviè, Elena Drahoová, Anton Hubinský, Mária Jánoová, Mária Jánoíková, Genovéva Krajèírová, Mária Michnová,
Anna Mikletièová, Milan Pajan.
Revízna komisia, ktorá strái výdavky a príjmy klubu je riadená
pánom Rudolfom Drahoom
a èlenkami komisie Máriou Èechovou a Rozáliou Tadamovou.
Vetci majú pridelené svoje rajóny, v ktorých sú stále v styku
s naimi èlenmi. Je to tak dvadsa
a dvadsadva èlenov na jedného
èlena výboru. Dá sa to zvládnu aj
preto, e sa snaíme, aby èlenovia "trajónu" ili v blízkosti domu
èlena výboru. Takto máme preh¾ad aj o tých, ktorí sú momentálne chorí alebo sa cítia sami a mô-

eme ich trochu potei. Na naich stretnutiach ale pomáhajú
mnohí, napr. pri roznáaní obèerstvenia, rozdávaní malých pozorností alebo pri tom, èo je treba.
Pod heslom "S láskou sami sebe"
zvládáme vetko i keï je to èasto
nároèné. Neustály styk s naimi
èlenmi prináa i ïalí osoh, nielen pocit spolupatriènosti. Vieme
èo by ich zaujalo a tak sa program ¾ahie zostavuje. Mnohí majú aj príbuzných a známych v rôznych divadlách, súboroch, veï u
si dos pamätáme na to, aby sme
poznali ve¾a ¾udí a tak, keïe máme dobrú poves, radi sem chodia ako nai hostia.

prostriedkov získavame aj sponzorsky a z vlastných peòazí klubu
a samozrejme aj sami prispievame na rôzne podujatia, ak treba
doplati na program, zájazd alebo
nieèo iné.
Ppzv: Èo pripravujete do budúcnosti?
¼. M. Ve¾a pekných podujatí.
Stretnutie jubilantov býva dva razy
za rok. Aj minulý rok sme spoloène oslávili ve¾mi pekné jubileá.
Manelia Polákovci oslávili esdesiat rokov spoloèného ivota diamantovú svadbu. Doili sa tohto krásneho jubilea v dobrom
zdraví. Na fotografii im k tomuto
výroèiu blahoelá starosta Vladimír Kuboviè a funkcionári Klubu

dôchodcov. Vetci sme sa teili
z ich ete stále krásneho manelského vzahu.
Na druhej fotografii sme v Tatranskej Lomnici na rekreaènom pobyte. Z nej je vidno ako nám bolo
veselo.
Nevyzradíme ïalie akcie, ale
príïte sa pozrie na nau výroènú
èlenskú schôdzu vo februári
a dozviete sa viac.
Klubu v Záhorskej Bystrici eláme
ete ve¾a ïalích rokov aktívnej
èinnosti, ve¾a krásnych záitkov
jeho èlenom, dobrých a hodnotných podujatí a hlavne tú nádhernú atmosféru, ktorú im mono
závidie.
- za redakciu Ppzv:
G. korvanková -

Ppzv: írka vaich záujmov je
obdivuhodná. O ktoré aktivity je
najväèí záujem?
¼. M. O vetky i keï nie vdy rovnako, ale dá sa poveda, e ve¾ký
záujem je o kadomesaèné podujatia na ktorých sa vystriedali
umelci z Národného divadla, Koledníci zo SF a mnoho ïalích súborov. S programom tu boli pani
Darinka Laèiaková a pán Dobrík
zo SRo, Pán J. Sarva so skupinou s pásmom poézie, Pán Ovát
zo SND s evergreenmi z operiet
a muzikálov s pani Hudecovou
a mnoho ïalích. Radi sem chodia lebo si pochva¾ujú obecenstvo.
Organizujeme aj zájazdy za zdravím. Chodíme sa kúpa do Podhájskej a vdy si to spojíme aj
s poznávaním historických pamiatok. Boli sme v Starej Lesnej
ale aj vo Fatime, v Maïarsku,
v Rakúsku, ale aj u nás doma
v Plaveckom tvrtku sme navtívili Galériu majstra Machaja. Na
rekreaènom pobyte sme boli
v Tatranskej Lomnici. Z ïalích
podujatí to bola ve¾mi úspená
Gulá párty. Mohli by sme ete
ve¾a vymenova, ale to si necháme aj na inokedy.
Ppzv: Vymenovali ste tu mnoho
podujatí, kde získavate prostriedky, veï to aj èosi stojí?
¼.M. Máme viacero zdrojov. Vïaka pochopeniu starostu Vladimíra
Kubovièa, ktorý sa nám vdy prihovorí a chodí na nae stretnutia
medzi nás, sa o nás stará aj komisia pre sociálne veci. Mnoho
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POZVÁNKA

Miestny úrad Záhorská Bystrica a Kultúrna komisia
pri MZ Bratislava - Záhorská Bystrica Vás pozývajú na

9. F A  I A N G O V Ý P L E S
Bude sa kona 8.februára 2003 o 19.00 hod. v Spoloèenskom dome
V Záhorskej Bystrici. Vstupné 300.- Sk vrátane veèere.
Hrá skupina A - TYP. Predpredaj vstupeniek na Miestnom úrade Záhorská
Bystrica od 3. februára 2003 - 7. februára 2003 od 18.00 - 21.00 hod.
Informácie na tel. è.: 02/ 6595 6110

Podpajtúnske zvesti
Uème sa navzájom
Pôda bola oddávna pre ¾udí dôleitým predmetom pozornosti,
pretoe poskytuje ivotné podmienky a jej význam v ivote jednotlivca i spoloènosti sa nedá
nièím nahradi. Po¾nohospodárstvo nie je len výroba potravín,
i keï je to jeho hlavným poslaním, ale tie významne ovplyvòuje a spoluvytvára krajinu a celkovo pôsobí na ivotné prostredie
èloveka. Pôda je ivá hmota ktorá si zaslúi nau pozornos.
Dòa 30. 12. 2002 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované "Zdruenie vlastníkov po¾nohospodárskej pôdy v Zohore".
V programe èinností tohto zdruenia je úsilie primeranou formou
sprístupni obèanom - vlastníkom po¾nohospodárskej pôdy v
katastrálnom území Zohore lepiu informovanos, ako aj poradenstvo v oblasti majetkoprávneho usporiadania pôdy jej uívania, nájmu, prípadne prevodu na
iné osoby, pretoe v posledných
rokoch prilo k niektorým zmenám v právnej úprave dotýkajúcej sa nakladania s pozemkami

Zohor

i samotnej pozemkovej evidencie. Oboznámenie s právnymi
predpismi èastokrát komplikujú
viacnásobné a v krátkych èasových intervaloch prijímané novely
zákonov. Ich neznalos vak môe spôsobi vlastníkovi cite¾né ujmy, take je lepie zoznámi sa s
nimi a porozumie ich ustanoveniam. Za povimnutie stojí aj skutoènos, e nejde len o suverénne právo vlastníka, ale aj o povinnos voèi iným vlastníkom i voèi
verejnosti, hlavne z h¾adiska
zanedbaných pozemkov.
Zdruenie je otvorené a je moné do neho vstúpi v priebehu
nasledujúceho obdobia. Hlavným cie¾om zdruenia je vzájomná výmena skúseností v danej
oblasti, ako aj ich uplatòovanie
spolu so zákonnými ustanoveniami dotýkajúcimi sa vlastníctva
pôdy a pozemkového práva. Ide
o nepodnikate¾ské obèianske
zdruenie, do ktorého chceme
získa ïalích spoluobèanov so
spoloènými záujmami, aby sme
mohli spoloène pracova, navzájom si pomáha a pritom sa aj
nieèo nauèi.
Zdruenie, A.Sch.

Hokej
Hokejové drustvo zo Zohoru sa zúèastnilo na hokejovom turnaji vo
Velkom Meziøíèí v ÈR dòa 27.12.2002. V konkurencii kvalitných týmov
z Èeskej republiky sa nae drustvo umiestnilo na peknom 3. mieste
z piatich zástupcov. Premiéra zohorskej reprezentácie naplnila nae
oèakávania. Bronzová medaila pre nás znamená úspech, èo potvrdzuje aj pozvánka na budúcoroèný turnaj. Zostava zohorských hokejistov, ktorá bola doplnená hokejistami z iných dedín a Bratislavy. Po
mesiaci sme boli pozvaní na ïalí turnaj, ktorý sa konal v Hurbanove
dòa 18.01.2003, kde sme v trocha pozmenenej zostave zvíazili s pomedzi iestich úèastníkov z Nitry, Levíc, Galanty, Hurbanova, Bratislavy a samozrejme zo Zohora. Tento úspech takisto zvýraznila pozvánka na budúcoroèný turnaj.
Poháre, ktoré sme získali t.j. za 3.miesto a za 1. miesto sú vystavené
v Ponorke v Zohore.

Pripravujú prekvapenie pre Zohor
Divadlo! Niekto by mohol namieta, e pomaly na naich dedinách u vymiera. Alebo èo to
vlastne je? I s takými otázkami sa
niekedy stretnem. Áno je tu reè o
niekdajích ochotníckych divadlách, ktoré kedysi na dedinách
prekvitali. A preèo nekvitnú i
dnes? Preèo sa to èo vo¾akedy
povaovali ¾udia za kúsok zo svojho ivota akúsi potrebu, ktorá
vznikala z pocitu spoloèenskosti,
z pocitu stretáva sa a ís troièku
medzi ¾udí... tu ani nelo o ve¾ké
umelecké výkony aké sa podávajú v profesionálnych divadlách,
ale... nad tým by sa mal kadý
trochu sám zamyslie o èo tu
vlastne ilo.
A o èo ide jednej mládeníckej
skupine zo Zohora, ktorí momentálne u pomaly 3 roky vytrvalo
pracujú na príprave taneènodivadelného predstavenia? A na
túto otázku my mohol da odpoveï jedine ten najfundovanejí a
to priamo vedúci tohto ansáblu.
Je ním 24 roèný Lacko Andrej rodený Zohorèan.
Moja prvá otázka bola o èo tu
vlastne ide?
"No tak v prvom rade by som
chcel pripomenú, e toto divadlo
je prvým krokom otvorenia pôsobnosti naej divadelnej ochotníckej skupiny v Zohore a jeho
okolí, a po druhé snahou oivenia
Zohorskej tradície, zvýenie záujmu o dobré vyuitie trávenia volného èasu mladých ¾udí a v neposlednom rade i ivotná motivácia pre mnohých èi u starích
alebo mladích."
Aký motív inpiroval toto predstavenie?
"Ak by som to mal poveda v krátkosti boli to predovetkým zvesti
o tom, e mláde u i tá kolou
povinná vo svete zaèína s uívaním drog. Mono je to trochu
tvrdé ale je to tak a tu treba nieèo
s tým robi. No síce je to hlavný
motív ale nie jediný. Hovorí sa
v òom i o tej ve¾kej a èistej a nádhernej láske medzi dvoma mladými ¾uïmi. O sklamaní o nádeji
a osobných víazstvách kadého

z nás."
Teda vyzerá to na riadny prierez ivotom a rozhodne to vetí
dobrú zábavu. A ako sa vá divadelný tým oficiálne nazýva?
"Oficiálne sme sa ete nezaregistrovali ale myslím, e to u môem predbene oznámi budú to
IHLIÈKY."
Ko¾ko ¾udí sa podie¾a na príprave a samotnom hraní?
"V prvom rade by som mal spomenú Vivaderovú Petru ktorá
má nastaros "Choreografiu celého divadla" potom druhá v poradí
je to Zálesòáková Kristína ktorá
má na zase nastaros nauèi hercov umeleckému prejavu a prednesu. Teda ich vystupovanie èi je
to u plaè alebo smiech. Pohybuje sa to okolo tých 25 hercov
a 10 asistentov a v neposlednom
rade mnoho tých èo nám pomáhajú èi sú to u výtvarníèky, profesionálne kostýmerky, stolárske
dielne, alebo kovo dielne. A aby
som nezabudol tých najhlavnejích a to sú sponzori. Aj keï jedno viem a to je, e (umenie sa nerobí pre peniaze ale na robenie
umenia potrebujete peniaze.)"
Ako sa nazýva toto divadelné
predstavenie? "Doktor Alfa" .
A na záver poslednú otázku kedy budeme ma monos
zhliadnu toto predstavenie?
"Dobrá otázka ..plánovaná neoficiálna premiéra by mala by koncom februára. A tá oficiálna? Poèítam asi a v lete cez prázdniny
no teraz to trochu záleí ete aj
od sponzoringu."
Èo doda na záver snáï zaela
tejto a mono i ïalím skupinám, ktoré sa snaia o èosi podobné na kultúrnej ale i portovej rovine v prvom rade, aby
sa nedali odradi neúspechom
pri realizácii a pri rieení problémov pri h¾adaní sponzorov
a v druhom rade, aby sme sa
èasto stretávali na takýchto
podujatiach, ktoré ako som u
spomínal na zaèiatku nie sú o
tom profesionálnom ..ale o ¾udskosti o porozumení a láske.
autor "Speaker"

Pozvánka
Pozývame Vás na 1. roèník

Open "Macej" cup - achový turnaj,
Z¾ava hore: R. Mifkoviè, R. Fumaè, B. Mackoviè, P. Balá, M. Marko (P. tvrtok),
M. Dávid (BA), L. Leskovský, B. Piaèek, M. Ondráèek, A. Fumaè, M. Pogaè, J.
Hurta (P.tvrtok), V. Sloboda, R. íp (Lozorno), Koloman (BA), R. Piaèek
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ktorý sa uskutoèní v sobotu 25. 01. 2003
v Ponorke. Prezentácia o 9.30 hod.
Zápisné: 40,tudenti: 20,-

Podpajtúnske zvesti

Desa rokov Vodární a kanalizácií mesta Stupava
Stupava - Napriek tomu, e sa problémom budovania kanalizácie v naom meste zaoberajú poslanci a primátor u trinásty rok a obèania sú
stále nespokojní a netrpezliví, kedy
u aj ich ulica bude ma kanalizáciu,
faktom je, e u desiaty rok funguje
èistiareò odpadových vôd v Stupave.
Mestská èistiareò odpadových vôd
(ÈOV) bola uvedená do prevádzky
1. novembra 1992, kedy vznikla aj
príspevková organizácia mesta Vodárne a kanalizácie Stupava. Od
vzniku organizácie stojí na jej èele
riadite¾ Blaej Fabián.
Èistiareò bola budovaná v rokoch
1989-1992. Mechanicko-biologická
èistiareò typu Hydrovit 3000S predstavuje dva stupne èistenia. Na mechanickom stupni sa odpadová voda
zbavuje vo vode nerozpustných materiálov, na biologickom stupni sa
èistí od rozpustných látok. ÈOV bola
projektovaná na kapacitu 10 000
obyvate¾ov, èo predstavuje denný
objem cca 2 400 m3 odpadových
vôd.
V súèasnosti je denný prítok splakových vôd 1200 - 1600 m3, je tu
teda dostatoèná rezerva pre napojenie ïalích ulíc a domácností náho
mesta. Výsledkom èistenia odpadových vôd je odtok vyèistených odpadových vôd, prièom sa dosahuje èistiaci efekt 90-95%. To znamená, e
do Mláky je vypúaná voda s lepími parametrami ne ich má voda v
potoku. Biologicky stabilizovaný kal
sa uskladòuje na kalových poliach.
Po dohnití sa pouíva na hnojenie
pôdy a èiastoène sa odváa na depóniu. V budúcnosti sa pouije na rekultiváciu povrchu skládky na abárni.
Komu èistiareò slúi
V roku 1992 bolo na kanalizáciu
napojených desa ulíc - Budovate¾ská, Bezruèova, Zdravotnícka, Ruová, Janka Krá¾a, Mlynská, Sama
Chalupku, Kukuèínova, kolská
a túrova. Ilo o ulice s prevane
bytovými domami, èo sa odrazilo aj
na poète obyvate¾ov (3480) vyuívajúcich kanalizáciu. Pôvodná dåka
kanalizácie v Stupave bola 5,2 kilometra, dnes kanalizaèná sie predstavuje 15,1 kilometra kanalizaèného
potrubia. Do roku 2002 bola budovaná kanalizaèná sie s cie¾om odkanalizova èo najviac domácností. Dnes
je odkanalizovaných 46 ulíc mesta.
Koncom minulého roka mesto Stupava zadalo projekènej kancelárii
vypracovanie projektovej dokumen-

tácie na vybudovanie kanalizácie
v èastiach, kde ete nie je vybudovaná. Týka sa to ulíc: Hviezdoslavova, Dolná, Bottova, Nová, Dukelská, Lesná, Na Kopcoch, Ferdia
Kostku, Kalinèiakova, Po¾ná, SNP,
Paitná, Drustevná, Bitúnkova, Pri
potoku, Pri majeri, Marcheggská,
Lipová, Továrenská, Keltská, Krína, Kúpe¾ná, Záhradná, Agátová,
Zemanská, Cementárenská.
Nepretritá prevádzka
a bez poruchy
Èistiareò odpadových vôd v Stupave
sa prevádzkuje pod¾a vydaného vodoprávneho povolenia s presne stanovenými parametrami pre vyèiste-

nú odpadovú vodu. Tieto ukazovatele sú sledované odberom vzoriek
vyèistených vôd správcom toku
Slovenský vodohospodársky podnik
OZ Povodie Dunaja. Na základe výsledkov kontroly je ÈOV oslobodená od odplát. Neodvádza poplatky za
vypúanie vyèistených odpadových
vôd do povrchového toku - Mláky.
Do roku 1992 mesto odvádzalo
odplaty za vypúanie odpadových

vôd vo výke 600 tisíc korún.
Prevádzka ÈOV je nepretritá, pracuje sa na tri smeny, prevádzku nemono odstavi. Biologické èistenie
je zabezpeèené mikroorganizmami,
ktoré pre svoj ivot potrebujú odpadovú vodu a dostatok kyslíka. Pre
zachovanie èistiaceho procesu je dôleité aby sa do èistených vôd nedostali látky, ktoré nie sú odpadovými
vodami. Medzi takéto patria ropné
produkty, jedy, omamné látky a vetky látky, ktoré sú prchavé.
Dlhodobo dosahované výsledky pri
èistení sa dosahujú tým, e sa vykonáva pravidelná údrba zariadení,
aby sa predilo prípadným kodám
a haváriám. Poèas desiatich rokov

prevádzky neprilo k havarijnej situácii. ivotnos zariadení sa poèíta
na osemdesiat rokov. Horie sú na
tom prevádzkové budovy s rovnými
strechami, ktoré po desiatich rokoch
u zaèali zateka a potrebujú opravu.
Neèakajú len na odpadovú vodu
Podnik okrem prevádzky mestskej
ÈOV prevádzkuje ete jednu èistiareò na Jilemnického ulici, ktorú pre-
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vzal od bývalého podniku M Stupava. Slúi na odpadové vody od cca
600 obyvate¾ov tejto èasti mesta, èo
denne predstavuje objem 80-90m3.
Po dobudovaní kanalizaèného zberaèa na Lipovej ulici a prepojením na
elezniènú ulicu bude zruená a prebudovaná na preèerpávaciu stanicu,
ktorou sa budú odpadové vody preèerpáva do gravitaènej kanalizácie
na Lipovej ulici a odtia¾ poteèú do
mestskej ÈOV.
Podnik okrem prevádzky èistiarní
spravuje kanalizaènú sie v dåke
15,1 kilometra, na ktorej je vybudovaných cca 300 kanalizaèných ácht,
tri daïové od¾ahèovacie komory.
Objekty na kanalizácii sa pod¾a prevádzkového predpisu musia dvakrát
roène vyèisti. Odstraòujú nánosy
trku, piesku, dreva atï.
Od roku 1996 podnik spravuje a prevádzkuje lokálny verejný vodovod,
ktorým zásobuje pribline 700 obyvate¾ov mesta pitnou vodou. V roku
2002 bol vybudovaný nový vodovodný krátky spoj na ulici Bezruèovej. Pôvodné vodovodné potrubie
na tejto ulici bolo vedené na súkromných pozemkoch, aby sa predilo
prípadným haváriám na tejto sieti,
mesto vybudovalo nové vodovodné
potrubie.
Na záver nieko¾ko èísiel
V roku 1993 sa v èistiarni vyèistilo
277 200 m3 odpadových vôd, v roku
2002 to bolo 514 756 m3. Za desa
rokov prevádzky vyèistili cca 3,8
milióna m3 odpadových vôd (1m3
=1000 litrov). V roku 1993 bolo na
kanalizáciu napojených 3 480 obyvate¾ov mesta, dnes je to 6 050 obyvate¾ov z celkového poètu 8 000.
V roku 1993 bolo v podniku zamestnaných 9 zamestnancov, v roku 2002
je to 11 zamestnancov. Trby za
odkanalizovanú vodu boli v roku
1993 1,1 mil korún, v roku 2002 u 3
mil korún. Prevádzkové náklady v
roku 1993 predstavovali èiastku 3,2
mil Sk, v roku 2002 to bolo 4,3 mil.
Sk.Vodárne a kanalizácie mesta
Stupava spravujú majetok v hodnote
cca 150 miliónov slovenských korún.
Investícia do Vodární a kanalizácií
mesta Stupava je investíciou do budúcnosti, do ivotného prostredia,
v ktorom budú i budúce generácie
obyvate¾ov náho mesta.
pod¾a Blaeja Fabiána,
riadite¾a VaK Stupava -ps-
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Z diára primátora...
l Na stretnutí primátora s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) p. ¼ubom Romanom a zástupcom predsedu BSK p.
Milanom Vakorom diskutovali o predstavách a zámeroch BSK vo
vzahu k rozvoju mesta Stupava. Okrem iného zástupcovia BSK ponúkli primátorovi pomoc a spoluprácu pri rieení dopravy v Stupave
a pomoc pri rieení problémov delimitovaného kolstva. BSK má
predstavu, e do Stupavy sa vráti i stredná kola, ktorá bude ma
odborný charakter. Vo vzahu k Domu dôchodcov má samosprávny
kraj záujem skvalitni ivotné podmienky jeho obyvate¾ov, podobne
zachová aj opatrovate¾skú slubu, ktorá slúi obyvate¾om mesta
a ïalie formy sociálnej starostlivosti (príspevok na rozvoz stravy
atï.).
l Medzi prvé rokovania, ktoré organizoval primátor, patrilo stretnutie s riadite¾mi stupavských kôl, ktoré v minulom roku preli pod
kompetencie mesta. Na rokovaní sa hovorilo najmä o aktuálnych
otázkach údrby budov, najnutnejích opravách, aby sa zabránilo
havarijným situáciám. Riadite¾ koly Mgr. Csillaghy otvoril problém
vybudovania portoviska v areáli základnej koly a u nieko¾ko
rokov odkladané oplotenie. S primátorom sa dohodli, e budú postupova spoloène pri iadaní dotácií z ministerstva financií. Podobná
situácia je aj v materských kolách. Riadite¾ky predkolských zariadení predloili oprávnené poiadavky nevyhnutné opravy objektov.
Od 1. januára tieto zariadenia preli na právnu subjektivitu a majú
charakter rozpoètových organizácií. Zároveò sa na rokovaní rieili
otázky zabezpeèenia ekonomického chodu a úètovníctva materských kôl.
l Primátor rokoval s právnym zástupcom Cevaservis a.s. v konkurze vo veci mimosúdneho vysporiadania pozemku na, ktorom sa nachádza mestská skládka odpadov.

Rysuje sa rieenie

Stupava - Na Ministerstve dopravy a spojov SR sa konalo rokovanie
o rieení dopravnej situácie. Na rokovaní, ktoré zvolal tátny tajomník
Ing. Ján Kotula sa zúèastnil predseda BSK ¼. Roman, jeho zástupca
M. Vakor, Ing. arch. R. iak a stupavský primátor Ing. Bele. Rokovalo sa o dia¾niènom zjazde, ktorý bude pri automobilke Volkswagen
a zasahuje do katastra Stupavy. Pri tejto príleitosti bola otvorená aj
otázka vybudovania dia¾nièného privádzaèa na komunikácii Stupava
- Vysoká pri Morave. Záujem o vybudovanie tejto kriovatky, ktorú
pripravovalo mesto a iadalo na jej výstavbu finanèné prostriedky
z Phare, má aj predseda BSK p. Roman z poh¾adu koncepcie rieenia dopravy v rámci samosprávneho kraja. Projekt riei predovetkým
dopravnú zaaenos Stupavy. Mesto Stupava bolo pripravené zámer
realizova, na náklady mesta boli vypracované projekty a je vydané
územné rozhodnutie platné do roku 2007. Mesto poaduje, aby kriovatka bola realizovaná ete v tomto roku, èo podporili i zástupcovia
BSK. Z diskusie vyplynulo, e realizácia závisí od pripravenosti zo
strany mesta, myslí sa tým najmä vykúpenie pozemkov. Z h¾adiska
financovania stavby bude investorom tát a náklady na realizáciu sa
odhadujú cca 35 miliónov korún. O tom, èi mesto bude zabezpeèova výkup pozemkov a ïalie prípravné práce a za akých podmienok
vo vzahu k investorovi sa bude ete rokova.

l Vo vzahu k úètovnej uzávierke rozpoètu mesta primátor rokoval
vo veci vykonania auditu hospodárenia mesta za rok 2002 a zmluvných podmienkach pre audit.
l Zástupcovia spoloènosti Johnson Controls, ktorá prevádzkuje
mestskú kotolòu, informovali primátora o cenovej kalkulácii tepla na
rok 2003, ktorú predkladajú kompetentnému schva¾ovaciemu orgánu.
l Konalo sa rokovanie o postupe prác na smernom územnom
pláne. Na najbliom rokovaní mestského zastupite¾stva bude podaná informácia o postupe prác. Boli vykonané rozbory a prieskumy
a pod¾a rozhodnutia zastupite¾stva sa zaène pracova na zadaní
podmienok pre ïalie práce.
l O ïalom postupe pri zabezpeèovaní rozvozu stravy pre dôchodcov a spôsobe spolufinancovania tejto sluby rokoval primátor so
zástupcami BSK. Obidve strany prejavili záujem pokraèova v spolupráci, zachova túto slubu obyvate¾om a efektívne vyuíva monosti spolufinancovania stanovené zákonom.
l Primátor rokoval s vedením spoloènosti v Malackách o uplatòovaní dvojtarifných pásiem pri faktúrovaní spotrebovanej elektrickej
energie na verejnom osvetlení. iadal, aby sa za energiu faktúrovala
aj tarifa za noèný prúd. Pre porovnanie riadna tarifa sa úètuje pre
verejné osvetlenie vo výke 3,90Sk/kWh, tarifa za noèný prúd
(v èase od 22.00 do 06.00 hod) je 1,70 Sk/kWh.
l Primátor mesta sa 16. januára zúèastnil na slávnostnom otvorení
9. roèníka Medzinárodného ve¾trhu cestovného ruchu a turizmu Slovakiatour 2003 v Bratislave. Na otvorení sa stretol s primátormi miest
regiónu Záhorie, zástupcami BSK
l Vo tvrtok 16. januára sa primátor zúèastnil rokovania na Ministerstve dopravy a spojov SR.
-8-
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Podpajtúnci na Slovakiatour-e
Mono táto informácia niekoho
zaskoèí a poloí si otázku - naèo
sme boli na výstave turistického
ruchu, ktorá sa konala v Bratislave. Na to je jednoduchá odpoveï - a dobre, e sme tam boli.
Je ve¾mi dôleité, aby sme sa
vedeli porovnáva, aby sme videli, ako to robia inde. Bratislava
ako hlavné mesto je pre turistov
zaujímavá, lebo je vstupnou bránou a výkladnou skriòou Slovenska. Z debát s ¾uïmi, ktorí pracujú v turistickom ruchu sme zistili,
e majú problém "udra" turistov
v Bratislave. Nerobme si ilúzie,
naa metropola je nám milá a
nedáme na òu dopusti, ale pre
zvedavých turistov je predsa len
malá a rýchlo ju prebehnú.
My - tu kúsok za humnami máme
tak ancu pozva týchto turistov,
ktorí u sú "skoro" za naimi dverami aj k nám. Otázka je, èi máme, èo ponúknu. Nielen turisti
z Bratislavy, ale i turisti, ktorí majú
záujem o dnes u známu a dobre
vybudovanú Malokarpatskú vínnu cestu, majú to k nám na skok.
Máme im èo ponúknu?
Naa expozície Záhorie, v rámci,
ktorej sme vystavovali a propagovali ten kúsok zeme pod Pajtúnskym hradom, bola umiestnená oproti Malokarpatskému
regiónu. Dobre to vylo aj to
k sebe pasovalo a mohli sme sa
veru uèi a prizera, aby sme videli, ako sa to robí. Pochopite¾ne
víno má zázraènú moc a tam cez
hory, tam ho je habadej. mali èo
prezentova, mali èo ponúka.
V tomto sme my ete takí zmrznutí, nesmelí. nemám na mysli
len túto konkrétnu akciu, veï aj
v naom stánku sa ponúkalo
skalické víno, stupavské trúdle,
pagáèe, radimovská slivovica
a skalické trdelníky. Rozdiel je
v tom, e na Malokarpatskej vínnej ceste je tento sortiment bený a dostupný v irokej kále
bohatej ponuky. Mám na mysli
ná Deò zelá, apropó, pod¾a neho nás tam poznali vetci, dokonca i konzul Èeskej republiky.
U nieko¾ko rokov ma trápi tá
chatrná ponuka záhoráckych
pecialít, ktorú nahrádzajú cigánske peèienky a langoe. V tej ponuke sme akýsi lakomí, opatrní a
pritom sa to robí úplne opaène.

Opä to porovnám s vínnou cestou, ktorú robia len obyèajní ¾udia, majitelia pivníc a pivnièiek
a hostincov, meních retaurácií.
Na návtevníkov ich stánku sa

keby bola posledná... A ponuku
jedál nebudem ani spomína.
Aby si niekto nedajboe nemyslel, e som tam len laèno závidel, ale poznanie, e láska ide

doslova sypali makovníky, trúdle od výmyslu sveta, pestrý sortiment peèiva, rôzne druhy chlebov, domáce koláèe a zákusky,
pätoro pagáèikov, osúchov, no
na nae pomery od výmyslu sveta. A dodám, e tam toho bolo
ako sa povie "na rohy". Bolo mi z
toho smutno, keï si pomyslím,
ako je to napríklad u nás s ochutnávkou kyslej kapusty, e sme
radi, keï tam niekto súdok kapusty
dovezie.
Nehovoriac
o tom, e s òou narábame, ako

cez alúdok a turista sa môe zamilova len keï je spokojný nielen s tým èo vidí, ale aj s tým, èím
sa nasýti, je ve¾mi dôleité. Budem nad tým intenzívne rozmý¾a.
Ïalia dôleitá skúsenos spoèíva v tom, e miesto, aby bolo navtevované musí by i zaujímavé.
Mnohé malé obce, ktoré by ste
h¾adali na mape Slovenska mono lupou, si otvorili mini múzeá izby ¾udovej kultúry. Ïalie podporujú svoje folklórne súbory
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a tie pre turistov dokáu pripravi
napríklad svadbu v krojoch, ale
aj s hostinou! Obce podporujú
remeselníkov, pokraèovate¾ov ¾udových remesiel, otvárajú informaèné kancelárie, kde si návtevník môe, okrem potrebných informácií, kúpi typické ¾udové
výrobky. A tie obce investujú do
propagácie, majú svoje poh¾adnice, viacjazyèné prospekty atï.
Na záver ete dodám, e som
bol hrdý na to, e sa na Slovensku podarilo zorganizova takúto
výstavu, ktorá predstihla obdobnú výstavu v Brne a dokázala
konkurova výstave vo Viedni
(bola v tom istom èase, ale
s menou úèasou vystavovate¾ov). V naom stánku sme privítali
i prezidenta SR p. R. Schustera s
manelkou. Obaja dostali pas
Záhoráckeho krá¾ovstva. Pri príleitosti výstavy sme vydali kalendáriky s motívom Stupava Deò zelá, Zohor, Záhorská Bystrica a Podpajtúnske zvesti - turistické informácie, ktoré sa rozdávali návtevníkom výstavy. Ve¾mi
dobrú atmosféru v stánku i na
pódiu vytvoril spevácky súbor
MO MS v Záhorskej Bystrici pod
vedením Dr. Jaroslava Kotlebu.
Stupavu na podujatí reprezentoval súbor historického ermu
URSUS a ve¾ký úspech zoal detský folklórny súbor Bazalièka z
Rohoníka. Pozitívne bolo, e
sme sa výstavy zúèastnili ako
súèas - vstupná brána do regiónu Záhorie. Po prvýkrát sa podarilo zorganizova spoloènú expozíciu nad ktorou prevzalo zátitu
reprezentatívne Zdruenie obcí
Záhorskej oblasti. Je to dobré
znamenie a dobrý tart pre ïaliu
spoluprácu, ktorá by mala vystrieda obdobie roztrietenosti,
kedy sa mnohí snaili o to isté a
výsledok bol alostný. Ïakujem
za spoluprácu a podporu pri
príprave naej úèasti na výstave
Ing. A. Daráovi, primátorovi mesta Stupava Ing. Jánovi Beleovi,
starostke Zohoru ¼. Havranovej,
starostovi MÈ Záhorská Bystrica
V. Kubovièovi. Za sponzorskú
podporu ïakujem p. Jozefovi
Gerthoferovi - Kníhtlaè Gerthofer
- Zohor, p. Romanovi Bubnièovi
a p. Marianne Minarovièovej.
Pavel Slezák,riadite¾ MsKS

Podpajtúnske zvesti
Chceme Vás preto upozorni, e
VZN o nakladaní
ak máte nezrovnalosti s poètom
s komunálnym odpadom...

DAÒOVÉ PRIZNANIE
k dani z nehnute¾ností
V zmysle zák.SNR è.317/1992 Zb. o dani z nehnute¾ností v znení neskorích predpisov Mesto Stupava ako správca dane z nehnute¾ností
kadoroène s úèinnosou od 1. januára prísluného zdaòovacieho obdobia urèuje svojim Veobecne záväzným nariadením výku sadzieb
dane z nehnute¾ností (pozemkov, stavieb a bytov). Sadzby dane sú
po schválení Mestským zastupite¾stvom zverejnené na úradnej tabuli
Mestského úradu.
Povinnosti daòovníka:
1. Daòovník v priebehu zdaòovacieho obdobia, ktorým je bený rok
je povinný oznámi správcovi dane rozhodujúce skutoènosti pre vznik
alebo zánik daòovej povinnosti do 30 dní odo dòa, keï tieto skutoènosti nastali a doloi o tom prísluný doklad (list vlastníctva, zmluva o prevode vlastníctva nehnute¾nosti po schválení vkladu do katastra - neoverené fotokópie).
2. Daòové priznanie na rok 2003 podáva daòovník, ktorý nadobudol
v priebehu roka novú nehnute¾nos, alebo ak nastala zmena skutoèností, rozhodujúca pre vyrubenie dane pre rok 2003 (za zmeny v daòovom priznaní sa povauje i obdranie búracieho, stavebného, kolaudaèného rozhodnutia, rozhodnutie o umiestnení stavby, právoplatného dedièského rozhodnutia, odpredaj èasti nehnute¾ností alebo
prikúpenie novej nehnute¾nosti).
Kadá táto zmena musí by oznámená príslunému správcovi dane
(MsÚ Stupava - è.dv.4).
Taktie sa kadoroène podáva nové daòové priznanie pri uplatòovaní
si oslobodenia od dane zo stavieb u novostavieb rodinných domov.
Termín na podanie daòového priznania k dani z nehnute¾ností je do
31.1.2003. Prísluné tlaèivá s pouèením a platnými sadzbami dane
obdríte na Mestskom úrade Stupava, na referáte daní a poplatkov, è.
dv. 4.
3. Vlastníci bytov si musia do 30 dní po registrácii kúpno-predajnej
zmluvy splni ohlasovaciu povinnos. Daòovník uplatòuje nárok na
oslobodenie od dane z bytov pod¾a §11c ods. 1 a 2 cit. zákona v daòovom priznaní k dani z nehnute¾ností na r. 2003. Daòové priznanie na
byty sa podáva iba raz - v prípade, e nenastanú zmeny.
Upozoròujeme, e prípadné oslobodenia od dane alebo daòové
ú¾avy si treba uplatni v daòovom priznaní v termíne do 31. januára 2003.
Daò z nehnute¾ností je moné zaplati v pokladni mesta a po obdraní platobného výmeru.
- dk -

Opýtali sme sa...

Justína Mitinu, riadite¾a Mestského podniku
technických sluieb Stupava
Ppzv: Snehová kalamita spôsobila problémy na vetkých komunikáciách.
Ako je pripravená a zabezpeèená zimná údrba v naom meste?
J.Mitina: O zimnú údrbu miestnych komunikácií - ciest a chodníkov sa
stará ná mestský podnik. Udrujeme vetky miestne komunikácie, ktoré
predstavujú 42 kilometrov ciest okrem chodníkov, parku, miestnych cintorínov a verejných plôch. MsPTS má vo svojom rozpoète na zimnú údrbu vyèlenenú èiastku 300 tisíc Sk. Tieto prostriedky sú urèené na náklady
spojené so zimnou pohotovosou t.j. mzdy pre 4 pracovníkov, náklady na
posypový materiál a na výkony mechanizmov. Na zimnú údrbu boli vyèlenené dva traktory s radlicou, posýpacie auto a nosiè náradia s èelnou
radlicou. Poèas zimnej sezóny je zabezpeèená stála pohotovos, pracovníci majú slubu i poèas víkendu a aj v noèných hodinách. Na miestne komunikácie bol doteraz na posyp pouitých 8 ton technickej soli a cca 45 ton
posypového drveného kameòa. Údrbu komunikácií, odpratávanie snehu z
ciest komplikovali parkujúce vozidlá, ktoré v niektorých neprejazdných
uliciach údrbu jednoznaène znemonili. Z h¾adiska moností, ktoré ná
podnik má, ¾udského, technického i finanèného potenciálu môeme poveda, e sme urobili maximum pre rieenie kritickej situácie, ktorú spôsobilo neobvykle intenzívne sneenie v prvom januárovom týdni.

Váení spoluobèania!
na základe novo prijatého VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom voli do platnosti nové skutoènosti, na ktoré si Vás
dovo¾ujeme upozorni, a to:
- na zber zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov a
v obdobných domoch so tyrmi
bytovými jednotkami s poètom
obyvate¾ov do 2 osôb sa stanovuje jeden kus 110 l, príp. 120 l
zbernej nádoby s frekvenciou odvozu 26 krát roène, t.j. u týchto
domácností bude odvoz realizovaný kadý druhý týdeò.
- od 3 osôb do 8 osôb sa stanovuje jeden kus 110 l, príp. 120 l
zbernej nádoby s frekvenciou odvozu 52 krát roène, t.j. kadý týdeò.
- v bytových domoch sa stanovuje na kadých zaèatých 35 osôb
jeden 1100 l kontajner s frekvenciou odvozu odpadu 52 krát roène.
- na zber separovane zbieraných
zloiek komunálneho odpadu
(sklo a papier) budú tak ako v minulom roku pouívané farebne
odlíené 16 litrové plastové vrecia.
- výka poplatku ostáva nezmenená, t.j. 350,- Sk za osobu na
rok.

osôb v domácnosti, je nutné aby
ste tento údaj upresnili telefonicky alebo osobne na Mestskom
úrade v Stupave u p. Beloièovej,
tel. è.: 6593 4503 (7).

Termíny vývozu
v roku 2003

Oddelenie výstavby a ivotného
prostredia MsÚ oznamuje nové
termíny vývozu zloiek komunálneho odpadu v roku 2003:
Vytriedené zloky komunálneho
odpadu z rodinných domov, t. j.
papier a sklo, sa budú odváa
rovnakým spôsobom ako v minulom roku kadé 2 mesiace v termínoch: 25.2.-27.2., 23.4.-25.4.,
24.6.-26.6., 26.8.-28.8., 28.10.30.10., 16.12.-18.12.
Ve¾koobjemové
kontajnery
MsPTS rozmiestni 2x roène na
obvyklé stanovitia poèas víkendov od 11. 4. 2003 do 14. 4. 2003
a od 10. 10. 2003 do 13. 10.
2003.
Zároveò bude oprávnená firma
od obèanov prebera najmä tekutý nebezpeèný odpad na parkovisku na bývalom trhovisku v sobotu 12. 4. 2003 a 11. 10. 2003.
Ïalie podrobnosti budú vèas
oznámené
prostredníctvom
mestského rozhlasu a úradných
tabú¾ MsÚ.

O kolskej dochádzke
Na základe presunu kompetencií v oblasti kolstva z orgánov tátnej správy
na samosprávu, vykonáva obec pod¾a § 4 ods. 9) zákona èíslo 542/1990 Zb.
o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve, od 1. júla 2002 tátnu
správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej kolskej dochádzky.
Pod¾a § 36 zákona èíslo 29/1984 Zb. (kolský zákon) je zákonný zástupca
dieaa (rodiè, pestún, alebo obèan, ktorému bolo diea na základe súdneho
rozhodnutia zverené do výchovy), povinný prihlási kolopovinné diea na
zápis do koly a dba o to, aby dochádzalo do koly pravidelne a vèas.
Poruenie tejto povinnosti sa povauje pod¾a zákona èíslo 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov za priestupok, ktorým je pod¾a
§ 1 tohto zákona "zavinené konanie", ktoré poruuje alebo ohrozuje záujem
spoloènosti. To, e ide o priestupok uvádza § 31 citovaného zákona:
§ 31 - priestupky na úseku kolstva a výchovy mládee.
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä tým, e neprihlási diea na povinnú kolskú dochádzku, alebo
zanedbáva starostlivos o povinnú kolskú dochádzku iaka.
(2) Za priestupok pod¾a ods. 1 mono uloi pokutu do 3000,- Sk.
Súèasne riadite¾ koly, v ktorej iak plní povinnú kolskú dochádzku, je
povinný pod¾a § 3 ods. 14 zákona o tátnej správe v kolstve a kolskej
samospráve, oznámi obci skutoènos, e zákonný zástupca nedbá o riadnu
kolskú dochádzku dieaa.
Vzh¾adom na to, e na mestský úrad u boli doruèené upozornenia o zákoláctve niektorých iakov, apelujeme na vetkých rodièov, aby sa viac
zaujímali o svoje deti a kontrolovali, èi skutoène kolu navtevujú. Iba tak
zabránime nepríjemnostiam, e mesto bude nútené vo veci neplnenia kolskej dochádzky kona a zákoláctvo riei v priestupkových konaniach.
JUDr. Magdaléna Habreková, prednostka úradu
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Podpajtúnske zvesti
eko téma
Plytvanie prírodnými zdrojmi - azda najvýstinejím príkladom sú
zbytoèné nadmerné obaly. Výsledok - dnes a polovica naich odpadov je z obalov. A nekodia len
ako odpad. pre výrobu nových sa
spotrebuje stále viac prírodných
zdrojov, energie a rastú náklady
na dopravu. Stoja nás stále viac
peòazí. kody na prírode i na naich peòaenkách sú nemalé.
Obe by sa mohli zmierni. Ako?
Pokúsime sa da odpoveï a inpirova vás a vae správanie sériou príspevkov na tému OBALY.
Ako vybra obal,
aby sme etrili prírodu,
zdravie a peniaze?
Zdravým rozumom. pred nákupom si dajme odpoveï na nieko¾ko otázok:
1. Je obal nutný a vyrobený
úsporne?
Najprv zváme, èi je obal vôbec
nutný, pretoe kadý viac menej
zaauje ivotné prostredie. Najlepí obal je ten, ktorý vôbec nemusel vzniknú, ale nechýba (neohrozí to tovar, napr. zelenina,
peèivo nemusia by balené). Ak
je obal nutný, mal by chráni výrobok pred znehodnotením.
U mnohých obalov sa to vak
s ich pouívaním preháòa.
Zbytoèné vrstvy, prehnaná hrúbka steny obalu, viac obalov na
jediný výrobok, zbytoèné diely
(lyièky, patentné uzávery)... sú
neopodstatneným, kodlivým
"luxusom".
2. Je obal opätovne pouite¾ný?
Pozitívom je, e po pouití ich
môeme vráti do predajne, odtia¾ putujú na vymytie a znovu naplnenie. Vïaka tomu nekonèia
hneï ako odpad a zniujeme aj
abu surovín. Poèet obehov pre
sklenené vratné f¾ae je asi 1775, pre plastové vratné asi 10-25.
Vratné obaly síce tie zaaujú ivotné prostredie dopravou obalu
spä k výrobcovi, vymytím, sklené sú aie, èo zvyuje pri doprave nárast zneèistenia. pre prírodu sú ale spravidla menou záaou ako výroba nových a likvidácia odpadov z nich. Do 100 kilometrov prepravnej vzdialenosti
vychádzajú jasne lepie. To len
zdôrazòuje potrebu uprednostòova miestne produkty. Kupovaním vratných flia uetríme peniaze za obal, ktoré nám vrátia
pri ich nákupe a na poplatkoch

Získali sme podporu Phare

za odpady.
3. Nekupujeme tovar v zbytoène malých objemoch?
Vhodné sú ve¾ké jednoduché balenia, plné tovaru. Spotrebujeme
tým menej obalov na rovnaké
mnostvo. Ete lepie je pouitie
koncentrátov, ktoré pred pouitím riedime (napr. sirupy). Jeden
obal tak poslúi na prípravu
mnohých litrov nápoja, ktoré
v riedenej forme spotrebujú 10
i viac obalov.
4. Je obal ¾ahko
recyklovate¾ný?
Recyklácia znamená, e sa pouitý obal nestane odpadom, ale
e ho dáme spä do výroby, kde
z neho vznikne nová vec. Recyklácia je ale a na treom mieste,
pretoe má horí vplyv na ivotné prostredie ako minimalizácia
vzniku a opätovné pouívanie
(ide u o priemyselný proces). U
niektorých obalov je naviac problémová (napr. zmieané plasty,
obaly s pevne spojenými viacerými vrstvami rôznych materiálov
- papier laminovaný plastom,
viacvrstvový obal na dúsy...), lebo ich separovaním získame len
málo hodnotné veci, o ktoré nie
je ve¾ký záujem. ¼ahko recyklovate¾né obaly sú v SR papier,
sklo, kovy.
5. Z akého materiálu je obal
vyrobený?
Výroba rôznych materiálov zaauje prírodu rôzne. Napríklad výroba 1 tony hliníka zneèistí 20x
viac vody, ako výroba 1 tony polyetylénu.

Stupava - Mesto Stupava podalo projekt v rámci výzvy pre cezhraniènú spoluprácu Slovensko - Rakúsko. Projekt vypracovali pracovníci
Mestského kultúrneho strediska v Stupave. Nadväzuje na aktivity cezhraniènej spolupráce, ktoré sa realizovali v roku 2002, vtedy bez podpory európskych fondov. Práve tým, e sme neèakali na "cudzie" finanèné prostriedky a podporu, ale sami sme h¾adali monosti spolupráce, partnerov, kontakty a realizovali viacero spoloèných podujatí
doma i v Rakúsku, získali sme nielen skúsenosti, ale i kredit. Projekt
pod názvom Morava - March klub cezhraniènej spolupráce je zameraný na vybudovanie prvej kultúrnej a informaènej kancelárie na naom
území. Cie¾om èinnosti klubu je "búra hranice v hlavách" a to na obidvoch stranách. Okrem vybudovania zázemia pre èinnos klubu bude
verejnosti k dispozícii minikninica s literatúrou v nemeckom jazyku,
iroká ponuka informaèných a propagaèných materiálov. V pláne èinnosti klubu sú diskusné témy - Rakúsko v EU, cezhranièná spolupráca - monosti ekonomickej a hospodárskej spolupráce, deti, kola
a vo¾ný èas, turistický ruch ochrana prírody a historických pamiatok.
Súèasou projektu je i vydanie spoloènej publikácie z výtvarných prác
iakov základných kôl na tému Moja obec, moje mesto. Poèas letných mesiacov sa uskutoèní spoloèná výstava fotografií v Hohenau
a v Stupave bude intalovaná v septembri a poèas Slávností kapusty.
Budeme sa snai, aby z projektu mala osoh èo najiria verejnos,
aby sme sprostredkovali partnerov pre cezhraniènú spoluprácu i ïalím subjektom. O priebehu projektu budeme informova prostredníctvom peciálnej tvorstranovej prílohy Podpajtúnskych zvestí
"Morava-March", ktorá bude vychádza kadé tri mesiace. Okrem toho budeme v kadom vydaní informova o podujatiach v susednom
regióne.
Klub Morava-March bude sídli v Kultúrnom dome v Stupave a otvorenie kancelárie a ïalích priestorov pre èinnos klubu predpokladáme
v marci t.r. Èinnos klubu vak zaèína v týchto dòoch, zostavuje sa
plán podujatí a prebiehajú rokovania s rakúskym partnerom pre projekt GIZ Hohenau. Záujemci o spoluprácu a èinnos v Klube sa môu
prihlási telefonicky na tel.: 02/ 6593 4312 p. Slezák, p. Rác.
Veríme, e projekt výrazne zmení momentálny stav, ktorý nezodpovedá skutoènosti, e u trinás rokov neexistujú hranice a elezná opona
medzi naimi krajinami. Projekt má o to väèí význam, e sme v situácii, kedy Slovensko dostalo pozvanie by èlenom Európskej únie.
Bez zbytoènej skromnosti Stupava a okolité obce sa i prostredníctvom projektu môu na novú situáciu dobre pripravi.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS

6. Obsahuje obal kodlivé
látky?
Niektoré druhy obalov obsahujú
kodlivé látky. Jedným z najhorích je PVC (pri jeho výrobe, pouívaní a likvidácii unikajú pre
prítomnos chlóru mimoriadne
jedovaté a rakovinotvorné dioxíny, obsahuje aké kovy ako kadmium, olovo, kodlivé prísady
ftaláty). Z h¾adiska prieniku kodlivých látok z obalov do nápoja èi
potraviny je sklo hygienicky najvyhovujúcejie, pretoe je chemicky viac stabilné ako iné obaly.
(pod¾a materiálu Spoloènosti
priate¾ov Zeme, nabudúce:
Struèné hodnotenie
pouívaných obalov)

0905 387 063
Ranè v Lozorne o rozlohe 3 ha sa nachádza v malebnom horskom prostredí chránenej oblasti
Malých Karpát 25 km od Bratislavy. Je zameraný na agroturistiku s monosou ubytovania, ïalej na
jazdeckú kolu na koòoch, na vychádzky s koòmi do prírody a s konským záprahom. Celý ranè je
budovaný vo westernovom týle a trénujeme kone na westernové preteky. Pre deti máme pripravené
3 poníky. Cez ranè preteká horský potok, ktorý sa asi po 700 m vlieva do ve¾kej priehrady, kde sa
dá kúpa, èlnkova, chyta ryby...
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Oznam OÚP v Malackách

Okresný úrad práce v Malackách oznamuje obèanom, e Predstavenstvo NÚP SR schválilo internú normu, pod¾a ktorej môu platitelia príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevkov do garanèného fondu poiada o odpustenie povinnosti plati penále, ktoré vznikli nezaplatením príspevkov v zákonom stanovenej výke
a termínoch.
iadosti o odpustenie penále musia by doruèené na prísluný
okresný úrad práce v období od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003. Vetky
iadosti prijaté v tomto období budú posudzované v zmysle záväzných kritérií, ktoré je potrebné pred odpustením penále splni
a s ktorými sa môu platitelia oboznámi osobne na OÚP Malacky,
resp. telefonicky na telefónnych èíslach 034/ 772 5185 a 034/ 772
3851 v stránkových hodinách a v èase od 08.00 hod do 15.00 hod
(v stredu v èase od 09.00 hod do 16.30 hod.)
OÚP v Malackách

Zápis do 1. roèníka základnej koly
Stupava - Riadite¾stvo Základnej
koly kpt. J. Nálepku v Stupave
oznamuje vetkým dotknutým,
e v dòoch 7. a 8. februára 2003
sa v priestoroch starej budovy
koly uskutoèní zápis iakov do
1. roèníka nasledovne:
7. februára 2003 od 14.00 do
18.00 hodiny
8. februára 2003 od 09.00 do
12.00 hodiny.
Na zápis si treba prinies:
l vyplnený dotazník, ktorý rodièia obdria v M alebo na Z
l rodný list dieaa
l obèiansky preukaz jedného
z rodièov
l finanèný príspevok na prvú
knihu a na uèebné pomôcky, ktoré diea dostane prvý deò v kole
(250,- Sk)
Pre odklad kolskej dochádzky
je potrebné:
l iados rodièa o odklade kolskej dochádzky
l odporúèanie psychológa alebo lekára

l vyplnený dotazník.
Na zápis do 1. roèníka v zmysle
zákona musia prís vetky deti,
ktoré dovàia 6 rokov do konca
augusta 2003, a to sa týka i tých,
ktorí iadajú o odklad povinnej
kolskej dochádzky. Ak sa pre
chorobu alebo z iných ványch
príèin nemôe diea zúèastni zápisu, iadame rodièov o vèasné
oznámenie tejto situácie na riadite¾stve Z v Stupave. Dodatoèný zápis môu rodièia vykona
potom u zástupkyni riadite¾a Z
pre I. stupeò.
Ïalej odporúèame vetkým rodièom, ktorí budú ma prvákov
v kolskom roku 2003/2004, aby
svoje deti dali zakoli do materských kôl, pokia¾ ich nenavtevujú. Zakolené deti ¾ahie znáajú adaptáciu na kolu, prácu
v kolektívoch a lepie zvládajú
uèivo predpísané osnovami ministerstva kolstva.
Mgr. Ladislav Csillaghy
riadite¾ koly

Venujte nám 1%
Váení spoluobèania, urèite u viete, e od tohoto roku máte monos rozhodnú, komu venujete 1% z dane, ktorú zaplatíte z Váho
roèného príjmu právnických a fyzických osôb.
Tento 1%-ný podiel môete adresne poskytnú na verejno-prospené èinnosti, ako aj na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt priamo
vo Vaom meste, v Stupave.
Obèianske zdruenie Katolíckej jednoty v Stupave, ktoré organizuje v spolupráci s Farským úradom rôznorodú èinnos v Pastoraènom
centre pre farníkov a obèanov Stupavy, sa uchádza o Vau priazeò pri
rozhodovaní o adresátovi jedného percenta z Vami zaplatenej dane.
Údaje o prijímate¾ovi:
Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava, obèianske zdruenie, IÈO: 00699349, Úèet: Slovenská sporite¾òa a. s., mestská poboèka Pezinok, Stupava, èíslo úètu 0181651223/0900
Tlaèivá s vyplnenými údajmi adresáta 1% daru dostanete u F. Stachovej na tel.: 6593 4127 alebo 0907 348 590.
Za Vá príspevok, ktorý bude slúi na prevádzku Pastoraèného
centra v Stupave a podporu èinností v òom poriadaných pre Vás, úctivo ïakujeme.
Katolícka jednota Slovenska, poboèka Stupava

Úrad práce v Malackách
bude spolupracova s obcami
Malacky - Primátor mesta Stupava inicioval stretnutie s riadite¾kou
OÚP v Malackách Ing. J. Petrakovièovou a riadite¾om Krajského úradu práce Bratislava PhDr. J. Homolom. Témou stretnutia bola situácia
v oblasti zamestnanosti, aktívnej politiky úradu práce vo vzahu
k uchádzaèom o zamestnanie a tie novela zákona o zamestnanosti.
Úrad práce eviduje 286 nezamestnaných zo Stupavy, z toho je 147
ien, v obci Zohor je to 220 nezamestnaných z toho 118 ien. Novela
zákona riei povinnos dlhodobo nezamestnaných vykonáva práce
pod¾a urèenia obecným úradom. Splnenie tejto povinnosti, ktorá ukladá nezamestnanému odpracova 20 hodín mesaène pod¾a urèenia
podmieòuje vyplácanie sociálnych dávok. Z tohto h¾adiska je dôleitá
spolupráca medzi samosprávou, úradom práce a odborom sociálnych vecí. Pod¾a vyjadrenia Dr. Homolu novela je v platnosti, pripravuje sa vykonávací predpis, teda postup a uplatnenie novely do praxe.
Predpis bude vypracovaný najneskôr do konca februára. V Stupave
je 101 dlhodobo evidovaných nezamestnaných (viac ako jeden rok),
v Zohore je to 98 osôb. Pri uplatòovaní novely zákona obec urèí vhodné pracovné èinnosti, vytipuje dlhodobo nezamestnaných vhodných
na vykonávanie týchto prác. Dôleitá bude koordinácia spomínaných
intitúcií, preto OÚP vypracuje návrh dohody o spolupráci s obcami.
Z novely zákona vyplýva pre evidovaných nezamestnaných povinnos
hlási sa na úrade práce dvakrát do mesiaca. Na stretnutí bolo dohodnuté, e mesto poskytne úradu práce miestnos, úrad vyle pracovníka a uchádzaèi o zamestnanie sa budú hlási priamo v Stupave.
Týmto sa nezamestnaným u¾ahèí splni povinnos a do Malaciek
pôjdu iba raz do mesiaca. O uplatnení novely zákona budeme informova i v budúcich èíslach Podpajtúnskych zvestí.
-ps-

H¾adáme ikovných ¾udí na sprostredkovanie obchodu
v okolí Stupavy. Info: 0903 218 083.

MARTA
- zákazkové itie odevov
- odevných doplnkov
- obívanie záclon
Agátová 9, Stupava 900 31

(Kultúrny dom, boèný vchod)

Otvorené:

P: 8.00 - 15.00
U: 8.00 - 15.00
S: 8.00 - 18.00
: 8.00 - 12.00
P: 8.00 - 12.00
Mobil: 0905/ 369 870

Rok pred výroèím
Stupava - V tomto roku zaèínajú
prípravy osláv 735-teho výroèia
prvej písomnej správy o Stupave
a 690-teho výroèia prvej písomnej správy o Máste. Hoci výroèia
budú pripomína a oslavova v roku 2004, Mestské kultúrne stredisko pracuje na pláne podujatí
a akcií, ktoré sa v budúcom roku
uskutoènia. Obidve výroèia sú
významnou udalosou v ivote
i histórii náho mesta. V tomto roku sa dokonèí rukopis monografie o Stupave, redakèná úprava
publikácie a zadanie do tlaèe. Pri
príleitosti jubilejného roku bude
vydaný stolový kalendár s fotografiami zo starej Stupavy a Mástu. Okrem iného sa na budúci rok
- pravdepodobne na hodové
slávnosti - pripravuje stretnutie
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rodákov ijúcich mimo svojho
rodného mesta na Slovensku
i v zahranièí. Najmä naich rodákov ijúcich v cudzine by sme
chceli s urèitým èasovým predstihom informova o tomto podujatí,
aby sa ho mohli zúèastni. Oèakávame, e mestské zastupite¾stvo
i primátor u v tomto roku zaènú
s aktivitami na "vylepenie" výzoru
centra mesta, aby v roku 2004
oslavujúce mesto malo i slávnostný a dôstojný vzh¾ad.
Zároveò si dovo¾ujeme poiada
a poprosi Stupavèanov a Máanov o zapoièanie starých fotografií a poh¾adníc do spomínaného kalendára i publikácie o Stupave.
Kontakt: 02/ 6593 4312, kancelária Kultúrneho domu
-ps-

Podpajtúnske zvesti
Kapitoly z histórie Stupavy

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Filip Baranec
Vladimír Pavlík
Samuel Kovács
Opustili nás:
Judita Hudáková /1906/

Jolana Horváthová /1936/
Milan Sivák /1925/

U viackrát sme sa venovali
histórii Stupavy, vdy to boli témy zo starej minulosti.
Zaujímavá je i minulos nedávna, ktorú si pamätajú
i súèasníci. Jednou z takýchto tém je i miestna
správa.

Zosobáili sa:
Miroslav Zeman a Ruena Zemanová
Drahomír Toman a Elena Kuníková
Andrej Sedláèek a Martina Hricová

Preh¾ad pohybu obyvate¾ov
v meste Stupava za rok 2002
Narodené deti:
56
Prihlásení obèania:
229
Odhlásení obèania:
116
Zomrelo:
132
- z toho obèanov Stupavy:
61
- obyvate¾ov DD:
71
Poèet obyvate¾ov k 31. 12. 2002
8168
V roku 2002 sa spolu zosobáilo 45 manelských párov. O obèiansky obrad poiadalo 20 párov a o cirkevný obrad 25 manelských
párov.

Pre inpiráciu

Na horizonte Malých Karpát, v blízkosti miest Modra a Pezinok, na
okoliu dominujúcom vrchu Ve¾ká homo¾a a nadmorskou výkou 709,2
m sa od jesene 2001 týèi nová, 20 metrov vysoká turistická rozh¾adòa.
Z histórie vieme, e milovníci turistiky u v roku 1892 zaloili Modranský turistický spolok, ktorý inicioval vybudovanie rozh¾adne. Na vrchu
Kugel (terají názov Ve¾ká Homo¾a) bola dobudovaná v roku 1894.
O nieèo neskôr postavili aj
druhú na Uhorskom kopci
nad Harmóniou. V roku
2000 prijalo Mestské zastupite¾stvo v Modre návrh pána Milana Rueka, dlhoroèného turistického aktivistu,
na vybudovanie novej turistickej rozh¾adne na Ve¾kej
homoli, ako symbolu spolupráce miest Modra a Pezinok v otvárajúcom sa treom
tisícroèí. Bezprostredne po
odsúhlasení návrhu a získaní zátity nad stavbou zaèali
prebieha organizaèné práce a získavanie sponzorov
na pomoc pri financovaní
stavby. K návrhu sa aktívne
pripojilo i mesto Pezinok
a jeho obèania. Projektovú
dokumentáciu drevenej stavby vypracovali bezplatne Ing. arch. Vlastimil Dohnal a Ing. Ján Rajniak z Bratislavy.
Stavba zaèala v apríli 2001 výkopom a betonáou základov a kotevných blokov. Motivácia vybudova jedineèné dielo sa pomocou desiatok brigádnikov, ich zápalu a nadenia zaèala premieòa na skutoènos. Dobrovo¾níci z Modry, Pezinka i okolia pracovali bez nárokov na
odmenu cez víkendy, v èase svojho vo¾na, èasto aj v nepriaznivom poèasí. Úsilie bolo zavàené dokonèením stavby 20. novembra 2001.
Do-konèená rozh¾adòa je novým významným objektom aktívneho
cestovného ruchu v Malokarpatskom regióne.
Preèo o tom píeme? Nu aj preto, e neïaleko Pajtúnskeho hradu
vo¾akedy stála rozh¾adòa známa pod názvom Maják, èo vy na to,
stupavskí turisti, dobrá inpirácia, e!
O rozh¾adni na Ve¾kej homoli sa viac dozviete na stránkach
www.modra.sk a www.pezinok.sk
-ps-

Miestny národný výbor
v Stupave
O èinnosti miestnych národných
výborov v Stupave i v Máste jestvuje ve¾a písomných dokladov.
Pri èítaní mnohých z nich, najmä z obdobia pädesiatych rokov
naskakuje dnenému èloveku a
husia koa. Národné výbory boli
najniím orgánom tátnej správy i keï sa oficiálne charakterizovali ako orgán ¾udovej správy
v skutoènosti po roku 1948 boli
predåenou rukou diktatúry proletariátu Na èele národného výboru bol predseda, ale dôleitú
úlohu hral tajomník. O dôleitých otázkach rozhodovala vak

rada a plénum, ktoré sa schádzalo raz za tvr roka.
Miestny národný výbor v Stupave sa od roku 1949 èlenil na rôzne referáty - referát pracovných
síl, technikcý referát, bezpeènostný a trestný referát. Popri
tom v Stupave sídlil aj obvodný
zmocnenec ministerstva vnútra
a bdel nad veobecnou bezpeènosou. Stupava a Mást sa rozdelili na obvody, ktoré mali pod
patronátom jednotliví èlenovia
MNV. V Stupave bolo desa obvodov. Zmocnencom pre kadý
obvod pomáhali tzv. agitátori
a spolu s nimi zvolávali obvodové schôdze. Okrem toho si národné výbory vybudovali sie informátorov, ktorí sa oznaèovali
za dôverníkov ¾udovej správy.
Právomoci funkcionárov boli mimoriadne ve¾ké i keï platy mali
pomerne nízke. V roku 1951
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mal predseda MNV mesaène
4500 korún, èo po menovej reforme v roku 1953 bolo sotva
1000 korún. Neve¾ké príjmy
vak dopåòali mimoriadnymi odmenami. V roku 1953 si nechal
vtedají predseda MNV Július
Kantor odsúhlasi celoroèné odmeny vo výke 67 000 korún,
z celkovej sumy 80 tisíc urèených pre stupavský národný výbor.
Aj rozpoèet MNV bol nízky.
V roku 1950 sotva 1 milión korún, èo bolo v prepoète na novú
menu nieèo vye 200 tisíc korún. V roku 1955 mal stupavský
MNV roèný rozpoèet 514 tisíc
korún, ale to u bola Stupava
zlúèená s Mástom, take výdavky na jednu osobu neboli výrazne vyie. Hlavnú èas príjmov
napåòali miestne dane a poplatky ako domová daò, poplatok za
psov, za hospodárske zvieratá
a podobne vo výke 407 tisíc korún. Vlastné príjmy za pouitie
telefónu, stravné
v kolských jedálòach a peniaze za
pobyt detí v jasliach boli vo výke
58 tisíc korún, podiely na tátnych
daniach sa vyplhali na 46 000 korún a prídel z rozpoètu ONV bol
sotva 3000 korún. Hlavné výdavky
MNV
smerovali na náklady kôl a stravovanie aikov - 293 tisíc, na cesty,
osvetlenie a zve¾adenie obce - 98
tisíc, na jasle a zdravotníctvo 50 tisíc korún a na správu MNV,
vecné náklady úradovne i poiarnu ochranu malo ís 69 tisíc
korún.
V roku 1950 evidovali pri stupavskom MNV spolu 53 ïalích
zamestnancov. Z toho bolo 41
hasièov, traja hrobári, dvaja zvonári, dvaja noèní stránici, tyria
hájnici a jeden zametaè. V rámci
prevodu administratívnych pracovníkov do produktívnej práce teda do výroby museli v septembri 1951 kancelárie MNV v Stupave opusti dve osoby a v Máste
jedna. Na dokreslenie vtedajej
situácie ete jeden príklad - na
8000 obyvate¾ov v roku 1956 ordinoval jeden lekár.
- PhDr. Ivan Mrva -

Podpajtúnske zvesti
Oznam

Zo zápisníka mestskej polície Stupava

Mestská kninica Ruda Morica oznamuje svojim èitate¾om
poplatky na rok 2003 (v zmysle Kninièného poriadku)
Èlenské:
dospelí
50,tudenti
40,iaci 8. a 9.roèníka
25,deti
15,dôchodcovia
25,-

Pod oknami polície
Vo veèerných hodinách 5. januára leal pod oknami budovy mestskej
polície Adolf B. z ulicie Hviezdoslavovej. Dotyèný bol pod vplyvom
alkoholu a saoval si na boles nohy. Hliadka privolala sanitku, ktorá
ho previezla na oetrenie.

Poplatok za predåenú výpoièku 2,- Sk za kadú kniniènú jednotku.
Výpoièná lehota je 1 mesiac
Poplatky:
deti

dospelí

za I. upomienku
za II. upomienku
za III. upomienku

20,30,50,-

5,10,20,-

Pri strate kniniènej jednotky je èitate¾ povinný:
A/ zaobstara tú istú kniniènú jednotku alebo jej kópiu
B/ poskytnú finanènú náhradu za stratenú kniniènú jednotku
- zaplati trojnásobok ceny za stratu náuènej listeratúry
- zaplati dvojnásobok ceny za stratu beletrie
Èitate¾ je povinný nahradi vetky náklady kninice vzniknuté v súvislosti so stratou vo forme manipulaèného poplatku vo výke 30,- Sk
za kadú knihu.

PKO Bratislava a Spolok Záhorákov v Bratislave
pozývajú na tradièný

34. Bál Záhorákov

Prevencia pred zlomeninami
Policajná hliadka dòa 7. januára vykonávala kontrolu schodnosti
chodníkov na Hlavnej ulici. Majitelia nehnute¾ností a prevádzkovatelia
obchodov boli upozornení na ustanovenia VZN, z ktorých vyplýva
povinnos zabezpeèi odstránenie snehu a ¾adu z chodníkov. Blokové
pokuty udelené neboli.
Skoro zmrzol
V skorých ranných hodinách 8. januára hliadka prevzala telefonický
oznam Vojtecha U., e zaèul volanie o pomoc, ktoré prichádzalo
smerom z amfiteátra Borník. Hliadka v amfiteátri nala mua zaveseného za ¾avú nohu na plote. Mu nevedel vysvetli ako sa tam
dostal, v tejto polohe bol vye tyroch hodín. Pravdepodobne bol pod
vplyvom alkoholu a pri prelezaní plota sa mu pomykla noha. Tá sa
dostala medzi laty plota. Mu bol premrznutý. Z plota ho zvesili za
pomoci Vojtecha U., ktorý musel pilkou odreza latu z plota a tak toho
chudáka premrznutého vyslobodi. Privolaná sanitka mua, ktorý
pochádzal z Dolného Kubína a v Stupave býval a bol zamestnaný,
previezla na Kramáre.
V poslednej chvíli
Susedia telefonicky nahlásili hliadke, e pán J., ktorý ije sám, u
nieko¾ko dní nevychádza zo svojho domu.
Hliadka dom navtívila a pána J. nali v kritickom stave. Okamite
bola privolaná sanitka a dotyèný bol prevezený k Milosrdným bratom.
O nieko¾ko hodín z nemocnice telefonovali, e p. J. zomrel.
Pes bezdomovec
Hliadke bolo oznámené, e vo dvore M na Ruovej ulici leí pes. Po
príchode na miesto hliadka zistila, e ide o psa, ktorý sa u dlhiu
dobu potuluje po Stupave. Prípad nahlásili na ochranu zvierat. Pracovníci s¾úbili, e si pre psa prídu. Pes na ochrancov zvierat neèakal
a zo dvora zmizol.

v sobotu 1. februára 2003 o 19.00 h v Spoloèenskej sále PKO.
Úèinkujú: folklórny súbor Lipa, KST Pro Rodan. Do tanca hrajú: Bratia Zajaèkovci,
Dychová hudba Bojané z Moravy, Dychová hudba Záhorienka, Hudobné trio J.
Krchòavý, moderátor veèera: Anton Balá
Predpredaj vstupeniek: pokladòa PKO pitálska 25, po-pi: 12.00 - 18.00 h.,
tel.: 02/5292 5023. Vstupné: 380,- Sk, vstupenky sú zlosovate¾né.

Pes útoèník
V pondelok 20. 1. na ulici Jilemnického pes napadol chodca a spôsobil mu zranenie na nohe. Psa sa podarilo naastie odchyti a zatvori a do príchodu privolaného veterinárneho lekára. Pokodeného
hliadka previezla na zdravotné stredisko. Psa veterinár vyetril a dal
ho previez do koterca a bude utratený.

Mesto Stupava, Mestské kultúrne stredisko Stupava pozývajú na

10. Mestský reprezentaèný ples mesta Stupava
ktorý sa koná pod zátitou primátora mesta Ing. Jána Belea
v sobotu 8. februára o 19.30 h v Retaurácii Stupava (bývalý Maro).
Predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom, kancelária
tel.è. 02/65934 312. Vstupné: 600,- Sk.

Màtvy vo dvore
Dozor na prechode pre chodcov poèas presunu iakov do koly
musela dòa 21.1. hliadka prerui z dôvodu závaného oznámenia p.
D. z Mástu. Na jej dvore objavila màtveho mua. Po príchode hliadka
miesto zabezpeèila a bola privolaná OO PZ SR. Màtveho mua neskôr
identifikovali, pochádzal z Mástu.

Mesto Stupava príjme do trvalého pracovného
pomeru zamestnanca na referát sociálnych vecí.
Poiadavky:
n úplné stredné vzdelanie s maturitou,
n prax v obore vítaná.
Prihláky s profesným ivotopisom zasielajte na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

TONDACH SLOVENSKO s. r. o.

výrobca keramickej krytiny h¾adá do mladého kolektívu
Poiadavky:
Výhodou:

odborného poradcu - technika

stredokolské vzdelanie s maturitou
znalos práce s poèítaèom
absolvent SP-stavebnej
ivotopisy posielajte na adresu: eleznièná 53, 900 31 Stupava

Podpajtúnske zvesti:
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Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,
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Oznam
Mestské kultúrne stredisko v Stupave oznamuje, e v predaji sú nasledovné publikácie:
- VARÍME S KAPUSTOU
- KONC JAK IVÉ
- ZOHOR V SPOMIENKACH ANKY HAVLÍKOVEJ
Spomínané publikácie si záujemci môu zakúpi v Kultúrnom dome
v Stupave, alebo v Mestskej kninici Ruda Morica v Máste.
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