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

Milí priatelia!

V jednom zo svojich prvých prejavov terají
Svätý Otec Ján Pavol II. vyzval svet,
aby sa nebál prija Krista.
Prízvuk a hlas pápea vyslovujúceho túto
výzvu pripomínal starozákonných prorokov,
ktorí sa obracali na svoj ¾ud v mene Boom.
Samotný Jei po svojom zmàtvychvstaní
oslovuje apotolov: "Nebojte sa!"
Èo dokázala odvaha a viera prija
tieto slová?
Je to premoenie strachu a odvaha poveda:
"My sme uverili..." Nebojme sa vstupu Krista
do náho ivota, zmý¾ania, osobných plánov
a rozhodnutí. On neohrozuje ná ivot.
Veï on je prameò ivota.
Nebojte sa - to je to pravé slovo i pre dnenú
ustráchanú dobu, ktorá sa pomaly bude bá
i vlastného tieòa, nie to ete vyzna Krista.
Preèo?
Lebo èlovek si neuvedomuje o akú hodnotu
vo viere sa ochudobòuje. Vo väèine nepozná
pravú hodnotu viery. Pozerá na òu len ¾udsky,
kriticky zvonka. Podobá sa pritom èloveku,
ktorý zvonka pozoruje okná trasburgského
gotického chrámu. Vidí len sple kovu
na temnom sklenenom podklade - èo tie okná
v skutoènosti zobrazujú, to sa dozvie
a keï vstúpi do katedrály.
Zarazený zastane a azda povie
- aký nerozumný by som bol a o akú krásu
by som priiel, keby som nevoiel dnu...
To platí aj pre nau vieru - Vojs na Boiu
pôdu, prís s Bohom do úzkeho styku - vtedy
pochopíme krásu a hodnotu viery.
- Skúste a presvedète sa aký dobrý je Pán,
astný èlovek, èo v Pána vkladá dôveru Apotoli na základe viery preporodili svet
a vytvorili kultúru, ktorú spolu
s grécko-rímskou kultúrou nazývame kultúrou
európskou. Jedine táto viera premôe
aj barbarstvo nového typu, ktoré pozorujeme
v dnenej kresanskej Európe.
Dovo¾me aj my v tieto ve¾konoèné dni
Jeiovi, aby nám mohol da vnútorné poznanie hodnoty viery - lebo v Bohu je ná
pokoj, rados, istota.
Nech dovolíme Zmàtvychvstalému Jeiovi
da do naich vzahov vetko to,
èo urobí ná ivot astnejím, istejím
a spokojnejím.
To vetkým èitate¾om z úprimného srdca praje
Felix Mikula, správca farnosti v Stupave

Posledná veèera Pána

Záhradná galéria AM v Plaveckom tvrtku a Mestské múzeum v Bratislave Vás srdeène pozývajú na výstavu monumentálneho diela Posledná veèera Pána na nádvorí Starej radnice v Bratislave. Výstava potrvá do 24. apríla 2003.

Detský folklórny súbor Vienok vystúpi so svojím programom
v jubilejnej 35. sezóne dòa 26. apríla o 17.00 hodine
v Kultúrnom dome v Stupave
vstupné: dobrovo¾né.
Otvorené:
po - so: 800 - 1800
ne: 1100 - 1800

Hlavná ulica 45
900 31 Stupava
Tel.: 02/ 6593 4062

Cukráreò
eláme Vám
SLADKÉ VE¼KONOÈNÉ SVIATKY
Nestihli ste (zabudli ste) si objedna koláèiky?
U nás nájdete vdy èerstvé koláèiky rozmanitej, vynikajúcej chuti.
Staèí iba prís.
Jednotná cena rezov

6,50 Sk (30g)
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Otvorenie kancelárie Klub Morava-March
(Klub M-M)

Stupava - Mylienka vytvori podmienky pre informácie a partnerstvá v rámci
slovensko-rakúskej cezhraniènej spolupráce sa naplnila. V stredu 26. marca sa
v nových priestoroch Kultúrneho domu natrvalo usídlila kancelária Klubu MoravaMarch. Za úèasti primátora mesta Stupava, podpredsedu BSK p. Milana Vakora,
starostov a starostiek susedných obcí, zástupcov BSK a vzácnych hostí: pána
ve¾vyslanca Rakúskej republiky v SR Dr. Martina Bolldorfa, zástupcov okresu
Gänserndorf, zástupcov GIZ v Bruck/Leitha, Hohenau/March a Marcheggu, spoloènosti Bildung und Heimatwerk z Viedne, Nationalpark Donau-Auen z Orth/ Donau a zástupcov rakúskych i slovenských médií sa konalo slávnostné otvorenie
Klubu Morava-March.
Oficiálnu èas programu otvoril primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele, ktorý privítal hostí na území mesta. Otvorenie klubu ocenil aj pán ve¾vyslanec, ktorý okrem
iného povedal: " Spoluprácu, o ktorej tu hovoríme, povaujem za jeden z najvýznamnejích faktorov súèasnej regionálnej, ale i celotátnej politiky oboch zúèastnených krajín. Bez nej by sme toti nemohli v plnom rozsahu obnovi to, na èo sme
poèas 40 rokov eleznej opony takmer zabudli - vzájomnú dôveru, korektný partnerský prístup a èulé podnikate¾ské a obèianske zázemie, tak potrebné pre nae
zjednocovacie snahy, ktoré nás èakajú v nasledujúcich rokoch. Nae krajiny a ich
obèania majú ve¾a spoloèných záujmov, ktoré môeme presadzova len vtedy, ak
sa budeme pozna a navzájom si dôverova. Naím spoloèným cie¾om je, aby nae
susediace regióny mohli vystupova ako jeden kompaktný celok aj voèi Bruselu.
Preto elám Klubu M-M ve¾a vytrvalosti a úspechov v oblasti cezhraniènej spolupráce."

Spoloèná fotografia po skonèení slávnostného otvorenia Klubu M-M

Ciele Klubu struène charakterizoval vo svojom príhovore riadite¾ MsKS Stupava
Pavel Slezák: "Cie¾om Klubu je vytvori podmienky pre partnerstvo a spoluprácu
vetkých, ktorí majú záujem. Nechceme by organizátormi vetkých podujatí,
naopak, chceme, aby sa s naou pomocou vytvárali partnerstvá pre ïalie
impulzy a spoloèné projekty. Naím cie¾om je, aby sa èo najviac ¾udí z obidvoch
strán Moravy kontaktovalo, aby spolupracovali, aby robili spoloène to, èo ich zaujíma a to, èo skutoène chcú spoloène urobi.
Klub Morava March otvárame v èase kedy slovenská spoloènos stojí pred historickým rozhodnutím.
V máji nás èaká referendum o vstupe do Európskej únie. Referendum je výzvou
i pre Klub Morava March a my chceme i v tomto krátkom èase ovplyvòova verejnú mienku tak, aby referendum prinieslo pozitívny výsledok."
Klub na záver slávnostne otvoril primátor mesta Stupava, ktorý okrem
iného povedal: "Klub bude zainteresovaným stranám slúi na to, aby sprostredkoval vetky dôleité informácie nielen o naom meste, ale aj o susedných obciach. Verím, e prospenos otvorenia Klubu M-M v predvstupovom období do
Európskej únie sa prejaví u v krátkom èase."
Po otvorení sa v priestoroch kancelárie konala èaa vína primátora mesta a pri víne
sa diskutovalo o spolupráci a spoloèných slovensko-rakúskych aktivitách.
-ps-

Zasadalo mestské
zastupite¾stvo v Stupave
Vo tvrtok 27. marca sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva.
Rokovanie otvoril primátor Ing. Ján
Bele. Potom poslanci schválili program zastupite¾stva: správa o preetrovaní a vybavovaní saností a petícií v roku 2002 v podmienkach mesta
Stupava., vo¾ba hlavného kontrolóra
mesta., odpredaj majetku., interpelácie., rôzne.

Primátor Ing. J. Bele J. pris¾úbil, e
preverí súèasný stav a k predloenému
materiálu zaujme stanovisko a podá
informáciu na aprílovom zasadnutí
MsZ a adresnú zodpovednos zamestnancov vyriei v rámci internej kontroly
mestského úradu.

vá, Hviezdoslavova, Hollého. Z prvého
polroka ostali nedorieené dve podania. Ïalie podanie zo dòa 26. 6. nebolo vybavené (iados o dorieenie neúnosného stavu komunikácie a chodníka na zaèiatku ulice Hviezdoslavova)
bolo 24.9. Odstúpené na rieenie ako
vecne príslunému Krajskému úradu
Bratislava. V nevybavených dvoch
podaniach iadali saovatelia riei
susedské vzahy. V druhom polroku
z 12 podaní boli 2 vybavené v zákonom
stanovenej lehote, 5 bolo vybavených
po lehote a na 1 podanie nedostali saovatelia odpoveï. Na základe zisteného stavu v preetrovaní a vybavovaní
saností a petícií v roku 2002 odporuèila HK primátorovi prija úèinné opatrenia na zamedzenie opakovania sa
zistených nedostatkov a príèin ich vzniku.
V diskusii poslanec J. Valachoviè upozornil na nesúlad predkladaného materiálu so Veobecne záväzným nariadením mesta è. 1/2001 "Zásady pri prijímaní, vybavovaní saností fyzických
a právnických osôb a postup pri vybavovaní petícií v podmienkach Mesta
Stupava".
Primátor Ing. Bele informoval, e zo
zistených nedostatkov uvedených
v správe vyvodí dôsledky, navrhne
opatrenia na odstránenie skutkového
stavu v zmysle navrhovaného uznesenia hlavnej kontrolórky mesta. Zároveò
vak povedal, e nie vetky podania sú
jednoduché na vybavenie, vyadujú
dlhí èas na rieenie. V týchto prípadoch to znamená, e nie je moné dodra zákonom stanovenú lehotu. Treba
ale informova saovate¾ov o vetkých
krokoch, ktoré sú vykonávané.
Poslanci "Správu hlavnej kontrolórky
o vybavovaní saností a petícií v roku
2002 v samospráve mesta Stupava"
zobrali na vedomie s tým, e odporuèili
primátorovi mesta, na základe zistených nedostatkov, prija úèinné opatrenia na zamedzenie opakovania sa nedostatkov v preetrovaní a vybavovaní
saností a petícií, ako aj príèin ich
vzniku.

O preetrovaní saností
Správu o preetrovaní a vybavovaní
saností a petícií v roku 2002 v samospráve mesta Stupava vypracovala
a uviedla hlavná kontrolórka mesta.
V roku 2002 bolo zaevidovaných 30
podaní. Saovatelia poukazovali najmä
na zhorené susedské vzahy, problémy týkajúce sa ivotného prostredia
a tým aj podmienok bývania obyvate¾ov z ulíc Karpatská, Mariánska, Lipo-

Obèania na zastupite¾stve
Na zasadnutie mestského zastupite¾stva sa dostavili i obèania mesta p.
Rossová, Ing. Kvaková A., Hamíková
vetci z ulice elezniènej.
Poukázali na tieto problémy mesta:
zhorenie stavu vozovky ul. elezniènej
a ve¾ké zaaenie komunikácie nákladnými automobilmi (úzka vozovka, nedodriavanie rýchlosti "40", praskanie
stien rodinných domov).

Správa o verejnom obstarávaní
Hlavná kontrolórka mesta Ing. B. Jankovíchová vyhodnotila dodriavanie
zákona o verejnom obstarávaní pri
vynakladaní finanèných prostriedkov
z rozpoètu mesta za obdobie roka
2002.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu
rokovania rozpravu, v ktorej poslanci
poukázali na nedostatky a poruovanie
zákona èíslo 263/1999 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorích predpisov.
Poslanec J. Valachoviè kontatoval, e
vzniknuté nedostatky smerujú k podaniu trestného oznámenia za poruovanie právomoci verejného èinite¾a a upozornil, e v agende sa nevyskytujú
odovzdávajúce a preberajúce protokoly.
Poslanec Ing. J. Ukropec upozornil, e
v správe nie sú vyèíslené finanèné náklady, navrhol, aby sa verejné obstarávanie zabezpeèovalo v budúcnosti
externými zamestnancami. V záujme
skvalitnenia èinnosti úradu v tejto
oblasti treba vypracova "vykonávací
predpis" k Smernici o finanènej kontrole a vnútornom audite. Konkrétne urèi adresnú zodpovednos zamestnancov mesta za vykonávanie presne urèených výkonov.

-2-

Podpajtúnske zvesti
iadali, aby mesto zabezpeèilo kontrolu
rýchlosti jazdy, vykonalo úpravy na tejto komunikácii po zimnom období
(ve¾ké mnostvo výtlkov).
Poiadali poslancov, aby h¾adali spôsob ako odbremeni túto komunikáciu
a presmerova aké vozidlá iným smerom, aby sa vyrovnala zaaenos
i ostatných miestnych komunikácií.
Nákladné automobily smerujú hlavne
do Elektrovodu, Cevaservisu, na skládku odpadov abáreò, MKM, MsPTS.
Primátor obèanov informoval, e dòa
1. apríla bude zasada finanèná komisia, ktorá finanène prehodnotí výstavbu
retardérov, následne tento problém bude predmetom rokovania dopravnej
komisie.
Poslanec Ing. R. Drakoviè, predseda
dopravnej komisie, navrhol zmapova
najkritickejie komunikácie v meste
a poiada tátnu políciu o pomoc pri
rieení dopravnej situácie - meranie rýchlosti jazdy. Kritická situácia je na komunikáciách eleznièná, kolská, F.
Kostku, Hlavná, Devínska cesta. Zároveò pris¾úbil, e dopravná komisia vypracuje materiál - zmapuje mnostvo
výtlkov v meste a urèí prioritu ich
opráv.
So svojími pripomienkami vystúpil p.
Lachkoviè Frantiek, obyvate¾ ul. Dlhej.
Opä upozornil na stály problém v tejto
èasti mesta - skládka odpadov abáreò. V minulých dòoch sa na ul. Dlhej
vykonávali asfaltérske práce,ktoré nie
sú dôsledne vykonané. Je tu i naïalej
ve¾ký výskyt jám (pri obèerstvení p.
astnej, pri rodinnom dome Slepánkovcov). Primátor k tomuto uviedol, e
komisia ivotného prostredia vykoná
pracovné stretnutie na skládke a preverí skutkový stav. Bliie informácie
oh¾adne skládky odpadov získa v Mestskom podniku technických sluieb Stupava, prevádzkovate¾ skládky, alebo
priamo u vedúceho skládky p. Krála.
Výsledky výberového konania
Primátor Mesta Stupava, na základe
uznesenia Mestského zastupite¾stva

Stupava zo dòa 30. 01. 2003, bod E/1,
vyhlásil pod¾a zákona èíslo 313/2001
Z. z. o verejnej slube, výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra mesta. Poadované kvalifikaèné
predpoklady: V vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru, prax
minimálne 5 rokov v oblasti ekonomiky
rozpoètových alebo príspevkových organizácii v rámci verejnej správy alebo
samosprávy, práca s PC.
Na tomto zasadnutí MsZ vymenovalo i
výberovú komisiu v zloení: Ing. Ján
Bele, primátor mesta, PaedDr. Milan
Gramblièka, poslanec MsZ, MVDr.
Róbert Kazarka, zástupca primátora,
Mgr. Martin Prokop, predseda komisie
sociálnych potrieb, kolstva, zdravotníctva a portu, Ing. Jozef Ukropec,
poslanec MsZ, Ján Valachoviè, predseda finanènej komisie. Do výberového
konania sa prihlásili dvaja uchádzaèi.
Komisia na svojom zasadnutí dòa 18.
3. po verejnom hlasovaní, odporuèila
mestskému zastupite¾stvu zvoli Ing.
Zdenku Packovú do funkcie hlavného
kontrolóra mesta, nako¾ko prvý uchádzaè nespåòal podmienky praxe.
Poslanci jednomyselným hlasovaním
zvolili Ing. Zdenku Packovú do funkcie
hlavného kontrolóra mesta s nástupom
1. apríla 2003.
Interpelácie poslancov
Poslanec P. Kubíèek iadal doplni piesok do detských ihrísk v meste, zabezpeèi opravu miestnych komunikácií po
zimnom období. Upozornil na iados
vlastníkov bytov na ul. Budovate¾skej
o opravu miestnej komunikácie. iadal
prehodnoti výstavbu parkoviska pri
Café Albert.
Poslanec Mgr. M. Prokop iadal vykonáva kontroly mestskou políciou - parkovanie na zelených plochách v meste
(bytový dom na ul. Hlavnej 999 - za
Sporitelòou, pri novinovom stánku Potraviny M-Market) i preto, e niektoré
parkovacie plochy v meste nie sú vyuívané na parkovanie ako napr. parkovisko na ul. Hlavnej. iadal informáciu
o majetko - právnych vzahoch areálu

Z diára primátora
l Primátor sa zúèastnil rokovania na magistráte hlavného mesta Bratislavy vo veci Bratislavskej vodárenskej spoloènosti. Jediným vlastníkom v akciovej spoloènosti je Fond národného majetku, z ktorého prejde majetok v podobe akcií na mestá a obce. Z balíka akcií mesto Stupava získa 77 000 akcií v nominálnej hodnote 1 000 Sk. Poèet akcií vychádza z prepoètu majetku spoloènosti na jedného obyvate¾a. Bratislava je tak majoritným vlastníkom akcií. Vodárenská spoloènos bude
vlastni infratruktúrne siete a rozvody (ide o majetok bývalých VaK), na
ich správu bude zaloená správcovská spoloènos, ktorá bude spravova vodárne a kanalizácie patriace spoloènosti. Kanalizácie - siete, èistièky mesta Stupava bude naïalej spravova mestský podnik, z vodovodných sietí zostanú v správe podniku len miestne zdroje (studne).
Snahou obcí a miest Záhorskej oblasti bude zdrui sa, aby v akciovej
spoloènosti vedeli presadi záujmy aj minoritných vlastníkov akcií, ktorí

tadióna.
Poslankyòa A. Hricová iadala upozorni firmy, ktoré vyváajú na skládku abáreò odpad, aby zabezpeèili svoje vozidlá tak, aby nezneèisovali mesto.
iadala poda informáciu o zámeroch
s budovou predajne potravín na námestí Slovenského povstania. Zaujímala sa, èi môe mesto zorganizova brigády a iné aktivity medzi obèanmi mesta - získanie finanèných prostriedkov
napr. na výstavbu kanalizácie.
Poslanec J. Borák iadal vyèleni finanènú èiastku z rozpoètu mesta pre Farský úrad Stupava na opravu kostolných veových hodín a prehodnoti vývoz odpadu firmou TEKOS, s.r.o. Malacky s tým, e treba h¾ada iné vhodnejieho a hlavne lacnejieho vývozcu
odpadu. Navrhol prehodnoti výstavbu
parkoviska Café Albert a iados predloi do dopravnej komisie.
Poslanec K. Janata sa zaujímal, èi mesto vyuilo ve¾kých podnikate¾ov mesta
napr. Citroen, Tondach na spolufinancovanie výstavbu kanalizácie formou
finanèného príspevku. Navrhol riei
dopravnú situáciu na ul. Mlynskej zjednosmernením premávky. K rieeniu
tohto problému treba prizva miestnych
podnikate¾ov.
Poslanec Ing. P. Mazúr navrhol vypracovanie túdie centra mesta - koncepciu rieenia s urèením termínov a tie
aby sa vyrieil problém verejnej zelene
na ul. Hlavnej s vybudovaním miest na
parkovanie.
Opätovne upozornil na neiadúci stav
na ul. Marianskej. Èasté poiare vo vinohradoch, pri daïoch by poiarne
automobily nepreli cez rozbahnený terén. iadal riei nehnute¾nos ved¾a
"Srdieèka" vzh¾adom na dezolátny stav
treba vyvola rokovanie s majite¾om.
Poslanec J. Valachoviè iadal zmapova pozemky pod garáami v meste
(mestské, èi súkromné),riei ohradiská pre kontajnery na ul. Ruovej, ktoré

sú nefunkèné a kontajnery v nich nestoja. Sú umiestnené na parkovacích
miestach, èím znemoòujú parkovanie
automobilov. Navrhol zorganizova
stretnutie poslancov s podnikate¾mi
pôsobiacimi na území mesta.
Poslanec P. Huk iadal informácie
o tom, kto eviduje oznaèené parkovacie miesta a ude¾uje povolenia, najmä
parkovacie miesta pre invalidov, ako sa
ïalej rieia nedorieené interpelácie,
napr. vyrieenie parkovacích miest pri
Cafe Albert oproti mestskej polícii.
Navrhol zmenu dopravného znaèenia
ul. S. Chalupku, ul. Bezruèova.
Poslanec Ing. J. Ukropec navrhol zmenu dopravného znaèenia "zákaz zastavenia" na pravej strane pri predajni
"Drogéria" a po vináreò. Upozornil na
zdevastované miestne komunikácie po
napájaní sa na kanalizaènú sie - ul.
Kalvárska, Borník a iadal uvies komunikácie do pôvodného stavu.
Poslanec Ing. R. Drakoviè iadal, aby
boli prednostne umiestnené retardéry
na ul. kolskej.
V rôznom odznelo
Poslanec J.Valachoviè vyslovil za vetkých poslancov poïakovanie pani
hlavnej kontrolórke Ing. Boene Jankovíchovej za dobrú spoluprácu s poslancami poèas jej pôsobenia vo funkcii kontrolóra mesta. Prednostka úradu JUDr. Magdaléna Habreková oznámila poslancom i ostatným prítomným,
e sa vzdáva funkcie prednostky úradu.
Na záver
Primátor mesta poïakoval vetkým prítomným za aktívnu úèas na zasadnutí
mestského zastupite¾stva. Oznámil, e
nasledujúce zasadnutie sa uskutoèní
pod¾a schváleného plánu zasadnutí
mestskej rady a mestského zastupite¾stva, t.j. 24. 4. 2003. Rokovanie ukonèil.
- pod¾a zápisnice-

vzh¾adom na ich podiel v spoloènosti majú minimálne ance ovplyvòova rozhodnutia.
l Pod zátitou premiéra M. Dzurindu sa konalo stretnutie predstavite¾ov vlády s predstavite¾mi samosprávy na tému zavàenie reformy
verejnej správy. Na stretnutí bol aj autor reformy V. Niòanský. V diskusii
odznela kritika na nezosúladený postup odovzdávania kompetencií zo
tátnej správy na samosprávu, prièom výrazne zaostáva i prenos
finanèných prostriedkov a delimitácia. tátna správa sa snaí udra si
finanèné prostriedky pre fungovanie budúcich peciálnych úradovní,
ktoré vzniknú vzápätí po zániku okresných úradov. Ako je to u nás u
zvykom, zruenie úradov vyvoláva "potrebu" vzniku nových úradov
a zniovanie administratívy sa deje pomaly a ve¾mi bolestivo. Reforma
verejnej správy je vak nezadrate¾ným procesom, ktorý sa bude realizova napriek vetkým problémom, ktoré jej uplatòovanie prináa.
-ps-
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Záhorská Bystrica

Zasadalo miestne zastupite¾stvo
V utorok 1. apríla t.r. sa konalo 4.
rokovanie Miestneho zastupite¾stva MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica s nasledovným programom: kontrola správnosti formulácie uznesení z rokovania MZ
dòa 4.3. a správa ich plnení.,
správa o èinnosti Dobrovo¾ného
hasièského zboru v Záhorskej Bystrici za rok 2002 a stanovisko HK
MÈ k èerpaniu dotácie z rozpoètu., správa o súèasnom stave investièných zámerov v lokalitách
Vlkovka a Krèe., výsledky inventarizácie majetku v správe MÈ B-ZB
k 31.12.2002 a stanovisko kontrolóra., návrh truktúry historicko
- národopisnej monografie Záhorskej Bystrice., návrh na rieenie
vzahov medzi MÈ B-ZB a Martinák s.r.o., návrh na zriadenie spoloèného stavebného úradu.,
rôzne.
Správa o èinnosti
hasièského zboru
Správu za rok 2002 predniesol
predseda p. Anton Urdoviè. Informoval o tom, e obecný hasièský
zbor je zásahová jednotka a zabezpeèuje vetky akcie v miestnej èasti. Novým zákonom o prevencii preli povinnosti na obce.
Poslancov poiadal o pomoc pri
vybavení sprístupnenia hydrantu

na Gbelskej ulici oproti poiarnej
zbrojnici, nako¾ko na kriovatke
hrozí nebezpeèie havárie automobilov. V diskusii poslanci navrhli preveri monos získania hasièskej techniky a uatoparku z armádnych zdrojov, prípadne odkúpením od magistrátu. Miestny
kontrolór p. Draho vo svojej
správe z kontroly èerpania prostriedkov kontatoval, e prostriedky boli èerpané hospodárne. Ako ve¾mi dobrú hodnotil èinnos hasièov starosta p. Kuboviè.
Dodatoène im poïakoval za pomoc pri povodni v roku 2002
v Devínskej Novej Vsi a poiadal
p. Urdovièa, aby predloil zoznam najaktívnejích èlenov zboru, ktorým bude poskytnutá jednorázová odmena. Poslanci týmto hasièom vyslovili poïakovanie.
Investièné zámery v lokalite
Vlkovka a Krèe
Správu o súèasnom stave investièných zámerov v lokalite Vlkovka a Krèe predniesol p. Illé, konate¾ IM INVEST s.r.o. a Ing. Martinák, konate¾ spoloènosti Martinák s.r.o. pán Illé kontatoval, e
plocha na výstavbu je 12,5 ha,
v súèasnosti je pripravovaná kolaudácia kanalizaèného zberaèa
s domovými prípojkami na Pút-

nickej ulici, následne s prevodom
na MÈ Bratislava -ZB. Pretrváva
problém s vysporiadaním pozemkov. Vetko vak nasvedèuje tomu, e do konca júna t.r. budú
pozemky vysporiadané a zaènú
sa vybavova územné a stavebné
povolenia a parcelova pozemky.
Starosta upozornil, e zmluva
o spolupráci so spoloènosou IM
INVEST je platná do konca mája
t.r. Ak sa spoloènos nezaruèí, e
urobila vetky kroky na zaèatie
výstavby a nepredloí harmonogram ïalieho postupu - miestna
èas od zmluvy odstúpi. Poslanci
vzali na vedomie informatívnu
správu o stave investièného zámeru a zároveò poiadali spoloènos I. M. INVEST Slovakia s.r.o.
o predloenie harmonogramu
ïalieho postupi prác s urèením
termínov.
Ako bude vyzera monografia
Predseda kultúrnej komisie Mgr.
Besediè predloil Návrh truktúry
historicko - národopisnej monografie Záhorskej Bystrice. V dôvodovej správe kontatoval, e v roku 2004 si Záhorská Bystrica pripomenie 690-te výroèie prvej písomnej správy a 170-te výroèie
konsekrácie farského kostola.
V rámci oslavy týchto výroèí vys-

tupuje do popredia potreba vydania reprezentatívnej historickoetnografickej monografie, ktorá
by podávala obraz o dejinách, ivote obyvate¾ov v minulosti, zvykoch, kultúre a pod. Vyzval poslancov, aby sa snaili obstara
sponzorské príspevky na vydanie
tejto publikácie a aby aj sami finanène prispeli. Poslanci prijali
uznesenie, v ktorom súhlasili
s realizáciou projektu monografie
k 690-temu výroèiu prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici
Spoloèný stavebný úrad
Návrh na zriadenie spoloèného
stavebného úradu predloil starosta. V rámci okresu Bratislava IV
budú zriadené dva spoloèné stavebné úrady. Starosta navrhol,
aby sa Záhorská Bystrica pripojila
k stavebnému úradu pre Devín
a Devínsku Novú Ves. Podania
obèanov budú podávané na miestnom úrade v Záhorskej Bystrici
a rozhodnutia budú podpisované
starostom ZB, take obèania
budú len v ojedinelých prípadoch
cestova do DNV. Poslanci so
zriadením spoloèného stavebného úradu súhlasili.

Rozhovor s Doc. JUDr. Ladislavom Balkom PhD.,
poslancom MsZ v Záhorskej Bystrici

Ppzv: Váený pán poslanec, aké
sú priority Váho pôsobenia
v miestnom zastupite¾stve z h¾adiska volebného programu?
Dr. Balko: Samotný volebný program si miestne zastupite¾stvo bude musie ete len prija. Pretoe
volebné programy a volebné ciele
sú zatia¾ len vo verbálnej podobe
jednotlivých poslaneckých koalícií.
Take trvám na tom, aby uzrel svetlo sveta volebný program miestneho zastupite¾stva. Ako èlovekovi,
ktorý roky pôsobí v oblasti finanèníctva mi samozrejme, leí na srdci táto otázka. Teda otázka meca
Záhorskej Bystrice, najmä to aby
bol dostatoène naplnený. Zatia¾ sa
zdá, e hospodárenie je v poriadku.
Pravda, ja som bol v rámci predvolebných zhromadení jeden
z tých, ktorí odokryli aj eventuálne
"míny" poloené v uplynulých ob-

dobiach pod nae obecné hospodárenie. Obci toti hrozil a hrozí súdny spor, ktorý jej verejné financie
môe ohrozi. Ale zdá sa, e tým,
e sme o tejto veci zaèali hovori
a najmä ju riei, môeme problém
v podobe finanèného vykrvácania
zaehna. Teda mojou základnou
prioritou je strái stav "obecnej
kasy", aby obèania nemuseli znáa
nejakú nepríjemnú finanènú záa.
Druhou mojou prioritou ako èloveka, ktorý vyznáva kresanské hodnoty, je pomôc navodi v obci stav
zlepenia medzi¾udských vzahov.
Aby naozaj naa dedina bola ako
jedna rodina. Keïe sa blíim
k piatemu kríiku preitého ivota,
pamätám si ako rodák z dediny tvár
vo¾akedajej dediny, kde ¾udia ili
na priedomiach vo vzájomných
rozhovoroch najmä za letných podveèerov a toto by bolo nádherné
oivi. Dosta ¾udí veèer od televí-

zorov na priedomia, na prechádzky
po naej Bystrici. Takto by sme pekne tu mohli spolunaíva. Ale zatia¾ neviem ako na to. Èo keby sme
tak vetci o tom porozmý¾ali?
Ppzv: Filozofia rozvoja Záhorskej Bystrice je ve¾mi zloitá.
Spojenie tradièného s moderným, aby vytvorilo symbiózu,
spôsobuje ve¾a zloitých situácií.
Aký je Vá názor na monos ich
rieenia?
Dr. Balko: Nie je to len bystrický
problém. Ide o celospoloèenský sociálny fenomén. Osobne napríklad
nesúhlasím s tým, e sa má vytvori nové centrum Záhorskej Bystrice okolo zdravotného strediska
a Spoloèenského domu. Len si zoberme nae mestá, podobne ako zahranièné mestá. Tam sa obnovujú
historické centrá a peie zóny, s prí-
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slunou historickou patinou. My
vak chceme vytvori nejaký umelý
vraj moderný ja to nazvem "skanzen". Som proti. Máme pekný kostol s pri¾ahlou farou za òou pekné
floriánske námestíèko a krásnym
historickým "domeèkom" pekáròou, preèo v tejto lokalite nespravíme nae historické centrum s vkusnou zeleòou vydládením. A samozrejme za¾udnime to cez rôzne akcie. Nové presklené budovy budú
studené a verte bystrièanom cudzie.
Take tradiènú bystrické lokality
zmodernizujme a tým bude naa
Bystrica príalivá.
Ppzv: Predsedáte komisii finanènej a pre podporu podnikania.
Ako vidíte perspektívu podnikania v Záhorskej Bystrici a vytvorenie moností pre získanie investièných zdrojov.

Záhorská Bystrica
Dr. Balko: Zatia¾ podnikanie v Záhorskej Bystrici je vecou jednotlivcov - podnikate¾ov. No ako predseda tejto komisie uvaujem vytvori
Podnikate¾ské fórum, ktoré by
zdruovalo naich podnikate¾ov
tak, aby oni mohli prehovori do
rozvoja podnikania. Toti Bystrica
tak ako aj iné obce s podnikate¾mi
má doèinenia len vtedy, keï od
nich pýta dane alebo sponzorstvo
na nejaké akcie. No treba ich da
dokopy, pýta sa na ich spoloèný
názor a verím, e tak ako to spieva
Werich, vetci dohromady urobíme
ve¾a. Osobne ma trápi u roky,
keïe do Bystrice som sa prienil
pred dvadsiatimi rokmi a tak sledujem osud obce aj cez poh¾ad svojho
príbuzenstva, problém nevyuitých
hektárov pôdy okolo Bystrice. Desiatky hektárov plochy od krematória, priestory smerom do Elektrovodu, medzi Bystricou a Mariankou burina nám prerastá "zlaté príleitosti". Chyba bola aj v tom, e vdy
sa nali nejakí bystrickí sprostredkovatelia, ktorí mali ve¾ké oèi a ponúkali pôdu nereálnym investorom.
V súèasnosti som aj generálnym
riadite¾om Slovenskej agentúry pre
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rozvoj investícií a obchodu, ktorá
má na starosti práve ponúkanie lokalít na investovanie, take chcem
aj takto pôsobi. Samozrejme, filozofia miestneho zastupite¾stva spoji financie s rozvojom podnikania bola dobrá. Treba len ju zhmotni do reálnej podoby. Napríklad
preèo by sme nemohli ma spoloènos, ktorá bude robi reálne podnikanie. Máme dve spoloènosti Bystrická rozvojová - tá je v dnenej
podobe màtva a Juhozápadná bystrická akciová spoloènos. Obidve
sa výluène orientujú na predaj pozemkov. A to je málo. Preèo by sa
napríklad nedali prenaja v rámci
podnikania priestory v uèiliti a ponúknu ich na ubytovanie ako robotnícky hotel, alebo uja sa rieenia otázky výkonu pohrebných sluieb vlastnými silami (Marianum
na tom toti neoprávnene podniká)
- ale to sa u tie v spolupráci so
správcom miestnej farnosti riei.
Ppzv: Ste známy ako ve¾mi dobrý právnik. Ako môete vyui
svoje skúsenosti vo funkcii poslanca MZ v Záhorskej Bystrici?

Dr. Balko: Som docentom obchodného práva a súèasne aj èlenom slovenskej advokátskej komory, prièom, keïe pôsobím v iných sférach pod¾a zákona, ale prax nemôem vykonáva. Mám vak mylienku, ktorú som u prezentoval
aj na zastupite¾stve, aby sme právnici, ktorí pôsobíme v Bystrici a je
nás tu dos, vytvorili jeden deò
právnych sluieb pre naich obèanov. Prakticky by to vyzeralo tak,
e jeden deò v mesiaci by bol Bystrièanom k dispozícii právnik, ktorý by im pre nich zadarmo dal základnú orientáciu k rieeniu ich
právneho problému. Samozrejme
nevyrieil by ho hneï, ale dal ako
som povedal základnú orientáciu.
Mohla by to by sluba obèanom,
ktorú by zabezpeèilo pre nich
miestne zastupite¾stvo. Súèasne by
mono nebolo na kodu pripravi
pre záujemcov aj kolu právneho
minima, kde by právnici odprednáali zásady náho právneho systému a dali ¾uïom orientáciu vyzna sa v òom. Take slovo do bitky týmto dávam a po òom príde aj
konkrétna výzva "bystrickým právnikom" zapoji sa. Verím, e ¾udia

Miestny úrad a kultúrna komisia pri MZ
v Záhorskej Bystrici - Bratislave
vás pozývajú na

Ppzv: Èo by ste adresovali obèanom Záhorskej Bystrice. Èím by
mohli pri rozvoji svojej mestskej
èasti prispie?
Dr. Balko: Predovetkým tým, aby
sa zaujímali o stav vecí verejných.
Napríklad zasadnutia zastupite¾stva
sú verejné. Sem - tam niekto príde,
ale vo veobecnosti záujem ve¾ký
nie je. Spoloène by sme mali urobi
tlak na nae zastupite¾stvo, aby sme
sa my "úradové" viac s obèanmi radili na Zhromadeniach obèanov,
aby sme ich o vetkom informovali.
A vrátim sa ete k tomu, èo som
povedal na úvod. Nech ¾udia zaplnia priedomia, idú na prechádzky
po Bystrici, nech sa navzájom zdravia a rozprávajú. To bude ten najkrají poh¾ad na nau Záhorskú
Bystricu. Nemala by by len noc¾aháròou a ve¾kou televíznou miestnosou. Usilujme sa o to spoloène
a bude sa nám tu dobre a príjemne
i.
- rozhovor pripravila
Dr. Gabriela korvánková -

Apríl mesiac lesov a ochrany prírody

Mnohí z nás sa radi túlajú po lese, vdychujú vzduch nefiltrovaný
výparmi miest a priemyselno - dopravných komplexov. Vade sa hovorí o ochrane prírody a naich lesov. Ako vak vyzerajú nae lesy?
Sú èasto plné divokých skládok, akoby sme si ich pomýlili s komorami, do ktorých odloíme, èo sa nám nehodí. Paralela naich p¾úc,
ktoré si fajèením nièíme, tak podobne aj nièíme svoj les. Mòa osobne teí, e od roku 2004 budeme v EU, aspoò v to dúfam, lebo potom si zaèneme les vái. Akosi nás vdy musia iní upozorni na
vzácnosti, ktoré tu máme a a potom si ich zaèneme chráni aj my
sami.
Zbieranie lesných plodov sa tie stane trochu etrnejie, lebo les bude ma svoje zákony ochrany, ktoré bude treba repektova.
-SKOG-

STAVANIE MÁJE

30. apríla 2003 pri Spoloèenskom dome o 19.oo hod.
Hudba, obèerstvenie a dobrá nálada sú zabezpeèené.

Poteenie z èistoty bude dlhodobé alebo.....

Vdy na jar pred Ve¾kou nocou vychádzame do ulíc a snaíme sa
poupratova nielen vo svojich domoch ale aj vo svojich dedinách,
mestách, mestských èastiach vade tam, kde by nás neporiadok nectil. Záhorská Bystrica je malebná a keï sa zaskvie v jarnej rozkvitnutej kráse, vzbudzuje v nás krásny pocit radosti, e tu môeme i.
Tento pocit sa ale zaène pomaly vytráca, keï sa pozrieme okolo
seba a vidíme divoké skládky, zaplevelené polia, smeti tam, kde nepatria. Preèo?
Tento rok v uliciach Záhorskej Bystrice zavládol èulý ruch, pred domy vyli mnohí obèania a upratali si pred domami. No nielen pred
domami, ale aj v celej mestskej èasti sa nai obèania postarali o pekné prostredie a èistotu. Èlenovia Èerveného kría vyèistili cíntorín.
iaci základnej koly a materskej koly aj s niektorými rodièmi zasa
èistili okolie koly a areál ihriska a parku. Zapojili sa aj tudenti
Stredného elektrotechnického uèilia, ktorí vyèistili aj cestu
k SOU-e. Chovanci Diagnostického ústavu pre mláde spolu s hasièmi vyèistili Mariansky potok a svoj areál. Vetci sa snaili, aby ich
areál bol èo najkrají. Bolo veselo a za to ,e sa smeti nepova¾ovali
patrí vïaka Miestnemu úradu, ktorý pristavil ve¾kokapacitné kontajnery. Drustvo zasa zlikvidovalo divoké skládky, ktoré èistili nai po¾ovníci.
Dúfame, e naa opeknetá obec si svoj jarný sviei vzh¾ad udrí
aj do budúcnosti a poriadok bude naim denným chlebom. Vetkým, ktorí sa prièinili o dobrý priebeh prvého aprílového týdòa èistoty ïakujeme.

to budú kvitova.

Quo vadis .......

Kam smeruje svet, kam smeruje
èlovek? 40 dní zamyslenia nad svetom a sebou, 40 dní boja dobra a zla.
Èas Ve¾kej noci plynie a uplynie.
Tentoroèný bol v èomsi výnimoèný,
nútil nás zamyslie sa nielen nad sebou, ale aj nad ïalím rozhodnutím.
Veèný spor dobra a zla, nevyhnutného a moného bude existova na
tejto zemi kým bude ivot. A predsa
sa tieto otázky vkrádajú do naich
myslí neodbytne. Èi to chceme alebo
nechceme. Práve teraz, na rozhraní
dvoch mí¾nikov, keï èoskoro u o necelý mesiac, práve svojim áno alebo
nie rozhodneme o sebe a svojom ïalom smerovaní. 16. a 17. máj ukáe
-5-

nau skutoènú tvár, èi chceme by
súèasou jednotnej Europy alebo
naïalej h¾ada svoje miesto. Bude
exodus pokraèova? Výhody i nevýhody sú v rovnováhe, ale pre budúcnos je viac toho, èo treba meni
a premeni, cítime to vetci a vieme,
e budeme musie meni aj svoje myslenie, idylka 19. a 20. storoèia pominula, je tu reálna potreba natartova svet 21. storoèia, svet spolupatriènosti.
Neïaleko nás zúri vojna. V nej tie
h¾adáme svoje miesto a svoje postoje, ako sa v nej nájdeme v budúcnosti? To vetko nás nútilo v tento uplynulý ve¾konoèný èas pôstu h¾ada
odpovede.
Nali sme ich?
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Zohor

Zo zasadnutia finanènej komisie konanej dòa 27. 3. 2003
Na komisii bol prejednávaný
nasledovný program:

prostriedky na bené výdavky na
rok 2003.

a) Uznesením OZa è. 3 zo dòa 28.
03. 2003 obecné zastupite¾stvo
uloilo finanènej komisii zvoli nového predsedu FK za odstupujúceho Ing. Polakovièa.

c) Na poslednom zasadnutí OZa
bola tie prerokovaná monos
zakúpenia nového cisternového
poiarnického vozidla alebo iného auta s monosou splácania
na lízing.

Dòa 28. 03. 2003 za predsedu finanènej komisie zvolený p. Andrej Valent
b) Na poslednom zasadnutí OZa
bola prerokovaná iados Z
o pomoc pri zabezpeèení prevádzky koly. Táto iados bola
doplnená o konkrétne finanèné
poiadavky:
1. vyma¾ovanie koly - chodba
v B pavilóne, 14 tried - 132.540,Sk
2. brúsenie a lakovanie parkiet
v 14 triedach - 219.816,- Sk
3. zabezpeèenie 3 budov mreami - 114.945,- Sk
Nako¾ko ete nie je spracované
úètovníctvo z dôvodu zmien právnych predpisov, postupov úètovania, nie je známe presné plnenie príjmov a èerpanie výdavkov.
Finanèná komisia navrhuje prehodnoti poiadavku Z po ukonèení tvrroènej uzávierky. Taktie
bude známe èi budú pridelené
prostriedky zo tátneho rozpoètu
na kapitálové výdavky - zamreovanie vstupov do objektu koly,
a v akej výke budú pridelené

Pod¾a ústnych informácii, cena
nového cisternového poiarnického vozidla je cca 3,5 miliónov
Èk, t.j. 5 miliónov Sk.
Finanèná komisia iada, aby dobrovo¾ný hasièský zbor vypracoval 3 varianty, t.j. zriadenie obecného hasièského zboru, spoloène zriadeného hasièského zboru
prípadne protipoiarnej hliadky,
z toho vyplývajúce poiadavky po
materiálno-technickej, personálnej a finanènej stránke.
d) Kontrola podruného merania
el. energie v prenajatých priestoroch Grélik - Elektronik, Struhárová 2.
Dòa 4. 11. 2002 bola podnikate¾ovi doporuèene zaslaná faktúra
za spotrebu el. energie v prenajatých priestoroch. Následne boli
zaslané 2 upomienky, 1. prevzatá
13. 12 . 2002, 2. prevzatá dòa 11.
2. 2003, na ktoré nereagoval. Dòa
13. 3. 2003 bola vykonaná kontrola merania podruného elektromeru v prevádzke na ul. Struhárova 2. Ing. Ján Rusnák, ktorý

previedol kontrolu, v správe kontatuje, e merací prístroj meria
15% skutoènej spotreby elektrickej energie. Dòa 24. 3. 2003 sa
podnikate¾ dostavil na OcÚ s tým,
e od posledne fakturovaného
stavu elektromera 31. 8. 01 po
posledný odpis 15. 8.2002 bol vymenený elektromer.
Finanèná komisia navrhuje, aby
podnikate¾ zaplatil faktúru za spotrebu el. energie pod¾a nameraného stavu vrátane za montá nového podruného elektromeru do
náhradného termínu, v opaènom
prípade mu bude daná výpoveï z
nájmu.
e) Dodatok k obehu úètovných
dokladov
Na poslednom zasadnutí OZa
boli schválené Zásady o podmienkach a postupnosti pri obehu úètovných dokladov na OcÚ
Zohor. Po ich schválení bol dodaný nový program pre úètovníctvo,
z ktorého je moné tlaèi Platobný
poukaz, ktorý obsahuje vetky náleitosti Likvidaèného listu schváleného v zásadách ako príloha 4.
Aby sa nemuseli ruène vypisova
likvidaèné listy, navrhujeme
schváli dodatok k týmto zásadám, ktorým sa mení príloha è. 4.
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje
Dodatok è.1 k Zásadám o podmienkach a postupnosti pri obehu úètovných dokladov na OcÚ

Zo spoloèného zasadnutia finanènej
a stavebnej komisie dòa 27. 3. 2003
Na spoloènom zasadnutí bol prejednávaný nasledovný program:
1) iados o odkúpenie pozemku
parc.è. 14455/1 - orná pôda, o výmere 295 m2, ktorý je vo vlastníctve
obce Zohor.
Finanèná a stavebná komisia
odporúèajú obecnému zastupite¾stvu schváli odpredaj pozemku
parc. è. 14455/1 o výmere 295 m2 za
trnú cenu (cca 300,- Sk/m2).
2) iados firmy AUTO AZ o vydanie stanoviska k projektu "Sklad starých vozidiel" a predåenie lehoty
nájmu o ïalích 15 rokov z dôvodu
návratnosti finanènej investície vo
výke cca 18 miliónov Sk.

Zohor, ktorým sa mení príloha
è.4.
f) Úprava rozpoètu na rok 2003
Z OÚ nám bol zaslaný rozpis
záväzných ukazovate¾ov na mzdy
a odvody z miezd na úseku kolstva na rok 2003. V schválenom
rozpoète obce Zohor na rok 2003
boli zahrnuté iba mzdy a odvody
z miezd za mesiac január 2003.
Z uvedeného dôvodu je potrebné
upravi rozpoèet obce Zohor ako
v príjmovej, tak vo výdavkovej
èasti v èasti transféry, kolstvo,
pre Z vo výke 5.983 tis. Sk
a pre M vo výke 2.011 tis. Sk.
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje
úpravu rozpoètu obce Zohor na
rok 2003, v príjmovej èasti: transféry, na kolstvo - M vo výke
2.011 tis. Sk, na kolstvo - Z vo
výke 5.983 tis. Sk. Vo výdavkovej
èasti: transféry, na kolstvo - M,
na mzdy vo výke 1.460 tis. Sk,
odvody z miezd vo výke 551 tis.
Sk; na kolstvo - Z, na mzdy vo
výke 4.343 tis. Sk, na odvody
z miezd vo výke 1.640 tis. Sk.
g) Nako¾ko stav obecných budov
je zlý, finanèná komisia iada od
stavebnej komisie vypracova èasový a finanèný plán rekontrukcie a údrby a opráv budov vo
vlastníctve obce, s dôrazom na
preventívnu opravu a údrbu.

Stretnutie Obèianskeho zdruenia
vlastníkov po¾nohospodárskej pôdy

Finanèná a stavebná komisia odporúèajú obecnému zastupite¾stvu
schváli predloený projekt "Sklad
starých vozidiel" a predåenie lehoty nájmu o ïalích 15 rokov.

Na základe podnetu èlenov zdruenia, zvolala predsedníèka
Zdruenia vlastníkov po¾nohospodárskej pôdy v Zohore p. Anna
Cabadajová dòa 31. 03. 2003 mimoriadnu schôdzu, na ktorú bola
pozvaná a zúèastnila sa jej i starostka obce Zohor p. ¼ubica
Havranová.
Na schôdzi boli prejednávané zámery odpredaja pôdy na predjurských dieloch - na Lábskej ulici v Zohore a v tej súvislosti
ustanovenia kúpnych zmlúv, ako aj monosti stavieb rodinných
domov. Starostka obce vysvetlila prítomným monos prís na
zasadnutie zastupite¾stva, ktoré sa bude kona dòa 25. 04. 2003 a
prednies svoje návrhy. Objasnila skutoènosti okolo majetko právneho usporiadania pozemkov na ulici: Na dieloch v Zohore,
kde sú postavené rodinné domy, ale neusporiadané pozemky.
Informovala o tom, e obec Zohor dala poiadavku viacerým firmám o vypracovanie geometrických plánov. Následne bude spolu
obec v súèinnosti s dotknutými obyvate¾mi - vlastníkmi rodinných
domov, ktoré stoja na neusporiadaných pozemkoch ich usporiadanie riei.

3) Ateliér Olympia predloil urbanistické túdie obytných zón Záhumenice a Benátky. Na základe pripomienok Ateliér Olympia vypracuje 2 varianty obytnej zóny Záhumenice, jeden s radovou výstavbou, tak
aby na kadého vlastníka pozemku
pripadol pozemok vhodný na výstavbu. Ateliér Olympia vypracuje
pracovný variant túdie Záhumenice do 01. 4. 2003, do ktorého sa dopíu vlastníci jednotlivých pozemkov a bude s nimi individuálne prerokovaná túdia.
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Podpajtúnske zvesti
Stretnutie vlastníkov pozemkov záujmovej
lokality - Dolná ulica - "Záhumenice"

Dòa 4. 4. 2003 sme sa rozlúèili s naim priate¾om, bývalým poslancom Obecného zastupite¾stva v Zohore Mgr. Tomáom Fórom.
ivot vyhasol, ale v mysliach obèanov naej obce bude jeho pamiatka pretrváva.

Slávnostný zápis
Dòa 28. 3. 2003 o 13.00 hod sa
na Obecnom úrade konal slávnostný zápis uèite¾ov Z a M do
Pamätnej knihy obce Zohor. Za
ich prácu, za vedomosti naich
detí, poïakovala vo svojom príhovore k uèite¾om p. starostky
¼ubica Havranová. Kontatovala,
e v dobe keï je práca uèite¾ov
slabo ocenená, sú uèitelia èasto
náhradným rodièom, ktorý usmer-

òuje vývoj dieaa a preto nech im
aspoò kvietok pripomína toto
stretnutie a nae poïakovanie.
Pri slávnostnom prípitku p. starostky oboznámila uèite¾ov s rokovaním, ktoré absolvovali s pani
riadite¾kou Z Masarovièovou
Tatianou.
Ubezpeèila ich, e obec si je vedomá ich ve¾kého podielu na
rozvoji obce vdy a vdy bude
námu kolstvu pomáha.

Spoloèenská kronika
obce Zohor v období január - marec 2003
Narodili sa:
Lapèík Andrej, Na dieloch 15
tefanoviè Matej, Na dieloch 13
Tavali Richard, Nám.Mládee 4
tefanovièová Lenka, Lábska 13
Havlíková Hana, Na riadkoch 25
Bojkovská Nina, Záhradná 14
Kopányiová Mária, Nový rad 11
Kritof Luká, Na dieloch 20
Benková Johana, Sadová 4
Novota Marek, eleznièiarska 27
Zosobáili sa:
Hubek Pavol (Zohor)
a Kovárová Barbora (Zohor)
Ing. Raek Jozef (Hranovnica)
a Mgr. Matlovièová Silvia (Zohor)
Opustili nás:
Urbanièová Eleonóra, Záhradná 21
Mackoviè Anton, Sadová 28
Bartalská Júlia, Na dieloch 13
Mackovièová Mária, Na dieloch 74
Ulehla Rudolf, Nám.1.mája 24
Hricová Amália, Lozornianska 23

17.01.
29.01.
06.02.
17.02.
01.03.
06.03.
14.03.
14.03.
21.03
25.03.

22.02.
22.02.
*1920
*1936
*1947
*1932
*1954
*1928

Upozornenie starostky obce Zohor

n Váení obèania, ako ste si vimli, v naej obci pracujú na skrálení
a èistote pracovníci verejno-prospených sluieb. Bola vy som ve¾mi
rada, keby ste ich prácu neznehodnocovali tým, e budete opätovne
zneèisova to, èo druhý pracne upravil
n Cez víkend sme zabezpeèili výsadbu stromèekov a krovín pred Kultúrnym domom v parkoch, v areáli Èistièky odpadových vôd a portovom areáli. iadam Vás o oznámenie akéhoko¾vek pokusu o vandalizmus, kráde, èi iné nevhodné správanie na miestach, ktorými
chceme prispie k ozdraveniu zelene v naej obci
n Aj tohto sme schopní!!!!!?????
Dòa 7. 4. 2003 priniesla na Obecný úrad naa obèianka v krabici dve
ivé teniatka psov, ktorých nala zaviazaných v igelitovom vreci za
potravinami na Struhárovej ulici. Komu ublíili??
Dúfam, e bude o ne dobre postarané, pretoe pre teniatka sme
nali len doèasný domov v rodine zo Zohoru.
Za pochopenie ïakujem

Darujeme 2 teniatka do starostlivých rúk.
Kontakt: Obecný úrad Zohor,
tel.è.: 02/6596 1120, 6596 1122
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Dòa 9. apríla 2003 v èase od 15.00 h do 18.00 h sa na Obecnom úrade v Zohore konalo za úèasti vlastníkov pozemkov záujmovej lokality - Dolná ulica - "ZÁHUMENICE" (pokraèovanie ulice na Záhumní)
prerokovanie a odsúhlasenie novej parcelácie pozemkov pod¾a vypracovanej urbanistickej túdie zóny bývania v zmysle schváleného
územného plánu obce Zohor.

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
v Zohore konaného 28. marca 2003
UZNESENIE è.4
Obecné zastupite¾stvo

A. Berie na vedomie:
1. za overovate¾ov zápisnice boli urèení: p. Zálesòák, p. Schellingová
2. informáciu Obèianskeho zdruenia vlastníkov po¾nohosp. pôdy v oblasti Predjurské diely
3. vyèíslené finanèné poiadavky Z Zohor sa prehodnotia po tvrroènej uzávierke OcÚ Zohor
4. písomnú odpoveï od firmy Orange Slovakia a s jej znením oboznámi obyvate¾ov, ktorí podali sanos
5. ïaliu etapu rieenia kanalizácie a opravy komunikácií na Kováèskej a Dolnej
ulici
6. informáciu o bezpeènostnej situácii v obvode Stupava a obci Zohor za rok
2002 / 2003, prednesenú velite¾om Obv. odd. PZ Stupava
B. Schva¾uje:
1. èlenov návrhovej komisie: Mgr. Rohrerovú, p. Hubeka, p. Mifkovièovú
2. dodatok k zásadám o podmienkach a postupnosti pri obehu úètovných dokladov na OcÚ Zohor
3. úpravu rozpoètu na rok 2003 v príjmovej aj výdavkovej èasti v sume 5
983000 Sk pre Z a sumu 2 011000 Sk pre M
4. výrub smreka na cintoríne z dôvodov ohrozenia bezpeènosti obyvate¾ov a nehnute¾ností na Kostolnej ul. è.6 a 8
5. ïalie zasadnutie OZa dòa 25. 4. 2003 o 18. hod. Zasadnutie komisií pred zasadnutín OZa (ústna dohoda èlenov)
6. predsedu finanènej komisie p. Andreja Valenta
C. Poveruje:
1. p. starostku rokova za obec Zohor so iadosou o odkúpenie èasti obecného
pozemku za cenu 300 Sk/m a zaväzuje kupujúceho k predloeniu geom. plánu
a znaleckého posudku na uvedený pozemok T: do ïalieho OZa (24.4.)
2. predsedu stavebnej komisie na odèlenenie èasti pozemku (z bodu C/1) ako
priechodný priestor.
3. pracovníèku OcÚ p. Polákovú vyzva túdio Atelier Olympia o urýchlené
vypracovanie koneènej verzie Záhumeníce s kompletným vyjadrením T: do
17.4.2003
4. p. starostku napísa v mene OZa a obèanov prípis ministrovi vnútra so iadosou opä otvori v obci obvodné odd. PZ, ktoré má pre svoju èinnos vyhovujúce
priestory aj ¾udí
5. stavebnú komisiu vypracova èasový harmonogram opráv obecných budov,
ktoré by mali predchádza generálnym opravám
6. správcu KD zabezpeèi odstránenie poruchy odpadu vody z bufetu KD tak,
aby prevádzka bufetu spåòala hygienické predpisy
D. Ukladá :
1. komisii finanènej, stavebnej, kontrolórke obce a právnikom, spolu s firmou
AUTO - A. Z. vypracova zmluvu na predåenie nájmu
2. p. starostke skontaktova sa s priemyselnými parkami, rokova aj s firmou
A.S.A. o poiarnej ochrane, o vzájomnej pomoci T: ïalie OZa (24.4.)
E. Súhlasí:
1. s vydaním záväzného stanoviska na vybudovanie skladu starých vozidiel
a administratívnej budovy firme AUTO - A. Z.
2. s uívaním obecného pozemku parc. è. 2025, bez monosti chova na òom
zvieratá
3. so zníením poplatku za odvoz odpadu iadate¾a, ale a po zaplatení poplatku
za rok 2002
F. Nesúhlasí:
1. so zníením poplatku tenisovému klubu za odvoz popolníc
2. s finanènou podporou pre iadate¾ku

Podpajtúnske zvesti

Predstavujeme

Opýtali sme sa...

primátora mesta Stupava Ing. Jána Belea,
ako hodnotí prvých sto dní vo funkcii
Ing. J. Bele: Prvých sto dní je pre mòa obdobím, kedy som postupne zisoval, e mesto má dos svojích problémov. Fungovanie
mesta a urèitý okruh problémov mi bol zrejmý z predchádzajúcej
èinnosti vo funkcii viceprimátora a poslanca. Zaèiatok tohto roka je
vak poznamený problémami, ktoré vyplývajú z prenosu kompetencií zo tátnej správy na samosprávu. Ete stále sú aktuálne akosti
a nejasnosti v oblasti financovania kolstva, kde sa ukázala
nepripravenos zo strany tátneho rozpoètu financova kapitolu
tovary a sluby, najmä v oblasti nákladov na energie. koly zápasia
s kadou korunou a peniaze chýbajú v kadej kapitole, nevynímajúc
mzdy uèite¾ov a ostatného personálu.
Úplne novým problémom je prechod stavebného konania - vytvorenie stavebného úradu. Z h¾adiska výdavkov bude tento úrad stá
mesto minimálne 350 tisíc korún, prièom zo tátneho rozpoètu
mesto dostalo 28 tisíc korún! Mesto tento úrad potrebuje, som o tom
presvedèený ja i mestské zastupite¾stvo. Rozhodli sme sa pre zriadenie stavebného úradu, pretoe mesto musí rozhodova v oblasti
stavebného konania. Sú to rozhodnutia, ktoré uplatòuje na svojom
území a samospráva musí ustrái vzh¾ad obce, architektonický ráz
osídlenia. Stavebné konanie je nástroj na rieenie problémov, ktoré
na nás doliehajú v súvislosti so vzh¾adom centra mesta. Z dneného
poh¾adu, z poh¾adu rozpoètu, je cena tohto rozhodnutia povedzme
vysoká. Z h¾adiska perpektívy, z h¾adiska monosti rozhodnú v prospech Stupavy a presadzova tieto rozhodnutia zo zákona, je táto
cena opodstatnená a prinesie mestu úitok v inej podobe a k naej
spokojnosti.
Napriek kadodenným problémom a napriek úplne novým problémom, som sa snail vykona radikálne kroky v oblasti dopravnej
situácie v naom meste. Rokoval som s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) o dia¾niènom zjazde. Ukazuje sa, e pri podpore, ktorú tomuto úsiliu náho mesta vyjadrili nielen zástupcovia
BSK ale tie prísluné tátne orgány, realizácia tohto projektu bude
reálna u na budúci rok. Za dobrý signál povaujem aj to, e sa
zaèalo váne debatova o svetelnej kriovatke Zdravotnícka-Hlavná kolská.
Mestský úrad sa súèasne pripravuje na prevzatie ïalích kompetencií v oblasti sociálnych vecí, evidencie obyvate¾stva, vyvlastòovacích
konaní atï.
Beného obèana nemusí zaujíma tento tlak na administratívu, jeho
zaujímajú veci a problémy, ktoré sa ho týkajú. Vo vzahu mestský
úrad - úradník - obèan sa tie pripravujú opatrenia, ktoré povedú
k novej kvalite týchto vzahov. Za uplynulých sto dní sa potvrdilo
moje presvedèenie, e máme pred sebou ve¾a práce, aby sme
zvládli poiadavky kadodenného chodu mesta, nároèné úlohy prebiehajúcej reformy verejnej správy a pritom naplnili aj nae predstavy o rozvoji mesta.

Referendum
Mesto Stupava oznamuje obèanom oprávneným na hlasovanie v referende, e
v týchto dòoch budú do domácnosti doruèované oznámenia o èase a mieste
konania referenda, ktoré sa bude kona v dòoch 16. a 17. mája 2003. iadame
preto obèanov, aby si oznaèili svoje potové schránky, resp. zabezpeèili ich
osadenie a tak umonili doruèenie oznámení. Podotýkame, e oznámenie je zároveò dokladom o zapísaní v zozname obèanov oprávnených na hlasovanie v referende. Bliie informácie Vám budú na poiadanie poskytnuté na Mestskom
úrade v Stupave v kancelárii è. 3, kde môete aj nahlási prípadné zmeny v zozname oprávnených obèanov.
Zároveò oznamujeme, e v kancelárii è. 1 Mestského úradu v Stupave si môu
po predloení obèianskeho preukazu vyiada hlasovací preukaz obèania, ktorí sa
v èase konania referenda nebudú zdriava v mieste trvalého pobytu a nebudú
môc hlasova v okrsku, kde sú zapísaní v zozname.
-mesto stupava-

ania generelu sa obèania u nieko¾ko
rokov doadujú rieenia problémov,
ktoré sa bezprostredne dotýkajú kvality ich bývania. Máme na mysli napríklad budovanie kanalizácie v èastiach,
kde sú najmä rodinné domy. Myslíte aj
na nich?

Karol Janata (1951) - poslanec MsZ
v Stupave (SDKÚ, ANO, DS), predseda
komisie stavebnej a rozvoja mesta pri
MsZ v Stupave.
Ppzv: Problematika vzh¾adu mesta, kritika úpravy centra, ktorá je na dennom
poriadku - to sú témy pre vau komisiu.
Zaoberali ste sa analýzou súèasného
stavu a prípadným rieením tohto najvidite¾nejieho problému Stupavy?
Karol Janata: Na súèasný stav v oblasti výstavby mesta treba pozera komplexne. Zaoberali sme sa tým, èo tu dnes máme. Navrhujeme dokonèi a uzavrie u rozbehnutú výstavbu pri bývalej Inchebe a v lokalite Kremenice. Myslíme tým dotvori a dokonèi tieto
lokality ako celky s prísluným vybavením
a urèitým prijate¾ným architektonickým rázom. Nemôeme by spokojní, e sa tu stavia
bez ucelenej predstavy, ako táto lokalita bude
vyzera po ukonèení výstavby.
Vzh¾ad mesta súvisí s územným plánom, na
ktorom sa práve pracuje. Územný plán urèí,
kde budú zóny na bývanie, kde budú zóny na
podnikanie, port a rekreáciu. Je preto dôleité, aby sa v procese prípravy plánu zoh¾adnili
názory a potreby obèanov, podnikate¾ov atï.
Zatia¾ je zrejmé, e zóna na podnikanie sa bude rozvíja smerom na Malacky, bliie k priemyselným parkom. Musíme rozhodnú aj o zástavbe v prelukách. Napríklad na Budovate¾skej ulici je zámer postavi polyfunkèný bytový
dom, èím tu vzniknú nové obchodné priestory.
Diskutujeme o tom, e ulica Mlynská smerom
ku Kultúrnemu domu môe plni funkciu peej
zóny a obchodného centra s vyuitím vo¾ných
plôch - bývalé trhovisko. Chceme tak vyriei
dopravnú situáciu na Hlavnej ulici. Poslanci
i primátor sú zajedno v tom, e sa musí vypracova generel centra mesta, aby sme vedeli
ako majú vyzera fasády domov, èo sa tu ete
bude stava, ako to môe vyzera, aby sme
docielili sluný, estetický a pre obyvate¾ov
i návtevníkov mesta zaujímavý vzh¾ad centra.
Do územného plánu chceme zakomponova aj
väèie obchodné centrum, aby sme podporili
konkurenèné prostredie a uspokojili potreby
obèanov v oblasti obchodu a sluieb.
Ppzv: Okrem centra mesta a vypracov-
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Karol Janata: Vieme, e s touto poiadavkou
prichádzajú obèania bývajúci v lokalite Pai,
v Novej ulici, ale i v Máste. Ich poiadavka je
oprávnená, ale musí by zachovaná urèitá koncepcia budovania kanalizaènej siete, aby sa
nestavalo na mnohých miestach, ale aby boli
zaèaté i ukonèené celky. Zaráajúci je stav na
ulici Malackej. Mesto urobilo ústretový krok
voèi spoloènosti DURA, ktorá potrebovala napoji svoju prevádzku na mestskú kanalizáciu.
Spoloène sa finacovala výstavba zberaèa, na
kanalizáciu sú napojené domy na pravej strane. Nie vetky domy oproti sa vak môu napoji lebo im to nedovo¾uje výkový pomer.
Pritom, keï DURA budovala preèerpávaciu stanicu, mohlo sa uvaova aj s odkanalizovaním
celej Paite. Takto sa problém vyrieil len èiastkovo a efekt spolufinancovania sa rozplynul.
Kanalizáciu potrebujú aj v Máste - pri dome
Kollárociovcov po kadom väèom dadi stojí
voda z celej Hviezdoslavovej ulice. Teraz sa tu
buduje centrum Citroen, je tu aj sklad spoloènosti Tondach, mono aj v spolupráci s týmito
silnými firmami by sa mohol riei tento problém. Na kanalizáciu èakajú aj obyvatelia
Mástskej Kolónie a Novej ulice, ktorá je najdlhou ulicou mesta s najväèím poètom rodinných domov.
Ppzv: Ob¾úbená je téma "Karkulka".
Straí u nieko¾ko rokov a pripomína
zaèarovaný kruh, teraz i brloh bezprízorných psov a maèiek a odstarujúci
poh¾ad pre domácich i hostí mesta. Je
tento problém nerieite¾ný?
Karol Janata: Na túto tému sme diskutovali
v komisii a prili sme k záveru, e mesto musí
vyui monosti, ktoré mu poskytuje stavebný
zákon, pretoe majite¾ nehnute¾nosti je povinný nehnute¾nos udriava v riadnom stave,
aby neprichádzalo k ohrozeniu na zdraví
a bezpeènosti. Poskytuje Karkulka málo dôvodov, aby sa zaèalo postupova v zmysle tohto
zákona. Pritom pokuta môe by vyrúbená a
do výky jedného milióna korún. Navye stavba stojí na mestskom pozemku a mesto za
uívanie pozemku nikdy nevyrúbilo nájomné...
Komisia len zaèína svoju èinnos, jej èlenovia sú
vak dostatoène erudovaní a majú chu pracova pre Stupavu. Ako sa nám podarí realizova
nae zámery, posúdia obèania.
-rozhovor pripravil: ps-

Podpajtúnske zvesti
Kúzelník
Raz popoludní som sedel vo ve¾kom
hojdacom kresle. A priletela mucha,
sadla si mi na èelo, ja som po nej
buchol, ale som sa netrafil. Mucha
utiekla a ja som ju pozoroval a znova si
mi sadla na èelo. Buch! A znova som
netrafil a znovu som sa trochu pohojdal. A znovu mi tá mucha sadla na
èelo.
"Poèkaj! Nehýb sa!" zrazu sa pri mne
zjavil ten sopliak Mao.
A ja som sa s muchou na èele ani
nepohol. Mao ku mne podiiel, zahnal
sa a riadnu mi tresol. A mucha bzuèala. Ja som sa prevrátil aj s kreslom,
urobil pár kotrmelcov a zaparkoval
som nosom do zeme.
"To si mi fakt pomohol! Aspoò keby si
trafil!" hnev vo mne vrel, keby som bol
èajník, tak pískam a by bubienky praskali.
"A èo tu vlastne robí?! Veï nie je
prestávka!"
"Teba h¾adám. Ty nevie, e dnes je
v telocvièni vystúpenie kúzelníka?"
"No a èo?!" stále som bol nabrúsený.
"Poï sa pozrie a iste neo¾utuje.
Deviataci sa prihlásili dobrovo¾ne asistova." nedal sa Mao.
"Deviataci? No to iste nebude s kostolným poriadkom. Ide alebo èo?!"
Telocvièòa bola plná prekrikujúcich sa
deciek, bolo ich viac ako hrachu v konzerve. O chví¾u sa zjavil kúzelník. To

zjavil je výstiné, pretoe to bol riadny
"zjav". Bol to chudý chlapík, na ktorom
bolo vetko malé, iba ui ve¾ké a nos
dlhý. Zastal pred vedskou debnou,
ktorá slúila ako stolík a voòal ako
marmeláda, lebo mal celý zadok od lekváru (iste práca deviatakov), na krku
mal núrku a na nej ve¾ký k¾úè, stál tam
v èiernom klobúku a tváril sa ve¾mi
dôleito.
"Teraz vám predvediem kúzlo aké ste
ete nevideli." fakt sa asi cíti dôleitý
ako...na palici.
Zloil si klobúk z hlavy, vloil doò asi
desa atiek zviazaných dokopy, povedal dáke to èáry máry a zaèal vybera
z klobúka..... èakali by ste, e atky, aj
mi sme to èakali.... a zaèal vybera
z klobúka pinavé ponoky. (telocvikár
celý oèervenel, pod¾a toho usudzujem,
e boli jeho) Kúzelník to chcel prekry
tým, e vytiahne z rukáva kyticu, avak
vytiahol metlièku na utieranie prachu.
To sa u celá telocvièòa ozývala hurónskym smiechom, Maovi dokonca
odleteli dva gombíky z koele, tak sa
smial.
Kúzelník sa pokúsil predvies ete pár
trikov a nakoniec sa rozhodol pre
závereèné kúzlo - kúzlo zmiznutia a zmizol.
M
PS: Predstavte si, e ta potvorská
mucha na mòa èakala v mojom,
zdôrazòujem v mojom kresle.

AEROBIC

KEDY? utorok a tvrtok
O KO¼KEJ? 19.00 - 20.00 hod.
KDE? Z na Hargaovej ulici Záhorská Bystrica (telocvièòa)
S KÝM? absolventka Fakulty telesnej výchovy
a portu so zameraním na aerobic.
Je nutné prinies si so sebou chu do cvièenia a dobrú náladu.
Teí sa na Vás Marcela, tel. 0907 333 559

12 spôsobov, ako sa vyhnú jarnej
únave - zbavte sa zimného útlmu
Dni sa predlujú a pribúda slneèného svetla. Aj
napriek tomu máte pocit, e ste èím ïalej unavenejia a ospalejia...
Ako sa dosta znovu do formy?
1. PONAAHUJME SA DO NOVÉHO DÒA
Keï zazvoní budík, nevyskakujme ihneï z postele,
ale pomaly sa prebúdzajme. Potom otvorme okno
a zhlboka dýchajme. Dôkladne sa ponaahujme.
Tým rozprúdime krv po celom tele a pripravíme
svaly na námahu, ktorá ich oèakáva.
2. SPRCHA NÁS URÈITE PREBUDÍ
Teplá sprcha nás preberie k ivotu tak oh¾aduplne,
ako je to len moné. Chladnejia voda na záver
rozprúdi krv a pokoka pekne zruovie.
3. KADÝ DEÒ JEDZ ÈERSTVÚ ZELENINU A OVOCIE
Zaraïme do svojho jedálnièka denne nieko¾ko porcií ovocia a zeleniny. Budeme zdravie a prospeje
to aj naej línii.
4. CESTOVINY PRE ZMENU AKO ZDROJ ASTIA
Cestoviny podporujú produkciu seratonínu, látky,
ktorá vyvoláva dobrú náladu.
5. PREDSTAVME SI, E MÁME VE¼A ENERGIE
Správna motivácia dokáe divy. Predstavme si, ako
by sme sa chceli behom dòa cíti: aktívne a silné,
nabité energiou a dobre naladené. U len tieto mylienky povzbudia unavenú duu a dodajú nám
elán.
6. OSVIEENIE A VZPRUHA PRE KOU
Zima, vietor, suchý zimný vzduch, striedanie teploty vnútri i vonku aj dáka tá chrípka vykonali svoje

- ple je vysuená a unavená. Doprajme si jeden
krát týdenne hydrataènú masku a uvo¾nime sa pri
nej. Naa ple bude opä sviea a hebká.
7. DOPRAJME SI CHVÍ¼KU PRE SNENIE
Stále máme zlú náladu? Doprajme si odpoèinok.
Uvarme si bylinkový èaj, sadnime si do kresla a nechajme sa unáa predstavami ako krásne preijeme horúce letné dni.
8. SAUNA NÁS POSILNÍ
Z èasu na èas by sme mali zájs do sauny. Bájeène
sa v nej uvo¾níme, potením zbavíme kodlivých látok a posilníme svoj imunitný systém. Aj naa ple
bude ako zamat a hodváb.
9. NIE JE NAD PRECHÁDZKY
Uívajme si èerstvého jarného vzduchu a chodievajme na prechádzky, jazdime na bicykli alebo sa
choïme chví¾ku prebehnú.
10. PLÁVANIE POSI¼UJE SRDCE
portoví lekári potvrdzujú, e plávanie je jedným
z najzdravích portov. Zlepuje celkovú kondíciu
a pritom nezaauje kåby.
11. VODA JE PRAMEÒ IVOTA
Denne by sme mali vypi minimálne dva litre vody.
Energetické nápoje radej vynechajme. Obsahujú
ve¾a kofeínu a sú presladené. Ideálne je tretinu
100% ovocnej avy zmiea s dvoma tretinami vody. Doprajme si minerálne vody.
12. SILU ÈERPAJME ZO SPÁNKU
Na jar potrebuje telo ve¾a spánku, aby zvládlo prechod svojich biologických hodín zo zimného na
letný èas. Niekedy nestaèí ani osem hodín spánku
denne.
MM

Milé deti, vylútenú tajnièku vystrihnite, napíte svoje meno a adresu a takto vyplnený lístok odovzdajte najneskôr do 30. apríla v mestskej kninici alebo v kancelárii Kultúrneho domu v Stupave,
na Obecnom úrade v Zohore alebo na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici, prípadne polite na adresu redakcie: Podpajtúnske zvesti, Mestské kultúrne stredisko Stupava, Agátová 16, 900 31 Stupava.
V minulom èísle sa do hry zamieal nielen kriatok Marcel, ale aj tlaèiarenský kriatok a tajnièku sme uverejnili bez názvu knihy, z ktorej boli otázky, preto ju opakujeme a prajeme vám ve¾a zdaru pri
lútení. Take v tajnièke sa skrýva pokraèovanie textu Príroda je... Odpovede na otázky h¾adajte v knihe Vincenta ikulu: Prázdniny so strýcom Rafaelom. V budúcom èísle sa doèítate, kto vyhral odmenu
- plyovú hraèku a èaká na vás ïalia kríovka s tajnièkou z knihy M. Majerovej: Robinsonka. Knihy, z ktorých sú kríovky nájdete v kninici R. Morica v Stupave.
1. Ako sa volá jedna zo skladieb, ktorú hrá dedinská dychovka
2. Na aký hudobný nástroj hrá hlavná postava
3. Deò, keï nie je kola

5. Ako sa volá hlavná postava knihy
6. Ako sa volá priezviskom strýc Rafael
7. Hovorí sa, e sova je...
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vek:

10. Ktorý strýc hrá na bubon

telefón:

9. Ako sa volá potok, kam chodí hlavná postava po vodu

adresa:

8. Doplò Hrukovská ...

Meno:

Brbúch Igor
Budovate¾ská 2,
900 31 Stupava

Sponzor súae:

Potraviny BB,

4. Ktorý strýco patrí medzi najväèích hubárov v dedine

Podpajtúnske zvesti
Váení spoluobèania,
v dnenej akej ekonomickej situácii sa ve¾a
hovorí o problémoch v kolstve, zdravotníctve a
iných odvetviach náho hospodárstva. Ale iba
málo ¾udí si vimne, e ete aj dnes sú ¾udia a
sú to hlavne uèitelia, ktorí nezitne venujú ve¾a
èasu zo svojho vo¾na naej spoloènosti. Èasto to
robia aj napriek ve¾mi nízkemu finanènému
ohodnoteniu, ale aj nedostatoènému oceneniu
a uznaniu zo strany rodièov aj iných spoluobèanov.
V Materskej kole na Ruovej ulici sa utvoril
kolektív mladých uèiteliek, ktorých nadenie
pre akú prácu s demi nie je obmedzené pracovnou náplòou, finanèným /ne/ ohodnotením
ani pracovnou dobou. Vnáajú do práce s demi
nové a tvorivé mylienky a netradièné formy
vyuèovania. Organizujú sobotné návtevy opery a baletu v SND, besiedky pre rodièov, vystúpenia v Domove dôchodcov a pre Èervený krí,
aktivity na Deò detí a Deò matiek. Zúèastòujú
sa s demi na telovýchovnej olympiáde a plaveckom výcviku, na súaiach "Záhorácky slávièek - talent detí", "Mám básnièku na jazýèku",
"Kreslím, kreslím, ma¾ujem". Vetky aktivity sa
tu nedajú ani spomenú. Ak chcete vedie viac,
prídite nás navtívi. Aby mohli deti trávi svoj
èas v kôlke v príjemnom prostredí, pomáhajú
uèite¾ky vo svojom vo¾nom èase aj pri zve¾aïovaní priestorov budovy a celého areálu.
Touto cestou by som chcela poïakova nielen
mojim uèite¾kám, ale aj vetkým rodièom, ktorí
27.3.2003 pomáhali pri ve¾kom jarnom upratovaní areálu koly. V príjemnej priate¾skej
atmosfére sme vyhrabali trávu a vyèistili dvor
od odpadkov, ktorými nám vo ve¾kej miere
prispievajú obyvatelia z okolitých ulíc. Rôzny
odpad, ako sú f¾ae od alkoholu /niekedy aj

plné/, pouité plienky, plechovky, plastové
vrecká a f¾ae na kolský dvor skutoène nepatria. Kríky boli omladené aj preto, lebo sa
v nich nezriedka dali nájs aj pouité injekèné
striekaèky po noèných návtevách mladých
narkomanov. Aj z toho dôvodu sme zaèali chova a na noc vypúa psa. Odvtedy sa do znaènej miery zníilo zneèisovanie dvora a je mi ¾úto, e niektorým rodièom je prednejie aby
v noci nebehal po dvore pes, ako bezpeènos
ich detí. Ete pripomeniem, e pes je riadne zaregistrovaný, pod dozorom veterinára a neprichádza do styku s demi. Tie by som chcela reagova na sanosti obèanov na výrez stromov.
Neboli vyrezané bezdôvodne. Odhliadúc od toho e topole produkujú na jar alergény, rástli
v bezprostrednej blízkosti budovy koly a poèas
silných vetrov odlomené konáre ohrozovali
nielen budovu, ale aj okoloidúce osoby. Padajúce lístie zanáalo odkvapy na streche a korene
prerastali do kanalizácie. Odstraòovanie týchto
problémov stálo kôlku nezanedbate¾né finanèné prostriedky, ktoré sa teraz môu vyui na
odstraòovanie iných nedostatkov, alebo nákup
vyuèovacích pomôcok.
Po prechode M do právnej subjektivity od
1.1.2003 preli mnohé úlohy zo kolskej správy na vedenie koly. Vïaka ve¾mi dobrej spolupráci s Mestským úradom sa nám darí mnohé
akosti riei. Pred nami stoja problémy s rekontrukciou rokmi zanedbávanej budovy. Potrebujeme opravi zatekajúcu strechu a vstupné
brány, ale aj natrie plot. To je len zlomok úloh,
ktoré sa nám ako podarí realizova iba s pridelenými finanènými prostriedkami bez tátnej
dotácie, prípadne bez pomoci sponzorov.

Spoloèenská kronika - Stupava
Narodili sa:
Tomá Kuboviè
Tomá Poláek

Anna Velèická, riadite¾ka M na Ruovej ulici
Opustili nás:
¼udmila Maroová /1932/
tefánia Sirotová /1920/
Frantiek Belzár /1921/
Anna Jánoová /1921/
Albert Maro /1920/

Oslobodenie prilo na jar

Váení spoluobèania!
Dnes uplynulo 58 rokov od udalostí, ktoré sa do dejín náho mesta zapísali ako oslobodenie Stupavy
od faistických vojsk. Pre nae mesto i okolie jar v roku 1945 priniesla koniec 2. svetovej vojny.
Napriek èasovému odstupu, napriek tomu, e rednú rady priamych úèastníkov tejto najhroznejej
vojny v dejinách ¾udstva, z generácie na generáciu zachovávame spomienky na tieto udalosti.
Na tomto mieste, ktoré bolo obnovené v minulom roku, si pripomíname pamiatku civilných obetí,
pamiatku naich obèanov, ktorí zahynuli poèas oslobodzovania Stupavy a okolia.
Kadá vojna prináa utrpenie nevinným ¾uïom, civilné obyvate¾stvo je suované vojnovým konfliktom a obete na ivotoch sú rovnako tragické ako obete bojovníkov na frontoch.
Uvedomujeme si to i dnes, kedy sme svedkami vojnového konfliktu v Iraku. Tak ako nie je dôleité,
e od udalostí v Stupave uplynulo 58 rokov, tak nie je dôleité ani to, e dnený vojnový konflikt
je od nás vzdialený tisícky kilometrov, utrpenie civilného obyvate¾stva je v kadej vojne rovnaké.
Máme to astie, e od druhej svetovej vojny sme nezaili útrapy vojny, e na naom území sa neodohrával krvavý konflikt s tragickými následkami. Táto skutoènos nás zaväzuje pripomína si pamiatku tých, ktorí poloili svoj ivot za nau slobodu, za ná ivot v mieri. Zároveò je naou povinnosou
by solidárni a humánni vo vzahu k trpiacim vo vojnových konfliktoch dneného sveta.
Váení spoluobèania, koniec druhej svetovej vojny, poráka faizmu nás zaväzuje, aby sme nikdy
nezabudli za akých obrovských obetí bol v Európe i vo svete nastolený mier. Naou povinnosou
je pripomína to najmä mladej generácii, ktorá je budúcnosou spoloènej Európy.
(z príhovoru primátora Ing. J. Belea na pietnej spomienke 4. 4. 2003)

Poïakovanie

Miestny spolok Slovenského Èerveného kría skupina 2 Stupava, uskutoènil
výroènú èlenskú schôdzu dòa 23.3.2003 v Retaurácii u p. Kubovièovej. Zúèastnilo sa 85 èlenov SÈK. Ako hostia boli pozvaní p. primátor mesta Stupavy
Ing. Ján Bele, riad. územného spolku SÈK Senec p. Anna Vrablecová. Ale
pre chorobu sa nemohli naej schôdze zúèastni. Privítali sme p. Filípkovú,
preds. I. skupiny, p. Mindákovú vedúcu Klubu dôchodcov v Stupave, p. Kovaèièovú, preds. SSD.
Schôdza bola obohatená kultúrnou vlokou detí z M Mást, pod vedením
p.uèite¾ky Nemcovej a iaèky zo Z kpt. Nálepku v Stupave.
Pani preds. Vígerová zhodnotila celoroènú prácu miestneho spolku Slovenského èerveného kría, bezplatných darcov krvi a informovala prítomných, e
v prípade potreby krvi, môu poiada miestny spolok SÈK 2 o krv pre operaèné zákroky a úrazy. Prvoradou úlohou MS SÈK je bezplatný odber krvi.
Touto prácou sa zaoberá refererentka BDK p.Daráová. V roku 2002 sme
získali 14 nových darcov z radov mládee. Spolu bolo 23 darcov ocenených.
Medzi nimi boli lx, 5x, 10x, 20x, 40x, 50x násobní bezplatní darcovia krvi. Za
tento humánny èin patrí vetkým darcom krvi ve¾ká vïaka.
Touto cestou ïakujeme vetkým sponzorom za peòané a vecné dary, ktorými
podporili miestny spolok SÈK.
Zároveò ïakujeme výboru MS SÈK za obetavnú prácu pre SÈK a vetkým
èlenom za úèas na výroènej èlenskej schôdzi.
Za výbor MS SÈK 2
Predseda - Vilma Vígerová, Referent pre BDK - Anna Daráová

Zaèala futbalová jar
Jarná èas tretej futbalovej ligy sa
zaèala 16. III. Na domácej pôde sme
privítali hráèov z Vrakune /dorastenci
sa stretli v predzápase s mustvom
Bernolákova /. Pre krátku rekapituláciu
si pripomeòme, e nai seniori po
prvýkrát vo svojej histórii hrajú v III.
lige. Po jesennej èasti získali 8 bodov a
patrí im 15. miesto.
Aby sme sa udrali v tejto nároènej súai, zimnej príprave sa venovala pozornos a h¾adali sa aj nové posily.
Mustvo naïalej povedie p. Milan Hrica.
K novým posilám patria: Jakubèek Milan /záloník/ prestup z Tomáova, Janetka Vladimír /obranca/ hosovanie
z M. Levár, Mráz Henrich /útoèník/
hosovanie zo Suchohradu, ebest
Juraj /obranca/ hosovanie z Lamaèa,
Kristian Ondru /útoèník/ hosovanie
z Gajar.
Na hosovanie do Lozorna odchádzajú
nai hráèi: Drakoviè Jozef a Jáno
Karol, do Studienky odchádza na hosovanie Peòaka.
Nieko¾ko výsledkov prípavných zápasov: Stupava-Èuòovo 2:2, Zohor-Stu-

pava 3:2, Senica-Stupava 3:0, Stupava-Ruinov "B" 0:0, Inter dor.- Stupava
1:1. Dorastenci po jesennej èasti s 32
bodmi skonèili na 3. mieste s bodovým odstup od lídra tabu¾ky. Prípravné
zápasy dorastencov: Rohoník-Stupava 2:3, Stupava-Ruinov ml.dor. 2:1,
Stupava-Vysoká p. M. 5:2, StupavaTrnávka 5:1 Stupava-Dúbravka 0:2,
Stupava- KP ml.dor. 3:2.
Rados na turnajoch nám urobili mládenícke drustvá. Starí iaci na Ekonom cupe obsadili 2. miesto, keï vo
finále prehrali na pokutové kopy. Najlepím strelcom turnaja bol ná Anton
alamún. Mladí iaci vo svojej kategórii turnaj Ekonom cup vyhrali - najlepím strelcom bol ná Ján Katona.
A do tretice prípravka vyhrala turnaj
v Malackách, kde opä najlepím strelcom sa stal ná hráè Stanislav Ondru.
Rozpis zápasov seniorského mustva:
V. kolo 13.IV. o 15,30 Stupava-Jablonec, VI. kolo 20.IV. o 16.00 SFM Senec- Stupava.
Futbalový klub sa teí na stretnutie
s Vami pri dobrom futbale.
-ka-

ijeme enem ráz

Mari Pilná zo Stupavy je obyèajná dôchodkyòa so zdravým sedliackym
rozumom a úsudkom, irokou duou a srdcom na správnom mieste. Vie
kam patrí a kde má svoje korene. Jej záitky na hranici absurdity a
grotesky nás rozosmejú, ale keï sa na ne pozrieme lepie, prídeme na
to, e sú to aj nae príbehy. Lene kým väèina z nás ich berie ako traumu a pôvodcu stresu, Mari sa na ne díva inými oèami. Lebo ona u vie
o ivote svoje. Ak sa sami nebudeme ratova, nikto nás neoratuje...
Autor napísal texty záhoráètinou, ktorá im dodáva osobitý pôvab mnostvom prirovnaní a frazeologizmov, na ktoré sa pomaly zabúda. Nezáhorákom môe spôsobova trochu problémy èítanie takéhoto textu,ale
autor odporúèa,aby sa knika èítala nahlas.Vyskúala som to s úspe-

chom.Dobrosrdeèný humor pohladí duu a poteklí bránicu...
(Kniná revue, recenzia Konc jak ivé)
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Podpajtúnske zvesti
ad: Vinohrady, vinohrady...

Je poteite¾né, keï do redakcie prichádzajú listy ako reakcie na to, èo si èitatelia mohli
preèíta. Na èlánok Vinohrady, vinohrady, ktorý bol uverejnený v minulom èísle prilo
viacero reakcií od tých pozitívnych a po anonymy. Uverejòujeme stanovisko
Spoloèenstva vlastníkov pôdy v Stupave, za ktoré reagoval na èlánok riadite¾ p.
¼udovít Tóth.
Váení èitatelia Podpajtúnskych zvestí, so záujmom sme si preèítali èlánok na tému
stupavských vinohradov. Napriek tomu, e sme v texte neboli priamo oznaèení za
pôvodcov skazy, ktorá zlikvidovala vinice i vinohradnícku tradíciu (v zaèiatkoch tohto
stavu nae zdruenie ete neexistovalo) povaujem za dôleité, ako po¾nohospodár,
reagova. Dnes sa skutoène vinice bývalého tátneho majetku nachádzajú v tak
alostnom stave, e kadý dobrý ro¾ník, vinohradník a hospodár musí nad nimi zaplaka. Treba sa vak opýta, preèo je tomu tak. Nu podstata problému spoèíva vo vlastníckych vzahoch. Vinice boli vysadené a zaloené ete pred rokom 1989, na
pozemkoch, ktoré dnes patria konkrétnym vlastníkom. Viniè je pätnásroèná kultúra,
èo znamená, e jej ivotnos a výnosnos je 15 rokov. V roku 1998 zaèal proces kedy
vlastníci pozemkov vstúpili do viníc. Tieto vinice boli v tej dobe sedemroèné, zaèali
rodi a vraca vloené investície. Súkromné vlastníctvo je vak posvätné a vtedy bolo
rozhodnuté v prospech vlastníkov pozemkov. Majite¾om sa vrátili pozemky a proces
pokraèoval ïalej.
Lene môe hospodár investova do výroby, do pestovania vinièa, keï nevie, èo ho z
roka na rok èaká? V tomto zohralo svoju úlohu i mesto a samospráva. Rozhodli o
zmenách územného plánu a zo dòa na deò boli z po¾nospodárskej pôdy - vinohradov
stavebné pozemky. Mono to bola dobrá politika v prospech obèanov, aby získali
naspä svoje majetky, pozemky na stavbu domov pre svoje deti a podobne. To vetko
sa dá pochopi, ale v tomto momente sa zaèína skaza stupavských viníc! Lokality,
ktoré sa spomínajú v èlánku za Inchebou, Dzíleèky - tie sú predsa u vytipované na
individuálnu výstavbu, pozemky skupujú realitné kancelárie - lebo sa tu bude stava.
Nemôe nikto èaka od nás, aby sme sa venovali vinohradom, ktorých osud je
speèatený.
Vec má vak i druhú stránku. Nemenej dôleitý je i stav krajiny a skutoène vinohrady
patrili k tomuto regiónu a Stupavský rajón je evidovaný vo vetkých vinárskych a
vinohradníckych encyklopédiách. Máme záujem pomôc zachova túto kultúru i tradíciu v Stupave, ale potrebujeme na to podporu zo strany mesta. Tá môe spoèíva
aspoò v tom, e sa zachová aspoò èas územia na juných svahoch Malých Karpát
na vinohrady a to tak, e bude táto mestom chránená lokalita súèasou nového územného plánu. Nie som rodený Stupavèan, ale kadý, kto má aspoò trochu citu a vzah
k pôde a kultúre musí mi da za pravdu, e zánik vinohradov bude nenávratnou
kodou. Práve touto èasou Stupavy - pod junými svahmi Karpát, prechádza "pútnicka cesta" do Marianky. Lemujú ju kaplnky, boie muky, kríe, pri ceste konèia
pekne obrobené mástske humná... A keby tak z ¾avej strany cesty, po svahoch sa
vlnili vinohrady - to by bolo dedièstvo pre budúce generácie Stupavèanov ! Zamyslite
sa páni poslanci i obèania tohto mesta a zachráòme tradíciu , ktorá je u dnes odsúdená na zánik. Myslite aspoò tak, ako musí myslie vinohradník - aspoò pätnás rokov
dopredu...
¼udovít Tóth

Riadková inzercia
l Prenajmem 30 m2 za úèelom
kancelárskych a obchodných
priestorov v Stupave na Hlavnej
ul. 57. Ihneï. 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 Kaviareò "V ULIÈKE" na Hlavnej 57 príjme èaníka s nástupom ihneï. Informácie v kaviari.

lKúpim kovovú nádobu na zachytávanie daïovej vody (8 - 10
tis. litrov) v Stupave a blízkom
okolí. Tel.: 0903 888 564.
l Kúpim 1-izbový byt v OV v Stupave. Platím v hotovosti.
Mobil: 0904 851 558

Kúpim stavebný pozemok,
alebo rodinný dom
v Stupave.
Tel.: 0903 788 678
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Pozvánky na podujatia v Stupave
24. apríla
26. apríla
30. apríl
1.máj

8. máj
Navtívte
Výstava:

- seminár Monosti hospodárskej cezhraniènej
spolupráce (info: 02/ 6593 4312)
- 17.00 hod - Kultúrny dom
(vystúpenie folklórneho súboru Vienok)
- Stavanie máje pred Stupavskou krèmou
(hrajú Záhoráci)
- 14.30 hod. Futbalový zápas o pohár 1. mája
(hrajú starí páni a hádzanári - tadión TJ)
- 16.00 - Prvomájové popoludnie na Sedliackom
dvore pri KD - hrajú Trio z Borinky,
DJ Jano Borák, country skupina,
taneèné vystúpenia súborov pri KD
- STRUNOBRANIE
(regionálna súaná prehliadka country skupín)
Sedliacky dvor pri KD
výstavy:Ve¾konoèná výstava výiviek vo vestibule
Kultúrneho domu do 16. apríla.
"Ve¾konoèné abstrakcie" akad. mal. Eduarda
Kalického v Retaurácii Stupava do 11. mája.

Preèítali sme si
(Stupava) Klub Morava-March je na svete
V stupavskom Dome kultúry v stredu 26. marca oficiálne otvorili Klub Morava-March (M-M), ktorý vznikol z iniciatívy MsKSa MsÚ v Stupave s finanènou podporou Phare. Plánované aktivity novej intitúcie sú zamerané
najmä na rozvoj cezhraniènej spolupráce medzi regiónmi Dolného Rakúska
a Záhoria. Na slávnostnom otvorení klubu s azúèastnil ve¾vyslanec Rakúskej republiky v SR Martin Bolldorf, Bettina Poschl-Bubenicek, vedúca imuplzného centra pre cezhraniènú spoluprácu v Hohenau, podpredseda Bratislavského VÚC Milan Vakor a zástupcovia z oboch brehov rieky Moravy.
(Záhorák, è.14)
(Záhorská Bystrica) Relaxuje portovaním
- Aké sú hlavné priority pre toto volebné obdobie?
Vladimír Kuboviè, starosta ZB: Predovetkým pokraèova v zaèatej práci.
Ale tie máme ve¾a nových podnetov, ktoré sa objavili v posledných mesiacoch a ich naplnenie je urèitou výzvou. Väèina podnetov sa týka práve investiènej výstavby. Sluby obèanom stále kopírujú ten istý tandard a ¾udia
si viac cenia, keï sa vybuduje nieèo väèie.
(Veèerník)

Vae sny vám...

Stupava - V utorok 8. apríla bola oficiálne otvorená cestovná agentúra PREMIUM s.r.o. Nachádza
sa v priestoroch na Hlavnej è. 57 (vchod z ulice "Vyhnálkovej"). Miesto, kde sa kancelária nachádza
urèite nájdete pod¾a modro-bielej fasády, ktorá tak trochu evokuje farby juhoeurópskych destinácií. Napriek tomu, e poletoval sneh v príjemnom interiéri kancelárie môete vo¾ne sníva o dovolenke svojich snov... Mottom kancelárie je práve naplnenie vaich snov, ako povedala majite¾ka
spoloènosti Ing. Ingrid Lipnièanová "V príjemnom prostredí naej kancelárie, pri káve sa so zákazníkmi pozhovára o ich predstavách a vysnívanej dovolenke kolegyòa pani Spálová, vynikajúca
odborníèka v tomto obore, aby im poradila to najlepie z ponuky najúspenejích a najkvalitnejích
cestovných kancelárií, ktoré zastupujeme." Pod¾a jej slov, zákazník v kancelárii vybaví od poistenia
a po letenku vetko. Navye pod jednou strechou a pod¾a výberu z bohatej ponuky viacerých
kancelárií. Take váení, neváhajte a dajte svojím predstavám zelenú!
www.premiumsro.sk, tel: 02/ 6545 7025, 0904 900 926.
-ps-

Dobrý recepty na Ve¾kú noc
Pondelòajia náprava

Polovica sliepky, koreòová zelenina, mrkva, petrlen, zeler, kaleráb,
pór sa spolu varia, kým mäso nie je celkom mäkké a potom sa pridá
zelená vòa petrlenu a afran, ete povaríme asi 10 minút. Polievku
zlejeme a pijeme ráno po polievacom pondelku. Mäso a zeleninu
môeme ete vyui na rizoto, do ktorého môeme nastrúha trochu
(1 alebo 2 vajcia uvarené natvrdo) vajec, èo zostali z polievaèky.
Podávame s kapustovým alátom.
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