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

Slávnosti kapusty - DEÒ ZELÁ - 5. - 7. 10. 2001 - Stupava
Na slovíèko...

Nikto ani vo sne netuil, e po relatívne pokojnom prelome tisícroèí sa zrazu ocitneme pred
skutoènosou teroristického útoku proti USA.
Ako vetci politici, alebo aspoò prevaná väèina z nich tvrdia, e po tomto osudnom dni, bude
svet iný. Na to prídu aj tí, ktorí to netvrdia. Nedá
sa asi len tak pochopi, èo je to za ¾udí, ktorí sa
odhodlajú spácha takýto èin a obetujú svoj ivot. Nechceme si ani pripusti, e by sme boli
podobného èinu obeami. Pritom sme kadý deò
"obeami" teroristov v malom. Teror páchajú
predavaèi drog na naich deoch, teror páchajú
ochrancovia-výpalníci na podnikate¾och, teror
páchajú vandali nièiaci súkromný alebo spoloèný - obecný majetok. Zárodky teroru podporuje
v raste benevolencia, atmosféra bezbrannosti a
tolerancie vetkého, èo je silnejie, akoby dobre
maskované a utajené pred spravodlivým postihom. Mono je takéto prirovnanie a príli silné,
ale poriadok, dodriavanie noriem spoloènosti,
ktorá je demokratická, musí pouíva i represívne nástroje na tých a proti tým, ktorí sa nedokáu normám prispôsobi alebo podriadi. Ak
tak spoloènos nekoná, potom nastáva veobecný rozvrat a ten zaèína pochybovaním o tom, èi
platia zákony, èi obe má ancu na ochranu a
páchate¾a postihne spravodlivý trest. Chceme
by dôslední a spravodliví alebo zostaneme ¾ahostajní, váhaví, tolerantní k bezoèivosti a drzosti " malých teroristov". Nikto z tých ve¾kých
ani z tých meních neprestane pokúa trpezlivos, pokým nedostane príruèku a spravodlivý
trest. Kadá ¾ahostajnos, úmyselná bezmocnos je ïalou výzvou pre ich drzos a odvahu.
A obèan, ktorý je v demokratickej spoloènosti
najvyou autoritou, aspoò u nás, bezradne postáva a v kútiku due sa teí, ak má so vetkými
pokoj. A pritom v tom istom kútiku due ho
straí otázka - dokedy? A tak vykradnuté domy
a dvory, okradnuté stupavské dôchodkyne idúce
z nového cintorína, rozbité kridle na novej
stavbe pri Kultúrnom dome, vykradnutá a
rozbitá "Karkulka", dílerské hniezda, zlodeji a
bezdomovci ubytovaní v opustenej budove na
Devínskej ceste - sú brnkaním na nervy a otázkou, èi ete usilujeme o poriadok, bezpeènos a
ochranu obèana a jeho majetku ...

Organizátori podujatia vyhlasujú súaae

O najaiu hlavièku kapusty - výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vyhlasuje súa o najaiu hlavièku kapusty. Kapustu prípadne zeleninu, ovocie, kvety urèené na výstavu treba prinies do Kultúrneho domu vo tvrtok od
16.00 do 20.00 hodiny, prípadne v piatok od 8.00 do 12.00 hodiny. Výsledky súae budú vyhlásené v nede¾u 7.10. o 16.00 hodine. Info: 02/6593 4312

O najkrajie dyòové straidlo

Súané podmienky: súaia jednotlivci aj kolektívy. Dyòové straidlá treba prinies do Kultúrneho domu v Stupave v piatok 5. októbra najneskôr do 12.00 hodiny. Pri hodnotení sa kladie
dôraz na pouitie výhradne prírodných materiálov. Výstava bude otvorená od piatku do nedele. Výsledky súae budú vyhlásené v nede¾u 7.10. cca 16.00 hod. Info: 02/6593 4312.
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Deò zelá - slávnosti a festival Stupavy
Stupava - Prípravy na tohtoroèné Slávnosti kapusty - Deò zelá 2001
vrcholia. Ako keby aj poèasie - suché leto, chcelo ete napravi chybu
a na poslednú chví¾u zachráni tohtoroènú úrodu kapusty. Výdatný
dáï v týchto dòoch hojne pokropil polia i záhrady, dúfajme, e sa
poèasie na slávnosti umúdri. Intenzívne prebiehajú dokonèovacie práce na I. etape výstavby Sedliackeho dvora. Vïaka sponzorskej podpore a finanènej pomoci spoloènosti TONDACH Slovensko so sídlom
v Stupave, ktorá mestu darovala komplet strechu, spoloènosti Karoviè
Lozorno, ktorá vybudovala zadarmo javisko a mestu Tisovec, ktoré za
výhodnú cenu poskytlo drevo na stavbu, spoloènosti Slovbeton so
sídlom v Stupave za poskytnutie èasti betónu zadarmo, sa stavba
postupne realizuje. Nemono zabudnú ani na z¾avy, ktoré poskytli
spoloènosti PREMAC - dlaba a spoloènos Petex. Za nimi nechceli
zaosta niektoré domáce firmy - Cevaservis, Spojovací materiál - A.
Stankovský, Fa-la-dro J. Pír, Kamenárstvo Kostka, vodointalaèné a
kúrenárske práce Ján Rác, klampiarske práce Ladislav Rác, firma
Roberta Daráa atï. Stupavèania sa zastavovali pri stavbe, aby videli,
ako stavba doslovne zo dòa na deò rastie. Stavbu realizuje firma
Miroslava Ráca zo Stupavy, dodavate¾sky sa na nej podie¾a stavebná
firma Milana Havlíka zo Stupavy a práve oni sú tým motorom a zárukou, e Sedliacky dvor prichýli návtevníkov tohtoroèných Slávností
kapusty. Autorom projektu je projekèná kancelária Ing. M. Belea v
Lozorne. Organizátori - Mesto Stupava a Mestské kultúrne stredisko
Stupava pripravili na Deò zelá bohatý program. Pochopite¾ne, e tomu
zodpovedajú aj náklady. Nebolo by moné slávnosti zorganizova bez
podpory firiem ako sú TONDACH Slovensko (oficiálny partner podujatia), spoloènosti SIBAMAC, spoloènosti Hamé Slovakia plus,
Zdruenia vlastníkov pôdy a.s. Stupava, Hílek a.s., PSS a.s. a ïalích.
Okrem toho podujatie podporili firmy, obchody a prevádzky sluieb v

Stupave a okolí tým, e pripravili v èase od 1.10 do 10.10. pre
vetkých zákazníkov rad zliav pri nákupe tovaru a sluieb. Z¾avy môe
vyui kadý, kto si zakúpi VSTUPENKU - KARTU výhod, ktorá sa
predáva za 60 korún a platí ako vstupenka na sobotu a nede¾u. Okrem
toho je na vstupenke ústriok - kupón na 1 pivo zadarmo, ktoré venuje ïalí sponzor podujatia pivovar CORGOÒ - Heineken Slovakia. Na
otázku, èi je nutné, aby sa vyberalo vstupné, musí poveda, e áno, aj
keï je to len symbolický príspevok na podujatie. Deti a dôchodcovia
zaplatia na dva dni vstupenku v hodnote 20 korún.
DEÒ ZELÁ 2001 podporili:

Novinový stánok KLAS, Hviezdoslavova 21
RYBÁRSKE POTREBY - Jánoík, Hviezdoslavova 91
Kaderníctvo HANA, Ruová 1002/14
PROFI-NÁRADIE, Karol Kostka, Hviezdoslavova 41
AERZEN SLOWAKIA, s.r.o. Mariánska 17
PREVAL, s.r.o., Mariánska 88
OBCHODNÝ DOM STUPAVA - Hlavná 592/1

Dominium
Retaurácia a kaviareò
Stupava - Mlynská 4

Od októbra si Vás dovo¾ujeme pozva
na posedenie v príjemnom prostredí
naej novootvorenej retaurácie.
Otvorené: 1000 - 2200 hod.

tel.: 0904/ 610 972
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Sprievodca Slávnosami

Program Slávností kapusty - Deò zelá 2001
Stupava 1. - 10.októbra 2001
Organizátori: Mesto Stupava, Mestské kultúrne stredisko Stupava
Spoluorganizátori: ZO SZZ Stupava, Zdruenie Magna via - Stupava a okolie

Oficiálny partner podujatia

Deò zelá 5. - 7. októbra 2001
pri Kultúrnom dome, ulice Mlynská a Agátová
5.október - piatok
15.30 - Zvolávaèka - koncerty v centre mesta mládenícka
skupina Vega zo Zohoru vystúpi pri Drogérii,
Trio z Borinky - pri Slovenskej sporite¾ni - Zdravotnícka ul.,
Charlie Band, Alan Mikuek - ul. Marcheggská pred "Vesnou" sponzoruje firma Bobo (bude pivo aj gulá a predstavte si, e
zadarmo)

Sprievodné podujatia od 1.10. do 10.10. - výstavy v Stupave
Výstava aranovaných suchých kvetov - aranér Jaro Uher
vernisá: utorok 2.10. o 18.00 hod. otvorené do 7.10.2001,
denne od 11.00 do 19.00 hod. výstava je predajná
Ester Hartmanová - Hajpródske impresie (výstava fotografií)
v Kultúrnom dome, vernisá 5.10. o 18.30 hod. výstava otvorená
poèas podujatia

18.00 - Otvorenie areálu slávností "Sedliacky dvor", koncert
mestskej dychovej hudby Veselá muzika zo Stupavy,
¾udová zábava s dychovou hudbou Borovienka

Výstava výtvarníèky Ivety Mihálikovej - Stupavská
krèma,námestie Slovenského povstania, vernisá streda 3.10.
o 18.00 hod. otvorená denne do 7.10.2001, výstava je predajná

18.00 - 19.00 Otvorenie výstav: Úroda 2001,
Výstava a súa Najkrajie dyòové straidlo,
Výstava Remeslá (výstavná sieò KD - predaj výrobkov, predaj
záhoráckeho slovníèka Magdalény Dovièièovej a knihy receptov
Kapustnice a kapustové polievky)
Prezentaèná výstava Zdruenia Magna via - vestibula Kultúrneho
domu

Prezentácia knihy receptov Kapustnice a kapustové polievky
autorov Kontantína a Mareka Èulenovcov - Stupavská krèma,
námestie Slovenského povstania, streda 3.10. o 18.00 hod.
Ochutnávka dobrej kapustnice.

6. október - sobota
od 8.00 - Stupavský jesenný jarmok - areál trhoviska a ulica
Mlynská
10.00 - Koncert Petra Nagya a duo Tweens, moderuje Andrej
Bièan, v programe vystúpia taneèné skupiny MODAN a KEYWILL
11.30 - 13.00 koncert dychovej hudby Hradovanka z Tisovca
a dychovej hudby pri ZU Stupava, koncert skupiny Keltieg
(keltská hudba) v Remeselníckej osade
13.00 - Slávnostné otvorenie Dòa zelá, príchod záhoráckeho
krá¾a Alojza I. Sekulského
Pozdravy susedov - úèinkujú súbory enský spevácky zbor
Nevädza zo Stupavy, muský spevácky zbor S. Daxnera z
Tisovca, spevácky súbor zo Záhorskej Bystrice, Paaki a rouice
z Devínskej Novej Vsi, spevácky zbor zo Zohoru, Trio z Marianky,
enský spevácky zbor z Lozorna, folklórny súbor
z Kuklova, Trio z Borinky
18.00 - Veselá muzika a jej hos dychová hudba Buèkovanka
z Nového Mesta nad Váhom s ¾udovým rozprávaèom strýcom
Lajoom, ¾udová veselica
7. október - nede¾a
10.45 - Slávnostná svätá oma s poïakovaním za úrodu, úèinkuje spevácky zbor Glória zo Zohoru - farský kostol v Stupave
14.00 - Detský folklórny súbor Vienok
16.00 - dychová hudba Záhorienka a Jirka Helán, Joka mukaø
a cimbál Petra Olivu
18.00- stupavská rocková skupina Prominenti
19.30 - koncert skupiny VIDIEK - Janko Kuric
20.30 - ohòostroj

Výstava rezbára Alojza Machaja - nádvorie Pizzerie Ponteroso,
Hlavná ulica,otvorená od 2.10. do 10.10. denne od 11.00 do
22.00 hod.
Dni záhoráckej kuchyne od 1.10 do 10.10. 2001
Retaurácia Stupava, Hlavná ulica
Stupavská krèma, nám. Slovenského povstania
U zlatého jeleòa, Hlavná ulica
Kongrescentrum hotel Stupava, Nová ulica
Propagaèné podujatie Zdruenia pre podporu turizmu
MAGNA VIA Stupava a okolie a prezentácia národného parku
Nationalpark Donau - Auen (Rakúsko) vestibula Kultúrneho
domu v dòoch 5.-7.10.
Remeselnícka osada pri Kultúrnom dome (5.-7.10.)
Ukáky remesiel, vystúpenia skupiny historického ermu
URSUS, koncert skupiny Keltieg, ohòová show,historická
kuchyòa - ukáky remesiel, predaj výrobkov
Parkoviská
Platené, stráené parkovisko - ulica Agátová pri Kultúrnom dome
vo dvore bývalého ÈSAD
Plocha za Kultúrnym domom - parkovisko vyhradené pre úèinkujúcich

ZDRUENIE STUPAVSKÝCH
VLASTNÍKOV PÔDY a.s.
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Záhorská Bystrica

Aká bude záhrada spomienok a pokoja?

Pomaly, tíko zaèalo pada lístie, ako vtáci, keï v podveèernom tichu
rozumia krídlami oblohu. Na kopci nad Záhorskou Bystricou je velebné
ticho, tu odpoèívajú tí, ktorí nás predili a bez ktorých by sme tu neboli ani
my.
Kultúra medzi¾udských vzahov sa pozná aj pod¾a toho, ako sme schopní dodriava tradície. Mnohí z nás s vïakou postoja na cintoríne nad
hrobmi svojich blízkych a tých, na ktorých hodno spomína, èi u pre
to,aby si pripomenuli ich výnimoènú dobrotu, lásku a obetavos, alebo ich
trpký osud, ktorý je pre nich výstrahou a pouèením, alebo mono pre to,
e ukázali cestu nám ostatným. Vzah k nim vyjadrujú aj nápisy na ich
hroboch." Zastav krok tu vedla idúci, pozri lúko moje chladnú zem, aj
tvoja zbledne tvár kvitnúci, já su tu, aj ty prinde sem," "Boh vymeral ivot
tebe, kto sa a viac dovolá, spi diea v chladnom hrobe, kým a anjel
zavolá, " "Od Boha milovaní, zomierajú mladí " a mnoho ïalích.
Marianum, ktoré spravuje ná cintorín, urobilo vetko pre to, aby vyzeral pekne.Ostrihali kríky, aby vyzerali kultivovane a nezavadzali, pokosili
trávu medzi hrobmi a zmizli aj divoké porasty. Ako dobre nám padne, keï
sa k pomníku svojich drahých nemusíme prediera pomedzi pichliaèe a
hútinu. Radi si tu i posedíme a pospomíname, tu si obèas uvedomíme aj
skutoèné ¾udské hodnoty, aké nezmyse¾né a podenkové je naháòanie sa
za kadeèím.
Vimli ste si, e sú opravené a znovu natreté lavièky, na ktorých si
môeme posedie, ich okolie u neruí prebytoèná zemina a zbytky
starých pomníkov, aj tie dalo Marianum vyviez. Opravený je aj múrik pri
plote a pribudli aj dva nové koe na odpadky. Kontajner je tu na väèie
neèistoty, veríme vetci, e sa nám spoloène podarí udra vetko také
èisté ako to bolo po týchto zásahoch.
Obdivujeme èistotu a poriadok inde, máme ho radi aj okolo seba, hlavne
tam kde si tak trochu robíme poriadok aj v dui pri spomienkach na svojich drahých.Mali by sme dba ,aby sme si ho udrali.
Uprava cintorína stála pekný peniaz,èaká nás ete oprava múrika z
vonkajej strany i úprava chodníkov. Bude to Marianum stá dos
finanèných prostriedkov, pridajme k tomu aj svoj diel tým, e tu budeme
udriava poriadok a èistotu.

Úsporné opatrenia sa dotkli aj polície
Váení obèania, nie je to tak dávno,
èo sme vám prináali správy o tom,
e má polícia MOBIL, na ktorý môete zavola. Od 30 júna 2001 to
vak u nie je tak, èíslo je zruené a
nai policajti u tu nie sú, ak nieèo
potrebujete treba vola do Dúbravky
na policajnú stanicu, kam teraz
patríme.V minulosti sme sa neraz
saovali, e nie sú tam, kde by mali
by ale vdy tam, kde netreba. Nu
teraz sú tu len v rámci pravidelných
kontrol. Èo z toho pre nás plynie?
To, e by sme sa mali okolo seba viac
obzera, alebo budeme takí ve¾korysí, e sa budeme takto nedobrovo¾ne
deli o to svoje s kadekým. Nehnevá
vás to?
Vetci poukazujeme na to , ako by
to vetko malo by a fungova, ja si
vak kladiem otázku. Nebojíme sa o
ivoty svojich blízkych, keï dovolíme, aby z nezmyselnej túby po nièení boli zdemolované a odstránené
dopravné znaèky. Len za minulé obdobie ich bolo takto postihnutých
pätnás. Èo keï toho kazisveta postihne pani náhoda, ktorá je ako sa
vraví v porekadle b...., a v dôsledku
toho havaruje jeho otec alebo mama, èi jeho milá? Èo potom, celý

Èo najdete na internetovej stránke?

Pozdrav kolákom

Záhorská Bystrica má na internete vytvorenú stránku pod názvom
www.zahorskabystrica.sk. Nájdete na nej tieto údaje: úvod, históriu, starosta, samospráva, informácie, podujatia, podnikatelia, fotogaléria, mapa.
Stránka sa bude aktuálne dop¾na a rozirova. Veríme, e aj takýmto spôsobom umoníme, èo najrychlejie odovzdávanie informácií naim obèanom.

Prázdniny sa skonèili a tretieho septembra ste vykroèili do nového
kolského roka 2001 - 2002. Opä je tu september, opä je tu výzva
popasova sa s novými vedomosami, prekroèi prach èohosi nového,
ïalieho a pomaly uskutoèòova svoje sny o budúcnosti. My vetci, ktorí
vás kadodenne stretávame vám prajeme na vaej ceste do kôlky,
koly, èi uèilia, ve¾a síl, tvorivého ducha, málo smoly a ve¾a dobrých
známok.
Vaim pedagógom prajeme samých pozorných iakov, nádej na to, e
sa problémy kôl budú riei a nielen o nich hovori a hlavne, aby vám
mohli da to najdôleitejie, kvalitné a dobré vedomosti.
/Skog/

Boli sme v Brumoviciach
Bolo krásne sobotnajie ráno trnásteho júla a
k autobusu pred Miestnym úradom sa schádzali
portovci i fanúikovia. Nálada bola výborná,
heslo dòa "Výhra je naa a nikdy inak". O desiatej hodine autobus vyrazil vpred do naej druobnej obce Brumovice. Pripravili sme si okrem
dobrej nálady aj pasy a teili sme sa na to, èo
bude.Vetko prebehlo hladko. Neuplynulo ve¾a
èasu a my po väèích, meních dohadoch, èi prís
z¾ava , èi sprava sme sa ocitli v Brumoviciach.
Srdeèné privítanie nás èakalo hneï na poèiatku,
a sme upodozrievali starostu, e mal pred
dedinou spravodajský oddiel,ktorý mal zahlási,
e u sme tu. Najskôr sme si prezreli výstavu
výiviek a rôznych druhov ruèných prác. Bola
prekrásna, snúbilo sa tu staré s novým v harmonickej symbióze.Potom sme sa ubytovali v
peknom zariadení a prilo sobotné popoludnie,
portovci na ihrisku ukázali svoje kvality. Prvý
zápas Záhorská Bystrica - Brumovice skonèil

ivot bude u robi dobrotu? Zamyslime sa trochu nad tým, èo sa deje
okolo nás, lebo dôsledky postihnu
nás vetkých.
Nie sú to iba dopravné znaèky, èo
nás trápia. Dakto sa dobre nabalil aj
na naom spoloènom majetku. Ako
je moné, e niekto vykradol poiarnu zbrojnicu a ukradol poiarny rebrík a halogénovú lampu, nielene
nás okradol o 15000.- Sk ale viete si
predstavi, e by horelo a vá dom by
vyhorel, lebo by sa nebolo ako
dosta na strechu? A to tie nie je
vetko. Tak isto z Miestneho úradu
ukradol alebo ukradli, krovinorez,
tri kosaèky, nabíjaèku, kompresor,
nonice na ivý plot v hodnote
84700.- Sk. V spoloèenskom dome
zasa zmizlo ozvuèovacie zariadenie,
reproduktory, pätoro dverí a to za
40000.- Sk. Pekná kopa vecí, vak?
Nedá sa odnies v take ani vo
vrecku. To si skutoène nik nevimol,
e sa nieèo deje? Vetci na to
doplatíme a je to v nás nechodi so
zaviazanými oèami, èo je naozaj
pohodlnejie ale pozrite sa èo nás to
stojí. Vímajme si okolo seba, èo sa
deje a nebudeme musie dopláca.
(Zo záznamov MÚ MÈ ZB)

Chodník je od macochy?

0:4. Nai mohli by na svoj výkon pyní. Bolo to
zápolenie ako sa patrí. Hral aj starosta Kuboviè
a obetavo pracoval s loptou a to súperovi zaèalo vadi a riadne ho zobral. I keï trochu krívajúc obhajoval èes svojej obce statoène.
Veèer bola zábava, vetko pripravili mladí,sami
postavili pódium, do stredu dali Máj a podeò
najvrchnejí vincúr demión. Naberal z neho iba
on. Stárek, vrchný velite¾ mladých vetko nenápadne riadil a veru nenaiel sa frajer, ktorý by
sa na neho vyahoval. Bolo a obdivuhodné ako
mali vetko perfektne zorganizované a ako im
to lo. Prekrásny bol aj chorovod a tance, ktorými otvárali túto slávnos, a nás dua zabolela,
èo sme si priali, aby aj nai mladí tak trochu prevzali iniciatívu u nás. Na druhý deò sme sa
zúèastnili svätej ome, ktorá bola nielen
slávnostná ale aj dojímavo blízka. Nakoniec sme
ete vykonali návtevy u naich staronových
priate¾ov a po rozlúèke sme sa uberali domov.
Plní krásnych záitkov so elením, e sa opä
stretneme.

Naa Mestská èas krásnie a neustále sa vylepuje. Stavajú sa tu nové domy, renovujú staré, skrá¾ujú
sa verejné priestranstvá. Na prvý poh¾ad ideálny stav. Skutoènos je vak ove¾a prozaickejia, stále sa ete
nevieme zbavi niektorých neduhov, ktoré otravujú ivot nám i okoliu.
V tomto èlánku by sme chceli pripomenú znenie zákona, ktorý vonkoncom nie je nový a teda u sme
si naò mohli aj zvyknú. Je to zákon è. 377/1990 , ku ktorému bolo vypracované a schválené veobecné záväzné nariadenie è. 2 /1991 a v òom v § 5 odstavec 1 hovorí cit. "Chodník je kadá komunikácia
slúiaca chodcom a to buï samostatná alebo oddelená od komunikácie výkovo - obrubníkom. Na miestach, kde nie je chodník vyznaèený, treba èisti pruh o írke 1,5 m priliehajúci k nehnute¾nosti." §2 toho
istého nariadenia ïalej hovorí, cit. "Majite¾, uivate¾, alebo správca nehnute¾nosti, v súvisle zastavanej
èasti je povinný èisti chodník v celej jeho írke. Chodník hranièí s nehnute¾nosou i vtedy, ak medzi
nehnute¾nosami a chodníkom je pruh pozemku slúiaci na iný úèel napr. zeleò. Za chodník sa povaujú
aj schody." To¾ko citované nariadenie. Naozaj ho dodriavame? Nenútime svojich spoluobèanov k nedobrovo¾nej gymnastike? A èo èistota, èo poviete. Treba si uvedomi,e atraktívnos miesta je aj v tom, ako
naa obec vyzerá. Ten, kto povie, e komu sa tu nepáèi nech ide inde, okráda vlastne vetkých ostatných.
Ak si budeme dúcha iba svoju polievoèku, èoskoro zistíme, e je studená a má trpkú príchu, ale pevne
veríme, e to sa nestane a s tými, èo sa im nechce si u dáko poradíme. Veï najviac na neporiadok doplatia starí ¾udia a mamièky s koèíkmi a malými demi.

Deò ústavy

Prvého septembra sa na "Plácku " v Záhorskej Bystrici veèer rozhorela vatra na poèes
Dòa ústavy . Po¾ovnícke zdruenie Holý vrch - Lesy Slovenskej republiky darovali drevo
a vatru aj postavili. Poïakovanie patrí aj hasièom, ktorí dbali na zabezpeèenie poiarnych opatrení. Pre dobrú náladu vyhrávala Veselka z Lábu pod vedením Petra Veselého.
Zároveò bola aj hodová zábava, kede hody u nás sú v rovnakom èase. Nali sa aj
sponzori Pekáreò u Floriánka a AB - MAT s.r.o., Bufet Po¾ovník. Vydarená akcia priniesla zábavu a poteenie, i keï poèasie hrozilo vylia na tancujúcich peknú sprchu, ale
nestalo sa a opä sme sa stretli a radovali.
-Kultúrna komisia-

-4-

Podpajtúnske zvesti
Tretí roèník - pretekov malotraktorov do kopca

Stupava - Èas neúprosne letí a v Stupave sa konal u tretí roèník medzinárodných
Majstrovstiev ÈESKOSLOVENSKA v pretekoch malotraktorov do vrchu známych
pod názvom Ecce Terra. Stupavské jesenné kolo patrí medzi podujatia, ktoré
akoby avízovali jesenné práce v záhradách a na poliach a tým nepriamo i slávnosti venované "zelú". Aj pôvodný zámer organizátorov bol pripravi verejnos na
stupavské "zelobranie" aj týmto podujatím. Nezaostalo v nièom za minulými
roèníkmi jediná a to podstatná zmena bola v poèasí, ktoré tento rok pretekom
neprialo. Dve brigády èlenov stupavskej organizácie Ecce Terra Slovensko, má tu
mimochodom aj sídlo, boli zamerané na prípravu trate, úpravu okolia, aby bolo
vetko pripravené vèas a niè ich neprekvapilo. Výsledkom ich práce je úprava
okolia cesty k amfiteátru Borník, kde sa podarilo s materiálnou pomocou MsPTS
Stupa-va upravi aspoò aký - taký chodníèek, pokosi bodliaky, odstráni konáre
a iné smetie pri tejto ceste. Priebeh pretekov mal pevne v rukách hlavný rozhodca Milan Gramblièka st., ktorý si riadil pretekárov i poriadok na trati. Napriek
nepriaznivému poèasiu, ktoré sa podpísalo najmä na tréningových jazdách a
bohuia¾ i úèasti fanúikov (napokon ich bolo skutoène dos), preteky boli v pohode v "suchu". Skutoène, poèas pretekov nepralo, zmokli len ceny a krátko po
vyhlásení výsledkov aj vatra.
Preteky by asi neboli, keby nebolo podpory sponzorov a reklamných partnerov.
Poïakovanie patrí naím dlhoroèným partnerom - spoloènosti TRANSPETROL,
Slovenskej poisovni a.s. a tie výrobcovi malotraktorov na Slovensku spoloènosti POLNOTECH Povaská Bystrica. Za podporu ïalej ïakujeme firmám:
Champion Bratislava, EURO - VAT, VARTA, LIBRA s.r.o., Prvá stavebná
sporite¾òa a.s., Stein Bratislava, fa Merc - Servis TAPS - Autocentrum, MsPTS
Stupava, kamarátovi Jozefovi Gerthoferovi - Kníhtlaè Zohor, Ing. Vladimírovi
Slezákovi, stupavským dobrovo¾ným poiarnikom, èlenkám SÈK, MUDr.
Vojtechovi Erdélyimu, Frantikovi Obadalovi, kuchárovi Janovi Örimu a jeho
pomocníèkam Zlatke Obadalovej a Zdenke Amslerovej za výborný gulá, p. Eve
Lachkovièovej a p. Mariánovi Kralovièovi za elektriku, KST Stupava - Ivanovi
Kubovièovi, Petrovi Hasoòovi, Jozefovi krovanovi za prípravu vatry, prísluníkom OO PZ SR Stupava, p. Jozefovi Pírovi - Fa - la - dro. Osobitne ïakujeme
Milanovi Havlíkovi za sponzorské postavenie tribúny, Jankovi Borákovi za
dlhoroènú spoluprácu a kvalitné ozvuèenie podujatia, èeským kolegom
Jaroslavovi Babáèkovi a Bohuovi Fajtovi za èasomieru, Romanovi Bomboovi zo
Slovenského rozhlasu za perfektné komentovanie pretekov, taneènej skupine
Keywill za kultúrny program. Preteky by sa neuskutoènili bez Pavla Veselého a
Duana Brbúcha, Michala Mukáta, Tibora Tomkovièa, tefana a Vlastu
Balogovcov, Pa¾a, Milana a Igora Veselých, ¼uda Bocána, Domina Záreckého,
tefana Brbúcha, Bohua Freya, Martina Krajèíra, naej Majky Stríbrnskej,
Milana Gramblièku st., Milana a ¼uboa Gramblièkovcov, p. Vladimíra
Havránka, vojakov z neïalekej posádky. Nad poriadkom pri tartovacej listine
dbali ¼udka Mózová a Mária Korcová, nad regulérnosou pretekov hlavný
rozhodca Milan Gramblièka st.
Zvlá si váime podporu primátora mesta Stupava Ing. Daráa a starostu obce
Bílovice nad Svitavou p. Klevetu, ktorý je spolu s ïalími obèanmi z Bílovic
pravidelným hosom podujatia v Stupave.
To¾ko ochotných ¾udí prispelo k tomu, aby preteky v Stupave úspene zavàili svoj
tvrtý roèník. Drme si palce s èeským partnerom ECCE TERRA Bílovice nad
Svitavou, aby sa nám spoloène podarilo udra tradíciu pretekov malotraktorov i
do budúcich rokov.
výbor ECCE TERRA

Výsledky z Pretekov ECCE TERRA Stupava pod¾a kategórii
Kategória T1
1. tefan Kováè
2. Stanislav Chudý
3. Peter Lika
4. Tibor Vaina

5. Ale Kováø
6. Vìra Novotná
7. Marian upa
8. Antoním Janèík
9. Pavel Gruber

Kategória A3
1. ¼ubo Gramblièka
2. Milan Gramblièka
3. Ing.Ján Paulíni
4. Tomá Mioviè
5. Michal Mukát
6. Mária Stríbrnská

Kategória S
1. Ján Zako
2. Milan Kodèík
3. Ing.Ján Paulíni
4. Josef Zavadil
5. Ondrej Machara
6. Tomá Mioviè
7. Marian upa

Kategória A2
1. Ferdinand Miko
2. Michal Zako
3. tefan Brbúch
4. Frantiek pánik

Predstavili dopravný generel
Stupava - Najväèím problémom mesta je katastrofická dopravná
situácia. Petièné akcie, verejné prerokovávania vetkých moných
zámerov, petície a sanosti obèanov ijúcich na rôznych miestach
Stupavy, nerieite¾nos situácie tak, aby nové rieenie neprinieslo
ïalie problémy - to vetko podnietilo poslancov k rozhodnutiu zada
vypracovanie dopravného generelu, komplexného rieenia situácie
dnes i v budúcnosti. Primátor vypracovaním generelu, poveril firmu
INKO - Karol melík. Na iados poslancov a po prerokovaní v
dopravno-bezpeènostnej komisii bol na zasadnutie MsZ pozvaný
spracovate¾ dopravného generelu p. Karol melík. Dopravný generel
bol zameraný na zmapovanie miestnych komunikácií, dopravné
znaèenie, zmapovanie chodníkov, parkovacích plôch, osobitná
pozornos bola venovaná zaaenosti miestnych komunikácií ulica
Marcheggská, Záhradná, Cementárenská, Vajanského, eleznièná a
kolská. Generel neobsahoval rozpoèet na realizáciu odporúèaní,
preto dokument poslanci vzali len na vedomie a bol postúpený k
verejnému pripomienkovaniu do 20. septembra t.r.
Opýtali sme sa za vás ...
PaedDr. Milana Gramblièku, predsedu dopravno - bezpeènostnej a
protidrogovej komisie pri MsZ Stupava
Ako hodnotíte dopravný generel a aký bude jeho ïalí osud?
- Generel predstavuje komplexné rieenie dopravnej situácie na
miestnych komunikáciách, teda nie na hlavnej ceste, aby niekto
neoèakával, e na jeho základe vylúèime nákladnú dopravu z centra
mesta. My sme zadali úlohu, aby odborníci vyrieili kritickú situáciu
na naich cestách, najmä v okolí Cevaservisu, ktorý sa stáva neoficiálnym priemyselným parkom na území Stupavy. Z tejto èasti mesta
prichádzali aj prichádza najviac saností a výhrad obèanov. Generel
situáciu riei v nieko¾kých alternatívach, isté je, e betónová cesta,
ktorá bola vybudovaná ete pre cementáreò, je zo vetkých najlepia,
s najkvalitnejím povrchom i podloím. Ak by sa uvaovalo s rozdelením zaaenia, musí sa poveda aj to, e ostatné komunikácie ako
sú Lipová, Vajanského alebo aj eleznièná potrebujú rozsiahlu
rekontrukciu, aby vyhoveli predpokladanej záai. Dôleitým výstupom generelu je pasportizácia dopravných znaèiek na miestnych
komunikáciách. Stále poèúvame sanosti obèanov na nepreh¾adné
znaèenie, tam kde niekto znaèky znièil alebo ukradol zostali len
ståpiky, vznikajú nové ulice a nové situácie, ktoré je treba riei. Po
dopracovaní generelu bude o òom rokova mestské zastupite¾stvo.
Ak túto úlohu berieme váne, musíme ráta i s tým, e sa bude realizova, èo sa nevyhnutne premietne do rozpoètu na budúci rok. Potom
bude ma generel zmysel a príde i k zlepeniu ivotných podmienok
v Stupave.

Najlepí èas: 23,17 sek.
Dåka trate: 235m
Najrýchlejí stupavèan:
Lubo Gramblièka - 24,38
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Podpajtúnske zvesti

Keï krá¾ nesie svoju kou na trh
By tak krá¾om... Kto aspoò raz nesníval o tom, ma sa krá¾ovsky, by
krá¾om aspoò na chví¾u? By krá¾om je výsada i ve¾ká zodpovednos,
aspoò tak to uèia dejiny. Stá na piedestáli, by stredobodom pozornosti, na oèiach kritiky, pod útokmi médií i paparazzov - to je údel súèasných monarchov. A tak kde bolo tam bolo, bolo to na Záhorí, kde nikto
nikdy ani o krá¾ovi neslýchal, kde ho nikto nikdy ivého nevidel - zjavil
sa krá¾... Na Kamennom Mlyne poèas folklórnych slávností bol 8. júla
ustanovený - korunovaný prvý záhorácky krá¾ Alojz I. - Sekulský. Mu
v najlepích rokoch, úspený podnikate¾ Ing. Alojz Hetera. Médiá
venovali pozornos jeho korunovácií a h¾adali v nej senzáciu i drobné
pinky, ktorými sa snaili okoreni túto záhorácku recesiu. Aj keï netreba taji, e korunovácia bola inpirovaná recesiou v podaní Bolka
Polívku a jeho Valaského krá¾ovstva, predsa len tu na Záhorí vyvolala
rôzne reakcie. Bolek je známy herec a komik, jemu sa recesia odpúa,
od neho sa priamo oèakáva, ale kto je pán Hetera? Ná krá¾, èi samozvanec? Èo chce urobi, prípadne, èo z toho bude ma? Nainec u nièomu neverí, za vetkým h¾adá úskok, pascu na dôveru, neúprimnos...
Rozhodli sme sa opýta - pána krá¾a - ako to vlastne je by krá¾om na
Záhorí ?
Podpajtúnske zvestí: Médiá informovali o korunovácii v tom zmysle, e
vo¾ba padla na Vás. Zvíazili ste
vlastne vo vo¾bách, èí to bol nápad a
kto volil krá¾a?
- Najprv treba poveda, e nikto
nepopiera, e sme sa inpirovali valaským krá¾om. Na tom nevidím niè zlé,
pretoe krátko po mojej vo¾be a korunovácii sa krá¾ovnou Podjavorinského kraja stala pani Kamila Magálová.
Nápad skrsol v hlavách èlenov Záhoráckej rady najprv ako forma recesie u
dávnejie, pred nejakými tyrmi rokmi.
Mono v tej dobe to nebolo a tak
aktuálne alebo mylienka potrebovala
dozrie, keï sa to udialo a teraz.
V tomto roku nápad s krá¾om oivili
záhorácki umelci - spisovatelia, výtvarníci, ktorí získali podporu i rady aj
ïalích regionálnych intitúcií. Tri
mesiace pred korunováciou ma oslovili
s tým, e ma vytipovali ako podnikate¾a, rodáka zo Záhoria ako vhodnú osobu na tento post. Návrhy na
krá¾a postupne zvaovali i zástupcovia
samosprávnych zdruení pôsobiacich
na Záhorí i u jestvujúceho euroregiónu Záhorie. Získal som ich podporu
i keï ma nominácia prekvapila a sám
som zvaoval, èi som vhodným kandidátom vzh¾adom na svoje pracovné
zaneprázdnenie a napríklad i na svoj
vek. Vo¾bu som prijal ako prejav dôvery a podpory. Mylienku podporili i
majite¾ Kamenného mlyna p. Vajarský,
ktorý sa spolu so tefanom a Jozefom
Moravèíkovcami a ïalími èlenmi prípravného výboru podujali zorganizova korunováciu v rámci u spomínaných slávností. Folklórne slávnosti boli
vhodným miestom pre tento akt, ktorý
sa uskutoènil na pozadí oivenia záhoráckeho povedomia.
Podpajtúnske zvesti: Myslíte si, e
mylienka "krá¾ovstva" má opodstatnenie a v èom spoèíva jej zmysel?
- Ak si poloíme otázku, e preèo sa

takéto èosi deje, musíme sa zamyslie
nad tým, èo chcú ¾udia "krá¾ovstvami" vyjadri. Nebudem ïaleko od
pravdy, ak poviem, e aj súèasní moderní ¾udia h¾adajú svoju identitu,
svoje korene, svoj rodný kraj. Na druhej strane sme svedkami politických
ahaníc a handrkovania, ktoré tu predvádzajú jedna vláda za druhou a parcelujú Slovensko doslova od buka do
buka. Bez toho, aby repektovali tradièné, historicky dokazate¾né územné
celky, rozde¾ujú krajinu pod vplyvom
vlastných záujmov. Tak sa rozdelilo i
Záhorie, región, ktorý bol vdy celistvý, jasne definovaný svojou duchovnou i hmotnou kultúrou, tradíciami a
spolupatriènosou. Záhorie je dnes rozdelené medzi tri kraje, potrhané na
kusy a èo je najhorie v kadom z krajov je okrajovým územím ako je dnes
moderné hovori - je meninou, minoritou. Týmito rozhodnutiami sa Záhoriu ve¾mi ublíilo. Krá¾ovstvo môe
by ilúziou, nemá iadnú právnu formu
ani silu a napriek tomu môe vzbudi
pozornos unavených a znechutených
Záhorákov. Záhorácke krá¾ovstvo jasne definuje existenciu Záhoria a to
je ve¾mi dôleité.
Aké bude nae
krá¾ovstvo - to záleí len od nás,
nikto nám nediktuje, mono nám aj
neveria, usmievajú
sa a spochybòujú.
Na to majú plné
právo, my máme
právo a povinnos
presvedèi
ich
Záhorí s bohatým
kultúrnym a spoloèenským ivotom,
s úctou k minulosti
a tradíciám. A nielen to, ide nám o
Záhorie prosperu-

júce a bohaté. Ak chcete, snaili sme sa
napravi prvú krivdu na Záhorákoch,
tak ako som to s¾úbil vo svojej prvej
krá¾ovskej reèi.
Podpajtúnske zvesti: Vzneené mylienky a vzletné slová, ktoré sme u
poèuli z mnohých úst. Králi v histórii
predstavovali "otcov vlasti a otcov zakladate¾ov", teda osobnosti, ktoré kládli
základy èi u tátu alebo vzdelania,
kultúry, rozvoja svojej krajiny. Máte
konkrétne predstavy èím chcete Záhoriu pomôc?
- Nechceme zosta len pri recesii, bol
by to pochabý pokus konkurova nedosaite¾nému komikovi Bolkovi Polívkovi. Na tomto poli by sme urèite
prehrali. Prípravný výbor nezostal pri
tom prvom kroku, pretoe nechceme
by len nejakou atrakciou. To urèite
nepotrebujem ani ja, aby som chodil od
dediny k dedine ako nejaký impresário.
Pripravujeme zaloenie zdruenia nadácie s jasnými cie¾mi. Prvým cie¾om je bezpochyby stmelenie regiónu,
prekonanie tých umelých hraníc, ktoré
nás rozde¾ujú a odcudzujú. Druhým
cie¾om je podpori rozvoj cestovného
ruchu v tomto kraji. Napomôc vyuitiu toho èím je Záhorie obdarované.
Blízkos hlavného mesta, hranièné
priechody do Rakúska i do Èeska, bezprostredné kontakty medzi naimi obyvate¾mi a obyvate¾mi susedných krajín
a v neposlednom rade potenciál kultúrnych, historických i prírodných zaujímavostí, ktoré sa tu nachádzajú. Chceli
by sme podpori mylienku Záhoráckej agrocesty, ktorá zaèína v Skalici a
konèí pod Devínom. Ïalím cie¾om je
podporova nadané deti, ktorých rodièia nie sú tak ekonomicky silní, aby im
umonili kvalitné vzdelanie doma
alebo i v zahranièí. Plánujeme vytvori
tipendijný fond a z jeho prostriedkov
podporova nadané deti. V neposlednom rade máme na mysli podpori
jestvujúce folklórne súbory, ktorých je
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na Záhorí vye tyridsa. Zachovávanie tradícií je v súèasnosti otázkou
financií ale predovetkým nezitnej
obetavosti nadencov. Budeme musie
nájs spôsob ako ich podpori a vytvori podmienky pre vznik ïalích.
Takto by sme chceli krá¾ovskému titulu prida ten skutoèný zmysel na
prospech dneného i budúceho Záhoria.
Podpajtúnske zvesti: Nadácia, fondy
a tie skvelé ciele, o ktorých ste hovorili,
to je vetko pekné a vzneené. Aj najvzneenejia mylienka sp¾asne ako
bublina, ak na jej uskutoènenie nemáte
peniaze. Nebude to nerieite¾ný problém?
- Ako podnikate¾ mám dos skúseností
a tie i kontaktov na ¾udí, ktorí peniaze
nielene majú, ale sú i ochotní podpori vec, o ktorej sú presvedèení, e je
dobrá a prospená. Záhorie je bohaté aj
na ikovných ¾udí nevynímajúc úspených podnikate¾ov. Pokúsim sa ich získa pre túto mylienku a nemalým
vlastným vkladom chcem ich presvedèi, e sa nám to spoloène podarí.
O prostriedkoch, o ich rozde¾ovaní nebudem rozhodova ja, ale orgány
zdruenia, odborníci, ktorých prizvem
k spolupráci. Je to ve¾ký cie¾, nebude
to zo dòa na deò, ale pokúsime sa ja i
moji spolupracovníci naplni ho.
Podpajtúnske zvesti: Krá¾ býval
ob¾úbený, keï sa zaujímal o svoj ¾ud.
Kde sa s vami môeme najbliie stretnú?
- Od korunovácie som sa zúèastnil
podujatia na Branèi, stretnutia susedov
Mariatálèanov a Bystrièanov a na vae
pozvanie prídem do Stupavy na Slávnosti kapusty - Deò zelá. Na tomto podujatí nebudem prvý raz a u dnes sa
teím na stretnutie so Stupavèanmi a
hosami slávností.
(rozhovor pripravil Pavel Slezák)

Podpajtúnske zvesti

80 rokov stupavského futbalu
Váení portoví priatelia!
V predchádzajúcich vydaniach Stupavanu sme vás postupne informovali o pripravovaných oslavách 80.
výroèia organizovaného futbalu v
Stupave. Pri tejto príleitosti FK Tatran v spolupráci s MsKS vydalo peknú publikáciu, kde sú chronologicky
podchytené radostné i tie smutnejie
stránky histórie koenej lopty.
Ïakujeme pánovi Ivanovi Bartalskému, ktorý dlhé roky zhromaïoval
od starích futbalistov informácie a
fotografickú dokumentáciu, èo bolo
pre nau publikáciu ve¾kým obohatením. Kniôèku si môete zakúpi
pred futbalovými zápasmi v cene 20,Sk. Slávnostné otvorenie osláv sa
uskutoènilo 17. 8. 2001 na futbalovom tadióne. Prezident FK Tatran
p. Miroslav Bele s primátorom Stupavy Ing. Antonom Daráom pred
intalovanou výstavkou zo spomínaných materiálov zahájili bohatý
portovo-kultúrny progam. Výstavku
s fotografiami si môete prehliadnú
pod tribúnou futbalového tadiónu.
V prvom futbalovom stretnutí nai
"starí páni", ktorí si pamätajú kus
futbalovej histórie, privítali Tangotím STV. Nai feáci u prehrávali
0:3, keï náhle vtancovali na ihrisko
usporiadate¾mi slabo stráené maoretky a na minútu ochromili
Tango-tím. Tento doping sme okamite vyuili na stre¾bu prvého gólu i
na dotiahnutie zápasu doremízového
konca 4 : 4. Góly: Janeèek F. 2, Lac-

ka, Pavlaèiè.
V sobotu dostali priestor mladí
kúzelníci s loptou. Mali úkáza svoje
technické a onglérske schopnosti.
Za minútu najviac naonglovala

funkcionárov. Hosom z Bratislavského futbalového zväzu bol p. Andrej Machoviè, predseda Výkonného
výboru. Ako u býva dobrým zvykom,
na prelome milénia sa uskutoènila

Lenka Mundoková /Slovan/ - 97
dotykov, druhé miesto obsadila Monika Katonová /Stupava/ - 97 dotykov a tretie miesto Martin Blaíèek
/Stupava/ - 63 dotykov. Nai iaci
v nekompletnej zostave prehrali
s Lamaèom 0 : 5.
Slávnostný veèierok usporiadaný
v portovej hale privítal celú plejádu
vynikajúcich stupavských futbalistov,
z ktorých niektorí prili u poznaèení
vekom o palièkách alebo v sprievode
svojich blízkych; videli sme nae terajie hviezdy, bývalých i súèastných

anketa o najlepieho futbalistu Stupavy. Víazom sa stal p. Anton Dostál. Za najlepieho brankára bol vyhodnotený p. Frico Kristín a v kategórii futbalová legenda zvíazil p.
Frantiek Malec. FK Tatran Stupava
a Mestský úrad Stupava odmenil
poèas slávnosti èestnými uznaniami
64 svojich bývalých i súèasných èlenov. O dobrú náladu sa postarala
Záhorienka.
V nede¾u na hody sme sa preniesli do
reality súèasného futbalu, kde nai
seniori bojovali o majstrovské body s

Výstava Dotyky úspená
Plavecký tvrtok - Machajova Záhradná galéria sa 30. augusta stala miestom, centrom kultúrneho
diania nielen v obci, okrese, ale i celého Slovenska. Veï tu vystavovali rezbári zo vetkých kútov
naej republiky, pokraèovatelia slávnej rezbárskej tradície a ich diela obdivovali domáci i zahranièní
návtevníci. Na vernisái bolo vye tristo hostí, ktorí úprimne a s úctou blahoelali autorovi mylienky
Alojzovi Machajovi k realizácii sympózia i ve¾kolepej výstavy. Dokonca rakúski hostia boli prekvapení, e sa na tomto priestore podarilo sústredi reprezentatívnu prehliadku súèasnej slovenskej
rezbárskej tvorby. Ani renomované a tátom financované intitúcie nedokázali urobi to, èo Lojzko
Machaj na svojom dvore a v bývalej záhrade. Po prvýkrát bola výstava zameraná na kompletnejiu
prezentáciu nieko¾kých autorov, v èom sa bude pokraèova. V záhradnej galérii teraz pokraèujú práce
na raritnom betleheme, ktorý bude ma premiéru na Vianoce tohto roku. V Stupave bude Alojz
Machaj vystavova poèas Slávností kapusty v dòoch od 1. do 10. októbra na nádvorí pizzérie Ponto
rose Na Hlavnej ulici.
-ps-, foto P. Rác
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mustvom Lábu. Nai futbalisti vyhrali vïaka lepiemu druhému polèasu 4 : 0 /1 : 0/ Góly: èasný 2,
Piaèek, Gera. Postup do III. ligy by
bol tým najkrajím darèekom pre
celú futbalovú rodinu, ako aj dôstojným vstupom do ïalej novodobej
histórie.
Po zápase sa uskutoènilo zlosovanie tomboly, ktorá vïaka sponzorom poskytla výhercom pekné ceny.
Hlavným sponzorom podujatia bola
firma JJJ STAV - BUILD, Záhorská
Bystrica, ktorá ako prvú cenu venovala 50 m2 krytiny Bramac a sponzorský príspevok vo výke 22.000,Sk na podporu a rozvoj mládeníckeho futbalu v Stupave. Druhú cenu
- zájazd do Chorvátska - venovala
cestovná kancelária PAXTOUR. Aj
touto cestou ete raz ïakujeme u
spomnínaným - ako aj ostatným sponzorom.
V rámci osláv sa odohral aj turnaj
prípravky s medzinárodnou úèasou:
1.
miesto Stupava " A "
2.
miesto Viedeò
3.
miesto Stupava " B " .
Na hodky starí páni víazstvom 3:1,
dali akoby symbolickú bodku za peknými oslavami 80. výroèia zaloenia
organizovaného futbalu v Stupave.
U tradiènými hosami bolo mustvo
z Vysokej pri Morave. Za nás skórovali: Bele 2, Lacka. Od slávnostných dní ubehol u vye mesiac. Zaznamenali sme odvtedy ve¾a gólov.
Naastie, v naom najsledovanejom mustve seniorov sme ich viac
dali súperom, ne by sme ich museli
aha z naej siete. V poslednom kole
sme vyhrali v Jablonovom s doposia¾
vedúcim mustvom 3:0, góly: èasný
2, Gera a v tabu¾ke nám patrí druhé
miesto za staronovým Zohorom,
s ktorým si zmeriame sily vonku na
zohorských hodoch 30. 9. 2001 o
15,00 hod. -katona- foto: J. Majtan

Podpajtúnske zvesti

Spomienka na leto

Stupava - V súèasnosti je módne
nazva podujatia poèas prázdnin
Kultúrnym letom. Ak sa obzrieme za
tým stupavským horúcim letom,
môeme poveda, e bolo bohaté
na kultúrne podujatia. Tradiène letné podujatia otvára festival dychových hudieb - Stupavská krídlovka.
V peknom prostredí stupavského
amfiteátra sa predstavili divácky
známe dychové hudby a festival
oivila úèas hosa podujatia dychovej hudby Májovanka z Holíèa. portovým slengom povedané
bodovali divácky ob¾úbené dychovky - mestská dychová hudba Veselá
muzika zo Stupavy pod vedením
tefana Veselého s nádejnou detskou speváèkou Turekovou a Záhorienka pod vedením Jaroslava Fiera. Úèas dychoviek z oboch strán
Malých Karpát potvrdila opodstatnenos spolupráce Mestského
kultúrneho strediska s Malokarpatským osvetovým strediskom v
Pezinku. Stupavský festival sa stal
ob¾úbeným "parketom" pre amatérske i poloprofesionálne súbory,
ktoré sa snaia o priazeò poslucháèa "zhýèkaného" kvalitou domácej dychovky.
Postupne a s ve¾kým úsilím sa podarilo Mestskému kultúrnemu stredisku udomácni v Stupave aj tradíciu jarmokov. Ak si pamätníci spomenú na "chudobné" jarmoky zo

zaèiatku devädesiatych rokov, musí kadý uzna, e stupavské jarmoky sú nielen miestom dobrého nákupu, ale predovetkým miestom,
kde sa dobre cítia. Poèasie je veèným súperom týchto podujatí, ale je
uznaním aj to, e sa Stupavèania
nauèili chodi aj "s parazólem".
Stupavské hody sa tento rok niesli v znamení osláv osemdesiatin futbalu v naom meste. Futbalová lopta zmámila celé generácie chlapcov, mládencov, muov i starých
pánov. Ak by sme pochybovali o
tom, e aj dnes môe by niekto
nadený a zapálený bez nároku na
odmenu, môe nás presvedèi nadenie futbalového klubu a jeho funkcionárov, ktorí zorganizovali ve¾kolepé oslavy, ktoré zaujali nielen bratislavských funkcionárov, ale i slovenské médiá. Vetka èes, páni futbalisti, ste machri!!!
Overená skúsenos zamerala
pozornos MsKS na hodovú nede¾u,
kedy sa program sústredil do bezprostredného okolia Kultúrneho domu. Na zelenej ploche medzi potokom a Kultúrnym domom sa práve
budovali základy Sedliackeho dvora, preto sa "pódium" premiestnilo
pred Kulturák. Po koncerte Veselej
muziky koncertovalo trio starých
pánov, výborných muzikantov a vychutnávaèov dobrej nálady z Borinky. Záver nede¾ného veèera patril

Problémy s odpredajom

Stupava - Pri tvorbe rozpoètu mesta na tento rok sa najviac diskutovalo v súvislosti s kapitálovými príjmami, èo v podstate znamená, e ide
o príjmy z predaja majetku mesta. Pri odpredaji majetku mesta rozhodovala opatrnos i zoh¾adnenie skutoènosti, e za daných ekonomických pravidiel, kedy obce sú v podstate závislé od svojho majetku, je
potrebné zabezpeèi i rozvoj mesta. V tomto volebnom období sa poslanci zamerali na dôsledné dodriavanie nepísaného pravidla, e peniaze z predaja majetku mesta musia smerova do jeho rozvoja, predovetkým do kapitoly investícií. Medzi majetkom - pozemkami mesta
urèenými na odpredaj bol aj pozemok pri bývalom DZP o výmere cca
10 tisíc m2. Pôvodný zámer jeho vyuitia na podnikate¾ské úèely sa nestretol so záujmom kupcov. Poslanci úèel vyuitia predefinovali na bytovú výstavbu, neskôr na individuálnu bytovú výstavbu, pretoe jediným
serióznym záujemcom bola spoloènos Hanza, ktorej zámerom bola
práve výstavba rodinných domov. Nako¾ko je pozemok v blízkosti prevádzky skladu dreva a píly, ktoré sú predmetom kritiky a saností obèanov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti, pochopite¾ne nastali neoèakávané komplikácie. Okresný úrad vydal zamietavé stanovisko k vyuitiu pozemkov na výstavbu bytov z dôvodu vibrácií a hluènosti. V súèasnosti prebieha proces objektivizácie spomínaných negatívnych vplyvov jestvujúcej prevádzky. Ak by sa meraniami dokázala kodlivos
týchto vplyvov pozemok stratí svoju hodnotu a potvrdí sa opodstatnenos saností. Mesto Stupava poiadalo Okresný úrad v Malackách
o pozastavenie èinnosti prevádzky, ktorá bola pôvodne zameraná len
na skládkovanie a prepravu dreva a nie na jeho spracovanie. Okresný
úrad vo svojom stanovisku urèil prevádzkovate¾ovi podmienky, ktoré
musí vo svojom záujme realizova do konca t.r. V tejto hre ide o nemalé
peniaze, s ktorými sa poèítalo v rozpoète mesta a ktoré boli urèené na
jeho rozvoj. Osud piatich miliónov z odpredaja pozemku je v tejto patovej situácii zatia¾ neistý. -ps-

seneckej skupine Akcent live, ktorý
svojou produkciou poteili najmä
strednú generáciu.
Ak sa vrátime k hodovému piatku,
pozornos patrí ïaliemu "pionierskemu" pokusu MsKS. Obnovenie tradièných zábav v áchorú sa
stretlo s priaznivou reakciou najmä
Máanov. Bez podpory Joka Píra
(nic nezarobiu, lebo to organizovau
Kulturák), rodiny Kollárociovcov a
pomoci Miroslava Ráca, by "betónový plácek" zostal miestom pre komáre. Sympatická bola akcia mástskeho urbáru a ich gulá zachránil
nedostatok stravy. Stánkári pochybovali a napokon zvíazili tí, èo uverili, e dobrá mylienka a priazeò
poèasia zvíazia! Najväèou poctou
pre organizátorov bola úèas najmä
starej generácie Máanov, ktorí si
prili zaspomína na mladé èasy.
Napokon Záhoráci, hrali ste dobre
"to je poznat, ste naí ludé!"
Na Hodky sa hral futbal, podával
gulá starých pánov a o zábavu sa
postarala Veselá muzika. koda e
prudký lejak rozohnal zábavu v retaurácii Stupava, kde hrala dychová hudba Záhorienka.
Po horúcom lete nastalo obdobie
neistoty. Tá sa podpísala na III. roèníku Majstrovstiev Èeskoslovenska
v pretekoch malotraktorov do vrchu
ECCE TERRA 2001. Príprava bola
dokonalá, ten kto je zanietený robí
vetko naozaj, zo vetkých síl. Organizátori - ECCE TERRA Slovensko - Stupavèania nastúpili na bri-

gádu, aby skultúrnili cestu k amfiteátru. Nikomu neprekáal drobný
dáï, ktorý nevetil niè dobré. Preteky s medzinárodnou úèasou a
podporou sponzorov jednoducho
museli prebehnú na najvyej
úrovni. Sobota bola akou skúkou, ale vynaloené úsilie bolo korunované úspechom. Preteky skonèili bez úrazu, Stupavèania prili
podpori svojich a tí fanúikov nesklamali. Médiá venovali pozornos
najmä poslankyòám - a tak naa
pretekárka Majka Stríbrnská sa
objavila na stránkach Nového èasu.
Na záver ete spomenieme letné kino. S akým srdcom sme zruili
premietanie v Kultúrnom dome, ktoré sa ukázalo vzh¾adom na záujem
verejnosti ako nerentabilné. Návtevnos letného kina len potvrdila,
e premietanie filmov, je pre Stupavu drahým pásom. Ïakujeme
tým, ktorí podstúpili inváziu komárov, e prili a preili letné noci pri
filmových predstaveniach.
Ak sa niekomu táto rekapitulácia javí ako nedostatoèná, na obhajobu
kultúrneho strediska môeme doda len to¾ko, e sme popritom pripravolali Slávnosti kapusty. Pripravovali sme nielen program "o kolci
bude kdo vystupovat", ale aj finanèné zdroje teda, "z èeho ho zapuacíme" a to je dnes ve¾ké umenie.
Ale to len tak na okraj, to nie je podstatné...
Pavel Slezák,
riadite¾ MsKS Stupava

Populárna doma i na Slovensku

Dolná Krupá - V tradièných priestoroch dolnokrupského katie¾a sa
18. augusta t.r. otovorili brány XVI. roèníka Slávností dychových
hudieb a maoretiek Slovenska so zahraniènou úèasou a 9. roèník
prehliadky dychových hudieb Dychfest. V programe vystúpili známe
dychové orchestre zo Slovenska a hostia z Èeskej republiky. Medzi
úèinkujúcimi zaiarila dychová hudba Veselá muzika zo Stupavy pod
vedením kapelníka tefana Veselého. Okrem povinného koncertu jej
úèinkovanie pokraèovalo v areáli pohostinstva U Kajla, kde zabávala
publikum a do rána. V sobotòajom programe získali najväèí
potlesk a mono poveda, e v silnej konkurencii, lebo úèas na festivale je pre dychovky otázkou prestíe, reprezentovala naa mestská
dychovka na výbornú. Nie je to len ná pocit, v podobnom duchu o
Veselej muzike písali i regionálne médiá. Blahoeláme a ïakujeme
Veselej muzike za dôstojnú reprezentáciu mesta Stupava.
-riadite¾ MsKS Stupava-
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STRECHA TO JE
ZA

149,-

Sk/m2
bez DPH

Spoloènos JJJ STAV BUILD s. r. o. Vám ponúka kompletný sortiment strených

materiálov za bezkonkurenèné ceny. Poradíme pri výbere, poslúime, prevedieme montá.

KOMPLETNÝ SERVIS PRE STRECHU ZD ARMA!
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? F centrálny regionálny sklad

JJJ STAV-BUILD, s.r.o.

F zameranie na stavbe a cenová kalkulácia zdarma
F zdarma kompletné poradenstvo a skladovanie tovaru
F zdarma doprava na stavbu (auto s hydraul. rukou)
F 30-roèná písomná záruka
F z¾avy pre sporite¾ov VÚB Wüstenrot, PSS, Fondu rozvoja bývania
F BRAMAC ÚVER - najvýhodnejí spôsob prefinancovania Vaej strechy
BRATISLAVA - Záhorská Bystrica, 841 06
Èeskoslovenských tankistov 1/a, P.O. BOX 3
Tel./fax: 02/6595 6232, 6595 6647, 6595 6684
Po-Pia: 8.00 - 17.00, Sobota: 8.00 - 12.00

Po vyplnení prosíme posla potou alebo faxom

MALACKY, 901 01
Pezinská 2
tel./fax: 034/772 68 49
Po - Pia: 8.00 - 16.30

KOICE, 040 01
Jarmoèná 2
tel./fax: 055/677 15 70
Po - Pia: 8.00 - 16.30

Podpajtúnske zvesti

V objatí bieleho obra

Dve odváne eny a traja mui sa
rozhodli splni svoj sen - vystúpi
na najvyí vrch Európy - Mont
Blanc s nadmorskou výkou 4810
metrov. V týdni od 19. do 27. júla sa èlenom stupavského KST Milke Helmovej, Otke Erdélyiovej,
Tonovi Suchému, Stanovi Bojkovskému a Lacovi Milanovi èlenovi
Horskej sluby zo Strediska lavínovej prevencie v Jasnej sa tento
sen splnil. Prináame záitky z výstupu, tak ako ich preívala Otka
Erdélyiová.
Mont Blanc je výzvou pre
vetkých milovníkov vysokohorskej turistiky. Po viacroèných skúsenostiach s turistikou v naich
horách, sme postupne preli nieko¾ko pekných oblastí v rôznych
èastiach Álp, a sme dospeli k
rozhodnutiu pokúsi sa o výstup
na najvyí vrch civilizovanej
Európy v Savojských Alpách
Mont Blanc s nadmorskou výkou 4810 m. Rozhodli sme sa
vyui sluby profesionálov, ktorí
majú skúsenosti s výstupom, aby
sme sa dostali k námu cie¾u bez
zbytoèných komplikácií v krátkom
èase. Na prípravu sme mali zhruba pol roka - od zimy do leta. Postupne sme zbierali informácie,
dopåòali výstroj a samozrejme
najdôleiteia bola kondièná príprava. S tou sme zaèali intenzívne
na jar v naich Tatrách - Vysokých
aj Nízkych, v Malej a Ve¾kej Fatre,
tie v Alpách. Nastal èas balenia
pred odchodom. Hmotnos batoha bola limitovaná na 15 kilogramov a výstroj na ¾adovec - maèky,
cepín, sedací úväz, teleskopické
palièky, lano karabínky, èelové
svetlo. K tomu stan, karimatka,
spací vak, variè, eus. Obleèenie

a potraviny na celý týdeò.
Najväèí chaos sme mali asi s
jedlom, snaili sme sa nabali
skromne, jednoducho, a na koniec vysvitlo, e aj toho bolo ve¾a.
V deò odchodu sa nám podarilo
vetko nejako naloi a vytartova
smerom do Talianska, do Gressoney v junej èasti Walliských
Álp., kde nás èakala aklimatizaèná túra v masíve Monte Rosa. Po
noènej jazde sme sa ocitli na
mieste, kde sme mali dve hodiny
na zbalenie najpotrebnejích vecí
na najbliie dva dni. Prezleèenie
do turistického výstroja, nieèo
sme zjedli, nadýchli sa a vytartovali. Z èasových dôvodov sme
prvý úsek lesom absolvovali lanovkou, dostali sme sa pod ¾ado-

nevyspatos.
Poobede sme sa dostali na
chatu Quintino Sella vo výke
3578 metrov nad morom. Trochu
jedla, príprava èaju na ïalí deò.
Nepohodlné spanie. Skoro ráno
budíèek o pol iestej, nástup do
masívu Monte Rosa, tart k výstupu na Castor s výkou 4 228
metrov - to bola testovacia túra.
Poèasie - chladno, bez obláèika,
jasno. Sme v ¾adovcovej výstroji,
kráèame plochým ¾adovcom Perazzi, neskôr mierne stúpanie a
esdesiat stupòov po junom
hrebeni Colle di Felik, výstup na
jeho vrchol, potom do sedla Felik
a odtia¾ opä stupák na vrchol
Castora.
Krásne výh¾ady, za jasnej oblohy sme mohli pozorova nieko¾ko
horizontov. Sme na rozhraní Talianska, vajèiarska a Francúz-

vec di Felik. Pei sme pokraèovali po nevýraznom hrebeni, ktorý
preiel do výrazného, kombinovaného, neskôr snehového. Posledný úsek bol ve¾mi exponovaný, nároèný vzh¾adom na ná
rýchly výstup, neaklimatizáciu a

ska. Pred sebou vidíme Matterhorn, Jungfrau aj ná cie¾ Mont
Blanc. Fotografovanie, krátky oddych.
Ete pred obedom zostupujeme, sneh je zatia¾ dobrý, pofukuje dos nepríjemný vietor. Zostup

ku chate, kde sme prenocovali,
dobalíme batohy (spacáky, karimatky zostali) a pokraèujeme
úplne dolu do Gresssoney.
Okolo 15.00 hodiny odchádzame do Chamonix vo Francúzsku,
príchod do kempu Lés Rosiéres
za tmy. Nasleduje stavanie stanov, jednoduchá veèera. Ráno
sme sa zobudili do krásneho
poèasia, s nádherným výh¾adom
(rovno zo stanu) na ná cie¾ Mont
Blanc. Celý deò bol urèený na relax. Obhliadli sme si mesto, kde
sa v roku 1924 konali olympijské
hry. Navtívili sme Dom horských
vodcov, kde sme si zistili predpoveï poèasia. Bola perfektná.
Super predpoveï na inernete. Na
námestí mesteèka je socha dvojice prvých pokorite¾ov Mont
Blancu - Balmata a Paccarda,
ktorým sa to podarilo v roku
1786.
Po chví¾ach oddychu nastáva
príprava, balenie vecí na ïalí
dvojdòový výstup. Pitná, iontová
kúra, opatrné jedenie, aby sme
nepreaovali alúdok.
Ráno odchádzame do Le Fayet,
na zubaèku, èo nás opä pre
èasový deficit posunula nad hranicu lesa do koneènej stanice na
Nid d Aigle (Orlie hniezdo) vo
výke 2372 metrov. Poèasie super, ako vyma¾ované. Strmé stúpanie zubaèky pod ¾adovec de
Bionassay. Cesta trvá hodinu a
tvr. Jeden chlap robí strojníka,
sprievodcu i výhybkára (vimli
sme si...)
Zaèiatok výstupu bol cez sutinové terasy, èo bolo nepríjemné
utrovisko so snehom , ¾adom a
blatom. Strmé, nároèné, postup
dobrý.
(dokonèenie v budúcom èísle)

Pripomienkam bude venova pozornos
Stupava - Obèania sústavne upozoròujú svojích poslancov na dopravnú a bezpeènostnú situáciu v meste. Po permanentnej kritike domácich - mestských
policajtov, ktorí sa zodpovedajú a podliehajú priamo primátorovi, sa zaèínajú prejavova niektoré interné opatrenia, ktoré prijal náèelník MsP p. Buchta.
Poslanci poiadali primátora, aby na zastupite¾stvo boli pozvaní zástupcovia Okresného riadite¾stva PZ SR a Obvodného oddelenia PZ Stupava. Na zasadnutie 6. septembra priiel riadite¾ OR PZ SR Malacky plk. Kuzma a mjr. Hurban - riadite¾ OO PZ SR Stupava. Plukovník Kuzma poslancov informoval o
náraste kriminality na celom území Slovenska, prièom za pä rokov existencie policajného riadite¾stva v Malackách je na prvom mieste v objasnenosti
trestnej èinnosti v rámci Bratislavského kraja.Na území Stupavy bolo k 31. augustu 2001 spáchaných 244 trestných èinov, z toho je 59 objasnených, 72 má
charakter majetkových a 19 (tie sú vetky objasnené) násilných trestných èinov. Polícia riei i dva prípady drogovej èinnosti, prièom páchate¾mi sú jeden
obèan zo Stupavy a jeden obèan Èeskej republiky. V chatových oblastiach mesta bolo spáchaných 192 priestupkov - krádeí, vlámaní atï. Dopravná situácia v meste je kritická, ve¾ké rezervy pri rieení sú aj vo vytvorení parkovacích miest, èo nie je dorieené ani zo strany mesta.
Poslanci sa v diskusii vyjadrili k èinnosti polície z poh¾adu obèana a jeho pocitu bezpeènosti v tomto meste. Okrem iného sa zaujímali o spôsob monitorovania podujatí v týle techno - párty, ktoré sa konali v extraviláne mesta, neboli povolené a nebolo proti ním zasiahnuté. Závanú otázku, èi bol prísluník mestskej polície vyetrovaný za trestný èin a èi je moné riei problém distribúcie a predaja drog prijatím nariadenia, poloil hosom ïalí
poslanec. Poslanci potom hovorili o konkrétnych prípadoch poruovania dopravných predpisov, ktoré unikli záujmu polícii - jazdy automobilov bez poznávacích znaèiek, motocyklisti v Zámockom parku, laxný prístup vodièov k pokutám, ktoré ude¾uje mestská polícia. Ku konkrétnym prípadom a pripomienkam
sa okresný policajný riadite¾ nemohol okamite vyjadri, pris¾úbil venova pozornos pripomienkam poslancov. Poslanci vak neboli spokojní s odpoveïou
na mnohé otázky, ktoré sa týkali najmä zásahu polície proti distribúcii drog, èím je nae mesto známe v irokom okolí a v drogovom biznise je Stupava pojmom, èo nás vôbec neteí.
-pod¾a zápisnice MsZ spracoval -ps- 10 -

Podpajtúnske zvesti

Zasadalo mestské zastupite¾stvo
Stupava - Vo tvrtok 6. septembra
sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva. Vzh¾adom na
bohatý program rokovanie zvolal
primátor na deviatu hodinu ráno, s
tým, e poèas obedòajej prestávky pôjdu poslanci na svoj obed a
za svoje. Po obede rokovanie pokraèovalo ako obvykle a do 21.00
hodiny. Poslanci si schválili program rokovania: - správa o odpredaji mestských bytov, informácia
firmy DUSPAMA s.r.o., - rozbor
hospodárenia mesta a príspevkových organizácií za I. polrok 2001,
stanovisko hlavnej kontrolórky k
predloeným rozborom hospodárenia.,- správa o preetrovaní a vybavovaní saností a petícií za I.
polrok 2001 v podmienkach samosprávy mesta Stupava.,- správa z
kontroly vykonanej v príspevkovej
organizácii Vodárne a kanalizácie
mesta Stupava., - zmena vyuitia
plôch v schválenom územnom
pláne mesta Stupava - návrh.,- odmeny primátorovi a hlavnej kontrolórke za II. tvrrok 2001.,- veci majetkové.,- bezpeènostná situácia
v meste Stupava (informácia).,- poskytovanie sluieb potou v Stupave (informácia).,- túdia vybavenosti a vyuitia mestského kúpaliska (návrh)., - dopravný generel
mesta Stupava (návrh)., interpelácie., - rôzne. K niektorým témam

rokovania zastupite¾stva venujeme
viac priestoru v samostatných príspevkoch.
O vybavovaní saností a petícií
Správu o preetrovaní a vybavovaní saností a petícií za I. polrok
2001 v podmienkach samosprávy
mesta Stupava predloila hlavná
kontrolórka Ing. Boena Jankovíchová. Za obdobie I. polroka 2001
bolo do evidencie postúpených 27
saností, z toho jedna opakovaná
trikrát, jedna dvakrát a jedna anonymná. Pod¾a obsahu a zamerania
saností obèania poukazovali na
zneèisovanie ivotného prostredia,
na dopravnú situáciu a parkovanie
v meste, ruenia bývania, vlastnícke práva a vzahy, chov zvierat, rozkopávky v meste, drobné stavby,
susedské vzahy a odpredaj bytov.
Sanosti za sledované obdobie
boli vybavované nasledovne - pri 8
sanostiach je vybavenie ukonèené, dve boli postúpené na koneèné
vybavenie Okresnému úradu v Malackách, na tri sanosti nebolo
saovate¾om odpovedané. Kontrolou bolo zistené, e v zákonom
stanovenej 30 dòovej lehote nebolo vybavených devä saností a na
tri nebolo vôbec odpovedané.
Opakovane sa saovali obèania
bývajúci na uliciach Vajanského a
Kúpe¾ná (21. februára, 22. mája,

25. mája t.r.), ktorí u od roku 1998
upozoròujú na neúnosnú situáciu
spôsobenú prevádzkou píly Lesy
SR, .p. atín - Stráe. Sanos
sa preetruje v spolupráci s Okresným úradom v Malackách, tátnym
okresným hygienikom ako aj tátnym zdravotným ústavom v Bratislave. Dòa 22. júna sa na Mestskom úrade v Stupave uskutoènilo
rokovanie vetkých zainteresovaných vrátane zástupcov saovate¾ov, z ktorého vzilo nariadenie tátneho okresného hygienika pre
Lesy SR, aby do 31.12. 2001 vykonali technické úpravy, ktoré zabránia íreniu nadlimitných vibrácií
spôsobených prevádzkou píly . Bol
tie podaný podnet na Okresný
úrad v Malackách (odbor ivotného
prostredia) na preverenie technického naruenia obytných domov
v zmysle stavebného zákona. Saovatelia neboli spokojní s rieením ich sanosti, saovali sa teda
opakovane. V správe hlavnej kontrolórky boli navrhnuté opatrenia,
aby prilo k odstráneniu nedostatkov pri vybavovaní saností a petícií. Poslanci prijali uznesenia, v
ktorom uloili prednostke úradu
prija opatrenia na odstránenie zistených nedostakov a príèin ich
vzniku v zmysle správy hlavnej
kontrolórky.
V rôznom odznelo
Vzh¾adom na nedostatok èasu primátor poiadal poslancov, aby interpelácie podali písomne. V bode

Obèania s petíciou

Stupava - Stalo sa nepísaným pravidlom, e zasadnutie mestského zastupite¾stva, sprevádza záujem obèanov. To, e sa obèania zaujímajú o veci
verejné, je pozitívnym javom v naej rozvíjajúcej sa demokracii. Obèania vak
poslancov pri rokovaní navtevujú s konkrétnymi poiadavkami, ktoré sa
bezprostredne týkajú ich problémov. Prichádzajú sem petièné výbory, èasto
emotívne naladené, pretoe povaujú zastupite¾stvo za poslednú intanciu,
ktorá by o ich problémoch mala nielen vedie, ale predovetkým ju riei. Na
posledné zastupite¾stvo prili obèania bývajúci v èasti Kolónia v blízkosti
skládky odpadov abáreò. Prili s poiadavkou, aby rieilo prevádzku skládky, z ktorej sa do okolia íri neznesite¾ný zápach a dym pri èastých poiaroch
najmä v letných mesiacoch, upozornili aj na výku naváky odpadov na skládke. iadali tie, aby mesto vybudovalo v tejto èasti mesta chodníky. Primátor
obèanom vysvetlil, e sa vypracováva odborný posudok na ïalie prevádzkovanie stupavskej skládky. Materiál bude predloený na prerokovanie v mestskom zastupite¾stve v októbri t.r. Problémom skládky sa zastupite¾stvo
zaoberá u dlhí èas najmä v súvislosti s jej postupnou sanáciou, ku ktorej sa
pristúpi u na budúci rok. Bez odborného posudku zatia¾ nie je moné
odhadnú reim skládkovania ani finanèné náklady, ktoré si sanácia vyiada.
O tom, e náklady na sanáciu skládky výrazne zaaia rozpoèet mesta na
budúci rok, dnes u nikto nepochybuje. K problematike skládky sa vrátili
èlenovia mestskej rady na jej zasadnutí 18. septembra. Pod¾a prieskumu
poslanca J. Valachovièa skládka sa momentálne borí s problémami, ktorých
nerieenie má negatívny dopad na bezprostredné okolie. Primátor informoval, e sa podnikli kroky, aby sa bezúplatne získala potrebná zemina na
zaváanie skládky, skládka sa pravidelne monitoruje a prevádzkovate¾ pracuje na rieení stavu, ktorý nastal.
-ps- 11 -

programu - rôzne - podal informáciu o monosti výstavby nájomných bytov pri poskytnutí 50% dotácie zo tátneho rozpoètu a 50%
úveru zo tátneho fondu rozvoja
bývania. Poslanci materiál prerokovali s tým, e treba vykona finanènú analýzu a ekonomické vyhodnotenie projektu, zisti záujem potenciálnych nájomníkov. Tejto téme
sa podrobnejie budeme venova v
najbliom vydaní Podpajtúnskych zvestí. Poslanci iadali, aby
sa okamite rieilo zabezpeèenie
"Karkulky", ktorá sa stala miestom
pre bezdomovcov a kriminálne
ivly. Podnet vziiel od obyvate¾ov
mesta, ktorí sú svedkami devastácie budovy a zariadení (èo je vak
v koneènom dôsledku vecou majite¾a), ale aj zvýeného výskytu podozrivých osôb. Kompetentí pracovníci úradu reagovali rýchlo, o
èom sa mono presvedèi - stavba
je na náklady mesta, zabezpeèená
proti vniknutiu osôb. Primátor informoval poslancov o iadosti Mesta
Martin o poskytnutie finanènej
èiastky na záchranu "Národného
domu v Martine". Na návrh poslanca Kubíèka zastupite¾stvo odsúhlasilo èiastku 8 tisíc korún, ako príspevok mesta.
Najbliie zasadnutie mestskej
rady bude 9. októbra, mestské zastupite¾stvo bude rokova 25. októbra t.r.
-pod¾a zápisnice -ps-

Na konci sezóny o kúpalisku
Stupava - Problém stupavského kúpaliska rezonuje od èias, kedy s jeho prevádzkovaním skonèil
TJ Tatran Stupava. Bezprízorný majetok preiel do správy Mestského podniku technických
sluieb, na istý èas bolo prevádzkovanie kúpaliska zaradené dokonca medzi podnikate¾ské
aktivity tohto podniku, èo znamenalo, e bez príspevku od mesta. Kúpalisko v naich klimatických podmienkach je hazardom, ak sa jeho prevádzka nespája s ïalími èinnosami. V Stupave,
kde úplne chýbajú akéko¾vek monosti pre port a rekreáciu poèas leta, máme na mysli práve
kúpanie, plochy na pláový volejbal, nehovoriac o minigolfe alebo kolkárni s celoroènou prevádzkou, sa problém okolo kúpaliska vleèie nieko¾ko rokov. Areál kúpaliska neslúi svojmu
úèelu ani po pomerne rozsiahlej - záchrannej investícii, kedy sa vybudovali studne, oplotili sa
nefunkèné bazény, postavili preliezky pre deti a vybudovala krytá nádr na ohrievanie vody. Po
roku prevádzky sa ukázalo, e hlavným problémom je nevyhovujúci stav bazénov. V minulom
roku sa objavil vány záujemca - spoloènos so zahraniènou úèasou, ktorá chcela do areálu
investova cca 40 mil. korún s tým, e vybuduje atraktívny areál - relax centrum - pod¾a vlastných predstáv a podnikate¾ského zámeru. Poslanci iadali, aby boli zoh¾adnené záujmy obyvate¾ov Stupavy, to znamená, aby spoloènos vybudovala bazén prístupný verejnosti za primeraný poplatok a ostatnú èas areálu môe vyuíva pod¾a svojích predstáv. Vychádzali zo skutoènosti, e samotným prevádzkovaním kúpaliska asi nie je moné pokry prevádzkové náklady a vytvori i zisk. Otázkou bolo, èi mesto pozemok prenajme alebo odpredá a tie za akú cenu.
Mestu zaslala svoju ponuku i ïalia firma - spoloènos ATIKA, s.r.o., ktorá poiadala o prerokovanie túdie vybavenosti a vyuitia mestského kúpaliska. Konate¾ firmy sa zúèastnil rokovania
mestského zastupite¾stva, kde poslancov informoval o svojom zámere. Predovetkým by prilo
k oprave bazénov a sprevádzkovaniu kúpaliska, vybudovaniu nového sprchového systému,
rôznych hojdaèiek, tobogánu, skákacej dosky do ve¾kého bazénu, ihrísk pláového volejbalu,
nových sociálnych zariadení. Ostatný areál by vyuil na vybudovanie retaurácie s biliardom,
stolným tenisom a sluobným bytom pre prevádzkara. Súèasou areálu by bola aj budova
bowlingu. Predpokladaná výka investícií je 24 miliónov korún. Poslanci vzali ponuku na
vedomie a schválili komisiu, ktorá stanoví podmienky vyuitia mestského kúpaliska.
-ps-

Mestské kultúrne stredisko Stupava pripravuje jazykové
kurzy pre zaèiatoèníkov a pokroèilých:

anglický jazyk, nemecký jazyk,
taliansky jazyk, panielsky jazyk.
Kurz organizujeme v spolupráci s uznávanou jazykovou kolou.
Kurz trvá 100 hodín, 2 x po dve hodiny v týdni, závereèná skúka,
osvedèenie o absolvovaní, certifikát ministerstva kolstva.
Cena kurzu: 4 500 Sk. Predpokladaný zaèiatok kurzu : november.
Podmienka pre otvorenie kurzu - minimálne 10 záujemcov.
Informácie: 02/65934 312
- 12 -

Prvá stavebná sporite¾òa
oznamuje cteným klientom,
e poskytuje vetky sluby
týkajúce sa stavebného
sporenia. Príïte sa informova
o aktuálnych podmienkach
stavebného sporenia
do naej kancelárie
Sme tu pre vás
v kadej chvíli!!!

PEKA - PLAST
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- 10%

PRVÁ STAVEBNÁ
SPORITE¼ÒA

F PREDAJ
F MONTÁ PLASTOVÝCH OKIEN

900 31 STUPAVA
Hlavná 46 - budova N - MARKETU

Tel.: 02/ 65 93 59 90

Bratislava, Nejedlého 51,
Tel.: 02/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

ELEKTROSPOTREBIÈE - OBCHOD - SERVIS

PRÁÈKY
CHLADNIÈKY
MIKROVLNKY
MRAZNIÈKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAÈKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIÈE
TELEVÍZORY, AUDIO - VIDEO
NAJVÄÈÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPOTREBIÈOV
PREDAJ NA SPLÁTKY TELERVIS
V HOTOVOSTI, NA PÔIÈKY

JÁN MORÁVEK
Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
tel: 02/6436 2311, fax: 02/6436 3900
Hlavná 85, 900 31 Stupava
tel: 02/6593 4524, fax: 02/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Malacky
tel:034/772 5465, fax:034/772 5466
Hollého 657, 908 41 atín - Stráe
tel: 034/580 250, fax: 034/580 251

BOHATÝ SORTIMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU
lSECURITON príjme do TPP pre
pracovisko v Stupave ÈLENOV
OCHRANY - preukaz odbornej
spôsobilosti, dobrý zdravotný
stav, èistý register trestov.
Tel.: 02/4820 2933
lH¾adám ubytovanie pre 2 osoby nad 50 rokov v chate, v èasti
domu alebo 1 - izbový byt.
Kontakt: 0905 845950,
0907 324019.
lKúpim v Stupave 1-2 izbový byt
cez stavebné sporenie. Tel: 0905
132 606.
lH¾adám zamestnanie v pracovných èinnostiach - elektrikár,
stránik, obsluha kotolne, ofér,
prípadne brigádnicky pomoc pri
- 13 -

stavbe domu. Kontakt: 0905 845
950, 0907 324019.
lH¾adám uèite¾a angliètiny pre
dve deti (10.,12 r.), najlepie tudent. Informácie na 0905 630
957.
lVitálny a komunikatívny dôchodca s organizaènými schopnosami a bohatou praxou h¾adá
prácu ako vedúci dopravy, hospodárskej správy a pod. VP A-C,
znalos bezpeènosti práce PC.
Nástup moný ihneï.
Tel: 0904 595 208

H¾adám podnájom
v Stupave. SÚRNE!
Te l . : 0 9 0 4 5 2 4 9 2 2

Podpajtúnske zvesti
Kontrola v DUSPAME

Stupava - V súvislosti s ukonèením mandátnej zmluvy uzatvorenej
medzi mestom Stupava a spoloènosou DUSPAMA na správcovanie
komunálnych bytov, poslanci iadali, aby bola vykonaná previerka
hospodárenia, faktúrovania nájomného a ukonèenia disponovania
úètom ku dòu ukonèenia platnosti zmluvy. Kontrolu vykonala HK
mesta Ing. Jankovíchová za úèasti prednostky MsÚ Stupava JUDr. M.
Habrekovej. Poslanci poukázali na konkrétne problémy faktúrovania
nájomného, nako¾ko sa na nich obracali obèania, bývajúci v
mestkých bytoch. S výsledkom kontroly poslancov oboznámila Ing.
Jankovíchová na zasadnutí mestskej rady. V súvislosti so sanosami
na faktúrovanie vodného a stoèného zistila, e byty sú zásobované
pitnou vodou zo studne, ktorá je v majetku mestského podniku VaK
Stupava. Spotreba vody nie je objektivizovaná vodomermi, preto bola
úètovaná pod¾a platnej vyhláky a to pauálne 46m3 na jednu prihlásenú osobu na rok. Z toho vyplýva, e pri úètovaní nebolo zaujímavé, èi niekto vodou etril, alebo si vodou z mestskej studne
polieval záhradku. Najmä na túto skutoènos poukazovali dôchodcovia a ¾udia, ktorí ili sami v bytoch a pritom platili vodné-stoèné vo
výke 19 Sk za m3. Tam, kde nie je meraè, nie je moné zisti, kto
ko¾ko vody spotreboval a znevýhodnený je ten, kto sa správa
racionálne a chce uetri. Spoloènos DUSPAMA, ako správca bytov
v tomto prípade postupovala v zmysle predpisov, to vak neznamená,
e nepríde ku zmene. Aj majitelia záhradiek budú musie ráta s tým,
e v najbliom období sa pristúpi k montái meraèa, ktorý im spotrebu vody "spoèíta". Nako¾ko ide v tomto prípade o byty, ktoré mesto
odpredáva uívate¾om, vo svojom vlastnom záujme budú ich majitelia
prinútení k namontovaniu meraèov spotreby vody v kadom byte.
Nebude to malá investícia, ale a potom sa im vyplatí sporivý prístup
k spotrebe pitnej vody.
-ps-

REGE - FIT - ponúka

MASÁE
- ije
- chrbta
- horných konèatín
- dolných konèatín
l Vyuite sluby maséra s nieko¾koroènou praxou

v oblasti regenerácie, rehabilitácie a portu

l Vhodné pri bolestiach a chorobách pohybového

ústrojenstva, ako aj prevencia

portová hala (v priestoroch sauny)
ul. Nová, Stupava
UTOROK - NEDE¼A od 1600 do 2100
Informácie a objednávky na tel: 0905 395 084

O pote aj poslanci
Stupava - Na posledných dvoch zasadaniach mestského zastupite¾stva poslanci interpelovali aj na tému stupavskej poty.
Kritizovali najmä obmedzenú prevádzkovú dobu a okrem toho
odzneli aj výhrady k organizácii práce, nako¾ko sa úraduje len
pri jednom - dvoch prieèinkoch, èo predluje èakaciu dobu.
Poslanci poiadali primátora, aby na zasadnutie pozval kompetentných pracovníkov. Vopred sme sa na problémy poty opýtali vedúcej Strediska potovej prevádzky Bratislava - vidiek
JUDr. Marty Martinèovej.
Stupavan: Obèania náho mesta si saujú na rôzne obmedzenia
prevádzkovej doby poty. Za neúnosný môeme povaova stav,
ktorý trval do 1. júla. Môete nám poveda, èo bolo príèinou tak drastického obmedzenia prevádzkovej doby?
JUDr. Martinèová: Pota Stupava má na dvojsmennú prevádzku 8
priehradkových pracovníèiek. V období od apríla do júna boli dve
priehradkové pracovníèky práceneschopné, jedna pracovníèka
rozviazala pracovný pomer. Namiesto nej bola prijatá nová, ktorú
bolo potrebné zauèi. Z toho dôvodu bola prevádzka obmedzená.
Stupavan: Poslanci mestského zastupite¾stva poiadali primátora,
aby na zasadnutie MsZ boli prizvaní kompetentní pracovníci, ktorí
zodpovedajú za stav pretrvávajúci na stupavskej pote. Vyslovené
boli výhrady aj k systému práce. Èo chcete urobi preto, aby stupavská pota plnila svoje poslanie k spokojnosti jej uívate¾ov?
JUDr. Martinèová: Èakacie doby pri priehradkach sa nedajú
ovplyvni poètom pracovníèiek, nako¾ko návaly pri priehradkách sú
vdy v èasoch, keï sú doruèené faktúry za elektrickú energiu, telefónne úèty, výplaty sociálnych dávok a podobne. Do úvahy treba
bra aj to, e pracovníèky okrem toho, e sa vyskytujú na PN, si
musia èerpa aj dovolenky. Aby sme sa takejto situácii v budúcnosti vyhli, prijali sme od 9. 7. 2001 ete jednu priehradkovú pracovníèku, ktorá sa momentálne zaúèa. V èase písania tohto listu dala
táto pracovníèka výpoveï v skúobnej dobe k 25. 7. 2001. (to bolo
koncom júla)
Novinky po prázdninách
Na zasadnutie mestského zastupite¾stva dòa 6. septembra bola
pozvaná námestníèka Strediska potovej prevádzky Bratislava p.
Gabriela acová, ktorá poslancov o stave stupavskej poty informovala nasledovne: na pote je poèet pracovníkov systemizovaný
na 8 priehradkových pracovníkov, ktorí majú 35 hodinové pracovné
úväzky plus prácu v sobotu a sedem doruèovateliek. Stredisko potovej prevádzky so sídlom v Bratislave bude k 30. septembru t.r.
zruené a presahované do Dunajskej Stredy. Najväèím problémom Slovenskej poty je práve personálne obsadenie a to z dôvodu nízkych miezd. Poslanci vyjadrili svoje pripomienky, ktoré sa
týkali návrhov, aby v ranných a doobedòajích hodinách boli zriadené dve listové priehradky a to jedna pre firmy a druhá pre
obèanov, aby bola pota vybavená výpoètovou technikou a
výhrady boli aj k organizácii práce. Pani námestníèka akceptovala
pripomienky poslancov a zároveò povedala, e tieto problémy
nevie ovplyvni. Poslancom odporuèila, aby sa obrátili priamo na
riadite¾a Strediska potovej prevádzky v Bratislave, prípadne po
presahovaní do Dunajskej Stredy. Take opä niè, prípadne sa
môeme obráti na Lampáreò (alebo sa tam aj presahova) - to sú
u drzé poznámky autora.
-ps-

Zaujímajú sa o ivot mesta

Stupava - S ú¾avou prijali Stupavèania skutoènos, e areál bývalej stupavskej konzervárne oil
pracovným ruchom. Známa konzervárenská spoloènos Hamé so sídlom v Babicích v ÈR
opustenú konzerváreò kúpila a zaèína tu realizova svoje podnikate¾ské zámery. Rozhovor s
riadite¾om spoloènosti Hamé Slovakia prinesieme v budúcom èísle. Èo vak na prítomnosti tejto
firmy v Stupave,okrem vytvorenia pracovných príleitostí, je pozitívne je záujem vedenia
spoloènosti o kultúrny a spoloèenský ivot. Prejavilo sa to finanènou podporou Slávností
kapusty i darom pre súaiacich - deti i dospelých. Ïakujeme za spoluprácu.
-msks- 14 -
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V Bostone zomrel Adolf Benca

4. mája t.r. skonal v Bostone po dlhej chorobe slovenský aktivista
Adolf Benca st.. Pochovaný bol 8. mája za ve¾kej úèasti slovenskej
komunity v Bostone. V Stupave sa následne konala záduná oma.
Adolf Benca st. sa narodil v Stupave. S manelkou Rozáliou a
dvomi demi priiel do Ameriky v rokoch politického odmäku.
Najprv rodina Bencovcov ila v Chicagu a po èase sa presahovala
do Bostonu. Manelia Bencovci tu zorganizovali slovenskú komunitu, zaloili zbor Slovenského katolíckeho Sokola a zbor Slovenskej
ligy v Amerike. Organizovali národné oslavy a zdruovali mladých
slovenských prisahovalcov, ktorí sa u nich schádzali a nachádzali
nielen dobré slovo, povzbudenie, ale i konkrétnu pomoc. Nikdy
nezabudli na svoju vlas. zaujímali sa o ivot na Slovensku, mnohokrát najmä po roku 1989 navtívili rodný kraj. I tu pomáhali a podporovali rozvíjajúce sa národné povedomie. Za svoju proslovenskú
èinnos v Amerike pán Benca bol ocenený Pamätným listom mesta
Stupava pri príleitosti 725-teho výroèia prvej písomnej správy o
Stupave. Rodine pána Bencu dodatoène vyjadrujeme úprimnú sústras. - redakcia- (spracované pod¾a Slovák v Amerike, jún 2001)

Výroèie národného umelca
Stupava - Malokarpatské múzeum Pezinok a Múzeum Ferdia Kostu v Stupave pripravili v sobotu 28. júla 2001 pietnu spomienku pri hrobe národného
umelca Ferdia Kostku. Pripomenuli tak stupavskej i slovenskej kultúrnej
verejnosti 50. výroèie úmrtia tohto prvého národného umelca v Èeskoslovensku, ktorého dielo sa stalo významným dedièstvom slovenskej kultúry. Figurálna a keramikárska tvorba, za ktorú získal rad medzinárodných ocenení na
prestínych svetových výstavách, je neopakovate¾ná s nezmazate¾ným a jedineèným umelcovým rukopisom. Pietna spomienka sa konala za úèasti najbliích príbuzných Ferdia Kostku, pracovníkov múzeí, zástupcov mesta Stupavy a obèanov. Svojmu uèite¾ovi priiel vzda úctu i popradný slovenský
umelec, výtvarník a keramikár Ignác Bizmayer. Primátor mesta pri hrobe F.
Kostku okrem iného povedal, e Stupava je málo hrdá na svojho ve¾kého
rodáka, ktorý svojím Stupavèanom zanechal obrovský umelecký poklad.
Zdruene Magna via Stupava a okolie usiluje o zvidite¾nenie múzea a jeho
iriu propagáciu. V spolupráci s mestom Stupava zabezpeèí intalovanie
informaènej tabule propagujúcej múzeum.
-ps-

Nechladnúci problém

Stupava - Kadoroène s blíiacim sa vykurovacím obdobím sa
problémom èíslo jeden stáva otázka úètovania za teplo. Mesto pod
tlakom zákonnej povinnosti sa snailo vyriei dodávku tepla a teplej vody vybudovaním modernej centrálnej kotolne v spolupráci so
spoloènosou JCI. Spoloènos prila do Stupavy s projektom zaloeným na úsporách energie. Rekontrukcia kotolne bola realizovaná s finanènou spoluúèasou mesta, ktoré si za týmto úèelom
vzalo úver vo výke 13 miliónov korún. Medzitým sa zmenili podmienky regulovania cien tepla tátom, ktorý sa elegantne zbavil
svojich s¾ubovaných garancií. Svoju ochrannú ruku tát obmedzil
na schva¾ovanie ceny za teplo, ktoré je v kompetencii okresného
úradu. Momentálne sa cena za jeden GJ vyplhala na vye pästo
korún. Obèania sa oprávnene pýtajú, kde sú zoh¾adnené s¾ubované
úspory a poslanci pochybujú o splnení podmienok stanovených
podporným programom EPC, ktorý bol vyslovene postavený na
úspore energie, ktorá sa mala prejavi i na cene za teplo vo vzahu
ku koneènému spotrebite¾ovi. Komplikované vzahy so spoloènosou JCI sú naïalej predmetom diskusií. Na ocharnu záujmov mesta
a jeho obèanov si mesto najalo sluby advokátskej kancelárie.
V tejto súvislosti nie je zanedbate¾ný fakt, e sa zmenili a budú sa
meni vlastnícke vzahy k bytom. Obèania sa stávajú majite¾mi
bytov, vznikajú spoloèenstvá vlastníkov bytov, ktoré usi¾ujú o "samostatnos" a zvaujú monos riei vykurovanie a dodávku teplej
vody budovaním lokálnych kotolní. Kadé alternatívne rieenie terajieho stavu prináa i náklady a majitelia bytov si musia sami
rozhodnú výhody i nevýhody takéhoto postupu. Najbliie zvýenie ceny za teplo a teplú vodu prinesie vládou avízované zvýenie
ceny zemného plynu. Mestská rada uloila zodpovedným pracovníkom, aby sa obrátili na zainteresované ministerstvá so iadosou
o vydanie jednoznaèného stanoviska k splneniu a dodriavaniu
podmienok EPC programu zo strany spoloènosti JCI.
-ps-

Spoloèenská kronika
narodili sa
Richard afárik
Nikola Kmeová
Patrik Kopp
Aneta ¼uptáková
Filip Navrátil
Lucia Sulèanová
Elisabeth Distlerová
Katarína Nosková
Alexandra Krajèírová
Alica Jakabová
Opustili nás
Alojz Balog
Genovéva Hricová
Mária Beloièová
Ján Holiè
Janka Kastlerová
Duan embera
Matilda Kastlerová
MUDr. Emil Meko
Martin Horecký

Zmena termínu na podanie majetkového priznania
Ministerstvo financií SR Opatrením è. 10433/2001-71 z 12.júla 2001,
na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatòovania §40
zákona SNR è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích
predpisov a § 3 ods. 4 zákona è. 366/1999 Z.z. o daniach v znení
zákona è. 466/2000 Z.z. odkladá termín na podanie majetkového
priznania právnickými a fyzickými osobami v roku 2001. Termín
podania majektového priznania, ktorého podanie sa odkladá,
ustanoví zákon.

MUDr. Vladimír Kluvánek
Eva Lachkovièová
Zosobáili sa v Stupave
Ing. Ján Repa
a Zuzana Kováèiková
Ing. Ján Holiè
a Ing. Daniela Baloghová
Ján Palka
a Zuzana Gramblièková
Jan Majtan
a Mária Petráová
Milan Pokorný
a Jana Sajanová
Pavel Matuka
a Liana Hanúsková
Ing. Marian Stanèík
a Ing. Irena Roteková
Milan Juria a Kristína Hozová
Vladimír Novota
a Diana iová
¼ubomír Miga¾a
a Zuzana Veselá

Poïakovanie
Úprimne ïakujem vetkým, ktorí sa prili naposledy
rozlúèi s mojím manelom Duanom emberom. Osobitne
chcem poïakova èlenom aktívu pre obèianske záleitosti
za dôstojnú rozlúèku. Ïakujem za vyjadrenú sústras

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 13/2001.

a kvetinové dary. Viera emberová, manelka
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Konc jak ivé...
Jak sa krácili prázdniny, tak sa blíiu zaèátek kolského roka. Pocíciua sem to aj já, aj ket mám dzeci,
co u majú dzeci a té vòúèence.
Ná a tí chuïátka - holátka dorostli
do kolského vjeku a e idú do
prvéj trídy. No poskládali sme sa
ceuá rodzina aj dvakrát na to jejích
vystrojení, lebo co to dneskáj stojí,
to by si tí muadí moseli zebrat
úvjer, aby to eném tak lachko odbili. Nevyprávjám o tých handrách
a botoch, ale konc eném o tej kolskej kabely a o tem co je treba do
ní. No u ket to ecko pokúpili,
doli nám to tí áci poukazovat,
aby sme ufám vjerili, e to tolko
stojí. Peraèník a tuky co sa nelámu, atramentové aj kulièkové péro, cvièky a úbore a tých písanek a
eckého, no jak keby ili hnet na
vysokú... Pár dní pred tým prvním
septembrem, doleceua moja
vòuèka Ivetka, e esli by sem
nebyua ochotná ít s òú na brigádu
do koly, e sa u poskuádali na
maléra a fèil to treba po nem dat
do porátku. Akorát sme se starým
kukali správy, e tú jógu, co si ton
ná jóginek vymysleu zatát stáhli z
vyuèováòá. Konc mi to dobre
paduo, lebo sem sa podpísaua
pod takú petíciju, co sme byli jako
proci tej jóge. A múj zas mi eném
tvrdziu, e nic nedokáeme a e
sem sa zbyteène do neèeho namoèiua. Chválabohu nemneu
pravdu. Reku pújdem, slúbiua sem
í to, ak ket tú kolu otvírali, té
sme moseli ít pomáhat upratovat
po tých majstroch, snad to a také
strané, jak v tedy, nebude! To byli
èasy, kedy sa ecko robiuo v akciji zet, to sme sa uèili z hovna uplést
biè. Zebraua sem si kýbl, korinkovú metlu, kartáè, takú novú mokricu a iua sem do koly. Byuo nás
tam konc dost, aj také muadé
enièky, vèil u maminky tých dzecí, co tam do tej trídu budú spolem
chodzit. No co sem vidzeua, to by
sa mi ufán ani nesnívauo! Chudera
uèitelka, tá nám hnet dzekovaua,
e sme doli a nenecháli ju v tem
samotnú. Tá trída moseua vypádat
jak èerná dzíra, súdzím podláj teho
kúka, co Stano - malér, ete na
trecíkrát precírau a né a né ostat
aspoò troku bíué. Daua sem sa
umývat skrinky, hnet mi ostali dvérka v ruce, reku idem poumývat
duáku, nech tí muadé opucujú
zatát okna. To lino sem ufám prvýkrát umývaua já pred dvaceti rokma, jak ho poloili. ak znièené,
co u konc byuo dotrhané pjekne
vyrezali a betón co ostau holý
pjeknú èervenú barvú, jak volakedy jezdili tí ruské kombajny, byu

pozacíraný. Ket sem si predstaviua
teho ministra jak nemá druhé starosci eném jógu a tady z kadého
kúta bída trèí, konc sem uvjeriua,
e není z tehoto svjeta. Potom sem
sa pusciua umývat stúl pani
uèitelky. Prikrýtý byu takým gumeným obrusem jak cigánským átkem. Veliké èervené rúe na bíuém
pozadí. Reku zahodzím ho do
smecá, ale jak sem ho odhrnua a
zbadaua stolovú desku, no horí
jak ponk v zámeèníckej dzílni.
ublóty povypadávané, dverka na
skrince visali jak objesenec, e
sem sa teho vúbec chyciua. A tí
kolské lavice a stolièky, no bída
nad bídu. Pravda, mohli sa tí dzeci
aj starat o ten majetek, aj uèitelé
ích mohli k porátku vést, ale ket je
dneskáj taký svjet, e sa nikomu
moc nesce. Na druhéj strane nebyuo tam zle, lebo sme si aj pospívali, aj sme sa spoznali aj sa hnet
dohoduo, e sa v pondzelí, hnet
v první deò koly mosí dohodnút,
e sa kúpí nové lino, aby sa tí dzecuky na tých poprilepovaných
kúkoch nepozabíjali. No zas sa
budú moset poskúadat, lebo v takém stavje je kolstvo! V takém
neporátku, e nikde není penez,
eèe aj plyn kolám idú pozastavit,
lebo nepuacá tak nech pomrznú!
Nakonec sme si povidali, e sú aj
horí koly a tak sme dokládali a
samé sebja pochválil, e sme to
konc pjkene zrichtovali.U sme ili
dom, ket sem dostaua chu na
kávu a jedna mi povidá, e dole
majú automat, e za est korún je
z neho dobrá káva. Naua sem ten
stroj, postaviua sem sa k nemu a
èítám ten postup, abych neco
nevyvédua. Vhodziua sem tam
dvojku a pjetku, stlaèiua tú poadovanú kávu. Zahrkotauo v tem,
vypadua mi korunu, pjekne mi aj
vydau. Hledzím vám do tej dzíry
odkát sem si mneua vybrat svúj
pohárek, reku co z ní ide para ?! Aj
ket pjekne vydau, predsa mneu
chybu. Nebili v nem pohárky a tak
tá moja káva pjekne odtékua
nekam do èerta a eèe aj zapípau,
e si ju moem zebrat, tak to tam
stojí napísané - po pípnucí si
odoberte svoj pohár. No, kávu sem
si daua a doma, spraviua sem si
ju slabí, ket sem u jednu jakoe
mneua a eèe za est korún! Mosím etrit, lebo sem si istá, e tí
moje pravòúèence zas dojdú si
pýtat na nejakú zbírku do koly.Ket
to takto pujde dále a rodièé si
budú kolu pomály samí financovat, nebude treba ani ministra,
aspoò nigdo nebude vymýlat
dejaké lotroviny.
Vaa Mari Pilná

Oznam
Západoslovenské energetické závody .p. Bratislava oznamujú majite¾om a
uívate¾om po¾nohospodárskych a lesných pozemkov v katastri obce Stupava,
ktorými prechádzajú vedenia 110KV napätia, e v rámci pravidelnej údrby kontroly a nevyhnutných opráv vedení sa po týchto pozemkoch budú pohybova
pracovníci tejto firmy poèas prevádzkovania vedení. Jedná sa o vedenia na
oce¾ových stoiaroch. Údrba na vedeniach sa bude vykonáva pravidelne
kadoroène. Nako¾ko harmonogram priebehu prác je rozvrhnutý vdy na obdobie celého roka, budú práce pri prehliadkach vedení prebieha priebene pod¾a
kapacitných moností jednotlivých skupín údrby a pod¾a moností vypínania
vedení. V prípade zistenia spôsobených kôd na po¾nohospodárskych kultúrach
alebo na pozemkoch, budú po predloení dokladov o vlastníctve, prípadne
nájomných pomeroch uívate¾om nehnute¾ností uhradené kody, ktoré pracovníci ZSE spôsobia. Upozoròujeme preto uívate¾ov dotknutých pozemkov, aby
sa v prípade zistenia kody kontaktovali na nasledujúce tel. èísla:
kontaktné tel. èísla likvidátorov kôd: 02/50612085, 02/50612238, mobilné tel.
èísla: 0905 718 635, 0905 386 009.
ZSE povaujú tento oznam za splnenie § 9 ods. 8 a 9 zákona è. 70/98 Z.z.
Ing. tefan Kiòan, riadite¾ závodu PUR

Pomôte svojím deom

Najväèím a najkrajím zázrakom na svete je prvé slovo dieaa.
Túbou vetkých rodièov je ma astné a zdravé diea. Nie vetkým
sa táto túba splnila. Niektorým rodièom sa narodia handicapované
deti. Mnohé poruchy sú na prvý poh¾ad vidite¾né, iné nevidite¾né.
K nevidite¾ným poruchám patrí i porucha sluchu. pre tieto deti sú na
Slovensku zriadené peciálne koly. Pracovníci MI a ZI pre sluchovo postihnuté deti v Bratislave na Drotárskej ceste v spolupráci s
PdF UK a Foniatrickou klinikou FN v Bratislave pripravili u 5. relaxaèný pobyt pre rodièov a ich sluchovo postihnuté deti. V termíne 19.
- 21. októbra je pripravený odborný program pre deti ranného
predkolského veku, poèas ktorého rodièia dostanú usmernenie a
odporúèanie pre svoju ïaliu starostlivos a prácu s demi. Pre
rodièov a deti je zabezpeèené ubytovanie a stravovanie v internáte
koly. V prípade záujmu bliie informácie dostanete na adrese koly:
ZI a MI pre sluchovo postihnutých, Drotárska cesta 48, 811 04
Bratislava. Tel. èísla: 02/62 801 196, 62 801 207, 62 801 205. Fax:
02/62 801 209.
riadite¾stvo koly

Mestské kultúrne stredisko Stupava
v spolupráci s AS Actoris system pripravuje:

Kurz "Práca s personálnym
poèítaèom pre zaèiatoèníkov"

struèná osnova: Windows, MS Word,
MS Excel 10 dní /40 hodín,
v èase od 1630 do 1930 cena kurzu:
2750,- Sk
Kurz je akreditovaný MV SR, è.
kred. 0653. Úspení absolventi
získajú osvedèenie o absolvovaní
kurzu. Prihláky a bliie informácie: 07/65 93 43 12 p. Mózová
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