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Zasadalo mestské zastupite¾stvo
Vo tvrtok 22. februára sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva v Stupave. Rokovanie otvoril primátor
a poslanci po schválení programu prerokovali najmä nasledovné aktuálne otázky:
kontrola uznesení, informácia
spoloènosti Business Service
Slovakia Bratislava, vyhodnotenie saností za rok 2000,
uvo¾nenie finanèných prostriedkov z fondu reprodukcie
MsPTS Stupava, interpelácie,
rôzne.
Kontrola uznesení
Správu o kontrole uznesení
predniesla prednostka MsÚ
JUDr. M. Habreková vzh¾adom
na práceneschopnos hlavnej
kontrolórky mesta. Poslanci vyhodnotenie prerokovali a vzali
na vedomie. Firma Duspama,
spol. s r.o. Bratislava predloila
písomnú informáciu o predaji
mestských bytov a harmonogram predaja mestských bytov
na rok 2001. Tento materiál poslanci vzali na vedomie.
Vyuitie areálu kúpaliska
Na túto tému prebehlo nieko¾ko
rokovaní. Mylienkou vyuitia
areálu bývalého mestského kúpaliska sa poslanci zaoberali od
leta minulého roku. Svojím spôsobom diskusiu na túto tému
vyvolal záujem spoloènosti Business Service Slovakia Bratislava, ktorá prejavila záujem o odkúpenie resp. dlhodobý prenájom areálu za úèelom realizácie
svojho podnikate¾ského zámeru. Zástupkyòa spoloènosti Mgr.
Beláòová informovala poslancov o projekte "Relax centra v
Stupave". Spoloènos realizovala podobné projekty v Rakúsku a Maïarsku, teda má dostatoèné skúsenosti v tejto oblasti
podnikania. Poslanci informácie
vzali na vedomie s tým, e predloeným podnikate¾ským zámerom sa bude zaobera mestská
rada a následne mestské zastupite¾stvo.

Informácia o investièných
zámeroch
O zámere "priemyselný park pre
automobilovú výrobu Záhorie"
informovala poslancov referentka oddelenia výstavby a ivotného prostredia p. Trepáèová.
Poslanci sformulovali poiadavky mesta, ktoré majú by obsahom stanoviska k tomuto zámeru: predloený zámer treba
posudzova v zmysle zákona è.
127/1994 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na ivotné prostredie,
vylúèi mesto Stupava - tátnu
cestu I/2 z predpokladaného
nárastu dopravného zaaenia
ako poèas výstavby, tak i pri
prevádzkovaní priemyselného
parku. iada písomné záruky
zo strany investorov a dodávate¾ov poèas výstavby i prevádzky na dodriavanie poiadaviek
mesta, ktoré by nadväzne mali
vyplynú z rokovaní s jednotlivými rezortmi ministerstiev oprávnených v tejto oblasti - doprava,
zdravotníctvo, ivotné prostredie a vláda SR, ktorá zastreuje
svojím uznesením budovanie
priemyselných parkov. iada o
termínované záruky pre vybudovanie obchvatových komunikácií mimo obytné zóny mesta
Stupava. iada o zmenu legislatívy v oblasti zákona o pouívaní komunikácií vo vzahu k
nevyuitej dia¾nici v nadväznosti
na ochranu ivotného prostredia a ochranu zdravia obyvate¾stva.
Preetrovanie a vybavovanie
saností
Správu o preetrovaní a vybavovaní saností a petícií za rok
2000 v podmienkach samosprávy mesta Stupava predloila poslancom hlavná kontrolórka (HK) mesta Ing. Boena Jankovíchová. V roku 2000 bolo do
evidencie HK postúpených 50
podaní obèanov, kde poukazujú
na rôzne poruovanie svojich
práv. Ide o 45 saností (z toho
je 6 anonymných) a 5 petícií.
es saností bolo opakovaných z dôvodu, e saovate¾

nebol spokojný s preetrením,
alebo z dôvodu nereagovania
zo strany mestského úradu na
sanos. Z roku 1999 ostali
nedorieené 3 podania (2 sanosti a jedna petícia), prièom v
roku 2000 bola jedna sanos
dorieená. Nedorieená ostala
sanos JUDr. Anny Maroovej
(z 28.6.1999) a petícia obèanov
ulice Mariánska. Saovate¾ka
JUDr. A. Maroová sa domáha
vybudovania priekopy a odvedenia povrchovej vody na pravej strane cesty ulice Ferdia
Kostku, z dôvodu zaplavovania
predzáhradok a podmokania
rodinných domov. iados bolo
odstúpená Slovenskej správe
ciest, nako¾ko túto komunikáciu
spravuje. V auguste 1999 bol na
MsÚ Stupava doruèený list z OÚ
v Malackách, odbor dopravy a
cestného hospodárstva, ako
výzva na zjednanie nápravy, kde
OÚ nariadil vykona nasledovné
opatrenia: 1. doriei odvedenie
daïových vôd z miestnych komunikácií napojených na tátnu
cestu (ul. Kalinèiakova a námestie Slovenského povstania)., 2.
zabezpeèi situaèné a výkové
zameranie jestvujúcich sietí za
úèelom vybudovania funkènej
priekopy., 3. Zabezpeèi odstránenie, prípadne premiestnenie
stavieb a podzemných zariadení, ktoré by bránili vybudovaniu priekopy. Opatrenia vykona v èo najkratích termínoch.
MsÚ listom oznámil OÚ v Malackách, e nedisponuje iadnymi finanènými prostriedkami na
rieenie tejto situácie a realizácia je moná a v roku 2000. List
dostala na vedomie aj saovate¾ka, tá s odpoveïou nebola
spokojná a v marci 2000 zaslala
MsÚ urgenciu a sanos na
postup pri vybavení nariadenia
OÚ Malacky. V júni 2000 bolo
MsÚ doruèené Rozhodnutie OÚ
Malacky, kde sa mestu ukladali
opatrenia na nápravu z dôvodu
nekonania. Voèi rozhodnutiu sa
úrad neodvolal, teda nadobudlo
úèinnos v júli 2000, ale vo veci
sa opä nekonalo. V novembri

bola zaslaná iados o predåenie lehoty s tým, e sa opatrenia
budú realizova v prvom tvrroku 2001. Pod¾a zistení mesto
zadalo projekt.
V roku 2000 nebola dorieená
petícia obèanov ulice Mariánska
(z 12.5.1999), kde obèania poadovali vybudovanie kanalizácie a následne i komunikácie.
MsÚ prijal opatrenia, ktoré neboli splnené z objektívnych príèin, pretoe súbene sa mala
vykona rekontrukcia plynovodu. V decembri na verejnom
zhromadení odznelo, e situáciu treba riei súèasne s rekontrukciou plynovodu, èo vak
závisí od moností plynární.
Momentálne mesto nemá finanèné prostriedky a mesto
usiluje získa financie i z fondov.
V roku 2000 bolo 20 podaní
vybavených v termíne stanovenom zákonom, 18 podaní bolo
preetrených a vybavených po
termíne, 7 bolo odstúpených na
ïalie konanie OÚ Malacky a
Povodiu Dunaja, 1 opakovaná
sanos bola nakoniec stiahnutá, z dôvodu, e saovate¾ke
bolo vyhráané, 7 zostalo nedorieených.
Nedorieené zostali: sanos p.
R. Mackovièa, sanos p. Hodasovej a p. Petrovièa na prevádzku píly tátnych lesov atín Stráe., sanos p. tefana
Chrupku na stav susednej nehnute¾nosti., sanos p. Márie
Beleovej., a p. JUDr. A. Maroovej.
Z celkovo evidovaných 50 podaní bolo 42 opodstatnených,
jedna èiastoène opodstatnená a
7 neopodstatnených. Doruèených bolo 7 anonymných saností - etrením sa zistilo, e len
jedno podanie je opodstatnené.
V priebehu sledovaného obdobia bolo doruèených 5 petícií,
kde sa obèania obrátili na MsÚ
s rieením vecí vo verejnom záujme.
(dokonèenie na strane 2.)
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(Pokraèovanie zo strany 1.)
tyri patrili svojím rieením do
kompetencie MsÚ, jedna bolo
odstúpená na rieenie OÚ Malacky (petícia obèanov Záhumenská a Devínska cesta). Petícia zo 14. 8. 2000 bola zameraná proti uvaovanej výstavbe
polyfunkèného domu na ul. Janka Krá¾a. Na základe rozhodnutia MsZ zo dòa 21. 9. 2000 sa
výstavba realizova nebude a
priestor sa uvauje vyui ako
park (po úprave). Petícia obèanov ulice Marcheggskej, kde
obèania iadali riei neúnosnú
dopravnú situáciu, bola vyrieená OÚ Malacky v novembri minulého roku a boli prijaté opatrenia, s ktorými obèania súhlasili.
Petíciu obèanov ul. Záhradná,
kde sa poukazuje na neúnosnú
situáciu v doprave a následkoch
na majetku obèanov a zároveò
navrhuje rieenie na odstránenie neiadúceho stavu. Petícia
nebola doteraz dorieená.
Obyvatelia Mariánskej a pri¾ahlej lokality podaním z 21.9. 2000
poukazujú na uzatvorenie prechodnej ulièky Hlavná - Mariánska a iadajú jej obnovenie.
etrením sa zistilo, e ide o súkromný pozemok, vlastníci nemajú záujem ho preda a vyvlastnenie vo verejnom záujme
nie je moné, nako¾ko verejný
záujem nie je moné preukáza.
Ulièka bola uzatvorená plotom
na základe ohlásenia drobnej

stavby. Mesto navrhlo rieenie rekontrukciu Vyhnálkovej ulièky. V závere správy HK Ing. Jankovíchová uviedla, e opakujúcim sa nedostatkom je nezabezpeèenie vèasného a zodpovedného preetrovania saností a petícií tak, ako je to deklarované v príslunom zákone.
Poslanci správu vzali na vedomie.
Nákup cisterny
Riadite¾ MsPTS poiadal MsZ o
súhlas na uvo¾nenie finanèných
prostriedkov za úèelom nákupu
cisterny na vozidlo Tatra 815.
Èiastka 450 tisíc Sk má by
uvo¾nená z fondu reprodukcie
MsPTS Stupava. iados odôvodnil technickým stavom cisterny, jej opotrebovanosou
(nevyhovujúca hrúbka pláu
cisterny) vzh¾adom na jej vyaenos. Mestská rada predmetnú iados prerokovala a odporuèila MsZ scháli s pripomienkami finanènej komisie - predloi stanovisko revízneho technika a vybra vhodného dodávate¾a z h¾adiska kvality i cenovej ponuky. Vzh¾adom na to, e
pripomienky neboli splnené
poslanci materiál z rokovania
stiahli.
Interpelácie poslancov
Poslanec Ján Valachoviè iadal
od oddelenia správy majetku
mesta informáciu, èi v navrho-

Zasadali komisie

Dòa 14. marca zasadala sociálna, bytová a zdravotná komisia.
Cie¾om stretnutia bol prieskum èinnosti a vyuitia priestorov
Klubu dôchodcov. Èlenovia komisie v rozhovore s vedúcou
klubu p. Mindákovou prenikli do problematiky klubu a na záver
kontatovali, e jeho existencia je opodstatnená a to i napriek
problémom, s ktorými sa klub potýka. Odporuèili, aby sa vyuili
vetky monosti propagácie Klubu, aby sa tak pomohlo zvýi
poèet èlenov Klubu i získa ostatných dôchodcov pre èinnos v
Klube.
Na svojom zasadaní sa stretli èlenovia stavebnej komisie.
Zaoberali sa iadosami obèanov na odkúpenie obecných pozemkov. Rokovania sa zúèastnil aj primátor mesta, ktorý komisii
predloil projekt koliaceho strediska (Polygón), túdiu Relax
centra v areáli bývalého kúpaliska a projekt Trnice a letného
stánku kultúry pri Kultúrnom dome. Komisia vyjadrila k predkladaným materiálom svoje stanoviská, ktoré budú predmetom
rokovania mestskej rady.

vaných zmenách územného
plánu sú pozemky vo vlastníctve mesta a ako sa s nimi bude
naklada, ïalej iadal informáciu
o vyuití priestorov bývalej predajne ochranných pracovných
pomôcok MsPTS na Hlavnej ulici v Stupave.
Poslanec Pavol Kubíèek iadal
poda informáciu o koncepcii
údrby verejnej zelene a parkov,
èi kamene (pôvodne urèené na
pamätník Milénia) od kostola
prevezené do parku sú dostatoène zabezpeèené proti monému ohrozeniu chodcov. Poslanec M. Pukáè iadal, aby
ulica Marchéggska bola po rozkopávke uvedená do pôvodného stavu. Dr. Milan Gramblièka
iadal, aby sa podobne postupovalo i v prípade rozkopávky
na ulici Novej, kde sa prepadá
chodník i cesta. Dr. Mária Chaloupková iadala poda informáciu, na základe iadosti obyvate¾ov z Mlynskej ul., o monosti
oznaèenia ulice ako jednosmernej so zákazom vjazdu nákladným vozidlám. Problematiku výtlkov po zimnom období na
miestnych komunikáciách i verejných priestranstvách (trhovisko) interpeloval poslanec Ladislav Penko. Poslankyòa Zlatica
Hasonová iadala zabezpeèi
dopravné znaèenie na ulici Karpatskej, poda informáciu o tom,
èi sa bude realizova prístupová
komunikácia cez súkromné po-

zemky pri Vyhnálkovej ulici a
iadala uvies do pôvodného
stavu èas cholerského cintorína, ktorý v dôsledku stavebných
úprav majite¾a ved¾ajieho pozemku zostal zdevastovaný.
Poslankyòa Mária Stríbrnská
iadala, aby mestská polícia
vykonávala pravidelné kontroly
dodriavania dopravného znaèenia na uliciach Záhumenská a
Devínska cesta. Ing. Radoslav
Drakoviè iadal poda informáciu o monosti zavedenia kábelovej televízie. Poslankyòa Alena
Hricová iadala poda informáciu o stave realizácie dia¾nièného privádzaèa Stupava - Vysoká pri Morave. Poslanec Gustáv Bele iadal prehodnoti dopravnú situáciu na ulici Zdravotníckej s monosou zabudovania retardérov. Vladimír Valachoviè iadal, aby mestská polícia zabezpeèila slubu na prechode pre chodcov pri sporite¾ni v èase od 7.30 hod, kedy
kolopovinné deti prichádzajú
do koly. Ing. ¼ubomír iak iadal zabezpeèi odstránenie èiernej skládky na ulici Bezruèovej.
Záver
V zmysle schváleného plánu zasadnutí MsR a MsZ sa najbliie
riadne zasadnutie MsZ uskutoèní dòa 26. apríla 2001.

Výberové konanie
Mestský úrad zaèiatkom roka vyhlásil verejnú súa na
dodávate¾a stavby Predåenie kanalizaèného zberaèa "A"
od Domova dôchodcov po ulicu Rímsku. Podmienky súae
pripravilo oddelenie výstavby a P MsÚ. V zmysle zákona
zasadala výberová komisia, ktorá prihlásené ponuky (12)
vyhodnotila z h¾adiska dodrania súaných podmienok a
navrhnutých cien. Z nich vybrala jednu ako víaza verejnej
súae. Vzh¾adom na to, e ete neuplynula doba, poèas
ktorej je moné odvola sa voèi rozhodnutiu komisie, nezverejòujeme víaza súae.
- blaek -

Obriezka stromov
Stupava - Návtevníkov Parku alebo starého cintorína mono prekvapilo radikálne obrezanie starých stromov. Pod¾a informácie od
riadite¾a MsPTS J. Mitinu je takýto radikálny rez v súlade s
odporúèaním odborníkov a v záujme zlepenia zdravotného stavu
drevín. Zároveò postupne odumierajúca koruna stromov ohrozovala bezpeènos chodcov a v prípade cintorína hrozilo i pokodenie náhrobných kameòov. V Parku sa na gatanovej aleji podpísal
nielen vysoký vek gatanov, ale i nieko¾ko rokov sa opakujúca
plesòová choroba.

-ps-
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Prístupová komunikácia sa riei
Odelenie výstavby a P MsÚ
Stupava intenzívne pracuje na
rieení neúnosnej dopravnej záae po miestnych komunikáciách. Odpoveïou na nespokojnos obèanov ijúcich na Marchéggskej a pri¾ahlých uliciach
bolo, e mestské zastupite¾stvo
zaradilo do investièných akcií
na tento rok vybudovanie úplne
novej prístupovej komunikácie
Stupava - abáreò s napojením
na cestu III/00239 Stupava Vysoká pri Morave. Projekt na
komunikáciu vypracoval Dopra-

voprojekt Bratislava. prístupová
cesta s betónovým povrchom
bude dlhá cca 900 metrov a
vyriei prístup k prevádzkam sídliacich v areáli Cevaservisu,
spoloènosti Slovbetón a v neposlednom rade i na stupavskú
skládku. Na realizácii projektu
budú okrem mesta finanène
zainteresované i tieto spoloènosti. Momentálne je projekt
predloený na územné rozhodnutie, ktoré vydáva OÚ v Malackách.
-blaek-

Faiangy pre dôchodcov

Stupava - V nede¾u 25. februára, deò potom ako na plese mestského klubu KDH pochovali basu sa v retaurácii Stupava konalo
faiangové posedenie pre seniorov. Pod zátitou primátora, v príjemonom prostredí a pri melódiách v podaní dychovej hudby
Veselá muzika sa stretli starí Stupavèania, aby si pri ikách a èaji
zaspomínali na veselé èasy, kedy faiangy mali svoje neopakovate¾né èaro. -ps-

Ve¾konoèná výstava

MO Matice slovenskej a výivkársky krúok pod vedením
p. Márie Hardenovej v spolupráci s MsKS Stupava
pripravili ve¾konoènú výstavu výiviek, ozdôb a kraslíc.
Výstava bude otvorená dòa 6. apríla o 18.00 hodine a
potrvá do 12. apríla. Srdeène Vás pozývame do priestorov
výstavnej sieni KD najmä poèas Ve¾konoèného jarmoku,
kedy bude výstava otvorená od 8.00 do 15.00 hodiny.
- organizátori -

Zo zápisníka polície
Pokuta za oheò
Hliadke bolo dòa 17.2. nahlásené, e na ulici Marcheggskej obèan Stupavy páli
pneumatiky. Hliadka na mieste overila skutoèný stav a dotyènému bola udelená
bloková pokuta vo výke 300 korún a oheò uhasil.
Dopravná nehoda
27. februára o 22.50 hodine bola telefonicky nahlásená dopravná nehoda na
ulici Mariánskej. Vodiè auta bol vklínený vo vozidle a nehýbal sa. Po príchode
hliadky sa vodiè prebral, mal vak zakrvavenú tvár a triasol sa zimou. Ihneï
bola privolaná záchranka a nehoda bola nahlásená OO PZ SR Stupava. Po príchode tátnych policajtov prípad prevzali. Mestskí policajti zabezpeèili odahovaciu slubu. Vodiè Mário V. bol prevezený na Kramáre.
Sadista sa prejavil
V pondelok 19. marca bolo hliadke nahlásené, e v jazierku Zámockého parku
pláva zdochlina psa. Telo vlèiaka v znaènom rozklade, plávalo tesne pri
betónovom okraji jazierka. Privolaní pracovníci MsPTS s akosami a s
ve¾kým sebazapretím vytiahli telo úbohého psa, ktorý mal na krku, na obojku
drótom priviazaný kameò. Pri predstave, ako pes ziiel zo sveta, kadému
napadne, e majite¾ musel by sadista.

Pripravujeme Deò zelá
Mestské kultúrne stredisko Stupava zaèalo s prípravami svojho
najväèieho podujatia - Slávností
kapusty. Jubilejný piaty roèník orientujeme na prezentáciu záhoráckej kultúry, to znamená, e poskytneme priestor folklórnym súborom
z regiónu, pripravujeme výstavu
Remeslá, kde budú vystavova
remeselníci a výrobcovia tradièných ¾udových výrobkov. Súèasou
programu bude aj výstava foto-

grafií Ester Hartmanovej (Stupava Niva Moravy). V tomto roku by sme
radi "prenikli" aj mimo areál Stupavy, tak aby návtevníci cítili
atmosféru slávností u od Mástu a
v centre mesta. U teraz myslíme
na pestovate¾ov kapusty a prajeme
im, aby vzila dobrá a zdravá
"zelová planta". Tak ako minulý rok
slávnostnou svätou omou poïakujeme za úrodu.
-msks-

Stupavan
Komisie Mestského zastupite¾stva v Stupave
Finanèná komisia
Predseda - Ing. Ján Bele, ul. Rímska 207/3, Tajomník - Daniela Drahoová, Èlenovia poslanci: Ing. Jozef Ukropec, ul. Ruová 9, Ján Valachoviè, ul. Dlhá 57, Ing. ¼ubo Ivica, ul. Budovate¾ská 7, Miroslav
Pukáè, ul. Bitúnkova 3, Èlenovia neposlanci: Ferdinand Sobolík, ul.
Ruová 4, Ing. Milan Auxt, ul. Budovate¾ská 22, Mária iová, ul. Lipová
56, Peter Rác, ul. Drustevná 3, Ing. Zdenka Vrbová, ul. Mariánska 22
Komisia ivotného prostredia
Predseda - Ing. ¼ubomír iak, eleznièná 5, Tajomník - Dagmar
Trepáèová, Èlenovia poslanci: Pavel Kubíèek, ul. J. Krá¾a 1000/6,
Ladislav Penko, ul. Budovate¾ská 961, MVDr. Róbert Kazarka, ul. Jilemnického 1, Èlenovia neposlanci: Justín Mitina, ul. Vinohradská 13,
Peter Král, ul. Zemanská 11, Blaej Fabián, ul. Záhumenská 52, Ing. Ivan
Kolárik, ul. Nová 115, Frantiek Obadal, Mariánska 24, Daniel Horecký,
ul. Mlynská 2, Milan Trebický, ul. Jilemnického 14
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda - PhDr. Mária Chaloupková, ul. Mlynská 5, Tajomník - Vlasta
Blaeková, Èlenovia poslanci: Alena Hricová, ul. Paitná 15, Ing. Jozef
Ukropec, ul. Ruová 9, MUDr. Vojtech Erdélyi, ul. Marcheggská 82,
Pavel Kubíèek, ul. J. Krá¾a 1000/6, Èlenovia neposlanci: ¼udmila
Nováková, ul. Nová 113, Marianna Minarovièová, ul. Cintorínska 226,
Pavol Huk, ul. S. Chalúpku 11, Jana Geisseová, ul. Pri Borníku 4
Obchodno - podnikate¾ská komisia
Predseda - Gustáv Bele, ul. S. Chalúpku 995, Tajomník - Denisa
Beloièová, Èlenovia poslanci: Ivan Horn, ul. Marcheggská 90, Mária
Stríbrnská, ul. Hviezdoslavova 147, Zlatica Hasonová, ul. Vinohradská 7,
Èlenovia neposlanci: Marianna Minarovièová, ul. Cintorínska 226, Mária
iová, ul. Lipová 56, Miroslav Móza, ul. Kukuèínova 1562, Marián
imoniè, ul. Hlavná 72, Jarmila Jaková, ul. Zemanská 4, Anton Hrica,
ul. Karpatská 6
Komisia stavebno - majetková a rozvoja mesta
Predseda - Ing. Jaroslav Majtan, Rímska 1, Tajomník - Ing. Jozef Blaek,
Èlenovia poslanci: Viliam Gaparoviè, Hviezdoslavova 128, Ing.
Radoslav Drakoviè, ul. eleznièná 9, Milan Dará, ul. M. Benku 16,
Zlatica Hasonová, ul. Vinohradská 7 Èlenovia neposlanci: Ing. Miroslav
Ferko, ul. Hlavná 56, Ing. Miroslav Kováè, Hviezdoslavova 109, Peter
Rác, ul. SNP 86, Ing. Rudolf Lachkoviè, ul. Záhumenská 35
Komisia spoloèenských potrieb
Predseda - Pavel Slezák, ul. eleznièná 3, Tajomník - Zdena Ukropcová,
Èlenovia poslanci: Vladimír Valachoviè, ul. Ruová 1003/4, Ján Borák,
ul. Hlavná 67, Èlenovia neposlanci: Mgr. Marta olnayová, Hlavná 998,
PaedDr. Eva Oberová, ul. Kalvárska 20, PaedDr. Adriana Kubicskóová,
ul. eleznièná 3, PaedDr. Jolana Petreová, ul. kolská 3, Ján Kohútek,
ul. Hviezdoslavova 79, tefan Veselý, ul. Záhradná 16
Komisia dopravno - bezpeènostná a protidrogová
Predseda - PaedDr. Milan Gramblièka, Tajomník - Robert Hudaèek Èlenovia poslanci: MUDr. Vojtech Erdélyi, ul. Marcheggská 82, Ján Borák,
ul. Hlavná 67, Èlenovia neposlanci: Maro Seewald, Záhumenská 45,
Pavol Veselý, túrova 12, Jozef Wölfli, S. Chalupku 11, Pavel Miku,
Krína 16, Milan Mader, Mariánska 25, ¼udovít Krpala, Mlynská 5, Mária
Hardenová, Ruová 22
Komisia legislatívno - právna
Predseda - Ján Valachoviè, Tajomník - bez tajomníka, Èlenovia poslanci: Gustáv Bele, ul. S. Chalúpku 995, PaedDr. Milan Gramblièka, ul.
Nová 137, Èlenovia neposlanci: JUDr. Blanka Hrnková, ul. Mariánska 70

Otvorili sezónu

Koariská - V nede¾u 18. marca sa zilo vye 150 turistov zo Stupavy, Pezinka, Lozorna, Krá¾ovej pri Senci, Bratislavy v prekrásnom prostredí Koarísk, aby symbolicky otvorili turistickú sezónu.
Stretnutie to¾kých nadencov pre peiu turistiku i cykloturistiku
potvrdilo, e záujem o tento port pretrváva. Organizáciou stretnutia bol poverený KST Stupava. V tomto roku sa v Stupave pripravuje medzinárodná turistická súa, ktorá sa uskutoèní v septembri a
zátitu nad týmto významným podujatím prevzal primátor mesta
Stupava.
-ps-
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Narodili sa
Samuel Maòák
Laura Blaíèková
Opustili nás
Jozef Armai
tefan Kostka
RNDr. Vladimír Foltýnek
Margita Hehejíková

Mária Machaèová
Anna Suchová

Jarná prechádzka Stupavou

Zosobáili sa v Stupave
Milan Moric
a Gabriela Bartalská
Danny van Petl
a Hana Vicenová

Pozvánka na predstavenie
Keï sa autora divadelnej hry
Matka, Frantika Jurigu, opýtali,
èi sa nebojí da svojej hre názov
s akým sú u na svete hry od
takých velikánov svetovej dramatickej tvorby ako sú Gorkij,
Brecht, èi Èapek odpovedal:
"Preèo? Gorkij napísal hru o ruskej matke, Brecht o nemeckej a
Èapek o èeskej. Ja som napísal
hru o slovenskej matke. Alebo je
azda slovenská matka menej
starostlivá, menej obetavá, menej milujúca, èi menej trpiaca so
svojími demi?" A skutoène je to
iná matka ako predchádzajúce.
Keï jej syn hovorí, e "kadý
chce by aspoò kúsoèkom nesmrte¾ný", odpovedá mu: "Modli
sa a rob tak, ako sme a s otcom
uèili a tvoja dua bude nesmrte¾ná." A na synovu otázku, èi si
vie predstavi, e by jeho deti
nemali to èo iné, mu odpovedá:
"Viem, ale nesmeli by ste im
namiesto desiatej dáva desa
korún... eniete sa za úspechom
a majetkom a nerozmý¾ate o
ivote, o tom, èo po sebe zanecháte."
Matka má 75 rokov a ije so svojím prostredným synom, ktorý v
dôsledku zranenia hlavy zostal
na duevnej úrovni tyriroèného
dieaa, lebo jej ostatné deti vytudovali a rozleteli sa do sveta.
Nie, nie je nespokojná. A na
poznámku najmladieho syna,
e mu je toho ¾úto, odpovedá:
"Tei by si sa mal! Veï, ktoráe
matka ete po sedemdesiatke
nato¾ko vidí, e je potrebná?"
Áno, je to typická slovenská
matka, ochotná rozdáva sa a
do smrti. Nerozmý¾a o tom, e
jej infantilný syn je od nej o tridsa rokov mladí a ona ho nebude môc doopatrova. To si uve-

domí a vtedy keï spadne z
rebríka a odvezú ju polámanú
do nemocnice. Vtedy si zároveò
uvedomí, e jej deti nemôu
poskytnú svojmu bratovi, ktorý
je duevne a citovo stále na
úrovni dieaa, to¾ko lásky, ale
ani opatery ako ona a keï umrie
jej diea bude i bez lásky len v
bolesti a smútku. preto sa rozhodne, e ho i nenechá. "A èo
keby som, ako Matej, z minúty
na minútu? No, povedzte! Mohla
som ho tu necha? Na koho? S
kým? Kadý len uteká, náhli sa,
h¾adá. Kam sa podeli ¾udia... a aj
moje deti?" pýta sa na záver. Hra
Matka je hlbokým ponorom do
sociálnej psychiky naej doby.
Do doby, v ktorej najmä starie
generácie prekroèili ukrutnú
vzdialenos od jednoduchých
strojov po medziplanetárne lety,
od úzko spätej rodiny po rodinu
skoro bez spätných väzieb.
Autor napísal hru Matka ete v
roku 1987. Bola odmietnutá ako
protispoloèenská a uverejnená
a v roku 1993. Z h¾adiska dneka vak môeme poveda, e ak
sa situácia v od¾udtení a odcudzení èloveka, ktorú autor kritizuje, nezhorila, tak sa urèite
nezlepila.
Mestské kultúrne stredisko v
spolupráci s MO MS v Stupave
pripravilo divadelné predstavenie hry Matka v podaní divadelného súboru ZO ZDS Stupné,
viacnásobného víaza celoslovenskej súae ochotníckych
divadiel "Palárikova Raková".
Predstavenie sa uskutoèní v
sobotu 31. marca o 19,00 hodine v sále Kultúrneho domu v
Stupave.
-Pavel Slezák-
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