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M/// Sít/pavčan/a, pr/aŕe//a/
/\n/ sme sa nenazda// a už zase máme
V/anoce a /ron/ec ro/ra 7999 a zároveň máme
šŕásŕ/e, že prež/vame pre/om sŕoroč/a a ŕ/s/croč/a. Pr/ ŕa/(ýchŕo m/mor/adnyc/i syroč/ach
sa rob/a rôzne šŕaŕZsŕZ/(y, úvahy a yyŕioďnofen/a. Neŕrú/am s/ /7odnoŕ/ŕ'ŕ/s/croč/e, ŕo necha
jm e na h/sŕor/Tfov Sŕoroč/e /e už n/ečo /né,
v e ď mnoh/' z nás sme z neho prež/7/ aspoň
po/ov/cu. 7o ;'e doba, o Aíore/ m ôžem e hovor/ŕ'
a posudzovaŕj č o sa ud/a/o. L/rč/ŕe sme zaž/7/
ve/)ký po/rro/c y rôznych ob/asŕ/ach, s/o vede,
Aozmonauŕ/'/ce, v /e/fársŕve, výpočŕove/ ŕechn/'A-e od /fa//fu/ač/e/f p o poč/ŕače a /nŕemeŕ.
Vyhodnocu/ú sa naj/epš/' šporŕovc/ sŕoroč/a a
pod. Z po/i/ádu mesŕa by som s/ dovo///
^ybodnoŕ/ŕ'č/nnosŕ'od vzn/Tov s a m o s p rá v ŕ. /.
pos/edných desaŕ' roAov. Podan/o sa nám
zabezpeč/ŕ' č/sŕ/areň odpadových vôd, /rana//zácZu s/ rozsahu 55% územ/a mesŕa, vybudovaŕ' s/r/ád/ru odpadom vodovodnú s/'eŕj v urč/ŕom rozsahu cesŕy a chodn/íky a ŕ/ež pos/ednú
/nvesŕ/čnú a/cc/u - repe/n é hospodársŕvo
mesŕa. V ob/asŕZ s/už/eb - ŕu máme novú pošŕovú a ŕe/e/fomun/Tračnú budovu, budovu
S/ovens/re/ spohŕe/he. Samospráva mesŕa
zabezpeču/e chod mesŕa prosŕredn/cŕvom
pnspev/rových organ/zác/'/' a ŕo MsKS, M sPíS,
VaK. V socZá/ne/ ob/asŕ/ zab ezp eču jem e
sŕravovan/e d ôchodcov a A/ub dôchodcov.
V ob/asŕ/ /fu/ŕú/y sú zab ezp ečen é hodnoŕné
program y ož/7 /cu/ŕurny a spo/očensAý ž/voŕ
v mesŕe. Je mnoho osŕaŕných a/fŕ/v/ŕ, o Aŕoiré
sa mesŕo sŕará, samozre/me, že n/e všeŕ/fo sa
nám podah/o, /e ešŕe ve/á vec/, /fŕoré ŕreba
r/eš/ŕ' a ve/á vec/^ /rŕoré sa da/ú Ar/ŕ/zovaf!
Preš// sm e ŕ/ež rôznym/ spo/očensAým/ zr/adenZamZ, ŕážAo sa rozb/eha nové demoAraŕ/cké zhaden/e. Phpravu/e sa re/fonšŕru/fc/a
vere/ne/ správy nové územnosprávne č/enen/e, vzn/A ve/Aých územno - samosprávnych
ce/Aov, správnych /ednoŕ/e/c a pod. Dô/ež/ŕý
momenŕ v/d/m v ŕom, že v/áda scbvá///a vsŕup
samospráv do Európs/fey ún/e samospráv.
Ver/m, že ŕ/eŕo úpravy a zmeny pr/nesú úž/ŕoA*
a prospech samosprávam.
Pr/pravuyeme sa na vsŕup do nového ro/fu a
nového sŕoroč/a. Pr/ ŕomŕo prechode medz/
sŕoroč/am/ by som s/ že/a/, aby /úd/a osŕa//
vždy /údm/, aby ma// svo/e srdce, /ás/ov,
dobroŕu, vzŕáh A /ným /údbm. Že/a/ by som s/,
aby zosŕa// v m/nu/om sŕoroč/' nenáv/sŕ;
nevraž/vosŕ; ohováran/e a z/o.
Pra/em Vám všeŕ/rým pr/)'emné prež/ŕ/e
S/Zanočných sv/aŕAov, v /eruhu Vaš/ch rod/h. Do
nového ro/ru 2000 ve/á zdrav/a, šŕásŕZa a
spo/fo/ný ž/voŕ. VZanoce sú nay'/fra/š/e sv/aŕAy
ro/ra, /rŕoré už os/avu/'eme 2000 /fráŕ a p rečo?
Zober/em s/ na pom oc s/ová pána farára
Pe//xa M//fu/u; 'Preŕo, aby sm e zosŕa// /údm/
hodným/ V/anoc."
Po/roj a radosŕ' Vám všeŕAým bez rozd/e/u
pra/e.
!ng. A. Daráš primátor

Cas vianočných sviatkov odštartovati M ikuiáš a jeho pomocníci

Zrušia nám to, čo s!úži?!
DoŕMzw 73. Jeeezn/zer A r. Zzz/Je vz'oc než .syznAo/Zc/rý pre procovnŕčAy Po/ZA/ZnZcAe/zo oJJe/enz'o
ŕM/zez*AM/ózy a p/zvcnyc/z c/zoró/z v .S*ŕzzpove. /í/zy .szne veJe/Z o čo ZJe, ŕo/r ZJe o p/*Mcne oJJe/enz'e a PA*G
Ma .s'ŕzvpov.s'Aozz;
roAov oč^pracowMýc/i

Nopr/Ár/oí/ pre pan/
ŕewŕo Ja/MW
29
/ow/o procov/'.s/íM. Bo/o /MoJprveAo í/no, Ae<A' vzn/A/o a/co ^MČo^ľ^/MpowAeAo

zí/rovo/we/zo ^ľreJM^a. Poí/o(ý^owe, Ao/o ^o zo ^oc/o//z/MM o /!opr;e^ /owM /í/ Ao/a Mw/e^/Meno jíŕ/ŕov^o
(^Á;/o
nepozMo/ p 0v/MM0^ľpreveM//we/?0 íŕ/ŕÁ:ovoM/o, Á:/ore .sa í^/Ae ro/y roó;7o v zoM/'we z^/rop/o oAyvo^e/'ov /o/?/o
o ney/côr prŕZľMáŕo/ ronľegen o eí/e ne^Aôr .spoMzor.sÁy - pr/.sVro/'.
.so vžo^'
Arzí/rovoľne/MM .s/reJ;.sÁrM c/?ovo/o oAro /:;/ ^vo/'wM zor/oJen/M, veJ' ŕo .y/MŽŕ/o oččoMow. P o preveí/en/ .sŕreJ/^^o poí/ .spróv'M we.s/o, vŕe<^y ŕenŕo /rroA pr/wóŕoro ^r/ŕ/zovo// Z nZeAŕoŕ*/ po.s7or;cZ, .so o'ne.s M^ozM/'e, že
/o rozAoí/^M/Ze Ao/o ve/wZ preo'vZo'ove, /we.sŕo zrZoJZ/o ZreAo/ľZ/Zŕocne procovZ.sÁro, zoc/zovo/o aw/?H/oncZe
o*/?e.s MŽ zw/MvnýcA /eMrov, vie/Áo v pôvoí/Mow roz.soAM, v.šeŕAo v zoM/'we zí/rov/o o z^rovo/ne/'
^/oro^Z/ZvojŕZ o oAčoMov. JeJZ^e procovZ.s/ro, /rŕore ne/?o/o .sprZ^o/Zzovo^e, no^o/^o /o neMwožňovo/o on Z
/egZ.s7oŕ/vo o /Zež o/ .sAMľočno.s^ že ne/)o/o wožne prevo&^M y/nončne MŕZo/?/iHŕ', uZe/en v &M/?ove, o/e
MZAo'e no ^/ovemÁM, /e ^pow/nowe p/Mcwe oo'o'e/e^Ze. P o reMŕíZcZZ MewocwZce ÍV yWZ/o.srí/nýc/? ^roŕov
v Rro/Z.s7o^e, poí/ ÁľŕorŇ A/reJZ.s^o JoWe<7y poŕrZ/o, zo.s7o/ o^zvJ o&/e/enZo vo vo^ľMM. A^ewocMZco v Poí/ív/70/'^Áyc/! BZ.S'^MpZcZocA mo/a zoM/'e/M o foľo zorZoí/enZe, ovŕoA p o vznZA:/ o/:re.sM A7o/oc^y, zrazM pr/poJ/o
poí/ A^yP A7o/ocÁ:y. OJ ŕe/ c/zv//e, poJ/'o .s/or procovn/čo^ oJJe/e^Zo, v^eŕAo y'o.sMe .swerovo/o Ár zonZÁM.
^Áo Zrióč ^Z možno Yy.sveJZľ reíŕrZÁJvne opoŕre^Zo, a/(o Mopr/AVoJ AowZcAe neoJoA'/oMZe v^pManýc/:
pozvowoÁ no i/Z&ovonZe Jo.spe/ýcA, o/e Z Je/Z? í'oA/ro j o poŕow JoAozovo/o, že oJJe/en/e "MevyprojMÁovo/o po/reAnýpoceŕ 5oJov".

M/eÁrľo org^we^/M/'e .s' (ýw, že oJJe/e^Ze ^Z no .se/)o Mezoroó/, prZcow

v j^M/očwo^/Z .s*Z no ó*e/)o nezoroAZ onZy'eJno poJoóne oJJe/enZe no ^/oven.s/fM, ŕenŕo orgM/wenŕy'e po/ow
MČe/ový. Pre /epiZu preJyŕovM nó.s /)ežnýcA /'í/J/ - /oZÁrov, ŕreAo poveJoľ, že /MMgM/'e ro/'onZzócZo - /eJo
vyŕvorenZe oA/a^ŕZ, pre Ár/orM zorZoJenZe pracM/'e. ^ľMpowÁe oJJe/enZe .s/MŽZ očyvo/e/'ow &Mpovy, A/orZonÁy, ForZnÁy, ZoAorzv, Pý.s'o/re/ prZ Morové, Zo/zor^Ae/ KyZ, ^McAoAroJM, íozorn o, JoA/onoveAo,
ZoAor^Ae/ 7?y^/rZce o Zowoeo, co ^po/zv preJy/ovM/'e

/Z.sZc očyvoŕe/bv NqprZeÁr ŕowM v .s/reJz^ 73.

Jeeemčro .so Áono ZnvenŕorZzóeZo o vo í/vrľoÁ 7á. JecewAro pr/Je Jo <S*/Mpovy p. rZoJZŕe/' A'.sP A7o/ocÁy
MÍTDr Ä'fMMMZč, o íy oznowZ/... MÁ/o nevZe čo/?
Ay oJJe/enZe /?o/o zrí/^ene, v prZpoJe, že Z^Je/e poŕrečovoŕ' ronŕegenový .svz/woÁr p/'z/c, po.š/z/ vójľ
Jo A7o/oczeÁ.

.sŕe .sZoriz, rzenzo^Z/rzý, Bo/z v ó j oc/zroz^zz/'/ 5oŕ!/ŕAo wôže prz'.sľ /erz o J A7Z/o.sz*Jrzýc/z, o/e /o

vo.? no vy.še/renz'e Jo nzo/ocAre/' neznoenz'ce neoJvezz'e/

/nó /eÁór poJozrenz'e, že prežz'vo/e Zzz/ôrÁ/,

oAoznžz'/e v oj znôže po.s/oľ no PÁfC, o po.scAoJZe rzz'ž.šZe, /zz v Az^pove. /I/: /MEAX7 ne^zvJe, Árow vó.s- po.š/e?
Do 7?roZz'.s/ovy, Jo Mo/oc/e/r, no "šča.s'z7/vM ce.sVM o p o Áro/eno Zwo/o.'"
O čo v/o^ľne /Je? D ŕo, o&y ^zne ^o JozveJe/Z AonAre/ne,o/y'e/rŕ/vne JóvoJy, prečo wzz^Z Ayľ oJJe/enz'e v
Azzpove zrzz.šene. /Je q/' o ŕo, že vyčz/Jovoľ ŕo/reŕo procovz'ó'Áo v Jne^ne/ Joóe, ŕo óz/ znno/zowZ/Zónove nóÁ/ojy, Aŕore zJrovoŕnzcŕvo ne/nó. 7M .so ZJe /z7rvz'Jovoŕ'ye.sŕvz{/'Mce zorz'oJenZe. D prz.sŕrq/'e y e po^ŕorone.
ZÓM/'ezweovy'e /zoAoJe/'... Čo v.šoÁzo^ŕone S'ŕMpove? 7e/' Azzpove, Aŕore/' zYsP A7a/ocÁy nep/oŕz no/'owne zo
prz'e.sŕozy, v Áŕore/' .so oJJe/enz'e noc/zoJzo. ^ nzč .so neJe/'e, .szne roJZ, že ŕM oJJe/enZe ^zngM/'e. Az/pove,
Jrzv/zewzv zne^ŕzz v oAre.se, AŕorewM ^o /ZÁvz'JM/e MŽ q/' ŕo, čo vyŕvorz/z' generócz'e p reJ nowZ. ^zne ^í/ŕočne
ŕoA Z)ezzMocz?z, o/zy Znz roz/zoJovo/Z o ŕow, čo .so p/oŕ/ q/' z zzo.šz'c/z Jonz?/
-Pove/ .S*/ezó/r-

Mimoriadne zasadanie
mestského zastupiteľstva
V p/aŕo/c 3. decembra sa /cona/o
m/mor/adne zasadan/'e mesŕs/cého
zasfup/ŕe/šŕva. Pr/'máŕor mesŕa /nŕormova/ pr/'ŕomných pos/ancov
(75, že dôvodom zvo/an/a zasŕup/ŕe/š/va /e s/cuŕočnos^ že správ
ca /con/curzne/ podsŕaŕy /4P7YPP
a.s.Sŕupava /ng. M/ros/av Še/čí/c,
ponú/co/ mesŕu adm/'n/'s/raŕ/'vne bu
dovy vrá/ane ŕ/7mových šŕúd/'í s/c/adov a predajní s/ Sŕupai/e na /-//avne/ u//c/ fnámesŕ/'e) č. d. 30 vráŕane
pozemku 7784 m^ a synagógy za
cenu 5 n?;'/ S/f.
Pnmáŕor vy/adr/7 názo/; že z h/äd/s/ca morá/neho /'h/s/or/c/cého /e naš/m d/bom voč/ predkom, /cforí bu
dovu prve/ obecne/ š/co/y s/ Sŕupave /cúp/7/ z vere/nej zb/er/cy a
nasŕa/a chv/7á /cedy môžeme na
prav//' s/cuŕočnos/j že s/ ro/cu 7989
bo/a odpredaná a presŕa/a byŕ'ma/ef/com mesŕa. Š/co/a /e pre /caždú
o b ec neodde//'ŕe/hou súčas/ou
h/sŕór/e / /cu/ŕúrneho a spo/očens/cého ž/voŕa. Zároveň /nŕormova/ o
ŕom, že správca /ronA-urzne/ pods/a/y ŕrvá na jednorazovom uhra
dení /cúpne/ ceny. Pr/máŕor ro/cova/ s predsfav/'fe/m/ PKB Ma/ac-

/cy o možnosŕ/ posAyŕnuŕ/'a úveru.
Zároveň pouAáza/ na možnosŕ'z/s/can/'a poŕrebných prosŕr/'edA-ov od
predajom ma/eŕ/cu mesfa, Aío/ý už
bo/ predmeŕom ro/covan/a MsZ a
súčasŕou rozpočŕu v po/ož/ce
"/cap/ŕá/ové pr/jmy".
V d/s/fus/V pos/anc/ podpor/7/ návrh
na /cúpu budovy. Zároveň vša/r p o
uráža// na obmedzené ŕ/nančné
možnosŕ/ mesŕa. Jednoznačne
vša/c ŕreba ro/fovaŕ s v/'ace/ým/
baniam/ o možnosŕ/ pos/cyŕnuŕ/a
úveru a s ŕ/'rmam/, /doré pre/av/7/
záu/em o /cúpu pozem/fov v Sŕupave.
Mapr/e/f záu/mu /cúp/ŕ' budovu, by
vša/c mesŕo ma/o posŕupovaŕ' uvá
žene. Zároveň / ro/cova/' so správ
com /con/curzne/ pods/a/y a dohod
nú/' s n/m výhodne/š/'e podm/enAy
predovšeŕ/cým čo sa /ý/ca ferm/ňu
úhrady aŕd
Pos/anc/ poŕom schvá//// od/rúpen/e budovy /Srtfep a. s. Sŕupava.
Zároveň pov^r/7/ pr/máŕora ro/covaŕ'
o možnosŕ/aeh z/s/can/a //han
ených zdrojov na predmeŕnú /cú
pu. O ro/covan/ach bude pr/máŕor
/nŕormovaŕ' na r/adnom zasadnú//'

MsZ dňa 76. decembra.
Po/covan/e po/cračova/o pred/ožen/m návrhu //s/u m/'n/'sŕrov/ š/co/sŕva SP, /do/ý sa ŕý/ca/ sŕanov/s/ca
pos/ancov MsZ a pr/máŕora mes/a
Sŕupavy /c snahám o u/cončen/e
č/nnosŕ/ osemročného gymnáz/'a v
Sŕupave.
Text iístu:
Vážený pán minister,
postanci Mestského zastupiteľstva
v Stupave a primátor mesta Stu
pava so znepokojením prijali už
medializovanú správu o zámere
ukončiť činnosť osem ročného
gymnázia v Stupave.
Pozorne sme siedovali situáciu a
predovšetkým likvidačné úsilie zo
strany štátnej správy, ktoré kulmi
novalo už pri prijímacích skúš
kach na školský rok 1999 - 2000.
Tlak verejnej mienky a rodičov i
naša podpora gymnáziu pomohli
napraviť protiprávny postup štát
nej správy pri prijímacích skúš
kach, ktorý bol už vtedy jednoz
načným dôkazom zámeru ukončiť
činnosť školy.
Momentálne školu navštevuje cca
60 žiakov zo Stupavy a okolia a
máme záujem, aby tieto deti mohli
nerušene a bez stresov pokračo
vať vo vzdelávaní na tej škole, kto
rú si zvolili.

Nad návrhom rozpočtu
pre rok 2000
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
25. novem bra vzalo na vedom ie informáciu
o stave príprav rozpočtu mesta na rok 2000
a návrhy rozpočtov príspevkových organi
zácií zriadených mestom. Materiál bol pre
rokovaný na finančnej komisii i v mestskej
rade. V tejto p od ob e predstavuje to, k čomu
sa dopracovali predkladatelia návrhov po
pripomienkovaní. Pri tvorbe rozpočtov sa
vychádzalo i z revitalizačných programov,
ktoré mali za cieľ prehodnotiť činnosti a
s ním spojené náklady, zohľadniť požiadav
ky mesta a občan ov a tiež hľadať úspory a
prípadné nové zdroje príjmov. Výsledkom
opatrení sú návrhy rozpočtov, ktoré akcep
tujú jestvujúci systém, štruktúru i možnosti
úsporných opatrení.
Príjmy na rok 2000 vychádzali z reality t. r. a
z prijatých opatrení ako napr. zvýšenie dane
z nehnuteľností, vyňatia stravovania d ô 
ch odcov (zrušenie m estského stravovacie
ho strediska) a pod. V majetkových daniach
sa nepriaznivo odráža situácia niektorých
podnikateľských subjektov - v konkurznom
konaní sú firmy SM Landor s. r. o., bývalá
Stupavská konzerváreň, spoločn osť Arttep.
Zvýšenie majetkových daní, ktoré predsta
vuje cca 570 tis. korún, zab ezp ečilo spom í
nané zvýšenie daní z nehnuteľností. Pred
pokladá sa i zvýšenie príjmu cestnej dane o

cca 200 tis. korún, ktoré súvisí s novelou
príslušného zákona, tieto prostriedky sú
účelovo viazané na správu komunikácií.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované v o výške
cca 10,5 milóna korún, pričom sa naďalej
uvažuje s odpredajom pozem kov v lokalite
Moligrunty, pri DZP a je navrhnutý i odpre
daj pozem kov za základnou školou.
Výdavky na rok 2000
Vo výdavkoch - príspevkoch príspevkovým
organizáciám k najvýraznejšiemu poklesu
výdavkov prišlo u Mestského kultúrneho
strediska. V porovnaní s rokom 1999 prišlo
k zníženiu o 759 tis. Sk, čo predstavuje
33%. U organizácii VaK mesta Stupava je
nárast výdavkov o 148 tis. Sk. Je predpok
lad, že od 1. 7. 2000 prevezm e od ZsVaK
Bratislava do správy vodovodnú sieť. V prí
pade prevzatia by sa príspevok znížil o 50%.
Vo vzťahu k Mestskému podniku technick
ých služieb bola predložená požiadavka
znížiť výdavky u tejto organizácie o 1mil. ko
rún a ponechať príspevok na vývoz splaškov vo výške 650 tis. Výdavky na opravy
miestnych komunikácií sú rozpočtované do
výšky príjmov z cestnej dane. V roku 2000
sa plánuje jedna rozsiahlejšia oprava miest
nej komunikácie - ulica "Vyhnálková". Na
projektovú a inžiniersku činnosť je napláno
vaný 1mil. korún (generel mesta, projekt na

Neistota, ktorá vládne medzi pe
dagógm i i žiakmi, spôsobená
správou o ukončení činnosti školy
k 31.8.2000, nepriaznivo pôsobí
na výchovno - vzdelávací proces.
Vzniknutá situácia vzbudzuje roz
horčenie nielen rodičov, ale i širo
kej verejnosti.
Vážený pán minister, žiadame
Vás, v mene občanov Stupavy,
ktorých zastupujeme, aby ste pri
svojom rozhodovaní zvážili a vzali
do úvahy záujem stupavskej vere
jnosti, ktorá sa jednoznačne sta
via za zachovanie Gymnázia v
Stupave, ako prvej a jedinej stred
nej školy v jej sedemstotridsať
ročnej histórii.
Sme presvedčení, že reštriktívne a
administratívne rozhodnutia nie
sú tým najvhodnejším riešením
tak citlivej otázky, akou je budúc
nosť školy, jej žiakov a pedagogic
kého zboru.
Veríme, že pri svojom rozhodova
ní zohľadníte i naše stanovisko.
V Stupave 3. decem bra 1999
z Mimoriadneho zasadnutia Mest
ského zastupiteľstva Stupava.
Pos/anc/ ŕexŕ //'sŕu schvá////. Ľ/'sŕ bo/
doručený do podaŕe/be m/'n/sfersŕva š/co/s/va v ponde/o/c 6. decem 
bra.

kanalizáciu od Dom ova dôch od cov sm e
rom na Malackú ul. a Novú). Výška nákla
d ov na zdravotné stredisko je rozpočtovaná
na 723 tis. Sk. Výdavky na Mestskú políciu
sú rozpočtované na úrovni minulých rokov,
zvýšili sa len m zdové náklady o jedného
pracovníka. Náklady celkom sú 2 mil. Sk.
Náklady na samosprávu mesta sú rozpoč
tované na úrovni r. 1999, čo predstavuje
náklady cca 7,4 mil. Sk.
V oblasti investícii je naplánované plnenie
investičných akcií v objem e cca 9 mil. ko
rún. Zdrojom prostriedkov bude odpredaj
majetku mesta. V rozpočte sú naplánované
nasledovné akcie: pokračovanie kanalizácie
Hlavná ul., pokračovanie kanalizácie na Ko
lónii, kanalizačná prípojka pre Mestské stra
vovacie stredisko, výstavba kanalizácie na
ul. Marianska, výstavba kanalizácie na Kremenici (s príspevkom od stavebníkov), re
konštrukcia bytov na ulici Dlhej (po požiari),
prepojenie vodovodu Železničná - Mierová,
prepojenie vodovodu na Kolónii, trafostani
ca na ulici Lesná. V prípade zabezpečen ia
finančných zdrojov, boli navrhnuté ďalšie
investičné akcie: vybudovanie sociálnej
budovy na trhovisku, KVS ul. Pri potoku,
KVS ul. Karpatská, predĺženie vodovodnej a
plynovodnej prípojky na ulici Lesná, rekon
štrukcia elektroinštalácie v budove zdravot
ného strediska, rekonštrukcia strechy na
budove zdravotného strediska.
Návrh rozpočtu v tejto p od ob e bude pred
m etom rokovania riadneho zasadnutia
m estského zastupiteľstva vo štvrtok 16.
decem b ra t. r.
-ps-
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Diskotéky pre škotákov
^ Az^pawÁrow /ra.ŕŕŕč'/ŕ - D ow ove áôc/zoácov žý'e 2<$ oččowov wáiAo ŕne.s-ŕa.
/o AMpovčo/7/a, ^or/ z rózA?ycA pr/'č/M práve ŕM prež;'va/'á jvq/M ye^e/?
ž/vo/a oŕ?A:/opew/ ^7aro^7//vo^ľoM /M^q/'i/e/?o per^o/?á/M. 7 ^ewľo /*o/r, ^
A/zz/ac/w;

v/'o/!očwýw/ .s'vŕívŕ^čw?/ ^<3 ^ /7/'w/ .y/re/o/pr/wá/or we^/a ^ŕMpo-

vo 7/!g. /I. Dará^, aAy /w v we/ie wey/a popr/a/ ^/á.s7b'veprež/ľ/e v/oMočnýcA
^v/'í7^oM Počo^' ye//o pr/'Aovor;v .ya Me/eáŕ/e/WM z pr/'/ow/zýc/z W/\y/a ^/zo áo

0A0 . Roc/ /Mží/M po^o/'/ze, wa/'á we/^o, čo poŕreČM/M A: ^poÁro/MéwM ž/voľM,
wožwo j/ zo^pow/'/za// M<3 čmy, A:eá^ ŕ?eAo/; oáMzaM/ no p ow o c /nýcA a czváz/cA /'^J/. ^ Mpr/wwýw/ o .sv'JecMtwn' ^/ovaw; pr/'wáŕor oáovzáa/ "/zaí/'w
z /raibe/'a" ; wo/ý áárčeA. ZaM/'/wa// ^we yo v o^ow ^ľove y'e A^áova
%ŕMŕŕe/g p o Zo/z/oroč/zýc/? povoáM/ac/:. Poá/á ,y/ov r/aá/Ve/'/y p. D r //<ogyove/ /wo/weMŕá//?e ÓMáovo Aoín'e/'a prec/:áázo e/opoM oáy^rawoww/'o Má^/eáAov /e/we/ povoá/?e. Pracovný rMcA ^we zozwawewo// wq/wá v ^McAy/!/ a
yeáá//!/, Arŕore

reAon^/fMM/M, aAy woAŕy v čo Mo/^raAŤo/M ča^e ^/Mz/'ľ^vo/'-

?MM pôvoá/?é/wM áče/z/. Poz^/aA/e ^^oveA/?é práce po%raČM/M / v oreá//'
^úďŕŕc/a o parÁM, /ráe .sa ŕ?zzá:z/e Aano/fzacwý ^ / e w . P ráce AYz rozAe/z/z vááAa Mvo/nenft/ y?woncwýc/? pro^ľržeáAov z Á^rq/'^Ae/zo Mraáz/ Pra/M/ava. /Va-

przeÁ: ŕo/MM ča^ľprzze/Mz'a y e ^/á/e v áezo/á/now ^ľave. Per^ozzá/ o veáezzz'e
áowova .SYZ všaÁr zv^z'/M/M, aAy o/zovaZe/z'a áozwova /o/o prow'zorzM/7Z poczľovo/z co zzq/'zwe/ze/. P ez zzaásázAy, yM/zgzv/zv v /zo/ovýcA poáwz'ezz^oc/z, zo čo
zzzz paľrz Mz/zazz/e a obá/'v.
-py-

Zo zasadnuf/'a /rom/'s/e spo/očens/rýcb poŕneb yz/š/a podneŕná myš//en/ra - pn'p/*aw'ŕ'pre š/ro/s/rú m/ádež, /ron/rréŕne pre ž/a/roy drubébo sŕupňa - podu/aŕ/e
n/'ečo a/ro d/s/roŕé/rtv, a/e s/ušnú
a nezás/adnú. D/s/ruŕo^a/o sa
o ŕom, že ^ Sŕupa^e, bobuž/'a/j sa
rozmába d rogové n eb ezp ečen sfvo d o ŕa/re; m/'ery; že rod/č/'a
nerád/ pusŕ/'a swy'e d/eŕá na
d/s/roŕé/ru s/ rôznycb zar/'aden/acb. /4 m/ádež, ŕe/ /e pr/rodzené,
že sa c b c e sfreŕá^aŕ /m/mo š/ro/y a zabawŕ' sa y spo/očnosŕ/ ros/esn/'/ros/. Mesŕs/ré /ru/ŕúrne sŕred/'s/ro zabezpeč/7o, vdá/ra pocbopen/'u a p od p ore p. M/naro^/'čos/ej, sá/u s/reáŕaurác// Sŕupava a d/s/roŕé/rara Jan/ra Borá/ra,
pan/ uč/Ye//ry sa podo/a//' a rob/7/
"dozor". 7erm/n - na M/'/ru/áša,
vsŕup zadarmo /en pre š/ro/á/ro^.
P rečo ^ rešŕaurác/V, nesŕač/7a by
ŕe/ocv/čňa? /V/e, nesŕač//a, prás/e
s/ ŕom spoč/Va / zám er /ýcbŕo
podu/'aŕ/. /Vauč/'f m/adýcb /ud/^
aby sa vede//' správaf /' v rešŕaurác/7, aby /cb prosŕred/'e /ru/ŕ/Vos/a/o, aby ma//' m ožn osť ívp/aín/'f
z/s/rané návy/ry spo/očens/rébo
správan/'a. Teda n/'e v ŕep/á/rocb,
a/e s/usne ob/ečen/^ n/'e sed/'ef

p o scbodocb, a/e pr/ sŕo/ocb s
obs/ubou. N aše oča/ráyan/a sa
sp/n/7/, der/ sa zabáva//, ná/ada
bo/a výborná. Fšŕe /eden zám er
s/edu/eme organ/'zovan/m p o 
dobných podu/af/' - vypesŕovaf
a prebud/f v deŕócb ŕa/enŕ /r organ/zovan/d zábavy. 7eda, aby
bo/o všeŕ/ro v /cb ru/rácb a pod/á
/cb predsŕáv - program, bosŕ/'a,
súŕáže a pod. Dávame /m ŕa/r
m ožnosť a pr/'esfor, aby sa nauč/7/ byŕ' a/rí/vn/, neča/ra// až /cb
n/e/rŕo zabav/'.. Mys//me s/, že
p o v/ne "d/vo/rýcb d/s/roŕé/r" pncbádza /ru zmenám /' v ŕomŕo
drubu spo/očens/re/ zábavy Daj
m e /m ŕeda pr/'esŕor a m ožnosť
aby sa natvč/7/ v /ru/ŕúrnom prosŕred/', v s/ušne/ spo/očnosŕ/ a
b e z obrozen/'a povedaŕ' svo/e
/V/E drogám a /ným násŕrabám,
/rŕo/ýcb /e vô/ro/ nás sŕá/e v/ac a
v/ac. /Vemys//me s/, ž e ŕenŕo
nápad /e "samospas/ŕe/ný",a/e
/e asp oň ponu/rou, /rŕorá ŕu
doŕeraz cbýba/a. /Va/'b//žš/á d/'s/roŕé/ra bude pr/ pr/7ež/'ŕosŕ/ po/ročnýcb prázdn/n. 7a/rže, vážen/
rod/č/'a, b e z obáv móžeŕe svo/e
der/ (za dobré ^ysvedčen/e) na
d/s/roŕé/ru pusŕ/'ŕľ
-ps-
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Od januára kino nepremieta
Poď/á šŕaŕ/sŕ/c/rýcb úda/ov návšŕevnosŕ' /r/n na S/o^ens/ru s/ ob
dobí od januára do augusfa /r/es/a
o 40%, čo sa pre;'av/7o /' na
fržbácb. M'e /e zv/ášŕnosŕou, že za
ŕýcbfo o^o/nosŕ/' /' s/o váčá/'cb
mesfácb zaŕvon'//' /' pos/edné /r/no,
napos/edy sa ŕa/r sfa/o y Aápe/bom
mesŕe P/ešfány. Sŕupavs/ré /r/no s/
pos/ednýcb d w c b ro/rocb prež/va/o podobnú /rnžu. A/áváŕes/nosf
dosabo^a/a pn'ememe 75 d/Vá/ro^
óo aufoma ŕ/c/ry pn'náša/o sŕraŕu a

na;'mene/ 50% predsŕayen/' sa
neodobra/o. Svo/ pod/e/ y/'ny na
ŕomŕo sŕas/e ma/ú / d/sŕnbučné
spo/ocnosŕ/, /rŕoré d/'/rŕu/ú yýš/ru
s/sŕupnébo /' podm/en/ry prevádz/royan/a /r/n, /rŕoré /ednosŕranne
znáša/á prevádz/ros/aŕe/ŕa. V fe/'fo
s/Yuác/7 sme núfen/' dočasne pozasŕawY' pres/ádz/ru /r/na Ž/Vof s/ Ku/-fúmom dome. Leŕné /r/no Born/7r
bude prem/eŕaŕ' počas /eŕnýcb
prázdn/'n.
-/r/no Ž/'t/oŕ-

N eväd za očari!a
P o roku úspešnej činnosti m ôžem e hrdo povedať, že ženský spevácky
súbor Nevädza, ktorý pracuje pri M sK S Stupava od 11. januára t. r. dôs
tojne reprezentuje stupavskú kultúru. N aposledy to boio v o Vysokej pri
M orave, kde spolu s Veselou muzikou zo Stupavy vystúpili vo via
nočnom programe. D om áci priaznivci Veselej m uziky a speváckeho
zboru, si ich budú m ô c ť vyp o ču ť na tradičnom Vianočnom koncerte,
ktorý sa koná v piatok 17. decembra o 19.00 hodine v Kultúrnom dome
v Stupave. Zároveň súbor N evädza p ozýva do svojich radov ženy, ktoré
rady spievajú. N evädza sa stretáva každý pondelok o 18.00 hodine
v Kultúrnom dome (vchod od dom ovníka).
-msks-

Činnosť a poslanie dobrovoľnej
organizácie Slovenský červený
kríž ani netreba predstavovať. Zdr
užuje ľudí, ktorí sú ochotní pomá
hať druhým, dobrovoľných darcov
krvi, tej prevzácnej životodarnej
tekutiny, ktorú nemožno vyrobiť,
ktorú môže len niekto darovať.
A v tom slovíčku "darovať" je ukry
té obrovské bohatstvo, ktoré títo
ľudia nezištne, neznámym ľuďom
v núdzi a ohrození života, dávajú
zo svojho. Kto nezažil, ten neu
verí... Často tak pozeráme na túto
činnosť. S nadhľadom, s podozieraním, bez záujmu a pochopenia
nazeráme na "mravenčiu" prácu
tejto organizácie. Pochopiteľne,
sú skôr skromní, veď predsa neb
udú chodiť s transparentmi, na
ktorých bude napísané: "Darovali
sme krv", "Zachránili sme ľudský
život". Ak je v našej spoločnosti
ešte niečo ľudské, človečie, tak sú
to práve skutky tých, ktorí dobro
voľne, nezištne, bez nároku na
odmenu konajú v prospech svo
jich blížnych. Vieme oceniť skutky
milosrdenstva a lásky? Všetky or
ganizácie SČK žijú z členských
príspevkov a z darov. Ekonomická
situácia sa podpísala i na medzi
ľudských vzťahoch a tak, chodiť
"po pýtaní, po žobraní", aby bolo
aspoň na nejakú maličkosť,

skromný darček pre darcov, je
dnes často ponižujúcou skúse
nosťou. A tak, keď sa rozhodujete
či dáte alebo nedáte, či podporíte
alebo nepodporíte, vedzte, že
dobrovoľní darcovia takéto rozho
dovanie a váhanie nepoznajú.
Vždy idú a darujú! Chvalabohu,
že neváhajú... Ďakujeme!
V V/gerová, SČK //, Sfupava

Mamina koleda
MHan Rúfus
A o p ä ť V ia n o c e .
A o p ä ť k o le d a
E š te j e j d á v a B o h
z o s v o jh o o b e d a .
E šte j e za s to lo m .
K ý m si ju o d v o lá ,
na Jeh o z n a m e n ie
o d íd e od s to la .
E š te j e za s to lo m .
P o t ic h u , p o s p ia tk y
a n je lo m o d k la d á
ú lo m o k z o b lá tk y .
A statku v o d v o r e ,
O v c ia m i zá p r a h o m .
A m ŕ t v y m , k to r í ju
č a k a jú za p ra h o m ...

Nová hať na Stupavskom potoku
Sfupavs^f/ potok p o dvoch skúsenostiach s povodňam/ vyvo/áva stá/e otázky^ Hoc/ momentá/ne nehroz/a prudké dažde, prob/ém sa opát dosta/ na pretras v súvis/ostí s pr/pravovanou
rekonštrukc/ou dotera/še; hate. Prvé s/gná/y - výrub stromov a
príprava budúceho staven/ska v Parku s/gna//zujú, že sa začne
n/ečo rob/t! Zároveň to vyvo/a/o odozvu medz/ občanm/.
Pr/spe/a k tomu / pet/c/a, ktorú organ/zova/ ML/Dr M Erdé/y/,
v ktoré/ ž/ada/ komp/exnejš/e r/ešen/e toku Stupavského potoka.
Obrát/// sm e sa preto na toho najpovo/anejš/eho na r/ad/te/á
S/ovenského vodohospodárskeho popdn/ku O Z Povod/e Duna
ja - Ma/acky p. /ng. S/an/nku. 7ento podn/k obhospodaruje a má
v správe povod/e o roz/ohe 2300knť, ktorého hran/ce tvor/a
B/e/e a Ma/é Karpaty a hran/čná r/eka Morava. Povod/e zasahu
je do troch krajov a d/zka spravovaných tokov je 7 400 km z toho
je 220 km ochranných hrádzi 350 km kaná/ov. Ma tomto územ í
sa nachádza 25 vodných nádrž/l Z tohto poh/ádu stavba hate na
Stupavskom potoku je stavba hate /en m/estnou zá/ež/tostou.
Pána r/ad/te/á sm e sa teda opýta// na vec/ konkrétne, týkajúce
sa naš/ch sfarosíL.
Stupavan: Stupavský potok už
dvakrát ukázal svoju ničivú situ.
Povodeň v roku 1997 a 1999
vyvoláva m nohé otázky. V čom
pódia Vás spočívajú príčiny sp o
mínaných povodní?
*M a túto otázku /e jednoduchá
o d p o v e ď Príčina spoč/va s/ s/i
ných daždôch, obrovským zvý
šením zrážok s/ krátkom čase.
Povodeň v roku 7997 spósob/7/
dihotrvajúce dažde na ve/kom
území. V Bor/nke /nšta/ova/
S/-/ML/ zahaden/e - /imnigraŕickú
(vodomernú) stanicu, ktorá vyhodnoŕ/7a zrážky na úroveň výšky
tisícročnej vody /-/odnoty sto
ročné/ a t/sícročnej vod y sú
výs/edkom matematických pre
p očtov a f/'ež odhadu. Ma zák/ade týchto údajov sa dimenzujú
mosty a vodné d/'e/a, obvykie na
hodnoty storočnej vod y napr
nádrž v Lozorne je postavená na
7000 ročnú vodu. V jú//1. r príčinou povodn e bo// zrážky enorm
nej intenzity. V priebehu jed n ej
hodiny pad/o 55 mm zrážok, č o
sú hodnoty typické pre daždové
pra/esy Más/edkom toho bo//
obrovské zosu vy p ô d y oko/o
tokov a tiež zosuv a odp/aven/e
p ôd y z /esov V tú sobotu sa
pôd a nasýti/a vodou a všetko, č o
spad/o Potom nas/edova/a o b 
rovská povodňová v/na, ktorá sa
prehna/a o d Košar/šk p o Borinku a pokračova/a v Stupave. Ma
takúto s/tuác/u, ktorá je nevyspytate/bá, n/e je m ožné sa pr/prav/ť
vopred. Medá sa p red p oved ať
an/ odhadnúť je j nás/edky.
Stupavan: P ovod ie Dunaja je
investorom výstavby novej hate.
V súvislosti s výstavbou tohto
diela sa občania pýtajú, či bo)
potrebný tak rozsiahly výrub
stromov v parku. M ôžete nám

predstaviť túto stavbu a je táto
hať zárukou, ž e sa nebudú
opakovať problém y s regulo
vaním toku potoka?
* Majprv k výrubu stromov. Má/okto v/e, že p o p o d ko/yto p oto
ka a c e z p ozem ok sú vedené
skoro všetky /nž/n/erske siete p/yn, voda, e/ektr/cké káb/e a v
budúcností i potrubie kana/izácie. 7o znamena/o, že pri pr/prave staven/ska sa muse/o dbať na
to, aby rozvody nebo// poško
dené. Požiada/i sm e Okresný

úrad v Ma/ackách, od b or život
ného prostredia o p ovoien ie
výrubu stromov a to konkrétne.* 3
ks je/še /epkavej, 4 ks jaseňa, 2
ks javorovca jaseňo/zstého, 7 ks
orech a krá/bvského a 8 ks
sm rekov Dosta//' sm e súh/as na
výrub s tým, že sm e povinní
vysadiť 7 ks p/atana javoroiistého a 5 ks dugiaska. P red
vysadením bude /ch umiestne
nie konzuitovať s /ng. Vagenknechtovou z Pamiatkového ús
tavu Bratisiava.
Výstavba hate bo/a nap/ánovaná
už v r 7997, p o povodni, ako

jedno z protipovodňových op a
trení. Ha ť je v kritickom technick
om stave, zákiady i múry sú
podom ieté. 7reba tiež v e d ie ť že
ani nová hať nikoho o d p ovod n í
neuchráni. Bude nadá/ej p/niť
svoj pôvodný úče/ - rozde/óvať
vodu do Stupavského potoka a
do M/áky. 7aký bo/ pôvodn ý úče/
v čase je j yýstavby voda z M/áky
s/úži/a ako vodný náhon pre
m/yny dnes je voda potrebná na
riedenie vody v m estskej ČOM
S dem oiáciam i sa uvažuje v roz
sahu jestvujúcej hate a úpravy
koryta p o d hatou. Stavba je
určená na vzdutie vod y za
úče/om odberu vody d o toku
M/áka. Jediným techno/ogickým
zariaden/m budú uzávery vtokov.
Prevádzka bude reguiovaná od
hiadiny hornej vody automatick
ým riadiacim systémom. Dvojité
stavidio bude široké 4,5 m a
vysoké 2,2m, stavidio bude ov/ádané zo strojovne Stavba neb
ude m ať vpiyv na životné
prostredie, nem ení režim h/adiny p odzem nej vody. Jediný zdroj
ohrozenia predstavuje vodná
piocha a výškový rozdiei v te
réne. 7ento zdroj ohrozenia bu
d e eiiminovaný osaden/m zá 

hrad//.
Za bežného režimu bude stav/'d/o reguiovať vodu potoka tak,
aby sa do M/áky dostaio 50 // s.
Pri povodni sa prietok do M/áky
obm edzí. 7ermín koiau dácie
stavby je 30. apr/7 2000.

kom. Máte v pláne úpravy kory
ta napríklad pri "Munkáči"?
* 7 a fo otázka súvisí s probiémom, ako sa /údia správajú k
vodnému toku. Mie je jednodu
c h é p reh ĺbiť koryto potoka,
aspoň n/e p o stránke techn/ckej.
Lenže potok je "živý", sám s/ vyt
vára svoje koryto, regu/uje sa.
Každý neodborný zásah do toh
to prosecu sa nám yypomstí <4k
by sm e pristúpi// k prehĺbeniu
korýt narušzme systém s p o d 
ných vôd a na mnohých m ies
tach, kde si občania b ez povo/en/a urobi/i oporné múry a iné
stavby by to spsób/7o zosun
p ôd y /' stavieb. Mediscipiinovane, b e z povoienia sa robia úpra
vy pri potoku, pričom nikto
neberie d o úvahy ochranné p ás
mo. Ma samotných povodniach
sa podpzsa/a /udská č/nnosť /esné hospodárstvo, ktoré od/esňuje zvážnice, cestári, ktorí
namiesto m ostov spútajú potok
do rú/: Potok s/úži aj ako sm e
tisko. Pri povo/ôvaní sfav/eb sa
neráta so záp/avovými čiarami prík/adom je Bitúnková ui/'ca múry a stavby a dokonca i cesta
zo zám kovej d iažby ktoré si
občania postav/7/ načierno pri
am o v zápiavovom územ í Merešpektujú sa tu opatrenia, ktoré
aspoň čiastočne chránia pred
škodami.
Ceiý Stupavský p otok je evi
dovaný ako neopravený tok.
Mapos/edy bo/ regu/ovaný pred
/. svetovou vojnou a tak zosta/ vo
ve/kej časti dodnes. Koryto je
prírodného charakteru, vytvor// si
svoju prirodzenú rovnováhu,
ktorú n echcem e narušiť
Megatívne zásahy ako napr o d 
stavenie potoka o d rybárskeho
podniku, ktorý tiekoi pri miyne
v Parku a pri pivovare, p o uiici
Siovenskej a ume/ým vodopá
dom d o jazierka v Zámockom
parku, treba v najb/zžšej d ob e
rea gova ť
Mep/ánujeme s preh/bovaním
koryta potoka, skôr upozorňu
je m e a budem e upozorňovať na
p/atné zákony a nariadenia,
ktoré sa týkajú vodného h ospo
dárstva a ochrany pr/rody

Stupavan: Stupavský potok je
na m nohých m iestach za n e 
sený. Jeho koryto je v mnohých
častiach nedostupné pre m ech
anizmy a stroje, ktoré by ho
mohli vyčistiť, prípadne prehĺbiť.
M ám e na mysli najmä časť
potoka, ktorá prechádza Par

Stupavan: V prípade ďalšej "sto
ročnej vod y" najväčší príval v o 
dy pretečie novou haťou. Voda
bude pokračovať sm erom na
Bitúnkovú ulicu, kde je druhý
most a zároveň dopravná tepna
nad potokom. Pri prvej povodni,
sm e zažili situáciu, kedy hlavná

cesta sa prepadla, a nebolo jas
né či tento mostík vydrží zaťa
ženie presm erovanej dopravy.
Okrem toho koryto potoka od
tohto m ostíka je zan esen é,
priam plytké a vod a tu vytvára
meandre. Rátate aj s úpravou
tejto časti potoka?
* Ko/yŕo Poŕoka sm e v ŕejŕo časŕ/
ľyč/sŕ/7/, a spevn/7/ jeh o brehy.
P o d mosŕom /e poŕrub/'e p/ynu,
rôzne káb/e. Nev/eme odhadnúŕj
v a/fom sŕave sú zák/ady mosŕu.
Pr/ preh/ben/ koryŕa by sa mobo/
zruŕ/'ŕ! V akom sŕave /e poŕok
dnes, p o roku, na/7epš/e ved/a a
v/d/a Sŕupas/čan/'a samZ. N áš
podn/'k však n/e /e podnZkom
ŕechn/'ckých s/už/eb, aby sm e
sŕá/e č/sŕ/ZZ poŕok, kŕo/ý v n/'ekŕo/ých
úsekoch
pn'pom/na
sk/ádku odpadov. V ochrane
poŕoka, kŕorý /e jedným z najkrajš/cb arcbZŕekŕon/'ckých a prírod
ných dom/'nánŕ Sŕupavy, mus/

pr/snejš/'e posŕupovaŕ' /' mesŕo
v záujme ochrany pr/rody a ž/'voŕného prosŕred/a.

zosŕa/ nezapZaŕený d/h vo výške
20 m/7/dnov korún. Napne/c ŕomu
sŕav kaná/a prever/me.

Stupavan: Nánosmi je zanesený
i kanát Mláky v miestnej časti
Mást, konkrétne v lokalite Mástska kolónia. Kanál nestačí brať
vodu najmä na jar, čo spôsobu
je zatopenie pivníc i studní ob y
vateľov žijúcich v tejto časti
mesta. Patrí kanál do správy
vašej organizácie?

Stupavan: Povodňam i bol najvi
ac poškodený kaštieľ - Dom ov
dôchodcov.
Momentálne v areáli parku pre
biehajú stavebné práce, buduje
sa tu kanalizácia, odvodn en ie
rybníka. Dom ov d ôch o d co v je
štátnym zariadením, Park patrí
mestu a koryto potoka spravuje
P o v o d ie Dunaja. Akým s p ô 
sobom je tu za b ezp ečen á koor
dinácia jednotlivých činností,
aby sa spoločným i silami d o 
cielila, účinná ochrana pred
ohrozením povodňam i?

* V roku 7993 sm e prebra/Z od
Šŕáŕnej me/Zonzačnej správy š.p.
v Z/kv/dác/Z a/ me//oračné kaná/y.
V ŕomŕo pr/pade nejde o M/áku,
a/e pravdepodobne o odvodňo
v ací /raná/. M sa ŕenŕo nevy//a/
na po/Za, poŕom d o p/'vn/c a
sŕudn/ presakuje spodná voda.
Pr/čZny môžu byŕ' rôzne. V kaž
dom pr/pade, /Znančné prosŕr/'edky na údržbu me//oračných
/faná/ov sm e na ŕenŕo rok nedosŕa/Z a v mZnu/om ro/fu nám

* P o povodn/' v roku 7997 bo/
porušený pôvodný kana/Zzačný
sysfém a sysfém odvodnen/a zá
m ockého /az/er/fa. 7enŕo vybudova// fa//ans/(/ arch/YeA//' a majsŕh z ŕehá/ a ma/ pr/emer 75 cm.

Pr/ povodn/ nesŕač/7 odvádzať
pr/va/ vody ŕá s/ naš/a svoju
cesŕu m/mo /raná/ a spôsobZZa
zosu v komun/'kácZe. Pr/ obnove
cesŕy bo/ /raná/ narušený a zasy
paný. 7eraz sa h/ádá nové r/ešen/'e ako odv/'esf vodu z /az/er/fa a
pr/padne Zvodu pr/ povodn/ach.
Výsŕavba kaná/a (u/ožen/e poŕrub/a s pr/emerom 30 cm ) /e už
zoh/ádnená pr/ sŕavbe nove/
ha/e. Je ŕo v súč/'nnosŕ/ s /nvesŕorom - KrajsAým úradom Braŕ/s/ava. Pr/ sŕavbe ha/e sm e vyš//
v úsŕreŕy a/ pož/ada v/fám Vodám/
a A-ana/Zzác// mesŕa Sŕupava.
P/ánovaná výsŕavba kana/ZzácZe
p o HZavnej u/ZcZ "odboč/" pr/
poŕoku do Parku, Kde pôjd e p o d
úrovňou ko/yŕa poŕoka, poŕom
bu d e pokračovaŕ' parkom na
H/avnú u//cu. Je dô/ež/ŕé, aby sa
jednoŕ//vé /nvesŕ/čné zám ery
koord/nova//, /ebo rým sa pred/de možným škodám a komp//kác/ám.
rozhovor pr/'prav/7 -ps-

Í)AŇ Z MEHMUTMNOSTt PM ROK 2000 O HROBOVÝCH MtESTACH
Na rokovan/ M sZ dňa 25.7 7.7999 bo/o schvá/ené Všeobecn e záväz
né nar/'aden/e č. 5/99 o Dan/ z nehnuŕe/bosŕ/ pre rok 2000 (V zmys/e
zákona o dan/ z nebnuŕe/bosŕ/ č. 377/7992 Zb. v znen/ neskorš/ch
predp/'sov).

Sadzby sa zvyšujú u nas/edovnýcb nehnufe/hosŕ/ŕ
* záh rady z 0,76 Sk na 0,32 Sk/m'
* sŕavby na bývan/e - u pr/žem nébo d om u z 2 Sk na 2,40 Sk/ m '
* g a rá že z 8 Sk na 9,60 Sk/m'
* osŕaŕné sŕavby z o 7,20 Sk na 9,60 Sk
Daňové phznan/e podáva /yz/'cká a/ebo právn/cká osoba, kŕorá nadobud/a nebnuŕe/bosŕ'v r 7999 a/ebo u kŕorej nasŕa/Z zm eny v nehnuŕe/hosŕZach už phznanýcb (napr kúpa, predaj, ded/čsŕvo, darovan/'e a p o d j. N ové daňové phznan/'e sa podáva Z vredy; ak nasŕa/Z
zm eny v oko/nosŕ/acb pre vyrúben/'e dane. Napr/k/ad pr/ vydaň/ sŕavebného povo/en/a, sa pozem ok na kŕo/ý je vydané sŕavebné povo/en/e, sŕáva sa pre úče/y dane z nehnuŕe/bosŕ/ sŕavebným p ozem 
kom, pr/ kŕorom sa men/ sadzba dane, ŕakŕ/ež ph vydaň/ ko/audačného rozhodnuŕ/ä zase nasŕáva zm ena v oko/nosŕ/ach pre
vyrúbenZe dane.
7erm/n na podan/'e daňového pr/znan/ä je do 37. januára 2000 (na
Mesŕský úrad Sŕupava). Za oneskorené podan/'e daňového prZznan/ä
sa daň zvyšuje o 70%.
Ak v pr/ebebu roka nasŕane akáko/tŕek zmena vo v/asŕn/cŕve nebnuŕe/hosŕ/ (vzn/k a/ebo zán/k v/asŕn/cŕva), ŕreba v zmys/e zákona o dan/
z nebnuŕe/bosŕ/ sp/n/ŕ' oznamovac/u pov/nnosŕ' správcov/ dane (na
MesŕsAý úrad) a ŕo d o 30 dn/ o d vzn/ku a/ebo zán/ku ŕejŕo skuŕočnosŕ/. Za nesp/nen/e s/ ŕejŕo pov/nnosŕ/ zákon uk/adá správcov/
dane u/ož/ŕ'pokuŕu až d o výšky 500,- Sk u PO a do 5000,- u PO.
7erm/n zap/aŕen/a dane je d o 37. 3. 2000 (pň daňovej pov/'nnosŕZ nad
500 Sk u PO a nad 5000 Sk u P O je možnosŕ'zap/aŕen/ä dane v šŕyrocb zákonom sŕanovených sp/áŕkach).
Za oneskorené zap/aŕen/e dane sa vyrubujú pená/e z omeškan/ä vo
^ýške 0,3% nedop/aŕku za každý deň omeškan/a.
V/asŕn/c/ byŕov, kŕoré nadobud// do v/asŕn/cŕva v r 7999 s/ ŕ/ež p od a
jú daňové pnznan/e do 37.7.2000.
Všeobecn e záväzné nanäden/e mesŕa o danZ z nebnuŕeZbosŕ/ je k
nahZ/ädnuŕ/'u na úradnej ŕabu/Z na Mesŕskom úrade Sŕupava.
B//žš/e Zn/ormác/e Vám budú posAyŕnuŕé v kance/ánZ č. 4 na pnžem/
MsÚ Sŕupava a/ebo na ŕe/. č..' 65 93 45 03 k/. 78.
- D. Koreňová-

Mestské zastupiteľstvo v Stupave na svojom zasadnutí dňa 25.11.
schválilo v zm ysle § 5 odst.1, zákona č. 526/1990 Zb. a zákona SNR
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, V šeob ecn e
záväzné nariadenie m esta Stupava o cenách za zriadenie užíva
cieho práva k hrobovém u miestu na cintorínoch mesta Stupava.
Z VZN vyberám e:
Čtánok !
1. Za zriadenie užívacieho práva k hrobovém u miestu na dobu 10
rokov a za dälšie predĺženie o 10 rokov sa určujú tieto ceny:
Jednohrob 250x100 cm
Dvojhrob 250x200 cm
Trojhrob 250x300 cm
Štvorhrob 250x400 cm

700,-Sk
1.000,-Sk
1.300,-Sk
1.600,-Sk

Pri zábere väčšieh o hrobového miesta a pri hrobkách (teda nad
10 n f) sa poplatok za každý i započatý meter štvorcový pripočítava
v sume 160,-Sk k poplatku za štvorhrob.
Detský hrob 80x180 cm
Miesto pre urnu 60x60 cm

500,-Sk
500,-Sk.

Čtánok !!
1.Poplatok za nájom hrobového miesta musí byť uhradený pri
novozriadených hrobových miestach v čase ich vytvorenia. U hro
bových miest, kde nájomná zmluva stratila platnosť, t.j. po desiatich
rokoch musí byť poplatok uhradený po vyzvaní k úhrade správcom
cintorína. Poplatok je m ožné zaplatiť naraz na desať rokov, alebo
v dvoch splátkach s jednoročným odstupom, o čom bude vykonaný
zápis v nájomnej zmluve, ktorej platnosť bude upravená. Poplatok
je m ožné uhradiť poštovou poukážkou, alebo v hotovosti v Dome
smútku v Stupave.
2.U hrobových miest, kde do účinnosti tohoto VZN užívatelia
neuhradili poplatok za užívanie hrobového miesta musí byť tento
uhradený spätne od doby schválenia vyberania poplatkov za
užívanie hrobového miesta, t.j. cintorín na Rímskej ulici od roku
1981 a Starý cintorín v Stupave a Cintorín v Máste od roku 1990.
Tieto poplatky budú vyberané len vo výške platnej v čase, na ktorý
sa vzťahuje zriadenie užívacieho práva k hrobovém u miestu. Spät
nú úhradu poplatku nie je m ožné deliť na viac splátok.
V šeob ecn e záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2000.
-msú-

Roku 1869 kúpila o b e c od penzionovaného generála Prokoppa na
hlavnej ulici naproti kostolu poschodovú budovu s velkým dvorom
Z m édií sm e sa dozvedeli, že v
rámci úsporných op atrení a
reorgan izácie
škô),
navrhla
kompetentná komisia, aby k 31.
8. 2000 bolo zrušené o s e m 
ročné gymnázium v Stupave.
Keď gymnázium vzniklo a bolo
to po prvýkrát v histórii mesta,
že sa na jeho územ í usídlila
stredná škola, m ožno to ob č a 
nia ani nezaregistrovali. Neviem,
d o akej miery sa našinca dotkla
informácia o jeho zrušení. Po
dvoch rokoch, p o otvoren í
dvoch ročníkov a dvoch tried,
v ktorých je cca 60 detí, sa končí
éra stredného školstva v Stu
pave. Radikálnym opatreniam
sa už ani nečudujeme, ani nás
nevyvedú z miery, lebo ich je
toľko, ž e sm e si už zvykli.
) zrušenie školy sa dotýka "len"
šesťdesiatky detí a ich rodičov a
niekoľkých p e d a g ó g o v . H od 
notiť vzniknutú situáciu i stav
školy, nie je jednoduché. Na to
sú kompetentní odborníci, kto
rých opäť našinec "platí" zo svo
jich daní. Ak už raz padlo
rozhodnutie, že Stupava, ako
druhé m esto v okrese, má p od 
mienky na to, aby tu gym názi
um bolo, ak na tento ťah,
z dnešného pohľadu "naleteli"
rodičia a ich deti, mati by tie
inštitúcie vyslať svojich zástup
cov, aby svoje rozhodnutie prišli
oznámiť tým, ktorých sa to dotý
ka. Už jeden geniálny ťah táto
škola prežila. Bolo to pri prijí
macích poh ovoroch na g y m 
názium, kedy prihlásení žiaci
zrazu robili prijímačky na bra
tislavské gymnázium, teda nie
na to, ktoré im rodičia vybrali.

Vtedy protesty rod ičov p o d 
porené stanoviskom primátora
a p oslan co v donútili krajský
úrad, aby napravil tento pro
tiprávny krok. Na nátlak sa o s 
pravedlnili a povolili opakovanie
prijímacích pohovorov, teraz už
na stupavské gymnázium. Už
vtedy však bolo jasné, že škola
smeruje ku svojmu zániku a že
tento prvý krok bol, op äť z
dnešného pohľadu, dobre mie
nenou radou "...nedávajte svoje
dieťa na stupavské gymnázium,
lebo..." azda? "... lebo my vie
me, čo sa stane?" Mnohí rodičia
by však svoje dieťa v ô b e c nedá
vali na gymnázium mimo Stu
pavu. N ačo by ho vystavovali
stresu z cestovania, neznám eho
prostredia atd'.? Využili m ožnosť
len preto, že škola je v Stupave.
Urobili chybný krok? Uverili to
mu, že v Stupave je osem ročné
gym názium!? Jeho zrušenie ča
som bude len malou, b ezvýz
namnou epizódou v celej ple
jáde toho, č o sa zrušilo a nepo
darilo. Štát nem á peniaze na
školy, na učiteľov, na kriedy, na
údržbu škôl, ale nielen stred
ných. N em á ani na základné
školy... Vážení rodičia, platíte vy
v ô b e c dane? Stupava na konci
dvadsiateho storočia po prvý
krát v histórii prišla o svoju je d 
inú strednú školu. Bude v Stu
pave iná, polyfunkčná odborná
stredná škola, ktorú nám sľubo
vali namiesto gym názia? Máme
my a naši potom kovia, pred
sebou celé tisícročie, aby sa do
Stupavy stredná škola vrátila.
Ste s touto víziou spokojní?
-Pavel S te z á k -

a záhradou, a to za šestnásť tisíc zlatých., na túto sumu získala od
štátu subvenciu desať tisíc zlatých. Dňa 1. septem bra 1869 sa zača
lo v tejto budove vyučovať. - Časť obytného domu bola upravená
pre učebne a časť pre byt správcu školy a školníka. V tejto škole už
vyučovali kvalifikovaní učitelia. Zánik Rím.- kat. školy, zvanej
panskej, bol tým spečatený.
la to budova slúžila školským účelom až do roku 1980, kedy bola
otvorená nová budova školy na Školskej ulici.
Bola v nej umiestnená Základná deväťročná škola kpt. Nálepku 1.5. ročník.
O becná ľudová škola prekonala vojnové roky i prevrat r. 1918
a pokračovala v oslobod en ej vlasti vo svojej práci. Jej správcami
postupne boli J ozef Grátzer, Bartolomej Gažo, Kornel Schimpl,
neskôr Jozef Krištoffy., po druhej svetovej vojne Jozef Benca a
Vojtech Janík. Z učiteľov, ktorí začínali pracovať na tejto škole bola
neskôr vyznam enaná najvyšším štátnym vyznamenaním Radom
republiky k 50. výročiu svojej učiteľskej činnosti p. učitelka Vilma
Pottmanová. P o roku bola škola uzatvorená. Objekt chátral. Kon
com roku 1989 bol odpredaný a novým majiteľom objektu, dvora,
školskej záhrady

sa stala spoločn osť Arttep a.s., ktorá budovu

opravila, rozšírila podľa svojich podnikateľských zámerov. Mala
slúžiť ako štúdio.
Napriek úpornej snahe najmä prvého zastupiteľstva po roku 1989,
aby sa budova vrátila d o majetku obce, z právneho hľadiska to

nebolo možné. Stupava a gen erácie Stupavčanom takto prišii o
svoju "kolísku" vzdelanosti. Každý jeden vo svojich spomienkach
na zlaté školské časy, ich spája práve s touto obecnou školou. S jej

Z histórie škótskej
budovy v Stupave

v triedach, s prírodopisným kabinetom, so školským dvorom, kde

Už štatistika Rím.- kat. farského úradu v Stupave z roku 1782

škole, ktorá je navždy zapísaná v našich pamätiach i srdciach.

kamnami, v ktorých sa kúrilo uhlím, s jej olejovými dlážkami
sa trávievali velké prestávky chodením do kolečka, so školskou
záhradou, s políčkami jahôd i zeleniny, so starou zborovňou, ktorej
dominovali starodávne nástenné hodiny. To všetko patrilo ku starej

vykazuje v miestnej obci i vo filiálnych obciach priaznivý stav

Po desiatich rokoch sa naskytla príležitosť získať túto historickú a

v gramotnosti obyvateľstva. Podľa aj neskorších údajov a záznam ov

srdcu - blízku budovu občanom Stupavy. Správca majetku úpadcu

je jasné, že najzákladnejšie podmienky pre vyučovanie detí už

- firmy Arttep a.s. Stupava, ju prednostne ponúkol mestu za cenu 5

v Stupave existovali. V prvej polovici 19. stor. sa utvorila Rímsko -

miliónov korún. K budove, ktorá prešla rekonštrukciou a slúžila čias

katolícka cirkevná škola. Občania však neboli spokojní s doterajším

točne ako administratívna budova s priestormi pre televízne štúdiá,

stavom vyučovania a usilovali sa založiť obecnú školu. Na čele

patrí i 17 árový p ozem ok a budova synagógy. Výhodná a dom i

tohto občianskeho snaženia stáli miestny notár Ján Schurtz a

nantná poloha budovy na námestí zvyšuje jej cenu. Napriek tomu,

Eduard Geiringer, jeden katolík, druhý žid. ich snahu podporovali

že sa m esto m om entálne nachádza v zložitej ekonomickej situácii,

odvážni občania a roku 1864 bola založená ob ecn á ľudová škola.

poslanci MsZ na mimoriadnom zasadaní prijali uznesenie, ktorým

Do tejto novej škoiy chodili žiaci obidvoch pohlaví (koedukácia) a

sa schvaľuje odkúpenie budovy a zároveň poverili primátora mesta,

konfesijne bola škola zmiešaná.

aby rokoval o finančných zdrojoch na realizáciu kúŕ)y budovy.

Novovzniknutá škola bola umiestnená v budove vtedajšej Rím. -

využitie od priestorov pre administratívne účely až po využitie pre

Mesto by tak získalo budovu, ktorá v budúcnosti m ôže mať rôzne
kat. školy, ktorá bola pri kostole (vedľa predajne potravín a zmr

potreby stupavských škôl. Problematikou sa bude zaoberať MsZ na

zliny). Túto školu dovtedy menovali aj panskou školou, pretože

svojom riadnom zasadnutí vo štvrtok 16. decem bra t.r.

v nej uprednostňovali deti zam estnancov m iestneho zem epána.

-ps-
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ŠKOLSKÍ ŠPORTOVÉ STREDISKO
Vyučován/e na Zá/f/adne/ š/co/e /rpŕ. /Vá/ep/ru v Sŕupave sa /ronč/ 73^
bod., a/e n/e všeŕc/ ž/ac/ opúšŕá/ú budovu š^o/y, í/ menš/' /dú so ss/o/7m/ ^cbovávaŕe/kam/ do šAo/s/(ébo A*/ubu der/ a ŕ/ sŕarš/ za svoj/m/
záu/mam/. Pr/ násŕupe d o š/ro/y s/ r/ad/ŕe/'ZŠ M gr Lad/s/av Cs/7/agby
vyŕýč/7pr/or/'ŕysvo/e/práce s deŕm/. Medz/ /ným/bo/o zaA-ŕ/'v/zovaŕ'č/'nn o sf v š/ro/s/com áporŕovom sŕred/s/ru ^ŠŠS) /ládzaná. Dan' sa mu
nap/naŕ'svo/e c/e/e. ŠŠS má pnprav/ťu. V ne/ sa 77 šŕvrŕá/rov uč/
berným zručnosŕ/am p o d veden/m uč. ŕr /4. LacbA-ow'čove/. Ž/ac/
ŕrénu/ú s/ ponde/o/f, sŕredu a v p/aŕo/f o d 73^° bod. vo ve/ke/
ŕe/ocv/čn/. Cb/apc/ s e/ánom nacv/č/7/ dn'b//n, sŕre/bu na bránu a v
ŕomŕo obdob/'sa súsŕredú/ú na presné pnbráv/(y. Ma/ú radosŕ'z b/y a
ŕeš/a sa na /amé dn/, /fedy zobra/ú p/vé zápasy Ver/m, že sa /m bude
dar/ŕ' a raz z ŕobo /co/e/cŕ/Vu /sŕe vy/'dú ve/m/ dobn bráč/ - bádzanán.
M/adýcb 77 cb/apcov ved/e /i Kušŕor ŕrénu/ú s/ponde/oA, sŕredu a v
p/aŕo/f o d 77^ bod. do 79°° bod. v ŕe/ocv/čn/. Pred n/m/ čas o d 76°°
do 77^° vyp/ňa ŕrén/ng sŕarš/cb ž/a/cov /fŕo/ýcb ved/'e L. Pšen/fo.
Hádzaná v Sŕupave ma/a dobrý zvu/c. Medz/ bráčs/re /(o/eAt/vy rad/
rod/č/a dáva// svo/e der/, preŕože ŕam s/ pos//ňova// n/e/en svo/e ŕe/o,
a/e / ducba. S/enme, že pe/rné morá/ne v/asŕnosŕ/ a šporŕové dovednosŕ/ sa naŕ/va/o usad/'a v m/adýcb, /fŕon sú č/enm/ ŠŠS. Budem e /m
držaŕ'pa/ce.
7exŕ a ŕoŕo; A. Lacb/fov/čová

Prišti na svet
Filip Jandorf
Nikola Bubničová
Dominik Pačaj
Nikola Švarbová
Dominika Vatovičová
Dávid Rác
Filip Varga

Klementína Obselková
Emil Petrušek
tmrich Velčický
Mária Šefčíková
Matilda Lachkovičová
Zosobáš!!! sa v Stupave
Roman Veltschmidt
a Andrea Weinštuková
Karol Mikulič
a Oľga Filípková
Tomáš Pťr
a Katarína Královičová
Ernest Rudický
a Erika Vaculková

Opusti!! nás
Jozef Betošič
Mária Schrottová
Anna Petreková
Štefan Tomkovič
A gn eša Klasová

iHľadáme
aktivistkul°^"'^ľ
" "dôchod
ľtŤ
____________ _______________________
[nej demokracie nlada obetavú
kyňu, ktorá by nám chodila po sponzoroch. Funkcia je neplatená - dobro
voľná. Pani Daniela Kovačičová, Kalinčiakova 19, Stupava, by ju zaučila
a pomohla, pokiaľ to d ovolí je j zdravotný stav. Informácie na tel. č. 65 93
56 11. Ďalej pozývam e do našej organizácie ženy a mládež nad 18 rokov.
Bude nás viacej pri rôznych akciách. S úctou D. Kovačičová, predsedníč
ka sekcie SŽSD v Stupave.

S!óvnostn6 otvorenie
V ponde!ok 20. decembra sa uskutoční slávnostná otvorenie
novej budovy Okresného úradu v Ma!atkáth. Mová adresa
Okresného úradu je: Záhorácka utka 2942/116, Ma!atky.

Poďakovanie za lekársku starostlivosť
S úctou a z celého srdca ďakujeme MUDr. Evičke Ondriášovej (rodenej
Raymanovej), lekárke Nem ocnice s poliklinikou v Ružinove, za mimo
riadnu lekársku starostlivosť a láskavú pom oc pri liečbe našej dcéry Silvie. Srdečná vďaka, pani doktorka!
S úctou, rodina Štefana Veselého zo Stupavy

7oMŕo casŕoM ďa/íM/eŕMe p. Mŕgeroľe/ za zoŕgŕw/zcvawŕe JoArow/wýc'A d ar
cov A?*vŕ č/ŕwoľ 6*CA* 77., (Ta/c/ p. w/'ľ 7,MM.fovŕ a Apŕ. T/íyvrú/iŔov; za zorgaŕiŕzowwŕe ďarcov z raďov w/aAľ>v za/r/oJ^e/' s/MŽčy W
<S*vq//w iyyo%o

í/bw/M/g
^ ííí.

/M

r^prg^g7!ía^H/p/gj,

3P4P Aupava.

p/*/,s*^/7ow powoA/F /?/*;' /wAíAse / e M w v zac/zraM/'ľ

z/w^ Joze/ä Bc/o^/'ca, Á:/orý

??avž<7y op^7// J/ía 20. J čp ^ w A ra A ^ vo

roAav. Zároveň íTaZrM/'ťwg za /?re/'avgM/v ^M//*a.sľ a Avcŕwovg í/ary

prtmaŕcra
íŕ?M
2000
v
0/ý'^M'v^y a rezgrvacM wŕMpgnte^ v ^a/!cg/aní
í/bmM
na t. ď. 0^3* A? 4312.
300
Me&m/
tmia" Q7 ft%M w (ňMe
/óaó?a +
^rcyrawt+ ítw^c/áJL

popotudníe
V sobotu 4. decem bra zorganizovalo Spoločenstvo žien sociátnej
dem okracie v Stupave Mikulášske popoludnie. Zúčastniio sa ho 63
detí, niektoré i s rodičmi. Pre deti boii pripravené súťaže so sladkými odmenami. Deti spievali, tancovati a recitovali. Nasledovala
bohatá tom bola a s napätím očakávaný Mikuláš s čertom.
Podujatie sa podarilo uskutočniť vdáka sponzorskej podpore a
pom oci, ktorú našej organizácii poskytli firmy Landor, Stav - mix a
predovšetkým STS Markíza, vdáka ktorej sm e sa držali nad vodou
po cetý rok. Všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsob om pomáhati
srdečne dákujeme.
Fotografie z podujatia budem e rozdávať zadarm o dňa 20. d ecem 
bra v čase od 15°° d o 16°° hodiny na adrese:
Danieta Kovačičová, Katinčiakova 19, Stupava.
-D. Kovačičová -

we/Áyw, A/or/ Ao oa^revaJ/V/ Ma

ce.y/e.
^WM//'aca roJ/na

V/anočný koncert
Mesŕo Sŕupava a Mesŕs/fé /cu/ŕúme sŕred/sA*o Sŕupava pozýva/ú na
s/ávnosŕný v/anočný /ronce/Ť Vese/e/ muz&y a žens/fébo spevác/rebo
zboru /Vevádza, /rŕo/ý sa us/cuŕočn/ v p/aŕo/f 77. decem bra o 79.00
bod/ne v Ku/ŕúrnom dom e v Sŕupave. Vsŕup; zadarmo.
Zá/f/adná ume/ec/fá š/ro/a Sŕupava a farsAý úrad v Sŕupave pozýva
jú na v/anočný /foncerŕ ž/a/rov a uč/ŕe/ov ZL/Š, Aío/ý sa us/ruŕočn/
v soboŕu 78. decem bra o 77.00 bod. vo ŕars/com /rosŕo/e v Sŕupave.

V/anočný mtvz/ífá/
Fars/<ý úrad v Sŕupave a m/ádež vás pozýva/ú na v/anočný muz/ká/
"premena", /fŕo/ý sa us/fuŕočn/ dňa 25. decem bra 7999 o 77.00
bod/ne vo ŕars/fom /cosŕo/e v Sŕupave.

Cv i č t e s nami !
0 tom, že cvičiť môžete v každom veku a utužovať si tak
svoju kondíciu a zdravie Vás, milé dámy, presvedčia
v telocvični Základnej školy (nová budova). Každý pon
delok od 19^ hod. tu cvičia ženy nad 35 rokov. Prineste
si so sebou cvičebný úbor a prezuvky. Poplatok za cviče
nie je desať korún.
-stupavské ženy-

f

Aktívny veterán
K de nechodzí sunko, tam chôdzí dochtor - ani nevím, kde sem to čua, ale
tuším je to pravda. Jak sa zezimiuo a moseli sme začat kúrit (aj ket sa starý
dušovau, že nebudeme kúrit a budeme šetrit a tak odoláme rastu cen za
energie a položím e štátny monopol na lopatky) už aj na mňa volaco lézuo.
A od žaúdka. Z prejedzeňá to byt nemohuo, jak by moheu dúchodca stonat
od prejedzeňá, že ano?! An i pokazené sem nie nezedua, lebo co si kúpime
sa nestačí ani pokazit. Moseua sem ít na vyšetrení. Ná a ziscili, že mám

á' po^/eJ^ýw/ áMowŕ ro/íM 7999 - pos/eJne/zo roÁM ŕŕs/crocŕo, WMo/?;' z nás M onCM/'e/ne a /íoí/noŕŕ/ne Mp/yMM/ý roA. //oŕ7/?oŕŕ?Me zdžŕŕAy z roJ/MMe/zo žŕvoŕo, z
práce, mpec/?y, resp. MČo.sľ v .spo/oče/nAy pre wóy výzMowMýc/: o&ŕŕvŕŕoc/: a po<7.
7M/o v MJľŕraŕ?/', v j/rrowMO^/í o ľ ŕŕc/?o.ľŕŕ MoncM/e np/yMH/ý ro/r y'eJew z
ná.š .spo/Mo^coM, íývo/ý oM w iy cy^/MŕŕcAý preŕeÁor í/ney Hz veŕeráf? Fer/ro
Jáŕ?o.š7A, Z)ývq/Mcŕ v caďŕŕ Más?. CyMsŕŕ^o j e .rŕo/e y e/?o ve/'Á:oM /^y/roM. 7Voí/b/e/
pcďó/M/'e Mo preŕeAoc/? .SVovemTrc/yo po/?óro, Ma/yŕrovsíŕev <S/ovefM^o o Mo/jŕro-

v žaúdku bacila. Napísali mi kartičku a že s ňú pújdem na Kramáre a tam na

wívócA Európy veŕeroŕ;ov v Ao/egórŕŕ J0 rocŕ?ýc/?. ^ ročnŕ/rH
7999 -SYoveŕMÁľéAo po/?óra
ce^ŕe v Aroŕegórŕŕ veŕerówov C, o/?.ľo/vovo/ 7J M/ s ce/Aotý/n M/nŕe.s'ŕMeMŕŕM M#
2. wŕe.Tŕe. Popri preŕeÁroc/; na ces?e o^rn/?
Pŕe.šŕ<2?!y, A7óšŕor poď

gastrofibróskópiu. Boženku, že to je taká hadica co ide cez krk do žaúdka a
že pri tem napne aj teho, co by týdeň nie do huby nedau. Co má čovjek robit,
rozlúčiua sem sa s dzetma aj vnúčencama, ze starým né, ten moseu ít semnú
a kebych mneua pri tem skonat, reku nemu odkážem poslední suova ...
Došua sem do tej ordinácie, daua sem í ten papírek a tá doktorka najprv
zbledua, potom začaua hledat gumené rukavice, na hubu si daua gázový
náhubek a začaua sa mňa opatmo pýtat, že jak žijem, esli máme teplú vodu
a kedy sme si kupovali myduo a co stáuo. Já na ňu hledzím jak obarená,
reku to sem špatné, já sem došua na gastrofibróskópiu a vy mi tu dávate
otázky jak volaj akej chuderi, co pod mostem bývá a ufám mi scete aj pod

Zn/evom, Mŕro, 7?ow,S'M 7?y.s'ŕr;'ca - cejŕofHŕ
&VP Fro/M/ovo - 7?oo^o/o Poproí/zv
o 7?o/?o - A/o/oc^y 7?o/?o, o/?^o/vovo/ ž
pre/eÁy í/o vrc/m 7?onFy^/n'co - ČocA-

poru vybavit. A ona, že nemneua odvahu sa mňa rovno opýtat, pod kerým
mostem to teda bývám. N á reku proč, co sem já nakazená? N o, že podláj
správy o tých baciloch mám výsledky jak nemenovaná osada dokopy. A že
ten bacil je z teho, že sa čovjek neumývá a žije se špinú jak s najvječším
kamarádem. Ná, ale já?! Žena čistotná a porádná, já co umývám okna až sú
tabulky skua zedraté! Já, co nedám do huby ani pohárek po starém, nech
sme jedno telo aj duša, nemu z huby smrdzí a to je pravda! Já, kerá perem
v automatickej pračee a vodu z ní v noci vypúščám na cestu, co mi možú aj

^'c^y Árčo - &r/?j/re

policajci dosvjedčit! Já, kerá sem prodaua rolí, abych mohua varit v tých

p/eso, o%rM/? o/ro/o
L;p/owAe/' ATory.

modemích hrncoch, kde sa ani mast dávat nemosí! Právda, od tej doby, co
ich máme, moc nemascím... Já, co sem z naftalínu vybraua tento kralačí

óvo/'/cA ^;7 pre

kožuch, co si o nem každý myslí, že je z nutrie, eném abych vypádaua

ver// no ŕMeč/zŕMÓroč/-

zámožné, tak já sem tu za najvječší špinu a hovniváua?! Držte mňa, lebo

MýcA pre^eAocA A/q/'-

skočím z okna! Doktorka vidzeua, že sem pevne odhoduaná, aj ket sem sa

^7rovs/;'ev Ezvrópy ve^e-

roMov

z místa nepohua a hned začaua telefonovat do teho laboratória, že si tý

v

7?o%H.yAH

výsledky ovjerí. A dobre spraviua, duša objetavá, lebo tam došuo k hrubé

v DeM^c/?/oMo'.s'AergM. ^Á:o vrcAo/ .S'vo/ŕc/? ,s';7 no pre^e/rocA woro/ÓMM oÁro/o ^7?.

mu omylu. Co na papíri byuo 16, ve skutečnosci mneuo byt enem 1,6. Eném

DôAozow Aoí/Mo/Me/' o^/fv;7y, .spo/oceM.s*Ae/?o po^/oMí'o o vyzwo/MM MO ZoAor; j e

čárka a co to dokáže narobit! Oni sa tam pom ýlili, ale dobre sa sekli! Tak
proto to zdesení, tí rukavice a náhubek z gázy! Já sem si vydýchua, ale aj
ona, chuďato. Ná, kdo by mneu radost ze stretnucá se zbírkú bacilú a
dejakej nákazy. Oslobodziua mňa od vyšetreňá tú hadicú a že môžem ít
spokojne dom. Tak sem byua dojatá, že sem ju sceua objat a polúbit. A le
volajak sa odtáhua a zašmmiua. A včil nevím, esli í do nosa uderiu ten naf
talín, čí kone straciua dúvjeru k tým laboratómím výsledkom...

Aožo*oroČMo ZóAoróč/ro /our .w íľor/ow o c/e/'ow v Ror/MAe po /roje veí/Mce/ cez
&:<povM. 7?o/o

/;ró.s'Me, ÁreAy d"o7fŕ roČM/^ ZóAorócAe/ /o:/r jo ^/o/ypo/oceM-

.y^oM Mí/o/o^ľoM .Sŕnpoty, v A/ore/' Ay FerÁro o osŕoŕM/ cy^/M^'cÁ:/ ve/erÓM/ prz7/aA/;
/r peí/ó/ow A/ovMe MoÍM w/o<7'. Je /o noozo/ ^o/:a/ó A;7oMc;'o, /rŕorá .ľ/ zo^/^/zM/'e
MZMOM/'e .spo/MoččoMov. Ze/ówc 77, FerAo, pevMeAo zJrov/'o, ve/'o ,s;7 o e/ÓMM Ár
Mo/'ozí/eMíM ei/e /MMoAýcA A/7owe^*ov.

JÍTDr M 7?o/og

Chcem e v Stupave kábelovú televíziu?

Kone nevím na čem sem!

FoR 4 DoG, Gbetská 21, Záhorská Bystrica - CHOVATEĽSKÉ
POTREBY ponúka: krmivo pre psov, mačky, kanáriky, drobné
zvieratá. Krmivo pre psov NOVODOG od 25Sk/kg. R ozvoz od
60kg. Teiefón: 0903 257 767
# Vymením 3 - izbový byt v osob
nom viastníctve v Bratislave I!. za
2 - izbový v Stupave.
Telefón: 0905 / 40 26 98

* Mestský podnik technických
služieb Stupava prevádzka
Pohrebníctvo,
zabezpečme
pietne akty, pohrebné služby
a vykonáva prevozy zosnu
lých po celej Slovenskej
republike.
Tel. číslo: 07/6S934S19 Dom smútku, Rímska ul.
Stupava v prac. dni od 07°"
do 15"° hodiny.
Pohotovostná služba:
0903 484 133 Nonstop!

* Predám atypický trojizbový byt
s halou - v historickom jadre
Bratislavy. Výberová kategória, v
OV, 8 5 nf + 8 5 n f podstrešie
vhodné ha ateliér alebo byt.
Pivnica, kočikáreň. Cena cca 3
mil.Sk, dohoda možná. Tel: 0905
845 867 alebo 07/ 65 93 41 68.
* Kúpim krajčírsku bustu.

Na podnet občana Stupavy p. H., ktorý poslal redakcii otázku, či sa
niekedy v budúcnosti uvažuje aj v Stupave so zavedením kábetovej
televízie, sm e sa rozhodli urobiť prieskum formou anketových
lístkov. Vo svojej otázke poukázal na skutočnosť, že v niektorých,aj
menších obciach, už kábelová televízia existuje. Stačí ak vyplníte
anketový lístok a od ovzdáte ho v kancelárii Kultúrneho domu,
v Mestskej knižnici R. Mórica, alebo v Obchodnom dom e Stupava
(Obuv) na hlavnej ulici najneskôr do 15. januára. O výsledkoch
prieskumu budem e informovať.

---------------------------------------------------------------- -

N E ZÁVÄZNÝ AN K E TO V Ý LÍSTOK
Meno a priezvisko:
Adresa:

Teiefón: 0905/ 369 870
Bývam v:
Kúpim 2, resp. 2,5-izbový byt
v Stupave (družstevný, resp. OV),
alebo vymením za 1- izbový v OV
(50nrŕ, Stupava) + doplatok.
Tel.: 0905/612 430

Q

rodinnom dom e

Mám záujem o kábelovú televíziu:

Q

v bytovom dom e

podpis
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