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JVa sioĽÍŕho...
Na stupavské a mástske hody boli odštartované
prípravy ostáv 730. výročia prvej písomnej správy
0 Stupave a 685. výročia prvej písomnej správy o
Máste. Tie okrúhle výročia nám signalizujú, že
nežijeme v mieste, kde by pred nami nebol nikto,
kto by tvoril, pracoval, sníval, trpel i užíval si radosti
života. Dávno pred nami sa tu sialo i zberalo z polí,
rodili sa deti a umierali nielen starci. Pulzoval tu
život a každý kameň, každý kus zeme si to
pamätá. Generácie, jedna za druhou, riešili svoje
bytostné problémy a svojimi myšlienkami vždy
videli dopredu. Neverili, že po nich príde potopa,
veď aj na smrteľnej posteli cítili, že tu zanechávajú
svojich potomkov. Žiadne pokolenie to nemalo
ľahké. Každý vo svojom živote zažil výšiny i pády,
a to nielen osobné, ale i tie, ktoré diktovalo
neúprosné koleso dejín, na ktorom sa neraz lámali
kosti. Budúcnosť, keby bola opisovaná hoci i ako
svetlá a šťastná, nikdy nebola jasná a človek,
vybavený len slabučkým svetielkom lampičky
vlastného svedomia, kráčal do jej šera. Nebolo
nikde vopred napísané, že ak pôjdeš touto cestou,
nestretneš sa na nej s bodľačím, kamením či
priepasťou. Krok vpred je vždy krokom do nezná
ma. Ak si uvedomíme, že za nami - Stupavčanmi a
Mášťanmi - je toľko rokov a toľko generácií, s
úžasom sa môžeme opýtať - ako to, že dokráčali
až po nás? Ako to, že nezablúdili ? Ako to, že sme
tu my, kultúrni, inteligentní ľudia, občania
samostatného Slovenska ? Veď to nie je len naša
zásluha, že sme tu, dnes, v tejto dobe, vo svojich
úlohách a so svojim poslaním. Pochopiteľne, že aj
oni blúdili, podliehali vášni, zlobe, závisti a
nenávisti, aj oni konali v mene ideálov a sklamali
^a, prekvapení, ako to je možné, veď sme chceli
Aonať dobro... Tak ako to je vlastne, možno zablú
diť ? História, matka života nám tvrdí a dokazuje,
že možno. Ak by sme však podľahli pesimizmu a
pozrieme sa na dejiny, okamžite skonštatujeme, že
história je jedno blúdenie, omyl za omylom a tragé
dia za tragédiou. A čo to svetlo - naše svedomie ani to nepomôže v blúdení? Pomôže, ak naše oči
nezastrie prudké svetlo vízií, oslňujúci lesk vodcov
a prenikavá žiara výbojkami ožiarených ideálov.
Koľko treba vlastne toho svetla na cestu, aby sme
nezablúdili ?
1 v tej najhlbšej, bezhviezdnej tme, ak pôjdete
okolo chrámu, zdá sa vám, že je rozžiarený, ako
keby v ňom, nedajbože, úradovali zlodeji. A pritom
ten poplach a podozrenie spôsobuje malé
svetielko - večné svetlo, technicky povedané malá
žiarovka na oltári. Či je človek veriaci alebo neve
riaci, môže sa ísť presvedčiť. Svojím výkonom ,
žiarovka, ktorá symbolizuje večné svetlo a život ,
určite nie silnejšia ako to svetielko v lampáši nášho
svedomia. Svedomia, v ktorom je sústredená
skúsenosť ľudstva a človečenstva odovzdávaná z
generácie na generáciu. Moderne povedané táto
skúsenosť je v nás zakódovaná. To nám dokazu
jú deti, tie otvorene povedia, čo je klamstvo, čo je
zlodejstvo a čo je dobro a čo je zlo. Rozpaky,
úskoky a polopravdy sm eztskali až neskôr ...
Nechajme teda svietiť lampáš nášho svedomia na
cestu našich rozhodnutí. Poutierajme ich a
budeme prekvapení.
-ps-

Žaŕva v každé; ďobe bo/a vyvrcbo/en/'m ús/7/a a nádey/ ŕýcb, čo svq/oí/ prácou dorába//
každodenný cb//eb.
Foŕo. arcb/v MsKS Sŕupava
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Oznámenie mesta Stupava o čase a mieste konania voiieb do NR SR
Mesto Stupava - mestský úrad Stupava, v zmyste zákona NR SR č. 187/1998 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších pred
pisov a o zmene a dopinení datších zákonov a rozhodnutia č. 199/1998 Z.z. o vyhtásení
voiieb do NR SR, oznamuje, že
1/ Voľby do NR SR sa budú konať
dňa 25. septembra 1998 v čase od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dňa 26. septembra 1998 v čase od 07.00 hod. do 14.00 hod.
2/ Miestom konania votieb v okrsku č. 1 je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24 pre voličov bývajúcich v ul. Družstevná, Duklianska,
F. Kôstku, Jilemnického, Kalinčiakova, Lesná, Malacká, nám. SP, Nová, Obora, Pažitná, Poľná,
Pri artézskej studni, Rímska, SNP.
3/V o k rs k u č .2 :
Základná umelecká škola , Cintorínska 2, pre voličov bývajúcich v ul.: Debnáreň, Domov dôchod
cov, Hlavná, nám. M R. Štefánika, Kalvárska, Slovenská, nám. sv. Trojice, Park, Pri borníku.
4 /V o k r s k u č .3 :
Materská škola, ul. Janka Kráľa č. 1, pre voličov bývajúcich v ul.: Bezručova, Bitúnková,
Budovateľská, Keltská, Krížna, Marcheggská, Pri majeri, Pri potoku, S. Chalupku, Zemanská.
5 /V o k r s k u č .4
Klub dôchodcov, Kúpeľná ul. 2, pre voličov bývajúcich v ul. : Agátová, Bernolákova, Cementárenská, Dlhá, J. Kráľa, Kukučínova, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Robotnícka, Sládkovičova,
Továrenská, Vajanského, Veterná, Wotkerova, Záhradná, žabárňa.
6 /V o k r s k u č .5
Základná škola, Školská ul. 2, pre voličov z ul.: Cintorínska, Karpatská, Krátka, Malý Háj, Marianska, Mlynská, M. Benku, Na dieloch, Pod Kremenicou, Ružová, Školská, Vinohradská,
Zdravotnícka.
7 /V o k r s k u č .6 :
Osobitná škola, Devínska cesta 9, pre voličov bývajúcich v u). Bottova, Devínska cesta, Dolná,
HoHého, Hviezdoslavova, Štúrova, Záhumenská, Železničná, VÚ.

O
>
Oznam MsU Stupava
k voľbám do NR SR
V kancelárii č. 3 sa vedú štáte
zoznamy votičov. V tejto kan
celárii možno podať prípadné
pripomienky týkajúce sa tohto
zoznamu. Vydávajú sa tu tiež
voličské preukazy k voľbám do
NR SR, ktoré sa budú konať v
dňoch 25. a 26.9. 1998 obča
nom, ktorí sa v dňoch volieb
nebudú zdržiavať v mieste trva
lého pobytu, t.j. v Stupave, ale
budú voliť na inom mieste v SR.
V kancelárii č. 3 MsÚ Stupava si
môžu tiež vyzdvihnúť zoznam
zaregistrovaných
kandidátov
ako aj oznám enia o čase a
mieste konania volieb tí obča
nia, ktorým tieto materiály neboli
doručené domov, ich doručiteľnosť nebola možná z akých
koľvek dôvodov / neoznačené
listové schránky, domy a pod./.
Občania, ktorí sa zo zdravot
ných dôvodov nemôžu dostaviť
k voľbám do príslušného voleb
ného okrsku, môžu túto skutoč
nosť nahlásiť na MsÚ Stupava,
kane. č. 3 / aj telefonicky na
tel.č. 5934503 kl. 17/. Členovia
volebnej komisie ich navštívia s
prenosnou urnou v domácnosti.

iNFORMÁCiAPREVOLtČA
Volič je povinný po príchode do
volebnej m iestnosti preukázať
svoju totožn osť predložením
preukazu totožnosti a voličské
ho preukazu, ak mu bol na jeho
vyžiadanie vydaný.
Vo volebnej miestnosti dostane
volič hlasovacie lístky a prázdnu
obálku označenú odtlačkom pe
čiatky obce a odtlačkom reliéf
nej pečiatky/ suchá pečať/ okrs
kovej volebnej komisie.
Každý volič sa musí pred hla
sovaním odobrať do priestoru
určeného na úpravu hlasova
cích lístkov. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru,
okrsková volebná komisia hla
sovanie neumožní.
V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý
vloží volič do obálky, môže za
krúžkovaním poradového čísla
vyznačiť najviac štyroch kandi
dátov, ktorým dáva prednosť.
Volič, ktorý nemôže sám upra
viť hlasovací lístok pre telesnú
chybu alebo preto, že nemôže
čítať atebo písať, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov
iného voliča, aby zaňho upravil
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hlasovací lístok podľa je ho
pokynov a vložil do obálky.
Členovia okrskovej volebnej ko
misie nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre te
lesnú chybu sám vložiť obálku
do volebnej schránky, môže ju
do nej vložiť na jeho požiadanie
a v jeho prítomnosti iný volič, ale
nie člen volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti, má prá
vo požiadať okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky.

Rozhodnutie viády
Stovenskej repubtiky,
vykonávajúcej niektoré
oprávnenia prezidenta
Stovenskej repubiiky, z
18.8. 1998 o vyhiásení
referenda
ČI. t
Vláda S lovenskej republiky,
vykonávajúca podľa čl. 105 ods.
1 Ústavy Slovenskej republiky
niektoré oprávnenia prezidenta
Slovenskej republiky, na zák
lade petície občanov prijatej 13.
augusta 1998 podľa čl. 95 a čl.
102 písm. m/ Ústavy Slovenskej
republiky
v y h l a s u j e

referendum
o otázke:
"Sŕe za ŕo, aby /Várodná rada
S/ovens/<ej repub///<y pr/)'a/a
úsŕavný zá^on. Mo/ým sa za
káže pdvaŕ/zác/a ŕýc/iŕo sŕraŕeg/cAýcŕ! podn//(ov.
7. Západos/ovens/<é energeŕ/c/<é závody š.p., Sraŕ/š/ava,
2. Sŕredos/oyens/<é energeŕ/c/<é
závody š.p., Ž/V/na,
3. \/ýcŕ7odos/ovenské energeŕ/c/(é závody š.p., Koš/ce,
4. S/ovens/<ý p/ynárens^ý pdemyse/, š.p., Braŕ/s/ava,
5. S/ovenské e/e/dráme, a.s.,
Braŕ/s/ava,
ô.Tŕanspeŕro/, a.s.,Braŕ/s/ava ?
/Í/VO-/V/E".
Čl. II
Referendum o otázke uvedenej
v čl. I. tohto rozhodnutia sa vy
koná v piatok 25. septembra
1998 a v sobotu 26. septembra
1998.
Oznám enie Mesta Stupava o
čase a mieste konania referen
da je totožné s oznámením Me
sta Stupava o čase a mieste ko
nania volieb do
NR SR.
Zoznamy oprávnených osôb pre
referendum sú k dispozícii k na

hliadnutiu na Mestskom úrade
Stupava, v kane. č.3, kde sa tiež
vydávajú hlasovacie preukazy
pre referendum občanom, ktorí
sa v čase konania referenda ne
budú zdržiavať v Stupave. Tento
preukaz ich oprávňuje hlasovať
v okrskoch kdekoľvek na území
SR. Oprávnený občan musí mať
pri sebe doklad totožnosti / ob
čiansky preukaz, vojenský preu
kaz/, ktorým sa preukáže okrs
kovej volebnej komisii pre refer
endum a hlasovací preukaz pre
referendum, ak mu bol vydaný.
Na zabezpečenie poriadku a dô
stojného priebehu hlasovania v
miestnosti na htasovanie v referende je každý povinný riadiť sa
pokynm i predsedu okrskovej
komisie pre referendum. Každý
oprávnený občan sa musí odo
brať do priestoru určeného pre
úpravu hlasovacích lístkov, inak
mu okrsková komisia pre refe
rendum hlasovanie neumožní.

Oznámenie Mesta Stupava
o konaní voiieb do orgánov
samosprávy v dňoch
13. a 14. novembra 1998.
V zmysle § 16 ods. 7 a § 21 ods.
21 zákona NR SR č. 233/1998
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov sam osprá
vy obcí v znení neskorších pred
pisov a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov, Mesto Stupava
- Mestský úrad Stupava ozna
muje potrebné údaje :
počet obyvateľov Stupavy:
8176
počet vo!ičov:6308

Zasadanie mestského
zastupiteľstva
Vo štvrtok, po uzávierke Stupavan-a, sa uskutoční riadne zasad
nutie Mestského zastupiteľstva
Stupava s nasledovným progra
mom: - rozbor hospodárenia mes
ta a príspevkových organizácií zri
adených mestom za t. polrok
1998, stanovisko HK k hospodá
reniu mesta a organizácií zriade
ných mestom za I. polrok 1998., vyhodnotenie sťažností, podnetov
a petícií v podmienkach samo
správy mesta Stupava v I. polroku
1998., - protokol z vykonanej kon
troly dodržiavania VZN mesta pre
uplatnenie zákona 317/1992 Zb. o
dani z nehnuteľnosti v znení ne
skorších predpisov., - príprava vo
lieb do Národnej rady SR kona
ných v dňoch 25.-26.09. 1998 a
komunálnych volieb do orgánov
samosprávy obcí konaných v

dňoch 13.-14. 11. 1998 - informá
cia., - určenie počtu poslancov
Mestského zastupiteľstva Stupava
vo volebnom období rokov 19982002., - veci majetkové., - inter
pelácie., rôzne a návrh uznesenia.

Vyhodnotenie sťažností,
podnetov a petícií za !.
poirok 1998
Za prvých päť mesiacov tohto
roku bolo na zaevidovanie postú
pených hlavnej kontrolórke mes
ta 10 sťažností, z toho bolo 9
priamo riešených a jedna bola
postúpená mestu na vedomie
/adresovaná bola OSC Malacky/.
Z nich sa až 7 týka rôznych pri
pomienok na životné prostredie /
znečisťovanie, hlučnosť prevádz
ky LZ, vibrácie v byte/ jedno po
danie sa týkalo riešenia bytovej
otázky občana mesta a jedna
sťažnosť bola na nedodržania
stavebného plánu. V zákonnej
lehote bolo 5 sťažností defi
nitívne vyriešených, 4 sú v štádiu
riešenia, pričom sťažovatelia boli
o postupe informovaní.
Od 1. júna sa na riešenie sťaž
ností uplatňuje nový právny
predpis, zákon NR SR č. 152/
1998 Z.z. o sťažnostiach, podľa
§ 3 predmetného zákona sa za
sťažnosť oproti predchádzajúce
mu právnemu predpisu považujú
podania, ktorými sa sťažovateľ
domáha ochrany svojich práv
alebo záujmov, pretože došlo k
ich porušeniu činnosťou alebo
nečinnosťou orgánu verejnej
správy alebo upozorňuje na
konkrétne nedostatky, napr. po
rušovanie právnych predpisov,
ktorých odstránenie si vyžaduje
zásah orgánu verejnej správy.
V mesiaci jún, kedy sa sťažnos'
už vybavujú podľa nového záko
na o sťažnostiach, boli H K od
stúpené 2 sťažnosti.
Z týchto sťažností je jedna týka
júca sa znečisťovania životného
prostredia občanmi, ktorí bývajú
v obecných bytoch na Hlavnej
ulici, je opodstatnená. Na rieše
nie bola odstúpená správcovi
bytového fondu mesta firme
Duspama Bratislava s tým, že o
výsledku riešenia budú informo
vať MsÚ do 5.7.1998, čo sa však
nestalo.
Dňa 17.8. 1998 boli opätovne
vyzvaní sťažnosť riešiť. Druhé
podanie sa týka sťažnosti na
suseda ohľadom demoralizujú
cich vplyvov na maloleté deti,
bolo adresované primátorovi. Z
dôvodu, že nebola dostatočne
konrétna, nebola prešetrovaná.
//(ráŕené, z marená/u /-/K mesŕa
/ng. Jan/(ov/cŕiove/, pred/oženébo na ro/ŕovan/e M sZ/

Divoká skiádka a!ebo Kto a čo sme objaviti ?!
Divoká skládka odpadov, na ka
tastrálnom území mesta, pres
nejšie za Karpatiou, bota oh)ásená príslušníkom mestskej po
lície v Stupave mestkými policajtam i zo Záhorskej Bystrice dňa
14. augusta t.r. Pracovníci m est
ského úradu sa o tejto skutoč
nosti dozvedeli v pondelok 17.
augusta a podnikli nasledovné
kroky:
1/ dostavili sme sa na miesto
vytvárania nelegálnej skládky
odpadov, kde bolo už uloženého
odpadu, podľa nášho skrom 
ného odhadu cca 3 500 rrP. Išlo
predovšetkým o betóny, železobetóny, tehly, izolačné materiály
- sklenú vatu, drevo, plasty a iný
odpad, čo sa však všetko v sku
točnosti skrýva pod už vytvo
reným "kopcom odpadu" ťažko
odhadnúť a jednoznačne vylúčiť
uloženie napr. kontam inované
ho odpadu. Vyvezený odpad po
chádza z búracích prác rekon
štruovaného hotela Carlton v
Bratislave.
2/ z miesta a zo skládky bola vy
hotovená fotodokum entácia
3/ na základe zápisnice MsP
Stupava boli telegram om požia
daní o okamžité zastavenie vý
vozu odpadu - dopravca odpadu
- Hydrostav a.s. Bratislava a SIVÍ
Landor spol. s r.o., ktorý dal sú
hlas na ukladanie tohto odpadu
na poľnohospodársku pôdu parcela č. 3089/1 k.ú. Mást I.
Dovoľujeme si upozorniť na sku
točnosť, že SM Landor s. s.r.o.
má tento pozemok len v užívaní.
Ide pritom o cca 0,45 ha pôdy,
na ktorej je asi 12 súkromných
pozemkov vo vlastníctve cca 30
majiteľov
4/ okamžite sme listom infor
movali Okresný úrad Malacky a
žiadali sme o urýchlené riešenie
tohto protiprávneho stavu sam o
zrejme za predpokladu uvede
nia predmetnej parcely do pô
vodného stavu tak, ako určuje
zákon.
5/ zároveň sme podali oznám e
nie o podozrení zo spáchania
trestného činu na konkrétne or

ganizácie. Po týchto našich kro
koch a opatreniach sme sa dňa
25.8.1998 z ústnej informácie
dozvedeli, že sa na predmetnej
nelegálnej skládke vykonávajú
práce charakteru zarovnávania
tohto odpadu s tým, že by azda
nasledovalo len prekrytie zemi
nou, čo by vinník považoval za
dostatočné riešenie. Opätovne
sme navštívili miesto, kde sme
si informáciu overili. Odpad bol
už z dvoch tretín zarovnaný, čo
nasvedčuje tomu, že zámerom
vinníkov nebolo napraviť nezá
konný stav, teda odpad odviezť
a pozemky uviesť do pôvodné
ho stavu. Z miesta sme urobili
fotozáznam a na Okresný úrad v
Malackách sme zaslali žiadosť o
urgentné šetrenie tohto proti
právneho stavu.
Využívame možnosť osloviť ob
čanov mesta a vyzývame vlast
níkov poľnohospodárskej pôdy v
tejto lokalite, aby sa o kauzu za
ujímali, pretože možno predpok
ladať, že pozemky nebudú uve
dené do pôvodného stavu a v
budúcnosti, ak by vlastníci chce
li obrábať túto pôdu, vyorú za
krytý odpad!
Pre takéto počínanie zdpovedných zástupcov Súkrom ného
majetku Landor spol. s r.o. a
Hydrostav a.s. Bratislava nie je
možné nájsť v slovníku slušný
výraz. Ako sme sa dozvedeli,
príslušníkom MsP v Stupave
bolo zo strany SM Landor spol.
s r.o. oznámené, že celá zále
žitosť je právne ošetrená. Ak by
tomu tak bolo naozaj, musel by
Mestský úrad Stupava o celej
záležitosti vedieť, pretože podľa
zákona je obec vždy účastní
kom konania pri vydávaní súhla
su na vykonávanie takejto čin
nosti. Mesto Stupava o takomto
súhlase dodnes nevie a nevyda
lo žiadne stanovisko pre povole
nie zriadenia predmetnej sklád
ky.
D agm ar Tŕepáčová, odďe/en/e
výsŕavôy a ž/Voŕnébo prosŕreď/a
M sÚ Sŕupaya

Mávšŕeva /n/n/sŕra Áftv/ŕiýfy
S/ nede/b 76. augívsŕa zas/Íra/ do Sŕívpavy m/n/sŕer ŕov/ŕúry S f?
p. /van ŕ/ívdec so spr/evodom pos/ancov za /-/ZDS.
Po zasŕáv/(acŕi v Ma/ac/(ácŕ? a Ve/ikýcŕi Ľevárocŕi, v Sŕapave
navšŕ/W/ domov dôchodcov; ŕiodové s/ávnosŕ/ pr/ Ku/ŕúrnom
dome a na nádvorí mesŕs/(e/ /<n/žn/ce. M/n/'sŕra pr/V/ŕa/ pr/máŕor
mesŕa, Mo/ý o/(rem /neho poďa/(ova/ za ňnančnú pomoc pr/
re/(onšŕrí7/(c// múzea Ferd/ša Kosŕ/oj a rešŕaurovanŕ sôch sv.
Jána

Nepomudíéŕio,

Morú

m/n/sŕersŕvo

prosŕredn/cŕvom ŕbndív Pro S/ova/oa.

pos/(yŕ/o mesŕív

Riešenie bytového
probiému
Mestská rada sa na svojom
zasadnutí zaoberala rozsiahlym
návrhom a projektami riešenia
bytovej otázky v meste. V pred
loženej štúdii sa uvažuje s vý
stavbou bytových domov v loka
litách pri areáli Základnej školy v
Stupave a na ulici Železničnej
za garážami. V obidvoch prípa
doch ide o obecné pozemky,
ktoré vyhovujú zámeru projektu.
M estská rada odporučila za
stupiteľstvu schváliť a prekvalifikovať tieto pozemky v územ
nom pláne mesta na pozemky
určené pre bytovú výstavbu. V
budúcom roku by sa tak malo
začať s výstavbou cca 250
bytových jednotiek.

investičné akcie
pokračujú
Napriek finančným problémom,
s ktorými sa mesto priebežne
potýka, pokračuje výstavba ka
nalizácie v časti Kolónia a začali
sa opravovať miestne kom uni
kácie. Najväčšia investičná ak
cia v meste - výstavba tepelné
ho hospodárstva intenzívne po
kračuje a blíži sa ku koncu v
plánovanom termíne.

Nové vybavenie
rehabiiitačného strediska
Primátor mesta rokoval s dr. Ležovičovou, primárkou nemocni
ce Milosrdní bratia Bratislava, o
využití finančných prostriedkov,
ktoré boli prevedené z účtu
nadácie Pre zdravie. Na účet
mesta prešla z nadácie čiastka
125 tis. korún, za ktorú bude na
kúpené ďalšie vybavenie reha
bilitačného strediska v Stupa
ve. Pôjde o viacúčelové prístro
je BTL 06 a BTL 012 pre elektroliečbu, na ktoré môžu byť napo
jení naraz dvaja pacienti.

Záujem zo zámoria
So zástupcami Svetového kon
gresu Slovákov v USA sa stretol
primátor mesta. Cieľom stretnu
tia bolo informovať delegáciu o
projekte Stupava - Háje, nakoľ
ko sami prejavili o tento projekt
záujem so zámerom investovať
na Slovensku.

Podpora mesta
Primátor mesta rokoval s majite
ľom firmy LMM p. Ludvikom.
Firma sídlila v budove bývalého
Doprastavu, ktorú zničil rozsiahly
požiar. Majiteľ firmy požiadal
primátora o pomoc pri hľadaní no
vých priestorov pre ďalšiu existen
ciu a pôsobenie firmy v Stupave.

Vyčíňa!

oheň

V nedeľu 23. augusta o 12*"
vypukol rozsiahly požiar v areáli
bývalého podniku Doprastav. Po
žiar zachvátil kancelárie a obytné
priestory budovy postavenej z dre
va a drevotriesky. Na zásahu sa
zúčastnili okrem profesionálov z
VPZ Malaciek a Bratislavy i prís
lušníci Dobrovoľných požiarnych
zborov zo Stupavy a okolitých ob
cí, celkom išlo o cca 40 požiar
nikov a 12 požiarnych vozov. Na
požiadanie príslušníka OO PZ SR
Stupava p. M. Poláka v prvých mi
nútach po ohlásení požiaru sa ak
tívne zapojili i stupavskí dobrovoľ
ní požiarnici pp. T. Fišer, Fr. Matulník, J. Šefčík, VI. Lachkovič, M.
Tomkovič, M. Peschl st. a M. Čaban. Na miesto požiaru sa dostavil
i primátor s požiarnym technikom
mesta. O tom, že uhasiť horiacu
budovu, ktorá sa vďaka plechovej
streche stala obrovskou " horiacou
konzervou", nebolo tak ľahké,
svedčí aj skutočnosť, že len stu
pavskí požiarnici so svojím vozid
lom Škoda 706 šesťkrát čerpali
vodu a potom na požiarisku ešte
prečerpávali vodu z ôsmich vozi
diel Tatra. Situáciu navyše kompli
koval silný vietor. Na mieste požia
ru a v okolí zasahovali i policajti,
ktorí z dôvodu zadymenia De
vínskej cesty túto uzatvorili a regu
lovali dopravu. K požiaru sa dohr
nuli desiatky divákov, ktorí sledo
vali dramatický zápas so živlom a
tiež zavadzali a komplikovali i tak
zložitú doprvanú situáciu. Požiar si
našťastie nevyžiadal obete na
zdraví a ľudských životoch. Opäť
sa však potvrdilo, že ohnivý kohút
striehne na opatrnosť a pripra
venosť ľudí zasiahnuť proti jeho
ničivým plameňom. Poďakovanie
patrí všetkým požiarnikom, ktorí
včas a s plným nasadením za
siahli. Osobitne treba poďakovať
príslušníkom dobrovoľného po
žiarneho zboru zo Stupavy, ktorí
preukázali svoju pripravenosť a
pohotovosť zasiahnuť.
-ps-

Z činnosti dobrovoľného
požiarneho zboru
O činnosti stupavských požiar
nikov sa dozvedáme len vtedy,
keď skutočne horí. Ich rýchle zá
sahy, pripravenosť a úpešnosť sú
výsledkom pravidelného výcviku,
ktorí podstupujú v čase svojho
voľna.
O tom, že musia byť pripravení za
siahnuť, nasvedčuje prehľad ich
účasti pri požiaroch: v marci zasa
hovali dvakrát, v apríli trikrát,
v máji dvakrát, v júni trikrát, v júli
dvakrát, v auguste dvakrát.
Okrem toho sa zúčastňovali i na
spoločenských a cirkevných uda
lostiach ako napr. na procesii, pri
primíciách, na vatre zvrchovanosti
atď.
-mp-

<ŕ
Ach, ten k o n t a j n e r
Kontajner pristavený na trh o 
visku je tŕňom v oku každému,
kto okolo neho prejde. Je
neustále plný a plný by bol aj v
tedy, keby bol bezodný. Tech
nické služby ho môžu denne
vyvážať, do rána je opäť plný.
O právnené zdesenia vyvolala
igelitová taška plná starých
liekov, ktoré sa z nej sypali na
zem. Na trhovisku sa práve hrali
deti a zo zvedavosti si prezerali
fľaštičky s liekmi, drvili tabletky
na prášok, hrali sa na doktorov.
Našťastie sú ešte medzi nami
ľudia - všímavci - ktorí okamžite
upozornili na nebezpečenstvo a
rýchlym zásahom M sPTS sa
podarilo predísť možno i tragé
dii. V tomto prípade páchateľ,
hoci i neznámy, mal by si spyto
vať svedomie a ďakovať, že sa
nič nestalo.

D E M
Stupavské "zelobranie" sa, ako
sme už avizovali, uskutoční v
dňoch 2.-4. októbra t.r. pri kul
túrnom dome. Mestské kultúrne
stredisko vyhlasuje tradičné sú
ťaže - súťaž o "najčaščí huavičku zelá", ktorej sa môže zú
častniť každý pestovateľ kapus
ty, ktorý svoj súťažný "plod prá
ce" prinesie do výstavnej siene
KD najneskôr vo štvrtok, t.j. 1.
októbra do 20°° hodiny.
Zároveň vyzývame pestovateľov
zeleniny, ovocia i kvetov, aby sa
zúčastnili výstavy, pričom pre
beranie plodov sa uskutoční v
tom istom čase vo výstavnej
sieni KD.
Ďalej vyhlasujeme súťaž o naj
krajšiu "dzivokú buču" v dvoch
kategóriách - deti a detské ko
lektívy. O proti m inuloročným
pravidlám pribudla jedna pod
mienka, a to, že hodnotené
budú len tie dyňové strašidlá,
pri úprave ktorých bude použitý
výhradne prírodný m ateriál.
Uzávierka pre prijím anie sú
ťažných dyni je v piatok 2.10.
do 12°° hodiny.
Termíny pre odovzdanie a pri
hlásenie sa do súťaží sú zá
väzné z toho dôvodu, že inštalo
vanie a aranžovanie výstavy vy
žaduje určitý čas a je pomerne
náročné. V piatok o 18°° hodine
bude výstava otvorená a potrvá
až do nedele. Vyhlásenie vý
sledkov súťaží s udelením cien
sa uskutoční v nedeľu v popo
ludňajších hodinách.
Podrobný program siávností
bude zverejnený v Stupavan-e
extra.
-M sKS-

B C CB
p r e t e k y

T BMMA

m a t o t r a k t o r o v

N ezadržateľne sa blíži ten
očakávaný deň -1 9 . september,
kedy na ceste smerom k am 
fiteátru od starého cintorína, sa
rozohrá napínavá súťaž am a
térov i profesionálnych prete
károv. Nasadnú na svoje malo
traktory s prívesným vozíkom a
pokúsia sa do sia hnu ť prvú
kozmickú atebo i komickú rých
losť na svojich tátošoch. Tých
zopár koní ich m otorov vybičujú
k nevídaném u výkonu. Nezadr
žateľne sa blíži prvý ročník
pretekov matotraktorov do vrchu
- ECCE TERRA Stupava 1998-.
M estské kultúrne stredisko s
potešením konštatuje, že sa pri
hlásili pretekári z rôznych kútov
Slovenska / pochopiteľne okrem
Stupavy a Záhoria/ a stoper
centná je i účasť pretekárov z
rodiska pretekov z Bílovic nad
Svitavou, ktorí so sebou privezú
a u tobu s fanúšikov. Našťastie
nie je to s účasťou domácich až
také z)é, prebiehajú tajné roko
vania a možno veľkým prek
vapením pretekov bude odváž
na žena. Nie je to dostatočná
výzva pre všetkých m ajiteľov
malotraktorov, aby svoj stroj za
čali čistiť, leštiť a v noci s ním
trénovali na ceste do Borníka?!

do

v r c h u

Svoj stroj môžu postaviť i firmy,
ak sa dohodnú s majiteľom ma
lotraktora - pretekárom, že po
nesie ich reklamu a bude repre
zentovať ich farby. Veríme, že
budú padať stávky a zdravá ri
valita a súťaživosť aspoň nachvíľu nás všetkých vytrhne zo
všedného a monotónneho závo
zu. Preteky začínajú v piatok o
16°° hod - tréningovými jazdami,
ktoré pokračujú v sobotu doobe
da. Slávnostné otvorenie prete
kov sa uskutoční v amfiteátri
Borník o 12^° hodine a prvý
pretekár vyštartuje o 13°° hodi
ne. Súčasťou podujatia bude
výstava záhradkárskej techniky,
výstava m otocyklov - veteránov,
preteky pre deti, mládež a rad
ďalších podujatí.
O braciam e sa na občanov
bývajúcich v blízkosti trate a
amfiteátra, aby pochopili niek
toré
nutné
obm edzenia
v
doprave i zvýšenú hlučnosť po
čas konania podujatia. Veríme,
že sa stretneme s ich porozu
mením, začo vopred ďakujeme!
Záujemci - pretekári sa môžu
prihlásiť na tel.čísle 07/5934312
alebo priamo v kancelárii Kul
túrneho domu.
-msks-

Výročie SNP

Prioritná zásietka - nový produkt
Tí, ktorí tento produkt zatiaľ
nevyužili, iste uvítajú informáciu o
tom, čo je prioritná zásielka. Prio
ritná zásielka je osobitným dru
hom zásielky tuzemského styku.
Ide o prednostnú dopravu listín,
dokumentov, ukážok tovaru, ponu
kových listov, reklamných štočkov,
obchodných dokladov, príspevkov
do tlače a iných autorizovaných
originálov písomného charakteru.
V dôsledku prednostného spraco
vania sa k adresátovi dostane na
sledujúci deň po dni podania, kým

obyčajná listová zásielka je dodá
vaná na druhý deň po dni podania.
Najvyššia povolená hmotnosť zá
sielky je 2 kg. Rozmery sú totožné
s rozmermi pre obyčajné listové
zásielky. Prioritnú zásielku možno
od 1. januára 1998 zaslať aj do
poručene. Prioritné zásielky sa
dodávajú v pracovné dni - ponde
lok až piatok. Bližšie informácie
dostanete na každej pošte.
stredisko poštovej prevádzky
Bratistava-vidiek

Na výstave v Nitre
Cieľom pracovnej cesty na výstavu Agrokomplex Nitra bolo získať spon
zorov a spropagovať podujatia ECCE TERRA a Deň zelá medzi vys
tavovateľmi. Na naše prekvapenie okrem už tradičnej veľkoryso chá
panej expozície firmy UNICOM zo Stupavy, medzi vystavovateľmi sme
našli firmu MKM so sídlom v Stupave a firmu OCKON - oceľové kon
štrukcie zo Záhorskej Vsi. Aj v Nitre sme sa teda cítili skoro ako doma.
Čo sme vybavili ? Predovšetkým podporu zo strany Malokarpatského
vinárskeho podniku Pezinok, zástupcovia ktorého prijali našu myšlienku
označiť Vineu za oficiálny nápoj pretekov malotraktorov. Rokovali sme
so zástupcami najväčšieho výrobcu malotraktorov u nás - firmy POLNOTECH Považská Bystrica, ďalej so zástupcami výrobcov - VAR),
AGZAT, Mountfield a AGS. Pre myšlienku pretekov sme získali ďalších
pretekárov - reprezentantov predajcov a dílerov záhradkárskej techniky.
Nie je veru jednoduché ísť a presvedčiť niekoho, aby podporil hoci i do
brú myšlienku a ešte pridal k podpore i peniaze. Povinnosťou organizá
torov bude presvedčiť ich o tom, že investovali správne.

Neopakovateľnou
slávnosťou
country hudby, ktorá sa zapísala
do kalendária českých a sloven
ských festivalov sa už ôsmy raz
stal Stupavský širák. Prvý ročník
festivalu sa konal 23.-24. augusta
1991 a ako sa môžete dočítať v
bulletine: "Širáčiky boli čierne.
Usporiadatelia mali žlté. Divákov
bolo do 1500 za dva dni." S poč
tom rôčkov pribúdali skúsenosti,
rástol počet účinkujúcich i hostí,
ktorí čoraz častejšie prichádzali i
spoza hraníc, najmä po rozdelení
federácie. Piaty ročník v roku
1995 bol posledným, kedy sa pro
gram delil na country bál a hlavný
program. Okrem hudobných sku
pín pribudli i tanečné súbory. Na
siedmom Stupavskom širáku mal
najmladší účastník 3 mesiace a
najstarší 86 rokov, teda festival si
našiel široké publikum, bez rozV
dielu veku. Tak to býva, keď sa
podarí, a to sa veru podarilo, zor
ganizovať podujatie dobrej hudby
a nálady, ktorá lahodí ušiam i srd
cu. Nebolo tomu inak ani na po
slednom "Širáku" a to i napriek ne
priazni počasia, ktorú festival ešte
"nezažil". Čo však zmôže počasie
proti dobrej nálade, kamarátstvu a
trampskej duši ? Aj keď sa neumúdrilo, zostalo porazené stovka
mi návštevníkov, ktorí sa nedali
odradiť. Festival skončil, nech žije
Stupavskýširák 1999!
-ps-

-ps-

V týchto dňoch sme si pripomenuli
54. výročie Slovenského národného
povstania, ktoré sa navždy zapísalo
do moderných dejín slovenského
národa. Vo svojej dobe predstavo
valo mohutný a jednoznačný prejav
nesúhlasu slovenského ľudu s
nemeckým fašizmom. Slovenske
národné povstanie je jedným z
pilierov, na ktorých budujeme svoj
samostatný demokratický štát a
jeho odkaz je súčasťou národného
povedomia. Celomestská spomien
ka, ktorú zorganizovala Mestská
organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a Mest
ský úrad v Stupave sa konala v pia
tok 28. augusta v zasadačke MsÚ,
kde po príhovore primátora odznel
prejav predsedu MO SZPBdr. V.
Madera, ktorý okrem iného povedal,
že spomienka na Slovenské národ
né povstanie v Stupave nemá len
symbolický význam. V čase Povsta
nia položili svoj život za našu slobo
du v boji proti nemeckému fašizmu
občania Stupavy: Tomáš Jelašič,
Štefan Bauer, Štefan Balog, Ferdi
nand Blažíček, Karol Ažbót, Ernest
Takáč a našu úctu si zaslúži aj stu
pavský učiteľ, Hrdina SNP a Hrdina
ZSSR kpt. Ján Nálepka. K pomníku
padlým v SNP položili kytice okrem
primátora mesta i zástupcovia orga
nizácií SZPB, KSS, SDĽ a obča
nia.
-ps-

Ptvŕtv/t/ca socŕia
Od cbv//e /(edy bo/a socha
sv. Jána /VepomL/c/(ébo zrešŕaurovaná, a/to by s/ b/áda/a svoje správne m/esŕo.
Z pravé/ sŕrany cesŕy na u/.
Marc/ieggs/<e/, /<de socba
sŕá/a d/ŕ)é ro/ty bo/a prem/esŕnená oprof/, b//žš/e /(
poŕo/tu. Pom/nu/oročne/povodn/, /<edy bo/a socba
ohrozená ž/v/om, bo/a včas
prevezená na bezpečné
m/esŕo. Zdá sa, ž e d e ŕ ŕ n/ŕ/vne bude wi/esŕnená v
parčíku pr/ býva/om obcbode s ŕexŕ//om. Je/ um/esŕnen/e zodpovedá a/ aŕnbúŕom,
More sa v/ažu /<sváŕcov/, ŕ.j.
/( vode a vbodne zapadá do
pe/cne/ parkové/ scenér/e.
ŕJm/esŕnen/e socby je v sú/ade s pož/adav/<am/ pamŕaMárov a sŕo/7 na obecnom
pozem/ov.
/\uŕoro/7? zásadové/ p/ocby /
samoŕnébo um/esŕnen/a a
p/ánovane/ parkové/ úpravy
je pr/máŕor mesŕa. Pôvodne socba obrá
nená pnsŕreš/(o/n /(ap/nAy sŕá/a na mosŕe nad poŕoArom /sp/avom/. /Va foŕograŕŕ/ je
o/ŕrem /<ap/n/<y v/d/eľ a/ výrazné Aro/o-

Ma/tv sa Árďe ŕ?raŕ?
Či chceme, či nechceme, neustále myslíme
na svoje deti. Nezáleží na ich veku , v
našich m yšlienkach stále poletuje obava,
záujem o to, čo robia, kde sú, či sa im niečo
nestalo. Ak sa zam eriam e na malé deti,
naše obavy i strach sú opodstatnené.
Prejdime sa ulicami mesta a zistíme, že
hrajú sa na chodníkoch, športujú na komu
nikáciách. Situácia sa zlepšila najmä pri
bytových domoch na ulici Mlynskej, kde
bolo zrekonštruované detské ihrisko. Občas
ich počujeme z areálov materských škôl,
kde určite nielen ony, ale predovšetkým
starší výrastkovia ničia zariadenie ihrísk.
Ťažko povedať a vysve tliť dieťaťu, že
nemôže ísť na preliezku, pretože je to v
areáli materskej školy. Ťažko tiež súhlasiť,

Stre!ecký p rebor lesníkov
V Stupave v areáli strelnice sa v dňoch 3 4. septem bra t.r. koná XVI. ročník strelec
kého preboru lesníkov Slovenskej repub
liky. Pracovníci podniku Lesy Bratislava
š.p. pripraviti súťaž v desiatich poľovníc
kych disciplínach pre profesionálnych les
níkov. Na tento prebor pozvali pretekárov
zo štátneho sektoru, m estských lesov,
združenia urbárskych lesov ako aj ostat
ných subjektov, ktoré obhospodarujú lesy.
O rganizovanie preboru má za cieľ zvyšo
va ť strelecké m ajstro vstvo pra covn íko v
lesného hospodárstva, zároveň je m ies
tom, kde si lesníci, poľovníci a hostia majú
m ožnosť vym e n iť skúse no sti zo svojej
práce.

hatšie skúsenosti. Ja jej vystovujem uznanie.
Ona nemusí vedieť príčinu náhleho úmrtia.
Ona to vlastne ani nemohla vedieť. Napriek
tomu urobila presne to, čo urobiť mohla a
mala. S touto chorobou sa stretla údajne
prvýkrát v živote. A možno aj postednýkrát." V
tejto súvislosti prichádza na myseľ, že častokrát dokážeme okamžite kritizovať, obviňo
vať a pritom tak dlho nám trvá, kým sa
odhodláme vysloviť niekomu uznanie alebo
poďakovať.
-ps-

Opýta!i sme sa za Vás...
riaditeľa Obvodného oddetenia PZ SR v Stupave
p. mjr. Františka Hurbana

rovan/e socby. Pozosŕaŕ/<y far/eb sa
zacbova// na or/g/ná//, u/oženom na
Ka/vár/7. Socba a podsŕavec v p a rč ík sú
už /en rep//Aoív.
-ps-, foŕo. arcb/v
aby sa majetok MŠ ničil, ak ho nemá kto a
začo opraviť. Pritom medzi bytovými dom a
mi sú veľké a vďaka vypätiu síl MsPTS i
pravidelne udržiavané trávnaté plochy ako
keby pripravené na nenáročné športovanie
a využitie pre hry detí. Ak si predstavíme,
koľko peňazí stojí kosenie a čistenie tráv
natých plôch vlastne ten pre "okrasu" a bo
hužiaľ pre psov, jednoduché vybavenie pre
loptové hry, alebo vybudovanie estetických
preliezok z dreva by ten dotvorilo mestskú
architektúru i priestor pre oddych a zábavu
najmenších. Veď, ruku na srdce, ani v zá
mockom parku si nemôžu najmenší voľne
pobehať, raz ide pes, potom cyklista, potom
sa dieťa prehrabuje v odpadkoch pod tavičkou, to nie je prechádzka prírodou, to je
stres a šok... Takže kam s nimi ?
-ps-

Prehratý zápas neuberá nič
z uznania
Pod týmto názvom bola uverejnená reakcia
profesora MUDr. Ondreja Bálinta CSc., pred
nostu Kliniky infektológie a geografickej
medicíny DNsP v Bratislave na čtánok uverej
nený v denníku Trhák /29.5. 98/ o tragickom
úmrtí 17-ročnej Stupavčanky Zuzany, ktorá
podľahla chorobe spôsobenej meningokokom
skupiny C. Nechceme pri tejto príležitosti jatriť
rany po tragickej udalosti. Dovoľujeme si len
odcitovať slová p. profesora, ktorými vyslovuje
uznanie lekárke
MUDr. K. Oravcovej : "
Ošetrujúca tekárka v Stupave tým, že rozpoznata vážnosť stavu a okamžite odostata
pacientku na jedno z najmodernejších centier,
kde s liečbou takýchto stavov majú asi najbo

wSŕupavan: V Stupave pôsobí oddelenie od
februára t.r., ako sa vyvíjala bezpečnostná
situácia v meste za uplynulé obdobie ?
Wm/r. ŕVurban; Z hľadiska uplynutých ôsmych
mesiacov nápad trestnej činnosti predstavuje
172 trestných vecí, čo je v porovnaní s rokom
1997/ tiež za osem mesiacov / o dve veci menej.
Objasnenosť prípadov je na úrovni 52,3% a od
delenie v Stupave je hodnotené ako druhé v ok
rese Malacky v objasnenosti prípadov. K najzá
važnejším trestným činom patria dve vraždy, pri
čom jedna bola objasnená. Počtom najrozsiahlešia je drobná majetková trestná činnosť, čo v
konkrétnych číslach predstavuje 68 prípadov
krádeže vlámaním a 34 prípadov ostatnej drob
nej majetkovej trestnej činnosti. Nápad priestup
kov za sledované obdobie je 313 a prevažne sa
týkajú občianskeho spolunažívania a drobnej
majetkovej činnosti. Najzávažnejším problé
mom naďalej pretrvávajú krádeže vlámaním
predovšetkým v chatových a záhradkárskych
oblastiach. V tejto súvislosti treba spomenúť
významnú a účinnú pomoc a spotuprácu zo
strany príslušníkov Mestskej polície v Stupave,
ktorí sa pričiniti na objasnenosti prípadov. Spo
luprácu hodnotím pozitívne a je na požadovanej
úrovni. V posledných dňoch vyšetrujeme naj
závažnejší prípad - požiar kancelárií a bytových
priestorov v budove na Devínskej ceste, kde
bola škoda vyčíslená na 10 mil. Sk. Pri požiari
našťastie neprišlo k zraneniam, ate sa ukázalo,
že podceňovanie bezpečnosti a pripravenosti
ťudí reagovať na takúto situáciu sa nevypláca a
v tomto prípade možno hovoriť o veľkom šťastí,
že neskončilo tragicky.
wSŕí/pavan. Naše mesto sa čoraz častejšie spo
mína v nechvalnej súvislosti s predajom a distri
búciou drog. Občania očakávali, že otvorenie
oddelenia PZ SR v Stupave je jednak reakciou
na tento stav a tiež, že sa jestvujúci stav začne
radikálnejšie riešiť. Ako teda situácia vyzerá
dnes?
*m/r. /-/ívrban. Problematika drog predstavuje
široký záber problémov, ktoré sú vzájomne pre
pojené a žiadajú si komplexné riešenie. Myslím
tým všetky úrovne od prevencie - osvety, cez le
gislatívne opatrenia od posilnenia kompetencií
príslušníkov polície, účinnejší a efektívnejší pro
ces dokazovania až po spravodlivý trest. Od
februára t.r. sa podstatne viac zmapovala situá
cia v Stupave, rozšírili sa poznatky a informácie,
ktoré sú pravidelne odovzdávané protidrogové
mu oddeleniu. Dokazovanie tejto trestnej činno
sti je namáhavé a komplikované, nakoľko zákon
nie je postavený tak, aby mohli byť postihnuteľní
i konzumenti drog. Radikálnejšie riešenie môže
nasledovať až po legislatívnych úpravách, ktoré
určite prídu, nakoľko situácia sa zhoršuje a dro
gové závislosti sa stávajú závažným spoločen
ským problémom.
Rozhovor pripravil -ps-

Tohtoročné hodové slávnosti sa
niesli v duchu ohlasovaného
krstu kalendára na rok 1999.
Nástenný kalendár Obrázky zo
starej Stupavy je príspevkom k
výročiam prvých písom ných
správ o Stupave a Máste.
Okrem cirkevných slávností,
ktorými sme si pripomenuli svi
atky patrónom kostolov v Stu
pave sv. Štefana uhorského
kráľa a v Máste sv. Šebastiána,
Mestské
kultúrne
stredisko
pripravilo na hodovú nedeľu
kultúrny program , v ktorom
účinkovala Veselá muzika zo

Stupavy, folklórn y súb or zo
Záhorskej Bystrice a hudobná
skupina
Funny
Fellows.
Oživením bola i výstava auto
mobilov- veteránov z Marianky.
O 16°° hodine začal slávnostný
a kt "krstu" kalendára. Krst
uviedo) riaditeľ MsKS Stupava a
jeden z autorskej dvojice/ Pavel
Slezák & Peter Rác/ p. Pavel
Slezák, s tým že vydanie
kalendára je príspevkom a
vydavateľským počinom veno
vaným nadchádzajúcim výro
čiam s cieľom upevniť a rozvíjať
pocit hrdosti a spolupatričnosti k

histórii, prítomnosti i budúcnosti
nášho mesta. Krstným otcom
kalendára sa stal prim átor
mesta Stupava p. tng. Anton
Daráš. V tej dobe sa uskutočnil
pracovný výjazd ministra kultúry
p. Ivana Hudeca do okresu
Malacky, ktorý sa zúčastnil aj
hodových slávností v Stupave.
Pán m inister vysoko ocenil
úroveň kultúrneho a spoločen
ského života v Stupave, bohaté
aktivity, ktoré sa tu rozvíjajú i
úctu mesta k svojej histórii a
tradíciám. Po slávnostnom krste
nasledovali gratulácie od našich
susedov zo Záhorskej Bystrice,
ktorí kyticou záhoráckych piesní
pozdravili stupavské hody. Na

JKctM jah žive...

radosŕ sprav/ŕ a že je ŕo ráz za
ž/vor. /Vakonec sem sa podvo//ua, necb ŕo čed zebere, po/edeme. Je// sme dvoma auŕama,
na/ožen/ samá konzerva, su
chá r sušené m/éko, a/e pjeŕ oŕv/rákú na konzerv/ , samá p/ecbovka s p/vem, já sem m/eua
po d nobama p/ecb s bucbŕama,
na buav/'e kapesn/'k, ŕék/o ze
mňa ja k z b/dranŕa. /Suŕo, v kerém sem sedzeua, šoférova u
zaŕ'. Mne sa zdáuo, že jedem e
dobre, cesŕa /ud nekam védua,
a/e naráz, ker sme doš// A ŕa//ansk/m bran/cám , dozv/edzeua

sem sa z je b o breáeňá, že
máme nam/rené do Cborváŕska.
/Vež sme skr/s/7/ a prebra// ze
šoku ,mo/u céru a yebo ženu, už
sme b/V/ ŕam, kde sme mne// b/ŕ.
Horko b/uo ja k v pec/, aj sem sa
uc/raua, aj sem sa mod//ua, reku
eném necb ŕam dojedeme ve
zdrav/ a najradá/ b/cb b/ua, keb/
sme je// bneŕ dom. / ! j sem sa
poŕeš/ua, ker pov/dau, že už
sme ŕu, reku cbvá/a bobu, konec
uŕ/peňá. 7o m/ nepov/da//, že
jedem e na osŕrov ŕ/m ŕrajekŕem.
Já a /oď / 7oŕ sem b/ua v k/ne na
ŕem ň/m/e 7;ŕan/k, ŕ/deň sem

JV a

s t M p a c s h c

\/ž/voce sem neb/ua za bran/cama váedn/cb dn/, á/dz/m ráz
sem b/ua vĎ é n, kupovaŕpapr/ku c/o k/obásek, až vč/7 mňa naá/
muad/ naveď//, že ab/sme s/
vye// k moru. Kone sem b/ua
veď/á/ z ŕebo, že nás vo/ajú a/e
bneŕ sa m/ rosv/c/uo, že proč
ŕaká ve//ká ocboŕa. B/u a ŕo dovo/enka pr/ mor/, enémže bez
sŕravovaňá, ŕeda s/ mňa zebra//
jako kuchárku a mo/ébo ja ko
da/š/bo sŕravn/ka. /S; sa m/ m oc
nesceuo, a/e ŕo b/u bneŕ v/s/ucb, že proč nejdem, že m/ sce//

h

c ď ^

nádvorí m estskej knižnice v
Máste sa hodovníci zabávali pri
Veselej muzike a treba povedať,
že tu bolo veselo až do polnoci.
V pondelok, na hodky, sa konal
tradičný futbalový zápas starých,
pánov Stupava - Vysoká pri
Morave (6:0) a opäť hrala
Veselá muzika. Stupavské hody
sa stávajú opäť udalosťou, na
ktorú sa teší každý bez rozdielu
veku. Sú príležitosťou rodinných
stretnutí, návratov domov, do
rodiska a sme radi, že bohatý
program a
pestrá ponuka len
pridávajú na hrdosti našim
občanom, ktorí môžu povedať takto si žijeme a hodujeme v
Stupave-.
-ps-

nemobua spar, co sem sa ŕrásua z/má ja k ŕ/ cbuďác/, co ŕo
ŕam sŕroskoŕa// a ker sem sa
obudz/ua, pnsabaua sem, že já
na /oď v ž/voce nepu/dem. /Vá
co sem mobua rob/ŕ, osŕaŕ na
brebu a on/ s ŕ/ma konzervám/ b/
nedbá// m/ ode//ŕ. Moseua sem
sa podr/dz/ŕ osudu. /S/e sem
pov/daua Madák/, jako cer/, reku
ŕoŕo m ám za ŕo co sem vám ceu/
ž/voŕ
podsŕrojovaua,
dzec/
varovaua a na kn/žku odk/ádaua, nev/ŕe sa dočká ŕ a sceŕe
mňa ŕu ja k kocku uŕop/ŕ.
fďo/fončen/na strane sedemj

7
^ďo/íončen/ ze strany šes#

/Vec/? jeya/( sce, mňa sa eném ŕa/<
nezbadá. Z af nábodú ŕreňu a nayeu auŕem na ŕen ŕrayekŕ. /Sb/ sme z
ŕey dovo/en/(/ mne// co nayv/ec, už
na ŕem mon sa spusc/ua búr/<a,
najprv sem sŕrac/ua ŕa/(/ s/ámen/
k/obúk a poŕom ay reč. Z ŕebo sa
nayv/ec radovau múy sŕar/, ker sem
yak nemá b/edzeua yak s/ na mo/e
zdrav/ dáva a/e ŕrec/ kobak. \/o/ayak sem ŕo prež/ua, doye// sme k
ŕemu osŕrovu, naramova// sme sa
do ŕebo našébo bunga/ovu a yak
uder/ua desáŕá bodz/na večern/,
spusc/7/ d/skoŕéku až do šŕ/rocb
rána. Co sem nezaž/ua doma,
zaž/Pa sem za dráb é pen/ze ve
sv/ece. Eném co sem s/ zdr/mua,
mtvad/zača//ŕitýraŕ, c/iodz////?oredo/e, že ked/ bude sn/dan/. Sŕaua
sem bore, karpavá yak kocka, reku
co s/ neukroy/ŕe cb/eba a neoŕevreŕe pašŕeku, kone vám šecko
'íov/ek mos/ dar do bub/. Že on/ s/
cb/éb od/(roy7ŕ neyy'edzá a že /m
nayv/ec cbuc/ od sŕarenk/... Ja/r sa
nayed/z, že /deme na p/áž a že m/
ŕo pomože, /ebo ye ŕu dobr/ vzducb
z borov/c , co pomába na prúdušk/. Voda ŕam b/t/a č/'sŕá, a/e na ŕey
pr/rodn/ p/áž/, ŕo b/uo pod borov/cama. samé /b//č/, yak sem s/ ŕam
/ebua, no kone rak mos/ ŕrp/eŕ ŕen
rak//; co s/ /ebne na ŕ/ k//nce. Ker
sem vsŕaua, noyakyež, kone m/ na
ŕo /Mé/ mob// nap/cbávaŕya bučka.
/Vá, sem sme sa mose// ŕrepaŕ
/oďú a rak/kus/sko cesŕ/pre/7ŕ, šak
ŕo sem s/ mobua /ŕ /ebnúŕ do Born/ka a nob/ máčaŕ doma v /avór/,
ŕoŕo m/ b/do ŕreba?/ /Vá, kdo b/
nám vanu, keb/ sŕe osŕa// doma,
po v/dá vňuk a b/do u//čené a/ obrovnané. Osŕaua sem ŕeda v
kucb/n/, opá//ua sem sa eném ráz
- o/e/em /<eŕ sem v/prážaua s/r.
Večer sem s/ v?šua k moru, na
'akú ska/u a ráz rak pov/dám
sŕarému, reku co b/ sa sŕauo
keb/cb skoč/ua . /S on, že n/c, že ŕu
pn kray/ nen/buboko. Pos/aua sem
bo vo/akam a osŕaua sem kukaŕ
yak sun/čko pyekne zapadá, reku
ŕam vo/agde mos/ b/ŕ Zóbr, /ebo
/<eŕ kukám z bumna, d/ck/ sunko
zapadá ŕam yak ye Zóbr. /S/e ubyebuo ŕoyak voda. Ešče sem s/ sŕač/ua kúp/ŕ škeb/u, sŕar/ sa sm/u, že
nač m/ bude... Reku ker budeš
ešče sceŕ, ab/ sme s/ v posŕe//
šuška//, dám ŕ/yu k ucbu/
Cesŕu domú sem prespaua,
nasadz/ua sem s/ k/nedr/7, keb/ sa
neco sŕauo, necb o ŕem an/ nev/m.
Dos// sme dom a mú/ bneŕ, že co
budem vanŕ. /Vá m/7áčku, oŕevn s/
konzervu, ŕo snad ešče v/š sprav/ŕ
a máš obyed. /Vá co ŕ/ nebudeš
vanŕ? - čudovau sa ya/< Byeŕa
vaycám. /Vé yá vč/7 budem dovo/en/<ovaŕ a počúvaŕ ya/( buč/
more. /S daua sem s/ /< ucbu š/(eb/u.

Návšteva
u pani Kastierovej
Pri príležitosti vydania kalendára
sme navštívili autorku mnohých
fotografií, dedičku a pokračo
vateľku fotografického remesla
pani Johanu Kastlerovú. Jej otec
E. A. Holub založil v Stupave
fotoateliér v roku 1903 a do tajov
fotografického remesla i umenia
zasvätil i svoju dcéru, ktorá potom
s manželom pokračovala a viedla
fotoateliér. Pani Kastlerová spomí
nala na celú plejádu ľudí a
udalostí, ktorú zachytila a tak
zvečnila na fotografiách. Pedan
tne vedený archív, ktorý sa vďaka
jej opatere zachoval do dnešných
dní predstavuje mimoriadne vzác
nu dokumentáciu o živote v
Stupave v tomto storočí. S jej sú
hlasom a s podporou jej vnukov,
pripravuje Mestské kultúrne stre
disko výstavu fotografií pod náz
vom "95 rokov stupavskej fotogra
fie". Na výstave budú inštalované
mnohé dnes už unikátne zábery,
napr. z výstavby stupavskej ce
mentárne a tiež foto - technika.
Ešte pred krstom kalendára sme

poďakovali p. Kastierovej za foto
grafie, ktoré obohatili archív a
zbierku mesta Stupava.
Pani* Johana Kastlerová v týchto
dňoch oslávi vzácne životné jubi-

Spomienka na vdp. Emi!a Priby!a
Vybral som sa do Horných Orešian navštíviť hrob stupavského
fa rá ra d p . Emila Pribyla. Na cin
toríne som sa staršej panej spý
tal, či ho poznala a či mi môže
povedať kde je pochovaný.
Starej panej sa rozsvietili oči,
ukázala mi, ktorým smerom je
jeho hrob a Informáciu zakonči
la vetou: "To bol svätec". Tá milá
pani azda ani veľm i nepre
háňala. Narodil sa 6. januára
roku 1923 v Kuklové.
Ako
kaplán prišiel do Stupavy v máji
roku 1954. V marci roku 1955 sa
ako mladý 35-ročný muž stal
stupavským farárom . Ľudí si
získaval svojou veselou, milou a
dobrosrdečnou povahou. Tohto
urasteného, vysokého a charizmatického farára milovali mladí i
starí. Veriaci zo Stupavy, Mástu
a Borinky napriek neľahkým 50tym rokom v hojnom počte
navštevovali bohoslužby.
M ášťania na je ho pam iatku
umiestnili na hlavnom kríži na
cintoríne v M áste jeho fo to 
grafiu.
V
roku
1994,
pri
príležitosti 725. výročia prvej
písom nej správy o Stupave,
bola vdp. Pribylovi In memori
am udelená pamätná plaketa.
Nášho pána farára Pribyla som
osobne nepoznal. Som na to
príliš m ladý. V spom ienkach
svojich farníkov však žije ďalej.
Tento skromný príspevok je toho
najlepším dôkazom.

Kohokoľvek zo starších som sa
spýtal, všetci na neho s láskou
spomínali. Toto je tá jeho "svä
tosť", o ktorej hovorila spom í
naná pani na cintoríne.
Najlepšia pam iatka, ktorá po
nás môže ostať, je, ak ostatní
budú na nás v dobrom a s lá
skou spomínať. Za informácie
ďakujem dp. farárovi Felixovi
Mikulovi a Štefanovi Pollákovi
-mg-

SpoločensRá hroniha
N arodiii sa

Adam Kubíček
Adam Polák
Matej Jozef Vilhan
Jakub Tomkovič
Nicolette Soviarová
Marek Votruba
O pustiti nás

Margita Buchtová
Imrich Sótét
Mária Binderová
Alena Kočíšková
Oľga Škrovanová
Štefánia Mihálová
Jaroslav Novák
Jozef Grunský
Judita Goldschmidtová
Ján Maurer
Jaroslav Kriflík
Mária Murnyáková

leum - deväťdesiatpäť rokov - aj
pri tejto príležitosti jej prajeme
veľa zdravia a síl do ďalších rokov
života.
-ps-

Stupavskí hádzanári
informujú
Hádzanársky klub v Stupave sr
dečne pozýva svojich priaznivcov
do ďalšieho ročníka druhej naj
vyššej hádzanárskej súťaže, v
ktorej sme v minutom ročníku ob
sadili 3. miesto. Odštartuje v
mestskej športovej hale v Stupave
19. septembra o 19°° zápasom
Stupava - Piešťany. Po krátkej let
nej príprave, počas ktorej sme už
odohrali dva víťazné prípravné
zápasy s mužstvom Belgicka a
Nemecka, sa v sobotu 5. 9. zú
častníme turnaja v Malackách.
Družstvo starších žiakov sa zú
častnilo turnaja Bratislava - c up ,
kde za účasti mužstiev z Rakúska
a Slovinska obsadili 2. miesto.
-ivkoSiupavčan/a,

/Udový rozprávač /Snder z Ko3/c, so
svoj'/m súborom, necháva pozďravovaf
váeMýc/), Morŕ d/ia 9. S. 7998 nepn'ď/
na/e/íovysŕúpen/e.
Móžefe banovaf; veď zábavy ye v /íašom ž/vofe fak má/o. (%rem fo/)o sŕe
moM z/sŕ/ŕ, aM sŕe sŕar/, pr/ pesn/ckác/i
"náábo m/ád/".
d/vá/( zo Sŕtvpavy

Program Ár/na Ž/voŕ
6.9.
8.9.
13.9.
15.9.
22.9.
27.9.
29.9.

18"°
20°°
18°°
20°°
20°°
18°°
20°°

Stratení vo vesmíre
Lov na myš
Stoj, lebo sa netrafím
Pes lump
Big Lebowski
Čo robiť v Denveri...
Chobotnica

Prem/eŕa sa v Ku/ŕúmom
dome v Sŕupave.
Zmena programu vyhradená/

Spomienka na
futbaiové !eto
Do talianskeho Rimini priviezot
družstvo športuchtivých futbalistov
autobus už po štvrtý raz. Od 11.
do 13. júna tu prebiehal už 8.
ročník medzinárodného turnaja
veteránov vo futbale.
Krátko pred svetovým futbalovým
šampionátom vo Francúzsku sa v
nepomerne skromnejšej forme
odohrávalo trojdňové zápolenie
nadšencov "koženej" v Taliansku.
S hviezdami by sa svojím
výkonom síce rovnať nemohli, ale
v hráčskej vášni a láske k futbalu
by bránili rovnakú bránku a obliek-

métach. V nasadení, chuti bojovať
by sa mohli merať s bravúrnym
argentínskym Balistudom, veď
prehrali iba jediný zápas, trikrát
remizovali a dva razy im patrila
palma víťazov. V celkovom poradí
skončili v desiatke mužstiev na
peknom šiestom mieste, no hráči
si sťažovali na neustále sa
meniace pravidlá. Ako perličku
spomeňme hádam prípad, keď sa
vylúčený hráč po červenej karte
za niekoľko minút opäť vrátil na
hraciu plochu. Nuž, aj to je možné,
ak
nejde
o
profesionálov.
Stupavčania sa však medzi nich
zaradili bojovnosťou a odvahou.
Špeciálne poďakovanie
patrí

M r/s ŕtW s fť á s fe fa í/ ŕen/se H 4
Masívna mediálna kampaň už
dlhšiu dobu informuje Slovensko o
tom, že 21. ročník Majstrovstiev
sveta novinárov v tenise WORT
MEDtA OPEN 98 sa uskutoční v
Stupave. Touto udalosťou, nad
ktorou prevzali záštitu premiér
vlády SR a predseda NR SR, na
plno žije hotel Park a jeho okolie.
Intenzívne prípravy svedčia o tom,
že ide o prestížnu záležitosť, ktorú
budú pozorným i kritickým okom
sledovať novinári - hráči zo 17
krajín. Veď 110 novinárov síce ne
profesionálnych hráčov, zato však
profesionálov vo svojom obore
bude informovať o svojich zážit
koch i dojmoch z nášho mesta.
Udalosť, ktorá Stupavu zviditeľní v
celom svete, začína v nedeľu 6.
septembra, kedy sa uskutoční

Zo

li by si rovnaké dresy. Ten, kto si
zamiluje túto loptovú hru, sa svojej
lásky ťažko niekedy vzdá. No a
práve to a dobrá partia sú dôvody,
prečo stupavskí veteráni pra
videlne preháňajú svoje stárnuce
kosti a unavené telá po ihrisku.
Na turnaj prišli v plnej zbroji s pod
porou sponzorov firmy Kabát a TAlset, aby siahli po najvyšších

šoférovi
autobusu
Marianovi
Morávkovi, ktorý našich "chlap
cov" odviezol a priviezol v poriad
ku. A hod turnaju neprialo
počasie, lebo pršalo, veteráni si
pochvaľovali ubytovanie i výlet do
San Marina. A perlička na záver:
pri odovzdávaní cien zožali
najväčší aplauz práve NAŠI.
-šve-

/nŕofmoc/e fuŕba/oľeho Ár/ubu
fa/ran Sŕtvpava
Prípravné obdobie na futbalovú
ligu sa začalo 14. júla t.r. za účasti
16 hráčov klubu. Po krátkej pres
távke letného obdobia sme začali
s prípravou na jesennú časť IV. li
gy skupiny "A" Bratislavského kra
ja. IV. liga za účasti 16 futbalo
vých klubov , začala 9. augusta
zápasom Záhorská Bystrica - Stu
pava . Po výkone 6:0 sa naši hráči
predstavili v dobrej kondícii a k
výsledku pomohla i podpora stu
pavských fanúšikov, ktorí sa v
hojnom počte na zápase zúčast
nili. Góly vsietili Sajan/4/, Orth a
Víger. V druhom zápase, tentoraz
na domácej pôde, po slabšom vý
kone v I. polčase sa v druhej po
lovici zápasu spamätali a vyhrali

nad Dunajskou Lužnou 3:2 Sajan
/2/, Ščasný. Zápas s bratislav
ským Káblom bol skutočným skla
maním, v druhom polčase naši in
kasovali 4 góly. Zápas skončil ne
slávnym výsledkom 4:1 vďaka gó
lu Ščasného. Mužstvo sa pripra
vovalo na svoju rehabilitáciu v zá
pase s Jarovcami v nedeľu 30. au
gusta na domácej pôde. Tu, na
stupavskej tráve, jeden z favoritov
ligy TJ Jarovce uhral zaslúženú
remízu 1:1 / Sajan/. Pozývame
fanúšikov na majstrovské zápasy:
5.9. 11°° Poz. stavby - Stupava
13.9. 15^ Stupava - Vajnory
15.9. 15^ Rovinka - Stupava
22.9. 10°" Rača - Stupava
27.9. 15°° Stupava - Vrakuňa

stretnutie kapitánov národných
mužstiev Rakúska, Nemecka,
Holandska, Maďarska, Talianska,
Slovinska, Poľska, ČR, Juhoslá
vie, Chorvátska, Ukrajiny, Bulhar
ska, SR, USA, Kanady a Mace
dónie a vyžrebovanie turnaja.
V pondelok sa uskutoční slávnos
tné otvorenie, v utorok sa koná
Valné zhromaždenie predsedníc
tva medzinárodnej asociácie novi
nárov A.I.T.J., vo štvrtok sa koná
prijatie premiérom SR a predse
dom NR SR. Majstrovstvá skončia
v sobotu 12. septembra. Počas
majstrovstiev sa odohrá 17 súťaží
v dvojhre a štvorhre a skončia v
sobotu 12. septembra. Fotorepor
táž prinesieme v budúcom čísle.

z ó p is n íh o

-ps-

p o !íd e

"D ňa 17.7. o 12.30 h prevzala hliadka oznam, že na ul. Vajanského .
Stupave horí. Po príchode na miesto hliadka zistila, že na novostavbe
horí Avia s naloženými zváracími fľašami. K požiaru vozidla boli privo
laní požiarnici i hliadka OO PZ Stupava.
"D ňa 19.7. o 20.20 h oznámila p. Š., že pri KD pred cukrárňou obťažuje
zákazníkov p. D. v tom čase značne pod vplyvom alkoholu. Po príchode
na miesto hliadka menovaného upozornila na jeho nevhodné správanie,
menovaný upozornenie hliadky vzal na vedomie a ospravedlnil sa.
"D ňa 19.7. o 23.00 h bola mestskej polícii telefonicky oznámená do
pravná nehoda na ul. Mierovej. Mladík J. pri jazde na motorke Simson
zrazil p. V.H. z Mierovej ulice a z miesta činu ušiel. Hliadka poškodenú
a svedkov dopravnej nehody previezla na stanicu 0 0 PZ Stupava.
Pátraním a kontrolou Stupavy sa podarilo hliadke nájsť, zaistiť a pred
viesť páchateľa nehody. Prípad prevzala dopravná polícia.
"D ňa 30.7. o 21.50 h bolo hliadke oznámené, že v chatovej oblasti
Lintávy horí kontajner. Po overení pravdivosti oznamu boli privolaní po
žiarnici.
"D ňa 18.8. o 01.00 h bol ohlásený požiar neďaleko ulice Na Dieloch.
Horiaci stoh sena hliadka vlastnými silami uhasila.
"D ňa 23. 8. prevzala hliadka oznam o rozsiahlom požiari na Devínskej
ceste v objekte bývalého Doprastavu. Hliadka MsP v spolupráci s 0 0
PZ Stupava regulovala, počas likvidácie požiaru, cestnú premávku.

Prehľad činnosti Msp

(

V období od 1.5. do 31.7. t.r. Mestská polícia prijala 234 oznámení od
občanov a na ich základe bolo vykonaných 229 zásahov z toho bolo :
29 prípadov odovzdaných 0 0 PZ SR Stupava, v 2 prípadoch boli 0 0
PZ SR odovzdaní zadržaní páchatelia, 64 narušení objektov zachy
tených cez pult centrálnej ochrany objektov, 16 dopravných nehôd, kto
ré prevzala Dopravná polícia, 8 väčších požiarov, 3 rozsiahle požiare,
13 výtržností na verejných priestranstvách, 17 prípadov narušenia ob
čianskeho spolunažívania, 16 prípadov rušenia nočného pokoja, 6 prí
padov zásahu voči bezdomovcom, 11 prípadov nedodržiavania pod
mienok chovu mačiek a psov a 30 prípadov škôd na majetku t.j. krádeže
bicyklov, v obchodoch, vandalizmus. Okrem toho hliadka zasahovala i v
prípadoch zaberania verejného priestranstva, znečisťovania a zaberania verejného priestranstva, nehôd a zranení, prik ktorýcji hliadka
poskytovala prvú pomoc, prípadne volala lekársku pomoc, v jednom prí
pade pohrebnú službu, pri zásahoch udelila 53 pokarhaní, v troch prí
padoch páchateľ uhradil, či napravil vzniknuté škody. Na MsP v Stupave
bolo objasňovaných 16 zaevidovaných priestupkov z toho 5 proti
občianskemu spolunažívaniu, 7 majetkových a 4 priestupky na úseku
ochrany životného prostredia. Vyriešené boli nasledovne : 6 pokar
haním, 4 uložením záznamov, 1 odložením záznamu, 1 postúpený na
OÚ Malacky a 4 zostávajú v objasňovaní.
-msp-
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