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Deň detí sme tento rok oslávili spolu
s Dňom výzvy - Challenge Day. Aspoň
symbolicky, na pár hodín, tí, ktorí
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Challenge Day 97 - Stupava
Registrovalo sa 4418 obyvateľov
tj. 54,86 %. - Zvíťazili sme !-

neváhali a zapojili sa do podujatia,
preklenuli vekový rozdiel a vrátili sa do
bezstarostnosti i radosti, ktoré dokážu
naplno prežívať len deti. Napriek tomu, že
svojim deťom venujeme maximálnu
pozornosť, starostlivosť a opateru,
napriek tomu, že sa o ne strachujeme
a tvrdíme, že ak by išlo o život, dali by sme
radšej svoj, než by sme mali prežiť svoje
deti, dnešná realita nás presviedča o tom,
že všetko toto naše obetovanie sa je málo
v porovnaní s nástrahami, ktoré na naše
deti sú pripravené. Osídla, ktoré tkajú
z pavučín drog niektorí občania nášho
mesta, sú prízrakom a chimérou, ktorá
nejednému rodičovi nedá spať. Ešte
horšie než vedomie , že niečo také nás
všeobecne ohrozuje, je poznanie
bezmocnosti. Zdá sa, že ani tento časopis,
na stránkach ktorého sa už neraz písalo
0 tejto hrozbe, nie je dostatočne účinný,
nie je dostatočným baranidlom pre
dobytie svedomia i zodpovednosti.
Nestačí už len všeobecné obviňovanie
a rozprávanie o tom, že drogy dostať na
diskotékach, keď už celoštátne denníky
píšu o Stupave ako o raji dílerov. Tu totiž
končia možnosti samosprávy, tu už
končia
možnosti
presviedčania
1 prevencie. Pocit, že v našom meste sa
nachádza semenište výnosného biznisu
a hazardu so zdravím a životom
predovšetkým
mladých
ľudí,
je
deprimujúci. Veď chodíme po uliciach
tohto mesta a možno sa stretávame
s dílermi smrti, ktorí striehnu na ďalšiu
obeť. Stupava nie je veľkomesto, aby nám
to mohlo byť jedno, aby sa nás to
netýkalo. Veď tu sa skoro všetci poznáme,
veď tu sme skoro všetci cez pár pokolení
dozadu - rodina. A predsa ľahostajnosť
a odcudzenie sa, sú silnejšie a pokorili
nás...
/-ps-/

Hdódko TKO Mupavo
iobóteň ptobtém č. ! ?!
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Na stránkach nášho časopisu neustále
upozorňujeme na hrozbu a nebezpečen-stvo
drog i neblahé dôsledky drogových
závislostí. Stupavu poznačila tragická udalosť
, od ktorej nás v týchto dňoch delí presne
jeden rok. Smrť chlapca, pred kto-rým stál
celý život, táto neslýchaná obeť položená na
oltár obrovského biznisu, nepriniesla žiadne
poučenie. Nepomá-hajú ani neustále
a naliehavé výzvy, ktoré predniesol vdp.
dekan F. Mikula počas minuloročnej
i tohtoročnej proce-sie pri príležitosti
sviatku Božieho tela, kedy vyzýval, aby sme
pomohli deťom a mladým ľudom odpovedať
zlu jednoznačné NIE., aby sme sa vyjadrili
slovom i skutkom jednoznačne proti. Naša
bezmocnosť je odrazom stavu v spoločnosti,
kedy účinnosť represie značne zaostáva za
organizáciou a možnosťami zločinu. To, že
Stupava je satelitom Bratislavy, sa prejavilo
i vo zvýšení organizovania predaja drog
v našom meste.
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Bohužiaľ, Stupava sa dostáva do veľmi
zlého svetla, o čom svedčia i správy uverej
ňované v najčítanejších denníkoch. Dokonca
i v zahraničí zadržaní díleri drog pochádzajú
zo Stupavy, čo len potvrdzuje tvrdenia
v týchto médiách. Skončí niekedy naša
bezmocnosť ? Dokážeme sa vzoprieť tejto
pliage, ktorá postihuje naše deti ? Budeme
sa naďalej ticho hanbiť za to, že naše deti
ničia paraziti, ktorí sa nehanbia za svoj
smrtonosný biznis? Alebo sa budeme skryto
radovať, že nás to ešte nepostihlo a triasť sa
strachom, aby sa tak raz nestalo?
V
momente, keď píšem tieto slová,
prechádza mi mráz po chrbte. Vysloviť sa
jednoznačne k tejto problematike vyžaduje
v tejto situácii odvahu. Veď každý máme
svoju rodinu, svoje deti. V obave o ich
budúcnosť však nemôžem písať inak !
Občania, Stupavčania, ktorí trpíte
následkom drogovej závislosti svojich detí,
vieme, že tragédia, ktorú prežívate, sa môže
stať tragédiou kohokoľvek. Vaša vina
a tragédia je i našou tragédiou, tragédiou
spoločnosti, ktorá zostáva akoby nahluchlá
k najväčšiemu zlu v našej spoločnosti.
Na dokreslenie situácie uverejňujeme
článok z denníka Nový čas z 29. mája t.r.,
ktorý podáva obraz situácie v Stupave, úplne
čerstvý a bez nádeje na ružový pohľad...
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mesiacoch bude zo Zohoru do Stupavy
presunuté obvodné oddelenie PZ SR s 24
policajtami so sídlom v budove bývalého
obvodného úradu - v Parku. Znamená to, že
úsilie našlo konkrétnu odozvu a verím, že sa zmení
v meste i bezpečnostná situácia.
Pochopiteľne, že okrem represívnych opatrení
sa venujeme i prevencii. Okrem toho, že bola
zriadená protidrogová komisia v meste Stupava,
naši zástupcovia -prednosta MsÚ a náčelník MsPosú

čienmi

okresnej

protidrogovej

komisie.

Pripravuje sa od septembra t.r. činnosť Klubu
voľného času pri Mestskom kultúrnom stredisku,
je vypracovaný projekt na rozvoj aktivít detí
a mládeže počas voľného času, ktorý však
potrebuje

finančnú

podporu.Momentálne

je

projekt v štádiu rokovaní s okresným úradom.
Deťom a mládeži musíme sprístupniť i športoviská,
aby mali možnosť aktívne využívať voľný čas.
Snažíme sa propagovať žiakov a študentov, ktorí
dosahujú

výborné

výsledky

v

umeleckej

a mimoškolskej činnosti. Sú to pozitívne príklady,
ktoré si zaslúžia nasledovanie.
Pripravujeme prednášky a diskusné kluby pre
pedagógov

i

rodičov,

pretože

najväčším

problémom je vzťah spoločnosti a to ako
reagujeme na skutočnosť drogových závislostí.
Často

kritizovaná

mestská

polícia

má

nedostatočné kompetencie k tomu, aby mohla
účinne zasiahnuť. Obmedzené kompetencie má
i štátne polícia, ktorá volá po novelizácii zákonov,
pretože napr. prokurátor môže rozhodnúť o tom,
či bude zadržaný díler vyšetrovaný vo väzbe alebo

(podľa Nový čas 29.5.1997, -iý-)
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na slobode, čo určite komplikuje spôsob vedenia
vyšetrovania i konečný efekt.
Problematika drog sa nielen u nás stáva
problémom číslo jeden, pretože dôsledky a straty,
minimálna úspešnosť liečby za vynaloženia
obrovských finančných prostriedkov sú vysokou

p fe

daňou, ktorú spoločnosť musí splácať.
V

tejto situácii už výzvy nestačia, musia sa urobiť

konkrétne kroky a opatrenia, aby ich bolo cítiť, aby

o
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občania vnímali, že sa koná v ich prospech
a ochranu a že tieto kroky
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sú aj úspešné.
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A fe sŕs% é

s fre ŕŕís & o

5ŕMp%!J<3

w m w ž eío p

%%

Počas celého funkčného obdobia sa mestské
zastupiteľstvo i ja úporne snažíme, aby bola
v Stupave zriadená poiicajná stanica - oddelenie.
Z titulu, že sme druhé mesto v okrese Malacky
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i z dôvodu počtu obyvateľov a bezprostrednej
blízkosti Bratislavy je naše mesto „ ohrozené"
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v súčasnosti plne prejavuje.
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Naše úsilie konečne prinieslo reálne riešenie.

Krajské riaditeľstvo PZ SR i ministerstvo
vnútra potvrdili, že v najbližších dvoch
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Skládka TKO ...
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Hovoríme o príjmoch zo skládky
v minulom čase, pretože na základe
rozhodnutia KÚ ŽP ODP 118/97 zo dňa
23.5.1997 bola skládka v Stupave
uzatvorená. V súčasnosti to znamená, že sú
ohrozené plánované príjmy zo skládky
v druhom polroku t.r. a tým samozrejme aj
výdavky vo všetkých položkách rozpočtu.
Problémom sa zaoberala finančná
komisia, ktorá prerokovala materiál „Úpravy
rozpočtu na r. 1997", v ktorom sú
zohľadnené dopady zníženia príjmov cca
o 13 mil. Sk. Výsledkom rokovania boli
odporúčania prijať a uplatňo-vať úsporné
opatrenia v rozpočte tak, aby nebol
narušený riadny chod mesta a zabezpe-čená
realizácia schválených investičných akcií.
Úspory sa majú
týkať prevažne
prevádzkových výdavkov.
Podľa slov primátora mesta sa
momentálne podnikajú všetky možné kroky
k čo najrýchlejšiemu obnoveniu prevádzky
skládky.

Rozpočtové opatrenia
z dôvodu uzatvorenia
skládky

u

právnických

osôb,

daní

z nehnuteľností, poplatkov z predaja alkoholu
a tabakových výrobkov, z nájmu pozemkov sa
v globále očakáva príjem nižší o cca 14 mil. Sk.
Z tohto dôvodu sa musí pristúpiť k zníženiu
výdavkov

na

príspevky

slúžia na veľkoobjemový odpad ako napr. starý

financovanie:

-

odkanalizovania

Mestského stravovacieho strediska t.j. 500 tis.

nábytok a pod. Odporúčame občanom, aby sa

Sk,

správali

financovanie výstavby vodovodov na

Záhumenskej ulici t.j. 900 tis. Sk a namiesto

príspevkovým

organizáciám mesta a to v rozsahu od 20 do 25
percent z toho Vodárňam a kanalizáciám znížiť
príspevok o 457 tis. Sk, Mestskému kultúrnemu
stredisku o 635 tis. Sk a Mestskému podniku
technických služieb o 1,798 mil Sk. Úspora
predstavuje čiastku 3,090 mil Sk. V kapitole
bytové hospodárstvo sa navrhuje úspora 200
tis. Sk., komunikácie a doprava úspora 400 tis.
Sk, dopravné značenie - čiastku 300 tis.
vypustiť, v kapitole - obstarávanie kapitálových
aktív zníženie o 1 mil Sk, mestské stravovacie

- zníženie o 35% t.j. o 150 tis.Sk, výdavky na
mestskú políciu znížiť o 22% t.j. o 500 tis. Sk,
výdavky na samosprávu znížiť o 12% t.j. o 900
tis.

Sk,

príspevky

organizáciám,

ktoré

nespravuje mesto - vypustiť úplne t.j. 600 tis.
Sk. Týmto navrhovaným znížením by mesto
získalo 7,76 mil. Sk.

a nezapratali

kontajnery,

konármi stromov, ktoré sa dajú porezať na menšie

135 tis. Sk a časti Dzílečky t.j. 600 tis. Sk.

časti. Vývoz kontajnerov, ktoré majú zabrániť

Na stavbu kanalizácie - Hlavná ulica mesto

tvorbe divokých skládok, slúžia všetkým občanom

získalo finančné prostriedky z Fondu životného

mesta a táto služba stojí nemalé finančné

prostredia vo výške 1 mil Sk. Mesto je povinné

prostriedky z mestskej pokladnice.

preinvestovať z vlastných finančných zdrojov

V tejto situácii vyzývame občanov, aby netvorili

jeden milión korún, to je podmienka pre

divoké skládky, ale využili napríklad na vývoz

čerpanie dotácie. Stavba bude pokračovať

stavebnej sute a zeminy skládku PD Lozorno, kde

a bude financovaná z úveru vo výške 9,58 mil Sk.

sa platí poplatok 159 Sk za tonu takéhoto odpadu.

Schodok medzi príjmami a výdavkami po
úpravách bude vo výške 1,749 mil Sk. Tento
schodok

by sa mohol vyrovnať napríklad

odpredajom majetku mesta, prípadne príjmami zo
skládky po jej sprevádzkovaní. Schodok ako taký
nie je možný, pretože mesto potrebuje v mesiaci
január 1998 na financovanie základných výdavkov
cca 34 mil Sk.
Pri

tvorbe

rozpočtových

opatrení

sa

vychádzalo z filozofie, že investičné akcie budú
pokračovať

a

úspory

sa

budú

hľadať

vyjadrenie

znížení nie

celkom

reálnym

možnostiam dodržať tieto limity. V najkratšej
dobe by sa mali prijať na všetkých úrovniach
strategické riešenia situácie s výhľadom na
budúci rok. Efektívnosť opatrení sa totiž prejaví
až v realite budúceho roku, na ktorý sa treba
fundovane pripraviť.
Situácia, s ktorou nikto nerátal a na ktorú
mesto nebolo pripravené, výrazne zmenila
a

možnosti

mesta

pokračovať vo všetkých aktivitách v

obmedzila

finančné

plnom

rozsahu. Úsporné opatrenia zatiaľ nepostihujú
výdavky na zdravotné

stredisko, sociálne

zabezpečenie, verejné osvetlenie, vývoz TKO
a výdavky na splátky úveru a úrokov.
Návrh

rozpočtových

predmetom

opatrení

rokovania

bude

mestského

zastupiteľstva, kde budú prijaté ďalšie opatrenia
uznesenia k jeho uplaneniu v praktickej činnosti
na všetkých úrovniach mesta.
/ps/

Opýtali sme sa za vás...
p. J. Mištinu, riaditeľa Mestského
podniku technických služieb Stupava
- Do správy pOŕŕMt'%Mpafrŕ ŕ

stredisko - zníženie výdavkov o 35% t.j. 150 tis.
Sk, kapitola kultúra a ostatná činnosť v kultúre

rozumne

škatuľami, ktoré sa dajú úsporne poskladať alebo

týchto akcií realizovať elektrifikáciu Lesnej ul. t.j.

prostriedky sa čerpali i minuli, percentuálne

a nereálnosť naplnenia príjmov z podielových
DU

vypustiť

predovšetkým v prevádzkových výdavkoch.

Vzhľadom na zníženie príjmov zo skládky
z

Taktiež MsPTS Stupava zabezpečuje vývoz
veľkoobjemových kontajnerov v meste. Kontajnery

Vzhľadom na to, že už prvý polrok je za nami, že

/podľa materiálu pripraveného na
rokovanie MsZ dňa 2 6 .6 .9 7 /
Tieto
navrhované
rozpočtové
opatrenia boli prerokované v Mestskej
rade dňa 12.6 .19 97

daní

Vo výdavkoch na investičnú výstavbu sa
navrhuje z pôvodných rozpočtovaných výdavkov
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p. Miština: Skládka odpadov Stupava -Žabáreň
má nateraz zrušený súhlas na prevádzkovanie. Čo
sa týka vývozu komunálneho odpadu z domácností
prostredníctvom firmy Tekos Malacky, realizuje sa
v nezmenenom rozsahu a intervaloch.

Obnovenie prevádzky skládky je v stave riešenia
a snažíme sa o jej rýchle obnovenie.

Ešte jedna otázka...
ĽPar&Ma čo M ŕŕw; nové
p.Miština:

?

Bazény na kúpalisku, ktoré sme

doteraz prevádzkovali, sú bohužiaľ vo veľmi zlom
stave.

Následkom

podmytia dna stredného

i detského bazénu sa objavili rozsiahle trhliny,
ktoré sa nedajú opraviť. Znamená to, že bazény
nie sú funkčné a nebudú sa prevádzkovať.
V areáli kúpaliska doplníme športové vybavenie
pre loptové hry, v prevádzke budú sprchy, bufet
s občerstvením a to je všetko, čo sa dá v tejto
situácii na kúpalisku urobiť...
ň ó v fh Y M
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Na rokovanie mestského zastupiteľstva je
predložený návrh VZN o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na
území mesta Stupava. Návrh vychádza zo
zákona č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
Znečisťujúcimi látkami sú podľa zákona
tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo
alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene
v ovzduší nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie
a tým poškodzujú zdravie ľudí alebo
ostatných organizmov, zhoršujú ich životné
prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo
poškodzujú majetok. Ako znečisťovatelia
môžu pôsobiť technologiské celky na
spaľovanie palív, skládky palív, surovín
a produktov a odpadov, zdroje, ktoré tvoria
pachové látky, ktoré sú v koncentrácii
obťažujúcej obyvateľstvo. Poplatok za
znečisťovanie ovzdušia sa určuje v závislosti
od jeho veľkosti a škodlivosti alebo od
spotreby množstva látky, z ktorej
znečisťujúce látky vznikajú. Poplatky sa
pohybujä v rozsahu od 100 do 10 000,- Sk.
VZN spracované referátom ŽP prešlo
pripomienkovým
konaním,
bolo
prerokované v komisii ŽP a bezpečnosti
a na mestskej rade.
/ps/
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ChaUenge Day 1997
Stupava 3Š.5.
4418 registrovaných pre Stupava
V našom meste sa po prvýkrát organizoval
Deň výzvy- ChaUenge Day. Na Slovensku sa do
tohoto podujatia prihlásilo 61 miest. Mestské
zastupiteľstvo
jednoznačne
podporilo
myšlienku zorganizovať v Stupave deň športu
a pohybu pre občanov s vedomím, že jej
obyvatelia sa kladne a s podporou zapoja do
podujatia, v ktorom občania vyjadrujú svojou
účasťou podporu svojmu mestu. Partnerským
a súperiacim mestom bolo vylosované mesto
Veľký Šariš s počtom obyvateľov 3737. Podľa
oficiálneho nahlásenia výsledkov sa v tomto
meste zaregistrovalo 1415 obyvateľov, čo
predstavuje 37,86 % zapojenosť. V Stupave,

ktorá
podľa
štatistických údajov
k 31.12.1996 mala 8053 obyvatelov, sa
zare gistrovalo 4418 obyvateľov, čo
predstavuje 54, 86 % zapojenosť. Pri
hodnotení výsledkov vychádzame z toho, že
v obidvoch mestách boli dodržané pravidlá
fair play.

V tejto súťaži zvíťazilo naše mesto.
Organizátori oceňujú, že občania pochopili
myšlienku podujatia a aktívne sa zapojili čím
vyjadrili podporu svojmu mestu. Priznávajú
svoje prekvapenie, nad tým, že sa podarilo
vzbudiť až tak veľký záujem, predovšetkým
u dospelej populácie, ktorá výrazne podporila
podujatie svojou účasťou. S potešním
môžeme konštatovať, že podujatie sa stretlo
s podporou, o čom svedčí neslýchaná účasť
pri vyhlasovaní výsledkov pred Kultúrnym
domom. Široká podpora občanov mesta je tou
najkrajšou odmenou pre organizátorov.

Beh poslancov a ich voličov
alias beh za sliepkou
ChaUenge Day v Stupave začal jeho
vyhlásením presne o 00.00 hodine pred
mestským úradom v Stupave. Primátor privítal
65 účastníkov behu od mestského úradu po
Mestskú knižnicu R. Mórica v Máste - bývalý
obecný dom. Medzi účastníkmi nechýbali
poslanci, ale ani dôchodcovia z klubu
dôchodcov pod vedením p. Mindákovej.
Dobehli všetci a pre najstaršieho účastníka
bolo pripravené prekvapenie - sliepka na
nedelňajšiu polievku. Cenu získala p. Anna
Darášová, ktorá sa aktívne zúčastňovala na
všetkých ďalších podujatiach. O nezvyčajnej
cene informovalo i rádio Regina a tak sa éterom
roznieslo, že okrem športového ducha máme
zmysel i pre humor a recesiu. Pre tých, čo
dobehli do cieľa, bol pripravený pohárik vína,
ktoré
účastníkom
behu
venovala
osemdesiatpäťročná p. Anna Rácová z vlastnej
produkcie. Prekvapivo vysoká účasť najmä
mládeže avizovala, že podujatie bude úspešné.

Rozcvičky na autobusových
zastávkach
Pre všetkých, ktorí odchádzali do Bratislavy,
boli pripravené na autobusových zastávkach
rozcvičky s hudbou i „ škôlka". Tanečný súbor

Marcely Bubničovej pripravil „cvičiteľky",
ktoré podnecovali k pohybu. Vyburcovali
mládež i dospelých, možno i preto, že
dokázali oceniť školopovinné deti a ich
nadšenie čakať od šiestej ráno na nadšencov,
ktorí sa zaregistrujú. Registrácia na týchto
miestach nebola v rozpore s pravidlami,
pretože za aktívny pohyb je považovaná
i chôdza, bicyklovanie a pod. Ak by niekto
spochybňoval oprávnenosť registrácie na
týchto miestach, nech sa zamyslí nad inými
príkladm i... Optimizmus a podporu podujatiu
vyjadrovali ľudia rôznym spôsobom, napríklad
podnikateľ Miro Rác vystúpil pri Domove
dôchodcov z auta , aby si zacvičil, podobne
reagovali robotníci budujúci kanalizáciu pri
DD. Išlo len o to urobiť si radosť...

Školy a materské školy bodovali
Oceňujeme prístup pedagógov stupavských

Obchodný dom Stupava a Potraviny Nezník
v Máste. Na týchto registračných miestach
sa registrovali zákazníci, ktorí boli ochotní
absolvovať posiľovanie na bicykli alebo „ útek
s nákupným vozíkom".
Kto odolal deťom pri registračnom mieste,
je skutočne odolný a podľa slov básnika
jedáva: „ prísny chlieb".

Prší, prší, len sa leje...
spievali si so slzami na krajíčku organizátori
podujatia pred Kultúrnym domom. Počasie,
ktoré

neprialo

podujatiu,

sa

vyvŕšilo

a nakoniec predsa len povolilo, aby sa
program konal podľa scenára. Detská skupina
Vega akoby pomohla rozohnať dažďové
mraky nad Stupavou a vízovala dobrú náladu.
-Divadlo

v

i dospelých

nohaviciach

-

rozhýbalo

a deti pomáhali zachrániť

škôl, ktorí pristúpili k organizovaniu podujatia
veľmi ochotne a dokázali, že pre deti vedia
urobiť všetko. Bohatý program, ktorý pripravili

princeznú. Pokusy podlomiť chodúľové nohy

na tento deň presahoval rámec ich povinností.
Aktívne sa zapojili i
správni pracovníci.
V základnej škole vyvrcholil športový deň
volejbalovým turnajom žiaci - učitelia.
V materských školách napriek nepriaznivému
počasiu prebehlo všetko podľa scenárov.
Na poobedňajšie hodiny mali pripravené
prekážkové dráhy i pre rodičov. Oceňujeme
prístup rodičov, ktorí sa dojedného zapojili.
Neváhali ani starí rodičia a dokázali svoju
kondičku ako napríklad starí rodičia Poláčkovci
v MŠ na Ružovej ulici, ktorí svojimi výsledkami

nedoplatili... V tom zavítali medzi účastníkov

drakom našťastie skončili s neúspechom.
Našťastie pre organizátorov, ktorí by sa
maskoti, ktorí rátali so všetkým, ale s tým, že
macko bude mať zadok čierny od kopancov,
s tým nerátali. Možno preto, že neboli u nás.
Živým striebrom na podujatiach pri KD boli
členky SČK Stupava I a II, ktoré osobným
príkladom a neustálym vyzývaním zapojili
všetkých „ okoloidúcich". Bukasový masív sa
rozlúčil s primátorom i starými pánmi, ktorí
odchádzali na turnaj do Talianska a program
pokračoval pretekm i na kolieskových
korčuliach a skejtoch. Na železničnej stanici

tromfovali i nad rodičmi mladými a dokázali tak,
že v každom veku môže prežívať športový duch.
Dokázali, že vek nie je rozhodujúci, že
rozhodujúca je dobrá nálada a mladícka duša.
V poobedňajších hodinách niektoré MŠ
navštívili maskoti zo ZOO v Gänserdorfe. Žiaci
a deti sa zúčastnili i ďalších podujatí pri KD.

sa

Turistická vychádzka s primátorom

telefonicky registrovali Stupavčania, ktorí

Napriek počasiu, ktoré podujatiu vôbec
neprialo, sa pred stupavským kostolom zišlo
vyše sto účastníkov prechádzky s primátorom.
Prevažne dôchodcov prišli podporiť deti
z Materskej školy na Ružovej ulici, ktoré
skandovali slogan o ChaUenge Day. Už len to,
že dokázali vysloviť anglický názov, napovedá,
že nastupujúca generácia sa v Európe i vo svete
nestratí! Pod vedením primátora mesta prešli
účastníci Zámockým parkom. Výborne sa úlohy
zhostil tím organizátorov podujatia v Domove
dôchodcov pod vedením p. riaditeľky
Nagyovej. Ranná rozcvička vedená vrchnou
sestrou p. Brúhovou na nádvorí domova
nemala chybu. Vedomie, že obyvatelia domova
patria do Štupavy, urobilo týmto ľuďom veľkú
radosť a podujatie získalo i ďalší rozmer spolupatričnosti. Veď kto z nás si nepraje
niekam patriť, byť súčasťou niečoho veľkého,
pre chvíľu pocitu svojej dôležitosti a ceny.

registrovali

S veľkým porozumením a podporou sa
organizátori stretli u majiteľov firiem

na štadióne

mužov v hádzanej. V hoteli Park sa registrovali
i účastníci tenisovej školy, pre hostí hotela
Stupava bola pripravená rozcvička. S blížiacou
sa deviatou hodinou vrcholilo napätie.
V

mestskej knižnici sa po

celý deň

pracovali v záhradkách alebo si dali rannú
rozcvičku. Predovšetkým starší občania, ale
i celé rodiny sa tu registrovali, aby podporili
svoje mesto. S napätím sa očakával definitívny
výsledok už i preto, že sme boli vo veľkej
nevýhode vzhľadom na nepomerný počet
obyvateľov. V tejto situácii sa prejavil správny
lokálpatriotizmus.

Prichodiaci

ku

Kultúrnem u domu chodili na chodúľoch,
rezali dreva, gúľali „ škopek" ... Organizátori
netrpezlivo očakávali výsledok z Veľkého
Šariša. Výsledok bol prekvapivý, ale potešil zvíťazila Štupava.
S obrovským nadšením a burácajúcim hurá
prijali vyhlásenie výsledku tí, ktorí prišli
osláviť ChaUenge Day tancom a diskotékou
pred
Kultúrnym
domom.
Skromným
odhadom sa v tom čase zišlo pri KD vyše tisíc
ľudí. Odmenou pre nich bol ohňostroj
podfarbený super
hudbou
Vangelisa.
Prekrásna

Posilujeme pri nákupoch

cykloturisti,

prebiehali tréningy a v športovej hale zápas

sprcha

svetiel,

ukľudňujúca

i burcujúca hudba urobili neopakovateľnú
bodku za podujatím.

Čo povedať na záver
Primátor mesta Stupava Ing. Anton Daráš a riadite!' podujatia Páve!
Slezák ďakujú všetkým spolupracovníkom za maximálne vypätie síi, za
dobrú organizáciu podujatia.
Okrem štyroch pracovníkov MsKS sa na organizovaní podujatia
podieľal rad dobrovoľných organizátorov, žiaci Základnej školy a ďalší,
ktorí dokázali, že i v dnešných časoch dobrá myšlienka a snaha urobiť
niečo pre ľudí a svoje mesto, má podporu.
Ďakujeme i mládežníckej organizácii HMZDS v Stupave vedenej
Martinom Lednárom, ktorá sa významne podieľala na príprave
i zabezpečení športových podujatí a preukázala tak, že mladí ľudia
dokážu byť ochotní, aktívni a obetaví. Klub HZDS v Stupave podporil
podujatie finančne, čiastku 2000,-Sk venoval na športové vybavenie pre
žiakov ZS.
Pochopiteľne, očakávame i kritické názory, avšak za danej situácie, za
nepriaznivého počasia urobili títo ľudia maximum pre úspešný priebeh
tak rozsiahleho a na organizáciu náročného podujatia. Vážme si však
prácu a ochotu ľudí, ktorí pôsobili aktívne, bez nároku na odmenu
a niesli svoju kožu na trh, na ktorom sa mohli stretnúť i s odmietnutím.
Vážime si podporu starších občanov, ktorí mnohokrát prejavili viac
pochopenia, než tí,od ktorých sa to očakávalo ako prirodzená súčasť ich
veku. Challenge Day je dňom výzvy, na ktorú väčšina obyvateľov nášho
mesta reagovala pozitívne, bez predsudkov a zbytočného nadhľadu.
Veríme, že budúci ročník sa stretne s porozumením a podporou, že
medzi ľuďmi zavládne viac pochopenia a nadšenia.

Zvíťazila dobrá vola, zvíťazila srdečnosť a pochopenie.
Nech žije Challenge Day 1998 !

-ps-

Challenge Day 1997
V stredu 28. mája si na Slovensku zašportovalo 849 224 občanov.
Zapojilo sa 61 miest s počtom obyvatelov 1 900 017, percento
zapojenia: 44,69.

Molet/ká ŕko!o y ptítode
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Deti Materskej školy na Ružovej ulici zažili senzačný
pobyt v prekrásnom prostredí rekreačného strediska a.s.
Slovnaft v Chtelnici - Vítek. Tu uprostred lesov a na
„pobreží" priehrady prežívali nočnú hru odvahy, stretnutie
s vodníkom, karneval i prvé dni bez otca a mamy. Nahradili
im ich pani učitelky MŠ, ktoré prvé vstávali, aby sa postarali
o dvadsaťosem detí. Dobrá strava, milé prostredie
a predovšetkým bohatý program dovolili deťom zabudnúť
a cítiť sa ako doma.
Na to, ako sa deťom darí, bol zvedavý i prim átor mesta,
ktorý ich - neohlásený navštívil. Tak si mohol zatancovať
s vodníkom, ktorý bol „ kone jak živý „ . Primátor neprišiel
s prázdnym i
rukam i , začo sa mu deti odmenili
pesničkami.
Deti plné zážitkov prežili tak svoju prvú samostatnú
„dovolenku" a skúšku samostatnosti.
Vedenie MŠ na Ružovej ulici ďakuje primátorovi mesta
Ing. Darášovi za podporu pri zabezpečovaní školy v prírode.

-
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ZO Telesne postihnutých
a Postihnutých civilizačnými chorobami v Stupave
dakuje
všetkým sponzorom za Rnančné a vecné dary,
ktorými prispeli do tomboly pri príležitosti
hodnotiacej členskej schôdze a Dňa matiek.
Z
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D eti z M Š na Ružovej ulici vybehli do ulíc

Čakanie na prim átora - turistická vychádzka v parku

Rozcvička v dom ove dôchodcov

Eném ho!

Športový deň v základnej škole

Dvaja pretekári a spol.

7

Kocúrik alebo m edvedík ?

Stretn u tie tretieho druhu v M Š Jan k a Kráľa

Vezm em e si pílku a

Z o b u d ím ^

o Fvd

Hndiejo Bc!cAš %o í^vpoxy
(dokončenie z minulého čísla)
í^ ^ a /
MOP%M%d? y4-zeŕ t; ro^M í ^ 7 , áfwes
^ n M ^ ^ y w e y e ^ o ^ o ^ r ^ č o ^ N íe .
...Tu dostal pozvanie továrnika Bondyho do
Anglicka. V známej továrni pneumatík Firestone
pôsobil Beleš dlhší čas a naučil sa svojmu
terajšiemu remeslu, oprave pneumatík. Vrátil sa
na Slovensko a tu sa oženil. Minulý rok mu
zomrela na ťažkú chorobu manželka. Všetky
úspory venoval na jej liečenie. Teraz žije v biede
v svojom podniku. Chce slúžiť vlasti a odmieta
pozvania do leteckých služieb cudzích štátov.
Chce, aby mu bolo v leteckom odbore u nás
poskytnuté miesto, v ktorom by mohol dať svoje
schopnosti a vedomosti do služieb nášho

z 3. leteckého pluku priniesol víťaznú štafetu

Pozýva ho do svojej vlasti, ale túžba slúžiť

prezidentovi z Košíc do Prahy. Za 5 hodín

v armáde je pre Beleša silnejšia a preto sa hlási

preletel

na tureckom ministerstve vojny v Ankare.

pravda zvíťazí a k tomuto úspechu mu zo
všetkých síl chceme dopomôcť.

%Normy A-zeŕ 2i. 2. Í93 7
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Tu predvádza na letisku Eskešehir svoje

Urobil

tureckej armády bol vydaný rozkaz, aby sa

česť

svojmu

nitrianskemu

pluku.

Najväčšej slávy sa dočkal v roku 1925 pri

nezamestnávali cudzinci.

závodoch o cenu prezidenta republiky. Na

cestovať do Belehradu. Tam

^ 77^77 M/7ľ%7'M/e /eŕ -

y'777?(# ^<2^77)7- ^77)7 -

77^777 /

telegram od generála Kondylisa z Atén, aby
okamžite nastúpil v Grécku.

slovenského letca. Získal tak šancu podniknúť na

V Aténach je v tejto dobe veľmi smutno,

jar r. 1926 let okolo Európy. Na cestách mal byť

vládne tam epidémia choroby dengia, ktorá

plné dva mesiace. Naša verejnosť bola právom

zachvátila i Beleša. Čiastočne sa z nej vyliečil

zvedavá na výsledok tohto letu. Bola to prvá

a vracia sa do vlasti s vedomím, že doma už lietať

prezentácia

nebude.

československého

letectva

v cudzine. Zároveň chcel dosiahnuť rekord na

a sd?opMos%#?M íŕp o n ďj'e

všetko zmenil.

We&t/šŕe MMMtsŕersípo
stŕMáctM. ^Mŕor

áfr. Sŕe/HM

V tento deň zalietaval Beleš nový typ lietadla.

síJO/
a /?o?noNŕ íeŕcof!
ÁMŕíre/oM Beŕešoíi Me o
ro%y
a ŕw/onwácŕe o ŕow, a%o sa ŕíosŕ%ŕ íŕo

Krásne krúžil nad okolím Prahy, urobil niekoľko
šťastných vývrtiek, dostal sa do plochej vývrtky,

HŕÍTM

ale pravdepodobne podľa vtedajších správ,

ďaŕŕŕd?

Poí&M&áwe

duchaprítomnosti, že kričal z lietadla na ľudí

ŕM/orwiácM.

pracujúcich na poli: zachráňte si život, utekajte.

očypaŕe/iw SŕM/Mtty,

Lietadlo sa roztrieštilo, ale akoby zázrakom sa
zachránil. Utrpel ťažké zranenia a liečil sa dlhú

o spowŕeM&y
Reŕeša, %ŕoré%?o
osMíŕ je waŕo/%0 týMMMOčwý, íe sŕ zasMií

dobu

našu j?ozorMosŕ!

prišiel

ten

najsmutnejší dekrét, aký stíha letca.

v

nemocnici,

potom

Bol

vyhlásený za neschopného lietať. Lekárske
vyjadrenia sa rozchádzali. Súkromní lekári tvrdili

nemohol, obrátil sa teda na cudzinu.

aké majú osudy radostné aj smutné a ako sa

Od Sofie po Bagdad

neraz pozerajú na trosky lietadiel a v nich smrť

Perzská vláda sa dozvedela o skvelých

svojich kamarátov. To je krása i tragédia tohto

Belešových úspechoch a preto mu telegraficky

čudesného povolania, ktoré stelesňuje najvyššie

z

úsilie

a pravdivá

inštruktora v armáde. Ministerstvo zahraničia

skutočnosť tragických osudov nebráni tomu, aby

ČSR dalo súhlas k tomuto jednaniu, ale

letec svoje povolanie miloval. Podobne si osud

medzitým padla perzská vláda a jednanie sa

Teheránu

ponúkla

miesto

leteckého

zahral s Andrejom Belešom. Tragický pád 9.

prerušilo. V roku 1927 odchádza Beleš na

novembra 1925 rozhodol o zmene jeho života,

pozvanie

preto o ňom píšeme.

Popkristeva

bulharského
do

riaditeľa

Bulharska.

Pred

letectva
prísnou

komisiou na letisku Bužorište pri Sofii ukazoval
svoje akrobatické umenie a bol zaradený do
leteckých škôl v Kazaniaku. Tu pôsobí až do
veľkého zemetrasenia v roku 1928.

v Chebe. Netreba obdivovať jeho akrobaciu.

V tejto dobe prichádza turecký vojenský

Stačí ak si všimneme jeho doterajší a nikým

pridelenec v Sofii a žiada Beleša o služby pre
turecké letectvo. Počas vyjednávania sa stala

Diagramické záznamy nám dokazujú, že pilot

zvláštna náhoda. Anglický milionár sir Mac Allan

Beleš 6. mája 1934 docielil ojedinelý rekord tým,

je lietadlom na ceste po svete a v Sofii mu

že sa bez dýchacích prístrojov vzniesol do výšky

ochorel pilot. Zúfalo hľadal pilota a Beleš vytušil

8 100 metrov. Letci aj lekári obdivovali pľúca

svoju príležitosť, ponúkol mu svoje služby. Na

tohoto slovenského letca. Jeho letecká sláva

druhý deň už štartuje na súkromnom lietadle

však rástla.

Angličana

Dňa 28. októbra 1923 v deň

&ťa/ŕŕá?M

/u ráš pygýra/ %OM%?eŕeMŕMé orgány,

že si je vedomý svojich úloh voči vlasti. Na živote

neprekonaný rekord.

sro/MM

Zachránil život, zničil kariéru

Andreja Beleša vám ukážem, ako žijú naši letci,

Až roku 1935 bol Beleš činný ako vojenský

o ŕowi, ie Awáfre/

to dokáže. To však boli plány a 9. november

verdikt rozhodol inak. Doma vo vlasti lietať

letec - inštruktor v akrobatickej stíhacej škole

č/áw&M M

Be/eš

priamo vášnivo svoje vznešené remeslo tým viac,

Najväčšia radosť a sláva

V

trati 3 km. Nikto nepochaboval o tom, že Beleš

a tvrdia, že je pre lietanie schopný, oficiálny

Hrozná

nútený

ho očakáva

Praha jasala. Všetka tlač obdivovala úspechy

Tak sa posilňuje náš letec, ktorý miluje

človeka- lietať.

Beleš je

lietadle Š 8 preletel 494 km rýchlosťou 40:41,9.

nestačil vyrovnať a zrútil sa. Mal ešte toľko

ZáM/ew o

%

okolností

najväčšie akrobatické výkony. Po prijatí do

národnej obrany, aby revidovalo jeho prípad
rozhodlo. Veríme s našim statočným pilotom, že

dramatických

vlastnoručne prezidentom T.G. Masarykom.

letectva. Podal si žiadosť na ministerstvo
v továrni na lietadlá a podľa toho spravodlivo

za

kilometrov. Dostal krásny diplom, podpísaný

do

Istanbulu,

Smyrny,

Aleppa,

národného sviatku bol vypísaný štafetový let na

Mosulu, Bagdadu, Isfahanu a späť do Sofie.

počesť pána prezidenta republiky. Pilot Beleš

Angličan je nadšený výkonmi neznámeho pilota.

O &racM w e sa

MR sŕaršid?

M $

-ps-

Program Letného kina
29.6. Zvonár u matky Božej
Divoké stvorenia
1.7.
Relic
3.7.
Rachot v Bronxe
6.7.
Vrana: Mesto anjelov
8.7.
10.7. EVITA
13.7. Zabudnuté svetlo
15.7. Rasputin
17.7. Michael
20.7. Pasáž
22.7. Portrét dámy
24.7. Impérium vracia úder
27.7. Picasso: Tvorca i ničiteľ
29.7. Klamár, klamár
31.7. Báječná léta pod psa
Zbohom zbraniam
3.8.
Návrat Jediho
5.8.
Planéta Zem
7.8.
10.8. 101 dalmatínov naživo
12.8. Oddaní láske
17.8. Kazaam
19.8. Emma
21.8. Svätý
24.8. Osem hláv v jednej taške
26.8. Anjel s dvomi tvárami
28.8. Jerry Maguire
31.8. Labutia princezná
Začiatok predstavenia o 21.30 hod amfiteáter Bomík. V prípade nepriaznivého
počasia sa premieta v KD o 21.00 hod.

Základná škola
opäť bodovala

Pokračujeme v informáciách o žiakoch, ktorí
reprezentovali školu, a teda aj Stupavu na
rôznych súťažiach.

Ž ia ci: Maderová, Mózová, Kluvánek postúpili
do krajského kola.
Príprava bola dobrá, výsledky výborné,
srdečne

gratulujeme.

Poďakovanie

patrí

vyučujúcim telesnej výchovy pp. uč. Štoffovej,
dr.Petreovej a Lachkovičovej.
Žiaci Kluvánek, Turner,

Šimek, Ruman,

Do okresného kola Olympiády v nemeckom

Kleman z 8.B, Vígh z 8.A, Antal zo 7.D veľmi

jazyku postúpili dve žiačky 6. A triedy Janka

pekne zabojovali v Bratislavskom kraji v krajskom

Škrovanová vyhrala a postúpila do krajského

kole minifutbalu starších žiakov a získali tretie

kola,

miesto.

v

ktorom

úspešne

riešila

úlohy,

pripravovala ju p. uč. dr. Petreová.

Martina Mózová - Majsterka Bratislavského

V okresnom kole FO -fyzikálnej olympiády nás

kraja v behu na 60 m, vyhrala aj Cenu Večerníka.

reprezentovali štyria žiaci z 8. B - Tomáš Klas

Koncom júna bude školu reprezentovať na

a Tomáš Slezák, z 8. C -Ľuboš Veselý a František

celoslovenskom

Puškár. Žiakov viedol a pripravoval p. učiteľ Fišer.

držíme palce!

Písali sme už, že sa celý rok
pripravujeme na okresné finále v ľahkej
atletike. A ako sme dopadli - tu sú naše
výsledky. Školská súťaž 5. a 6. ročníka - Zdatné
deti o talent roka -sa konala 25.4. a zúčastnilo sa

kole.

Našej

šprintérke

Zuzana Maderová na Cene Večerníka bola
druhá a na majstrovstvách Bratislavského kraja
tretia vo vrhu guľou. Výborné výsledky atlétiek
našej ZŠ i futbalistov sa pričinili o veľmi peknú

ho približene 120 detí. Do okresného kola sa

reprezentáciu ZŠ i našej Stupavy.
V
interperetácii piesní na súťaži Slovenský

prebojovali

slávik získala Lenka Maťašíková z 3. A triedy 1.

: Janka Masárová 6.C, Viktor

Schwanzer 6.B, Ján Pavlačič 6.A.

miesto

V okresnom kole atletiky dňa 12. mája sa
umiestnili starší žiaci nasledovne : 1. miesto
získala Zuzana Maderová z 8. B v disciplíne vrh

a

postupuje

do

krajského

kola.

Pripravovala ju p. uč. Darášová v spolupráci
s vyučujúcimi ZUS.
Medzinárodná

nadácia

pre

zachovanie

guľou., 4. miesto získala Darina Finiková zo

a výskum starej slovanskej kultúry vyhlásila

7.D v tej istej disciplíne. V behu na 60 m obsadila

Historickú olympiádu, do ktorej vypracovali

prvé miesto Martina Mózová z 8. C a v skoku do

práce žiaci : Kristína Cidylová zo 6. A, Milan

výšky obsadila druhé miesto. V skoku do diaľky

Adamec zo 7.B, Ľuboš Iiliť zo 7.C. Do druhého

získala 3. miesto Katarína Kralovičová z 8. A.

kola tejto medzinárodnej olympiády postúpila K.

Dievčatá -Mózová M., Kralovičová K., Kralovičová

Cidylová. Z týchto výsledkov je vidieť, že na škole

M., Ažbóthová S. obsadili druhé miesto v štafete

máme deti rozumné, talentované a športovo

4x60 m.

zdatné. A učiteľov, ktorí usmerňujú ich rozvoj.

Dievčenské

družstvo,

v

ktorom

okrem

menovaných boli ešte R. Vlasáková z 8.C, K.
Vaculková zo 7.B, obsadilo 2. miesto v okrese.
Súťažilo sedemnásť škôl.
V skoku do výšky obsadil 1. miesto Vlado
Kluvánek z 8.B, v skoku do diaľky obsadil 2.
miesto Peter Hasoň zo 7.D,

vo vrhu guľou

obsadili Alojz Šablicaz 8.C druhé ajozef Mundok
z 8. A štvrté miesto.
V štafete 4x60 m boli chlapci Chaloupka,
Cerný, Kluvánek, Šablica tretí.
Chlapčenské družstvo obsadilo druhé miesto
v okrese. Okrem už spomínaných ho tvorili aj
Tomáš Sčasný z 8.B a Peter Taraba zo 7.C.
Na okresnom kole atletiky dňa 13. mája uspeli
aj mladší žiaci. V skoku do diaľky sa na prvom
mieste umiestnil Ján Pavlačič zo 6. A a v behu na
60 m bol druhý. V skoku do výšky druhé miesto
obsadila Veronika Hasoňová zo 6. B, Veronika
Rumanová zo 6. B bola v tejto disciplíne tretia.
Naši úspešní reprezentanti na majstrovstvách
Bratislavského kraja v minifutbale
V skoku do diaľky piate miesto obsadila Jana
Škrovanová zo 6. A. V štafete 4x60 m chlapci
obsadili tretie miesto. Okrem spomínaných
mladších žiakov ďalej re-prezentovali : Peter
Kováč zo 6. A, Vlado Mašek zo 6.B, Viktor
Schwanzer zo 6.B, Tomáš Baranko zo 6.C, Mirka
Rácová zo 6.A, Jana Masárová zo 6.C a Zuzka
Zemanová z 5. C.

Patrí im poďakovanie.

...

% % M /MZzáá, Že ČZ/Máá/ /MČMe fOZMMí/w
sr/'eZa a /aáoMí. N aa sew ZoZ p n posce
a %a%á?M Ma Zea Meáo^OMČea^ áám oprocZ,
ceaj) rý^/aá má o/epeaj* Mor/Mama. 7?e^a
M/am Zo /?aáe MOMMOtľý sZáMe^, a/' ^eZ Za^
áo?aZs&o Zo je ^Mr MOMMOtý sZaa. Až sa Ma'
poáan'ao pre&/e%?MMZ Ma áľa/?á SZľaMa á! &yaa

SeM! áo^OMCa Ceaá, Zsaa se?M M ZaW /epŠZ
^a^MáZ, ša% čo^'e^ ja z^'eáaí^ a sce šec^o
pozaaZ. 7aw rám č/ZaMz oá^az pro snseáa, že

w/aCO Mezap/acZaa a Zeáa M Míá rysce/?oraZ.
Vo
ťeá/á, /e&o a/ Zam čya pap/r se
šZp^á, že Zo je oá&az pro ZMreá/á, Za?M 2%$
&^MO MapZsaaé, Že ZO7M7Mpraráa. 7aŠZm sme
šecZ aa^azea/, ^ažáý sro/a praráa a eaém
sro/'e sZ me/eme, aZc <2 MZÁ?oZ?o aeposác/?áwe,
ja^ ^ e^ sme mae/Z secZ rče///?o ros^a
ť ašád?/
Co Zam po sáseás^cZ? rzZa/?oc/?, Zo sa
w/a/'a^ aZrase, a/e ZoZ sem rézaa Ma Mn, že
sZare/?n/ saZ- Mr%/ŕ sme ^op/Za, /e&o áaes^á/'
c/ľoraZ s/ép^ a ^aporaZ o&Z/é, /o MwžeZe
c^oraZ raáš/ ^aaár^a, d?osea z Ze/?o je
row a^ . iŕ%7ý roz^oáea, že sa ^op/Za z&árá
a posZar/aíe sZ
a Zmáeme ope^aZ. Co, Zo
aeporZáaM, a/e čyao Aáo//a, maea sráZe%,
áo/?re Mec/? je po je%o, má Zo oáemMa
^ meMZMám. Z^ára/Z sme Zo, Ja/ŕ aa ^ára,
re^a oásmZč/m Zo Ma s^aáá^a. Na, Má ša^
Zam aZc ae&erá, pret'ááz^a pozasZarewá, že
aa/N/žšZ s^aáá^a je r íozorae. A'o
pám&ázapaac/ Porežem já %op/Za Jo
ZozoľMa, p/'e^ne ^we í/opaá/ŕ. ľo/^o č^MO ŕ^'c/?
reč/ ^o/ew
ŕo/^o Me///'a^ýc^ &o^M
co $<3 %%f0&/M0, ŕo/^o penez je ŕ%?%
a ^cŕ/ iŕMpaw Ma/ Do&e ^ e
M mose/ŕ ^ŕaraŕ, ^eŕ
ŕa^ŕo %a(%yŕa/Z. Já
we/'yem žááný po//ŕ/^, am č^c/? M/w ne^ce^a
/?^ŕ, &e&y w/ ááw// a/' ^at'orá^a, MŽa/' proŕo,
že co čy ^ew w// íy'eážeMa /Máow pOMŕ/aŕ?/
Froč ŕo ŕa^ŕo áopaázvo? Vá/ M/^owM ^eMá/,
že cez iŕupa^M, po N/afM/ M//c/ /éŕa/M
%3%/aŕ/á^y Ma
áo Zó^ľM? A %M&%/ŕe
^a Ma M/cÁ, já aM/ Met'/wže žŕ/Ma a/am áo^re/
7o eMéw za ŕá Ma^M ^ŕMpaM^M ^eŕ//^o^á
jama, %erá ŕa o^ŕa^a ja^ ^wraá/a^é ^Mq/'/^o
y oŕáz^a a í'čZ/ co ^ Ma, za ía M jarŕ w/agáo
Maŕa^M/'e, r%?e ^a ^ M/, íá je ja r í Ma preŕras/.
Farŕ MeM/porába a pnYew, /aáé ya^ ^ e
z M/ž/// / Oŕoá'aa ^em ^a $ ŕa ^ára a ^re^/aa
sew ^ áac^a, že ^ŕaré^M sew wo^aa raáí/
^áp/ŕ j/a^a, aež pmŕáp/Z Ma ^araM/ ^op/Zaa.
A/ ^ew Zo ^ceaa w/a^aw Jo ^rotjá ty^paZ,
a/e xew sa spamaŕaaa, ša^ až ^oac &ez
stjeáozMjá ^aáeme ro^'Z a ž/Z, Má ^aw
áo/'áewe. Do^ézaa $ew Zá „jara" áo áwra,
sZo/'/ Zaw aa MrZ, prZpra^eaá s/áwosZMe
zaŽ?á/'ZZo^Mo^eM/pre^ááz^)' s^aáá^. f a/'áeM!
já, prwZ se sí^q/'/w a/egon'c^ýw wzew. Xe/!y
Zá ^ára maeaa z/?MZZ, ^aáew če^aZ, až sa Zo
poáarŕ/
P i. j á Me/seM? aaZ áoc/?Zor^a, aaZ
ZMŽZM/r^a, proZo sa ow/á^áw, es/Z Zo co sew
Map/saaa Me^owa MeseáMe.
Aŕam f Z/aá

...

Aké bude kultúrne leto ?

ň o p o ŕ t f ie ik e

S prázdninami prichádzajú dovoienky, dúfajme,
že i ietné počasie a s horúčavami klesá pracovné
nadšenie. Všetci sa poberajú kade ľahšie k vode,
k rekreácii, k zábave k načerpaniu nových síl.
Mestské kultúrne stredisko pripravilo na leto
bohatý a zaujímavý program. Momentálne vo
vzduchu a neistote visí časť programu -diskotéky
v amfiteátri Borník. Vzhľadom na petíciu občanov,
bývajúcich v blízkosti amfiteátra, bolo prijaté
rozhodnutie neorganizovať tieto podujatia v čase
nočného kľudu, mládež má iný názor a poukazuje
sa i na to, že amfiteáter má slúžiť na takéto
podujatia atď.
Určite bude v prevádzke letné kino Borník, a to
každý utorok, štvrtok a nedeľu so začiatkom
predstavenia o 21.30 hod. V prípade
nepriaznivého počasia sa bude premietať v KD
v tom istom čase.
V júli sa bude konať prvý dvojdňový jarmok a to
v piatok a v sobotu 18. a 19. júla pri Kultúrnom
dome, prípadne i na komunikácii Mlynská ul. / od
trhoviska ku KD/. Veríme, že okrem dobrých
nákupov a bohatého sortimentu tovaru
návštevníkov uspokojí i kultúrny program.
August bude v znamení príprav na Stupavské
hody. Zároveň bude vyhodnotená súťaž o najlepší
recept na kapustné jedlo za účasti odbornej
i^laickej poroty, časopisu Slovenka, vydavateľstva
Živena a televízie. Podujatie sa uskutoční 16.
augusta. Na hodovú nedeľu sa pripravuje bohatý
kultúrny program pri Kultúrnom dome.
Zároveň počas hodového víkendu bude na
Agrokomplexe v Nitre prebiehať prezentácia
kuchárskej knihy - Varíme z kapusty- vydanej zo
súťažných receptov a tiež propagácia slávností
kapusty.
Počas
prázdnin
budeme
organizovať
jednodňové zájazdy na termálne kúpaliská a do
Bojníc / predredaj a informácie v knižnici a v KD/.
V amfiteátri Borník sa uskutoční Stupavský
širák a to v dňoch 22.-23.8.
Kultúrne leto ukončíme slávnosťami kapusty,
ktoré budú trojdňové od 26.-28. septembra.
Oficiáiny štart slávností bude 20. septembra
v DPOH v Bratislave a začnú divadelným
predstavením Ženský zákon v záhoráčtine, pre
Stupavčanov a ich hostí. Predpredaj vstupeniek
bude v KD začiatkom septembra. Vstupenky si
možno objednať a rezervovať v kancelárii KD už
odteraz.
Kultúrne leto
pripravujeme v rámci
obmedzených finančných možností, ktoré sú však
rovnaké vo všetkých oblastiach života nášho
mesta. Napriek tomu sa budeme snažiť zabezpečiť
dobrú úroveň podujatí, čo si Stupavčania zaslúžia
a určite aj očakávajú.
Trápi nás len to, že každý rok sa stupňujú
výhrady voči prevádzke amfiteátra, ktorý sa môže
využívať len dva mesiace v roku. Amfiteáter, ktorý
nám závidí široké okolie, v ktorom je jedno
z dvoch letných kín Slovenska vybudovaných po
roku 1989, je permanentne v ohrození.
Podobnosť situácie so skládkou, je dúfam čisto
náhodná.
Prajeme obyvateľom Stupavy leto bohaté na
zážitky, príjemný oddych, pohodu a chladnú
hlavu. Horúca hlava môže byť príznakom úpalu...

V
Stupave napriek tomu, že Hlavná ulica slúži
ako obchodné centrum, o čom svedčí najmä
katastrofálna situácia na cestách i chodníkoch
predovšetkým v piatok poobede a v sobotu
doobeda, ako keby chýbali typické „ obchodné
uličky" a zákutia, ktoré by občanom okrem
stresu ponúkali aj pohodu z nakupovania.
Vďaka „ uvoľneniu priestorov" sa takáto
obchodná ulička začína rysovať v priestoroch
bývalej prevádzky nábytkárskeho závodu, ktoré
sú známe i pod názvom „ Na Vyhnálkovém".
V uličke sa prebúravajú jeden obchodík za
druhým a keby majitelia ešte uvažovali aj
0 sprístupnení dvora, vzniklo by v Stupave
ojedinelé centrum rôznych obchodov a služieb.
To, čo sa nepodarilo vybudovať na Hlavnej ulici,
vzniká v menej rušnej časti, ktorá v budúcnosti
môže byť príjemným miestom pre nakupovanie
/ nie však po daždi.../.

P are/ 37ezá&, r/aá.MsA3

Posledná rozlúčka s človekom je dostatočne
smutnou udalosťou, pri ktorej každý dotknutý je
citlivý na ten najmenší podnet. MsPTS
prevádzkuje pohrebné služby ako svoju
podnikateľskú činnosť a pravdepodobne
z príjmov si nemôže dovoliť výraznejšie
vylepšenia. To však nezaujíma občanov.
V obradnej sieni, v mieste poslednej rozlúčky
chýba dôstojný katafalk, pretože rakva
umiestnená na vozíku s gumovými kolesami
typickými pre káru sa môže volať akokoľvek
vznešene,ale vždy bude pôsobiť ako kára.
Podobne výzdoba siene by si zaslúžila pozornosť
1 investície, veď existujú pekné umelé kvety,
kríky i stromy, ktoré nepotrebujú ani zalievanie
a pôsobia elegantne. Podobne ozvučenie je pod
kritiku
i samotný repertoár neposkytuje
a nezaručuje dôstojnosť obradu. Podobne je to
s ozvučením areálu. Pracovníci na kritiku môžu
len bezradne „ nereagovať" a hoci je to dom
smútku, i tu platí „ kde nič nie je tam ani smrť
neberie". Bezohľadu na výšku investícií mala by
sa urobiť v čo najkratšom čase náprava tam, kde
sa posledný raz lúčime so svojimi najbližšími.
Amfiteáter Borník je zamknutý. Mnohých
stálych návštevníkov prekvapilo toto opatrenie
a dožadovali sa i vysvetlenia, prečo, ak ide
0 obecný majetok. Bohužiaľ naďalej platí, že
obecné je „ ničí a proto sa ničí". Dôkazom toho
je i verejná zeleň, odpadové koše a pod.
V amfiteátri sú zničené lavičky, premietacia
plocha je obhádzaná asfaltovými „ holubmi".
Nedávno ukončená oprava strechy na sociálnom
zariadení dostala zabrať. Školopovinné deti na
novej streche zorganizovali hokejový turnaj.
Nie sú to len deti, ale i dospelí, ktorí počas
svojich piknikov nechajú po sebe neponadok
a neuhasené ohnisko. Areál, do ktorého mesto
investovalo nemalé prostriedky, musí byť
chránený, hoci i tým, že mimo prevádzky bude
zamknutý. Dôkazom toho, že je to potrebné, sú
1 posledné skúsenosti, kedy zo záchodov bolo
odmontované
komplet
zariadenie
WC,
umývadlo, boli ukradnuté dvere a zo stĺpov
verejného osvetelnia boli „odrezané" dve
nerozbitné lampy. Drahé!
-ps-

Zomrel
p. Ladislav Kudijovsky
Vo veku 73 rokov zomrel v sobotu 24. mája t.r.
popredný
predstaviteľ
kultúrneho
a spoločenského života Stupavy, dlhoročný
riaditeľ ZK Cementár p. Ladislav Kudijovský.
Počas celoživotnej aktívnej činnosti na poli
kultúry vytvoril obdivuhodné dielo, ktoré
zostane v spomienkach Stupavčanov. Bol
hybnou silou ochotníckeho divadla, vedúcim
spevokolu Nevädza, aktívnym poslancom
a neúnavným organizátorom kultúrneho
a spoločenského diania v našom meste.
Úprimný, otvorený, srdečný a neúnavný
optimista dokázal vždy spájať ľudí k spoločným
cieľom.
Svojím
pôsobením
ovplyvňoval
generácie Stupavčanov, čím natrvalo zostane
v ich pamäti. Pri príležitosti 725. výročia prvej
písomnej správy o Stupave mu bola udelená
pamätná plaketa za celoživotnú prácu
v prospech rozvoja mesta.
Posledná rozlúčka so zosnulým p. Ladislavom
Kudijovským bola vo štvrtok 29. mája v dome
smútku. Za mesto sa so zosnulým rozlúčil
poslanec p. Ing. Ján Beleš. Ocenil celoživotnú
prácu , obetavosť, skromnosť a hodnoty, ktorým
podriadil svoj život a prácu.

Česť jeho pam iatke!

Škola v prírode - tretí ročník
V dňoch 2. - 11. mája t.r. sa žiaci tretieho
ročníka zúčastnili desaťdňového pobytu v škole
v prírode na chate Zornička v Striebornici pri
Uhrovci . V peknom a zdravom prostredí si
nielen upevnili svoje zdravie, ale zdokonalili sa
i v plávaní počas plaveckého výcviku na plavárni
v Bánovciach nad Bebravou. Žiaci si rozšírili
vedomosti
z
prírodovedy
priamym
pozorovaním
prírody a návštevou ZOO
v Bojniciach, navštívili tiež závod na výrobu
valašiek a Múzeum Ľ. Štúra a A. Dubčeka
v Uhrovci. Odmenou za výstup na Jankov vŕšok
bol prekrásny výhľad na krajinu. Za zážitky
vďačia žiaci predovšetkým pedagógom pp. uč.
Zemanovej, Oarášovej a Hradňanskej. Ďalej
z rodičov sa pobytu zúčastnili p. Sokolová a p.
Doka, zdravotnú službu zabezpečovala p.
Kvasničková. Školu v prírode sponzorovali
i niektorí rodičia, čím vyjadrili spokojnosť s jej
úrovňou. Pobyt sa vydaril i zásluhou chatára p.
Radovana Kazarku - stupavského rodáka, ktorý
svojou ochotou a pozornosťou vytvoril pre deti
mimoriadne príjemné prostredie, ktoré sa
vyplatí navštíviť i po druhýkrát

Významného životného jubilea 80. narodenín
sa 18. mája t.r. dožil p. Matej Sabol. Pána

že vzťah k ľudovej piesni sa z nášho života
nevytratil, naopak stáva sa vzácnou súčasťou
kultúrneho a spoločenského života. S nápadom
zorganizovať takéto podujatie prišla sekcia
estetickej výchovy Kabinetu predškolskej
výchovy OŠaK OÚ v Malackách, podporu pre
myšlienku organizátorky našli v Stupave

rady záhradkárom. Napriek veku aktívne
pomáhal pri organizovaní Slávností kapusty
a tiež pri organizovaní už tradičných súťaží vín
v Stupave. Prajeme mu ešte bohatú úrodu rokov,
veľa zdravia a optimizmu.
Aktívnou prácou medzi mladými filatelistami
oslávil 75. narodeniny dlhoročný predseda SZ
filatelistov v Stupave p. Anton Chrupka. Svojej
zberateľskej vášni venuje všetok voľný čas a jeho
zbierka patrí medzi unikátne a zaujímavé. Lásku
k zberateľstvu a svoje bohaté znalosti odovzdáva
mladej
generácii,
v
ktorej
nachádza
pokračovateľov.
Prajeme mu veľa zberateľských zážitkov
a pevné zdravie.
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Poďakovanie
Rozlúčka s naším drahým zosnulým p.
Jánom Blažíčkom bol náhla a bolestivá.
Ďakujeme
spolupracovníkom z MsPTS
Stupava, priatelom a známym za podporu
v tejto ťažkej chvíli a za kvetinové dary.
rodina Blažíčková

13. júna sa konala vernisáž

v tomto školskom roku. Riaditeľka školy p. Soňa
Durecová v príhovore zvlášť ocenila úspechy,
ktoré dosiahla so svojimi žiakmi p. akad. mal.
Alena Dzianová -Zigová, zásluhou ktorej prežíva
výtvarný odbor svoj „zlatý vek" bohatý na
medzinárodné ocenenia a uznania, možno
povedať, že svojimi úspechmi sa radí medzi
popredné umelecké školy na Slovensku.
Svojimi výsledkami, reprezentáciou nášho
mesta sa ZUŠ v Stupave stala významnou
súčasťou rozvoja kultúrneho a spoločenského
života a zaslúži si pozornosť i podporu zo strany
mesta.
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Spoločenshá hroniha
prišli na svet
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Z á h o rá c k y s lá v iče k
V Kultúrnom dome v Stupave sa dňa 22. mája
konal prvý ročník prehliadky v speve
slovenských ľudových piesní v podaní detí

Životné jubileá

pomocou a dobrou radou. Neraz sme
publikovali i na stránkach Stupavana jeho dobré

piatok
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materských škôl okresu Malacky. V programe
vystúpilo 39 detí, ktoré svojím spevom dokázali,

Sabola Stupavčania poznajú ako neúnavného
záhradkárskeho
aktivistu,
ktorý nešetrí

V

absolventskej výstavy, na ktorej sa zúčastnilo cca
100 hostí. I to je dôkazom, že škola má podporu
u rodičov a verejnosti.
Výstava prezentuje tvorbu žiakov školy

u primátora , riaditeľa MsKS a pracovníčok
materských škôl. Podujatie svojím prínosom sa
v budúcnosti stane hodnotnou súčasťou rozvoja
miestnej kultúry. Poďakovanie za srdečné
prijatie podujatia v Stupave, pohostinnosť
a priateľskú atmosféru patrí všetkým, ktorí
obetavo a s nadšením sa podieľali na jeho
príprave.
D. Bukovská / skrátené/

D e tŕk é

v ý tv o rn c

ŕ tú d io

V e t n iŕ á ž v ý l o v y
Koniec školského roka je vždy vyrcholením
aktivít i tak bohatého programu ZUŠ v Stupave.
Tradičné výtvarné štúdio sa konalo v chate Pod
Vrchom a deti z Malaciek a zo Stupavy pod
vedením pedagógov umeleckých škôl v týchto
mestách tvorili na tému dom - byt, priestor
v ktorom žijem. Vernisáž výstavy prác zo štúdia
bola vo štvrtok 12.6. vo výstavnej sieni KD.
Bohatý zoznam ocenení, ktoré žiaci získali v
medzinárodných súťažiach, o ktorých sme
v Stupavane už písali, je jasným dôkazom toho,
že škola je na vysokej pedagogickej, odbornej
i umeleckej úrovni, že pedagógovia sa snažia
o maximálny rozvoj talentovaných detí.
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Riccione stalo centrom

medzinárodného

turnaja futbalových veteránov z celej Európy.
Naši si
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a

prišli zmerať sily už po tretí raz

skončili

na

peknom

piatom
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mieste

Zápasy prebehli "naostro" od 29. do 31. mája
a povzbudzovať stupavských internacionálov
prišiel aj primátor Ing. Anton Daráš

spolu

s Vilom Marošom. Pridal sa k nim aj suverénny
Marian Morávek a zopár

starostlivých manželiek / poznáte to, za
všetkým hľadaj ženu !/. V silnej konkurencii sa
"chlapcom"zo Záhoria darilo i nedarilo. Prečo?
Stupavčania vyhrali suverénne svoju skupinu

o z NÁn

a postúpili do semifinále.
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V

ňom sa stretli s BSF AGFA Wien a smola sa

im prilepila na päty. Po bezgólovom výsledku

?72%/% ŕ. ľ. ^o/<2
0%7*ese ZľM^M^
peJ^o^'c^o-p^'c^o/ogíc^^
7?om^M^, <%<%7ťR2.-

v normálnom hracom

Pn'^mo^ 76/7 %7 07 Af%/%c%y,

nezasiahnu. Škoda, že

čase prehrali naši na

jedenástky tesne 4:5. Znamenalo to, že do
ďalších bojov o medailové umiestnenie už
napriek obrovskému

nasadeniu, keď sa im zranilo niekoľko hráčov

č. ŕ. 0703/7222^2

výraznejšie ovplyvniť

poradie na prvých miestach. Húževnatosť a

Už po deviatykrát sa talianske letovisko

ľ.č. 3 P 3 W .

733

- sa im nepodarilo

bojovnosť im však slúžili ku cti, veď napríklad
priemerný vek hráčov bol 52 rokov! Napriek
tomu sa hráči vrátili domov s úsmevmi na tvári
a s pokojom v srdci. Veď okrem zaujímavých
športových zápasov si pozreli aj príťažlivé San
Marino

a u

organizátorov

turnaja

opäť

zabodovali najkrajším darom - originálnou
nefalšovanou slovenskou valaškou. Ocenenie
si odniesol aj 63-ročný superman stupavského
futbalu, Štefan Piaček.
A ako komentuje celý turnaj zo zákulisia
jeho "šedá eminencia", manažér stupavského
klubu, Jozef Dugovič : "

Chalani bojovali ako

levy a som na nich hrdý. I keď si tieto akcie
vyžadujú dosť úsilia a voľného času, aby sa
vôbec mohli uskutočniť, som rád,že hoci už
kvôli zdravotnému stavu nemôžem sám behať
po

trávniku za koženou, aspoň takto si

uspokojím svoje futbalistické srdce. Verím, že
sa nám podarí udržať dobrý kolektív a podporu
vedenia

radnice

a

samozrejme,

našich

sponzorov. Bez nich by sa nám po talianskej
tráve kráčalo oveľa ťažšie."

a do útoku musel nastúpiť aj náhradný brankár
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Poďakovanie
Vedenie

ZŠ

v

Stupave

ďakuje

Zo zápisníka polície

miestnemu klubu HZDS v Stupave za
finančný príspevok vo výške 2.000 Sk, za
ktorý bol nakúpený športový materiál

Spôsobená škoda bola odhanutá na 150000.-Sk Objekt bol zabezpečený proti vniknutiu

pre školu.

cudzej osoby do príchodu pracovníkov PZ Zohor, ktorí prípad prevzali.

Dňa 2.5.1997 oznámila na MsP p. P. E. krádež vlámaním do súkromného objektu.

vedenie ZŠ Stupava
Dňa 2.5.1997 o 18.20 hod. oznámila p. Č., že susedov pes preskočil plot a trhá jej sliepky.

Poďakovanie

Po príchode bolo zistené, že pes zabil dve sliepky. Spôsobenú škodu majiteľ psa okamžite

Dňa 15.5. o 17.30 hodine mi ukradol
neznámy páchateľ babetu. Vďaka
rýchiemu zásahu príslušníka mestskej
poľície v Stupave p. Ľ.Horeckého páchateľ
bol zadržaný i s babetou.
Ďakujem za pomoc!
Eva Weinštuková

uhradil poškodenej. Majiteľ psa bol upozornený na podmienky chovu psov a možný postih
za ich porušenie, čo vzal i na vedomie.
Dňa 3.5.1997 bolo hliadke oznámené, že p. D. robí výtržnosti v pohostinstve na Dlhej ulici.
Po príchode hliadka zistila, že je pod vplyvom alkoholu. Na výzvu, aby opustil objekt
nereagoval, preto museli byť použité mierne donucovacie prostriedky. Nakoľko menovaný
verbálne i íýzicky napadol členov hliadky, bol prípad odovzdaný OO PZ SR Zohor.
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