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ZDARMA ,

drogy, ani maniaci a pri dverách ich čakala prísna otcova ruka ..../ps/

Pštrosí spôsob riešenia problémov
je vzhľadom na jeho malý mozog a
veľké telo málo účinný.
Hlava strčená do piesku ako riešenie
a únik pred problémami však niekedy
charakterizuje postoj ľudí k svojim
alebo k všeobecným problémom.
Už to určite nebude ani po desia
te, čo sa na stránkach časopisu obja
vuje problematika drogovej závislosti.
Ťažko povedať, ako a čo by bolo
treba, aby spoločnosť i tá naša stu
pavská pochopila s plnou vážnosťou,
že tento problém tu existuje. Mnohé
výskumy a pozorovania odborníkov
vypovedajú o tom, že väčšina drogovo
závislých ľudí sa k drogám nedostala
v kritických životných situáciách.
Teda nebolo to v momente, kedy sa „
rúcal svet pred očami", ale prevažne
išlo o snahu zažiť niečo zvláštne,
nejaké dobrodružstvo, ochutnať, to čo
si pochvaľujú iní, vyskúšať a nezostať
„pozadu".
Tu sa jednoznačne prasadzuje vplyv
partií, pouličných bánd a gangov
alebo aj tzv. prirodzených vodcov ,
ktorí už všetko skúsili. Týmto vply
vom sú vystavené deti a mládež kaž
dodenne. Každý deň sú v škole alebo
poza školu, každý deň môžu zaváhať
cestou zo školy a môžu týmto nástra
hám podľahnúť. Drogová závislosť
nezačína drogovou hostinou ! Začína
porušovaním noriem a pravidiel a tým
môže byť aj každodenná ranná cigare
ta školopovinných v búde na vlakovej
stanici, ked sa dohadujú, či vôbec ísť
do školy. Zarážajúce je, že v situácii
týchto hrozieb sú rodičia, ktorí sa
nezaujímajú o to, kde sa ich ratolesti
nachádzajú, stačí ak prídu domov
večer o ôsmej... Neviem síce prečo
práve o ôsmej, možno im to zostalo
zafixované ako príkaz ich rodičov, ale
určite viem, že v čase ich puberty a
mladosti na nich číhali maximálne
pomocní strážcovia VB. Neboli ani

Deň s vefkým „D"
Pomaly sa blížil polrok.
Učitelia a žiaci mali prácu s vysvedče
ním. Niektorí boh spokojní, iní si
<
zaumienili zlepšiť sa v príprave na
vyučovanie. Učiteľom chýba často
j
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dobrý kontakt s niektorými rodičmi. Za
celé štyri roky na druhom stupni mnohí
j.
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ani raz neboli na triednickej schôdzke
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ZRPŠ. A keď učiteľ klope na ich dvere,
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sú zamknuté ' Škoda! Škoda, že si
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dnes, v unáhlenom životnom tempe,
nenájdeme aspoň trocha času na svoje
^
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deti. / Česť výnimkám!/
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Žiaci v prvých triedach si priniesli
domov vysvedčenie iného tvaru. Bolo
^
----?*j
to „Moje prvé vysvedčenie !„ V ňom
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pani učiteľka rodičom oznámila, že ich
^
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Anička, Zuzka, či Jožko pekne čítajú,
píšu, počítajú. Tiež správanie slovami
hodnotila. Pani učiteľky 1. tried boli
}'
^
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spokojné. Deti sa po chrípke vrátili do
:
triedy zdravé a pochvaľovali si aj spoluprácu s rodičmi. Konzultácie priniesli
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čakané výsledky. A už teraz sa tešia na
M.
nových žiakov - prvákov. Spolupracujú
, ^
f
so všetkými materskými školami v
^ ...
Stupave a v Borinke. Pani riaditeľky a
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učiteľky MŠ navštevujú ZŠ, spolu sa
radia, rozoberajú úspechy, a i ťažkosti zverených detí. Medzi takéto dni patril 24. január.
Deti z materských škôl prišli do prvých tried s tými, ktorých potom rodičia v piatok a sobo
tu zapísali do 1. ročníka. Škôlkári prišli so zvedavými očkami medzi svojich starších kama
rátov. Rozbehli si hľadať svojho bračeka, sestričku. Bolo to milé zvítanie. Terajší prváci im
pripravili a odovzdali darčeky. Škôlkári im zaspievali, zatančili a prváci na oplátku tiež.
Chceli sa ukázať, že už poznajú mnohé písmenká, že ich vedia čítať vov etách, že rátajú do
desať. Pustili škôlkárov aj sadnúť do lavíc. Nech si to vyskúšajú. A im sa v triedach páčilo.
Pani učiteľky z MŠ odchádzali aj s deťmi spokojné domov. Boli šťastné, že sa ich bývalým
škôlkarom darí, že z nich vyrastajú dobré deti. Zasiali v nich dobré semienka, ktoré pani
učiteľky : Žolnayová, Klasová, Erdélyiová a Lachkovičová denne zalievajú snahou, trpezli
vosťou a láskou.

J

Dňa 26. a 27. januára potom v sprievode svojich rodičov prišli na zápis do 1. roční
ka. Zapísali 102 žiakov, ale mnohí rodičia využijú aj odklad školskej dochádzky pre svoje
dieťa. Máme radosť z našich najmenších. Iste to ozajstné prvé vysvedčenie prinesie im
radosť a rodičom spokojnosť.
A. Lachkovičová

Vyhlásenie
primátora mesta
Vážení spoluobčania !
Na tomto mieste v septem
brovom čísle časopisu bola
uverejnená správa zo zasad
nutia mestského zastupiteľst
va, v ktorej sa hovorilo, že
poslanci M. a J. Valachovičovci podali na generálnu
prokuratúru SR podnet vo veci
preskúmania
dodržiavania
zákonov primátorom mesta
Stupava a pracovníkmi mest
ského úradu.
Požiadal som redakčnú radu,
aby bolo na tom istom mieste
časopisu zverejnené toto moje
vyhlásenie.
Podnet podaný na GP SR
vyšetrovali príslušné orgány
činné v trestnom konaní /
hospodárska kriminálka/ a
hlavný kontrolór Okresného
úradu Bratislava-vidiek, ktorí
si preverovali dokumentáciu,
vypočúvali mňa i pracovníkov.
Predmetom šetrenia okrem
iného boli akcia Stupava-Háje,
rekonštrukcia skládky a tiež
prevod
športovo-turistickej
ubytovne /hotel Park/ z MsNV
na TJ Tatran Stupava. Výsled
kom šetrenia bolo oznámenie
generálnej prokuratúry:
„ V priebehu celého šetrenia
nebolo zistené, že by došlo k
nejakej trestnej činnosti,
resp., že by sa prim átor
mesta Stupava p. Ing. D aráš
alebo iní pracovníci MsÚ
Stupava dopustili trestného
činu zneužívania právomoci
verejného činiteľa, a preto je
odloženie veci v zmysle §
159 ods. 1 Trestného poriad
ku v plnej m iere odôvodne
né".
Považujem za svoje
právo i povinnosť urobiť
vyhlásenie, pretože týmto
podozrením a kriminalizovaním mojej činnosti bolo zá
merne poškodené moje meno
a česť.
Samotné vyšetrovanie
brzdilo nielen moju prácu, ale
i činnosť mestského úradu, čo
tiež považujem za zámer.
Výsledok vyšetrovania po
tvrdil, že z mojej strany ne
prišlo k zneužívaniu právo
moci verejného činiteľa, čím
bola potvrdená bezúhonnosť

mojej osoby.
Skúsenosti ma naučili, že
nemôžem očakávať ospravedl
nenie zo strany tých, ktorí
podnet podali a ktorých k
tomu viedli im známe dôvody.
Považujem však za správne,
aby stupavská verejnosť po
znala aj odpoveď, ktorá mož
no neuspokojí tých, ktorí
očakávali škandálne odhale
nie.
Nepodliehajme emóciám a
ambíciám pre ktoré zabudne
me na slušnosť; toleranciu a
zodpovednosť. Venujme sa
tvorivej a pozitívnej práci
namiesto sústavnému prehod
nocovaniu, ktoré často vedie
nielen k morálnym, ale i
ekonomickým stratám v ne
prospech mesta a jeho obyva
teľov.
Vážení spoluobčania, do
voľte, aby som Vám poďako
val za dôveru a podporu, ktorú
dostávam od Vás pri mojej
práci a verím, že svojou prá
cou v prospech Stupavy pre
svedčím i tých, ktorí zapochy
bovali a podľahli podozreniu.
Podarí sa mi to len vtedy, ak
budeme všetci schopní posud
zovať síce kriticky, ale objek
tívne, bez vášní a nepriateľst
va.
7/íg. /f/iŕon D ardŕ

Výsledok iniciatívy
Ako sme informovali v
poslednom čísle Stupavana,
poslanci nášho mesta podpo
rili iniciatívu starostov a pri
mátora na predloženie alter
natívneho návrhu voči vlád
nemu návrhu
územného a
správneho členenia - konkrét
ne zrušeniu okresu Bratislava
vidiek.
Komisia pri ministerstve
vnútra SR prijala iniciatívu
starostov a primátorov, zo
hľadnila ich požiadavky a do
vládneho návrhu zaradila do
Bratislavského kraja okres
Bratislava- okolie, čo je
okrem iného aj v súlade s
územným plánom Veľkého
územného celku Bratislavské
ho regiónu, ktorý pripravuje
ministerstvo životného prost
redia SR a spracováva k nemu
pripomienky. Pripomienkové
ho konania dňa 28.2. sa zú
častní aj primátor Stupavy.
-ps-

Osud skládky
v cudzích rukách
<$ŕMpčrvárf7.' ProMŕm
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z#/gžŕŕo.sŕŕ7
Ing. D aráš:
Problematika
stupavskej skládky bola v
minulom roku horúcou té
mou, o čom svedčí aj nebýva
lá občianska a poslanecká
iniciatíva. Občania poslali na
rôzne inštitúcie a kompetentné
orgány celý rad sťažností . Na
základe sťažností a podnetov
vykonali kompetentné orgány
kontroly. Konštatovali, že
skládka sa prevádzkuje na
základe povolenia, ktoré bolo
právoplatné a nebolo pri kon
trolách
zistené
porušenie
zákona č. 238/91 Zb. o odpa
doch. Avšak na základe pokra
čujúcej iniciatívy niektorých
občanov Okresný úrad život
ného prostredia Bratislava
vidiek vydal rozhodnutie o
zrušení povolenia na prevád
zkovanie skládky vydaného
dňa 3.5.1994.
Týmto rozhodnutím je ohro
zené fungovanie skládky a
zároveň i rozpočet mestapríjmová časť., čo sa nepriaz
nivo odrazí na fungovaní a
rozvoji mesta. Proti tomuto
rozhodnutiu sa mesto odvolá v
zmysle zákona.
r .s'Mv;'.s7o.s7ŕ ,5 M<?-
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Ing. D aráš : Iniciatíva - žia
dosť občanov , ktorých zastu
puje p. Ing. Drobný, o náhradu
škody, ktorá vznikla na stav
bách rodinných domov v
súvislosti s dopravou po
miestnej
komunikácii
na
skládku, bola prerokovaná na
zasadnutí mestského zastupi
teľstva. MsZ prijalo uznese
nia, v ktorom žiada, aby p.
Drobný a ďalší poškodení
občania predložili dôkazový
materiál o príčine vzniknutých
škôd.

Poznám ka: Počas rozhovoru s
primátorom mu správca sklád
ky oznámil, že pri vjazde do
areálu rozdávajú cudzie osoby
propagačné a reklamné letáky
vodičom vozidiel s odpadom.
Letáky propagovali novobudovanú skládku odpadov A.S.A
v Zohore. To len potvrdzuje
skutočnosť, že aj odpadové
hospodárstvo je zaujímavým
biznisom. Bohužiaľ pre obce a
mestá momentálne možno
jediným. Súkromná spoloč
nosť neváhala poslať svojich
reklamných agentov priam
pred dvere konkurenčnej firmy
v Stupave. Drzosť ? Nie,
možno už bola informovaná,
že melieme z posledného!
-ps-

Viete, že...
zrušenie prevádzkovania
skládky
bude
znamenať
nedôveryhodnosť a nespoľa
hlivosť, čím skládka príde o
svojich zákazníkov
- okrem toho zrušenie sa bude
týkať aj vývozu komunálneho
odpadu vyprodukovaného v
Stupave, teda budeme nútení
vyvážať odpad na skládku v
Zohore, kde sa za uskladnenie
platí 690 korún za tonu / bez
DPH/ a narastú aj náklady na
prepravu, čo zaťaží rozpočet
mesta i občanov
- okrem krátenia rozpočtu vo
výdavkoch vo všetkých polož
kách, pretože sa príjmová časť
nenaplní, bude to možno
znamenať aj zrušenie dotácie
mesta na vývoz íekálií, ktorá
predstavuje čiastku 40 korún
na kubík, prípadne obmedze
nie užívania výhod veľkoob
jemových kontajnerov roz
miestnených po Stupave a
vyvážaných na náklady mes
ta...
-jmO z n a m
Aktív pre občianske záleži
tosti v Stupave vo svojich
radoch privíta : recitátorov
/- ky/, speváčky, hudobníkov
p re občianske obrady / uví
tanie detí, občianske sobáše,
občianske pohreby.../
Bližšie inform ácie po
skytne p. Mihalovičová na
MsÚ Stupava.

Investičné ak
cie v roku 1996
Na poslednom zasadnutí
MsZ bol schválený Plán in
vestičnej a neinvestičnej čin
nosti
na
rok
1996
harmonogram. Pri tejto príleži
tosti sme oslovili sme vedúce
ho oddelenia správy výstavby a
ŽP MsÚ Stupava p. Ing. B.
Blechu , s ktorým prinášame
rozhovor.
A'ŕ;vp<w<3/7 . Investičné akcie
vždy znam enajú rozvoj a
budovanie m esta. Môžete
porovnať to, čo sa v Stupave
budovalo v minutom roku s
tým, čo sa plánuje vybudovať
v tomto roku ?
Ing. B!echa : Investičná čin
nosť je už niekoľko rokov
rozdelená na určité oblasti kanalizácia, vodovodná sieť,
komunikácie a doprava, budo
vy a zariadenia mesta a samo
statná je i skládka odpadov.
Plán investičných akcií na
tento rok nadväzuje na začaté
investičné akcie v minulom
roku i predchádzajúcom ob
dobí. Napríklad v tomto roku
sa dokončí budovanie kanali
začnej a vodovodnej siete na
Železničnej ulici a to isté platí
aj o dokončovacích prácach na
skládke.
V
minulom roku bolo
investičných akciách preinves
tovaných 32, 2 mil Sk,
tento rok bude preinvestovaná
čiastka 13,4 mil Sk v čom je
zarátané i náklady na už reali
zované / v r . 1995/ stavebné
práce, ktoré však neboli zapla
tené a to v objeme 2 mil
korún.
Ako nové investičné akcie
sa v tomto roku budú realizo
vať - rekonštrukcia a prístvaba
požiarnej zbrojnice, vybudo
vanie vodovodu na Bezručovej
ulici, výstavba Komunikácie
na ulici Na Dieloch / Dzílečky/, vybudovanie komunikácie
na Železničnej ul. v úseku od
bytovky po Štúrovu ulicu. Z
menších prác môžem spome
núť zamrežovanie okenných a
dvemých otvorov na zdravot
nom stredisku.
Neinvestičné akcie pred
stavujú predovšetkým projekč
né a dokumentačné práce pre
stavby, ktoré sa budú realizo
vať nc. budúci rok a v blízkej
budúcnosti.

. Môžete charakte
rizovať
najvýznamnejšie
investičné akcie v tomto
roku?
Ing. Blecha : Medzi hlavné
investičné akcie podľa význa
mu i výšky nákladov patrí
budovanie
kanalizačného
zberača - dokončenie na ul.
Železničnej, čo predstavuje
náklady cca 3,6 mil korún.
Táto akcia je súčasťou kom
plexu budovania kanalizačnej
siete v meste. Ďalšou význam
nou stavbou je odľahčovacia
stoka na Školskej ulici, ktorá
je
súčasťou ' komplexného
riešenia odkanalizovania ulíc
Marianskej, Školskej a M.
Benku a vyrieši problém
vzdúvania hladiny vôd pri
prívalových vodách.
Skládka odpadov je samo
statnou kapitolou, v tomto roku
sa sústredíme na oplotenie
skládky, vybudovanie spevne
ných parkovacích plôch, areálových komunikácií a ďalších
menších stavieb v areáli sklád
ky v celkovom objeme 2,5 mil
korún. Na budovanie vodovod
ných sietí je vyčlenených 1,3
mil korún.
. V akom štádiu sú
prípravné práce a kedy sa
začnú investičné akcie reali
zovať ?
na
Ing. Biecha : Investičné akcie
sú projektovo pripravené. Ako
som spomínal v prípade kana
lizácie na Železničnej ulici sa
práce dokončujú. Nepriaznivé
počasie prerušilo už rozbehnu
té stavebné práce, ktoré nudú
pokračovať najskôr od
19.
februára a ukončenie prác
predpokladáme v apríli t. r.
Podobne vodovody sa začnú
budovať začiatkom marca s
termínom dokončenia v augus
te t.r. . Prístavba požiarnej
zbrojnice sa začne realizovať v
apríli, práce by mali byť do
končené v júni t.r. Stavebné
práce na skládke začnú v apríli.
.SŕM^xíľčrn Čo považujete za
prioritu v priprave plánov
na budúci rok ?
Ing. Biecha : Za jednoznačnú
prioritu pokladáme budovanie
kanalizačnej siete s cieľom
odkanalizovať časť sídliska
Kolónia. Projektová dokumen
tácia je pripravená , ale naďalej
musíme prekonávať majetko-

Poslanec J. Valachovič žiadal
preveriť obsadenie a užívanie
komunálneho bytu
po p.
Gregorovej na Budovateľskej
ulici. Zároveň upozornil na
reštauračné zariadenia , v
ktorých sa užívajú drogy
medzi mladistvými. Požado
val, aby mesto oslovilo prí
Zasadalo m estské
slušné orgány a žiadalo v tejto
zastupiteľstvo
veci pomoc.
Dňa 8. februára sa konalo
Poslanec Huk upozornil na
riadne zasadnutie mestského
nedostatočné
odpratávanie
zastupiteľstva. V programe
snehu a tiež na to, že niektorí
boli okrem iného - plán kon
podnikatelia nemajú smetné
trolnej
činnosti
hlavného
nádoby a na uloženie odpadu
kontrolóra na rok 1996.,
využívajú kontajnery, ktoré si
prehľad stavu pracovníkov
platia užívatelia bytových
MsÚ a organizácií mesta.,
domov a pod.
časový harmonogram realizá
Poslanec Ing. Žiak upozornil
cie investičných akcií v roz
na nedodržiavanie VZN č. 27 /
počte mesta na rok 1996.,
parkovanie vozidiel na verej
špecifikácia prác na zdravot
ných priestranstvách - chodní
nom stredisku, stanovisko
koch, komunikáciach/a na
mesta k podnetu občana Stu
nedostatočnú údržbu miest
pavy p. Drobného k prevád
nych komunikácii i zo strany
zkovaniu skládky odpadov
jednotlivých
obchodných
Stupava- Žabáreň, interpelá
jednotiek.
cie.
Na tento problém upozornili i
poslanci MUDr.Koreň a Ing.
Stanovisko m esta k prevád
Ukropec.
zkovaniu skiádky
Poslanci prijali uznesenie,
V
podnete občana Stupavyktoré je zverejnené na úrad
p. Drobného sa žiadalo od
ných tabuliach.
mestského zastupiteľstva, aby
odsúhlasilo náhradu škody,
M im oriadne zasada
ktorá vznikla v dôsledku
nie
nevhodnej príjazdovej komu
Pretrvávajúca problematika
nikácie ku skládke odpadov
pripravovaného návrhu zákona
Stupava-Žabáreá. Poslanci po
NR SR o územnom a správ
rozsiahlej
diskusii
prijali
nom členení SR a predovšet
uznesenie, v ktorom uložili
kým
vyhlásenie
predsedu
prednostovi MsÚ, aby vyzval
vlády V.Mečiara v trenčíne
žiadateľa
k
preukázaniu
dňa 21.2. 1996 o tom, že v
opodstatnenosti nároku na
návrhu sa neuvažuje s vytvo
úhradu škody.
rením
okresu
Bratislavaokolie, primala poslancov k
Interpelácie poslancov
mimoriadnemu
rokovaniu,
ktoré zvolal zástupca primáto
Posianec Ing. P. Mihalič CSc.
ra Ing. R Kalivoda dňa 22. 2.
žiadal podať písomnú správu o
t. r. Viceprimátor informoval o
plnení uznesení týkajúcich sa
aktivitách obcí dotknutých
neoprávneného
prevodu
a
týmto rozhodnutím s tým, že
užívania majetku mesta fir
bolo obciam doporučené, aby
mou Arttep. Ďalej žiadal
sa pripravila Petícia za vytvo
objasnenie havárie a násled
renie okresu Bratislava-okolie.
ného zničenia kríža na Hviez
Poslanci inform áciu vzali na
doslavovej ulici oproti kostolu
vedomie
a
splnomocnili
vM áste
prim átora, aby pokračoval v
Primátor informoval o postupe
rokovaniach s kom petent
pri oprave poškodeného kríža,
nými orgánm i. Zároveň ulo
ktorú zabezpečuje Policajné
žili prednostovi organizačne a
prezídium SR.
právne zabezpečiť prípadné
Poslankyňa
p.
Žolnayová
žiadala informáciu o riešení
vykonanie petície. Do uzá
problému vybudovania verej
vierky nebolo rozhodnutie
ných WC v Stupave.
vlády v tejto veci známe.

právne problémy pri vedení
trasy cez pozemky súkrom
ných vlastníkov. Vyriešenie
priechodnosti trasy je predpo
kladom realizácie tohoto zá
meru.
- pripravil ps -

žižiäž
Záhradkári vstávajte, prichádza jar !
Do pozornosti
záhradkárom
Po tohtoročnej dlhej zime môže
me očakávať veľmi rýchly príchod jari
a s ňou oteplenie a začiatok vegetácie.
Preto práce, ktoré sme nestačili urobiť
v záhradkách v jeseni, musíme čo
najskôr urobiť teraz a využiť na to
každú voľnú/a hlavne vhodnú chvíľu.
I. v ovocinárstve -presvetl'ovací rez
- wa
t.j. egrešoch, rí
bezliach treba čím skôr presvetliť
stromčeky a kríky, lebo tieto najskôr
začínajú rašiť, treba ich tiež prihnojiť
minerálnymi hnojivami -NPK alebo
Cererit-om
- jgí&ovíMy t.j. jablone, hrušky pre
svetliť v korune, odstrániť všetky
suché, nalomené a krížom do vnútra
koruny rastúce konáre, tiež tzv. vlky vyrezať, aby bola koruna vzdušná, čím
sa čiastočne obmedzí výskyt hubových
chorôb,
- AwŕAoľŕMľ t.j. višne, čerešne, sliv
ky, marhule, i keď sa jarný rez pre
možný výskyt choroby t.j. glejotoku
nedoporučuje, sa nutné zásahy môžu
urobiť neskôr t.j. na začiatku vegatácie
- zo skúsenosti praktikov i
odborníkov je známe, že broskyne sa
zásadne režú-prešvetľujú až v štádiu
tzv. rúžového puku.
Nezabudnime, že výchovný / na
tvorenie korunky/ rez
1. sa zásadne robí u všetkých strom
čekov , posadených na jeseň alebo na
jar, zásadne až na jar
2. všetky rany na ovocných stromče
koch po presvetlení sa musia ošetriťzatrieť stromovým balzamom alebo
vodou zriedeným latexom. Dobre sa
natierajú za chladného počasia.
3. Chemicky ošetriť postrekom všetky
ovocné dreviny prípravkom Oleo
ekalux a to v štádiu tzv. rozpuku - t.j.
pred rozvinutím kvetného puku - pri
teplote ovzdušia cca +10 - 15 C. Tu je
potrebné pozorne sledovať vývoj pu

čania jednotlivých odrôd, sort, zvlášť
pri ovocných stromoch.
Ak sme nestihli v jeseni ošetriť bros
kyne po opade listov, postrekom proti
kučeravosti, tak treba to urobiť o,6%
roztokom Kuprikolu tesne pred kve
tom pri teplote vzduchu +8-10 C.
H. Vinič hroznorodý
Pred rezom viniča po tejto zime
bude potrebné, aby každý pestovateľ si
urobil skúšku namrznutia viniča /
púčikov/ rezom. Keď je púčik pri
kolmom prerezaní zelený - je zdravý,
keď je hnedý, tak je namrznutý.
Chemický postrek viniča na sucho
treba urobiť až keď je vinič narašený,
kedy sa strieka zase najlepšie pri te
plote + 15 C postrekom 5% Sulkou.
Vážení priatelia, záhradkári, ktorí
začínate alebo Vám v tejto oblasti je
niečo nejasné, prosím obráťte sa na
členov nášho výboru, ktorí vám radi a
ochotne poradia. Odporúčam všetkým
pestovateľom zakúpiť si brožúru
/návod/ veľmi zrozumiteľne napísanú
Ing. J. Matlákom „ Celoročná
ochrana ovocnín, viniča, zeleniny a
okrasných rastlín."/ je v predajni
Agroservis v Máste/
Prajem všetkým občanom pestova
teľom dobrú úrodu !
ujo Sabol

Výročná členská schôdza
záhradkárov
V
Stupavskej krčme sa dňa
konala VČS ZO Slovenského zväzu
záhradkárov 6-19 miestna v Stupave.
Rokovanie otvoril predseda organizá
cie p. L. Rác, ktorý privítal vzácnych
hostí - predsedu OV SZZ Bratislava
vid. p. Ing. Adamčíka, tajomníčku OV
SZZ p. Paed Dr. Polakovičovú a všet
kých prítomných členov.
Tajomník ZO SZZ Ing. J. Zvirák
informoval prítomných o činnosti
organizácie, ktorá dosiahla 330 čle
nov. V minulom roku zomrelo sedem
členov organizácie, ktorých pamiatku
si prítomní uctili chvíľou ticha.

Ďalej pokladník p. J. Šandrej a pred
seda RK p. V. Kollároci informovali
o dodávkach ovocných stromčekov,
cibuľky a sadbových zemiakoch.
Kroniku organizácie vedie p. Viktor
Lachkovič.
V
diskusii predseda p. Rác navr
hol, aby organizácia pripravila v
marci - 17.3. výstavu vína v spolu
práci so ZO SZZ Cementár a pod
záštitou OV SZZ Bratislava- vidiek
ako oblastnú s názvom : „ Oblastná
výstava vín - Záhorie" s ochutnávkou
v Stupavskej krčme.
Ďalej bolo navrhnuté, aby sa zorgani
zoval odborný zájazd na výstavu Flória Trenčín.
Na záver predseda p. Rác všetkých
požiadal, aby pomohli pri príprave a
realizácii týchto podujatí, poďakoval
všetkým členom, OV SZZ, Mestské
mu kultúrnemu stredisku, Mestskému
úradu, sponzorom za dobrú spoluprá
cu a pomoc.
Po oficiálnom programe pokračovala
družná a veselá zábava.
v skratke zapísal S.

Vínne trhy -Pezinoh 96
Združenie pezinských vinohradní
kov a vinárov, RKS Bratislava -vid. a
MU Pezinok usporiadajú v dňoch 20.21.4.96 regionálnu ochutnávku hroz
nových vín Vínne trhy Pezinok 96.
Do súťažnej prehliadky možno zaslať
prírodné hroznové vína biele, ružové a
červené.
3.2.
Prihlášku treba zaslať najneskôr do
8.3.1996.
Bližšie informácie u p. L. Ráca,
t.č. 5934 710.
O z n a m

MO MS v Stupave poriada
kurz/ 12 hodín/
F riv o litk o v a n ia
v cene od 160-200,- Sk.
Záujemci sa môžu prihlásiť na
t.č. S954 289 u p. Škrovanovej.

M (X/
Napriek tomu, že od 1.januára
1996 platí na území VZN č. 27
o niektorých opatreniach na
úseku užívania miestnych ko
munikácií
a
verejných
priestranstiev, ktoré okrem
iného zakazuje parkovanie
nákladných vozidiel, autobu
sov
atď.
na
verejných
priestranstvách, chodníkoch a
komunikáciách, toto sa nedo
držiava a stav je ten istý ako
pred vydaním nariadenia. Sme
tak strašne bezmocní, aby sa v
tomto nedal urobiť poriadok ?
x
Budova novej pošty svojou ar
chitektúrou dotvára vzhľad
Hlavnej ulice, je nová a za
ujímavá. O to zaujímavejšie je
dostať sa do manipulačného
priestoru pošty. Po leštenom
mramore, ktorý je vhodný na
trénovanie korčuľovania bez
k o rču li, ľahko vkĺznete a ešte
ľahšie vyletíte z pošty. Starší
občania si predtým sťažovali
na schody. Bezbariérové rie
šenie pošty je teraz v zime
šancou, ktorá nemusí skončiť
„bezbarlovým obdobím".
Ešte jednu chybičku krásy má
nová pošta - funguje podľa sta
rých prevádzkových hodín. A
tak sa vlastne pre občana nič
nezmenilo! Pardon, okrem tej
kĺzačky...
x
Škoda hovoriť o telefónnych
búdkach v Stupave, verejný
telefón je nateraz ,okrem pošty
počas prevádzkových hodín,
dostupný len v Kultúrnom
dome. Skúsenosti s prevádzko
vaním však dávajú zapravdu
opatrnému prístupu zo strany
telekomunikácií.
Je
totiž
sústavne ohrozený mládežou
od štrnásť rokov, ktorá sa na
ňom buď učí telefonovať alebo
sa, bohužiaľ úspešne, učí z
neho vyberať mince. Ak by sa
však ocitol v telefónnej búdke,
dopadol b)' tragicky v nepro
spech všetkých, ktorí ho po
trebujú.
Ak raz príde k tomu. že budú
telefónne búdky aj v Stupave,
mali by to byť prototypy z
Flinstonovcov - búdky ka
menné alebo betónové, telefó
ny bezdrôtové a miesto slú
chadla nerozbitná mušľa škebln!

mestský reprezen
tačný ples
Už v decembri avizovaný
mestský reprezentačný ples sa
konal dňa 27. januára v hoteli
Stupava-kongrescentrum.
Vážená spoločnosť v sviatoč
ných róbach, pripravená plesať
sa zišla už na štvrtom plese,
ktorý sa konal pod záštitou
primátora mesta Stupava.
Ples otvorili tanečníci z klubu
spoločenského tanca Matador
Bratislava a medzi nádejnými
tanečníkmi náše mesto repre
zentoval Tomáš Rigo. Plesa
nie sa nieslo v duchu dobrej
zábavy a ešte lepšej nálady.
Podávala sa večera - morčací
plnený rezeň, pstruh na masle
a prírodný rezeň na šampi
ňónoch, ku káve výborné zá
kusky. Zároveň bežala tombo
la s okamžitou výhrou a na
stoloch sa kopili darčekové
koše, fľaše
šampanského,
elektrospotrebiče atď. Tom
bola vyvrcholila o polnoci.
Losovali sa výhercovia ceny
primátora, ceny p. farára, a
dvoch atraktívnych cien - jed
nu venoval hotel Stupava a to
týždenný pobyt pre dve osoby
s polpenziou v hoteli Panda vo
Vysokých Tatrách a druhú,
rovnako hodnotnú / cca 8.000
Sk/ predstavenstvo firmy Cevaservis a.s. Stupava - mini
vežu. Výhercovia sa potešili,
ostatní im zatlieskali a zábava
pokračovala sólom pre primá
tora.
Ples skončil telesným cviče
ním , ktoré absolvovali všetci
pri dolovaní automobilov za
padaných snehom.
Všetci
prišli domov bez úrazu a tak
sa môžu pripraviť na jubilejný
piaty reprezentačný ples.
Mestský reprezentačný ples
získava dobrú povesť a stáva
sa výynamnou spoločenskou
udalosťou v živote nášho
mesta.

O rganizátori pri
tejto príležitosti ďakujú
vedúcej hotela p. Mjnarovičovej a personálu,
firmám a podnikateľom
zo Stupavy, ktorí pris
peli do plesovej tom bo
ly .
-ps-

Vernisáž v ý sta v y
V nedeľu 4. februára sa
vo výstavnej sieni KD konala
vernisáž výstavy Ivety Mihálikovej - Kubovičovej pod
názvom „ Z tvorby
Stupavská výtvarníčka
žijúca v Bratislave vystavuje
zaujímavé tapisérie z prírod
ných materiálov, ktoré použí
va na stvárnenie prírodných,
motívov. Okrem textilu venuje
sa aj akvarelu a vystavovaná
kolekcia predstavuje záznamy
z ciest a túlačiek po Slovensku
i cudzine.
Autorka okrem výstav
doma, vystavovala v Bulhar
sku, Rumunsku, Belgicku,
NSR, Finsku a vo Veľkej
Británii, kde sa prevažne
zúčastňuje sympózií, stretnutí,
work-shopov zameraných na
textilné výtvarníctvo.
-ps-

Spoločenstvo žien SD
inform uje
Naša organizácia v roku
1995
organizovala
menej
podujatí, a to z dôvodu dlho
dobého
ochorenia hlavnej
organizátorky. Zato však v
tomto roku pripravujeme rad
podujatí, ktoré už majú svoju
tradíciu.
V roku 1995, v máji sme
zorganizovali program detí pre
obyvateľov DD. Niektoré deti
sa vďaka našej organizácii
vystriedali na liečení, v de
cembri sme pre deti pripravili
Mikulášsky večierok v zaria
dení ŠM. Touto cestou chce
me poďakovať riaditeľovi ŠM,
ktorý nám výdatne pomohol.
Naša činnosť v mnohom
závisí od príspevkov sponzo
rov.
V minulom roku prak
ticky každý podnikateľ zo
Stupavy a okolia nám vyšiel v
ústrety . Úprimne ďakujeme
všetkým za ich šľachetnosť a
ochotu pomôcť.
Za d ar najvzácnejší
chceme poďakovať p. A.
Chudíkovej a M O SČK pod
vedením p. Vígerovcj. D aro
vali krv, ktorú súrne potrebovata naša predsedníčka p.
Kovačičová.
Naša organizácia veri, že
si i naďalej udrží priazeň a

podporu sponzorov. V novom
roku všetkým prajeme veľa
zdravia, lásky a porozumenia.
D. Kovačičová
predsedníčka SZSD

Darovali život
Milým vinšom oslovili
žiačky ZŠ Ščepánková a Ivanová členov MO SČK, ktorí
dňa 18.2. hodnotili prácu za
uplynulé obdobie v Stupavskej
krčme. Bola to vydarená
schôdza. Na prestretých sto
loch boli aj fašiangové šišky.
Škôlkári p. učiteľky A Velčickej v krojoch zarecitovali a
zaspievali ako poďakovanie od
najmenších.
Ďakovali
za
bezplatné darcovstvo krvi.
V roku 1995 40x ju darova!
Marián Lago, 30x p. Pšenko,
20x Ľ. Šiauka, M. Lago, J.
Debrecký, J. Siezák / r.1994/
a Š. Maroš / r. 1995/. V r.
1994 lOx darovaii krv M.
Fišer, L. Peterka, M. Lachkovičová, v r. 1995 - M.
Michaiková, 5x darovaii M.
Haršani, A. Mikudíková, D.
Kristínová, T. Vrábeiová, J.
Siezáková , r. 1994 a 1995 D. Haršani, B. Veičický, T.
Kubenko, M. Velčická, S.
Bobáková.
Osobne darcom poďakovala p.
Tóthová, ktorých krv prispela
k zdarnému priebehu operácie
jej srdca.
Slová uznania na adresu výbo
ru MO vyslovila MUDr. Hučalová. Pod vedením pp. Vígerovej,
Macákovej,
Ščasnej,
Šišovej, Ivánkovej, Holíkovej
a Peterkovej činnosť organi
zácie ožila.
Za dihoročnú činnosť sa
podakovaii zasiúžiiým čienkám pp. Biahovej, Kráiovej
a Siezákovej
Čo povedať na záver? Stupava
potrebuje sanitku vybavenú
zariadením k prvej pomoci k
infarktom, k príhodám. To by
bol dar občanom nášho mesta
a spolu s ochotnými lekármi
by bojovali o život človeka
lepšie vybavení, s väčšou
šancou zachrániť život.
Hovorí sa, že úsmev je naj
kratšou cestou k človeku.
Zamyslime sa nad týmito
slovami.
/ A.Lachkovičová/

Zdravotne

okienko

Pripravuje MUDr. Bcdrich 6agar,ŠZÚ 8rotis!ava-vid.
N o t é m u : 0 ! D S / pokračovanie/
Sme teraz v situácii v akej
boli štáty, v ktorých je už
AIDS
veľkým
verejnozdravotným problémom, na
začiatku epidémie. Zodpovedá
tomu nielen počet, ale aj
zloženie chorých aj infikova
ný ch. Všetci chorí sú členovia
s tzv. rizikovým správaním,
teda homosexuáli, bisexuáli,
narkomani / jeden, ktorý sa
pred mnohými rokmi nakazil
transfúziou z importovanej
krvi/ Len štyri ženy a jeden
muž patria medzi heterosexuálov, no aj ti sa nakazili
stykom s cudzincami.
Môžeme hovoriť o šťastí,
že neevidujeme žiadnu ťar
chavú ženu, žiadne dieťa,
ktoré sa narodilo M V pozitív
nej matke. Je viacero sociolo
gických dôvodov, prečo sme s
problematikou HTV/AIDS v
tak priaznivej situácii, to však
v žiadnom prípade neznamená,
že to tak zostane aj naďalej.
Treba využiť tento zatiaľ
priaznivý stav a urobiť všetko,
aby nedošlo k tomu, čoho sa
mnohí znalci epidemiológie
AIDS obávajú. Je mnoho
náznakov, že Slovensko stoji
pred skutočnou explóziou
epidémie AIDS. Veľké ne
bezpečenstvo
predstavuje
šírenie sa epidémi drogovej
závislosti. AIDS je preventabilná nákaza, predísť jej j$
ľahšie ako mnohým iným
infekciám Treba len v ed ieť
ako nákaze predchádzať a
podľa toho sa aj správať.
Pôvodcom AIDS je vírus,
známy pod skratkou HIV. Je
to skratka anglického názvu,
ktorý sa do slovenčiny dá
preložiť ako vírus ľudskej
imúnnej
nedostatočnosti.
Vzniklá nedostatočnosť imuni
ty, až jej úplné zlyhanie odol
nosti/ zapríčiňuje v jej koneč
nom
dôsledku
ochorenie
známe pod pojmom AIDS. Aj
to je skratka anglického názvu
choroby,
preloženého
do
slovenčiny ako: získaný syn
dróm / súhrn príznakov /
imúnnej nedostatočnosti. HTV
je vírus, ktorý sa počas vekov

prispôsobil na človeka a vyvi
nul vlastnosti, ktoré poškodzu
jú až ničia bunky ľudského
imunitného
systému.
Pri
infekcii vniká do nich, v nich
sa rozmnožuje a po určitom
čase zapríčiní ich rozpad a
rozsev vírusov do ďalších
buniek. Tým HTV zapríčiňuje
postupný nenávratný rozvrat
celého imunitného systému.
Dôsledkom toho je vznik
bežných parazitámych, víru
sových, bakteriálnych, plesňo
vých alebo nádorových ocho
rení, s ktorými si imúnne
zdatný organizmus poradí, no
organizmus imúnne poškode
ný týmto chorobám neodolá.
Vírus sa v infikovanom tele
nachádza predovšetkým a v
najväčšom množstve
v
sperm e, v krvi a v poševnom
sekréte. Nachádza sa aj v
slinách a slzách, ale v tak
malom množstve, že pre pre
nos infekcie neprichádzajú do
úvahy.
HIV je citlivý na vplyvy
vonkajšieho prostredia, preží
va mimo ľudský organizmus
len krátku dobu, hlavne ak je
vystavený teplu, vyschnutiu,
bežným dezinfekčným pros
triedkom. Var ho bezpečne
ničí Jednou z vlastností HIV
je, že mení veľmi rýchle
svoju antigennú štru k tú ru ,
čo v podstatnej m iere sťažu
je vývoj účinnej očkovacej
látky. T. č. poznáme už dva
typy HTV, typ -1 a HTV typ 2 . Obidva typy vírusu spôso
bujú zväčša rovnaký klinický
obraz ochorenia, len u HTV 2
býva dlhšia inkubačná doba a
u nás ešte zistený nebol.
HTV sa prenáša krvou,
spermou alebo pošvovým
sekrétom infikovaného člove
ka a to vo všetkých štádiách
infekcie, od bezpríznakového
nosičstva HTV / inkubačnej
dobe alebo doby latencie medzi infekciou a vypuknutím
prvých príznakov ochorenia,
čo môže trvať až desať rokov/
až po plne vyvinuté ochorenie.
K prenosu nákazy dochádza
teda pri nechránenom pohlav

Ďalšia možnosť nákazy je
nom styku, pri použití injekč
transfúziou infikovanej krvi.
ných striekačiek, ihiel a iných
Tento spôsob je však už prak
lekárskych nástrojov znečiste
ticky nemožný, pretože každý
ných krvou infikovaných osôb
darca krvi je pred odberom
/ najmä medzi narkomanmi,
ktorí si drogu vstrekujú/. HIV
bezpečne vyšetrený na prí
sa môže prenášať aj transfúzi
tomnosť HTV a osoby s rizi
ou krvi, ktorá obsahuje HIV a
kovým správaním sa sú z
výrobkami z takej krvi, pokiaľ
darcovstva vylúčení.
nebola tepelne alebo chemicky
Konečne je tu prenos z
ošetrená. Taktiež pri použití
HTV infikovanej matky na
plod. Prirodzene k takému
spermy, orgánu alebo tkaniva
HTV
infikovaného
darcu.
prenosu môže prísť aj u nás,
Prenáša sa tiež z infikovanej
ak by matka nebola vyšetrená
na prítomnosť HIV a je nosič
matky, alebo pri pôrode,
eventuálne pri dojčení.
kou vírusu Ak by sa zistila v
tehotnej žene HIV, odporučil
V
našich spoločenských
by jej gynekológ bezpodmie
podmienkach sa najväčší
nečne prerušiť tehotenstvo.
podiel infekcií HIV usku
Veľmi dôležité je uvedomiť
točnil pohlavným stykom a to
si, čím sa HIV neprenáša,
najviac
homosexuálnym,
aby sa zabránilo neodôvod
menej často heterosexuálnenému strachu pred AIDS,
nym, medzi mužom a ženou.
aby nedošlo k diskriminácii
Na začiatku pandémie HIV /
HIV pozitívnych v bežnom
AIDS sa predpokladalo, že
spoločenskom živote a aby
AIDS je ochorením výhradne
sme sa nebáli pomáhať týmto
homosexuálov. Bolo to preto,
nešťastníkom v ich chorobe.
lebo sa prvé dokázané ocho
HIV sa neprenáša vzduchom,
renia na AIDS vyskytli vý
vodou, potravinami, bežným
hradne u nich. No veľmi skoro
spoločenským a pracovným
sa prišlo na to, že homose
stykom, pri stolovaní, spolu
xuáli tvorili len skupinu s
žití v domácnosti a v kolektí
vyšším rizikom nákazy ako
ve, predmetmi dennej potreby,
heterosexuáli. Nie je to pre
komármi,
muchami
alebo
ich homosexualitu, ani nie pre
kliešťami. Treba aj povedať,
ľahšiu zraniteľnosť sliznice
že sa neprenáša bežným pria
konečníka alebo pošvy, ale pre
teľským bozkom. Hovorí sa,
ich mimoriadne časté strieda
že na svete prebiehajú dve
nie sexuálnych partnerov. Z
epidémie : epidémia HTV /
toho dôvodu boli na začiatku
AIDS a epidémia strachu pred
epidémie v každej krajine v
touto nákazou.
prevahe homosexuálne obete
Pri
dodržaní
všetkých
AIDS. V tomto štádiu epidé
ochranných opatrení, o kto
mie sme teraz na Slovensku.
rých budeme hovoriť nabu
Nezadlho po prvom štádiu
dúce , je strach neodôvodne
epidémie sa nakazili narko
ný. V budúcom čísle si po
mani, ktorí si vstrekovali
drogy do žily. Takých je na
hovoríme
o
možnostiach
Slovensku zatiaľ málo, ale
rozpoznania infekcie a diag
rastúca narkománia najmä
nostike ochorení.
medzi mladými ľuďmi dajú
/ pokračovanie v budúcom
predpokladať, že sa v tejto
čísle/
skupine ľudí vyskytnú ďalšie
HTV infekcie.
Ďalšia epocha prišla čoskoro,
HTV / AIDS sa stala nákazou,
každú stredu
postihujúcou mužov a ženy
od
14-16. 00 hod
iovnako. Došlo k tom u priči
nením sa bisexuálov a narko
č.t. 0 7 / 3 3 3 2 3 4
manov.

LINKA AIDS

IHiss regiónu
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Spoločenská hroniha
Regionálne kukáme stredisko Bratisiava -vidiek a Obecný úrad v
Slovenskom Grobe pripravujú v
júni 96 regionáinu súťaž
„Miss regiónu Bratisíava-vid."
Do súťaže sa môžu prihlásiť dievčatá
vo veku od 17 do 23 rokov.
Prihlášky sú k dispozícii vo videopo
žičovni KľD.
Termín uzávierky: 22.4.96.
íP r á .5 íf n t ŕ í í /
íB rp^rgTH ^Ŕ K i 7M

c 7& 00-

^ íí/M

o ^ .0 0 O 16^.00 - !R7í^&77í^íM
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Detské divacMo
2.3. o ^5.00 - Majster N
stretnutie s Majstrom N z tctcvíznej rc!óde „Crn-crn „
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Program K!Mň

marec

3 .3. 18.00 - Nebezpečné názory
5.3. 2 0 .0 0 - Biely Tesák
7.3. 20.00- Johnny Mnemonick
10.3. 18.00- Škandatózne odhatenie
12.3. 20.00 - Z v íáštn e dni
14.3. 17.00- Maty indián v meste
14.3. 20.00 - Malý indián v meste
17.3. 18.00- Zachráňte W illyho 2
19.3. 20.00 - Dr.JekyH a sl. Hyde
21.3. 20.00 - JA D E
2 4 .3 .1 8 .0 0 - Zabijáci
26.3. 20.00- Desperado
28.3. 20.00 -Kráska z baru
31.3. 20.00- Sieť

Zmena programu vyhradená !

Pozvánka
na súťažnú prehliadku
moderného a scénického
tanca
dňa 31.3. od 14.00 hod
v KD Stupava

Prišli na svet
Jozef Sivnlič
Nikola Padušňáková
Lucia Košíková

XosobáSili sa v Stupave
Ladislav Ďurko a Ľubica Vaculková
František Kubovič a Katarína Vicenová
Marián Magát a Helena Hrebeňová
Štefan Polakovič a Dana Darášová
Slavomir Hoz a Monika Hasonová
Emil Miklánek a Marta Huková
Jozef Gajarský a Monika Maderová
Juraj Granec a Katarína Nemcova
Ing. Vladimír Pekár a
Ing. Eva Hasoňová
Peter Maďar a Zuzana Kadlečiková

Opustili nás
Eva Hutárová
František Kuštor
František Belošič
Eva Tomkovičová
Milan Valovič
Mária Belzárová
Aibert Besedič
Štefan K riílík

Spomienka na kňaza
Dňa 30. ja n u á ra si stupavskí
farníci pripomenutí pietnou spo
mienkou 10. výročie úm rtia p.
dekana Jozefa Vargu. Pri tejto
príležitosti sa vo farskom kostole
konala svätá omša, ktorú cele
broval páter ViĽam z Marianky
za účasti kňazov dekanátu Brati
slava C. V homílii hlavný celebrant pripomenul obetavosť, ne
zištnosť, skromnosť i prezieravú
múdrosť nebohého dekana, ktorý
prispel k tomu, že v Stupave i v
ťažkých rokoch sa zachovala živá
farnosť.
Na svätej omši sa v hojnom počte
zúčastnili veriaci, ktorí pristúpili
i k sv&tému prijímaniu.
Na hrob svojho dekana,
ktorý v Stupave pôsobil 26 ro
kov, položili vďační farníci veniec
a v modlitbe vyjadrili poďakova
nie za všetko, čo urobil počas
svojho pôsobenia v Stupave.
Kňazi sa po spomienkovej
slávnosti zišli na farskom úrade
na mesačnej rekolekčnej schôdzi.
Uctenie pam iatky p.dekana
bolo vyjadrením vďačnosti i spo
lupatričnosti kňazov a veriacich.
-fm-

V ianočný turnaj

Zo zápisníka

Dňa 2 .2. 1996 sa konal
v Bratislave Vianočný turnaj v
miniíutbale SR žiakov 7. - 8.
ročníka
Družstvo našej ZS
zvíťazilo nad ZŠ Rajčianska,
ZŠ Vysoká pri Morave, ZŠ
Senec. Podľahli len ZŠ na
Plickovej ulici.
V turnaji strelil gó!y : Sýkora
3, Siniek 1, Šmidovič 1. Tiež
pekný výkon podali Turner a
Ruman.
Z 12 zúčastnených ZŠ
obsadila prvé miesto ZŠ na
Plickovej, druhé miesto ZŠ na
Holičskej ul. v Bratislave a
tretie miesto ZŠ v Stupave.
Žiakom radil ich trenér Tono
Billik z FK Stupava.
Centrum voľného času im
udelilo medailu, diplom a
veľmi hodnotný pohár.
Chlapcom aj touto cestou
ďakujeme za veľmi dobrú
reprezentáciu ZŠ a Stupavy.
-al-

p o l í c i e . . .

Lyžovačka cez
prázdniny
Žiaci 7. ročníka sa zúčast
ňujú L W K podľa plánu.
Keďže idú jam é prázdniny p.
učiteľka Petreová zorganizova
la
lyžiarsky
výchovnovýcvikový kurz pre žiakov 5 8 ročníka.
Ponúkla deťom možnosť zdo
konaliť sa v lyžovaní a rodi
čom umožnila za prijateľnú
cenu urobiť deťom radosť a
obohatiť ich o krásne zážitky z
jarných prázdnin.
Učiteľský kotektív pp.Petreová a manžetia Kubicskovd sú zárukou dobrej pohody
a všestrannej starostlivosti o
lyžovania chtivé ratolesti.
Zorganizovať cenovo prijateľný
tyžiarsky zájazd je v dnešných
časoch záslužný čin, za ktorý sa
patrí poďakovať.
-a)

Výstava o Stupave
V priestoroch ZS pripravili žiaci
školy pod vedením pp. učiteliek
Kazarkovej a Lachkovičovej výstav
ku z histórie Stupavy. Popri súčas
tiach krojov, kolovrátkoch sú vysta
vené i zaujímavé knihy, fotografie z
rodinných archívov.

Dňa 19.1. oznámila hliadke p.
K. z ulice Zdravotníckej, že
má nejaké spory so svojím
priateľom p. J. Hliadka po
svojom príchode umožnila p.
J., aby si od svojej priateľky
mohol odniesť svoje osobné
veci a byt bezpečne opustiť.
Dňa 20.1. telefonicky oznámila
p. M., že po ulici Ružovej sa
potuľuje neznáma osoba a
snaží sa dostať do zaparkova
ných osobných vozidiel. Po
príchode hliadky bolo miesto i
okolie dôkladne prehľadané,
podozrivá osoba však zistená
nebola.
Dňa 22.1. bol ohlásený požiar
vozidla na Hlavnej ulici pri
budove MsP. Auto patrilo
firme TEN expres. Za pomoci
dobrovoľného požiarnika sa
podarilo požiar uhasiť. Príčinu
vyšetrujú technici PZ.
Dňa 22.1. sa na MsP obrátil s
prosbou o pomoc pri hľadaní
svojho syna p. L. z Nových
Zámkov. Jeho neplnoletý syn
ušiel z domu i so svojimi
priateľmi. Pri kontrole vybra
ných miest bol zistený pohyb
chlapcov. Otec si prišiel pre
syna
do Zohoru, kde boli
chlapci prešetrení pre podoz
renie z páchania trestnej čin
nosti.

Mestský reprezentačný ples - " vo víre TANCA

V ýtvarné Záhorie
Galéria, v ARTTBP-e a.s.
otvára svoju druhú výstavu
pod názvom Výtvarné Záho
rie. Svoju tvorbu predstavia
výtvarníci, ktorí sú spútaní
so Záhorím- buď sa tu naro
dili, žijú tu alebo ich inšpi
ruje malebný kraj. Cez
maliarske a sochárske oči
vidia krajinu neopakova
teľne, každý svojim spôso
bom. M. Spál, B. Kalický,
M. Kubíček, R. Haček, S.
Rabina, V. Holečka, Z.
Brázdil, B. Bača, Z. Bacholíková a A. Drahoš Vás
pozývajú na predajnú vý
stavu svojich diel.
Výstava bude otvorená od
l.S . do 16.4.1996.

Z vystavy Ivety Mthahkove).

OZNAM
MsKS pripravuje výstavu „Rudo Móric- spisova
teľ". Vernisáž bude 37.3. o 10.°° h.
Výstava v KD potrvá do 10. apríla 1996.
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