Ma s/ov%%o...
Osud je zvláštny fenomén. Prijímame
ho s odovzdaním, nariekame na neho,
nenávidíme ho, závidíme iným, rešpek
tujeme ho ako niečo definitívne, búrime
sa. Možno sa ešte naňho spoliehame
alebo vyhovárame, aby sme zmenšili
svoj podiel na niečom, čo ide okolo nás,
čomu sa ťažko ubránime.
Niekedy premýšľam o hrdinoch a o hr
dinstve. Poznáme ho z mnohých učeb
nicových príkladov. Hrdinovia vyznávali
a zosobňovali tie vzácne vlastnosti a schop
nosti, ktoré okolo ich osobnosti a života
vytvorili gloriolu. Hrdinovia s „umelým
osvetlením" dopadli podľa zásluhy. Po
vybití baterky umelého a vykonštruo
vaného hrdinstva zhasli a odišli do
zabudnutia. Dnes sa zdá, že doba nepra
je hrdinom, ako keby život neprinášal
situácie vyžadujúce statočnosť, odvahu,
morálku a čistotu.
Skutočne dnešná doba nepraje hrdi
nom ?
Sloboda a demokracia nám otvorili
nedózierne možnosti prejavu, voľnosti,
uplatnenia. Avšak ako v Pandorinej
skrinke zostala na samom dne nádej tak
ako keby aj tu zostala na dne zodpoved
nosť, mravnosť v konaní a iné princípy,
ktoré sú súčasťou slobody a demokracie.
Napríklad problém drog a drogovej
závislosti. Tiež možno povedať, že je to
vec slobody, vlastného rozhodnutia, ale
bohužiaľ i vlastnej závislosti na niečom,
čo požiera vôľu odpútať sa a odmietnuť
putá závislosti vedúcej k zániku života.
Zatiaľ sme v situácii pozorovateľov
tragického divadla, ktorého sme , každý
podľa seba, účastníkmi. Tí šťastnejší stoja
mimo hry, nešťastnejší v tejto hre trpia
so svojimi blízkymi. Hlavní hrdinovia ponúkači jedu - sú na javisku i medzi di
vákmi. Táto dráma sa odohráva i v na
šom meste. So strachom sa šepká o prek
liatych miestach fetovania a predaja
drog.
S bezmocnosťou sa rozpráva - doma
pri káve - o možných díleroch. S hrôzou
a plačom, s utajovanou nenávisťou a škrí
paním zubov, sa splácajú dlhy za svoje
deti.
Za o&eŕe.
Táto dráma bezmocnosti ešte nekon
čí. Všetci dúfajú, veria a modlia sa, že
niekto zasiahne. V antických drámach o osude ľudí rozhodovali bohovia. Na dômy

Zo sŕreŕľmŕfa ytq/'áspešne/sŕch

sŕMpausA^cTt š&<%

Veselá iwazt&a v Mociach mesta ŕíoŕten
selnom zariadení akoby z nebies zos-,
tupovali bohovia, aby sa „ zamiešali „ .
My nežijeme v antike, veríme, že zasiah
nu povolaní...
V
čom teda môže spočívať hrdinstvo
hrdinov dneška ? Môže to byť v ot
vorenom odmietaní spomínaného moru,
v otvorenom označení jeho pôvodcov,

ktorí robia z našich detí obete svojej
túžby po zisku. Nehovorte si teraz, že
nikoho takého nepoznáte, neodpúšťajte
si zodpovednosť a svoje mlčanie*.
Nemd wáwt ŕo &ŕo odpusŕiť...
(- ps -)

Zasadaio
Afesŕshé zasíupiieľsívo sa
zišío dna 27. jn?M 1996 na svo
jom riadnom zasa d n ú ť

Riadilo sa nasledovným pro
gramom
-previerka čerpania OON
v roku 1995
-vyhodnotenie plnenia úloh
týkajúcich sa výstavby „Stupava-Háje"
-rozbor hospodárenia mesta
k 51.12.1995 a výsledok audí
torskej správy za rok 1995
-rozbory hospodárenia mest
ských podnikov za rok 1995
-stanovisko HK k čerpaniu
rozpočtových prostriedkov za
rok 1995 a k záverečnému účtu
mesta Stupava
-návrh na úpravu rozpočtu
mesta Stupava na rok 1996
-návrh na úpravu rozpočtu a
finančného plánu MsPTS na
rok 1996
-zásady hospodárenia s pro
striedkami sociálneho fondu MsÚ
Stupava
-návrh VZN o miestnych po
platkoch
-návrh VZN Zásady výbero
vého konania mestom Stupava
-návrh VZN Zásady, ktorými
sa stanovujú bližšie podmienky
verejného obsta rávania
-ponuky peňažných ústa vov
na poskytnutie úveru pre
mesto Stupava- informácia
-technicko-ekonomický ná
vrh riešenia teplofikácie a do
dávky TÚV pre mesto Stupava
-interpelácie, rôzne, dis
kusia.
Rokovanie sa konalo v Dome
techniky a viedol ho primátor
mesta.
Poslanci schválili záverečný
účet mesta za rok 1995 v roz
sahu príjmov vo výške 55,65 tis
Sk výdavkov vo výške 55,587
tis Sk a súhrnný finančný vzťah
mestských podnikov k rozpoč
tu mesta za rok 1995 s pri
pomienkami. Súčasťou mater
iálov týkajúcich sa rozpočtu
mesta za rok 1995 bola audí
torská správa, v ktorej sa konš
tatovalo, že na základe overova
nia účtovnej závierky a riadne
ho vedenia bežného účtovníct
va podľa zákonných noriem
znie výrok audítora : bez
výhrad. V stanovisku hlavnej
kontrolórky k čerpaniu rozpoč
tových prostriedkov boli uve
dené niektoré výhrady a pripo
mienky týkajúce sa jenotlivých
kapitol rozpočtu a investičných
akcií. Tieto výhrady i s navrho
vanými opatreniami vzali

á zastupiteľstvo
poslanci na vedomie a prijali
ich v uznesení. Predovšetkým
išlo o novelizáciu VZN č. 3
Zásady hospodárenia a nakla
dania s majetkom mesta.
Súčasne boli prerokované i roz
počty a čerpanie rozpočtových
prostriedkov podnikov a orga
nizácií zriadených mestom.
Z dôvodu lepšej informo
vanosti a prehľadnosti vývoja
plnenia a čerpania rozpočto
vých prostriedkov bolo prijaté
uznesenie štvťročne predkladať
rozbor hospodárenia mesta na
rokovanie MsR a MsZ.
Zároveň boli schválené zme
ny v rozpočte na rok 1996.
Povôdný rozpočet vo výdav
kovej časti vo výške 57,642 mil.
Sk bol zvýšený o 2,233 mil. Sk
nárast výdavkov bude krytý
prebytkom hospodárenia z ro
ku 1995.

Technicko - ekono
mický návrh riešenia
tepbňkáde a dodáv
ky TÚV pre mesto
Stupava
Vzhľadom na avizované
problémy s prevádzkou parnej
kotolne, ktorú vlastní firma Cevaservis a.s. Stupava bol vypra
covaný návrh na riešenie
vykurovania a dodávky teplej
vody do bytových domov a ob
jektov, ktoré sú na tento zdroj
tepla a teplej vody napojené.
Hlavným poslaním návrhu
bolo predstaviť spôsob, akým
by bolo možné riešiť jeden z
problémov mesta a jeho oby
vateľov, ktoiý sa v krátkom
časovom horizonte môže stať až
príliš aktuálnym. Tepelné zari
adenie je totiž technicky dožité
s nevhodným prenosovým
médiom parou a nákladmi na
m2 vykurovacej plochy sú
vysoké. V analytickej časti
návrhu boli technicky vyhod
notené
jednotlivé
časti
teplofikácie.
Kotolňa, v ktorej vykurova
cím médiom je mazut - druh
paliva, ktorý z ekologického
hľadiska je pomerne nevhodný,
je príslušne opotrebovaná a slú
ži od roku 1977. Vďaka pravi
delnej údržbe a starostlivosti sú
kotly v slušnom technickom
stave, podobne i ostatné tech
nické zariadenie.
Parovod, ktorého majiteľom

je mesto Stupava, bol pred de prevažne týkajú podnikateľ
ských subjektov.
siatimi rokmi z dôvodu havari
jného stavu rekonštruovaný.
Kondenzné potrubie bolo vy
Poplatok sa platí za psa
menené za nerezové, ale kolená
staršieho ako 6 mesiacov.
boli ponechané z čierneho
Poplatníkom je fyzická ale
materiálu, čo je príčinou čas bo právnická osoba, ktorá je
tých porúch. Tepelné straty na
vlastníkom psa. Poplatok sa pla
parovode predstavujú až 20%. Z
tí v mieste trvalého bydliska
technického hľadiska je paro
alebo sídla podnikania vlastní
vod v zlom technickom stave ,
ka psa, v mieste, kde poplatník
čo sa podpisuje na cene tepla
ako vlastník alebo nájomca ro
predávaného konečnému spo
dinného domu, chaty, prípad
trebiteľovi.
ne inej nehnuteľnosti psa drží
Východisko z tejto situácie je
a má ho v tomto mieste prihlá
v zlepšení technického stavu
seného.
zariadení, v zmene technolog
ického riešenia. Boli predlože
Poplatok sa neplatí za psa,
né tri varianty riešenia:
ktorého používa na spre
1. rekonštrukcia kotolne,
vádzanie alebo ochranu :
parovodu a výmenníkových
-nevidomá osoba,
staníc,
-dôchodca s príjmom na
2. stavba novej kotolne
hranici životného minima.,
mimo stávajúcej kotolne,
-bezvládna osoba
5.
rekonštrukcia kotolne,
-držiteľ preukazu ZŤP/S,
vybudovanie teplovodu a rekon
zdravotne ťažko postihnutý so
štrukcia výmenníkových staníc
sprievodcom / a ZŤP/ zdravot
na teplovodné.
ne ťažko postihnutý/
Poslanci po krátkej diskusii
-osamelý dôchodca.
vzali návrh na vedomie s tým,
že sa bude pokračovať zadaním
Sadzba poplatku j e :
spracovania projektovej doku
mentácie, posudzovaním navr
a/ 500,- Sk ročne za psa drža
hovaných variánt a hľadaním
ného v obytných alebo činžofinančných zdrojov prípadne
vých domoch,
spoločníkov pre realizáciu stav
b/ 120,- Sk ročne za psa
by.
držaného v rodinnom dome
alebo inom objekte neslúžia
O miestnych
com na trvalé bývanie,
c/ 750,- Sk ročne za každého
popiatkoch
ďalšieho psa držaného v obyt
ných alebo činžových domoch,
Posíaneí pri/aii nové znenie
d/ 180,- Sk ročne za každého
VZN o ntiesŕní/cŕt popíaŕhoch.
ďalšieho psa držaného v rodin
VZN rieši v zmysie zá&ona
nom dome alebo inom objekte
Mdesŕne popia#% - ich výg&n,
neslúžiacom na trvalé bývanie.
v^mbovctnie,spóso&y spMcoma
uŕd'u podtnien&ach mesŕa.
Na území mesta Stupava sa
vyberajú miestne poplatky:
-poplatok za užívanie verej
ného priestranstva
-poplatok za užívanie bytu
alebo časti bytu na iné účely
ako na bývanie
- poplatok za ubytovaciu ka
pacitu
- poplatok za psa
- poplatok zo vstupného
- poplatok z predaja alkoho
lických nápojov a tabakových
výrobkov
- poplatok z reklamy
- poplatok za zábavné hracie
automaty
- poplatok za predajné auto
maty.
Z VZN č. 50 vyberáme časť
týkajúcu sa poplatku za psa,
pretože ostatné poplatky sa

Poplatok podľa písm, c)
a d) sa nevzťahuje na poplatní
ka, ktorý má chovnú stanicu.
Výška poplatku podľa písm. a)
sa zvyšuje na 1.000,- Sk a podlá
písm c na 1500,- Sk v prípa
doch výšky psa nad 40 cm
v kohútiku.
Poplatník je povinný ozná
miť skutočnosť, že vlastní psa
Mestskému úradu Stupava do
15 dní od vzniku poplatkovej
povinnosti a v tej istej lehote je
povinný ohlásiť i každú novú
skutočnosť, ktorá má vplyv na
výšku poplatku.
Splatnosť poplatku je k 50.
júnu kalendárneho roka. Ak
vznikne poplatková povinnosť
v priebehu kalendárneho roka,
platí sa poplatok za jednotlivé
mesiace do konca kalendárne
ho roka vo výške 1/12-iny sadz
by určenej avšak najmenej 20,Sk. Ak poplatková povinnosť
( pokračovanie na str. 3)

zanikne, povinnosť platiť popla
tok za psa zaniká uplynutím
mesiaca, v ktorom túto skutoč
nosť poplatník oznámil. Uhra
dený preplatok poplatku za psa
sa vráti, ak je vyšší ako 20,- Sk.
Mestský úrad vydá poplat
níkovi známku pre psov, a to aj
pre tých, za ktorých sa popla
tok nevyberá. Na vydanej
známke musí byť vyznačený
názov mesta a evidenčné číslo
psa. Poplatník je povinný
zabezpečiť, aby pes známku
skutočne nosil. Pes bez
známky môže byť utratený.

V ese/ á m uz/^a v H o / an ď s^ u

Priaznivci stupavskej
dychovej hudby Veselá
muzika sa určite potešia
správe, že jej kumšt a dob
rá muzika sa dostali až za
hranice Slovenska.
Národné osvetové cen
trum delegovalo túto kapelu
na medzinárodný repre
zentačný folklórny festival
v holandskom meste Holten. Festival ako nesúťaž
ná prehliadka národných
Úplné znenie VZN č. 30
bude občanom k dispozícii
kultúr má v tomto meste
v Mestskej knižnici Ruda Mó
niekoľkoročnú tradíciu a pat
rica.
rí medzi tri prestížne festi
valy, ktoré sa v Holandsku
Uznesenie
každoročne konajú a sú
podporované vládou.
ťosítmcí schvdMi .*
Medzinárodná účasť bo
la zastúpená Slovenskom,
úpravu navrhovaných zmien
Slovinskom, Juhosláviou (Srb
rozpočtových položiek rozpoč
sko a Čierna hora/, Ukraji
tu mesta na rok 1996 a zmenu
rozpočtu na rok 1996 v príj
nou, Gruzínskom, Baškirskom,
movej časti,
Moldavskom,Španielskom,
Srí - Lankou, Togom (Afrika)
zásady hospodárenia s pro
a Filipínami. Pestrú škálu
striedkami sociálneho fondu
národných folklórnych sú
Mestského úrad.,
borov dopĺňali domáce
VZN č. 30 o miestnych po
holandské dychové hudby
platkoch, pokračovanie vo výs
a folklórny súbor.
tavbe hlav ného kanalizačného
Slovensko zastupovala
zberača v meste Stupava, ktorý
Veselá
muzika, s ktorou sa
bude financovaný z úveru ban
pred
odchodom
na festi
kového ústavu,
val prišiel vo štvrtok 4. jú
záverečný účet mesta Stupa
la rozlúčiť primátor.
va za rok 1995 v rozsahu príj
Vyjadril svoju hrdosť
mov 55.630 tis. Sk, výdavkov
a nadšenie,že Slovensko
53.587 tis. Sk a súhrnný finan
bude na festivale reprezen
čný vzťah mestských podnikov
tovať naša dychovka, ktorej
k rozpočtu mesta za rok 1995
sa týmto dostalo najvyš
s pripomienkami,
šieho uznania, ale aj dôveiy,
návrh opatrení k záverečné
ktorú nesmie sklamať.
mu účtu mesta za rok 1995,
Cesta zo Stupavy do Holtenu trvala autobusom 16
zúčtovanie prebytku hospo
hodín. Ked spomíname
dárenia za rok 1995 vo výške
autobus, chceme pri tejto
1.473 tis. Sk s rozpočtom mesta
príležitosti poďakovať firme
na rok 1996,
Považské mlyny a pekár
zvýšenie rozpočtovej polož
ne so sídlom v Piešťanoch
ky v kapitole „ sociálna starost
a osobitne pánovi ria
livosť" v rozpočte mesta Stupa
diteľovi Ing. Kršekovi za
va o 120 tis. Sk na rozvoz
mimoriadnu ochotu a pod
obedov z Mestského stravova
poru,
ktorej sa Veselej
cieho strediska pre dôchodcov.
muzike dostalo. Táto firma
V
uznesení poslanci MsZ sponzorovala cestu do Ho
vzali na vedomie vzdanie sa
landska a poskytla autobus,
poslaneckého madnátu poslan
vodiča a hradila všetky
ca Milana Valachoviča. Úplné
náklady s tým spojené.
znenie uznesenia je občanom k
Pán Ing. Kršek zostal
dispozícii na informačnej tabu
fanúšikom
stupavskej dy
li Úradné oznamy.
chovky a za túto podporu
mu patrí úprimné poďako
Najbližšie zasadanie MsZ sa
bude konať v septembri t.r.
vanie.

nad morom je v Holand
sku považovaná za „vyso
predovšetkým čistota
kohorskú oblasť". Samot
né mesto Holten leží vo
Nemôžeme nespomenúť
výške 9 m nad morom.
pri tejto ceste bezprostred
né dojmy, ktorými na nás
Prvé vystúpenie zapôsobila krajina veter
recepcia
ných mlynov a tulipánov.
Ked sme sa skoro ráno
V
piatok 5. júla sa pri
prebudili pred" technický
príležitosti otvorenia festi
mi službami " v Holtene,
pretože sme prišli o pár valu konalo na mestskej
hodín skôr, prekvapila nás radnici stretnutie so sta
neobyčajná čistota, poria rostom mesta Holten.
dok a starostlivosť o život
Radnica, jednoposcho
né prostredie. Náš prvý
dová budova s podkrovím
dojem umocnila prechádz postavená v modemom štý
ka mestom, ktoré počtom
le s výraznými prvkami ta
obyvateľov je rovnako
mojšej architektúry, nás
veľké ako Stupava.
prekvapila svojou polyfunkTrávniky zostrihané do
čnosťou. Viete si predsta
perfektných zelených kober viť, že by ste išli na mest
cov, predzáhradky bez plotov,
ský úrad niečo vybavovať
zato vysadené rozmanitými
a pritom si pozreli výsta
kríkmi a kvetmi, dokonca aj vu, uhasili smäd v kaviar
také kríky, ktoré my pova ničke a všetky informácie
žujeme za „nevhodné",
by vám poskytli na „recep
akým je napríklad baza čier cii"? A na dôvažok - teles
na a iné , tu našli svoje
ne postihnutí občania, by
uplatnenie a dopĺňali sce mali k dispozícii výťah,
nériu splynutia človeka so dokonca i pohotovostný
svojím okolím a prírodou
invalidný vozík ? Tak si
priam dokonale. Ďalším predstavte, v Holtene je
prekvapením bolo, že sme
to bežná vec. Vráťme sa
tu nenašli ani kúsok asfal však k stretnutiu na radni
tu alebo betónu na ceste
ci, kde starosta privítal
alebo na chodníkoch. Vlast súbory a prijal od zástup
ne len časť cesty vyhrade cov delegácií darčeky.Po
ná pre cyklistov bola asfal skončení oficiálnej časti
tová, ostatné plochy boli
zahrala Veselá muzika, čo
z drobných kamenných - ocenil i pán starosta, pre
čadičových alebo hline tože hudba pomohla preko
ných dlaždíc. Celé mesto
nať počiatočné zábrany
pôsobilo dojmom uprave a spôsobila uvoľnenie.
ného parku, v ktorom si
Dokonca i Afričania a Fi
ľudia vážia každý kúsok lipínci, pre ktorých je
dychová hudba exotikou
zelene, každý strom a krík.
Vrcholom vzťahu k prí neodolali a snažili sa tan
rode bola záhrada - dvor, kto covať polku. Výborná nála
rú vlastnil miestny veteri da bola tou najlepšou vizit
nár. Na tomto dvore spo kou a prvým bodom, ktorý
sme získali a to sa ešte ani
ločne žili sliepky, husi,
nezačalo „bodovať". Druhý
labute, pávy, králiky, kozy
raz sme bodovali v sobotu,
pod vedením jeleňa a dvoch
a to koncertom pred radni
laní. Dostatočne výrečný
cou. Konala sa tam ďalšia
príklad vzťahu, Holanďa recepcia, tentokrát pre
nov k prírode, pritom táto
zástupcov veľvyslanectiev
záhrada bola kúsok od
krajín zúčastnených na
centra mesta, ktoré je
festivale. Slovenskú repub
oázou domácej turistiky.
liku zastupoval Chargé
Pre pahorkatinu s nad d Affaires a.i. Dr. Peter Vršanmorskou výškou cca 400 m
ský.

Hoiandsko -

(Pokračovanie na str. 4)
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Deň, kecf neprší,
sa nepočíta
Asi to bude pravda, preto
že pršalo počas celého fes
tivalu, čo domácich vôbec
nezaskočilo, pretože sú na
takéto počasie zvyknutí. Do^
konca ani organizátori nepo
važovali hustý dážď za
prekážku, ktorá by mohla
byt dôvodom pre zrušenie
sprievodu súborov mestom.
Pohrávali sa s touto myšlien
kou až do poslednej chvíle,
ale potoky vody valiace sa
ulicami ich presvedčili, že
všetko sa má robiť s mierou.
Autobusom sme sa doviez
li k „mestskej hale". V uli
ciach boli stovky ľudí s dážd
nikmi, ktorí očakávali sprie
vod a vzápätí vzali útokom
mestskú halu.
Táto montovaná hala
o rozlohe cca 1500 nŕ sa zapl
nila divákmi, ktorí si nene
chali ujst najvýznamnejšiu
udalosť v živote ich mesta.
Napriek menšiemu zmätku,
ktorý spôsobila zmena pro
gramu, sa organizátori vynaš
li. Keďže naši muzikanti
boli vždy v pohotovosti a hrat
mohli okamžite, využili
usporiadatelia túto devízu
a tak festival otvárala Veselá
muzika. Z javiska odchá
dzala s búrlivým potleskom
a medzi divákmi zavládla
napriek tomu, že boli zmok
nutí, dobrá nálada.

S6!o pre manžeíku
honorómeho konzuia

Keďže SR nemá v Holand
sku veľvyslanca, jej záujmy
zastupujú traja honorárni
konzuli. Doktor Vršanský po
zval na festival jedného z nich
ktorý prišiel aj s manželkou.
Privítali sme ich „ako sa
patrí" a manželke pána kon
zula zahrala kapela sólo,
za ktoré s dojatím srdečne
poďakovala.

Festivaiové vystúpenia
Každý deň od 5. do 8. júla
sa konali v rámci festivalo
vého programu vystúpenia
Veselej muziky.
Pravidelne sa stalo, že
konferenciér zabudol, že na
javisku už vyše hodiny v jed
nom kuse hrajú naši muzi
kanti, ktorí zase len tak
nemohli z javiska odísť.
Takže „boli sme im dobrí".
Domáce publikum reagovalo
spontánne, dokonca si i zatan
covali, čo je na rozmaznané
publikum, úctyhodný výkon.
Rozmaznané preto, že
program bol veľmi pestrý,

exotický, farebný a veľmi
dynamický.
Koncerty našej dychovky
pôsobili ukľudňujúco, zatiaľ
čo koncerty dychového or
chestra zo Slovinska , mal
56 členov, pripomínal vojen
skú prehliadku a filharmó
niu.
Veselá muzika si získala
publikum slovenskými pes

ničkami a pôvodným reper
toárom.
Hoci sa nás Holanďania
pýtali, či sme nedoviezli aj
český krištáľ a Slovensko
spodobovali so Slovinskom,
urobili sme dobré meno
Slovensku a možno sme
prostredníctvom kultúrne
ho posolstva dostali do
povedomia našu vlasť.
Veselej muzike patrí
poďakovanie za vzornú a úspešnú reprezentáciu.
Zároveň v mene dychovej
hudby ďakujeme primátoro
vi mesta Stupava a všetkým,
ktorí podporovali túto
„expedíciu" za všestrannú
pomoc, podporu a dôveru.
-ps-

Po skončení otváracieho
vystúpenia prišiel našich
chlapcov pozdraviť Dr. Peter
Vršanský. Neviete si pred
staviť, aký je to dobrý a po
vzbudivý pocit, keď sa k vám
v cudzom svete prihovorí
človek, ktorý zastupuje našu
republiku Dr Vršanský spome
nul, že chodil do Stupavy
a srdečne pozdravuje p. Su
chého - výborného poľovní
ka a tiež p. MilkuHasonovú,
ktorú učil na vysokej škole.
No a potom, že svet je veľký,
opakje pravdou, ešte aj v Ho
landsku stretnete suseda,
známeho a hneď sa cítite
lepšie, stúpne vám sebadô
vera a získate istotu.

Ocenen/e na//ep$/ch
Na podnet primátora
mesta sa uskutočnilo dňa
21. júna 1996 stretnutie naj
lepších žiakov stupavských
škôl s primátorom.
Vedenia stupavských škôl
-ZŠ a ZUŠ- vybrali najúspeš
nejších žiakov, ktorí repre
zentovali školy na rôznych
súťažiach a podujatiach.
Primátorovi mesta pred
stavila zástupkyňa riadi
teľky ZŠ p. H.Illiťová tých
to žiakov :
H. Sejákovú, I.Barusa,

M.Daňa, M. Serdela, M. Rácovú, M. Maroša, J. Baloga,
B.Šišu,B. Hanečku, E. Stankovskú, S. Sýkoru, S. Šimeka, F. Šmidoviča, J. Rumana,
P. Tumera, J. Pavlačiča, P. Hasona, V. Szucsa, Ľ. Madera,
T. Brbúčha, M. Mózovú, Z. Maderovú, V. Kluvánka, R. Vígha,
M. Mózu, B. Jandorfa, M. Ma
dera, M. Jankoviča, M. Maxiana, J. Beérovú.
Zástupkyňa riaditeľky
ZUŠ p. E. Gerbócová pred

stavila týchto žiakov: E.
Klasovú, L. Gerbocovú, L.
Országha, K. Landla, L.
Stankovskú, D. Temerovú,
R. Langa, P. Lieskovského,
B. Jandorfa a E. Plunárovú.
Primátor každému odovz
dal vecný dar.
V
príhovore okrem iného
povedal :"Vami dosiahnuté
úspechy považujeme za vý
sledok, ktorý šíri dobrú
správu o stupavských ško
lách, ich žiakoch a učite
ľoch, ktorí vás k týmto
výsledkom priviedli. Vážte
si svojich učiteľov, ktorí vám
odovzdávajú nielen vedo
mosti a skúsenosti, ale svo
jím príkladom vám ukazujú
profesijné, mravné i život
né hodnoty ako inšpiráciu
pre vaše postoje k práci a zod
povednosti. Rozvíjajte svoj
talent a schopnosti, ktoré
vám prinesú úspech a radosť
z víťazstva, rozvíjajte špor
tového ducha, ktorý vám
pomôže prekonať mnohé
prekážky. Venujte svoj voľný
čas práve tým aktivitám,
ktoré pozitívne ovplyvnia
váš spôsob života, zaženú
nudu a naplnia vás zručnos
ťou, aktivitou, vedomosťami,
teda všetkým tým, čo bude
formovať váš charakter a osobnosť. V dnešnej dobe
mnoho mladých ľudí strá
ca hlavu, pretože žijú v zajatí
nudy a sladkého ničnerobenia, ľahostajnosti a pasivity.
Predovšetkým pasívne pri
jímajú všetko o čo, sa nemu
sia pričiniť, o čo nemusia
usilovať i to, nad čím nemu
sia rozmýšľať.

Ocenenie najiepších
Hľadajú vzrušenie a fan
tastické pocity bez toho, aby
skúsili pocit napätia pred
štartom, radosť z víťazstva
i čestné prijatie prehry.
Namiesto toho, aby sapokú
sili svojou mysľou a svoji
mi rukami niečo dokázať,
stávajú sa závislými na návy
kových látkach.
Myslím teraz na najväčší
problém dnešnej doby, kto
rým sú drogy a drogová
závislosť.
(Pokračovanie na str. 5)
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... je to zvláštne, rozhodnúť sa prijať na seba zod
povednosť - stať sa dospelým kresťanom ...

stáva sa otrokom - závislým, životom unaveným hráčom,
zle zastierajúcim, že hľadá ľudské teplo, spolupatričnosť
a nádej, že stretne človeka, ktorý mu bude rozumieť.
Chór spieva za doprovodu gitary:... prijmi Pane
obetu...... všetkých nás máš rád ...

Čo to vlastne odo mňa chcú ? Mladý chlapec stojí
medzi 160 rovesníkmi pred oltárom stupavského kosto
Akoby sa vrátil do sveta reality, obzrie sa na ostat
la a hlavou mu preletujú otázky, myšlienky neposedne ných okolo seba a má pocit, akoby boli trošku iní, ako
napadajú, pozoruje ostatných prítomných a spozornie
ked sem do chrámu vstupovali. Sú snáď dospelejší.
pri otázke, ktorú položil otec biskup kňazovi, ktorý ich Uvedomuje si súvislosti, ktoré akoby si doteraz neuve
pripravoval na birmovku, a ktorého si akosi samovoľne
domoval:
oblúbil pre jeho porozumenie, bezprostrednosť a neskrý
Kde sú tí, ktorí tu stáli pred rokmi? Stáli tu na
vané nadšenie pri vysvetľovavaní zásad duchovného
života ...i od iných počul, že tento kňaz sa im zdá dôvery našich miestach a možno naplnení podobným
hodný a mnohým pomohol, keď zažívali krízu, ale vie sa nadšením, že objavili pre seba nový rozmer života. Kde
i zabávať s radujúcimi sa. Chlapec uprel oči na tohto sú a ako sa chovajú, že sme si doteraz nevšimli, že i omuža, ktorého všetci označujú „ náš" a uvedomil si, že je
ni sa rozhodli byť dospelými kresťanmi ?
vo farnosti vlastne hosťom. Uvedomil si kolko energie
Prečo nemajú odvahu spolu so svojimi deťmi ďako
tento muž vložil do prípravy „birmovancov „ a spätne
pocítil ako počas prípravy s malou skupinkou pred vať za všetko, čo sa im dostalo ako dar - zdravé a živo
stupoval pred mladých stupavskej farnosti a hovoril taschopné deti, partner pre manželstvo, dobrý otec, mat
ka, krásna krajina,
o súvislostiach ži
dostatok jedla pre
vota. Áno, je tu šan
sviatosť birmovania v Stupave vysluhoval
ca pre zvládnutie
seba a svoje deti,
situácií života, aby
ľudská
sloboda?
otec biskup Vladimír filo
Ano, Pane, nedo
sa z neho nevytrábratislavsko - trnavský pomocný biskup
prajeme si čas, aby
cala radosť...
sme počúvali jeden
A otec biskup,
druhého,
máme
vedomý si svojej
mladých veriacich pripravoval za pomoci skupinky svoje pravdy, svoju
zodpovednosti sa
hierarchiu hodnôt.
pýta tohto kňaza,
mladých farníkov vdp. dekan felix mikula správca
Stále chceme vlast
ktorý vydal zo seba
farnosti
niť viac a viac, mať
maximum síl a eš
viac moci a radosť
te včera večer bolo
akoby sa vytrácala z
na ňom pozorovať
rodičom, birmovným rodičom a všetkým, ktorí
našich domovov,
fyzickú vyčerpanosť
stretnutí a z našej
a únavu ...
prispeli k tomu, že 16. jún 1996 bol
činnosti.
„Dám Vám otáz
v
Stupave
dňom,
kedy
sme
si
uvedomili
hodnotu
Cítime, že nám nie
ku. Prejavili zhro
maždení záujem daru, ktorý sa skrýva v dedičstve otcov patrí úprimná čo dôležité chýba,
a tak pridávame de
o birmovanie?"
vďaka
cibely hudby.
Chlapec spozor
A bojíme sa ticha,
nel a uvažoval.
v ktorom sa z náš
Tá otázka bola
ho
najvnútornejšieho
vnútra
vynárajú
otázky na ktoré
adresovaná i mne. Ved iba ja môžem za seba pravdivo
odpovedať na túto otázku. Chcem vziať na seba zod nechceme hľadať odpoveď - Kto som ? Odkiaľ som ?
Aký má zmysel môj život ? Kam smerujem ? V akej
povednosť ?
spoločnosti budú vyrastať moje deti?
Pane, po včerajšej sviatosti zmierenia som sa cítil
akoby ľahší, lepšie som chápal otca i mamu, cítil som, že
Radšej pridáme ešte silnejšie dráždidlo, len nepočuť
mám rád ľudí, odpustil som krivdu, na ktorú som
neodbytné
otázky...
nevedel zabudnúť a odmenou mi bol pokoj v mojom
Ozývajú sa zvony, ich zvuk je pozvaním i v čase, keď
vnú tri...
v živote nie sú práve slávnostné chvíle ... ale dnes znejú
Áno, Pane, rozumiem čo myslí otec biskup ak hovorí:
„Usilujte sa, aby ste žili hlboký duchovný život, aby radostne a pridáva sa k nim aj hudba.
Som dospelý, chcem sa učiť abecedu porozumenia,
sa dnešný deň nestal pre Vás iba vonkajšou slávnosťou.
chcem kráčať po ceste k Slobode, aby som sa vyhol ceste
Usilujte sa, aby Váš život bol preniknutý láskou.
Postavili ste sa na stranu dobra , spravodlivosti a prav životného chaosu . Uvedomujem si, že i pre mňa platí
dy. Zrieknite sa každej formy zla a stanú sa z Vás vzác poslanie : „ Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam Vás ...
ni ľudia, ktorí obsiahnú dary Ducha svätého: dar Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému
stvoreniu" f /n 20,21 a MŔ, 16,15 )
múdrosti, rady, sily, rozumu, poznania, nábožnosti,
Božej bázne. Duch svätý Vás posilní a budete žiť v har
Otec biskup nám navrhol : Stretnite sa o rok a pri
mónii a radosti..."
Áno, Pane, rozumiem, aký odkaz si nám nechal v evan pomeňte si deň, keď ste sa stali dobrovoľne dospelí
jeliu. Chcem tento odkaz poznať a chcem ho preložiť do kresťania.
Stretneme sa a skúsime bilancovať. Ale medzi tým sú
zrozumiteľného jazyka , aby mu rozumel aj môj otec a mo
dni, kedy treba pracovať, učiť sa, zabávať sa, pomáhať si
ja mama, môj brat a moje sestry. Chcem pomôcť svojmu
.... jednoducho žiť a to žiť naplno a v radosti.
kamarátovi, ktorý v snahe získať absolutnú slobodu
- pm -

L/vere/ň^jeme
poďakovaní, hiore predniesť zásínpcovia
miad^ch pri prí^ežiiosii svtaŕosít btrwovantaa. í/vere/ňi^'eme ich
preio, že sú nieien vi/znaním , tde i v^'adrení?n odhodlania ziť
podľa vnútorného presvedčenia.

Najdôstojnejší otec biskup,
dovoľte, aby som sa Vám v mene všetkých bir
movancov prihovoril, dovoľte, aby som v ich mene
poďakoval. Poďakoval za to, že ste prišli do našej farnos
ti, že vašim prostredníctvom sme prijali sviatosť bir
movania.
Dlho sme sa na tento deň pripravovali, aby sme sa
mohli vo sviatosti stretnúť s Duchom Svätým. Preto sme
tento deň netrpezlivo očakávali. Sme radi, že sme v tom
to očakávaní neboli osamelí. Práve naopak, cítili sme
silu spoločenstva farnosti. Tešilo nás, keď sme denne
pred sv. omšou počuli, ako sa ľudia vo farnosti modlia za
nás birmovancov. Pripomínalo nám to okamihy, keď
apoštoli zotrvávali na modlitbách pred tým, než k nim
zostúpil Duch Svätý.
Ďakujeme Vám
i preto, že mnohí z nás
teraz a ďalší o rok odídu do veľkomes
ta, do nového pro
stredia, medzi nových
spolužiakov. Denne
sme a budeme posta
vení do rôznych
situácií, v ktorých
sú potrebné dary
Ducha Svätého.
Musíme vedieť správ
ne sa rozhodovať
a svojim chovaním
svedčiť o viere me
dzi spolužiakmi a uči
teľmi v škole, kama
rátmi a kamarátka
mi na ulici. Verte,
že to nie je vždy ľah
ké nám mladým,
ktorí vstupujeme do sveta dospelých, preto mi, najdôs
tojnejší otec biskup, dovoľte vysloviť jednu prosbu :
Nezabudnite na nás, ani keď odídete z našej farnosti,
pamätajte na nás vo svojich modlitbách a obetách, veľmi
ich budeme potrebovať, aby sme boli v každej situácii
správnymi kresťanmi. Lebo Pán nemá iné nohy ako
naše, ktorými by kráčal v ústrety núdznemu, iné ruky
ako naše, ktorými by pomáhal blížnemu a iné srdce
ako naše, ktorým by preukazoval lásku.
Najdôstojnejší otec biskup, my Vám preto sľubujeme,
že všetky talenty, ktoré nám Pán udelil, využijeme tak
ako to sľúbili pri krste naši rodičia. Vyprosujeme Vám
hojnosť Božieho požehnania, zdravia, sily, múdrosti, sta
točnosti a odvahy vo vašom biskupskom úrade.
S veľkou vďačnosťou v srdci sa obraciame i na Vás,
milí rodičia.
Sviatosťou birmovania sa dnes stávame dospelými
kresťanmi a vstupujeme do života. Ďakujeme preto dnes
Pánovi, že Vám doprial ten dar, aby sme sa mohli naro
diť a že vy ste toto stvoriteľské dielo Božie neodmietli,
ale prijali.
Sme radi, že dnes môžeme byť vlastníkmi toho
velkého Božieho daru ako je život vo viere.

Lebo Pán Ježiš povedal : „ Prišiel som na svet, aby
ste mali život, aby ste ho mali v hojnosti."
Vďaka za príklad na ceste životom, za Vašu lásku a obetu, s ktorou nás vychovávate.
Vďaka, že sa máme na koho obrátiť, keď je nám ťažko
na duši a stretávajú nás sklamania, že sa máme s kým
podeliť v našich radostiach a že môžeme spoločne
oslavovať v modlitbe nášho Nebeského otca. Vďaka za
požehnania, ktorými nás vyprevádzate na naše cesty.
Vďaka patrí dnes i Vám starí rodičia, birmovní rodičia
a priatelia, ktorí máte podiel na našej kresťanskej
výchove. Ďakujeme i všetkým Vám, ktorí ste osobnými
modlitbami v tomto chráme či doma prosili za
otvorenosť našich sŕdc na prijatie dnešnej sviatosti.
Dôstojný pán dekan, sme vďační, že sa Pán Boh
postaral a poslal do našej farnosti kňaza, ktorý má tak
blízko k nám mladým.
Preto mi dovoľte
tiež poďakovať Vám,
náš pán dekan, že
ste našim duchov
ným vodcom.
S láskou sa skláňate
k tým, ktorých Vám
zveril Pán.
Ďakujeme za trpe
zlivosť, s ktorou ste
nás pripravovali k prijatiu sviatosti bir
movania.
Viedli ste nás vždy
s láskou i vtedy,
keď sme sa nesprá
vali ako mladí ľudia
na prahu kresťan
skej dospelosti.
Vždy ste sa zaují
mali o naše povin
nosti, starosti ale i ra
dosti, skutky i myšlienky, na každom každučkom z nás
Vám záleží.
Darovali ste nám seba samého.
Rozdúchavali ste oheň viery i tam, kde doteraz len
tlel. Priviedli ste nás na cestu, po ktorej sa dá i v dnešnej
dobe kráčať do večnosti.
Možno ani netušíte, akým vzorom ste pre nás a kolko
sily nám vlievate, keď vidíme na kolenách Vás - kňaza,
vrúcne sa modliť za nás, našich rodičov, za farnosť, za
celú cirkev. Možno si ani neuvedomujete, akým povzbu
dením je pre nás Vaše priateľské slovo či úsmev.
Ukázali ste nám tie najväčšie hodnoty.
Vďaka Vám sme pochopili, že na začiatku všetkých
snažení má byť modlitba a našim povolaním, nech
budeme robiť čokoľvek, má byť láska.
Vďaka Vám tiež za to, že ste nám ukázali ako sa
utiekať k nebeskej mamičke Panne Márii a cez ňu k Pá
nu Ježišovi a že ste túto úctu vštepili aj do nás.
Za všetko Vám nesmierne ďakujeme.
Nech Vám dobrý Pán Boh udelí veľa milostí a nech sa
za Vás prihovára Panna Mária u nášho Nebeského Otca.

F
Myslím na vás, pretože
ste mladí a neskúsení, pri
tom mimoriadne šikovní
a talentovaní. Pri tejto príle
žitosti vás prosím, aby ste
boli silní, aby vaša vôľa
bola pevná a váš charakter
odolný voči týmto nás
trahách.
Prosím vás, aby ste pokra
čovali v tom, čo vám prináša
úspech a radosť. Práve
týmto pozitívnym prík
ladom môžete ovplyvniť
svojich spolužiakov a kama
rátov. Vplývajte na nich,
aby vás nasledovali, aby sa
snažili niečo dokázať.
Vkladám do vás nádej
a presvedčenie, že týmto
oslovením som vo vás
získal pomocníkov, ktorí
budú šíriť tieto myšlienky
vo svojich triedach a ško
lách. Vážte si zdravie, svoje
schopnosti a nadanie, vážte
si svojich učiteľov.
Poďakujte sa svojim rodi
čom a odovzdajte im moje
poďakovanie za to, že vycho
vávajú deti, na ktoré sme
hrdí a ktorým držíme palce,
aby v živote dokázali splniť
svoje sny a túžby.
Pri tejto príležitosti ďa
kujem učiteľským zborom,
vedeniu škôl za ich celoroč
nú prácu, za výchovu
mladej generácie,od ktorej
bude závisieť budúcnosť na
šej milovanej domoviny."
Po príhovore primátor
pozval prítomných na ma
lé občerstvenie, podávali
sa zákusky a mládež
diskutovala s primátorom
0 svojich prázdninových
plánoch. V mene žiakov a uči
teľov ZŠ primátorovi poďako
val L Baius, ktorý mu odovz
dal diplom za starostlivosť
a podporu škole.
Stretnutie, ktoré zorga
nizovalo MsKS,má ambí
cie stať sa tradičným
podujatím na záver škol
ského roku, aby morálne
1 spoločenské ocenenie
úspešných žiakov sa stalo
motiváciou i prejavom
uznania zo strany mesta
školám,
pedagogickým
zborom a žiakom.

A. S. /4. Zo/ior
Už sme vzali na vedomie,
že za naším chotárom vznikla
moderná skládka odpadov
triedy osobitného určenia
v Zohore. I keď je to od nás
neďaleko, ani sme netušili,
že slávnostné otvorenie sa
ešte len chystá.
Slávnosť vypukla dňa
19. júla pestrým programom
v areáli skládky. Netradičné
miesto na parády, ale je po
chopiteľné, že otvorenie
skládky sa nemôže konanať
na námestí alebo v zasa
dačke.
Na tvári miesta bolo všetko
ti p-top. Hrali Veselá muzika
a detská skupinaVega zo Zohoru, zadarmo bolo pivo a nealko nápoje, tradičná cigán
ska pečienka. Pri vchode
bola dokonca výstavka arche
ologických nálezov, ktoré
boli objavené na území stav
by - mince z rímskej doby,
keramika a rôzne ozdoby.
Obrovský balón propagoval
firmu A.S.A. vysoko nad ze
mou. Exkurzia po areáli bola
príjemnou prechádzkou s u-

kážkami modernej tech
nológie a zabezpečovacích
systémov na ochranu ži
votného prostredia.
Slávnostný program pre
rušili valiace sa mračná
a následná prietrž mračien,
ktorá všetkých zahnala buď
pod strechu haly alebo do
sucha prevádzkovej budo
vy. V každom prípade musí
me priznať, že skládka Zohor
je pre našu skládku silným
konkurentom, ktorý na roz
diel od nás ide nekompromis
ne za svojou vecou, chráni
si svoju povesť a záujmy.
Dokazuje to profesionalitou,
odbornosťou a
svojím
imidžom.
Večer sa v bratislavskej
Redute konala slávnostná
recepcia za účasti cca 300
hostí. Všetko vo velkom
štýle a s hrdosťou na výsle
dok svojho podnikateľské
ho zámeru. Takže pozor,
v Zohore nie je smetisko, ale
firma, ktorá vie čo, chce a vie,
ako to dosiahne!

Na postriežke

dvoma mesiacmi prepadla
cesta. Trhlinu v asfalte zasy
pali najprv štrkom, príval
dažďovej vody, ktorá vteka
la do tejto " novej kanali
začnej stoky", podmyl
asfaltovú pokrývku cesty
a diera sa zväčšila. Zväč
šila sa natolko, že do nej
vliezla dopravná značka
„Prejazd zakázaný" aj s pod
stavcom. Momentálne trčí
z vozovky ako dôkaz jediné
ho opatrenia, ktoré boli
schopní vykonať zodpoved
ní pracovníci mesta vo
vzťahu k tejto diere. Mož
no sa čaká na ďalšie zväč
šovanie spomínanej diery,
len aby to nedošlo tak
ďaleko, že sa vďaka malej
trhline „odtrhne! Stupava
od Mástu alebo naopak!
Nehovoriac už o tom, že
takáto prekážka na vozov
ke je nebezpečná.

Mestské zastupiteľstvo sa
zaoberalo stavom a úrovňou
služieb, ktoré poskytuje obča
nom stupavská pošta. Aj do
redakcie prichádzajú listy,
nepodpísané, ktoré upozor
ňujú na to, že služby pošty
občanov neuspokojujú, skôr
naopak zdržujú ich a každé
vybavenie veci na pošte stojí
veľa času. Poslanci, v disku
sii informovali o podob
ných skúsenostiach i o tom,
že občania sa na nich obra
cajú so žiadosťou, aby sa uro
bili kroky vedúce ku skva
litneniu poštových služieb.
Na základe tejto diskusie pri
jalo sa uznesenie, aby na
zasadnutie MsZ v septem
bri t.r. boli prizvaní zodpo
vední pracovníci Slovenskej
pošty, aby oni vysvetlili, pre
čo sú tieto služby na takej
úrovni, že vyvolávajú kri
tiku zo strany občanov.
Pri garážach na križo
vatke Zdravqtnícka a Bez
ručova ul. sa asi pred

-ps-

O túlavých psoch a ich
nezodpovedných majite
ľoch sa už popísalo dosť.
Vždy sme sa odvolávali na
platné Všeobecne záväzné
nariadenie, kde sa píše o tom,

Prehiiadka
dychových hudieb
Druhý ročník úspešného
festivalu dychových hudieb sa
uskutočnil dňa 23. júna v Kul
túrnom dome. Veľké plány a prí
pravy v amfiteátri boli úplne
zbytočné. Rozhodol za nás tichuč
ký dážď. Stupavčania si mohli
vypočuť koncerty v podaní dy
chových hudieb-Malačanka, Malačanka pri ZUŠ, Cajlané, Senčanka, Svätojurská dychovka , Hradišťanka a domáca Veselá
muzika.
Prehliadku moderovala p.
Vierka Žilavá, vystúpenia hudieb
mali šmrnc a iskru. Škoda, že
sa pokazilo počasie a nemohol
sa konať juniáles. Nálada bola
výborná, rozvoniavali pečienky,
guláš i „srdéčkové koláčky"tombola, v ktorej boli tvarohové
koláče a v dvoch boli zapeče
né zlaté srdiečka. Milým prekva
pením bola prítomnosť Boleka
Polívku a Evy Vejmélkovej vTini
clube, ktorí si sem odskočili na
kávu, potom dostali od sponzo
ra aj guláš, z Cevaservisu, kde
sa nakrúcal film Suzanne.
Všetko nakoniec dopadlo
výborne, len keby nepršalo...

že „Odchyt túlavých zvie
rat vykonáva Mestská polí
cia v súčinnosti s veteri
nárnym lekárom. Psi náj
dení alebo túlaví, ktorých
majiteľ je neznámy, alebo
ktorí sú určení na pozo
rovanie pre pohryzenie
a majiteľ nevie zabezpečiť
ich izoláciu, budú prís
lušnú dobu pozorovaní na
zvláštnom mieste, ktoré
určí Mestský úrad Stupava
v súčinnosti s veterinárom
mesta. „Litera zákona! je
jasná, určuje presne ako
treba postupovať. Lenže
v praxi je to takto - mestskí
policajti používali na od
chyt túlavých
zvierat
narkotizačnú zbraň. Avšak
psi im utiekli aj so strelou,
takže zbraň im zostala bez
„nábojov". Ak by však
napriek všetkému psa
odchytili, „zvláštne miesto,
ktoré určí mestský úrad"
nie je ani určené ani vybu
dované- mali by to byť koterce, pretože ten pes nemô
že byť uviazaný o strom.
Ďalej ak je pozorovacia
(Pokračovanie na str.6)

Na postriežke
(dokončenie zo str. 6)

doba určená na 14 dní, ten
pes potrebuje aj stravu,
ale v platnom nariadení sa
nerieši ani zdroj financií,
ani prípadný poplatok za
umiestnenie strateného
miláčika nie je vyčíslený,
ani sa o ňom neuvažuje.
Ktohovie, kto je mestským
veterinárom, ktorý má pra
covať v súčinnosti s mes
tom. A tak tu máme jeden
predpis,ukladajúci niečo,
čo je momentálne nereali
zovateľné, pretože tu zatiaľ
pobehujú len tí túlaví psi!
Mestské zastupiteľstvo
sa uznieslo na ohodnotení
bezpečnostnej situácie v Stu
pave slovíčkom-známkou :
zlá.
Dôkazov, ktoré potvrdzu
jú túto skutočnosť, pozná
me každý jeden viac než
dosť. Všímame si neplno
letých vodičov v autáchčrepoch, ktorí ohrozujú bez
pečnosť chodcov i ďalších
účastníkov premávky, tole
rujeme posedávanie mládeže
na lavičkách v Zámockom
parku, ktorá evidentne fetu
je, posedávajú dokonca i na
lavičkách pred kostolom,
stretávajú sa v ruinách a opustených domoch, pivnič
ných priestoroch bytoviek.
Už nás ani neprekvapujú
prejavy vandalizmu a pod.
Stále čakáme, že niekto ko
nečne zasiahne, najbližší
na rane - sú mestskí policaj
ti, ktorí však nemajú dosta
točné kompetencie, nanaj
výš udeľujú blokové poku
ty, píšu hlásenia - viacej
urobiť nemôžu, nemajú prá
vo. Potom tu máme poli
cajtov OO PZ SR v Zohore.
Ich kontrolná činnosť je
v poslednej dobe výraznej
šia a ich prítomnosť v mes
te je citeľná. Najvyšší čas,
aby konečne bolo aj v na
šom
meste
zriadené
oddelenie PZ SR, pretože
osemtisícové mesto, blízko
pri Bratislave je vhodným
priestorom pre pôsobenie
rozličných živlov a sku
pín, ktoré využívajú kľud
od policajtov ako tiché zá
zemie pre kriminálnu čin
nosť.

Bradu nosia páni upra
venú, aby nevyzerali ako
„vandráci", pekne zastrihnutú, takzvanú trojdňovú.
Stupava je zarastená viac
dňovou trávou a burinou.
Výdatné dažde jej prospeli
natoľko, že trávnaté plochy
pripomínajú nekosené lúky
a zaburinené polia.
Môžeme si zanadávať na
podnik technických služieb,
ale takto vyzerajú aj plochy
pred rodinnými domami,
predzáhradky, plochy pri
plotoch atď. Teda miesta,
ktoré majú svojho majiteľa.
Všimnite si životaschopnú
burinu, ktorá si rastie pred
obchodmi na Hlavnej ulici,
ktoré tiež majú svojich
majiteľov. Škoda hovoriť
o tom , ako by to vyzeralo,
keby každý obchodník sa
staral o okolie svojho obcho
du, dokonca aj o ten kúsok
chodníka, ktorým prichá
dzajú jeho zákazníci. Nao
pak, všeobecne sa čaká prí
chod JViehoho, kto to všetko
zvládne.
„Platíme predsa dane,
tak nech sa mesto postará..."
Lenže takýto argument je
smutným dôkazom vzťa
hu občanov k svojmu mestu
a bezprostrednému okoliu.
Veď peniaze z daní sa dajú
použiť aj rozumnejšie než
na platenie koscov, zame
tačov a iných, len aby sme
mohli zostať pohodlnými.

Požiare
v období žatvy
Každoročne sa na Vás, vážení
spoluobčania, požiarnici Okresnej
správy Zboru požiarnej ochrany
Bratislava - vidiek obracajú s upo
zornením na nebezpečenstvo požia
rov, ktoré ohrozujú v letných me
siacoch poľnohospodársku úrodu
na našich poliach.V okrese Bratisla
va - vidiek vzniklo v čase zberu a uskladnenia úrody v roku 1995 21
požiarov súvisiacich so žatevnými
prácami. Pri rozbore príčin vzni
ku požiarov uvádzame nasle
dovnú štatistiku: - jeden požiar
vznikol technickou závadou na kom
bajne, v dvoch prípadoch požiare
stohov zapríčinili deti, ktoré sa
hrali so zápalkami, v dvoch prí
padoch príčinou požiaru bolo
fajčenie, v troch prípadoch zak
ladanie ohňa v prírode a na sklád
kach, deväť požiarov zapríčinilo
neopatrné používanie otvoreného
ohňa.
V
troch
prípadoch
úmyselného založenia požiaru boli
páchatelia zaistení a prípady boli
riešené pokutou. Úmyselné zalo-

Spotočenská
kronika
Naroď// sa
Anna Mária
Kahánková
Susanne Kaineder
Juraj Ďurko
Patrícia Huková
Lenka Vrbinská
Juraj Vrbinský
Tomáš Soóky
Richard Hoz
Martin Havran
Anna Lacková
Dominik Jankovich
Nicolette Mikulová
Richard Merva
Matej Gramblička

Poďakovanie
Bolesť nad stratou
manžela, otca a starého
otca p. Petra Hurbana,
nám pomohli zmierniť
svojou účasťou a vyja
drením sústrasti pria
telia, známi a predov
šetkým jeho spolupra
covníci z Mestského
podniku
technických
služieb Stupava.
Zo srdca ďakujeme za
prejavenú
sústrasť
a kvetinové dary,
s rodm-oM

Opus#// nás
Štefánia Farkašová
Ferdinand Rigler
Ján Belošič
Rudolf
Burgermeister
Štefan Kozák
Filip Ružička
Karol Skácal
Peter Hurban
Mária Turanská

Zosobáš/// sa
v Stupave
Jaroslav Jablonický
a
Adriana Fríbertová
Peter Dobiáš
a
Lenka Hehejíková
Martin Terek
a
Martina Kunertová
Peter Valovič
a
Monika Fišerová
Ján Slašťan
a
Helena Klimáková

ženie požiaru sa vyskytuje vo viace
rých prípadoch.Vývoj požiarovosti
má nepriaznivú - narastajúcu ten
denciu. V roku
1992 bolo 12
požiarov s celkovou škodou 381
tis. Sk, pričom prišlo k usmrteniu
jednej osoby. V roku 1995 to bolo
7 požiarov so škodou 101 tis. Sk,
v roku 1994 bolo 10 požiarov so
škodou 55 tis. Sk. Škody spôsobe-

Ďakujem
za pomoc
Mnohokrát som bez
platne darovala krv s ve
domím, že pomáham nie
komu, kto je v núdzi,
človeku, ktorého zdravie
a život sú ohrozené. Zmy
sel darcovstva som si
naplno uvedomila až v si
tuácii , kedy som sama bola
v ťažkej situácii a pre vyko
nanie náročnej operácie
potrebovali v nemocnici v Ružinove pre mňa veľa krvi.
Úprimne a zo srdca ďaku
jem dobrovoľným darcom členom MS SČK II Stupava
pp. Miroslavovi Darášovi,
Štefanovi Darášovi, Vilme
Vígerovej, Ľubici Radovičovej, Mariánovi Fišerovi,
Ľudovítovi Šlaukovi, Ladi
slavovi Pšenkovi a Ladi
slavovi Peterkovi ktorí mi
darovali v ťažkej chvíli to
najvzácnejšie - svoju krv.
Vďaka za pomoc
Eva -Ščasná

né požiarmi v roku 1995 boli
vyčíslené na 737 tis. Sk.Na záver
dovoľte vyslovit presvedčenie, že
spoločným úsilím je možné znížit
požiarovosf v tomto nebezpečnom
období. Pomôžeme tak poľnohos
podárom zozbierať úrodu bez zby
točných strát a obetí.
(za Óhres7tú správa Zboru PO hpt.
Í7tp. F. Moťovs%,)
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,Starí páni" v Ta)iansku

FutbaHsti biiancujú

Hádzaná

Kvalita hovorí sama za
seba. Stupavskí futbaloví
veteráni počas roka neleni
li, takže sa im zazelenilo.
A to doslova, na trávniku v ta
lianskom stredisku Riccione,
nedaleko Rimini. Už po
druhýkrát sem pricestoval
výber našich najlepších
old boys spolu s masérom
Paľom Oremusom, lekárom
a tlmočníkom v jednej
osobe Dr.Lendelom, vodičom
Petrom Bohunickým a tro
mi rozhodcami zo Sloven
ského futbalového zväzu v Bra
tislave. Tí potom zaslúže
ne pískali aj záverečný, finá
lový zápas. V Riccione sa
v dňoch 6.-8. júna hral už
8. ročník medzinárodného
turnaja futbalových veterá
nov. Tentoraz sa na ňom
zišlo 16 mužstiev z Nemec
ka, Maďarska, Rakúska,
Švajčiarska, Talianska, a sa
mozrejme - zo Slovenska.
Hralo sa vraj naostro a nik
to nikomu nič nedaroval.
Naše mužstvo so skóre
12: í skončilo celkove na veľ
mi peknom 5. mieste.
Postup do finále im ušiel
len o vlások a vlastne za to
môžu zmenené pravidlá,

na ktoré naši hráči neboli
pripravení. Nuž, aj to je
šport. Neobišli ich ani zra
nenia útočníka a zálož
níka, dokonca i brankára.
Najíažším súperom pre
Stupavčanov bol maďar
ský celok Borostyan. Po
prehratom zápase Záhorákom chuf do života nepreš
la. Z ihriska do hotela,
v ktorom boli ubytovaní,
si poriadne zaspievali a ukázali Talianom, že vieme
nielen hrat, ale sa i zabá
vať. Okrem futbalu zostal
čas i na každodenné kúpa
nie v mori, ktoré svojím
liečivým jazýčkom liečilo
modriny
a
kopance.
Navečer zase slza ľahkého
miestneho vína a ako
šľahačka-priateľské posede
nia so známymi, veď na
turnaji sa už poznali s mno
hými účastníkmi, a i keď
sa jazyková bariéra zdala
obrovská, futbal prekonal
aj ju. „Priateľstvo v športe
je bez hraníc", - to nám na
záver povedal producent
celého podujatia, Jozef
Dugovič. Nabudúce sa vraj
tešia do Talianska opäf.
-šve-

Futbal v Stupave má dobrú
a dlhoročnú tradíciu, a to od
roku 1921, čo znamená, že sa
v tomto roku stupavský futbal
dožíva krásneho jubilea - 75
rokov. Stupavskí futbalisti si
svojimi výkonmi a vystupo
vaním dlhé roky držia vysoké
renomé v širokom okolí. Na
počesť jubilea organizujú sláv
nosť, ktorá sa bude konať na
futbalovom ihrisku dňa 19. au
gusta t.r. Futbalový klub má
prihlásených do riadnych sú
ťaží päť mužstiev a združuje
ešte starých pánov - internaci
onálov, ktorí svojou aktivitou
robia dobré meno Stupave
doma i v zahraničí.
Skladba mužstiev :
- prípravka najmladší žiaci
do 10 rokov
- mladší žiaci 10-12 rokov
vyhrali skupinu a po-stupujú
do regionálnej ligy
- starší dorast 14-18 rokov
obsadili v I. triede 5. miesto
- seniori ako nováčik vo IV.
lige r. 1995/96 obsadili pekné
6. miesto.
Za tieto výsledky treba
hráčov pochváliť, tiež trnérov
a funkcionárov futbalového
klubu ako výborne reprezen
tovali svoju rodnú Stupavu.
Mužstvá združujú spolu 120
aktívnych
športovcov.
Okrem aktívnych športovcov
využívajú hracie plochy tiež
žiaci základnej školy, bývalí
športovci a tiež 'další obča
nia, majúci záujem o druhy
športu, ktoré možno vykoná
vať na hracích plochách alebo
v areáli, ktorého údržbu
zabezpečujeme.
(Futb. klub Tatran)

Výsledky mužstiev há
dzanárskeho klubu Tatran
Stupava :
- družstvo mladších žia
kov obsadilo v regionálnej
bratislavskej súfaži 6. mies
to
- v tej istej súfaži obsa
dili starší žiaci 4. miesto.
Pekný úspech dosiahol hráč
Michal Pšenko , ktorý sa
stal najlepším strelcom
súfaže.
- družstvo mužov sa
umiestnilo v tomto roční
ku II. slovenskej ligy na 5.
mieste. Skutočnosť, že
hráč Vladimír Pavlík bol
vyhlásený za najlepšieho
hráča II. ligy v tomto
ročníku sme už na strán
kach
spomínali.
Na záver sezóny sa
mužstvo pravidelne zúčast
ňuje medzinárodného tur
naja vo Viedni, kde tohto
roku za účasti mužstiev z Ne
mecka, Talianska, Slovin
ska a Rakúska obsadilo 4.
miesto.
Hádzanársky klub ďaku
je touto cestou svojím pri
aznivcom a sponzorom za
prejavené sympatie a teší
sa na dobrú spoluprácu i v ďal
šom ročníku.
( -iv-)

Bosna za ?nnn vnučka,
od vpstjedčeňá n mňa nebpsewt í dana oidomáá
za ŕi p/ekuČ známkp, are šak
ona mňa nepočúvana, enem
švq?e si drdiana, že nevím
Jak sa dneskqŕ ž(/e a že sem
zaspana dobn. Teda doána
a
sewiyedzew, že bnde
voiaco sceŕ. „Ribinko, co poŕrebq/eš od svqpU sŕarenkp, ker
si Ä ní nasna cesŕa"- povidám í hneŕ v bránce. Zas eném
začatia, že Jnrŕ pr3ŕ a co bp
sem scéna, že šah nakonec je
ŕn, a mne sa Jwŕ voiaco
neMbŕ. Dobre, poiHdáwi si

v dachM, nebndem nž rppaŕ.
Co sces? - a čekana sem,
co povi. Ona, že sŕaren&o scé
na bp sem tŕ do antika na
JY?m a naáŕ mňa nescn pnscií samú, že abp sa mi neco
nestalo. Podie se mnú, áak
Já vás vpprovodzím až dom.
Nakonec ŕo oŕočina íak, že Já
poŕrebt^em vpprovodziŕ, íŕ
mnadí ma;ú veiikn JdnŕáziJn.' Číta sem o tern a?q/Ykn,
že Je ŕam p/ekne q/ ber pri
premíŕanŕ Je q/Rm ŕmá, aie
sem sa nakonec podq/ana, že
ŕeda pqjdem. A; sme došH,
a; sme si p;ekn,e sedii, nq;prv nás obieŕovaii kq;pródske komá?'e, poŕom zas nad
húavama poieŕovaii ŕrnieici

-neŕopíre, ná aie co bp čov/ek
nescett od prírodp - poko/
a pohodaJak má doma v obpvačce/? A/ s?ne ŕo doknkaíi,
bpno ŕo o n^/akent Fanŕócim, a; sem sa zasmina,
rekn ideme dom. Ná abp
nás ne/ake anŕo nesrazino,
iebo k ŕemn an^íkn neni
žádne osv/edení, rekn pq;deme pri židovskom cinŕeri,
je ŕam q/ značka, nie nás
neprg/ede. Ha, co ker Je ŕam
značka, kde Je napísané, že
ŕen co sedzi za voianŕem Ja
q/ pozná aiebo bere na v/edomi. Za paŕama nám zaknčana ŕaká sŕará embečka,
aie kebp smeJí nenhii, sŕaránesŕará, poráŕ bp nás

mok en na ŕem cinŕeri qi
zakopal E^če, že sme šŕačdi
askočit Aie sem sa rozhod
ná, že ŕo rak nenechám. 71emn áqferovi dám zakráŕ
v nyesŕskem rožkiasp a rež
v Sŕnpatjane mn podzekaJem a ŕo ŕakŕo.* „Dzekn/em vo
dičovi ania siare/ embečkp
za ŕo, že v nedzein í 4. Júia,
ker sem išna z amjfYka, neckán mňa a mq/n vňúčkn
žiŕ, nezrazin nás, enčm vpsŕrašiu. ker ko sŕreŕnem na
niici, rak mn podzekn/em qy
ver^/ne. Neck sa mi ŕeda
vpkpbá, rak Jak sa mi vpkea
víedp/
- Afa?*iš Piíná -

y

d /%

Zo zápisníka
poiície
Dňa 1.6. pri obchôdzke
Stupavy hliadka spozoro
vala na námestí SNP ležia
cu pani. Jednalo sa o pani
B. z ul. Bezručovej, ktorej
prišlo nevoľno. Bola privo
laná sanitka, ktorá pani B.
odviezla do nemocnice.
Dňa 16.6. o 01.00 hod.
pri pravidelnej kontrole
Stupavy boli hliadkou na
ul. Hlavnej spozorované dve
podozrivé osoby sediace na
autobusovej zastávke pri
stánku Pe ha. Podozrenie
sa naplnilo. Po dlhšom sledo
vaní boli hliadkou prichy
tení pri drzom vlámaní sa
do novinového stánku pri
budove mestskej polície.
Išlo o páchateľov zo Senca,
ktorí už mali pri sebe
vrece cigariet. Tvrdenie,
že sú tuhými fajčiarmi im
nepomohlo. Páchatelia boli
zadržaní a odovzdaní hli
adke z OO PZ SR Zohor.
Dňa 17.6. o 20.20 hod
prevzala hliadka oznam
pani T. z ul. Slovenskej, že
pani D. hrubo uráža, neu
stále slovne napadá a vy
hráža sa jej. Po príchode
hliadky na miesto bola pa
ni D. upozornená na svoje
správanie. Po upozornení
sa utíšila, zmĺkla a v inci
dente asi už nepokračo
vala.
Dňa 17.6. o 22.45 hod
prevzala hliadka MsP tele
fonický oznam pána P. z ul.
Slovenskej, že pri budove
Lesnej správy a pri plote
fary sa pohybovali dvaja
podozriví muži. Muži pri
šli na ul. Slovenskú na vo
zidle Žiguli tmavej farby.
Po príchode hliadky boli
prekontrolované okolité
budovy, ktoré podozriví
muži zanechali nenaruše
né.

Pamäŕáŕe sa ešŕe? 7aA, ŕa&eŕo hni???/ padaH na nose poŕŕa, attŕá a

(foŕo; /. ŕvícaj

pripravilo
:p n p r ^ v u já /

ÍK,_,rXY
- r . 'j j í 't s r r /

a n e m č in y

-

v hane^Jéf:.i
KD od

Dňa 17.6. o 22.20 hod
prevzala hliadka telefoni
cký oznam pána B., že sa
na ulici pred reštauráciou
Mášťan bijú dvaja vojaci.
Po príchode na miesto bo
lo zistené, že bitkári sú
pod vplyvom alkoholu. Po
upozornení sa ukľudnili
a vybrali smerom k útva
ru. Pri kontrole poriadku
v meste ich hliadka opäí
stretla a opäí sa bili, pri
tom jeden z nich hľadal svo
ju stratenú vojenskú kniž
ku. Nebola nádej, že sa
prestanú bit, preto boli hli
adkou dopravení do ka
sární. Vojenská knižka sa
našla a bola odovzdaná
šťastnému majiteľovi.

- jednodňový zájazd na termálne
kúpaiisko
Vincov )es / pri Stádkovičove/
dňa 31.jú!a 1996
informácie v kancelárii KD aiebo
v Mestskej knižnici R. Mórica

MsKS pozýva na
Výročný sväíojakubský jarmok,
dňa 27. jú!a od 8.00 hod
pred Kuttúrnym domom
KuRúmy program

70°° - /armočná ď/vaď/o
k o r b á č *
7 5 °° -

F ra g m e n ŕ

76°°

- Vese/á muz/Áca
77°° - Fragment

Bohatá tomboia, občerstvenie, detský kútik, dobrá náiada
a nech nepršíi
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