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Privykáme trhovej ekonomike, ktorá
najvýraznejšie zmenita naše myslenie.
Vtáda trhu má takú situ a schopnost
presvedčif ľudí, že sa jej v tomto ten tažko
vyrovná napríktad múdra kniha atebo
vzácna skúsenosf. Vtáda trhu prináša vtádu
peňazí, ktoré sa stávajú univerzátnym
ekvivatentom, o ktorom môžu pochybovaí
ten básnici^ nepotepšiteľní ideatisti a
dobrovoľní askéti. Mince na miske váh
prevážia čokoľvek ktadené na tú druhú
misku. Napriek pesimizmu z reatity,stávajú
sa i pozoruhodné veci, ktoré odporujú
predchádzajúcim tvrdeniam. Občas, ako
ztaté zrnká v htušine, zažiaria skutky
vzbudzujúce úžas a úctu ako príklady
milosrdenstva, solidarity, podpory
a pomoci, teda skutky ľudskosti.
Ak sa zamyslíme a nájdeme si čas na
vnímanie života okoto nás, zistíme, že
realita nie je až taká ponurá. Zistíme, že
ľudí, ktorí konajú nezištne a mystia na
dobro jednotlivca i spotočnosti, nie je až
tak poriedko, aby sme mohti spokojne
prijat tvrdenie, že dnes sa neoptatí urobií
niečo ten tak, bez očakávania odmeny
atebo zisku.
Hoci sa bude zdat, že idem pripomínat
príliš všedný a nezaujímavý príklad, predsa
mi ten nedá, na začiatku mája, pred
sviatkom svätého Floriána, nespomenút
našich dobrovoľných požiarnikov.
Kedykoľvek začujem sirénu požiarnických
áut, mystím na tých, ktorí v tom okamžiku
musia byt v pohotovosti, musia byt
pripravení zasiahnut a riskovaf svoje
zdravie a možno i život. Prerušia prácu,
chvíle odpočinku a pohody v rodinnom
kruhu. Ponáhľajú sa tam, kde ich votá
povinnosť. Dobrovoľní požiarnici, verní
tradícii svojich predchodcov, chránia životy
a majetok svojich spoluobčanov.
Opakujem, dobrovoľní, pretože je na neuve
renie, že dnes, keď sa presviedčame, že
čas sú peniaze, dokazujú nám, že čas sú
aj minúty, rozhodujúce o osude ľudí.
Svätý Fiorián, dôstojník rímskeho
vojska, ktorý prijat kresfanskú vieru v čase,
keď krestanov prenasledovali, vrúcne
miloval Boha a verit v jeho situ a moc. Sitný
svojou vierou, jediným vedrom vody uhasit
horiaci dom. Nepýta) sa, čí dom horí,
mystet na povinnosí pomáhaf. Bez
myštienky pomáhaf, obetovat sa, neuhasia
nenávisf a vášne medzi ľuďmi ani všetky
vody tohto sveta.
-ps-
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Jar prišia aj týmto chodníčkom
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Zasadnutia mestského zastu
piteľstva, od voiieb v minutom roku,
sú vždy očakávané nieien ako
zasadnutie najvyššieho zastupiteľ
ského orgánu v meste, a!e tiež ako
rokovanie s výraznou výmenou
názorov na samosprávne kompeten
cie mesta. V každom prípade treba
uznaí, že sa na pôde zastupiteľstva
postupne vytvára snaha o presadenie
dem okracie, p iu raiity názorov
a rešpektuje sa i diferenciácia
pohľadov na riešenie závažných
probiémov života a perspektívy mesta.
Nedá sa upriet vážny záujem
posiancov, ktorí probiémy mesta
riešia v komisiách za účasti občanovneposiancov, m estskej rade a
nakoniec v mestskom zastupiteľstve.
Možno sa zdá tento proces zdĺhavý a
vyčerpávajúci, aie probiémy treba
riešit so všetkou dôsiednosfou a
vážnosťou, inak tomu neboio ani na
zasadn utí MsZ dňa 13.ap ríia.
Rokovanie začaio o 8.00 hod a okrem
obedňajšej prestávky sa rokovaio do
17.00 hodiny, kedy boio prerušené s
tým, že bude pokračovat 20. apríia.
Na programe rokovania bo!a ako
prvá kontroia ptnenia uznesení. Posianci
poveriti hiavnú kontroiórku, aby pripraviia
písomnú správu o pinení uznesení
prijatých MsZ od roku 1994. V správe
uvieďa rad neptnených a nešpinených
uznesení a úioh, ktoré sa týkaii viekiých
probiémov:- vymáhanie nedopiatkov
dane z predaja aikohoiu a tabakových
výrobkov., postup pri odpredaji
mestských bytov a príprava VZN o od
predaji bytov ich užívateľom., hospo
dárenie firmy DUSPAMA, ktorá je
poverená mandátnou zmtuvou správou
mestských bytov., doriešenie nájomných
zmiúv na majetok mesta a pozemky.,
vypracovanie koncepcie využitia objektu
zdravotného strediska atd. Po
objektívnom posúdení príčin nepinenia
prevažne závažných uznesení, postanci
nepinenie týchto úioh jednoznačne
pripísaii " na účet" toho,komu boti
adresované, prednostovi mestského
úradu.
Dôsiednosť v napĺňaní uznesení je
jednou z výrazných črt práce

väčších výhrad prijata fitozofia, že
predpo-kiadaných 23 mii korún príjmov
bude zo skiádky i so všetkými tažkostami
a do-padmi na život a bývanie občanov
žijúcich na Žeiezničnej,Dihej a Mierovej
zastupiteľstva a je to skutočne siiné
uiici i v okotí skiádky. iná situácia boia
predsavzatie, nakoľko jedine týmto
na daiší štvrtok, 20.apríia, kedy
spôsobom bude mat zmysei precízna
predniesoi riaditeľ MsPTS návrh na
formuiácia cieľov, ak sa od predsavzatí
úpravu ceny za vývoz škváry od firmy
dostane aj do života a pozitívne sa
OLO a.s. Bratisiava. Tu sa ukázaio, že
okoinosti sa veľmi rýchio menia a to, s
prejaví v praxi.
čím sme rátaii a považovaii za
bezprobiémové sa zo dňa na deň môže
Rozpočet - od vyrovnaného
stat veľkým probiémom. Firma OLO sa
k prebytkovému
začaia správat trhovo a vyhiásiia konkurz
na skiádkovanie odpadov. Už sa nepíše
Po prekonaní počiatočných probié
rok 1990, kedy stupavská skiádka, ktorá
mov a po prijatí rozpočtového provizória
tu existovaia už predtým ako neriadená
na [.štvrťrok ešte v decembri 1994, MsZ
a " divoká", boia široko-daieko jediná.
pristúpiio k schváieniu rozpočtu mesta
Za tých pár rokov, nie veľmi priaznivého
na rok 1995.
ekonomického vývoja obcí, pochopiii aj
Definitívnemu návrhu rozpočtu
v
iných obciach, že prevádzkovať
predchádzaii hodiny rokovaní finančnej
skiádku,
hoci za prísnych ekoiogických
komisie a mestskej rady. Niekoľkokrát
podmienok,
je pre obce biznis a možno
upravovaný rozpočet smerom k nižším
aj
jediný
zdroj
príjmov, ktorý umožní
výdavkom, aie zodpovedajúcim
rozvoj
obcí.
Tak
sa staio, že v okoií
predpokiadaným príjmom, kaikuiova!
Bratisiavy sa vybudovati datšie skiádky
s príjmami cca 46 mii Sk a s rovnako
a ponúkajú svoje siužby za zaujímavé
vysokými výdavkami.
a iukratívne ceny. Na túto skutočnosť
Pri príprave rozpočtu sa "za pochodu"
musí reagovať aj prevádzkovateľ
museia vyriešiťtransformácia Mestského
stupavskej skiádky, ak nechce prísť
podniku technických siužieb z rozpoč
o zákazníka a najmä o príjmy, na ktorých
tovej na príspevkovú organizáciu,čím sa
bohužiaľ stojí a padá ceiý investičný
výrazne zmenii súhrnný finančný vzíah
program mesta.
MsPTS na rozpočet mesta.
Diskusia k tomuto probiému boia
V
príjmovej časti je zarátaný aj príjem
búriivá. Oprávnené sťažnosti a kritiku
zo štátneho rozpočtu vo forme daní
občanov žijúcich na Koiónii, predniesii
z príjmu fyzických a právnických osôb
posianci za tento obvod. Dokonca boii
a podiei na cestnej dani, čo v reátnych
prítomní aj zástupcovia občanov žijúcich
čísiach predstavuje cca 880.- korún na
v tejto časti mesta, ktorí apetovaii na
jedného obyvateľa. Ostatné príjmy
zdravý rozum posiancov MsZ a upozorpochádzajú z viastných zdrojov a
niii, že sa obrátiii so sťažnosťami na
možností mesta (ešteže nejaké máme!).
štátne orgány, nakoľko sú presvedčení,
Schváiený rozpočet mesta na rok 1995
že hiučnosť a prašnosť spôsobená
je vyrovnaný v štruktúre príjmov
nadmernou frekvenciou nákiadných áut
a výdavkov vytvára zákiadné predsmerujúcich na skiádku a tiež charakter
pokiady pre zabezpečenie vecných úioh
odpadov, ohrozujú životné prostredie a
v rozvoji a samospráve mesta.
zdravie, tam žijúcich občanov.
Riaditeľ MsPTS, ktorý prevádzkuje
Skiádka odpadov - "z!3tá baňa"
skiádku, ubezpečii, že charakter
skiádkovaných odpadov nie je nebez
pečný a nákiadná sanácia skiádky je tak
Najväčší príjem do mestskej pokiadprecízna, že sa dodrží zámer, prijatý
nice sa i pre tento rok predpokiadai
bývaiým MsZ, smerujúci k rekuitivácii
z prevádzky skiádky odpadov. Príjmy zo
iokaiity Stupava-Žabáreň.
skiádky sú však viazané uznesením
Posianci po diskusii prijaii
MsZ na tzv. ekoiogickom účte, z ktorého
navrhovanú úpravu ceny za vyvážaný
peniaze môžu byt použité ien na
odpad, s tým, že k probiematike život
ekoiogické stavby (sanácia skiádky,
ného prostredia sa uskutoční stretnutie
kanaiizácia,vodovodné siete a pod)
s odborníkmi a ich závery budú
a v prípade súhiasu zastupiteľstva i na
smerodajné pre daiší postup MsZ.
iné účeiy. Vo štvrtok, 13. apríia, sa bez

DUSPAMA - naša správkyňa bytov
Na rokovaní MsZ boti prítomní aj
zástupcovia firmy DUSPAMA s.r.o., za
ktorých riaditeľ tng. Jajcaj predniesot
komentár k výstedkom hospodárenia
bytového a energetického hospodárstva
za rok 1994. Diskusia k predtoženej
správe satýkata spôsobu hospodárenia,
ptánovania väčších a investičných
výdavkov, nakoľko mesto mandátnou
zmiuvou poverito firmu správou bytového
fondu a mesto musí prípadný deficit
firme pokryť. Výhrady boti i k náktadom
na energie, na spôsob hospodárenia
s finančnými prostriedkami, ktoré firma
získava od odberateľov tepta a rad
datších otázok. V uznesení bo!o prijaté,
že pôžičku vo výške 500 tisíc korún
firma mestu spiatí do 30. apríta a na
sptácanie ďatšieho d!hu bude
vypracovaný sptátkový katendár.
Postanci predtoženú správu vzaii na
vedomie s tým, že bude vykonaná
kontrota hospodárenia firmy.
Správu o výsiedkoch kontroiy
predioží zastupiteľstvu
htavná
kontrotórka mesta.

kateľ stará aj o prostredie pred jeho
podnikom, či už sú to kvety atebo kríky
a stromy. Možno by sa postarati aj naši
podnikatetia, keby mati dostatok peňazí,
možno by ich niektorí našti práve v tejto
úľave.
Po diskusii sa htasovato o predtoženom návrhu, ktorý nebo),tak ako
v rade.schvátený, pretože ku schváteniu
chýbat jeden htas.
Zasadanie mestského zastupiteľstva
boto prerušené s tým, že bude pokra
čovať dňa 20. apríta. Okrem už predtým
spomínaného probtému určenia ceny za
sktádkovanie odpadu, rokovanie
pokračovato podľa schváteného
programu.
Správa o bezpečnostnej situácii

Správu predniesot náčetník Mestskej
potíciep. M. Morgenštern, ktorý vyzdviho!
spotuprácu a pomoc potícii zo strany
občanov pri oznamovaní trestnej činnosti.
V roku 1994 zasahovata MsP cetkom
404 krát, z toho v 299 prípadoch na
podnet oznámení občanov. V 97
prípadoch bot zásah MsP neúspešný,
pričom väčšinou išto ten o podozrenie z
Popiatok za predaj aikohoiu a
páchania trestnej činnosti. Pri zásahoch
cigariet na bode 8%
sa podarito zadržať 23 páchateľov, z toho
ten 6 boti občania Stupavy, ostatní
pochádzati z Bratistavy. Jednato sa
Návrh úpravy VZN č.6 - jej časti
0 popiatkoch z predaja atkohoiu
o krádeže benzínu, bicyktov a autorádií.
Traja páchatetia boti prichytení pri krádeži
a cigariet, bo) ďa!ším bodom rokovania
ptodín, štyria pri krádeži odstavčiat na ŠM.
MsZ. Podnikateľská komisia predtožita
MsP zasahovata i pri šiestich požiaroch,
návrh, aby bot poptatok znížený z 8% na
5%. Jedným z dôvodov bota i skutočnosť,
piatich haváriách vodovodu. Sedemkrát
že popiatok sa počíta z predajnej ceny
boto nutné privotať rýchtu tekársku
pomoc. V dvoch prípadoch bot nutný
a nie zo zisku, čím sa aikohoiické nápoje
1 cigarety predražujú. Pri porovnaní
okamžitý prevoz do nemocnice autom
s mestami v okotí, je v Stupave poptatok
mestskej potície. Na OO PZ SR Zohor
pomerne vysoký a jeho ptnenie značne
boto oznámených 158 prípadov, ktoré
zaíažuje podnikateľov pri reatizácii
sa týkati predovšetkým majetkovej
svojich zámerov.
trestnej činnosti. MsP zistita 195
V
diskusii odzneta kritika na adresu priestupkov, v 41 prípadoch bota udetená
chronických neptatičov týchto poptatkov
btoková pokuta v cetkovej sume 5100
korún.
(niektorí nezaptatiti od roku 1992), čím
sa stáva bezpredmetná akákoľvek úvaha
Najviac priestupkov sa týkato
o znižovaní poptatkov, ktoré nie sú
občianskeho spotunažívania, kde išto
sptnené. Ďatší navrhovati požiadať
predovšetkým o susedské a rodinné
Združenie podnikateľov o záruky, že si
spory. Porušovanie verejného poriadku,
podnikatetia, povinní ptatiťtento poptatok
predovšetkým nočného kfudu, nedovozaptatia. Padot i návrh, aby sa prijat
tené zabratie atebo znečistenie
podnet podnikateľskej komisie za
verejného priestranstva a dopravné
priestupky tvoriti najpočetnejšiu skupinu
podmienky, že "ušetrené" peniaze
pries-tupkov. V spotupráci s MsÚ sa
podnikatetia preukázateľne investujú do
podarito urobiť nápravu v dodržiavaní
skuttúrnenia prostredia htavne pred
svojimi zariadeniami, čo je napríktad
zátváracích hodín v bistre "Mitica", čo sa
ate nedá povedať o situácii v "Karkutke",
v Rakúsku samozrejmé, že sa podni

kde sa zatváracie hodiny, záväzné pre
cetú Stupavu dodnes nerešpektujú. Na
záktade vtastných poznatkov a sťažností
občanov žijúcich v okotí tejto reštaurácie
je pretrvávajúci stav neúnosný a v tejto
veci, ak sú MsP a mestský úrad" prikrátki"
zabezpečiť nápravu, musia sa hľadať
iné zákonné riešenia.
V
súčasnosti sa aktuátnym probtémom stávajú bezdomovci, ktorí počas
zimy prespávati v suterénoch bytoviek,
prípadne sa živiti drobnými krádežami
potravín z pivníc ich obyvateľov. Do
situácie bezdomovcov sa títo občania
dostati svojim pričinením a naše mesto
nie je pripravené riešiť probtémy ľudí,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prišti o
strechu nad htavou a prespávajú na
tavičkách.
Pre ďatšie skvatitnenie práce MsP
navrhot jej náčetník niektoré opatrenia,
predovšetkým ztepšenie informovanosti
postancov i občanov o činnosti potície
i o probtémoch, ktoré musia riešiť.,
zároveň treba zvýšiť dôstednosť pri
uptatňovaní zákonov, VZN mesta
a predpisov, aby tí, ktorí ich nerešpek
tujú, boti postihnutí mestským úradom
atebo štátnymi orgánmi.
Postanci potom diskutovati k probtematike, niektorí predtožiti na predchá
dzajúcom zasadaní MsZ dňa 2.3.
písomné interpetácie, týkajúce sa stavu
mestskej potície a ptnenia jej postania
i datších interných probtémov. Cetou
probtematikou sa bude zaoberať komisia
životného prostredia a bezpečnosti,
ktorej predsedom je postanec p.tng.Žiak.
Komisia podá zastupiteľstvu podrobnú
správu s návrhom opatrení, ktoré povedú
k skavatitneniu činnosti MsP v datšom
období.
VZN o verejno prospešných
stavbách
Z rokovania MsZ boti pre formátnoprávne nedostatky a nejasnosti stiahnuté
dva návrhy na prijatie VZN o vyhtásení
verejno-prospešných stavieb. Všeobecno-záväzným nariadením majú byť
vyhtásené stavby- kanatizačná sieť stokový komptex a sktádka odpadov
Stupava-Žabáreň.
Vymedzenie ptôch pre verejno
prospešnú stavbu bude podktadom pre
prípadné vyvtastnenie pozemkov, pokiaľ
nebude možné riešiť majetkovo-právne
vzťahy dohodou atebo iným spôsobom,
pokračovan/'e na nas/edujúce; strane

dokončenie z predchádzajúcej sŕrany

Športová ha!a
V sútade so zmtuvou o prenájme
športovej haty, predtožit zástupca TK
p.Vito Maroš správu o ptnení zmtuvy za
rok 1994. V správe sa uvádza, že
športovú hatu využívati na tréningy
a zápasy oddiety hádzanárskeho, teni
sového a futbatového ktubu.
Ďatej boti vyčistené prevádzkové
náktady a príjmy, s tým, že po vyrovnaní
prevádzkového schodku Tenisovým
ktubom, boti príjmy i výdavky vyrovnané.
V diskusii sa postanci pýtati na
možnosti využitia športovej haty občanmi
mesta. P. Maroš uviedot, že športovú
hatu využívati stupavské škoty a tiež
bota poskytnutá zdarma pre športové
podujatia tetesne postihnutých detí.
Postanci správu vzati na vedomie s
tým, že správu o ptnení zmtuvy, a nie
odpočet o činnosti TJ Tatran Stupava,
bude predktadať htavná kontrotórka.
Záver s prekvapením
Postanci sa na zasadnutí dňa 2.3.
uzniesti, že rokovanie MsZ bude trvat
najdthšie do 21.00 hodiny. Nakoľko boto
pár minút pred deviatou hodinou
a z programu zostávati interpetácie
postancov, diskusia a prijatie uznesenia,
vyvstata otázka ako ďatej. V tom dosí
ostro a kriticky vystúpi) postanec
p. J.Vatachovič a vyjadri) nespokojnosť
s postupom primátora a mestského úradu
pri vybavovaní písomných interpetácií,
ktoré ako pos)anec poda). Potom opusti)
rokovanie zastupiteľstva. Vzhľadom na
to, že pre toto zasadnutie bo) zvotený do
funkcie predsedu návrhovej komisie a
teda ma) predtožit návrh uznesenia,
nastata patová situácia, že rokovanie
skončíbez prijatia uznesenia, ktoré riešito
životne dôtežité probtémy mesta rozpočet mesta, rozpočty organizácií a
podnikov a iné. Rokovací poriadok takúto
situáciu nepozná a nerieši. Postanci sa
uzniesti zasadnutie ukončiť s tým, že
návrhová komisia predtoží návrh
uznesenia a postanci svojim podpisom
uznesenie schvátia.
Mestské zastupiteľstvo sa podľa
harmonogramu zasadnutí zíde dňa 25.
mája na riadnom zasadnutí.
Pavet Stezák
!ng. Jozef Ukropec

Príjmy (tis.)

(tis)

A.

Dane priame
daň z nehnuteľností
nedoptatky dane r.1994
daň z príjmu fyz.osôb
podiet na cest.dani
daň z príjmu práv.osôb

B

Príjmy z nakiadania s majetkom obce
príjmy z prenajatého majetku
prtjmy z tikvid.a predaja majetku

550
520
30

C

Odvody príspevkových organizácií

500

D

Príjmy z činnosti rozpočt.organiz.

E

Správne popiatky
poptatky za hracie automaty
správne poptatky

430
360
70

F

Miestne a ostatné popiatky
poptatky za psov
poptatky za užívanie VP
poptatky z ubytovacej kapacity
poptatok z rektamy
poptatok z predaja atkohot. a tabak, výrobkov

656
48
73
50
10
475

G

Vzfahy k mimorozpočt. prostr. EKO fond

H

Ostatné náhod, a dopi.príjmy
úroky z bankových účtov
ostatné
Zostatok účtu k 31.12.1994
Príjmy spoiu
Príjmy + Eko fondom

11 549
2 843
454
5 112
840
2 300

29 350
342
342
1 700
2 628
16 655
47 705

Výdavky
Výdavky príspevkovým organizáciám
/prevádzka + investície/
Mestské kanatizácie
Mestské kuttúrne stredisko
Mestský podnik technických stužieb
Mestské stravovacie stredisko

9 008

Výstavba a opravy miestnych komunikácií

2 200

553
2 269
5 520

666

oprava komunikácie FtMEX-Štúrova
úprava komunikácie Dzítečky
úprava križovatky Rímska-Matacká
úprava a asfattovanie - bežné opravy
výdavky na získanie majetku

600
100
500
800
200

investorská a projekčná činnosf

400

Územný pián mesta Stupava- dopiatok zmiuvy

382

Požiarna ochrana

249

Kiub dôchodcov

70

Kuitúra
pamiatková starosttivosť /socha Sv.Jána/
obradné siene,občianske a cirkevné obrady
pubtikácia o Stupave
Zdravotníctvo
jašte
zdravotné stredisko
- mzda,odvody /geriatr.sestra/
- opravy budovy
- energie

323
118
60
75
1 134
464
640
100
240
300

Sociátne zabezpečenie

210

Bytové hospodárstvo

182

Verejné osvetienie

700

1 633
Mestská poiícia
Súčasťou rokovania zasadnutia
mestského zastupiteľstva bota i probiematika
4 881
Samospráva mesta
prevádzkovania kúpatiska. Opát by sa daio
povedať, že je práve najvyšší čas, zaoberať
40
Teiesná výchova a šport
sa prevádzkovaním niečoho, čo minutý rok
hygienik nazvat" dve žumpy". Skutočnosť je
503
Príspevky organizáciám mimo správy mesta
taká, že sa kúpalisko môže prevádzkovať
3
- príspevok na údržbu vežových hodín
ten za predpoktadu, že vyhovuje určitým
500
- príspevky organizáciám na záktade konkurzu
normám, ktoré sú v tomto nekompromisné a
21 815
vefmi prísne. Veď v konečnom dôstedku ide
Neinvestičné výdavky spoiu :
nieten o rekreáciu a to za každú cenu, ate o
zdravie tých, ktorí sa v bazénoch kúpatiska
spoiu : 3 700
(tis)
okúpu. Terajší stav je z hľadiska hygieny ^ investičné výdavky
- optotenie cintorína -Mást
600
neúnosný, chýbajú brodiská, čistička a ohrev
-Jcrátke vodovodné spoje
1 400
prítokovej vody, čistička vody použitej,
/Žetezničná,Nová,Záhradná,Jitemnického, Marcheggská-Lipová, /
pretože chtórovaná voda sa vypúšťať
-uticaNaĎietoch
100
nemôže, chýbajú sociátne zariadenia.
- Amfiteáter (dokončenie)
400
Postednýmsprávcoma viastníkomkúpatiska
- výstavba komunikácie Stúrová
1 200
je mesto Stupava, ktoré vo svojom rozpočte
na kúpatisko pre tento rokvyčtenito finančné
(tis)
19 820
investičné výdavky ekoiogického charakteru:
prostriedky vo výške 40 tisíc korún, čo stačí,
(financované z EKO-fondu)
ako konštatovati niektorí postanci, ten na
kosenie trávy v areáti.
Htavný kanatizačný zberač B (ČOV-Žetezničná-Vajanského
Pretože problém sa rieši už niekoľko
-ktimatizačný sktad)
4 360
rokov, postanci dostaii prehľad riešenia
probtému kúpatiska tak, ako sa vyvíjal od
2 500
dostavba ČOV
roku 1991. Čitateľom ho prinášame v plnom
znení / vypracovata ho htavná kontrotórka
800
katotis
mesta p. tng.Jankovíchová/.
160
odkanatizovanie bytov na Žetezničnej ut.
18.3.1991
12 000
sanácia sktádky TKO
Na zasadnutí MsR podľa zápisnice,
- dobudovanie ochranného vatu
tajomníkTJ Tatran Stupava, p. Maroš navrhol
- vodné hospodárstvo sktádky
prevádzkovanie kúpaliska tetovýchovnou
jednotou a navrhot zrušiťexistujúcu zmluvu,
(tis)
23 820
investície EKO a ostatné spoiu :
vypracovať novú z perspektívneho hľadiska
na 5-6 rokov, nakoľko vzrástli náktady o 20(tis)
45 335
Výdavky spoiu :
30 tis.Sk. Mestská rada prevádzkovanie
(tis)
47 705
Príjmy spoiu :
kúpatiska TJ Tatran schvátila.
25.5.1992

TJ Tatran Stupava ako prevádzkovateľ
poukázat na zvýšenie cien energie,materiátu
i vody, čo pri neposkytnutí dotácie z mesta
neumožní kúpatisko prevádzkovať.MsR
rozhodta dotovaťkúpatisko z rozpočtu mesta
a zároveň doporučita pripraviť konkurzné
konanie na nového prevádzkovateľa.
19.4.1993

Mestská rada doporučita prevádzko
vanie kúpaliska TJ Tatran Stupava aj za
predpoktadu, že mesto poskytne príspevok.
Probtematiku doporučita riešiť komptexne
s výhľadom na reatizáciu krytého bazénu
s kotkárskoudráhou prostredníctvomverejnej
súťaže s tým, že mesto poskytne pozemok
bezodplatným prevodom. Mestská rada
konštatovala, že nebol predložený výstedok
hospodárenia kúpatiska.
18.6.1993

Primátor na zasadnutí mestskej rady
informoval o problémoch so zabezpečením
prevádzky kúpaliska / výhrady zo strany
hygienika, nefunkčné čerpadlo, zvýšená cena
energie,vody/. Aj napriek očakávaniu
zvýšených nákladov MsR rozhodta naďalej
kúpatisko prevádzkovať, s tým, že zvýšené
náktady sa budú hradiť z rozpočtu mesta.
14.6.1994

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva
primátorinformovat, že na záktade vyjadrenia
okresnej hygieničky sa prevádzka kúpatiska

zastavuje. Postanci konštatovati, že
probtematikukúpaliskatreba riešiťkomplexne
a perspektívne. To znamená, že areál
kúpaliska treba daťdo dlhodobého prenájmu
takému záujemcovi, ktorý okrem toho,že
bude kúpalisko prevádzkovať, vybuduje krytú
plaváreň. Zo strany mesta je potrebné
zabezpečiť
budúcich
možných
prevádzkovateľov, ktorí predtožia ponuky a
na ich základe MsZ vyberie najvhodnejšieho
záujemcu.
9.2.1995

Primátor na zasadnutí mestskej rady
upozorni! na nutnosť doriešenia
prevádzkovania kúpaliska v roku 1995
a v budúcnosti. Konštatoval, že pri riešení
treba rátať s vybudovaním krytej plavárne,
rekonštrukciou otvorených bazénov
a výstavbou kolkárne resp. ďalších stužieb.
Zároveň bolo doporučené, aby budúci
prevádzkovateľprešiet výberovým konaním.
MsZ sa bude probtematikou zaoberať až po
prerokovaní návrhu v komisii spoločenských
potrieb, resp.finančnej komisii a HK.
Materiát.by mat obsahovať atternatívy, či
objekt kúpaliska predať, resp. prenajať
budúcemu prevádzkovateľovi atebo
vybudovať nové kúpalisko v inej lokatite
Stupavy.

Niektorí poslanci dôrazne žiadali urobiť
rozhodné kroky, ktoré by viedti k otvoreniu
kúpatiska, pretože skúsenosti z minulého
rokua kritikaobčanov, predovšetkým rodičov
detí, ktoré sa kúpati cez prázdniny
v "šutrovniach" v btízkomokotíatebodokonca
v zámockomrybníku, v ptnomrozsahu padala
na hlavy "otcov mesta" sediacich v
zastupiteľstve. Napriek oprávnenosti kritiky
v tomto smere, bohužiaľ ekonomická realita
je taká, očom svedčí aj postup zastupiteľstva
v minulosti, že hlavným problémomkúpaliska
boli a sú peniaze, ktorých boto z roka na rok
treba stále viac a viac.
Z diskusie vyplynuto, že pre tohtoročné
sprevádzkovanie kúpaliska sa musia urobiť
také opatrenia, aby v tete fungovati aspoň
dva bazény -detský a stredný, s tým, že sa
odstránia závady uvedené hygienikom, ktorý
na kúpalisku vykoná kontrolu dna 27.apríta.
Podnikateľská komisia pri MsZ dostata za
úlohu vypracovať návrh podnikateľského
zámeru na využitie areátu letného kúpaliska,
ktorýbude podktadompre vyhlásenie verejnej
súťaže na jeho reatizáciu. Takže vážení
občania, podnikatelia, bohaté firmy, mesto
vám ponúka podnikateľský zámer a možnosť
investovať!
My, ostatní, sa možno stretneme na
"šutrovni".
-ps-

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

par.3 odst. 1 sú rozpísané základné
60.- korún za kubický meter, rozloženie
útohy obecnej polície a to sú:
veľkoobjemových kontaj-nerov po
-zabezpečuje verejný poriadok v obci,
Stupave v počte 19 kusov a dotácia na
-chráni majetok obce a občanov pred
vývoz splaškov zo septikov a žúmp od
poškodením,zničením, stratou alebo
občanov z domácností 251,-korún za
zneužitím,
cisternu.
V
roku 1994 to predstavovalo - dbá o ochranu životného prostredia
v obci,
výdavky vo výške 309 tisíc korún za
- dbá o dodržiavanie poriadku,čistoty
vývoz veľkoobjemových kontajnerov
a hygieny v uliciach, iných verejných
a 350 tisíc korún dotácia na vývoz
priestranstvách a verejne prístupných
splaškov. í napriek tejto vysokej sume
miestach,
a ústretovosti mesta k občanom,
- vykonáva všeobecne záväzné
pozitívny výsledok nie je až taký
nariadenia obce, uznesenia obecného
výrazný, ako by sme očakávali.
zastupiteľstva a rozhod-nutia starostu,
Uvediem zopár príkladov:
- ukladá a vyberá v blokovom konaní
- veselo pokračuje vynášenie odpadu
Vážení čitatetia Stupavana a es
pokuty za priestupky ustanované
z domácností na bytovkách deťmi,
teticky cítiaci obyvatelia Stupavy.
osobitnými predpismi a tiež za
ktoré si nevedia otvoriť kontajner a
Obraciam sa na Vás s prosbou
priestupky proti bezpečnosti a ply
vysypú odpad na zem, prípadne
o pomoc a taktiež i z dôvodu vnú
kontajner nezavrú a odpad roznáša
nulosti cestnej premávky spáchané
tornej potreby vyjadriť svoje pocity
neuposlúchnutím zákazu,ktorý vyplýva
vietor po okolí.,
a postrehy zo Stupavy a tieto aj
- občania sypú odpad pri veľko
z miestnej úpravy cestnej premávky,
dokumentárne Vám predložiť. Tieto
objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje
objemových kontajneroch priamo na
fotografie a poznámky, Vám predosobitný zákon,
zem, v mnohých prípadoch i vtedy,
ktadám ako občan, posianec MsZ
- oznamuje príslušným orgánom
keď nie je plný.,
v Stupave i ako riadite)' MsPTS.
- sypanie odpadu záhradkármi
porušenie právnym predpisov, ktoré
Problematika, ktorou sa chcem
i občanmi z rodinných domov za plot
zistí pri plnení svojich úloh a ktorých
zaoberať je vzhľad a čistota mesta.
svojich záhradok na verejné
riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.
Tento probtém je veľmi rozsiahty a
priestranstvá.,
Pre posúdenie napinenia základ
týka sa tikvidácie komunálneho
- vypúšťanie odpadu zo septikov a
ných úloh a prístup k ich riešeniu
odpadu, odpadu z drevín a zelene,
žúmp priamo na uticu.,
predkladám na zváženie, že v roku
odpadu z poľnohospodárskej činnos
-odstavovanie vrakov automobitov pri
1994 Mestská polícia čerpala
ti,skládok materiálu na verejných
poľných cestách, v tesoch, na
z rozpočtu mesta 1.327 tisíc korún.
priestranstvách, dlhodobého parko
miestnych komunikáciách atď.,
Podľa informácie od náčelníka
vania traktorového a strojového parku
- parkovanie na verejnej zeleni
mestskej polície, riešili blokovou
na trávnatých plochách, tikvidácie
- tvorenie divokých skládok odpadu
pokutou priestupky za cca 5 tisíc korún
starých automobilových vrakov,
- sypanie odpadu do potoka
za rok. Riešenie poriadkových
vypúšťania spíaškov na komunikácie.
- zahadzovanie papierov na všetkých
priestupkov a ich postúpenie na úrady
Zároveň chcem naznačiť spôsoby ako
priestranstvách a datšie iné príklady.
štátnej správy mi nie sú známe ani
týmto problémom a neduhom
Odstránenie tohto stavu je možné
v jednom prípade.
predchádzať.
len v súčinnosti s občanmi mesta
Požiadavka dotácie na činnosť
V
prvom rade si treba uvedomiť, že príkladnou výchovou svojich detí, ate i
mestskej polície na rok 1995 je 1.633
seba samotných, neprižmu-rovaním
tisíc korún. Môžeme očakávať skvalit
pôvodcom odpadu je z 95% občan, či
očí nad nedbanlivosťou ostatných
nenie jej práce ?
z rodinného domu alebo majiteľ stavby,
ľudí,ale i vzájomným upo-zorňovaním
Verím a som presvedčený, že
záhrady, podnikateľ. Odpad je
sa.
Potom
bude
možné
spoločnými
aspoň
časť občanov pochopila zmysel
produktom akejkoľvek činnosti
silami
docieliť
čistotu
mesta
a
priľahlých
môjho
príspevku a nutnosť pomoci zo
a produkujú ho občania Stupavy
plôch.
strany
občanov. V opačnom prípade
a návštevníci mesta.
Taktiež
musím
vysloviť
kritiku
na
adresu
len
veľmi
ťažko budeme môcť v plnom
Mesto Stupava prijalo v roku 1991
spolupráce
s
Mestskou
políciou,
ktorá
rozsahu zabezpečovať čistotu a údržbu
nasiedovné opatrenia - úložné za
bola zriadená v zmysle zákona SNR
mesta a blízkeho okotia Stupavy.
odpad pre občana mesta na skládku
č.564/91 Zb o obecnej polícii v znení
Justín Miština,
odpadov Stupava-Žabáreň je zdarma,
zákona NR SR č.250/94 Z.z. kde v
riaditeľ MsPTS
za odpad z podnikateľskej činnosti

Je ŕo oŕázka a/ebo výzva ? Zvyk//
sme s/ kr/ŕ/zovafnepor/adok oko/o nás
a ŕi/ádáme v/nn/lka. K/ad/eme s/ oŕázku,
ako je ŕo možné, že bez povš/mnuf/a
nám bujnejú č/erne sk/ádky odpadov,
pr/Yom vývoz smeŕ/'a na sk/ádku je pre
občanov Sŕupavy zdarma, na mnohých
m/esŕacŕ) sú um/esŕnené veľko
objemové konŕajne/y - opáf zdarma.
Sme zŕi/ckan/ a/ebo pobod/ní urob/ŕ
n/ečo pre ž/voŕné prosŕred/e v našom
najb//žšom oko//? Pr/nášame Vám
názor r/ad/ŕe/á Mestského podn/ku
ŕecŕin/ckých s/už/eb p. J.M/šŕ/nL/.

"Už som dolúžilo..." - automobilový vrak na prístupovej ceste k "Co ked mám mauý dvúr." -skládka materiálu a strojno-traktorový park
bývalému melioračnému domčeku
na Novej ulici.

"No a co? Ešče mňa to nevytápja."
- zasypaný kanál pred stavbou rodinného
domu na Bernolákovej ulici.

A. ked nesneží môže byt bielo." - výsledok
po návšteve detí v zberných surovinách

"MsP - šak my sme tam nebyli." - po stavebnej úprave garáží za MsP.

"Proč puacit, zas sme ušporovali sebje 83.- Sk
a mjestu ceuý príspjevek." -vypúšfanie splaškov
zo septikov a žúmp na Novej ulici

"Šak to išuo na cinter." - odber zeminy z cholerského cintorína Pod
Kremenicou.

"Šak ie spredu pjekná?" - Sládkovičova ulica

"Je to za humnama, táj k nám nikdo nechodzí." - konča záhrad zo Stádkovičovej ulice

F - 4?

Zvyk// sme s/ porovnáva? našu
prítomnosťso ž/votom na Západe. Máme
opäť pr/k/ad, fenfokráf povzbud/'vý až
vzbudzujúc; záv/sť. Môžeme /mzáv/d/ef
č/sfofu, upravené parky, fungujúce
verejné osvef/en/e, prosbe všetko sa zdá
byť f/p-top. Nejeden S/ovák, ktorý ma/
možnosť ž/f d/hš/u dobu v Nemecku
a/ebo vo Švajč/arsku, pod/á v/asfnej
skúsenosf/ ŕvrd/', že fam s/ občan/a
nemôžu dovo//f byf nepor/adn/.
Jednoducho by /m oko//e da/o najavo,
že porušujú písané č/ nepršané pra v/d/á
spo/unaž/van/a, ktoré sa fam nechápu
/en ako dodrž/avan/e nočného poko/a,
a/e v ce/om komp/exe vzťahov
a správan/a sa. Domový odpad sa
samozrejme separuje a ŕr/ed/
v domácnosŕ/ a je fo pov/nnosť pre
každého /Jed/nou mof/vác/ou, prečo fo
rob/f je pr/sna pokufa, ak sa z/sŕ/', že fo
fak nerobíte. Osveta- neosvefa,
pravdepodobne sa nedá donekonečna
/en presv/edčaf a vychovávať
k uvedome/osf/. Okrem pokufy fu sZ/ne

pôsob/prísne oko a m/enka najb//žš/eho
oko//a. Sused/a sú navzájom nafo/ko
zdvor//f, že Vás pož/adajú, aby sfe s/
pozb/era// opadané ovoc/e spod sfromov,
prefože ovoc/e začne hn/f a pr//áka osy,
kforé budú obfážovaťaj Vaš/ch susedov,
nehovor/ac o fom, že s/ máfe včas
pokos/f a zbav/f bur/ny frávn/k a preboha
/en ho nekosfe v nedeľu, keď budefe
maf čas, prefože pobúr/fe všefkých,
kfoh nedeľu považujú za deň pokoja a
odpoč/nku. Vš/mavosfoko//a napomáha
vychovávať oveľa úč/nnejš/e než
bombasf/cké kampane. Treba však
povedať, že ce/ý sysfém nak/adan/a s
domovým odpadomje ve/m/premys/ený
až do fázy využ/f/a druhofných odpadov.
Má feda zmyse/ a pr/náša /ekonom/cký
efekf. Podobne je fo / v pr/pade chovu
mač/ek a psov. Lopatka, mef//čka a sáč/k
na výka/y sú nuŕným vybaven/m každého
maj/fe/á psa na /ch prechádzke parkom.
L/ nás stačí p/eskov/sko frebárs / na
defskom /hr/sku a/ebo pr/amo v areá//
materskej ško/y. Náš m//áč/k vykoná

B!ahože!anie
Zákiadná umeiecká škoia btahožeiá novoprijatým žiakom
na odborné umetecké škoty
Mirke Žierikovej - Konzervatórium Bratisiava
Ondrejovi Škrovanovi - Divadetné dieine - scénické
výtvarníctvo
Pavtovi Škrovanovi - Divadetné dieine - ziatník-šperkár
Žeiáme im v ďaišom štúdiu i v osobnom živote veľa
úspechov.
veden/e ško/y

B!ahože!ania k 35.výročiu za!oženia
Zákiadnej umeieckej ško!y v Stupave
Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor,
dovoľte, aby som Vám poďakova! za Vašu vysoko
profesionátnu pedagogickú a umeteckú prácu, ktorú venujete
výchove taientovaných detí a miádeže nášho mesta. Výstedky

potrebu a čo na fom, že sa v fom p/esku
budú hrať def/ /?
Samozrejme, že / fam fungujú
fechn/cké s/užby, kforé udrž/avajú mesto
vpor/adku, avšak občan/a s/uvedomu/u,
že pen/aze na údržbu č/sfofy mesta /dú
z /ch daní, z ba//ka peňazí, kforé by bo/o
možné použ/ť /na n/ečo /né. U nás sme
s/ poma/y zvyk//, že fechn/cké s/užby
č/sf/a n/e/en chodníky a/e aj vjazdy do
rod/nných domov, kos/a frávn/ky a pod.
/ch sústavná sfaros//vosť o centrum
Stupavy, zb/eran/e pap/erov oko/o
bytoviek /nšp/ruje mnohých občanov k
revo/fe a fo v fom zmys/e, že aj on/ budú
pasívne čakať, kedy sa za mestské
pen/aze urobípor/adok /pred /ch domom.
Tak sme sa nauč/// čakať a pýtať sa,
prečo n/e aj nám a kedy už konečne
prídu. A fak ch/apc/ v pomarančových
un/formách, f/ač/ac/ káru, sú všade
očakávaní Lenže potom aj tempo akým
dobehneme obd/vovaný Západ, bude
záv/s/eť od rých/osf/ káry...
-ps-

Vašej škoiy reprezentujú Stupavu na mnohých cetosiovenských
i medzinárodných sútažiach a ocenenia z nich sú najtepším
uznaním a ohodnotením Vašej práce. Pôsobenie Vašej škoiy
významne ovptyvniio kuitúrny život v našom meste a sme na
Vašu škoiu oprávnene hrdí.
Žeiám Vám veľa tvorivej inšpirácie, výborných pedagógov
a taientovaných žiakov.
/ng. ánton Daráš, pr/máfor mesta Stupava

Čaro metódie,krása umeieckého dieia - to sú fenomény,
ktoré dokážu preniesť čioveka z uponáhľaného a nepokojného
sveta do sveta mieru,iásky a pokoja.
Ďakujeme Vám , že dokážete viest naše deti k tomu, aby
vnímati túto nádheru a vedeti ju rozdávať aj svojmu okoiiu.
B!ahože!áme Vám k Vášmu jubiieu a prajeme do ďaišieho
rozvoja veťa síi a prostriedkov, no najmä vynikajúcich učiteľov
ažiakov.
Ood/čovské združen/e pr/ ZL/Š v Stupave
Keď dovoiíme múzam ovptyvnit náš život,nájdeme v ňom
nový zmysei.

Srdečné btahožetanie a vďaka preto patrí pedagógom,
ktorf sa za 35 rokov trvania ZUŠ v Stupave vystriedati na tejto
škote. Ceté toto obdobie učiti naše deti spoznávať krásu
umenia. Pod ich vedením dosiahii nejeden veľký úspech.
Svojou tvorivou prácou ovptyvniti aj nás a kuttúrny život
v našom meste.
Veľa ďatších úspechov prajú rodičia žiakov ZUŠ.
p. Ľ. L/eskovská
Vážený pedagogický zbor ZUŠ,
ako sochár pomaty a trpeztivo opracúva kameň, aby
svojmu dieiu napokon vdýchot život, tak i Vy, svojou nesmiernou
trpeztivosťou a obetavosťou vediete mtadého čtoviečika po
krôčikoch do sveta hudby a každému Vášmu absotventovi
vttáčate do života nezmatzateľnú pečať krásy a tásky k
umeniu.
Spomínam s táskou na roky prežité vo Vašej škote a na
svojich pedagógov p.Dómcovú, p.Horváthovú- Cakiovú,
p.Krajčovičovú a datších. Naučiti ma vnímať hudbu,jej situ,hĺbku
i rozmery.
To, čo odovzdávate deťom je memerateľná vetičina. Vašu
bezodnú tásku k deťom je cítiť na každom kroku - vo Vašom
miiom privítaní, v úsmeve a najmä vo vašej práci. Láska k
deťom je vratná, takže ju cítiť aj v detskej tvorbe a v tom, čo
zasa Vám a viastne nám všetkým odovzdávajú Vaše deti na
vystúpeniach, koncertoch, súťažiach a iných podujatiach.
Za Vás nehovoria stová, aie úspechy, tie nespočetné
ocenenia,ktoré získati Vaše deti na súťažiach- už
i v cetosvetovommeradte.
Dodnes sa mi páči atmosféra škoty -nevzdávate sa,bojujete
s probtémami a víťazíte. Aj to je krásne, že dodnes nazabúdate
na nás, Vašich bývatých absotventov a pozývate nás medzi
seba.
Za všetkých,ktorých ste naučiti mitovať hudbu, umenie a
krásu,Vám chcem vyjadriť veľkú vďaku a k vzácnym 35.
narodeninám našej-Vašej ško!y Vám chcem popriať veľa
šťastia,zdravia,sít,optimizmu a najmä veľa úspechov vo vašej
práci...
Vaša býva/á ž/'aď< abso/venfka Eva Obžerová

Vážená pani riaditeľka, vážený učiteľský kotektív,
dovoľte,aby sme Vám pri prítežitosti 35. výročia vzniku
Záktadnej umeteckej škoty v Stupave vystoviti poďakovanie za
prácu,ktorou ste rozvíjati a naďatej rozvíjate umetecké v!ohy
stupavských detí.
Žetáme Vám,aby ste ma!i radosť z úspechov svojich
zverencov,aby ste maii dostatok sít pri napĺňaní svojich cieľov.
Predstavenstvo Ces/aserv/su a.s.
Ranná mtadosť každého čtoveka sa spája so
škotou,učiteľmi, spotužiakmi,zážitkami.Sú rôzne druhy škôt,
ate najmä také, do ktorých musíme chodiť a také, do ktorých
chodiť chceme. A práve medzi tie druhé patrí aj dnešná
jubitantka - Záktadná umetecká škóta v Stupave.
Dovoľ, mitá škóta, aby som ti za všetkých absotventov
zažetata ešte dthý.dthokánsky život. Aby si aj naďatej mnohým

prinášata radosť z hudby, tanca, spevu. Žetám ti dobrých a
trpeztivých učiteľov, nadaných a usitovných žiakov.
Žetám Ti teda všetko najtepšie!
Bohdana Suchá
V piatok 17.3.95 sa konat v DK Stupava jeden z ďatších
verejných koncertov žiakov ZUŠ Stupava,ktorá v tomto roku
ostavuje 35.výročie svojho vzniku.
t ja som sa ho zúčastnita. Ako bývatá žiačka som si matne
spomínata na účinkujúcich, ktorých si pamôtám ako matých
žiačikov a uvedomita som si, aký veľký pokrok odvtedy
urobiti.Urobiti ho vďaka svojim pedagógom a ich húževnatosti,
ktorí ich krôčik za krôčikom oboznamovati s hudbou, so
spevom, s krestením, či pohybom. Venovati sa im, zasväcovati
ich do tajov hudby, umenia,vytvárati atmosféru kľudu a
spokojnosti. Nepamätám si ich, že by boti zamračené atebo
nahnevané. Práve naopak. Povzbuditi nás,pochvátiti a hneď
sme mati tepšiu nátadu a chuť do práce. Tešiti sme sa na ďatšiu
hodinu. To je veľká výhody tejto škoty, pretože sem chodia
žiaci, ktorých táto škóta baví a robia to, čo robiť chcú. Ate ešte
väčšou výhodou je to, že tu učia pedagógovia, ktorých táto
práca baví,ktorí dávajú zo seba maximum,pretože vidia záujem
z druhej strany. Nepozerajú na to, že už " padta " a nik im to
nezaptatí. Atým by som chceta vyjadriť svoj obdiv a úctu,pretože
to nedokáže každý. Ak by som mata menovať všetkých,boto
by to nekonečné, ate aspoň tí,ktorých si pamätám: p. riaditeľka
Htadíková, p. riaditeľDrtička, p. uč.Krajčovičová, p.učiteľKvietik.
Cetému pedagogickému zboru ZUŠ Stupava najmä p.
riaditeľke Ďurecovej, p. zástupkyni Gerbotzovej, pp.učiteľkám
Utickej, Nezníkovej, Dzianovej, Stezákovej.
V mene všetkých bývatých žiakov žetám cetému
učiteľskému kotektívu veľa chuti a etánu do ďatšej práce a veľa
príjemných umeteckých zážitkov.
Soňa Urban/čová
Vážená pani riaditeľka, vážený učiteľský kotektív!
Pri prítežitosti jubitea Vašej škoty si isto mnohí absotventi
spomínajú na svojich pedagógov,ktorí ich viedti cestou
poznania,dávati im záktady umenia, na ktorých mohti stavať
atebo využiť ich pre potešenie v kruhu svojich najbtižších.
Jedným z nich som i ja.
Ďakujem Vám i touto cestou za seba i za svoje deti a žetám
Vám pevné zdravie a veľa sít pri Vašej ušľachtitej práci.
Mrcha/ Šfoŕfa

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogicko-umetecký
kotektív,
tridsaťpäťročná existencia Vašej škoty sa významne
zapísata do kuttúrneho a spotočenského života nášho
mesta.Mnohopočet.tý zástup Vašich absotventov, z ktorých
nejeden zveruje do Vašich rúk i svoje deti, je presvedčivým
dôkazom kvatity a úspešnosti Vášho snaženia.
Vaša škóta dáva deťom čosi neoceniteľné navyše. Do
batôžka na cestu životom vktadá s notovým papierom, štetcom
a uhtíkom tásku k umeniu a túžbu po kráse. Ruky, ktoré sú
cittivé ku kráse, sú rukami dobrého čtoveka. Prajeme Vám,
aby ste vychovati veľa dobrých a krásnych ľudí.
Prajeme Vám veľa tvorivých sít a umeteckých úspechov!
ko/eMv pracovn&ov MsKS Stupava

Mestský úrad v Stupave, MsKS
v Stupave a Záktadná organizácia
Stovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Stupave pripraviti
Cetomestskú spomienku pri prítežitosti
50. výročia ostobodenia Stupavy
Sovietskou armádou. Dňa 4. apríta sa
v zasadačke mestského úradu pri tejto
prítežitosti uskutočnito stretnutie
občanov. Príhovory pri prítežitosti
ostobodenia predniesti primátor mesta
tng.Anton Daráš a predseda ZO SZPB
v Stupave Dr.Vojtech Mader.
V
príhovore p.primátor okrem iného
povedat:
" Pripomíname si udatosti, ktoré od
prítomnosti oddeťuje potstoročie bohaté
na potitické a spotočenské zmeny, ktoré
viedti k vývoju názorov a hodnotení
udatosti druhej svetovej vojny. Veď
svet, ktorý spojitá myštienka boja proti
fašizmu, spoiočnej túžby obnovif mier,
Sovietskych vôjsk od východu smerom
správne. Dôstedky týchto udatosti si
tento svet bot skoro potstoročie rozdetena Bertín koordinovaný s postupom
ný na Východ a Západ, na dva protisebe
pretrpeta väčšina obyvateľstva a nebota
spojeneckých vôjsk. Vytúžená stoboda
postavené spotočenské , potitické a
ušetrená vojnového vyrvaru a tragických
prišta z Východu a vybojovata ju
vojenské systémy. Historici a je to ich
skúseností vojnových čias.
Sovietska armáda . Táto historická
postaním, systematicky objasňujú a
Ľudia na svojej ceste za poznaním
skutočnosť je reatitou a hoci v
vedecky vysvetfujú historické udatosti
prešti katváriu utrpenia, aby pochopiti
budúcnosti ovptyvnita vývoj v našej
druhej svetovej vojny a pátrajú po
hrozný omyt a zverstvo fašistickej
krajine, z hľadiska druhej svetovej vojny
objektívnej historickej pravde.
ideotógie. Bohužiaľ nebota to postedná
je pozitívnou historickou skutoč-nosťou.
Výstedkom druhej svetovej vojny
katvária.
Občania nášhu ^ esta vítaii
nepopierateťne bota porážka totatitného
V
tejto súvistosti si pripomíname ostoboditeťov, vítati porážku fašizmu
fašistického systému a ideotógie a
obete a vojnové strasti občanov nášho
a koniec vojny a boti vďační
obnovenie mieru vo svete, ktorý prešiet
mesta. Spomienky na vojnové roky
ostoboditeľom. Sovietske vojská, ktoré
po tejto vojne vývojom predurčeným
ešte štáte ožívajú v pamäti staršej
postupne ostobodzovati stredo
víťaznými mocnosťami.
generácie a nemati by zostať bez
európsky priestor, unavené, ľudsky
Druhá svetová vojna priniesta
povšimnutia a záujmu i súčasných
vyčerpané postupovati s vedomím, že
s utrpením, genocídou a poštiapaním
generácií, ktoré môžu pochopiť vojnu
v ich vtasti už vojna skončita, že riskujú
všetkých ľudských zákonov skúsenosť,
ten rozumom, nemôžu ju však precítiť.
svoje životy za ostobodenie krajín
že spojenie sít, bez ohľadu na ideotoNemožno pri tejto prítežitosti, ak sa
a národov ďateko od svojej vtasti
gické rozdiety, v mene záchrany ľudstva
skutočne snažíme o objektívny pohľad
a svojich rodín, že bojujú za stobodu
dokázato poraziť fašizmus a jeho
na
vojnové
roky,
zabudnúť
aj
na
obete
iných a možno za iných potožia svoje
nositeľov.
genocídy
a
antisemitizmu.
V
Stupave
v
životy
.
Veľká potitika, ktorá svojim dopadom
Prirodzene, nerozhodti o tom sami,
roku 1942 žito okoto 300 občanov Židov,
najviac postihuje tých dote, tých , ktorí
rozhodti o tom potitici a ich potitické
tch osud, tak podobný osudu všetkých
ju nemôžu ovptyvnif, priamo postihuje
záujmy a ambície, ate v konečnom
európskych Židov, nemôže nechať
najširšie masy obyvateľstva, ktoré
dôstedku obete a svoje životy prinášati
nikoho ľahostajným. Vytratiti sa z našich
znáša jej dôstedky. Ak si pripomíname
masy vojakov. Z tohoto pohľadu si
utíc,
vytratiti
sa
zo
života
nášho
mesta
výročie ostobodenia, nesmieme
vysoko vážime a ceníme hrdinstvo
a vytrácajú sa i z pamäti. Zostati ten
zabudnúť na obete a strasti, ktoré
Sovietskej armády.
hroby ich predkov.Násitie a ztočiny
prinášaio civitné oby-vateľstvo.Ako píše
Obrovské straty pri ostobodzovaní
vykonané
na
Židoch,
strata
občianskych
kronikár, občania s radosťou privítati
našej
vtasti nás zaväzujú nikdy
práv, majetku, ich násitná deportácia a
výstedky mníchovskej dohody a neskôr
nezabudnúť
na tých, ktorí nám priniesti
fyzická
tikvidácia
sú
súčasťou
dejín
i
disciptinovane podporovati potitiku
stobodu. Napriek päťdesiatročnému
nášho mesta. Pripomíname si ich osud,
spotupráce s hitterovským Nemeckom.
časovému odstupu, napriek prehod
pri tejto stávnostnej prítežitosti, aby
Kronikár pod vptyvom panujúcej
nocovaniu histórie a novému pohľadu
sme
sa
sami
nestati
krátkozrakými
pri
ideotógie a potitiky zapísat pre budúce
na dejiny, nie je možné ani prijateľné,
pohľade na vtastnú minutosť.
generácie, tak ako vždy predtým
spochybňovanie a podceňovanie
Jar roku 1945 prinášata so sebou
a mnohokrát potom, to čo sa
významu
a historickej útohy, ktorú
nádej
skončenia
vojny
a
btízkeho
mieru,
vyžadovato, to čo sa v danej chvíti
zohrata
Sovietska
armáda pri ostoboistotou pre túto nádej bot rýchty postup
zdato byť vtastenecké a historicky

ŕž
ate mati by sme si v tichej spomienke
dzovaní Európy a porážke fašizmu v
uctiť pamiatku tých, ktorí za našu
druhej svetovej vojne."
V
príhovore dr. Vojtech Madera stobodu obetovati to najdrahšie čo mati
-svoje životy."
odzneto okrem iného i nastedovné :
Spomienka pokračovata pri pomníku
" Jar roku 1945 nebota pre nás ten
padtých
pietnym aktom. Za mesto
jar katendárna, ate aj jar našej stobody.
Stupava
potožiti
veniec vďaky primátor
Tak ako katendárna jar prebúdza cetú
mesta
a
postanec
tng. Ukropec.
prírodu k novému životu, tak pre nás jar
Kytice k pomníku padtých potožiti
1945 priniesta nový stobodný život.
zástupcovia ZO SZPB a ZO KSS.
Pred 50. rokmi v noci zo 4. na 5. apríta
Zástupcovia komunistov potožiti kvety i
začato ostobodzovanie nášho mesta.
k soche kpt.Jána Nátepku.
Začatí sa prvé prestretky v Stupave a v
okotí. Z kopcov Matých Karpát cez
park a po Novej utici prenikati do mesta
jednotky prieskumu a prvého stedu
Červenej armády. Na znak úcty a vďaky
za ostobodenie obecné zastupiteľstvo
rozhodto, aby sa utica, po ktorej prišti
do Stupavy prví ostoboditetia
pomenovata uticou 4. apríta. Dnes sa
už tak nemenuje. Pri ostobodzovaní
Stupavy padto 31 prístušníkov ČA,
medzi nimi aj traja pochovaní na Obore.
Áno, nesmieme zabúdať. Naše
Stovensko najmä východné a stredné,
naptno zažito hrôzy výčinov fašizmu.
Zostati spomienky, ktoré v týchto dňoch,
vo viacerých našich dedinách a
mestách, pri päťdesiatročnom výročí
konca týchto tragédií, nástojčivo ktopú
na srdcia tých,ktorí prežiti. Už nikdy
viac sa nesmú opakovať hrôzy vojny,
zdôrazňuje sa teraz pri pietnych
stretnutiach. Aj my, občania Stupavy tu
prítomní, ate zrejme aj prevážna časť
ostatných našich spotuobčanov
spontánne sa pripájame k htasom
mitiónov občanov SR,ktoré pre seba,
pre svoje deti a vnukov chcú žiť v
pokoji, v mieri, ktorý je ako jediný
prostriedok života na našej ptanéte.
Z poznatkov získaných všímaním si
diania v našej repubtike vyptýva
skutočnosť, že o ostobodení Stovenska
sa hovorí radostne a nahtas. Ate menej
nahtas sa hovorí o tom, že ostobodenie
naprištosamoodseba,aninámz ničoho
nič nespadto z neba. Akosi máto htasno
a nedôrazne sa hovorí o tom, že za
naše ostobodenie museti obetovať svoje
životy tisíce mtadých ľudí. A smutné je
aj to, že pomerne zriedka sa nahtas
pripomína a keď áno, tak s akýmisi
trapnými rozpakmi, ba niekedy aj s
cetkom otvorenou nevraživosťou, že
tieto mtadé životy potožiti predovšetkým
mtadí prístušníci Sovietskej armády,
ktorí by istotne radi žiti a tešiti sa z
pokojného mierového života v kruhu
svojich rodín. Preto pri tohoročných
ostavách ostobodenia, by sme mati
vyjadrovať nieten radosť z ostobodenia,

Ž/vof má dva konce
Č/ovek je bezsfarosfný a vese/ý,
kým má pr/c/nu ž/f.
Je odvážny a sme/ý,
kým v rukách drží d/hú n/ť.
N/f -fo je pr/ebeh žŕvofa,
kforý ž//eme fak kráfko.
Sme rad/, ked obíde nás c//vofa
a ž/vof beží h/adko.
Tá n/f' však dva konce má.
Tým prvým sa ž/vof /en zač/ha
a občas sa na nej uz/y sprav/a,
fo fud/a časfo vrav/a.
Ten druhý má smufný kon/ec,
p/ný bo/esf/ a rán.
Na fom kone/ zacengá zvonec
a ja už /en jedno pov/em vám;
Ž/vof č/oveka je z/afá n/f,
kforá keď prefrhne sa,
freba ju zav/azaf
a vese/o ďa/ej ž/f.
K.Lukášová
Zamystime sa každý nad vtastným
životom.Tak, ako to píše autorka v básni
" život je niť, ktorá sem -tam i pretrhne".
Život je krátky, neľahký a mnohokrát
si nevážime to, čo nám dáva.
Z D R A V ) E. Vážime si naše zmysty
pokým sme mtadí?
Až vtedy, keď nastane určitá zrada,
až vtedy vieme, čo sú to oči, uši... "
Zdravie", je to ten stovo, ate v našom
živote veľmi podstatné. Zdravie je práve
záktadňou, od ktorej sa odvíja kvatita
života. Ate nechcem písať úvahu o
čtoveku, o jeho zdraví atebo chorobe.
Chcem napísať o činnosti MS SČK v
Stupave t. a vyzdvihnúť najmä
bezptatných darcov krvi(BDK). Veď práve
oni pomáhajú tým, ktorí to najviac
potrebujú. Sú to pre nich neznámi ľudiamožno babičky a dedkovia, ktorí chcú
ešte pár rôčkov prežiť s vnúčatami.
Možno pomôžu matke po pôrode, možno
neznámemu otcovi po autohavárii. Ate

F-<?
Pietnej spomienky sa zúčastnito asi
šesťdesiat občanov Stupavy.
Program ostáv pokračovat v sobotu
8. apríta športovým podujatím Beh
ostobodenia Stupavy. Zorganizovati ho
zástupcovia TJ Tatran Stupava pod
vedením p. tng. L.tvicu v spotupráci so
Z Š a jej učiteľmi p. Štoffovou,
p.Prokešom a p. Žotnayovou.
Vjednottivých kategóriách pretekato
okoto šesťdesiat žiakov ZŠ.

vždy pomôžu. Možno sami majú strach
vystrieť ruku a pozerať sa na tú zázračnú
tekutinu, ktorá nám putzuje v žitách. Ate
odhodtati sa a za to im patrí vďaka a
pocit dobrého skutku.
Vážime si BDK - toho - ktorý svoju
krv bezptatne daruje raz i toho, kto je
držiteľom Jánskeho ptakety.
Do roku 1994 máme v MS SČK Stupava t
12 BDK - nositeľov ztatej Jánskeho
ptakety
39 BDK -nositeľov striebornej Jánskeho
ptakety
71 BDK - nositeľov bronzovej Jánskeho
ptakety.
Nositetia ztatej Jánskeho ptakety tng.Stanistav Gajdošík, Eduard Schmádt,
Mitan Vesetý, Otakar Schwarc, Zdeno
Schwarc, Anton Kativoda, Rudotf Cintuta,
Vtado Brezovský, Adotf Drahoň,
František Kuštor, Vojtech Mader,
Stanistav Kochet.
V
bezptatnom darovaní krvi nám za
náš spotok pomáha i VÚ-Stupava, a to
vojaci z povotania i vojaci záktadnej
stužby. V roku 1994 sme mati ptán
odberu krvi 90 odberov. Ptán sme vysoko
prekročiti - občania Stupavy - 126
odberov, vojaci z povotania a vojaci
záktadnej stužby z VÚ-Stupava - 100
odberov, spotu 226 odberov.
Výbor Ms SČK Stupava t sa snaží
pre čtenov a BDK organizovať rôzne
akcie, zábavy, Deň kvetov a pod.
Niektoré sa vydaria, čo nás ten teší, iné
sú stabšie a vtedy sme i my sktamaní.
Sme ľudia, a tak sme - tam robíme i
chyby. No tie chceme napraviť.
Poďakovať chceme majiteľom hoteta
Stupava za príspevok do tomboty na
Sitvestrovskej zábave.
za MS SČK - Stupava t
Etena Lukášová - tajomníčka

F - <?
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k označovaniu spotrebiteľského ba!enia !iehu,
iiehovín a desti!átov !
Podľa prfsiušných ustanovení zákonov NR SR č.311/1993 a 181/1994 Z.z., o
označovaní tiehu a vyhtášky Ministerstva financií SR č. 303/1994 Z.z., o označovaní
spotrebiteľského batenia tiehu,tiehovín a destitátov (ďatej ien spotrebiteľské batenie
tiehu) kontrotnou páskou sú stanovené povinnosti pre výrobcu tiehu, vývozcov
tiehu, dovozcov iiehu ohľadne označovania spotrebiteľského baienia.
Uvedené právne normy ukiadajú povinnosť označovania spotrebiteľských batení
a to pri vzniku daňovej povinnosti. To znamená,že tieh v spotrebiteľskom batení musí
byť označený najneskôr:
a. pri tuzemskej výrobe v deň vyskiadnenia
b. pri dovoze - dňom vzniku cotného dthu.

Roz!osovanie zápasov JA R
95 - muž! "B", mtadšŕ a
starší žiaci
29.4. - sobota
10.00 MŽt 645 MODRA -STUPAVA
6.5. -sobota
10.00 MŽt 646 LÚKY - STUPAVA
13.5. - sobota
10.00 MŽt 651 ZÁPROŽSKÁ -STUPAVA
19.5. -piatok
16.00 MŽt 652 STUPAVA - LACHOVA
27.5. -sobota
9.30 MŽt 656 MALACKY-STUPAVA

2.6.-piatok
Pre dovozcov piati tiež povinnosť dať si potvrdiť prechod pások z tuzemska do
16.00 MŽt 658 STUPAVA - MODRA
zahraničia s tým, že budú dovezené ien označené spotrebiteľské batenia. Pri
dovoze a tuzemskom trhu sa použije kontroiná páska s označením TUZEMSKÝ
Rozpis zápasov " !V!UŽ!" !!.
TRH.
V
prípade vývozu sa použije na označenie vyvážaného spotrebiteľského batenia
!iga -JAR 95
vývozná známka s nápisom EXPORT, ak sa však nepoužije kontroiná páska s
označením štátu, do ktorého sa spotrebiteľské batenia tiehu vyváža.
29.4.- sobota
Povinnosti značenia spotrebiteľských batení tiehu podľa vyššie uvedených
18.30 1B-38 STUPAVA _ ŠKP "B"
právnych noriem sú stanovené v termíne od 1. apríta 1995 a to pre každé spotre
6.-7.5.
biteľské batenie vyrobené v tuzemsku.
1B-47 NOVÉ ZÁMKY - STUPAVA
Dopredaj neoznačených batení, vyrobených pred l.aprítom 1995 je možné
uskutočňovať do l.júia 1995.
13.5.- sobota
18.30 1B-51 STUPAVA - DETVA
PR! Z!STENÍ PREDAJA, SKLADOVANtA A PREPRAVY NEOZNAČENÉHO
SPO TREBITEĽSKÉHO BALEN!A L!EHU SPRÁVCA DANE J E POV!NNÝ MLOŽtŤ
20.-21.5.
POKUTU M!N!MÁLNE VO VÝŠKE 100 000,- SK !
1B-58 NtTRA-tVÁNKA-STUPAVA

Po prvý raz sa Vám chcem prihovoriť
prostredníctvom mesačníka "Stupavan".
A prečo som sa takto rozhodia, čo ma
k tomuto kroku vedie ? Vedú ma k tomu
rôzne potemiky na tému Záktadná škóta
Stupava, kvatita práce učiteľov v nej
i nášho vedenia a ňou spojené rôzne
otázky, dohady i príčiny, ate aj kritika
spojená s odchodom našich žiakov na
iné škoty do miest napr. Lamač,Dúbravka
a Bratistava.
Dovoľte mi, aby som sa k tejto
probtematike vyjadrita a zverejniia svoj
pohľad a pokúsita sa vysvetiiť niektoré
príčiny a pohnútky.
Máme demokraciu. Tá umožňuje
našim rodičom rozhodnúť stobodne o
svojom dieťati, či ho už od prvého ročníka
prihtási na škotu mimo bydtiska aiebo od
štvrtého ročníka na škoty športového
atebo jazykového gymnaziáineho
zamerania. Na žiadosť rodičov už druhý
škotský rok otvárame na našej škote od
tretieho ročníka triedu s rozšíreným
vyučovaním jazyka nemeckého a
agtického. V ročníku aj napriek väčšiemu
záujmu rodičov, vždy iba jednu triedu,
pre nedostatok kvatifikovaných učiteľov
na nemecký jazyk. Títo žiaci pokračujú vo
výučbe aj vo štvrtom ročníku a v piatom

ročníku sa im rozšíri vyučovanie o daiší
cudzí jazyk (nemecký atebo angtický).
Učím v triede s rozšíreným vyučo
vacím jazykom a z môjho dvojročného
pozorovania sa môžem iba pochvaine
vyjadrovať o mojich kotegyniach
p. Škrovanovej a p. Obžerovej, ktoré
vyučujú jazyk nemecký a angtický. Deti
dokážu výborne konverzovať, prektadať
cudzí text, ptynuto čítať. Za dva roky
navštevovania tejto triedy vidím u detí
veľmi dobrú jazykovú zručnosť. Chcem
však podotknúť, že do tejto triedy boti
zaradení žiaci, ktorí úspešne zvtádti
psychoiogické testy, ktoré boti zátežitosťou
psychoióga, učiteiia nemohii výberžiakov
ovpiyvniť. Ostatní žiaci, ktorí zostaii
v pôvodných triedych, majú možnosť
formou krúžku si jazyk osvojiť.
A predsa, i napriek týmto pozitívam,
z mojej triedy na konci škoiského roku
odíde päť výborných žiakov. Nie preto,
žeby ich rodičia neboii spokojní s prácou
učiteľov, ate preto, že ich dieťa bude môcť
pokračovať v štúdiu na gymnáziu bez
prijímacích pohovorov, ktoré musia
absotvovať žiaci 8. ročníka ZŠ. To je
jedna skupina žiakov.
Okrem výborných žiakov sa v triedach
nachádzajú i žiaci so siabším prospechom,
ktorí majú probiémy i so správaním, tzv.

probiémovížiaci, čojecetkom prirodzené,
nieten na našej škote.
A tu je kameň úrazu. Rodič sa často
cíti ukrivdený. Hľadá nové možnosti pre
svoje dieťa, ktoré vidí v zmene učiteľa
i spotužiakov a dúfa, je presvedčený, že
odchodom zo škoty pomôže svojmu
dieťaťu. Niekedy to pomôže, vo väčšine
prípadov, ako som sa mohia presvedčiť,
nie.
Každý rodič má právo rozhodnúť
0 svojom dieťati a učiteľ, ani vedenie
škoty nemôže namietať proti jeho
rozhodnutiu a ani nechce.
Len ma mrzí, že práve rodičia menej
úspešných žiakov vinia z toho neúspechu
učiteľa i vedenie škoty. Mysiím si, že
otvoreným diatógom medzi učiteľom,
rodičom, žiakom by sa mnohé nezrovnatosti vysvettiti. A preto Vás, rodičia,
prosím, buďte viac otvorenejší voči
učiteľovi a prijmite od neho pochvatu, tak
1kritiku pre vaše dieťa. Neverím totiž, že
je medzi nami pedagóg, ktorý chce
vedome vášmu dieťaťu ubtížiť. Ak cítite,
že nemám pravdu, máte možnosť upriamiť
svoju pozornosť na Radu rodičov, ktorých
zástupcovia p. tng. Štoffa,p. J. Vatachovič,
p. J. Borák, budú riešiť vaše pripomienky
spotu s Radou učiteľov.
Na dobrú spoiuprácu s Vami miií
rodičia, občania sa teší jedna z Vás
Marta Žotnayová,učiteľka ZŠ

Pri prítežitosti cetomestských ostáv 50.výročia ostobodenia Stupavy sa dňa
8JV.1995 o 15.00 hod.uskutočni) " Beh ostobodenia " so štartom na štadióne TJ
Tatran Stupava.Organizátori behu pripraviti vyhovujúce trate pre všetky bežecké
kategórie.Na štart sa postavito cetkom 60 detí zo Záktadnej škoty v Stupave.Súťažito
sa v šiestich kategóriách.A ako sa našim bežcom darito ?
Kategórie chlapcov:
3.-4.roč.
). Lukáš Orzág
N. Mirostav Podotský
N!. Pave) Vatent

5.-6.roč.
t. Roman Vígh
tt. Peter Katina
ttt. Tomáš Ščasný

7.-8.roč.
t. Mitan Maxian
H. Ľuboš Mader
ttt. Martin Mader

Kategórie dievčat:
4.-5.roč.
L NinaLednická
tt. Katka Vacutková
!t). Janka Fabiánová

6.ročník
!. Martina Mózová
. Lenka Gavtasová
t. tvana Pavtačičová

7.-8.roč.
). Zuzana Vatachovičová
)!. Jana Chrupková
)!t. Lenka Vacutková

Štartovacia tistina pre dospetých zostata tento krát úptne prázdna. Nikto z
"veľkých" si nenašiet čas trochu si zašportovať i keď denno-denne v parku
stretávame zopár vytrvatcov. Nevadí. Víťazi všetkých kategórií si odniesti pekné
ceny a niekoľko športových zážitkov.
Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým organizátorom tejto súťaže, tng. L. tvicovi,
ZŠ v Stupave, p.Štoffovej, p.Kubovičovi, p.Katonovi, p.Satayovej MsKS v Stupave
a primátorovi mesta Stupavy.
A./.

Mestské kultúrne strdisko Vás pozýva
5. mája o 19.00 hod
na Slávnostný koncert pri prítežitosti 50. výročia konca
2. svetovej vojny (v Kuttúrnom dome)
12. mája o 17.00 hod
na Vernisáž výstavy Dany Potákovej (keramika, špbrk)
vo výstavnej sieni Kuttúrneho domu/

14. mája o 15.30 hod
na S!ávnostný program ku Dňu matiek
(účinkujú žiaci stupavských škôt) - v Kuttúrnom dome
21. mája o 15.00 hod
na ZÁMOCKÉ SLÁVNOSŤ! v Zámockom parku
(v programe vystúpia : skupina bojových umení, Atexander kvartet,
Vienok - detský fotktórny súbor, duo TABULATÚRA)
26. mája o 20.00 do Amfiteátra
na D!SKOTÉKU ROCK FM rádia

PRtPR A V U JEM E:
10. júna PREHUADKU DYCHOVÝCH HUDtEB v Amfiteátri Borník

Na knižnom trhu sa objavita útta
knižočka- teporeio pod názvom
"Deti,kuriatka a vrana ztodejka". Už názov
napovie, že nejde o ďatšiu z nekonečných
častí nekonečných príbehov z produkcie
Watta Disneyho.
Autor knižky, František Juriga, náš
spotuobčan, ostovit deťúrence mitým
príbehom, vyrozprávaným peknou
stovenčinou bohatou na výrazy btízke
detskému vnímaniu. A kto knižku
itustrovat? Ďatší Stupavčan -akad. mat.
Eduard Katický a podarito sa mu to
perfektne.

Minutý rok na Vianoce sa na knižnom
trhu objavita knižka o fitme z pera Adotfa
Lachkoviča, rodáka žo Stupavy,
SCENÁR AStSTENTA. Autor, ktorý
spomína na svoje začiatky späté so
Stupavou, ako mátokto, dôverne pozná
ľudí,príhody i prostredie, o ktorom v tejto
ojedinetej a pritom svojráznej knižke
píše, začat pracovať vo vtedajšom
Českostovenskom fitme na bratistavskej
Kotibe, ako osvettovač už v roku 1950.
Postupne sa vypracovat na asistenta
réžie,pomocného režiséra, druhého
režiséra a napokon sa stat režisérom v
dabingu.
Autor si za sprievodcov - okrem
vtipných itustrácií kameramana
a karikaturistu Mitana Mitu -vo svojom
životnom príbehu votí nastovovzatých
odborníkov: režisérov Paľa Bietika,
Štefana Uhra, Jozefa Medveďa, Juraja
Jakubiska, Dušana Hanáka, Jozefa
Zachara, Andreja Letricha, Vtadimíra
Bahnu, Petra Sotana, Juraja Hertza,
Martina Ťapáka, Eduarda Grečnera
a ďatších.
Memoáre Adotfa Lachkoviča sú
dejepisom fitmovej múzy, sú učebnicou,
ktorá na našom trhu citeľne chýbata.
Môžeme byť hrdí, že ich autorom je
Stupavčan. Mestská knižnica pri tejto
prítežitosti pripravuje stretnutie s Adotfom
Lachkovičom, o ktorom vás budeme
včas informovať.
podľa Vitiama Apeeta :Nostatgia a
jeden prítiš živý sen, skrátené

Nevím jak vy, ate já mám strašne
ráda jar. Jednak proto, že už sa nemosím
bát, že si na tedovém chodníku dotámem
hnáty, jednak sa nemosí kúrit, jednak
môžem do kosni zavjesit kabáty a čepice
navoňané naftatínem a jednak, že už
nenastydnem, ked budem s tetkama
trkotat na chodníku a prebírat stupavské
novinky.
Teda došua jar a začauo sa jarní
upratovaní. Každý na svojém začau
hrabkat, orezávat, vyvážat. Jak sa začati
okráštovat zahrádky už aj začati po
kdejakých kríkopách a kútoch vyrostat
kôpky smecá, hatuziny a všetijakého
neporádku, kerý moseu z dvora ven.
Šak sem ešče nečutá, aby negdo
povidau, že táto kríkopa atebo járek je
múj. To je predsa ničí. Votakedy sa
vyprávjato, že je to nás šeckých, včit
zas, že je to ničí. V mjestečku, nech si
povi kdo co sce, až sa ráz dokončí tá
pješí zóna, bude to ozaj pjekne vypádat.
Ešte vtoni tam dati tí betónové kvjetináče
a nasadziti kríčky. No eném sa kuknite
kotko tam teho ostato, keby tí kvjetináče
nebytí z betónu, ufám by po nich ani
smrad neostau ! Povjedzte tudé co je to
za obúda, kerý sa nehanbí vytrhnút to na
htavní utici, pod svjettama atebo ešče

tepší pred kostetem. Šak taký obúd tuším
ani hanby v sebje nemá. Tot sem sa
jedného, co to škubau pýtaua, reku
nehanbíš sa a on mi povidau: 'Tecinko,
já sem s hanbú jedna ruka!". Ná tudé,
kam takto dôjdeme, šak co to stojí penez
a furt sa eném odznova mosí začínat a
nemá to žádného konca.
Aj tí všetijaké rozkopávky sa včit na
jar ukázati v cetej nádhery. Též sa mi
stauo, že nám vývoz rozkopati, ešte aj
za bránu išti búrat betónový chodník, že
kvútiva ptynu. Uznám, ked treba, tak
treba, šeckým kopati ate mne, za to,že
sem první dúm v utici, že mi dajú do
dvora htavní uzávjer. Hrešiua sem jak
pohan, reku kdo mi opraví chodník, kdo
mi to zapuací a ten htavní mi povidau, že
tecinko, vite jaký majetek vám dávame
do dvora, šak ten ventit stojí tritisíc korún.
Vetice mňa to dojauo, že takú hodnotu
budem mjet ve dvori, eném nevím proč
tú šachtu s tým uzávjerem moseti na fest
zabetónovať?! Ufám mjet! strach, že im
to ukradnem. Jak si svoju robotu dorobiti
už ich nebyuo, nafapkati mi na ten rozbitý
chodník trochu betónu - co by ufám
stačiuo na zatepení huby, ate na chodník
to byuo máuo.
A tak sa mi zdá, že šeci sme v tem
neporádku nejak namočení. A ket sa s
tým už nedá nie robit aspoň je o čem
písat.

Mar/š Pŕ/ná

Pamätáte si Evičku Apoštotovú ? Áno, tú, čo emigrovata pred osemdesiatym
deviatym rokom. Zostata v Kanade. Ako sa jej darí ? Posieta všetkým, ktorí ju
poznajú a držati jej patce, srdečný pozdrav zo svojho atetiéru, v ktorom predáva
sviečky vtastnej výroby. Takže sa vo veľkom svete nestratita...

.a tu tt ŕtHNh.

Erik Hodosy, Martin Košut,
Matúš Minarovič, Roman Kuštor
Mattias Pospiš, Ondrej Debnár, Adam
Erdétyi, Katarína Batogová

Ján Benca, Ján Nezník,
Ján Sokot, Mária Ktemanová,
Ján Hrica, Atžbeta Stováková

Ján Vasek a Alexandra Matulníková
Rastislav Kovár a Lucia Tomčiková
Peter Klačman a Denisa Mazancová
Marian Morávek a Melinda Farkasová

ŕ ---- ^
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Dňa 8.3. 1995 o 20.00 hod. sme zistM,
že na Ružovej ulici je odstavené vozidlo Š
120 bielej farby ŠPZ BAO 73-75, ktoré má
poškodenú spínaciu skrinku. Prípad sme
oznámili na 0 0 PZ SR Zohor, kde sme
zistili, že vozidlo je odcudzené. Hliadka z
0 0 Zohor vozidlo odtiahla do Zohoru.
Dňa 9.3. 1995 o 23.15 hod. nám bolo
telefonicky oznámené, že je napadnutý
objekt Obchodný dom Stupava na Hlavnej
ul. Po príchode sme pre!.'Zrolovali objekt
z vonka, ale žiadne stopy po násilnom
vniknutí sme nenašli. Po 10 minutách
prišiel majitel p. Rác, s ktorým sme
prekontrolovali objekt i vo vnútri, ale nič
podozrivé sme nenašli.
Dňa 11.3. 1995 o 18.50. hod. nám
oznámil p. Fekete Roman z ul.
Budovatelskej č. 4, že mu bol odcudzený
spred domu motocykel Simson. Spolu s
majitelom sme prešli celú Stupavu, ale
nenašli sme ho. Začali sme prehtadávaf
pivnice a motocykel sme našli v bytovke
na Budovatelskej č. 9. Bo) vrátený
majitelovi.
Dňa 24.3. 1995 o 10.15 hod. nám
oznámil p. J.
z ul. Cintornej, že u jeho
susedov sa nachádzajú nejaký dvaja muži
a zistil, že na dome je rozbité okno,
jednalo sa pravdepodobne o páchateľov.
Menovaný ich ate vyrušil a páchatelia ušli
cez záhradu smerom na Hlavnú ul. ešte
pred príchodom hliadky. Prehladali sme v
smere trasy úteku všetky objekty a
obchody, ale nikoho sme nenašli. Zistili
sme, že pravdepodobne nasadli do
červenej Š 120 ŠP Z BAV ??-??.
Zabezpečili sme miesto a prípad prevzalo
0 0 PZ SR Zohor.

/d

Nová budova Stovenskej sporiteľne
a.s. MsP Pezinok, fitiáika Stupava boia
stávnostne otvorená 17. marca 1995. Z
oficiáinych hostí boti prítomní: prezident
Stovenskej sporiteľne a.s. tng.Tänczer,
gen. riaditeiia jednottivých divízií,
riaditeľka MsP Pezinok tng. M.Šebová a
námestníčka riaditeľky p. M. Czikhardtová. Medzi pozvanými bo) aj PhDr.
M.Rayman, majiteľ bývatých sporiteľničných priestorov.
Pásku prestriho) primátor Stupavy
tng. Anton Daráš. V príhovore sa zmieni)
o tom, že mesto Stupava si zastúžito,
aby tu bo)a sporitetňa pekná a nová, a
že by privíta), keby centrum Stupavy v
biízkej budúcnosti vyzerato ako nová
budova sporiteľne.

Samotná budovu ešte čaká na dokonaiejšie technické vybavenie a po nainštatovaní
počítačovej techniky budú otvorené ďatšie pracoviská -zmenáreň a devízové účty.
foŕo; G.Meszárosová,S/Sp Sŕupava

MUDr. Zuzana Nerádová

Cestovná kancelária FRONTIS
ponúka:

oznamuje cteným kiientom otvorenie
psychiatrickej ambutancie
v priestoroch Domova dôchodcov od.1.3.1995.

Pobytové zájazdy
CHORVÁTSKO:
Datmácia Orniš, Zadar, Korčuta, Vela Luka, Makarska, Baška
Voda, Zagora.Tučepi, Drvenik, Gradac, Dubrovník
Kvarner
Novi Vinodolski, Ostro Lošinj, Novatja, Opatija,
Kraljevica, Selce, Ostrov Rab, Ostrov Krk,
Crikvenica
istria
Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Rabac, Pula,
Medulin, Visar
TALiANSKO

Bibione, Lignano, Ravena, Ligúrska Riviéra,Lido
di Camacchio Cesenatico, Sardinia, Sicília, Korzika

GRÉCKO

Ostrovy Rhodos, Kos a Thassos, Nei Pori, Paralia

ŠPANtELSKO Malgrad de Mar, Lloret de Mar, Calella, Santa Susanna
FRANCÚZKO FrancúzkaRiviéra, Cannes, Nice, Pan'ž, Zámky na Loire
LUXUSNÉ ZÁJAZDY

Egypt tzrael Mallorca

POZNÁVACiE ZÁJAZDY
Paríž, Londýn, Rím, Benelux, Škandi
návia, Francúzko, Rakúsko, Španielsko, Portugalsko,
Taliansko, Švajčiarsko, izrael.
LETO NA SLOVENSKU
Súkromné chaty (Ružiná, Tále, Krpáčovo, Donovaly, Králiky, Šaštín, Modra - Harmónia)
VÝHODNÉ LETENKY DO CELÉHO SVETA
KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ PO!STEN!E ktoré je určené pre
všetkých,ktorí cestujú do zahraničia na dovolenku alebo na služobnú
cestu.
OTVORENÉ : pondetok, streda, piatok od 14.00 - 18.00 hod.
NÁJDETE NÁS : Stupava, Sama Chatupku 11, 3.posch.
^
tet.č.934 - 390

Ponúka zdravotnícku starosttivosť pre poistencov
zdravotných poisťovní bezptatne.
Ordinačné hodiny : utorok,štvrtok,piatok
Tei.čísto: 934 732

Pharmacopoea
MVDr. Drahoslava Klasová

STUPAVA, Cementárska 11
- distribúcia veterinárnych tiečiv, biopreparátov, veterinárnych
nástrojov, zdravotníckeho materiátu, značkových krmív pre
psov a mačky od siovenských výrobcov (BtOTtKA, MEVAK,
SLOVAKOFARMA, iMUNA), českých farmaceutických firiem
(SPOFA, NFUSiA BtOVETA, GALENA) a ostatných
zahraničných producentov (BAYERR, RHONE-MER!EUX,
O BA GEtGY, WERFFT, VEYXPHARMA, JANSSEN, BYK
GULDEN, LEK, FATRO) pre veterinárnych iekárov, iekárne a
chovateľov
-ponúka široký sortiment prípravkov i pre drobnochovateľov
(vitamíny, mineráine prípravky) poskytujeme i poradenskú
činnosť
-voľne predajné prcjukty za VEĽKOOBCHODNÉ CENY !

Btižšie informácie: na adrese, te!./fax: 07/933 060
Predám detský zahraničný kočík - trojkombinácia,
po jednom dieťati, veľmi zachovaiý.
^

č.t. 934 466 od 17.00-20.00 hod

,
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