ŕ ŕ / Ž íZ íM ? / ?

Ročník VH!

VYDÁVA MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V STUPAVE Cena
MESAČNÍK O STUPAVE A STUPAVČANOCH

2.,- Sk ^

OKTÓBER 1993

Na slovíčko

Primátor mesta informoval o plánoch mesta

Pietna spomienka pri hrobe F.Kôstku

Správkyňa múzea p.Magda Kostková s p.J.Markušom

Zem na ktorej všetci sto
jíme a snažíme sa po celý ži
vot pevne stát,zem z ktorej vy
rastá všetko,čo sme schopní po
chopí t í to pred čím stále žas
neme, zem s ktorou splývame,tá
zem spodobuje do hlíny a do nej
vdychujú fantáziu a vtláčajú
cit hrnčiari.Studenú,vodou na
siaknutú hlinu zohrievajú dla
ňou, roztáčajú na kruhu,až sa
jej zamotá hlava,poddá sa tvor
covi a odovzdane čaká na horú
čavu pece a zatvrdla do nemen
nej krásy svojho tvaru.
A ten hrnčiar,robotník zeme,
hladač poddajnej hliny,vždy a
už tolkokrát predriekava svoju
modlitbu,ktorá patri do zlaté
ho dna jeho remesla.
Sú hrnčiari,ktorí prekročili
rozvírené kružnice roztočeného
kruhu,aby sa zastavili a tvo
rili veci nevídanej krásy,mož
no naivné ale neopakovatelné,
také z ktorých,nikto neurobí
kópiu na nerozoznanie.
Pri dotyku týchto vecí zisti od
borník i laik,že sú jednoduché,
nie sú krehké ako čínsky porce
lán ani tak zdobené,bez zlatej
lemovky a vzácnych farieb.
A potom,pri dal som rozjímaní
nad hlineným predmetom,objavu
jeme prostú krásu,hádame už umelcovu náladu,jeho myšlienky,
dotýkame sa opatrnejšíe,ako ke
by sme držali krehký porcelán.
Ferdíš Kôstka,národný ume1e c ,stupavský keramikár,preslávíl svoje rodné mesto a Slo
vensko po celom svete.Svojou
prácou,talentom a umením zapí
sal sa do kroniky Slovenska na
večnú pamiatku generácii.Nie
z 1atými písmenami,skromne,rydlom tak,ako na dno svojich
prác,hlboko a nezmazatelne.
Pripomenuli sme si umelca,
ktorý žil medzi nami a veríme,
že v našej pamäti žije nadalej.
-ps-

S P R A V O D A J S T V O
Začalo sa s výstavbou pošty SL sporitelne

Budova telekomunikácií a pošty /východný pohlad/

Po dlhoročnom úsilí vybu
dovať pre Stupavu novú budovu
Slovenskej štátnej sporitelne
dochádza k jej realizácii.
Mestský úrad spolu so zainte
resovanými orgánmi a organizá
ciami s veíkýmí problémami
híadal plochu pre jej osadenie.
Prevažná väčšina vhodných
plôch je v súkromnom vlastníct
ve, kde neprišlo k dohode o od
predá j i, resp.pl ochy vo vlastníc
tve mesta boli pre tento účel
z pohladu odíahlosti od centra
resp.potrebnej výmery nevhod
né. Po zdĺhavom zvažovaní ako
jediný možný variant vyvstala
možnost výstavby na pozemku
p.č.193/3,ktorý je vo vlastníc
tve mesta a nachádza sa na
Hlavnej ulici pred bytovkami,
ktoré sú postavené pri vjazde
do Zdravotníckej ulíce.Nevôlu
vzbudilo osadenie stavby na
ploche terajšieho parku ako aj
zneprehladnenie križovatky,kde
je značný pohyb hlavne deti.
Naliehavá potreba výstavby tej
to budovy však prevážila jej
nie najšťastnejšie riešenie,a!e
veríme,že jej architektonické
Poslanci MsZ a vedúci
mestských podnikov absolvo
val i pripravovanú pracovnú
cestu do rakúskeho kúpeIného
mestečka Bad Voslau dňa 14.9
Pracovná cesta mala za ciel
rozšírit poznatky poslancov
o rakúske skúsenosti a spô
sob fungovania mestskej sa
mosprávy od rozpočtu cez me
chanizmus samosprávneho ria
denia až po výkon tejto moci
v prospech občanov.Prirodze-
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Na Htavnej ulici a Zemanskej je naplánovaná stavba Te
lekomunikačnej budovy a pošty.
Investorom stavby je Správa
pôšt a telekomunikácií,projekt
vypracoval Spojprojekt Bratis
lava. Pôjde o solitéernu novo
stavbu s dvomi poschodiami.
Na prízemí budovy bude prevádz
ka pošty s piatimi priehradkovými pracoviskami a predajňa
PNS. Na prvom poschodí bude
umiestnená prevádzka automatic
kej tefónnej ústredne s kapaci
tou 4 000 PP.Druhé poschodie,
riešené ako podkrovie bude vy
užité na bývanie na bývanie,
kde budú umiestnené dva trojiz
bové byty a tri inšpekčné
miestnosti.
V tejto dobe prebieha realizácia objektu napojenia sa na te
lekomunikačnú siet.
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riešenie v konečnom dôsledku
prispeje spolu s jej praktic
kým poslaním k vylepšeniu
vzhladu nášho mesta.Určíte by

Pracovná cesta
pos1ancov
v Rakúsku

nebolo vhodné,keby naši obča
nia museli cestovat za peňaž
nými úkonmi do Bratislavy ale
bo Malaciek.
ne,legislatívna úprava samo
správy je vzájomne odlišná,
historické skúseností sú od1íšné í tradície miestnej sa
mosprávy sú iné,išlo o pozna
nie zabehaného systému admi
nistratívy,vztahov občanov,
podnikatelov a mestského úra
du i ostatné problémy života
mesta.
Kúpelné mesto Bad Voslau
sa nachádza 30 km južne od
pokračovanie na str.3

S P R A V O D A J S T V O
pokračovanie zo str.2

Viedne,vo výške 260m nad morom
3 priemernou ročnou teplotou
9,8 C.
2ije v ňom okolo 12.000 obyvatelov,počet domovje 2340.Mestu
patrí 2200 ha lesa, 1400 ha po
lí a záhrad a 3600 ha ostat
ných zelených plôch.
Priaznivé prírodné podmienky
a prostredie napomáha rozvoj
kúpelnej turistiky,pre hostí
je pripravených 650 lôžok,
z toho 150 v súkromí.
O turistov je dobre postarané
svoje služby ponúka 21 hos
tincov a reštaurácií,10 ka-

P r í j a t i e p o s l a n c o v na radnici

víarničiek a cukrárni a 40 vi
nárničiek/viechy/ .
Najmä produkciou výborného vi
na sa preslávili Voslaučania,
ktorí dnes obrábajú 200 ha vi
nohradov a ročne produkujú vy
še i milióna litrov vina.

rých našinec prehlás í, že sú obyčajné,ale mimoriadne efektné
a nenáročné.V tom pravdepodob
ne spočíva celý fige) finan
čne nenáročnej krásy.Taktiež
mesto prispieva na údržbu fa
sád domov,prípadne sa snaží
nájst výhodný kompromis pre
majiteíov domu,ak títo nie sú
schopní takej investície ,ide
o starších občanov,a pre me
sto. Ten vztah občan a mesto
je vidiet vo všetkom.
Zaujímavým spôsobom rieši mes
to bytovú výstavbu na svojich
pozemkoch,kedy je primátor po
slednou inštanciou,ktorá roz
hoduje o výstavbe v meste.By-

počtu a hlavne pri zdrojoch.
Mesto spravuje aj velkú viac
účelovú športovú halu,ktorú
postavili pre žiakov športo
vej školy a slúži všetkým ob
čanom od detí až po najstar
šiu generáciu,pre ktorú pos
tavili kolkáreň s príjemným
espresom.Pre mladých je hala
prístupná i finančne,takže
majú dostatočnú ponuku mož
nosti pre sebarealizáciu.
Po skončení exkurzie pokračo
valo stretnutie na mestskom
úrade,ktorý sídli v budove
zámku.Diskusia pokračovala k
problémom mestskej správy,
fungovania zastúpitelských or-

Bytová výstavba a la Austria

Mesto sa preslávilo výrobou
vínneho sektu,ktorý ako prvý
v Rakúsku začal í vyrábat zakladatelia firmy Schlumberger.
Medzi zaujímavosti mesta pa
tria známe kúpele a z hl ad Íska
turistického ruchu nie je zanedbatelná blizkost k Viedni
a k svetoznámym kúpe lom v Badene.
Co zaujalo na prvý pohlad na
šich poslancov ? Predovšetkým
čistota ulíc,vkusná úprava ze
lene a parkov,ktoré nie sú len
pokosenými plochami,ale záhradn ic k y 'upraveným i "dekorác íam i",
pričom sú použité kvety,o kto-

tovú výstavbu financuje mesto
a pripadne i krajinská vláda,
zadáva projekty,vyberá si dodávatelov a tiež vyhlasuje
"konkurz" na predaj bytov,či
skôr domov občanom.
Bytová výstavba spadá do kon
cepcie rozvoja mesta a územné
ho plánu a je plne podriadená
záujmom občanov a mesta,nikto
"zhora'nemá právo do tohoto
rozhodovania zasahovat.
Delegáciu našich poslancov
sprevádzal riadite! mestské
ho úradu,ktorý je pravou ru
kou primátora.Pri návšteve
školy vysvetlil,že v Rakúsku
spadá pod mestskú správu aj
ško1stvo,šport,kultúra,umelecké vzdelávanie a zo záko
na je mesto povinné tieto
nadstavbové sféry finančne
zabezpečít, prirodzene sa
s tým ráta aj pri tvorbe roz-

gánov a mesta.
Na záver,pri rozlúčko
vom posedení,primátor nášho
mesta vyjadril presvedčenie,
že rakúska strana príjme na
še pozvanie a navštívi Stu
pavu, pretože takéto priate!ské vztahy sú obojstranne
prospešné a napomáhajú zbi iženie medzí ludmí.
Po ceste domov sa v autobuse
diskutovalo o tom, čo by sme
im v Stupave mohli ukázat.
Je tažké porovnávat sa s nie
čím, čo sa desiatky rokov sys
tematicky buduje,udržiava a
rozvija.Hovorít o tom, že za
číname, by bolo už frázou.
Robíme po novom a máme čo robít,aby to bolo aspoň tak vý
razné ako v podobnom meste
u našich susedov.

13.X. prebehlo predkolaudačné
konanie rekonštrukcie vozovky
na Marianskej ulici.Zo strany
investora-MO Stupava bola kon
štatovaná závada-nedostatočné
odvodnenie povrchu vozovky.
Investor zaviazal dodávatela
odstránit závadu na jeho nák iady.

Dobrým tempom postupuje výstav
ba mestského vodovodu na uli
ciach Družstevná,Bitúnková,Pot
ná,Pažitná a Kalinčiakova.Prí
pojky budú realizované na budú
ci rok.Týmto sa realizuje pro
jekt komplexného vybavenia ob
čanov vodou z mestského vodovo
du. Stavbu realizuje firma Voka.

V súčasnosti prebieha postupná
kábelizácia vzdušných telefón
nych vedení do zeme na celom územi mesta,čo súvisí s výstav
bou budovy telekomunikácií.

text a foto:P.Slezák
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Kultúrny a spoločensky život
115 rokov od narodenia
nár.umelca Ferdiša Kôstku
V
piatok 15.októbra vyvr
cholili prípravy osláv
"115 rokov od narodenia národ
ného ume leča Ferdiša Kôstku",
naj s 1ávnej š ieho stupavského
íudového umelca,ktorý svojim
umením preslávil Slovensko daeko za jeho hranicami.
Oslavy výročia začali sympózi
om, ktoré pripravila dr.Anna
Horváthová zo SNM v Bratislave.
Sympózium otvoril primátor
mesta Ing.A.Daráš,ktorý priví
tal prítomných i vzácnych hos
ti - nár.umelca akad.sochára
Jozefa Kôstku s manželkou,syna
F.Kôstku - Arnošta a vnučky
Annu a Máriu,profesora a jazy
kovedca J .Horeckého,p .S .Horeckého,bývalého funkcionára MNV,
ktorý sa podiel a! na budova
ní múzea.Primátor okrem iného
povedal,že pripomenutím živo
ta a diela F.Kôstku sledujeme
obnoví t záujem íudí o svoje
mesto,tradície a upevní í hrdosí na výrazné osobností,kto
ré v ňom žili a tvorili.
Prednáškovú čast sympózia
otvorila dr. Horváthová.
Účast prijali významní odbor
níci histórie umenia a znalci
habánskej keramiky.
Úvodnú prednášku "1Í5 rokov od
narodenia nár.umelca Ferdiša

zachovalo v muzeálnych zbier
kach na Slovensku i v zahrani
čí. Prednáška bola zároveň úvo
dom rovnomennej výstavy inšta
lovanej vo výstavnej sieni KD.
Odbornou problematikou dekorá
cie, tvaroslovia, cudzími vplyv
mi a inšpiráciami v stupavskej
keramike sa zaoberl referát
Mgr.M .S 1epčanovej.
O vplyve holičské fajansy na
ludové džbánkárstvo predniesla
referát PhDr.M.Zajíčková zo
Záhorského múzea v Ska)ici.
Sympózium zakončil prednáškou
o slovenskej figurálnej fajanse PhDr.F.Kalesný CSc.
Z hladíska odbornosti malo
sympózium vysokú vedeckú úro
veň a poskytlo velké množstvo
informácii historíckého,výtvarno-estetického a vlastived
ného významu.
Prednášky pozorne sledovali
pozvaní hostia zo SNM v Bra
tí sláve. Západoslovenského mú
zea v Trnave,Záhorského múzea
v Skalici,učitelia umeleckých
škôl,základnej školy v Stupa
ve a da lší.
Po skončení sympózia program
pokračoval vernisážou výstavy
"Fajansa rodu Kostkovcov ", kto
rá je prierezom habánskej kera
miky v Stupave od najstarších

Na sympóziu sa zúčastnil aj nár u m el e c J.Kôstka

Kôstku" predniesol PhDr.Fr.Kalesný CSc.,ktorý sa zaoberal
históriou rodu Kostkovcov,ich
pôvodom,keramikárskou tradí
ciou a jej vplyvom na osobu a
dielo Ferdiša Kôstku.
Prednáška Mgr.Margaréty Hor
váthovej o fajanse rodu Kost
kovcov v zbierkach Historické
ho múzea SNM v Bratislave ši
roko informovala o bohatstve
tvorby a dedičstva,ktoré sa
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Otvorenie výstavy

čias až po tvorbu Magdalény a
Arnošta Kostkovcov. Vystavené
predmety sú pôvodom z depozi
tu Historického múzea SNM v
Brat ísláve.Výstava potrvá do
30.októbra a poputuje po Slo
vensku ako putovná výstava ve
novaná Ferdišovi Kostkoví.
Treba dodat,že organizátormi
osláv boli Mestský úrad Stupa
va, MO MS Stupava,MsKS Stupava,
SNM Bratislava a Matica slo-

V
sobotu oslavy pokračo
vali prijatím hostí u primá
tora, predovšetkým p.Jozefa
Markuša predsedu Matice slo
venskej, poslanca NR Sloven
ska a jej podpredsedu p.An
tona Hrnka,delegáciu Historic
kého múzea SNM vedenú jej ríadítelom dr.Hirošom,starostov
okolitých obcí a spoluorganízátorov osláv.Potom sa hostia
pobrali do múzea F.Kôstku,kde
si so záujmom prezreli stálu
expozíciu,po ktorej ich spre
vádzala p.M.Kostková í ostat
ní členovia rodiny.
Hostia sa poklonili pamiatke
národného umelca na Cintorí
ne, kde stupavskí muzikanti z
Veselej muziky zahrali jeho
ob íúbené p ie sne:"Sobot ienka
ide" a " Láska,bože láska".
Hostia si prezreli nám.Sv.Tro
jice, pamätnú tabulu I.Juračkoví a zastavili sa pri Lipe
slovenskej štátnosti.
Kultúrny program venova
ný pamiatke F.Kôstku režijne
pripravil predseda MO MS p.F.
Juriga a predstavili sa v ňom
koncertní umelci-učitelia ZUS
v Stupave a recitátori p.Suchá,
p.Obžerová,p.Jagelka a p.Záthurecký.Výber zo slovenskej
poézie dopĺňal pôsobivé obrát
ky z tvorby umelca.Prítomných
pozdraví 1 predseda MS p .J .Markuš,ktorý zdôraznil význam osobnosti F.Kôstku pre Sloven
sko pri zvíditeíňovaní národ-

Kultúrnom dome

nej kultúry v Európe.Pripomí
nanie slávnych Slovákov umoc
ňuje národnú hrdost a vlaste
nectvo, ktoré sú potrebné pre
formovanie vztahu ludí k vlas
tí.
Skoda,že tieto slová si vypo
čuli len prítomní,ktorých ne
bolo veia.Zdá sa,že platí zná
ma pravda o tom, že doma nie
je nikto prorokom,bohužial sme
sa tak predstavili pred celým
Slovenskom.

Kultúrny a spoločenský život
Celomestská spomienka na
vlastenca Ignáca Juračku

kňaza

a

I.Juračka - ilustrácia M.Spála

Do Stupavy sa z íš íi,na
pozvanie MÚ,R.-k.farského úradu a MsKS,spevácke chrámové
mládežnícke zbory,aby spoloč
ne prežívali krásne chvíle
Prehliadky mládežníckych chrá
mových zborov v dňoch 25. a
26.9.93.Zároveň bola prehliad
ka súčastou celomestskej spo
mienky na kňaza a vlastenca
Ignáca Juračku,rodáka z Kopčian,stupavského kaplána v ro
ku 1848.
Okrem mladých nadšencov stu
pavského chrámového zboru pri
šli do Stupavy zbory z Trnavy
a Malaciek,spolu predstavovali
120 spevákov a speváčikov,kto
rí neprišli sútažíí.ale spo
ločne načúvat a upevňovat si
svoju vieru.Odborným uchom po
čúval i prednes štyroch zborov
profesori bratislavského kon
zervatória p.prof.Chudovská a
p.prof.Bili.Svoje hodnotenia
formulovali nie ako slová chvá
ly, ktoré nikomu nepomôžu v na
predovaní a vo videní vlastných
chýb,a 1e kŕ it ícky hodnot i 1i ,
ale predovšetkým snažili sa po
radí t a ponúknuf. odbornú pomoc.
Vyvrcholením sobotňajšieho dňa
bolo Taízé stretnutie venované
duchovnej meditácii a spevu.
V našom kostole sa tak odohralo
ojedinelé duchovné stretnutie,
ktoré viedli mládežníci zo zbo
ru pri Kapucínskom kostole v
Brat is 1ave.Nádherná atmos féra
toho večera sa určite stala
s í1ným emot. ívnym záŕ. itkom pre
všetkých pr ítomných.

Pamätnú tabulu odhalili primátor a p.

r / foto:Pa!eček/

V nedelu sa zbory predstavili
pri sv.omšiach v Borinke a Máste a spoločne pri slávnostnej
sv. omší v Stupave,ktorá bola
venovaná pamiatke kňaza a vlas
tenca I.Juračku.V kázní vystú
pil aj vdp.farár J.Krajči z
Plaveckého Štvrtka,ktorý pod
robne opísal život a martýrium
I.Juračku,ktorý väčšinu života
pôsobil na lábskej fare.
Po slávnostnej sv.omší vyšla
z kostola procesia smerom k fa
re, kde bola odhalená pamätná
tabu ía I .Juráčkovi.
Pamätná tabula z umelého kameňa
je dielom akad.mal.E.Kalíckého,

ktorý ju zhotoví 1 na objednávku
Mestského úradu v Stupave.
Slávnostného aktu odhalenia pa
mätnej tabule sa zúčastnili
starosta obce Láb a starosta
obce Kopčany /rodisko I.Jurač
ku/ a delegácia občanov Lábu.
Pamätnú tabulu spoločne odhali
li primátor mesta Stupava a
vdp.farár F.Míkula.
Napriek daždivému počasiu prí
tomní zaspievali níekoiko ná
boženských piesní.
Oslavy skončili a osobnost I.
Juračku sa oprávnene a spravodlivo vrátila do povedomia
Stúpavčanov.
-ps-

Nové knihy v knižnici
V poslednom čísle Stúpavavana sme Vám predstavili paletu
kníh oddychového žánru.Tentokrát Vám ponúkame novinky z ná
učnej literatúry pre dospelých,
mládež i najmenších čítate lov.
Pre ženy,ktoré sa venujú ručným
prácam odporúčame knihu 500 vzo
rov na pletenie alebo Svetry a
vše co k ním patrí,či Pletené a
háčkované vzory.
V prekrásnej Vianočnej knihe
nájdete štýlovú vianočnú výzdo
bu,množstvo originálnych via
nočných receptov a iné zaujíma
vosť i.

Z oblasti zdravotníctva ponúka
me niekolko kníh: Fítness 2000.
Stárnout je kumšt,Pohybom k ak
tívnemu zdraviu,Útok proti obe
zite, Co liečia švédske kvapky ?
Rod inný 1ekár. ..
Kto má rád zvieratá,môže si u
nás požičat knihy: Vaša mačka a
mačiatko,Váš pes,Vaše vtáctvo,
Velký atlas živočíchov,Korálo
vý svet,Akvárium...
Z oblastí botaniky sú to novin
ky : Prijemný život s kvetinami
pokračovanie na str.6
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p o k r a č o v a n i e zo str.5

Kaktusy,Všetko o cíbuíovinách,
Balkóny,terasy,strešné záhrady..Z domáceho hospodárstva a ku
chárskych kníh si môžete vy
brať z veíkého množstva titulov
napr ík 1a d :Domáce za váran ie ,Nepe
čené múčniky,Ryby na našom sto
le, Omáčky íSušené ovoce,Sója a
sójové výrobky v kuchyni,a ešte
neúplnú exkluzívnu sériu knižo
čiek s názvami Čaje,Káva,Med,
Orechy.
Na záver ponúkame pre dospelých
níekolko titulov noviniek ná
učnej literatúry rôzneho zame
rania. Sú to knihy : Moderné spo
ločenské správanie,
Viery a vyznania,Tajuplné miesta
Zeme,UFO,Velké civí1izácie,Slo
venský rodoíub Dr.Jozef Tiso,
Cesty do minulých životov,Velká
príručka hypnózy,Bermudský trojuholnik,Cejlón-Ráj bez andélú,
Aféra plukovníka Redla,Kdo by!
kdo v našich dejinách do roku
19i8,Zákonitosti tvorby písma.
Úprava podkrovia na bývanie,
Rembrandt,Techniky malby,Jóga,
Lode a p 1avba...
Aj pre mládež i najmenších čitatelov ponúkajme najnovšie ti
tuly náučnej literatúry.Môžu si
vybrať napríklad z týchto kníh:
Slovensko na prahu novoveku,
História ludstva,Ako sa žilo v
staroveku,Objavitelia neznámych
día!ok,malý záhradkár,Najkraj
šie biblické príbehy,Rozum do
vrecka,Tajuplný život zvierat,
Dospievanie a sex,Devčátka na
slovíčko,Dospievajúcim dievča
tám. Svet vedy a techniky,Dino
saury, Detská vedecká encyklo
pédia a mnoho iných.
Tešíme sa na návštevu našich
stálych čítatelov a privítajme
aj nových,ktorí si chcú sprí
jemniť dlhé zimné večery dobrou
knihou z našej knižnice.
Kolektív MsK

Mestská knižnica upozorňu
je občanov, že si môžu opäť v
priestoroch knižnice na Hvíezdos1avovej ulici č .44 zakúp it
knižné novinky pre deti i dos
pelých a skladačky " PUZZLES".

chybne na tú čestnú listinu
predstavítelov slovenského ná
rodného života a kul túry,ktorú
zdobia mená Anton Berno1á k ,Ján
K o 11ár,Ľudovít Stúr,Jozef Milo
slav H u r b a n ,Svetozár Hurban Vajanský,Jozef Skultéty a iní.
Pracovníčky Mestskej knižnice
v spolupráci s pani učítelkou
Bohdanou Suchou a žiakmi VI.B.
ZS v Stupave pripraví!i pásmo
o živote a diele Martina Rázusa,ktoré žiaci predvedú svojím
spolužiakom na hodinách lite
rárnej výchovy v knižnici.
- oz-

Škola
informuje

JURIGOVÁ, zást.riad. pre II.stupeň Helena

ka.

tento šk.rok 1993/94 bol pre všetkých

Anastázia LACHK0VIČ0VÁ

Radíme
podnikátelom
Z obsahu Poradcu podníkatela č.10/93 vyberáme :
- úplné znenie zákona č.222/92
Zb. o Dani z pridanej hodnoty
s výkladom.,
- Opatrenia MF SR na zamedzenie
nezrovnalostí zákona o Dani z
pridanej hodnoty.,
-Úplné znenie zákona č.213/92
Zb. o Spotrebných daniach.,
V rubrike Právny poradca podníkatela sa dozviete ako sa zda
ňujú príjmy študentov za brigá
dy., o dani z pridanej hodnoty v
stavebníctve.,o úprave výške
sadzieb základných náhrad za
používanie cestných motorových
vozidiel pri pracovných cestách,
o uzavretí pracovnej zmluvy a
jej podstatných náležitostiach,
obchodný vestník a podníkatelia,o zmluve na dodávku staveb
nej časti - vzor atd.

V Ú B
informuje
Prevádzkové hodiny Všeobecnej
úverovej banky Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám./pri starom
obchodnom dome/
Po: 10.00-12.00
Ot: 08.00-12.00
St: 10.00-12.00
St: 08.00-12.00
Pi: 08.00-12.00
Platí od 1.X.93.

Časopis
Martin Rázus /1888-1937/
18.X.sme si pripomenuli
105.výročíe narodenia sloven
ského spísovatela Martina Rázusa. Bol vášnivým slovenským
vlastencom a zapáleným národov
com. Veršami,článkami v novi
nách,novelami a románmi sa za
sadzoval za lepši úde! svojich
spo 1urod á k o v,za slobodnejší ži
vot svojho národa.Svojim živo
tom a dielom sa zapísal nepo
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ú-

13.00 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 17.00
13.30 - 15.00
zatvorené

S TU P A V A N

vychádza raz mesačne.
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Ste občanom
SR ?
Vážení občania '!
Dňa 15.2.93 nadobudol
platnosť zákon NR SRč.40/1993
Zb.o štátnom občianstve SR.
Dovolujeme si Vás upozornil.,
aby ste si túto skutočnosť
povšimli a uistili sa o svo
jej štátnej príslušnosti.
Táto sa totiž nemusí stotož
ňovať s národnosťou,ktorú má
te vyznačenú v občianskom
preukaze.
Zákon sa dotýka osôb,ktoré
ku dňu 31.12.92 boli štátnymi
občanmi Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky,ale
neboli podlá zákona SNR č.
206/1968 Zb. o nadobúdaní a
strate štátneho občianstva
SSR " občanmi SSR a neskôr SR.
Tento zákon presne určoval,
kto je občanom SSR a neskôr SR.
Upozorňujeme všetkých občanov
/bez ohladu na dĺžku trvalého
pobytu na Slovensku/ :
1/ ktorí sa narodili v (echách
a 1ebo na Morave.,
2/ktorí mali v roku 1969 menej
ako 15 rokov a m a 1i oboch rodičov narodených v Čechách ale
bo na Morave,že sú občanmi Čes
kej republiky./Uvedeňí pod bo
dom 2/ aj v prípade,že sa na
rodili na Slovensku/.
V prípade,že ste občanmi Čes
kej republiky a chcete zmeniť
svoju štátnu príslušnosť na
príslušnosť k Slovenskej repub
like,máte možnosť urobiť písom
né vyhlásenie o volbe štátneho
občianstva SR na Obvodnom úra
de v Stupave na referáte mat
rík a občianstva,ktorý má síd
lo v budove Mestského úradu
v Stupave na prízemí č.dverí 2
/matrika/.
K vyhláseniu je potrebné pred
ložiť občiansky preukaz a v
niektorých prípadoch i rodný
1ist.
Lehota možností vyhlásenie a
tým aj volby štátneho občian
stva sa konči dňa 31.12.93 !
Nepremeškajte tento termín !
Od 1.1.1994 budú pre občanov
Českej republiky žijúcich na
území Slovenskej republiky pla
tiť zákony ako pre cudzincov
žijúcich na území SR 1!)
Získať štátne občianstvo po
tomto termíne bude možné poda
ním žiadosti prostredníctvom
Okresného úradu Bratislava vid.
Mierová ulica 17,Bratislava,
predložením rôznych požadova
ných dokumentov.,a zaplatením
správnych poplatkov./ Za vyňa
tie zo štátneho zväzku CR 2000
Českých korún a za prijatie do

štátneho zväzku SR tiež 2000.Slovenských korún/.V takomto
prípade pôjde o udelenie štát
neho občianstva a nie o možnú
volbu.
Je Vašou vecou ako sa rozhodne
te, ide nám len o oboznámenie
Vás s podmienkami.
Obvodný úrad Stupava
samostatný referát
matrík a občianstva

Spo1očenská
kronika
ZOSOBÁŠILI SA V S T U P A V E :
Dušan RAŠKA a Iveta BREZOVSKÁ
Ľubomír MIKULIČ a Šimona MIFK0VIČ0VÁ
Milan SUCHÝ a Jana KÚR0VÁ
Vlastimil MAL0VEC a Jana AMBR0VÁ
Andrej HALINÁR a Zuzana RYBÁROVÁ

Zvýšenie dane
z nehnute!nosti
Oznamujeme občanom,že v
zmysle zákona č.159/1993 Zb.sa
zvyšuje daň z nehnuteíností vy
počítaná na rok 1993 o 25%.Kaž
dý daňovník obdrži platobný vý
mer, v ktorom mu bude výška do
platku oznámená.
Táto daňová povinnosť vznikla
na základe citovaného zákona,
odsúhlaseného v Národnej rade
SR dňa 9.7.1993.Doplatok dane
možno uhradiť í priamo do po
kladne MsÚ ,na prízemí úradu
č .dver i 4.
finančný odbor MsO

Vojtech BEL0ŠIČ a Denisa RYBÁROVÁ
Anton PADUŠŇÁK a Vera MADER0VÁ
Peter MLYNÁRIK a Renata LACHK0VIČ0VÁ
Vojtech MASÁR a Božena SAJAN0VÁ
Milan BREZOVSKÝ a Ivana HARTMAN0VÁ
Marek JURIA a Marta FUSEK0VÁ
Michal M0RGENSTERN a Michaela HASÁK0VÁ
Michal FERECH a Zuzana BAUER0VÁ
Ing.P e t e r LAVRI N Č Í K a Ing.Zu z a n a SUCHÁ
Dušan Lajcha a Monika MADER0VÁ
Jozef T0MK0VIČ a Beáta FAJKUS0VÁ

NARODILI S A :
Diana KUBÍČK0VÁ
Filip TÓTH
Tomáš K0ZÁNEK
Lenka TREBICKÁ

žiVf...
Ludé dobrí,co sem byua
chvilu cícho,to né proto,že
bych nemňeua o čém,ale byua
sem v kúpeloch na íksku,ket
to teda rušá,reku využijem to.
Vráciua sem sa dom a našua sem doma starého jak strašlivo zúríu,hrešiu a sceu ufám
aj roztúkat,naščasci sem zasáhua.Reku co ti je,snad ti negdo nesáheu na súkromní majetek,
lebo dneskáj sa enem pro to
tak zúri.
Veruže sáheu! Kukni v jakej
ohradze stoji reklama na moju
živnost! Reku co si vyvédeu,
ket ťa takto obkolesili?
Nie,idú stavjat banku a uvidzim co mi vyvedú s tú tabulú!
Pravda,tabu1ku si dau spravit
za svoje,ket ju tam sceu osadzit mosel mjet povolení a včil
bez jedného slova mu tú reklamu
ufám aj vyhodzá.
Nebyua s nim reč,postávau pri
okne a s 1edovau naozaj us i1ovný ruch na tej stavbje.Eném
sem začula,jak sí furt drdle:
-Eném na ňu sáhníte,potom uvídzite!Ludé,oni na ňu skutečne sáhlí
a do neho vesla energia jak ket
sa ščipí to jadro.
Skočiu do strevícú a už sem
enem počúvaua jak sa pocichu,
na celú ulicu pýtá:kdo vám dau

Zuzana BAL0G0VÁ
Kristína HARASLIN0VÁ
Marek H0LÚBEK
Dominika KINČEŠ0VÁ

Z O M R E L I O B Č A N I A STUPAVY:
Ján B0BÁK
František JÁN0Š
Ladislav TARABA
Stanislav H0RECKÝ
Jaroslav ADAMÍK
Alojz FILÍPEK
Jana BALÁŽ0VÁ
Anna KLASOVÁ
Antonín HANÚSEK
Františka MACK0VIČ0VÁ

povolení sáhnut na múj majetek,
kde máte vúbec tabulu o tem,co
si tu stavjáte,kdo mi tú moju
tabulu a kde zabetónuje? Pýtau
sa nahuas,ale ufám nesprávného,
ten šedzivý pán nekam hore
ukazovau,ale snad nemysleu na
samé nebesá. Negdo snad enem
može za to,že ten múj nedostau
papirek o tem,2e si tú tabulu
má nekam prescehovat.Ufám poš
tárka. ..

PREČÍTALI SME SI
o Stupavčanovi Milanovi Spalovi
v Slovenke
ných strá n í pri m uzike spiežo vcov. Lah od ia cich uchu

ZA POSOLSTVOM

duši.
Pre mňa. ako vrch árku , bolo
zážitkom pobudnúť v jeho o á 
zach p o k o j a , i keď mi ho aj
hory poskytujú. Ale v jeho

ROV!NY
Č lovek v rch o v len nerád p ri
púšťa. že aj rovina má svoje č a 

ktoré si ako dieťa tak dobre
pamätá. D otýka sa sp om ie n o k .

ro. A k ob y príroda bola pre neho
najstrhujúcejšia či najd ram a tic
kejšia len v doline, či na stráni,
v h o rsk o m zákutí. A kvet najvoňavejší. ak rastie pod m o h u t
nou jedľou a najtajom nejší, ak je
učupený v kosodrevine.
Ale aj rovina má svoj tvar.
farbu, hĺbku I šírku, svoju ne
opakovateľnosť. A ako hornatý
kraj i ona nesie svoje po solstv o .
A kto. ak nie u m eiec - s p iso v a 
teľ. hu dobn ý skladateľ, či v ý 

Prežíva dávno poznané.
Rovina je súčasť jeho bytosti.
A on - bytosťou v rovine.
V kolíske, d o ktorej ho v ložili
m am ine ruky. A na to nezabúda,
ak ťa aj život zaveje z do m u.
I M a rtin Benka. slo v e n s k ý m a
liar sa vždy rád. i v m y šlie n ka ch
navracal sem . A - „tak zreteľne
s o m videl tie do m ce i celú u lič 
ku. že ruka s u h líkom sa m i s a 
m a zdvihla, o či sa o tvorili
a k reslil som . Z ab ud ol so m , kde

tvarník - je n a jp ovolan e jší vy-

som . N epočul som nič. len ako

ob rázko ch panuje bezbrehá tíš.
zatiaľ čo hory ma vábia svojou
prem enlivosťou, a keď upieram
na ne zrak. priam túžim letieť
ponad ne s oblakm i.
Do obrázkov M ilan a Spala sa
vchádza po špičkách . Ale keď
vojdete, zistíte, že m äkkých tó 
n ov zem e. pokoja a h arm ó nie je
tu toľko, že i vy z nich môžete
rozdávať a pritom - cítiť sa ako
človek, ktorý zásluhou um enia

m i u h lík po papieri š u c h o ril.
Čoch víľa vy rástla u lička, ktorou
s o m behával za detstva, ba v tej
ch v íli cítil s o m sa v K irip o lc i..."

a príro d y objavuje v sebe ro 
mantika.
S tú pa ch od n ík m i h u báro v
a bylinkárok, m äkko, aby n e ru 
šil a s výtvarníkom M ilan o m
S pálo m objavuje tvar. hĺbku
i šírku, neopakovateľnosť - ro 
viny. L ú šti jej po solstv o . Š ifru
po šifre: Rovina, pekná si b o ro 
v ico v ý m i hájmi, h ríb m i i v o ň a 
vý m i rastlinam i. Pekná si ľuďmi,

M ila n S pál, keď c h o d í po rod
n om Z á h o rí a túla sa, neraz sa
m u v m y sli vyno rí,
ked ysi a kreslí, aby
za ch ytil to. čo m á živé v pam äti.
Nie. ten stro m vtedy ešte nebol
taký m oh u tn ý, ani ten do m tam
veru nestál, ani e lektrické stĺpy
n eb rán ili výhľadu. K re s lí I pre
bu d ú cich . M ie sta, k to rým i sa

čo tebou
B L A N K A P O L IA K O V A

ako m lad ý pre ch odil, kde sníva l
i kadiaľ sa uberal za láskou

S n ím k y PETER Z Á H R A D N ÍK
ŕ f / ď ŕ W /H Č /M M n yŕáMfť

Cesŕct/ M fŕcAn J Aon/

ŽMays/ry íam p/

jadriť ho - s lo v o m , m e ló diou ,
o b ra zo m ? V erne zachytiť to, čo
h o v práve sa prebúdzajúcej
rovine, či na bronejúcich s a hre
beňoch h ór vzru šilo , v zp ružilo
i in šp iro valo. Čo dokázalo v jeho
oku prebudiť slzu.
Kto. ak nie on má s p ro s tre d 

i v zd elan ím a kde ho sp re vá d za
la h arm ó nia rodiny.
Únavu necíti a pam ätníci, keď
sa zahľadia na jeho obrázky
- návraty, ako im h ovorí, neve
ria. že je to tak ako vtedy, keď im
m am ka o d kro jila ku s ch leb íka
a pohľadom ich odprevádzala

kovať tú viditeľnú i nehm atateľ-

do ško ly. Neveria, že je to p re s
ne tak. ako keď im otec dlh o hľa

nú krásu, čo m ocn e preciťovali
a v n ím a li už naši predkovia.
Navyše, keď sa tak, ako oni pred
ním . narodil práve tu. Na rovine
lem ovanej bo ro v ico v ý m i hájmi,
rod in kam i h ríbov I vóň ov lie či
vých bylín. Na Záhorí, v S tu 
pave.

del do o č í a overoval si, či to, čo
do n ich v ložil, vo svete zú ro 
č ia ....... Počú v a m ich. H ovoria
pravdu, ktorá m i znie ako
ozvena. Veď i ja so m na ten ich
stro m detstva, čo tu kreslím ,
neraz v ylie zo l. "

Keď kráča m aliar a grafik M i
lan S pál rod ným krajom , n evdo

Aj tí m lad ší, n ad chn u tí fare b 
nosťou jeho obrázkov, hľadajú
v n ich svoje rod isk o, krajinu
s vo jh o srdca . N achádzajú p o é 

jak vyhľadáva ch o d n íčk y h u bá
rov i bylin károk a s vôň ou d o 
mova čora z m ocn e jšie nasáva
neopísateľnú rom antiku. Jeh o
m aliarska paleta má nežné tóny
zeme. A keď ich z nej vyberá, je
mu akoby sníva l o m iestach.

ziu.

znám u

vôňu

do m ov a...

Takú drahú pre každého z nás.
či je z v rch o v alebo z roviny. Či
sa n aro dil v ú rodn om kraji b ro s 

Pn Áta/yáf//

kýň alebo pod och ra no u zele-

S/oyens%y y/fva/7!% /M/L4A
SP/M., roďá/f /o Sŕopayy, šítŕďoya/ u profesora CAoyaoa M
í/me/acÁra/ pr/emys/oye/ ďro/e
y H/af/s/aya. M a pra/M a /?áy/Mf poľom pracaya/ yo ŕ/r/ne
Faí a a nasMr pďsoM a/ro učŕŕef y ŕoď/M/oAc/. Aŕooep/esfa;
M yenoyaŕ Jž/Mroye/ yraMre
a y pcs/eďnom 0M 0A/ sa
up/Va/n/V M Arc/norni/ pfa/Mro
a ma/'Ao. Wa/rať3e/ ŕyo/Víec/fnMou pasŕa/o a aÁryara/o.
ľpos/eďnyc/f roArocA yysŕayoyc/ y Fraŕ/s/ayo, #rat/c/ M*a/oy%, Osŕfaya, Pra/ta, a/e
/ y guďapeá?/, ľarŕaye a Soŕ/7.
Ja/to neďáyna yysŕaya y /eAo

P/fSRV O Sn/ŕM ľf /acAyMya moc/tá /na/w/ mama
z ď M /a a /a pocŕou obe/, M e
sa naroď//.

