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

2 Sk

M Á J 1993

S 3 í l < Ľ * V Í ^ Ž Í S Ľ * Ľ *

Medené Hámre - autor maíby I.Weisz /!835 /
Kúpou tejto pohladnice podporíte záchranu kaptnky sv.Michata
Archanje!a na Medených Hámroch pri Borinke,postavenú r. 1743.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V STUPAVE
SLOVENSKA VÝTVARNÁ ÚN!A

M!LAN SPÁL
Pieseň o Stupave
VÝBER Z VÝTVARNEJ TVORBY
VÝSTAVNÁ S!EŇ KULTÚRNEHO DOMU
0 0 15. MAJA DO 7. JÚNA

Otvorené denne /na p o ž i ada 
nie v kancelárii KD/ So,Ne
od 15.00 do 18.00 hod.
Výstava je predajná !

Horúca jar neúprosne spaluje vý
honky budúcej úrody.Ľudská práca je
vystavená živlu t ruky spínate v pros
be o proti-živel dážd.V prípade po
vodní ich bude spinat v prosbe e vie
tor a horúce slnko.
To,čo nedokážete regulovat,čotu neaôžete rozkázat a čo sa nedi naplánovat o to ešte prosíte.
Borúce h!avy tenegerov chladnú
v noci, v anonyaite tty likvidujú čokolvek in stojí v ceste.Čo it v ceste
nestojí, tonu sa postavia do cesty sa
ti.íaždá rino je číasi nová.Rozbitá
inforaačná skrinky,povytŕhaná odpad
ková kose v parku,poláaaná lavičky,
popísaná steny sprayovýai oznatati o
velkej láske,prípadne o žgrlošoch.
BezMcní okoloidúci sa prizerajú,
nožno ani nie, sú už zvyknutí.
V
kultúrnoH dote sa schádzajú
ešte deti a už tládež,aby nenuseli
byt do<a pri rodičoch.Majú čas,netajú si čo začat.Vraj sa iH nič nepo
núka.Bohužiaí,berú len cigarety.
Nikto in nič nepovie,nikto ich ne
upozorní a oni vedia,čo si tôžu kde
dovolií! Oayl,za každýt slušnýa upo
zornenia nasleduje neslušná odpove3
hodná vagabunda alebo pivnáho skauta.
Odpovedajú dievčatá a slečny,pekne
oblečená,naaa!ované,z dobrých rodín.
Žiadna spodina!
Tá istá bezMcnost,ako pri po
čas í. 0 to horšia,že vina sa dáva týn,
ktorí upozorňujú.
Mesi d o M odpočívajúco celodennot
strese,rodičia aj týchto deti.Spokoj
ní,že sa i< darí urobit všetko pre
svoje deti.A vina je na ostatných.

SPRAVODAJSTVO
Ako ie to s daňami ?

Celkový predpis dane z nehnuteln o s t í k 3 í . 3 . 9 3 je 2,95 mil Sk voči
rozpočtovaným 3 miliónom.
V prvom štvrtroku bola prijatá od ob
čanov daň vo výške 219 tisíc Sk.Povinnost úhrady dane končí 3Í.mája,
preto sa očakáva podstatná časí úhra
dy v tomto období najmä od fyzických
osôb. Právnické osoby majú možnost
splácat v štyroch termínoch,čo pod
niky využívajú.
Vody bude dosť

Pri rokovaní so ZVaK-om sa do
hodlo zabezpečenie pripojenia lí
niového potrubného vodovodu o prieme
re 315mm od Obory po Pílu. Súčasný
stav je taký,že potrubie je uložené
a napojené na existujúce potrubie,
ale nie je napojené na vodojem.Po do
budovaní prepojovacej šachty v areáli vodojemu pripojenia nového potru
bia,bude Stupava zásobovaná vodou
dvoma potrubiami s priemerom 200 a
315 mm. ZVaK sa zároveň obrátil na
MĎ so žiadostou sledovat dodržiava
nie disciplíny pri odbere pitnej vo
dy v letných mesiacoch.
Zároveň sa hovorilo o problema
tike vlastníctva krátkych vodovodných
spojov.Problém spočíva v tom,že KVS
vybudované na náklady mesta neprechá
dzajú do vlastníctva ZVak-u,ktorý na
ďalej udeluje vodovodné prípojky.
ZVaK odmieta pridelovat prípojky na
uliciach Bottova,SNP a Kúpeiná,pre
tože tu sú KVS vybudované na náklady
mesta a žiadajú majetkovo-právne vztahy riešit zmluvou na užívanie.
/vysvetl.-ZVaK sú Západoslovenské vo
dárne a kanalizácie/.
Zachránia platan

Pod dohladom odborníkov z firmy
Maar zameranej na ošetrovanie vzác
nych drevín, bol ošetrený hištoricky
cenný platan na Hlavnej ulici.
Odstránené boli choré konáre,Malej
doporučili odstránit betón a nahradit ho prietokovou dlažbou,ktorá umožní drenážnu zálievku a prihnojovanie koreňového systému.
0 dalších podrobnostiach prinesie
Stupavan informácie v budúcom čísle.
2.-----------------------
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STUPAVY

Pamiatkovo chránený
objekt

Zdravotné stredisko
sprivatizované ?

Štátna pamiatková správa sa usiluje zaradit medzi chránené pamiat
ky Stupavy dom na začiatku Marcheggskej ulice / pri sv.Jánovi/.Budova je
toho času v dezolátnom stave a sta
rosti ivost by prešla na mesto,ktoré
nemá prostriedky na tak náročnú in
vestíciu.Pamiatkári síce prislúbili
spoluúčast na financovaní,ale sa o
výške nevyjadrili.

Pracovníci Zdravotného stredis
ka v Stupave sa obrátili na Mestský
úrad so žiadostou o prenájom pracov
ných priestorov v prípade,že by sa
budova ZS stala majetkom mesta a zo
zákona by vyplývala povinnost mesta
spravovat zdravotníctvo. Primátor tú
to snahu lekárov podporil.Zároveň zo
strany Malaciek sa vyvíja aktivita a
snahy centrálizovat svoje okolie,te
da aj Stupavu smerom na tunajšiu po
likliniku.Tieto snahy nemajú našu
podporu,pretože v Bratislave pracuje
väčšina práceschopných občanov Stu
pavy,Malacky nie sú tak dosažitelné
ako Bratislava a tiež úroveň a kva
lita lekárskej starostlivosti je v
hlavnom meste predsa len lepšia.
Zároveň sa MĎ snaží nájst pre Stu
pavu inú spádovú nemocnicu než je
nemocnica na námestí SNP/Milosrdní/.

Budú v Stupave štátni
policajti ?

Z iniciatívy MĎ Stupava sa ko
nalo stretnutie so zástupcami Poli
cajného velitelstva okresu Bratisla
va vidiek vo veci zriadenia Obvodné
ho oddelenia PZ SR v Stupave o sile
20+ i policajtov. V podstate ide o
presídlenie existujúceho oddelenia
zo Zohoru do Stupavy.Výsledkom bol
príslub velitela OV PZ SR p.Mačička,
že ak mesto bude na svojej požiadav
ke trvat a zabezpečí potrebné prie
story,tak obvodné oddelenie v Stupa
ve bude.
Námietky proti premiestneniu oddele
nia zo Zohoru sú zo strany Obecného
úradu Zohor a okolitých obcí,ktoré
sú rozhodne proti.
Rekonštrukcia
plynovodu

Mesto rieši aj problematiku ply
novodu. Rekonštrukcia jestvujúceho
plynovodu predstavuje investíciu v
hodnote 4,65 mil Sk,investorom stavby
sú naštastie plynárske závody.
Rekonštrukcia- zvýšenie dimenzie zo
110 mm na 200 mm priemer potrubia sa
bude realizovat na Novej ulici,nový
plynovod sa budoval na Cintorínskej
ulici a pripravuje sa na Lesnej uli
ci,kde v súvislosti s rozšírením in
travilánu o lavú stranu ulice sa vy
tvárajú nové stavebné pozemky. V prí
pade dostatku finančných prostried
kov sa uvažuje s budovaním vodovodu
aj na Lesnej ulici.Na rozdiel od ply
nárov,ktorí hradia všetky náklady,
KVS sa budú hradit z mestského roz
počtu.

Práce v kostole

Už m e k o l k o týždňov pokračujú
rekonštrukčné stavebné práce v ko
stole v Stupave zamerané na výmenu
podlahy.Denne sa tu striedali bri
gádnici,ktorí venovali svoj čas na
ušlachtilú a prospešnú prácu.
Kladie sa kanali
začná sieť
Ha Karianskej a Školskej ulici
prebiehajú zeanč príce výstavby kanatizácie a v nivaznosti na ich ukonče
ní sa pripravuje projekt stavby konunikicie a pripravuje sa aj zadanie
obdobného projektu pre ulicu hlinčiakovu,kde sa po dokončení vodovod
ných prípojok,nepredpok!adi daišia
rozkopávka uiice.Reaiizícia defini
tívnej úpravy povrchu konunikicií bu
de zabezpečení pod!a nožností aestskčho rozpočtu.

Žiadosť o pomoc

Školská správa Bratislava VIII
/vidiek/ sa obrátila na MĎ Stupava
so žiadostou o finančnú pomoc pri
prevádzkovaní Základnej školy.Ziadost
prerokuje mestské zastupitelstvo.

Kúpať sa budeme

Knižnica funguje

Mestskí rada na svojot zasad
nutí sa zaoberala prevádzkovaniu kú
pa! iska.Ooterajší prevádzkovate! TJ
Tatran Stupava upozorni! na rastúce
náklady na elektrickú energiu a vodu,
prísne hygienická predpisy,ktoré konplikujú prevádzku.Príjny nestačia pokryt rastúce nák!ady a prevádzka je
stratová.MsR odsúhlasila,že sa aesto
bude podielat na prevádzkových nákla
doch.íritická situácia sa bude riešit
v spo!upráci s MsPTS.MsR rozhodia,aby
kúpaiisko bo!o v prevádzke napriek
stratán,pretože slúži občanoH westa.

Mestská knižnica zaznamenala na
novom pôsobisku v Máste uspokojivý
záujem o svoje služby. Od februára
si 570 čitatelov vypožičalo 8 857
zväzkov.Pre deti pripravili pracov
níčky knižnice 44 podujatí.
Aj to sa stalo

Pracovníčky Materskej školy na
Ružovej ulici pravidelne nachádzali
na školskom dvore,po chodníkoch a v

pieskovisku výkaly po psoch.Možno
nebola zatvorená branka,povedal i si,
ale pravidelnost im vŕtala v hlave,
až raz,neskoro večer jedna pracovníč
ka stretla na dvore pána s doberma
nom ,ktorého prišiel vyvenčit.
Dost veíké prekvapenie a tak sa ho
pýtala,či sa to patrí, v škôlke,kde
sú deti a určite zásady hygieny,venčit psa."Ná kam mám s ním ít,paničko,
ket sa ho dzeci na ulici bojá ?'Skutočne rozumný argument! Pes potrebu
je svoj priestor,deti môžu znášat ná
sledky! Bezohladnost v tomto prípade
je asi slabé slovo.Aj preto,že do
berman nie je jediným návštevníkom.
MS Ružová

TĽHĽ
Otáznik nad dotáciou

Mada!ej zostáva otvorená otázka
financovania hlavného kanalizačného
zvodu.Mesto sa uchádza!o o dotáciu zo
Štátneho fondu životného prostredia,
nakolko ide o riešenie sterujúce k
ochrane životného prostredia-vôd Mo
ravy a Dunaja.
Ziadost o dotáciu je podnieňovaná aj
dalšín prevádzkovaní! Dotova dôchod
cov,ktorý je v štátnej správe a je
znečistovateloH Stupavského potoka.
Posianec NR Slovenska p.P.Soko! prisíúbil osobnú intervenciu u Minister
ky íeltošovej.
Zatiaí bo! vypracovaný dodatok a zdô
vodnenie potreby dotácie a rokovania
budú nadalej pokračovat.Dotácia vo
výške cca 4,5 ti! Sk na stavbu hlav
ného kanalizačného zvodu je určená
na odkana!izovanie trasy Devínska ce
sta - Záhunenskául.-Hlavná u!ica.
Aktivita turistov

Ochrancovia prírody a turisti
sa aktívne zapojili do úpravy Zámoc
kého parku ešte pred jeho otvorením.
Ochranárom bude určite ležat na srd
ci stav parku situáciu budú monito
roval, /pravdepodobne/
Členovia Klubu slovenských turis
tov absolvovali trojdňový prechod
Nízkymi Tatrami.Najzaujímavejší bo!
výstup na Baranec v Západných Tatrách.
Akciu organizoval KST TJ Tatran Stu
pava a bola otvorená pre ostatné klu
by okresu. Podujatia sa zúčastnilo cca
70 turistov a ochrancov prírody.

Z ukážky požiarneho zásahu v Zámockom parku,2. mája 1993.
Písa!i s<e už v Stupavane o po
žiarnikoch a ich probléMch aj o toa
ako ich riešit.Situácia sa zdala kri
tická a skoro beznádejná,pretože zaeny nebolo s kýt robit.Stačilo však
niekoíko týždňov a aktivita vedenia
dobrovoíného požiarneho zboru pri
niesla očakávaný úspech v podobe úp!ne nového a hlavne aladého požiar
neho družstva. Mládenci,zdatní a ši
kovní,sa výborne zhostili svojej úlo
hy a svoju doborovolnú činnost v pro
spech občanov A ich Mjetku,vzali úplne vážne.Je len otázka,či sa tak
vážne berie toto nadšenie aj z dru
hej strany. V mestskom rozpočte sa
síce vyčlenili prostriedky na požiar
nu ochranu vo výške 200 000 korún,
ale to sú prostriedky na nákup tech
nických prostriedkov a vybavenia po
žiarnikov.Akékolvek honorovanie po

žiarnikov je vylúčené,pretože chýba
jú predpisy! Pritom nemožno dobrovolnost požiarnikov porovnávat s or
ganizáciami záhradkárov alebo filate
listov. Ved požiarnici,hoci aj dobrovoíní,vykonávajú službu,na ktorú sa
pripravujú vo svojom volnom čase a
dnes sa s oblubou tvrdí,že čas sú peniazet Pripravujú sa na zásah a to
nie s *kýblami',ale s modernou tech
nikou a to chce určitú odbornost.
A tak dobrovolne putujú napríklad do
Martina na týždňové školenia.
Zatiaí sa im chce, sú nadšení,majú
záujem.Len vás prosíme,vážení obča
nia,ked ich stretnete,neradte im,aby
vo volnom čase radšej podnikali,lebo
sa môže stat,že sa to všetko opät
rozsype!
-dráčik-
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STRETNUTIE OBČANOV V MASTE
18.apríl sa do povedomia Stupavčanov pravdepodobne zapíše ako deň,
kedy na slávnostnom stretnutí občanov
na dvore bývalého Obecného domu Mástu
a terajšej Mestskej knižnice,bol zno
vu potvrdený oficiálny názov tejto
mestskej časti - Mást.Stretnutie na
priek nepriaznivému počasiu prebieha!o v príjemnej a sviatočnej atmosfére
Slávnostnú atmosféru umocnila i popo
ludňajšia pobožnost v mástskom kosto)e.Stretnutie otvoril primátor mesta,

ktorý pripomenul históriu obce a spo
menul aj občanov,ktorí počas minulé
ho režimu emigrovali.
Krátkym príhovorom pozdravil občanov
aj stupavský pán farár vdp.Mikula.
Vyzval prítomných k spolužitiu na zá
kladoch vzájomnej ochoty k porozume
niu,tolerancie a princípov kresťan
ského učenia.
V kultúrnom programe vystúpil detský
folklórny súbor Stupavjánek,ktorý zo
žal zaslúžený úspech.

0 dobrú náladu sa postarala dychová
hudba Veselá muzika,o občerstvenievynikajúce rožky a pagáčiky, mástske kuchárky.
Stretnutie občanov bolo dobrou príle
žitosťou na rozhovory s primátorom a
poslancami.Bezprostredná atmosféra a
vínečko, v ktorom je pravda,rozviaza
li ludom jazyky a debaty nebrali kon
ca.
Dokonca aj počasie sa umúdrilo ^tak
že to bola nakoniec príjemná nedeía.

18.aprí1 93
MÁST

V kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor Stupavjánek
s pásmom detských hier ,piesní a tancov.

Prítomných oslovili primátor mesta
a stupavský pán farár.

Veselá muzika zachraňovala náladu,stále sa mračilo,ale dobrá pes
nička rozžiarila nejednu tvár.

Lipa slovenskej štátnosti
2. máj - otvoren ie Zámockého parku
_____________
Málokto si už p n ít á vychýrené
tanečná zábavy v parku stupavského
kaštieli.V prekrásnon prostredí,na
tanečnon parkete priano nad rybníčkow sa voíakedy parádne tancovalo a
nejedna ve!ká láska sa zrodila pod
vzácnyni stroHMi,ktoré už desatro-
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čia krášlia park.
Myšlienka sprístupnit park stupav
skej verejnosti nebola síce nová,
aie podarí!o sa ju uskutočnit až
2. aája t.r.,kedy po posledných úpravách,nohol byt park opát otvore
ný.

'

Progran v tú nedelu bo! naozaj bo
hatý.0 t6. hodine,presne úderon ve
žových hodín začal slávnostný akt za
sadenia Lipy slovenskej štátnosti.
Hiekoíko stoviek občanov si vypoču
lo príhovory prinátora Ing.Antona
pokračovanie na str.5

pokračovanie zo str.4
Daráša & hosta podujatia pos!anca
SNR p.Antona Brnku. Primátor zdôraz
ni! úsilie posiancov MsZ a Hestského úradu pri uskutočňovaní zátterov
rozvoja westa a uspokojovaní po
trieb obyvate!ov,čo v plnej niere
závisí od ekonoiickej situicie nie
len <íesta,ale i krajiny.
Poslanec SNR p. Hrnko z filozoficko-historického pohladu zdôrazni!
význa< a zayse! samostatného sloven
ského štátu ako vyvrchotenia úsi!ia
národného snaženia predchádzajúcich
generácii.
Za zvukov hyanickej piesne Hoj,v!ast
noja vyvrcho!i!a s!ávnost zasadenia
!ipy.
Podujatie pokračovalo otvorenia Zánockého parku,aodrú stuhu,ktorá sym
bolizuje farbu stupavského kroja,
prestriho!,za zvuku slávnostnej fan
fáry v podaní Veseiej muziky, primátor mesta. Boci úprava parku signa
lizovala 'friškú robotu* ,ce!kový
dojem bo! velmi prijemný.Stupavčanon sa vráti! kus krásnej prírody,
ktorý nám nožu závidiet pre svoju po
lohu v centre mesta,bohatstvo cudzo
krajných a vzácnych drevín i celkom
zachovalý stav.
V parku koncertová!i okre* stupav
skej dychovky aj hostia z Malaciek,
ktorí, napriek vekovému priemeru
16,5 roka / a do toho vraj započí
tali aj dvadsatročnú škodovku/ sa
nedali zahanbi t.Ma!ačanka na!a u nás
úspech a tešíte sa na stretnutie s
nimi na Anenskej zábave v Borniku.
íultúrny program v príjemnom pros
tredí parku,evokuje Myšlienku vy
uži vat park na promenádne koncerty
a iné kultúrne podujatia.
Otvorenia by sa starostiivost
o park nenala skončit.Vhodné by bo
lo napríklad označenie drevín tabu!kami s názvami/pravdaže n ie,aby bo!i pritlčené na pňoch !/,dokončenie
úpravy chodn íkov,osaden ie !av ič iek,
vyčistenie rybníka,ale aj obnova umelého vodopádu,ktorý bo! vždy prítaž!ivou súčastou parku.
Starostiivost o park prevzal Mestský
podnik technických služieb,ktorýn
pribudla nelahká ú!oha,pretože park
bude pod kontrolou verejnosti.
Mestké kultúrne stredisko,ktoré pri
pravilo slávnostný program,chce po
kračovat v kultúrnych podujatiach ,
pre ktoré je park vhodným prostredia
a sta! sa súčastou kultúrneho diania
v Stupave.

Lipu spoiočne zasadili primátor mesta Ing.A.Daráš a posianec SNR dr.
A. Hrnko.

Primátor otvára Zámocký park prestri
hnutím pásky.

Vesetá muzika je pripravená,zábava mô
že začat.

Ceikový poh!ad na park.

Stupava získala mimoriadne vzácne
prostredie,ktoré sa zachovalo možno
aj vdaka tonu,že dlhé roky nebolo ve
rejnosti prístupné.Treba sa zamysliet
aj nad ochranou parku,aby mestské -

zdanlivo ničie - sa nezničilo,aby ste
za pár rokov nepovedal i,že sne ho ma
li nechát tak, zatvorený...
-psTeit P.Slezák,foto Í.Mózová
---------------------------------------5

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR :

Rybačka

Vilemová K., Vláčiliková J., Vrábel O.,

/detská literárna
tvorba/

Šurinová K., Maderová Z., Žieriková M.
TANEČNÝ ODBOR :
ŠkolBký rok 1992/93 sa chýli ku koncu,

lo vstávať, ale včera som Ondrišovi sľúbil,

práca pedagógov Základnej umeleckej školy

KohútkováS.
VÝTVARNÝ ODBOR :

že pôjdem B nim na ryby a sľub musím splniť.

ŠkrovanM.,ZáthureckýM., SlepánkováW.,

Dotiahol som sa do kuchyne a už sa to zača

JánošikováP.,KlavcováK.,JagelkaM.,

lo. „Peťko, kam Ty chceš isť, dačo sa

SerdelováB.,ŠčepánekM., KafkaR.

Ti

stane, čo potom budem robiť ja a Tebou,"
božekala starká ako vždy čo som došiel

M

cupedagogickáhokolektivu. Aj tento š k o l 

prázdniny. Bála sa o mňa. „Als len ho pus

ský rok bol plný aktivity, koncertov, pre

ti, čo s a m u m C ž e a t a ť . " , zachránil ma star-

hliadok, výstav, súťaži, na ktorých sa na-

ký, ten chlapom viac rozumel ako starká.

ši žiaci prezentovali na vysokej umeleckej

Tak somhovystiskal, lebo som vedel,

že

starká popuBti. „Ale sa musíš dobre najesť"
povie starká. Do jedla ma nemuseli núkať.
Jedol som rýchlo, lebo Ondriš ma už čakal.

gógom pani učiteľke akad.mal.Alene Dziano-

Vyrazilisme. Starký nám dal udice, no nedá

vej-Zigovej a pani učiteľke Hane Krajčovi-

sapovedať, že udice, boli to obyčajná pa

čovej, ale aj pani učiteľke Alene Ulickej

lice. Ale aj s takými sadajú chytať ryby.

zacitlivývysokoprofesionálny klavírny

0 chvilu sme boli pri Hrone. OndriS mi uká

sprievod.

zal ako červíka dávať na udicu a hodiť

do

vody. A už sme čakali. Stále nič. No už som
bol nervózny, čakať a čakať. Myslel som si,

Výtvarný odbor získal na VIII.bienále
Detskej grafiky Torúň 1992:
Grand Prize
Mirka SAJANOVÁ

že hodím udicu do vody a hneď sa ryba chytí.

Zvláštne ocenenie získala Eva USZÁKOVÁ.

A t u n i č . Vôbec ma to nebavilo. Pozeral som

Veľkým úspechom výtvarného odboru bola str.

dohory, tie ma lákali viac. Zrazu pozriem

medaila Petra VALOVIČA na Svetovej výstave

do vody a tam plával had. Tak som sa zlakol

detakčho umenia- 7.Kanagawabienále v Ja

a z r e v a l . ž e a ž O n d r i š v y s k o č i l . Keď z b a 

ponsku.
V hudobnom odbore na Celoslovenskej

dal, čo to je, začal sa smiať: „OchTy, veď
t o j e l e n u ž o v k a " . Ale mne nebolo treba ve

súťaži Základných umeleckých škôl v Banskej

ľa hovoriť. Užovka sem -užovka tam,

Bystrici v odbore dychových drevených n á 

viac

strojov získala:

chytať ryby nebudem ahotovo!
T o v š a k n e b o l o n i č . Obzriem s a a k nám krí

Zlatá pásmo (a tým aj víťazstvo) a Cenu ria

va akýsi žobrák v dlhom kabáte, klobúku

diteľky hudobného a literárneho múzea

a

-

VierkaŠMELÍKOVÁ.

s palicou.
Nebolo mi viac treba, ale ani Ondrišovi.Ej,
v e r u j e z l e . Tak sme sa zľakli, lebo

ten

žobráksanámhrozilpalicou.„Piťu, musíme
ujať, nesmie nás chytiť, to je určite r y 
bár," skríkol Ondriš. Udice sme hodili

interná koncerty.
0 chystaných úpravách MŠaV SR týkajúcich
sa základného umeleckého školstva budeme
rodičov informovať.
p. ĎURECOVÁ

riad. ZUŠ

S T U P A V A

holvedieť, čo sa nám stalo. Taký zlostný
som vyšiel von a tu aha, na lavici kabát,
bolstarký. Tosamupodturilo, tak s o m

M

S U JS : S.r.

1992/93

nahneval aprestal som sa až keď nám star
ký sľúbil, že večer si nakladieme veľký oheň a budeme si opekať.

HUDOBNÝ ODBOR :

Starký slovo dodržal, znova sme sa stali

Boráková G., Knieteľová M., Mračková A.,

kamarátmi, ale na starkého si už musíme

Daráš B., Jánošová J., Žieriková M., Dvo-

dať veliký pozor H)

ranová K., Doršicová B., Dar&Sová O..To-<
PeterJAMÁS, 4.C
ZŠ S T U P A V A
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ZO -SCK Stupava II si touto ces
tou dovoíuje podakovat doluuvedeným
súkromný!) podnikatelom a firmám za
príspevky do tomboly na tanečnej zá
bave dňa 17.apríla,ktorá sa konaia
v "Stupavskej krčme".K dobrej nálade
svojimi príspevkami prispe!i:Potraviny : p.Hricu,p.B!ahu,p.Nezníka,
p.Horná,p.Macka,p.Krištofiovej,Minimi: p.Viciána,Kamenárstvo p.Kôstku,
Predajňa piva p.Kučeru,Kovomechanika
p.Vostrovského,Pneuservis p.Suchovského,0buv R-B-K,Vináreň P.Krajčího,
Maso-Amita,reštaurácia Máštan p.Besediča,Agroservis-Mást,Zámočníctvo
p.Stanko*vského,ANATAS-papierníctvo,
Foto-Paleček,Kaderníctva- "Emilia",
*Veronika "/Eva", "Hana", Zelovoc K+K,
Avana Stupava,Stupavská konzerváreň,
K+M market,Ryba p.Hasoňa,Zelenina p.
Vaškovičovej,Mäso-p.3olíková a kol.
Zároveň dakujeme majitelovi"Stupavskej krčmy'p.Kubovičovi za poskyt
nutie sály a siužieb.
ZO-SCK Stupava II

Pozvánka

do

vody a behom domov. Už som nevládal ani dý-

klobúk, palica. Starký nás dobehol, žobrák

Poäakovanie

mek A., Kazarka B., Levák O., Blehová I.,
Veselý V.

Pred 21 rokmi bola prvá výstava
výšiviek v Stupave.Vystavovaii sa ve
ci žien,ktoré sa zaoberaíi výšivkou
a íudovou tvorivostou.Po tejto výsta
ve bo! založený krúžok šikovných rúk
pod vedením p.učitelky Erdélyovej.
Tento krúžok ma! prvú výstavu v 1973
roku na Miestnom národnom výbore.Ma!a velký úspech a tak sa výstavy poriada!i každý rok.Po roku 1978 viedla
tento krúžok a do dnes vedie p.Hardenová.Pod záštitou Matice slovenskej
konečne po štyroch rokoch sa opät
poriada výstava.Miestnosti nám ponú
kol Mestský úrad a tak bude tradične
v zasadacej sále v dňoch:
3.júna-6.júnaí993
od 8.00 do Í9.30 hodiny.
Pozývame všetkých,ktorí obíubujú krá
su a íudovú tvorivost pozriet si §ikovnost našich stupavských žien.
M.Hardenová

Spoločenská

MedaiIón

k r o n i k a
Narodené

deti

Jakub Paleček
Kristína Kubánková
Patrik Straský
Martin Holík
Katarína Cerná
Dominik Veselovský
Richard Ziška
Veronika Hricová Vladimír Gschill
Milan Peschl
Peter Paál
Kristína Majerová
Ivan Prokeš
Dominika Gabrielová
Beáta Jerigová
Nikola Fabinová

Venujeme slovenským známkam,ktoré boli vydané v prospech
starostlivosti o deti a mládež.

Príplatková známka v prospech detí,
vydaná dňa 2.i!.1939.

Príplatkové známky v prospech starostlivosti o mládež,vydaná 18.Í2.Í944.

Z o a r e i i občania Stupavy
Ing.Anton Goldschmidt
Emil B r m o
Jozef Baranko
František Jurčák
Albert Daráš
Zuzana MuHnerová

Dobročinné známky v prospech
sociálnej starostlivosti,vy
dané 8.H . 1943
pripraví!: A.Chruph

T Ľ A T T A L C K 2

Z o s o b á š i ) i sa
František Sčípa -Aiena
Malovcová
Ján Onduško - Iveta
Pavlíková
Miian Stoklas -Renáta
Jánošiková
Juraj Balog - Jana
Pšenková
Miian Moravčík - Monika
Lintnerová
Ladislav Szekeres -Silvia
Zerdahelyiová
Karol Prosňák - Iveta
Lopošová
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Mestské kultúrne stredisko pripravuje
Katalóg obchodu a služieb Stupavy Informá
c i e p o s k y t u j e m e n a t.č. 9 3 4 3 1 2 a l e b o p r i a 
mo v K u l t ú r n o m dome.

Dobre známe motto H.Fonda o tom,že ak by mál posledných 5 dolárov,
3 by dal na reklamu,je Vám určite známe. Prichádzame za Vami s p on u 
kou možnosti reklamy Vašej činnosti a podnikania v
pripravovanom
Katalógu obchodu a služieb pre obyvateľov Stupavy.
Katalóg bude zdarma a predpokladáme náklad 2.000 kusov.

-----------------------------Časopis STUPAVAN vychádza ,raz^

mesačne.
Redakcia: Kultúrny dom,Agáto
vá 16,900 3Í Stupava
t.č. 07/ 934 3Í2
zodpovedný redaktor: P.Slezák
Bez jazykovej úpravy!
Uzávierka: Í5.5.93

—

_______ r

Ponúkame Vám niekľko možnosti,z ktorých si môžete vybrať ten najlepší
pre reklamu Vašej firmy.
Cennik inzerátov
rozmer A
B
C
D
E

:

8 x 12 cm
8
8
4
2

x
x
x
x

6
3
6
8

cm
cm
cm
cm

cena

: 440.-Sk
: 220. -Sk
: 110. -Sk
: 110. -Sk
: 99. -Sk

Poznámka =
- cene je zahrnutá aj grafická úprava podľa Vašich predstáv
- poplatok za reklamu sa piati vopred
- uzávierka je 31. júna 93
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Deň aatiek,ktorý sa s!ívi každo
ročne na druhú aájovú nede!u,sa poaa!y stáva obnovenou tradíciou a prtležitostou vyjadrenia lásky a vďačno
sti aatkáa.
Tohtoročný slávnostný prograa sa ko
ná! v íuttúrnoa doae.Doslova nabitá
kinosála bo!a jasnýa dôkazoa,že tra
dícia Dna aatiek ožíva.Prítoaných
privíta! riadite! MsíS P.Slezák,krátkya prejavoa pozdraví! sviatok aatiek
priaitor aesta Ing.Daríš.
Prograa bo! zostavený z vystúpení de
tí Materských škô!,žiakov Základnej
ško!y a Základnej uaeieckej ško!y a
súborov pri ÍD - Panda a C!ip.
Mi!é bo!i vystúpenia najaenších,kto
rí pesničkaai,básničkaai,tancoa po
zdraví! i svoje aaaičky.Žiaci ZUS prezentova!i prednes hudobných die! na
ve!ai s!ušnej úrovni,ktorí je tejto
ško!e už v!astní. Príjeanýa ožive
nia bo!o písao žiakov ZS pod vedenia
p.učite!ky Meačovičovej.

Tak jak každá správná mater,a j
já sem dycky dbaua na dobrú výchovu
a povjest svoji céry.Jak by to vypádauo,keby sa o dzifčati volaco špat
ného po Stupavje nésuo.Není to ale
dneská lachká vjec ustríhnút všecky
tý nástrahy,keré existujú.Tot sem
ju vzaua v nedzelu poobjedze do kina
lebo dávali volajaký film s tým ten
kým a s tým tustým.Trčaua v tem ki
ne jak palesky k fizolu,že to byuo
pro malé dzeci.Pod vplyvem tejto skutečnosci necháua sem sa umúvit a pusciua sem ju teda aj na diskotéku.
Svjedomí sem si utešovaua tým,že šak
dzifča bude maturovat a snad sa tých
jejich osemnást tam volajak straci.
Nestraciuo,na to sem došua hnet jak
sem prevédla inšpekciu na tej diskotéce.Byuo deset hodzin,reku idem sa
já tam eném kuknút,esli sa ji vola
co nestauo.Dojdem vám tam a'skoro
sem spadua z noh.Najsamprv sem si
mysleua,reku dzeci ze školy sa došli
kuknút na špatný príkuad,aby vjedzeli,čeho sa majú vystrihat.Z omylu
mňavyvédel jeden soplivec,ket si vypýtau odemňa oheň.Bledzím jak spro
stá,šak to tu nemá ani patnást rokú
a všecko to fajči a slope,nátrásajú
sa pri tej muzike až sa firhonky tra

Tancom na hudbu P.Nagya" Austrália" rozprúdili dobrú nála
du deti z tanečného súboru Panda /choreogr.L.Sanúsková.
Súbory aoderného tanca C!ip a Panda
opát potvrdi!i perfektnú choreogra
fiu,súhru a cit!ivý výber hudby.
Prograa v kinosí!e už vrcho!i!
a pred ÍD vrcho!i!a trpez!ivost divíkov,ktorí si prišli vypočut popu!írnu stupavskú kape!u- Zíhoríkov.

sú a duážka podvihá.Moje dzifča tam
zas enem trčí jak štek ve vinohradze
a volajaký školák ji tam kurizuje.
Toto tak nemôže byt,povidám si a daua sem sa hledat vedúciho.Reku ne
hanbíte sa,takéto chudátka dzeci sem
púštáte,enem aby ste zarobiui!
Ze co mňa potem-povidá mi,že es!i tu
mám také svoje,najvyšší čas,že sem
sa spamataua a došua si proňho.
Zataua sem pjast,že mu pohrozím za
-to,že kazi dzeci a auádež a on mi
zas povidá,že t-i dzeci nejsú siroty,
každý má doma otca aj mater,jak sa
teda starajú!
Ustúpiua sem,lebo mne! kúšček svojej
pravdy.Išuasemzasvojú,rekupod
ideme domom!Byuo mi to aj lúto,reku
sa mohuo dzifča zabavit a též nemoseua sem tam chodzit.Tak sem ju teda
za týdeň posilaua zas na tú diskotéku se slubem,že sa tam neukážem.
Ludé,dzifča mi začauo šk!ébit,že tam
vjec nepújde,že už je stará koza na
diskotéky,že co by tam vjedzeua robit,že tam si frajíra nenájde.
Aj sem si pošklébiua s ňú,lebo je to
pravda,že kde si bude chudato frají
ra hledat,ked na diskotéky chodzá
enemsoplivci.
MarišPilná

Preto čast programu pokračovala pred
Ku!túrnya doaoa,kde vystúpi!i súbo
ry aoderného tanca pri ZS a 8a!ši.
Stupavan pri tejto príležitosti
praje všetkýa ženia a aatkáa radost
z detí,ich lásku a úctu.
-red-

1
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Dna Í4.4.93 hliadka MsP spozoro
vala v nočných hodinách dve podozri
vé osoby,ktoré viezli nejaký tovar.
Osoby boli zadržané,tovar totiž po
chádzal z vykradnutých chát.Prípad
prevzalo 00 PZ SR Zohor.
Dňa Í8.4.93 o 02.30 hod hliadka
MsP pristihla pri pokuse o vykradnu
tie stánku dvoch páchatelov.Prípad
prevzalo 00 PZ SR Zohor.
Dňa 27.4. 93 o 00.Í5 hod zadrža
la hliadka MsP dvoch páchateíov s to
varom,ktorý pochádzal z rodinného do
mu,ktorý vykradli.Pripad prevzalo 00
PZ SR Zohor.

INZERCIA :

Mestská ku!túrne stredisko a 3 DJS
pripraví ZVOMVO HERAMU o Vašej
firae a jej činnosti a uvedie ju
vždy pred fi!aovýa predstavenia.
Info: 07/934 3í2,íu!túrny doa

