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MA SLOVÍČKO...
Prichádza jar.Všeobecné otep te
nie prebúdza prírodu k novej si)e.
Ze< rozvoniava túžbou zarodit.
Všetko zasiate začína zápasit s
chladot nepriazne o svoje bytie.
Sila života je neprekonAteíná,ne
ústite nÍH dokazuje svoju prevahu
nad SHrtou.
Velki noc.Tiché bdenie pri chladnot
hrobe,z ktorého vystúpi Vítaz.
Vzkriesenie - dôkaz najvyššej !isky
a odpustenia.Každoročne opakované
neopakovatelno zmierenia
Vojny oko!o nás a vojny v nas. Beženci z Miest vysnívanej dovolenky,
zneuctené a ponížené ženy-aatky,Mŕ
tvi starci,Mŕtve deti.Mŕtvolný zá
pach duší upísaných krvilačnosti a
nenávisti človeka k človeku.Bezná
dej tých, ktorí veria,že to robia
íudia.Všetko nedaleko nás.Stačí naštartovat auto a pozbierat odvahu.
Vojny v nás.
Strach a závist,tltená faloš a počí
tanie úspešnosti v okolkovaných ko
runách,Mrkách a dolároch.Honba za
statkati prehluší aj tú každoročnú
jar.
Čo Há príst,aby seiztograf v nás
rozochvel našu dušu k vníxaniu ?
Nestačilo by,zaHysliet sa nad cu
dzín neštastít a poučit sa,po!udštit sa k inéHu citu než sebaláske?
Akad.Mliar Eduard íalický, návrh ilustrácie knihy Rogozsánova
krčaa,1986,perokresba

Zo zasadan ia mestského
zastupiteľstva
Mestské zastupitelstvo sa ziš!o na
prvoH zasadnutí v toato roku, v no
vých spoločenských podtienkach,sawostatného Slovenska.
Poslancóv privíta! prixátor aesta a
pripowenu!,že sa poslanecký zbor v
tonto roku streto! pri rôznych spotočenských podujatiach.Ma prvo< pracovnoH stretnutí popri*! poslancon
veía síl A odhodlania pri napiáaní
vo!ebného prograau.
MsZ prerokovalo predložené M t e riáiy týkajúce s* plnenia príjnov *
výdavkov <esta z* rok 1992 & p!nenie
rozpočtov podnikov & organizácií ae
8t&.
Predložené materiály bo!i schváíené.
Vzh!ado< na to,že rozpočet testa n*
rok Í993 bo! prijatý na deceabrovoH
zasadaní MsZ * v ňoH boli zahrnuté
rozpočty nestských podnikov,poslanci
schválili aktualizované rozpočty,kde
sa odrazí! pohyb cien, ako napríklad
pri investičných nákladoch na prí
stavbu Hestského stravovacieho stre
diska i nákladoch na vybavenie za
riadenia,ktoré bude svojou kapacitou
konečne vyhovovat potrebÍH občanov.
Poslanci prijali plán zasadaní
MsZ a MsR na rok í993,aby tak v pravide!ných interva!och rieši!i pro
blémy testa a občanov.Ďalej preroko
vali navrhované zteny v sHernoa úzeano< pláne sídelného útvaru Stupava.
Ma základe pripomienok a návrhov ob
čanov a pos!ancov MsZ sa pripravuje
územný plán mesta,ktorý bude predlo
žený na 8chvá!enie.
Interpelácie poslancov
Pos!anec Ing.Ziak upozormil na stav
komunikácie na Ze!ezničnej ulici,kde
je povrch vozovky nerovný a to od do
by,kedy sa uk!ada!o do pôdy kanali
začné potrubie.
Zároveň upozornil M nadmerné zaečistovanie ulice v oblasti skladu fir
my FIMEX.Znečistovanie spôsobujú naj
mä nákiadné autá,ktoré zanášajú btato na ulicu z prilahtej komunikácie /pri žetezničnej stanici/.

Navrho),aby v rámci vecného ptnenia
[okatizačného poptatku zabezpečiti
vyčistenie dižníci,ktorí majú vhodné
technické prostriedky.
Posianec Ing.Ukropec požiada),aby bo!o zo strany mesta vyvinuté úsitie
na úpravu cestovného poriadku v ra
nných hodinách,kedy sa prepravuje
najviac občanov za prácou do Bratis!avy,pritot) kapacita autobusov je
minimálna,navyše autobusy z Rohožníka a Mataciek na zastávkach nestoja.
Postankyňa Lachkovičová upozorniia
na nevyhovujúci stav pútača upozor
ňujúceho na múzeum Perdiša Kôstku.
Poslanec Ing.Kratovič sa zaoberal
osudom starého pivovaru,ktorý je v
dezolátnom stave a rumovisko špatí
vzhtad mestského parku.
Postanec Ing.Pautík navrho),aby na
ceste Starý cintorín - Stretnica bo!a umiestnená dopravná značka 'Daj
prednost v jazde!"
Výzva) pos)ancov,aby prehodnottti
svoje rozhodnutie poskytnút parcety
v chotári Háje na výstavbu podnikateískej a obytnej zóny.Toto rozhod- ,
nutie označit za tvrdý a nerozumný
zásah do prírody a vyzvat posiancov
na prehtiadku miesta,aby si uvedomi!i,čoschvá)i)i.
Postanec Gašparovič upozorni! na do
končenie procesu čtenenia mesta na
mestskú čast Kást označením tabuíami.
Primátor mesta informova) o prevede
ní bývatých štátnych bytov do majet
ku a správy mesta,pričom bytové ho
spodárenie bo!o zverené firme DUSPAMA s r.o.,zároveň sa vypracováva
štúdia na výrobu tep!a pre mesto v
rámci zmeny systému vykurovania sídtiska.
Pre rozmiestnenie tabú! označujúcich
mestské časti,bo!a zriadená komisia
v ztožení p.Suchý a p. Gašparovič.
Najbtižšie zasadanie Mestského zastupitelstva bude dňa 27.apríta.

VODOVODNÉ SPOJE
A KANALIZÁCIA

Mestský úrad Stupava v rámci
vtastných investícií budova) v mi 
nutom roku na jeseň krátke vodovod
né spoje / KVS/ na uticiach Kúpeíná,SNP,Ferdiša Kôstku.Z toho KVS na
SNP bude potrebné zokruhovat prepo
jením cez námestie Stovenského pov 
stania /pri Bertovičovi/ s jestvujú
cim vodovodom na utici F.Kôstku.
KVS na u!ici F.Kôstku treba dobudovat po koniec autobusovej zastávky.
Napriek prerušeniu stavebných prác,
vptyvom nepriaznivého počasia, bo)o
dohodnuté s dodávatelom dokončenie
stavebných prác koncom mája t.r.
Občania,ktorí majú záujem o vodovod
né prípojky si v tomto období môžu
zabezpečovat projektovú dokumentá
ciu.
Pre rok 1993 projekčne pripravujeme
reatizáciu KVS na uticiach Zetezničná,Štúrova,Ma tacká,Poíná,Pažitná,Bi
túnková,Družstevná,Lesná a Marcheggská/od Lipovej po Bitúnkovú/.Skutoč
ná reatizácia tohoto zámeru závisí
do finančných možností mesta.Ak by
sa podarito zámer reatizovat v pl
nom rozsahu vodovodná siet mesta by
botakomptetná.
V
novembri 1992 zaóata prevádz
ku čistiareň odpadových vôd.Toho ča
su je napojené na čistiareň sídtisko na Htavnej utici, pričom trasa
odkanatizovania vedeie cez Štúrovu
uticu a Devínsku cestu.
Projekčne je pripravená trasa kanali
zácie pokračujúc od Štúrovej smerom
na Záhumenskú, k Stupavskej konzer
várni po Htavnej utici k Domovu dô 
chodcov.Súčastou tohoto projektu je
odkanatizovanie Marianskej /od Incheby po Skotskú /a Škótskej.
Rozpočtové náktady na spomenutú tra
s u ^ cenovej úrovni [992 roku, sú
i8,5 mi) Sk.-.Na záktade.projektovej
dokumentácie sme žiada)i od Štátne
ho fondu životného prostredia d otá
ciu vo výške 15 mi) korún. Doteraz
sme nedostati žiadnu odpoved.V prí
pade,že nám SFŽP dotáciu neposkytne
budeme z vtastných prostriedkov
/vdaka existencii eko-fondu pri účpokračovanie na str.3
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Vážení spotuobcanit !
V slovenských porekad!ách ä prístoviach nájdete desiatky túdrych pri
rovnaní,či konštatovaní o potrebe
vzájotne si potáhat,potáhat si kýt
je čas,držat pohrotade at3. & tieto
túdre rady našich predkov sa zakódo
vali do našich génov tak jednoznač
ne,že často či chcete atebo nie,potáhate si navzájot.Je to azda jeden
z najpozitivnejších rysov našej s!ovenskej nátury a vari aj vdaka netu
bo! o za postedných štyridsatpät ro
kov postavených na Siovensku viac
rodinných dotov,rých!ejšie rástla
vzdelanostná úroveň obyvateístva a
slovenská rodina pôsobí reiatívne
b!ahobytnejšie ako napr. rodina če- ,
ská,hoci prietemé príjty v Čechách
bo!i v totto období o 300 až 600 ko
rún na zatestnanca vyššie ako na
Slovensku.
Ano,,potáhat sne si vždy dokázali,
ate dokáza!i ste to najtä vtedy,ked
bolo treba. Má!okedy si to pripotenieae,tálokedy na to tys!íte,a!e pochybujet,že by sa našie! v Európe
národ,ktorý by dokáza! pri takej vše
obecnej chudobe vyzbrojit,ob!iect,
obut a chovat takú artádu,ako to do
káza! náš národ v revo!učných rokoch
1848-49.Odtŕha!i si naši predkovia
od úst pri budovaní Matice sloven
skej,pri vytváraní zlatého sloven
ského pokladu,aj vtedy,ked ste chce!i ochránit Vysoké Tatry vybudova
ním Aiwegu.Vždy sne našli v sebe
dost si!y,ke3 to bolo treba.
Máte vlastný štát a teraz azda
viac ako inokedy a veríte,že napos!edy,treba vybudovat slovenský ná
rodný poklad ako zák!ad stabi!ity
našej teny, ako bariéru proti spo
chybňovania jej pevnosti,ako odpoved týt,ktorí pochybujú o nás,o našot práve na vlastný štát!
Vari najviac z tohoto posledné
ho dôvodu pristúpila Matica slovenská k rozhodnutiu vyzvat národ na
vytvorenie nárQdného pokladu.Jeho
realizácia je skutočnostou.Vytvára
jú ho jednotlivci,pracovné kolektí
vy,obyvate!ia tiest aj dedín.Veríte,
že ty obyvatelia Stupavy,nebudete

á5íc*Ľ*l3^
V tešiaci tarci sa žiaci stupavskej
zák!adnej ško!y zapojili do literár
nej sútaže vo v!astnej tvorbe Lite
rárny Trenčín.
V regionálnom kole sútaže boti medzi
vítazmi títo žiaci:
I. ka.tegória-próza :Peter Janás 4.C
H.kategória-poézia:Zuzana BittneroPrvácke starosti
Bo) raz jeden žiačik
maličký prváčik.
Volal sa Vám Ďurko
taký malý truíko.
Citát vedel ako-tak.
Ale počty-ach,ach,ach!
To bol deti velký strach,
Pri tabuli:'Curko milý,
čo sne sa to dnes učil i?
Mevieš? To je chyba,
veru tak.
Sadni,pätka velká ako mrak.'
Doma otec krič-í:
'Vytrhám t] uši,
fagan jeden akýsi!
Neučíš sa,veru tak,
toto naženie ti strach!"
Odvtedy náš Curko
nie je taký trulko.
Zberá samé jedničky
ako vzácne perličky.
A vy d e t i ,veru tak,
berte si z neho príklad.
Zuzana Bittnerová
12-ročná
poslední medzi posledným!.Aby sme
so svojimi príspevkami nemuseli chodit do Bratislavy,MO MS v Stupave
dohodol s organizátormi a správcami
národného pokladu,že pracovníci,kto
rí majú zbieranie príspevkov na sta
rosti prídu dňa 28.marca 1993 do
Stupavy a v kultúrnom dome od 16.00
do 17.30 hod budú k dispozícii dar
com,pričom darcovia obdržia všetky
náležitosti /potvrdeníe,plakety,pa
mätný dukát/ tak,ako keby príspevky
dali vo VÚB v Bratislave.
V kultúrnom programe,ktorý ori-

vá 6.B,Dušan P!unár,6.C.
Všetci traja postupujú do celosloven
ského kola.Držíte it palce!
Uverejňujete práce kategórie poézia
v budúcoa čísle uvereníte prózu
Petra Janása - Rybačka.
Bezfarebná báseň
Pozerát len tak po ulici.
Všade sú davy bledolícich.
ide sa len ženú ?
V e d n e a a j ú zelenú.
Vraj otvoria čoskoro
požičovňu farieb nanovo.
A bude tam v trezoroch,
v mnohých odtieňoch.
Metradičné,celkom nové,
dievčatá sivé,popolavé
namiesto farebného Života,
kupujú časopis Sedota.
Maše šedé názory,
pochvalujú cenzori.
Žijeme v šedom priemere,
čo už nikto neberie.
Za deň jediný,
vytryskli z hlbín šediny.
Kolko maliarov a farieb treba mat?
Stačí ich dúhou rozohnat?
Opät ma čaká sivý deň.
Ma bledolícich pozerat už nemôžem.
Ma požičovni farieb nápis visí:
'Skúste o týždeň. "
Dušan Plunár
12-ročný
praví! na túto príležitost MO MS
v Stupave v spolupráci s vedením KD,
vystúpi herečka SND a podpredsedníč
ka Matice slovenskej pani Eva Kristínová,spisovateí a podpredseda
správy národného pokladu,pán Peter
Strelinger,súbor Stupavjánek a det)
stupavských materských škôl.
Prldte! Pomôžete upevnit svoj
štát,pomôžete sebe! Lebo len pevný
štát môže pomáhat svojim občanom!
Ďakujeme a tešíme sa na vašu účast!
Výbor MO MS v Stuoave

CENOVÝ VÝMER č.1 / 1 9 9 3
z o d ň a 1. m a rc a 1 9 9 3
O kresný úrad Bratistava v zmyste zákona S N R č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov S R v obtasti
cien a zákona č. 526/1990 Zb. o cenách určuje maximátne ceny mestskej hromadnej dopravy v Bratis!ave takto:
1 trať.

D ruh cestovného tístka

2 trať.
*

-

3 trať.

ceiosieťový

-

-

*

-

5,2,10,25,45,75,2,5,-

mesačný časový predplatný lísto k
- obyčajný
- žiacky
- štud entský
- dôchodcovský
- prenosný

110,4 0 .50,50,3 3 0 ,-

130,50,60,60,390,-

150,60,75,75,450.-

180,70,90,90,540.-

trojm esačný časový predplatný lísto k
- obyčajný
- žiacky
- štud entský
- dôchodcovský
- prenosný

3 0 0 ,100,150,150,9 0 0 .-

350,130,175,175,1.050.-

400,160,200,200,1.200,-

450,200.225,225,1.350.-

ročný časový predplatný lísto k
- obyčajný
- dôchodcovský
- prenosný

1.000,4 0 0 ,3 .4 0 0 ,-

1.300,600,4.000.-

1.500,700,4.500,-

1.700.800,5.100,-

cestovný lís to k obyčajný
cestovný lís to k zľavnený
cestovný lís to k na nočný spoj
24 hodinový cest. lísto k
48 hodinový cest. lísto k
týždenný časový predplatný lísto k
dovozný lís to k na batožinu
dovozný lís to k na živ é zviera

Zľavnené cestovné lístk y a bez
platná preprava osôb a vecí sú po
skytované v zm ysle výmeru MF S R
č. 1/1993, ktorým sa stanovujú zá
kladné ta rifn é p odm ienky MHD
a usmernením M F S R č. 55/218/1993
z 15. 2. 1993, ktorým uviedli možnosť
poskytnutia ďalších zliav na cestov
nom v MHD.

1. Na zľavu na jednottivú jazdu
majú nárok:
a/ občania S R dôchodcovia do 70
rokov veku (poberatelia starobného,
invalidného, alebo im na úroveň po
stavených dôchodkov) na základe
preukazu o zľave, ktorý získa jú po
predložení občianskeho preukazu,
potvrdenia z pošty o poberaní dô
chodku, alebo fotokóp ie výmeru
o dôchodku. Nárok na zľavu majú aj
osoby v dôchodkovom veku nepobe
rajúce vlastný dôchodok, ak výška
dôchodku manžela zabezpečujúceho
výživu dvojice nepresahuje výšku
stanovenú zákonom. O poskytnutí
zľavy takejto osobe vydá D PB pre
ukaz.
b/ rodič pri preprave dieťaťa do 3
rokov veku, ktorý pri kontrole môže

.

predložiť občiansky preukaz so zapí
saným dieťaťom. alebo itlak preuká
že, že je jeho rodičom.
c/ deti a mládež od 10 do 16 rokov
veku.

2. Na zľavnené predpiatné majú
nárok:
a/ na žiacky časový predplatný
lístok žiaci Z Š a S O U do 16 rokov
veku,
b/ na študentský časový predplat
ný lístok študujúci na stredných a vy
sokých školách, s výnimkou trvalé
zarábajúcich študentov, po predlože
ní potvrdenia o návšteve školy,
c/ na dôchodcovský časový pred
platný lístok občania S R - dôchodcovia do 70 rokov (poberatelia sta
robného, invalidného, alebo im na
úroveň postavených dôchodkov) po
predložení občianskeho preukazu,
potvrdenia z pošty o poberaní dó
chodku, alebo fotokópie výmeru
o dôchodku. Nárok na zľavu majú aj
osoby v dôchodkovom veku nepobe
rajúce vlastný dôchodok, ak výška
dôchodku manžeta zabezpečujúceho
výživu dvojice nepresahuje minimál
nu výšku stanovenú zákonom,

d/ na zľavnený časový predplatný
lístok vo výške 50 % obyčajného má
nárok aj držiteľ striebornej Jánskeho
plakety darcu krvi po predložení po
tvrdenia o e v id e n c ii darcovstva
v SČ K Bratislava

3. Na bezptatnú prepravu osôb
a vecí majú nárok:
a/ deti do 10 rokov veku,
b/ občania S R a držitelia "Povo
lenia k pobytu cudzincov " nad 70 ro
kov veku.
c/ vojaci Armády S R do hodnosti
čatára vrátane a občania vykonáva
júci služb u podľa zákona č. 73/90
Zb. (okrem žiakov a poslucháčov vo
jenských škôl),
d/ osoby, ktoré sú držitefmi pre
ukazov " Z Ť P " a " Z Ť P - S " a osoba ale
bo pes, ktorí sú sprievodcami držite
ľov preukazov "Z Ť P - S ", vrátane inva
lidného vozíka,
e/ poslanci N R S R v zmysle záko
na S N R č. 356/90 Zb.,
f/ dôchodcovia - priami účastníci
odboja ( d rž ite lia osvedčenia č.
255/46 Zb., držitelia potvrdenia MNO
o účasti v I. a II. odboji). Ustano
venie sa vzťahuje aj na vdovy po

účastníkoch odboja, pokiaľ sa znovu
nevydali , alebo nežijú s druhom,
g/ držitelia zlatej Jánskeho plake
ty darcu krv i (po predložení potvr
denia o evidencii darcovstva v SČ K
Bratistava),
h/ zamestnanci D PB, ich rodinní
príslušníci a žiaci SO U D pripravujú
ci sa pre prácu na DPB,
i/ bývalí pracovníci DPB - dôchod
covia a in va lid n í dôchodcovia ná
sledkom pracovného úrazu, alebo
choroby z povolania.
j/ plateniu dovozného nepodlieha
jú drobné veci (MPP 8, odst. 2), det
ské kočíky obsadené dieťaťom, živé
zvieratá v schránke neprevyšujúce
rozmery stanovené MPP a jeden pár
ly ží s palicami.
4. Ostatné tarifné podmienky:
a/ tarifa MHD v Bratislave je ne
prestupná,
b/ predaj cestovných lístkov sa re
alizuje mimo vozidla MHD v automa
toch na predaj cestovných lístkov,
v predajniach D PB a na ďalších pre
dajných miestach označených sym 
bolom,
c/ časový predplatný kupón je
platný len na obdobie uvedené na
kupóne,
d/ d rž ite ľ, tra ťového časového
predplatného lístka má právo použiť
ktorúkoľvek súbežnú linku ktorého
koľvek druhu MHD po celej spoloč
nej trase, ohraničenej prvou a po
sla n o u spoločnou zastávkou,
e/ držiteľ predplatných lístkov - 24
hodinového, 48 hodinového, týžden
ného, mesačného, trojmesačného
a ročného má právo na tieto lístky
cestovať aj v nočných hodinách,
kedy je inak platný cestovný lístok
na nočný spoj,
f/ súbežne s novými cestovnými
lístkami budú platiť do 30. 4. 1993 aj
staré cestovné lístky. Na predplatný
lísto k môžu cestujúci cestovať do
doby skončenia jeho platnosti Na
staré jednorázové bločkové cestovné
lístky budú môcť cestujúci cestovať
za predpokladu, že s i vo vozidle prí
slušne označia staré bločkové lístky
v hodnote novej tarify (3 + 1 + 1 Sk, 5
x 1 S k a pod ).
R u ší sa platnosť cien. ktoré sú v
rozpore s týmto výmerom.
P o d n ik :
D op ra vn ý
podnik
Bratistava
Č JK 9517
Ú č in n o sť od 1 5 .3 .1 9 9 3 až do
odvolania.

tng. Bystrík Hotiý
prednosta Okresného úradu
Bratistava

Mestské stravovacie stredisko v Stu
pave zriadi! Mestský úrad ako služ
bu občanom v dôchodkovom veku,osame
lým a nevládnym občanom í.9.!99!.
7 stredisku začali varit pre 30 stra
vníkov,aváak záujem rých!o prerásto!
možnosti zariadenia.Pôvodná kapacita
!20 obedov denne je dnes už prekro
čená o ce!ú štvrtinu.Dôchodcovia a
sociálne odkázaní stravníci platia
tzv.skutočnú obstarávaciu cenu obeda,
ktorá predstavuje čiastku Í6.-Sk za
obed,pričom určená stravná jednotka
je 26.-Sk.Rozdie!,teda desat korún
dopláca občanovi mesto zo svojho
rozpočtu.Stravník si môže vybrat z
troch druhov stravy,či chce racioná!nu,diabetickú a!ebo žlčníkovú.
Zo !50 stravníkov je 65 odkáza
ných na donášku stravy do bytu.Aj
táto s!užba,ktorá zamestnáva dvoch
vodičov a dve pracovníčky sa hradí
z rozpďčtu mesta,pričom prispieva
aj odbor sociálnych vecí Obvodného
liradu Stupava.
Vzhladom na záujem o túto službu sa
v novembri !992 začala budovat prí
stavba kuchyne a sociá!ne vybavenie.
Po dokončení prístavby pravdepodobne
koncom júna t.r. sa kapacita stre
diska zvýši o sto obedov denne.
Vedúca strediska p.O.Maderová
nás informovala o tom,že službu po
skytujú občanom uvedených kategórií
bez výberu a dokončenie prístavby umožní uspokojit aj tých,na ktorých
sa žatia! nedosta!o práve z kapacit
ných dôvodov.V stredisku sú zamest
nané okrem vedúcej,ktorá je ekonóm
kou a zásobovačkou v jednej osobe,3
kuchárky.Zaujíma!i nás priestory,
v ktorých kuchárky pracujú.Bo!i sku
točne poznačené rekonštrukčnými prá
cami a takpovediac na hranici únos
nosti.Pracovníčky sú odhodlané vydržat,!en aby sa dokončila prístavba,
kde bude konečne kuchyňa so všetkým
aj s kotlami,aby sa nemuseli natahovat s tažkými hrncami, ba dokonca aj
sprcha,čo vylepší ich pracovné pod
mienky.
A čo hovoria stravníci ? Mázory sa
rôznia.Jedni si pochva!ujú,!ebo doma,
by si za šestnást korún obed veru
neuvariti,druhí kritizujú potievkuvarenú presne pod!a noray / ani to
nie je pravda,iebo sa snažia noray

prekročit,ak sa to ovšea dá/ a ne
má aastné oká ako domáca,tretí povie,
že "po!éfky sú rídké a aasa je aáuo"!
Koíko !udí,to!ko chutí-tu piati sto
percentne,nedá sa každej chuti vyhoviet,navyše,ke3 ide o určitú forau
sociáinej výpoaoci,čo aôže byt o rok
prepych pre mestskú poHadnicu.
To všeobecnosti stravovacie stredis
ko plní svoje postanie na dobrej úrovni, i ked si kuchárky postažova!i
na p!aty a tažké podmienky v prie
storoch,ktoré sú ich pracoviskom.
Ked sme odchádza!i,počul i sme na dvo
re miešačku.Dúfajme, že utíchne v

stanovenom termíne a dvor sa zmení
na príjemný parčík, v ktorom budú
posedávat spokojní stravníci.
Cestou sme stretávali dôchodcov
s obedármi,8merova!i do stravovacie
ho strediska.Náhodou sme si vypočuli
rozhovor jedného s obedárom a jedné
ho bez obedára.
*Sú to potvore * - povedal ten bez
obedára- 'chodzá tam tí p!etkárky,co
to aj nepotrebujú, a čovjek nemocný,
sa tam nemôže dostat! Kde je spravedlivost?'
Ten s obedárom sa len usmial a pri
dal do kroku. Za obedom.

Pracovníčky stravovacieho strediska

Karta EURO 26 vznikia z inicia
tívy francúzskeho ministerstva pre
m!ádež a šport v roku Í985.Postupne
vznikali Karty aj v dalších kraji
nách s cie!om poskytovat m!adým !u3om vo veku do 26 rokov systém z!iav
vo všetkých oblastiach každodenného
života: ku!túra,doprava,šport,ubyto
vanie,stravovanie a pod.
i.júna !992 bola založená Karta mlá
deže Slovenska ako záujmové združe-

nie zameriavajúce sa na zabezpečova
nie z!iav a zvýhodnení pre m!adých
Iudí.
Členstvo v M S vzniká zap!atením
ročného poptatku /pokrývajúceho ná
kup samotnej karty /.Držite! karty
musí sp!ňat iba podmienku veku od
í5 do 26 rokov.Cena karty EURO 26
predávanej na S!ovensku by nemala
prekročit 300 Sk.-. Pre jej distri
búciu bude využívaná už existujúca
siet cestovných kancelári í,peňaž
ných ústavov,miádežníckych organizá
cií a informačných centier.
Mestské kuttúme stredisko v Stupa
ve sa prida!o k organizáciám posky
tujúcim z!avy na kultúrne podujatia.
Z!ava vo výške !0 percent zo vstup
ného na koncerty a divadelné pred
stavenia v lu!túrnom dome p!atia
pre všetkých držiteíov IMS. Poduja
tia,ktorých sa zíavy týkajú budú označené znakom M S .

Spoločenská
kronika

Zosobášiiisa
Peter Konečný a
PharmDr.In^rid Ivjcová
Viliam Sereš a Soňa Minarovičová
Sranislav Cukan a T at ia 
na Šípová

R.Taraba pri práci

U r o d e n é deti

Monika Zemanová
Tomáš Jevčák
Radka K n f l i k o v á
Juraj Fir^ánek
Slavomír Fiser
Adam 8aieg

Zomreii občania
Stupavy
Rozál ta Tomkovičová
Anna Bricová
Jozefína Puškáčová
In^.Ján Vysoká!
Irena Sudeiová
Selena Darášová

Bovorí sa,že šuster,by sa aa! držat svojho kopyta.Myš!ienka je to ve
ru pravdiví,každý by aa! robit to,čoau rozuaie,v čoa je odtorník a po cetý život sa v ton svojoa zdokona!ovat.
Mieten vo svoj prospech,ate v prospech
ostatných.
Rudo!f Taraba- stupavský obuvník,
zostal verný svojau reaes!u po cetý
svoj život. Učňovské roky si odstúži!
v Bratistave u aajstra obuvníka až do
roku 1949,kedy nastúpi! vojenskú s!užbu.Od roku Í95! sa drží šustrovského

kopyta až po dnes.A Stupavčanom o p r a 
vuje topánky piných štyridsat rokov !
V Í953 roku boli v Stupave štyria ob u v n í c i , o n b o l ich vedúcim.Boli to
časy velmi biedne,súkromničenie boto
potláčané aj to " kopyto" boto m a j e t 
kom nás všetkých,!en práca,tá neboia
zaptatená.
Bolo by zaujímavé spočítaí všetkv to
pánky,ktoró preši; jeho rukami a p r i 
tom bez j e d i n e j r e k ' a m á c i e alebo
stažnosti!
Postupne sa jeho remeslo stávalo n e 
atraktívnym a u2 vôbec nepatrilo m e 
dzi t;e,ktoré stubovali "zlaté dno".

Ako sa sált priznal,nikdy nemal v ú my
sle odísí od svojho remesla ,aj ked
mnohí jeho spolupracovníci alebo aj
t i , č o sa vyučiii,híadali si v ý n o s 
nejšiu prácu. On zostal verný a dnes,
ked je na dôchodku ,slúži občanom 3alej.Od roku, Í99I, ako súkromník ooskytuje svoje služby na železničnej
ulici č. 45.Zostal ako jediný o bu v 
ník,bez následníkov,lebo za p os le d
ných dvadsatpät rokov sa učni tohoremesla nepripravovali.Asi sa p láno
vali topánky na jedno použitie,čo sa
nášmu obuvníckemu priemyslu aj darí,
bohužiat,peňaženka tomuto trendu ne
stačí,dáme si ich radšej opravit, ak
bude komu.
Človek po totkých rokoch h odn o
tí svoj život a prácu.Pán Taraba tvr
d í m e je spokojný a lepšiu prácu si
ani vybrat n e m o h o l .
Skromný človek,šikovný a statočný re
meselník.Ako sa zvláštne počúvajú
slová spokojnosti s obyčajným reme
slom v dobe,kedy mnohí nariekajú nad
strateným časom a možnostam! budovat
si kariéru.
Človek práce,ktorý sa n e m u s e i vyhvb^í
s v o j i m z á k a z n í k o m . P r a j e m e mu pevné
z d r a v i e a chut do ď a l š e j D r á c e , lebo
š u s t r a s i n e m ô ž e m e zvoltt vo v o l b á c h !
-os-

1 o n r*

Stovenski pošta sa vo svojich edičných záaeroch venovala propagácii
histórie stovenského národa. Aj na úkor historickej vernosti vydaia sériu
znáaok s aotivoa staros!ovienskych kniežat z čias Veíkej M o r a v y . M a k y ,
ktoré uverejňujeae boii vydané k !4.3.44,teda k piateau výročiu vzniku
Stovenského štátu.
Ma znáakach sú kniežatá:Pribina,Mojaír,Rastis!av,Svätop!ukJoce) a Braslav.

Zároveň uverejňujeae výzvy !Hubu fi!ate!istov Stupava, k a!ádeži,ktorá sa
venuje í]!ate!ii,aby sa zapoji!i záujeacovia do krúžku atadých fitatetistov /od 8 do !6 rokov/ a starší do H u b u fi!ate!istov.
Inforaácie podajú: p.Ivan ío!eabus,Marianská 76 a!ebo p.Anton Chrupka,Ro
botnícka !5,Stupava.
pripraví!:A.Chrupka

i

Fašiangoví vinšovníci v Kultúrnom dome

Já mám rád tú kučeravú Káču..

Jarné slniečko prebudilo prí
rodu k novéau životu.Ma teplých
miestach sa vyhrievajú cifrušky,sne
žienky lákajú svojiai bielyai hláv
kami obdivovateíov nežnej a prostej
krásy.
Prvý jarný deň je pre turistov prvýa
dnoa novej sezóny.Pravidelne sa tu
risti okresu Bratislava-vidiek stre
távajú na Červeno* doačeku,aby spo
ločne otvorili turistický rok.
Bolo toau tak aj v nedeíu,21. Marca.
'Starí kozáci 'prišli aj so svojiai
vnúčencani- turistickou onladinou,
prišli aj žiaci Základnej školy,or
ganizovaní v I0M-e pod vedeníM pani
učiteíky O.Erdélyiovej.Okolo tri
dsiatky účastníkov sa vydalo na pr
vú tohtoročnú túru.
Počasie bolo naozaj jarné,čo sa pre
javilo aj na hojnej účasti dospe
lých i detí,k stupavskýM turistoM

sa pridávali početné skupiny zo Suchohradu a LaMača.Pri Červenoa doačeku už odpočívali turisti z Lozorna,ktorí boli najpočetnejším Mala
ciek a dokonca i cyklo-turisti z Pezinka a Novej Dedinky. Účastníkov
privítal predseda turistického od
boru z Lozorna a po non predseda
okresnej rady - Stupavčan p.Milan
Ružička.V kaMarátskej debate sa ho
vorilo o finančných probléaoch,kto
ré postihli aj turistiku.No nikto
z prítoMných ani na okaaih nezapo
chyboval o ton,že lásku k prírode,
čaro turistických chodníčkov a po
cit z prekonania vlastnej pohodlno
sti,by aohlo sotva niečo nahradit.
Mnohí totiž turistiku chápu ako pod
statné a dôležité vo svojoa živote.
Zostáva popriat turiston a priaznivcoM turistiky a prírody dobré poča
sie a krásne zážitky z túr.
-ps-

Kdo Mňa pozná,povi,že seM velice starostlivá žena.Mne nie neuteče,
aj ket o Mne vyprávjajú,že Kíšat sa
neMíšán,ale Múcit aúcía.Ale povjecte
úprinne,jak bych Mohua ostat nevšíMavá vjecáM okolo Mňa?
BýváM v bytovce a v tých společních
prostoroch to vypádá jek na dvorku
s hnojeM.V každén kúce je volajaká
panátka na nekoho,koMU byuo velice
pilno a ráz sne sa s takú paaátkú
vozili ceuý týdeň ve výtahu.Aj seM
podaua iniciatývný návrh na bytové
drušstvo,aby vyšli ludon v ústreti,
nech in taM spravjá tú hnojní jaau,
ked sú tak zvyknútí.Odpísaui M i , že
to nevyhovuje hygienickýa predpison.
IdeM večer po schodoch,šaátráa,reku
tu nosí byt volade vypínač.Ludé,radší sen ho neMneua najít,takú šlehu
sen od prúdu schytaua,až sa Mi v gebuly rosvíciuo.Volakerý paradaja,vy
pínač rostúkeu ,ostal i taM trčat
enen dráty.
Včil zas zdražili to vodné-stočné,
reku buden sledovat,kdo kolko vody
púštá.Chodziua seM od dverí k dverán,jak ruský špión,až sa jedny otevreli a dotyčná sa ai ponúkua,že
Mi opere.Tolká drzost !
Urazená sea sa išua vyventilovat aedzi kaaarátky,co sedáváae celé leto
pret našú bytofkú,poradzit sa jak
dál.Mení nad to ket je čovjek aedzi
svojíaa,porát sa ai rozšíriu obzor ,
aj okále ai skoro vypadli nat tolkýaa probléaaaa , o kerých sea nevjedzeua.Zvlášt po zhlédnucí náučného
filau Sunko,seno,érotika,8ae došli
na to,že náa podobné stvore sa do
stali až na filaové puátno. Rozhod
li sne sa pokračovat a já sea dostaua za úlohu sledovat vplyv aaerických filaú na auádež.Chodzía od
dverí k dveráa,kde sú dzeci saaé doaa,vetrea sa taa a sledujea s niaa
tpo video,abych vjedzeua referovat
o vplyvje týchto filaú na rostúcí
kriainalitu auádeže.
Mení to lechká úloha,lebo dzeci na
ši bytofky sa dohodí i,že aosía puacit vstupné,ket scea chodzit na filay. Múj výskua pokračuje,enea sea
zvjedavá,kdo ai prepuací vstupenky!
Mariš Pilná

