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Horný rad zľava: P.Ondrovič,P.Hlavtúr,R.Jánoš,P.Horecký,B.Révay,
/
_ J.Domotor,A.Lachkovič,
V podrepe zľava: P.Lachkovič,J.Šembera,D.Fajgl,V.Horák,M.Jánoš;
J.Šuster
tréner: L.Pšenko.vedúci družstva: Š.Lachkovič

rozhodnuté.Je zrejté,že na zisk titu!u Majstra repub!iky treba d!hodobo a tvrdo pracovat.Dotnievat sa,že
stávnostný akt odovzdávania tedai!í,
by bo! tou najkrajšou odtenou M a s t 
ne jedinou/ pre hráčov,trenérov a
funkcionárov,ktorí sa na totto ús
pechu podie!a!i.Preto poteši!o aspoň
to,že počas zápasu s Martino* si našie! čas pritátor Stupavy Ing.Darás,
ktorý k historickou úspechu hráčot,
trenérot a funkcionárot osobne b!ahože!a!.
0 tajstrovskot družstve tôžete prezradit,že je to výnitočný ko!ektív
ta!entovaných jednôt!ivcov,ktorí ta
pokračovanie na str.7

Každá ob!ast íudskej činnosti
<4 svoj Mount Everest,ten hádzanársky
v práve skončenot ročníka Prvej !igy
tiadšieho dorastu í992/93,zdo!a!i na
ši chlapci,ked presvedčivo nechá!i za
sebou znáte i iahne hádzanárskych t&!entov z !ošic,Prešov&,Topo!čian,Tr
navy,Bratisitvy a daiších tiest S!ovenska.
Zas!úžene získa!i titu! Majstra repubiiky a nís !en trzí,že vedenie
S!ovenského zväzu hádzanej nezvýraz
nite našu radost odovzdania z!atých
tedai!í pri prí!ežitosti pos!edného
zápasu v dotácot prostredí,ked už
v!astne bo!o o vítazstve v sútaži

Pozitívne oko!o nás sa začína
híadat !upou, dôs!edne sa poobracia,
aby sa skutočne potvrdí!o z!até jadro
objavu.
Negatívne beriete so satozrejtostou a budujete si obranný systét,
aby ste bo!i schopní bránit sa,pred
vídate! iainovat ho.
Očakávané aj dobré správy.Častokrát
iba očakávate zázraky,spinenie s!ubov,dobré tiesto a veía peňazí,v3ačnost a !ásku v!astných detí a na
opak. Metrpezíivo čakáte pozitívnu
ztenu.Čakáte aj na itpu!z,si!ný pod
net,ktorý by nás totivova!.Zdá sa,
že nie vždy sú to peniaze.
S!ávnost prvého svätého prijítania.
Zástup princezien a princov očaká
vajúcich zázrak odpustenia.Hodiny
prípravy,spytovania svedoaia,upev
ňovania novej nádeje,spoznávanie
Božej !ásky.Io ostatné je !en s!ávnostná forta,podstatný je obsah a
ten je dávnejší
Všetci účastníci s!ávnosti sú svedkati odhod!ania tých najtenších žit
podía zásady ti!uj b!ížneho svojho,
ako seba satého.Tí prizerajúci sa,
preskáka!i v živote vše!ičo,zosi!ne!i,ztúdre!i.Tie deti spo!iehajú na
nás, že ich povediete,podržíte v kaž
dej situácii.
Čakáte na dobré správy.Ko!ko
ich bude, zá!eží na nás
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Z mestského
zastupiteľstva

Mestské zastupiteístvo zasadalo
dňa 22.júna í993 v hote!i Obora.Zasa
danie trvalo od ÍO.OO hod do 23.30.
Zasadania s* zúčastnilo 27 poslancov
/35/,priaátor,prednosta ŇÚ,hlavný
kontrolór aesta,pracovníci KÚ & ria
ditelia Mestských podnikov a organi
zácií.HsZ riešilo závažné problény,
týkajúce sa rozpočtu nesta,nových na
riadení aesta a dalších konkrétnych
problétov.
Ťažiskon rokovania bolo plnenie
Tozpočtu aesta a jeho organizácii a
nevyhnutná rozpočtové zaeny.
Celkové plnenie príjtov v sledovanom
období je 35% a je celkovo priaznivé.
Pri spinení výnosov z lajetku mesta,
t. j. z činnosti MsPIS,je predpoklad
splnenia príjmov tak,ako bo!i v roz
počte naplánované.Nepriaznivo sa vy
víja výdajoví čast rozpočtu,ktorý
bo! od začiatku deficitný,avšak pri
pôsobení nepriaznivých ekonomických
podmienok /DPH,rast cien/ sa deficit
objektívne prehĺbi!.
Postanci HsZ rozpočtové zmeny schvá
lili s vedomím rastúceho deficitu,
pričom budú musiet rozhodnút na budú
co* zasadnutí o spôsobe vyrovnania
rozpočtového schodku bud vypustení)
niektorých p!4novaných investičných
akcií /na ktoré už teraz plánované
rozpočty nie sú reiíne/,prípadne úve
rom alebo iný< spôsobom.
V sledovanom období sa realizovali
piinované investičné akcie - kanali
zácia na ulici Marianskej a Školskej,
prístavba stravovacieho strediska,
krátke vodovodné spoje.
Ha celkovú investičnú výstavbu bolo
v rozpočte vyčlenených ií mil Sk,čo
predstavuje 8 investičných akcií.
*
MsZ prejednalo Návrh nariadenia
mesta o kontrol e.Bol vypracovaný po
dlá 'Pravidiel kontrolnej činnosti v
samospráve obcí *.V návrhu sa stano
vuje ako ná kontrola postupovat a
aké sú povinnosti kontrolovaných sub
jektov ,aby M h l a byt kontrola vyko
naná rýchlo a účinne.íontrolu podlá
tohto nariadenia vykonávajú : MsZ a
jeho komisie,primátor mesta,mestská
rada a hlavný kontrolór.Kontrotná
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pôsobnost MsZ sa vztahuje na všetku
činnost mesta ako samosprávneho úze
mného celku.Primátor mesta kontrotuje
činnost,ktorá je zákonom aiebo orga
nizačným poriadkom zverená do jeho
pôsobnosti.Mestská rada kontrotuje
plnenie útoh vyplývajúcich z uznese
ní MsZ a nariadení mesta.
Za kontrolované subjekty sa v tomto
nariadení považujú : a/mestský úrad,
b/mestské podniky alebo iné právnic
ké osoby,ktorých zriadovatelom je
mesto, c/ podnikatelské subjekty pod
nikajúce s majetkovou alebo finančnou
účastou mesta, d/ obyvatelia mesta a
všetky datšie subjekty,ktorým zákon
atebo nariadenie mesta určuje povin
nosti voči mestu.
V čtánku ii - Vybavovanie stažnostf,
oznámení a podnetov sa uvádza :
"Stažnosti,oznámenia a podnety obča
nov musia byt vybavené do desiatich
dní,zložité prípady najneskôr do tri
dsiatich dní
Primátor mesta môže na návrh kontrol
ného orgánu za nesptnenie povinností
vyptývajúcich z tohto nariadenia utožit kontrotovaným subjektom - právni
ckým osobám pokutu do Í00 000 Sk.,fy
zickým osobám do 1 000 Sk.
Občania mesta majú právo nazerat do
zákonov,ostatných všeobecne záväzných
predpisov pubtikovaných v Zbierke zá
konov SR a do všeobecne záväzných na
riadení mesta u htavného kontrolóra
mesta atebo na právnom referáte MsO.
Postanci Nariadenie... schváliti a
nadobúda účinnost dňom Í5.júta 1993.
*

Postanci prerokovali návrh sta
vebnej komisie pri MsO Stupava,ktorá
sa zaoberata et-aborátom Stovenského
ústavu pamiatkovej starosttivosti,
ktorý sa týkat vyhtásenia pamiatkovej
zóny v Stupave.Medzi pamiatky zapísa
né v ústrednom zozname kultúrnych pa
miatok patrí:kaštiel a park,pranier,
kúria na Htavnej ulici č.22,dielna
Ferdiša Kôstku,Rímske centrum,kostot
sv.Štefana,kaplnka Kalvárie,Trojičný
stip,sv.Ján Nepomucký,Synagóga.
Medzi pamiatky navrhované na zarade
nie do ĎZKP patri: kúria na Marcheggskej utici,hostinec na Hlavnej ulici,
fara,meštiansky dom na Slovenskej,
Velký majer/návrh Slovenského ústavu/
Komisia navrhta faru,vstupný objekt
do kaštiela /stavba pri Textite/,bý
valý Lesný úrad /predná čast/,Viná
reň - predná čast.Do kategórie ob

jektov pamiatkovej ochrany komisia
navrhla zaradit : bývalý Chudobinec
/ZUS/,bývalú základná škota/ARTTEP/,
Starú poštu /nám.M.R.Štefánika/ a
Tančiareň na Bednárni.
Poslanci poukázati na závažnost roz
hodnutia,ktoré ovplyvní doterajší
vzhlad mesta a rozhodne o zachovaní
alebo likvidácii historických budov.
Zároveň pamiatkovo chránené objekty
predstavujú aj záväzky,ktoré v tažkej ekonomickej situácii nie je jed
noduché plnit /napr.prísne pravidtá
pri rekonštrukcii budov,schvaíovanie
akýchkolvek zásahov a pod./.
Postanci rozhodli ponechat tento ná
vrh na pripomienkovanie postaneckým
klubom a upravený návrh predložit na
prerokovanie MsZ v septembri.
*
V
záujme trvalého ztepšenia 2P,
čistoty a estetického vzhladu mesta
podlá paragrafu H odst.3 písm.f zá
kona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zria
dení v znení neskorších predpisov
MsZ prerokovalo návrh Nariadenia o
udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia na území
mesta.Nariadenie určuje všetkým fy
zickým a právnickým osobám,obyvatelom,
návštevníkom práva a povinnosti pri
udržiavaní čistoty a ochrany 2P mes
ta.Verejným priestranstvom pre účety
tohto nariadenia je cesta,parkovisko,
miestna komunikácia,námestie,chodník,
trhovisko,verejná zeleň,sadové ptochy,vnútroblokové cesty a dalšie plo
chy.Na verejných priestranstvách jezakázané:
-odhadzovat ohorky z cigariet,cestov
né lístky,smetie,zvyšky jedál.,
-znečistovat verejné priestranstvá
pluvaním,splaškovými vodami,olejami,
zákaz sa vztahuje na umývanie a čis
tenie motorových vozidiel.,
-ohradzovat,znehodnocovat,poškodzovat
a ničit verejnú zeteň,verejné objekty,
pamiatkové objekty,sochy,pamätníky.,
-vyktepávat tebo prášit šatstvo,ko
berce,deky a iné predmety mimo vyhra
dených miest.Zvtášt je zakázaná táto
činnost na batkónoch,toggiách,oknách
a spoločných priestoroch domov.,
-nechávat psov atebo iné zvieratá
pobehovat alebo znečistovat komuniká
cie,chodníky,verejné priestranstvá.,
-vstupwat so zvieratami alebo ich
púštat na detské ihriská atebo pies
koviská.,
-umiestňovat reklamy,ptagáty na iných
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pokračovanie zo atr.2
Miestach ako na to určených,umiestňo
val odpadové nádoby mimo miest na to
určených.,
-skladovat stavebný materiál,stavebný
odpad,palivo,škváru bez povolenia
príslušného orgánu.
Návrh nariadenia dalej rieši zásady
správania sa majiteíov a prevádzkovatelov vozidiel.
Z Nariadenia vyplýva povinnost pre
vlastníkov nehnutelností čistenia a
zimnej údržby chodníkov a priestran
stiev pred nehnuteínostou,ktorá je
s nimi v dotyku.Čistenia chodníkov sa
rozumie zametanie,prípadne umývanie,
odstraňovan i e snehu,b iata,odpadkov,
buriny a iných nečistôt.Čistenie sa
musí vykonávat po celej šírke a dĺž
ke chodníka v dotyku s nehnuteínostou,
chodníky musia byt vyčistené každý
deň do 06.00 hod.Híavné čistenie sa
vykonáva po Í8.00 hodine,v prípade
znečistenia sa čistenie vykonáva aj
v priebeh.u dňa.
V článku Udržiavanie čistoty vodných
tokov sa zakazuje do korýt vodných
tokov a nádrží vhadzovat akékolvek
predmety,viievat a vypúštat zdravotne
a bezpečnostne závadné látky a teku
tiny a to najmä ropné tátky,jedy,žie
raviny a dalšie organické tátky.Zaka
zuje sa v blízkosti vodných tokov umý
vanie motorových vozidiel.
Nariadenie rieši aj spôsob odvozu a
likvidácie domových a priemyselných
odpadov. Za domové odpady sa považujú
odpadky,ktoré sa vyskytujú pri obvyk
lom hospodárení v domácnosti.Do domo
vých odpadov sa zakazuje vyhadzovat:
- gumy a motorové oleje
- zeminu,zvyšky zo stavebných a iných
remeselných prác,predmety všetkého
druhu,odpady z potravinových výrobní,
z predajní masa,zo zdravotníckych za
riadení.
Z iných povinností vyberáme :
Užívatelia prevádzkových miestností
sú povinní zabezpečit riadne označe
nie prevádzky,jej čistotu a riadny
vonkajší vzhíad spolu s vhodnou úpra
vou výkladných skríň,soklov.
Návrh Nariadenia obsahuje aj sankcie
za porušenie jeho ustanovení,ktoré sa
postihuje,ak nejde o trestný čin,ako
priestupok podlá zák.č.372/90 Zb.
Porušovatelom ustanovení tohto naria
denia môže príslušný orgán uložit po
kutu do 5.000 Sk.
Fyzické a právnické osoby môžu byt za
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porušenie ustanovení tohto nariadenia
postihované priamo na mieste blokovou
pokutou do výšky 500.-Sk.
Poslanci MsZ rozhodli,že obsah
Nariadenia je natolko závažný,že je
potrebné,aby boio predložené na ve
rejnú diskusiu občanom Stupavy.Na zá
klade pripomienok sa materiál dopra
cuje a predloží na prejednanie mest
skému zastupiteístvu v septembri t.r.
Zároveň doporučili konzultovat Naria
denie s úradom životného prostredia,
informovat podnikatelov na území mes
ta a po zohíadnení všetkých pripomie
nok prijat nariadenie ako všeobecne
záväzný dokument.
Mestský úrad v Stupava začal
s rekonštrukciou budovy terajšej me
stskej knižnice, pôvodného Obecného
domu v Máste. Práce sú zamerané na
opravu strechy a fasády budovy a re
štaurovanie pôvodnej výzdoby na prie
čelí budovy.Pod omietkou je ukrytá
freska znázorňujúca patróna Mástu sv.Róchusa.Maíba je podobná oltárne
mu obrazu v mástskom kostole.
Rekonštrukčné práce budú ukončené do
hodov.Zároveň sa upraví aj dvor,aby
slúžil na kultúrne a spoločenské po
dujatia.
+
Školská správa Bratislava VIII
financuje rekonštrukciu kotolne v bu
dove Základnej školy v Stupave.Počas
prázdnin sa vybuduje plynová kotolňa,
ktorá by mala vyriešit problémy s vy
kurovaním školy.Zároveň sa bude riešit aj lokálne vykurovanie školskej
bytovky.
+
Nedostatok finančných prostried
kov na prevádzku školstva zo štátnej
pokladnice,prinútil vedenie školy požiadat mesto Stupava o finančnú výpo
moc na údržbu budovy.V dezolátnom sta
ve je predovšetkým telocvičňa.Mestské
zastupiteístvo prisíúbilo finančnú vý
pomoc na konkrétne akcie.
*
V
dňoch í9.a 20.júna sa na šta
dióne TJ Tatran Stupava kona! tradič
ný Letný zraz turistov okresu Brati
slava vidiek.Zúčastnilo sa ho sto tu
ristov x Malaciek,Suchohradu,Pezinka,
Modry,Hovej Dedinky,Častej,Do!án,Loxorna a Stupavy.
Progran bo! bohatý na pešie túry po
turistických cestách Malých Karpát,

O

cyk!oturisti absoivovalitúrypri
Morave ce: Ma!é Karpaty.
V Stupave navštívili túzeut F.Kôstku
a areá! vykopávok ífaskej stanice.
Pri tejto príležitosti predseda KST
okresu Bratisiava vid. odovzdá! strie
borný odznak H u b u slovenských turi
stov J.Skrovanovi,Hubovičovi a
E.Bocánovej-S!ezákovej za dlhoročnú
aktívnu činnost.
Podujatie organizačne zabezpečova!
KSI Stupava pri TJ Tatran Stupava a
finančne prispe!i MĎ Stupava a Willi
šport Stupava.
Medzi turistov zavíta! aj pritátor
Ing.Daráš.
K podujatiu patri! aj tradičný guláš,
tratpské pesničky a neodtys!ite!ný
táborák.
Živý záujet a nadšenie tak typické
pre turistov je zároveň výzvou pokra
čoval v toHto podujatí aj na budúci
rok.
/Iudo/

Zo zápisníka
pol

i c ie

Dňa 10.5.1993 o 2,45 hod.boli hliad kou MaP v Stupave spozorované dve podozri
ví osoby rómskeho pôvodu. Pri kontrole bo
lo zistené, íe majú v taSxe rôzny porcelán
a sklo, rybárske potreby a nože. Po pohovo
re na policajnej stanici aa priznali,

že

vykradli chatu v Devínskom jazere. Pripad
bol odovzdaný 00 PZ SR Zohor.
Dňa 21.5.1993 o 2Í.30 hod.bolo hliad
ke MsP oznámená, že p.G.Z. robí v

okolí

svojho bydliska výtržnosti. Po príchode na
miesto a po upozornení od svojho
upuatila avšak bolo zistené, že

konania
svojmu

spolubývajúcemu apôaobila sekerou zranenie
na hlave. Pripad prevzalo 00 PZ SR Zohor.
Dňa 28.5.1993 o 2,00 hod.bolo oznáme
ní hliadke MaP, že dvaja páchatelia aa po
kúšajú z bytovky na ul.S.Chalupku odcudziť
bicykle. Ma mieste bol jeden z páchateľov
pristihnutý. Bicykel bol vrátený majitelovi. Pripad bol odovzdaný 00 PZ SR Zohor.
Dňa 8.6.1993 o 01,00 hod.hliadka MsP
pri obch&dzke spozorovala troch

vetmi

známych páchatelov, ktorí nieali

nejaký

ťažký predmet cez koíajnice. Bolo zlatené,
že aa jedná o odcudzenú Babetu. Páchatelia
boli zadržaní a Babeta bola vrátená maji teloví. Pripad bol odovzdaný 00 PZ SR Zo -
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konca r.1996 urobiť osvetlenie, spevniť

Domov dôchodcov
a Zámocký park
v Stupave

Od roku 1963,po rekonštrukcii ukonče
nej v roku 1962, slúži stupavský

kaštieľ

ako domov dôchodcov. Ústav, ktorý má v sú
časnosti kapacitu 300 obyvateľov, patri k

a aby bol oázou kludu a pokoja. V spoluprá

drťou, vymeniť lavičky a zabezpečiť pua-

ci s mestským úradom sme umožnili aj stu

tenie vody do pôvodného vodného systému

pavským obyvateľom, aby v centre mesta naš

cez vodopád. Za aúčasnej finančnej situá

li miesto na oddych a prechádzky. Či tento

cie však ústav z rozpočtu sotva zabezpe

kus krásnej, historicky cennej a chránenej

čí prevádzku. Krátený rozpočet na rok 1993

prírody zostane zachovaný a Šalej udržova

náa donútil zastaviť všetky práce na ú -

ný záleží nielen od údržby a ochrany parku

držbe nielen v parku, ale aj v budove.

zo strany mesta, ale aj od jeho obyvateľov.

Preto sme po dohode a Mestským úradom
v Stupave súhlaaili s tým, že ústav spris-

Meradi by sme pre nedisciplinovanosť a ľa

najväčším na Slovensku.Od aprila 1991 tis
kal právnu subjektivitu a všetky

práva

hostajnosť niektorých jedincov pristúpili
k opätovnému uzavretiu zámockého parku.

a

povinnosti ako aj majetok prešli po delimi

Ing. Viera MAGYOVÁ

Obyvateľom a pracovníkom ústavu zále

riaditeľka

ží na tom, aby park bol udržovaný, zacho -

tácii na Domov dôchodcov Stupava.
V domove sú umiestnení

val si svoj ráz a svoju historickú hodnotu

okraje rybníka, vysypať chodníky v parku

väčšinou

DD

dô

chodcovia, ktorí pre trvalá zmeny zdravot
ného stavu potrebujú komplexnú

i

starostli

vosť, ktorú ip nemôžu zabezpečiť

členovia

ich rodiny,opatrovateľská služba alebo iná

28.mája 1993 prišiel na ŠkolBkú ulicu

služby sociálnej starostlivosti. 0 obýva teľov sa stará 109 pracovníkov, z toho po

ci vyšli z autobusa, pekne aa zoradili;pán

lovicu tvori zdravotnícky personál.Je to

riaditeľ Eichner, pani zástupkyňa, učite -

práca náročná tak fyzicky ako aj psychicky.

lia a žiaci. Pán riaditeľ držal v

V posledných

peknú kyticu a dve žiačky - v oŕechovskom

rokoch

sa výrazne

zmenila

rukách

skladba obyvateľov ústavu, stúpol počet le

kroji - niesli veľké perníkové, krásne vy

žiacich a ťažko mobilných obyvateľov.

zdobené srdce so 40. Keď títo milí

Z celkového počtu obyvateľov len 25 %
relatívne zdravých.
Prevádzka ústavu je

hostia

je
deti sa ozvalo: „Stupava víta milých hosti

financovaná

zo

štátneho rozpočtu, ľ napriek súčasným veľ
kým finančným problémom, ktoré doľahli

z Orechová! Hurá] Hurá) Hurá). Potom kyti
ce ruži a iných kvetov s úprimnou radosťou

aj

na náš ústav, sa snažíme našim obyvateľom,

vot v ústave, ktorý aa stal ich domovom.
Súčasťou ústavu je aj park. Od uvede
nia domova dôchodcov do prevádzky slúžil
park ako vyhradená zeleň pre jeho obyvate
ľov. Prístup verejnosti do parku bol až do
mája t.r. obmedzený. Park má svoju histo rickú hodnotu, je časťou pôvodného veľkého
zámockého parku. Boli tu vysadené

lu všetci stupavskí učitelia vo veľkej klu
bovni oficiálne privítali hosti. Vymenili
si knižné dary na pamiatku a stupavské de-

mnohé

vzácne cudzokrajné dreviny a kry. V roku
1967 bol vypracovaný Krajským strediskom

umocnil prítomnosťou pán primátor Ing.Daráš

štátnej pamiatkovej starostlivosti a och -

pri rozlúčke.

rany prírody projekt rekonštrukcie parku.

Čo povedať záverom? Snáď slová, ktoré

Projekt obsahuje zmapovaný vtedajší stav

boli na náatennom paneli medzi fotografia

parku a celého poraa tu,návrhová časť pro-

mi z družobných stretnutí: „ Priateľstvo
ram tlmočil v srdečných slovách pán riadi

pách po dobu 9 rokov.
Práce v parku sa začali v roku 1988
výrezom chorých atromov, označených pra

teľ Eichner.
Potom, po obede sa vydali oŕechovski a

kvitá, nech je pekná, voňavá - dosýta)

boli vykonané čistiace práce (vykosenie,
Bol vypustený a vyčistený rybník a urobi
lo sa kovové oplotenie okolo celého poto

40 ruži.
„Mech ruža s pukmi priateľstva ďalej pre

covníkmi pamiatkového ústavu. V roku 1989
odstrsňovanie náletových poraaťov a krov).

môže byť len medzi dobrými ľuďmi
A ti
sa dnes zišli, aby rosou ovlažili kyticu

Mech ju v detských dlaniach držia pevne,
- behy, spoločné putovania po hrebeňoch Kr-

k tomu v ďalšej 40-tke žiakov vedme!

konôš, Ždiarskych skál, športových súťaži,

Sme radi a spokojní: všetci - vedenie ZŠ,

pobyt na Košariskách a pod.

učitelia, žiaci, že sa nám deň vydaril, že

ka. V roku 1990 sa začali terénne úpravy,

hostia sa u náa dobre cítili. Budúci

boli obnovené pôvodné korytá potôčikbv,

pôjdu zase naše deti - žiaci do Orechová.

rok

ktoré boli v minulosti zavezené skládkou,

Iste ich tam milo prijmú.

obnovil aa vodný systém v parku na pôvod

Vedenie ZŠ chce aj touto cestou poďakovať

nú podobu. V 1991 reku bol opravený sta

všetkým rodinám, ktoré na popoludnie pri -

vaný plot. Všetky tieto práce boli vyko

jali do svojich rodín deti z Orechová.

nané v hodnote 2 600 00Ó,—

korún.

V roku 1992 sa v parku urobila iba bežná

Priateľstvo môže ozaj byť len medzi
dobrými ľuďmi a týmto ľuďom: veľa šťastia!

údržba, nakoľko všetky finančné prostried
ky ame museli presunúť na rekonštrukciu

""""""

A.LACHKOVIČOVÁ.uč.

'

V Stupave má
svoje korene

- Viacerí súkromní zberatetia
v Chicagu a v iných amerických
mestách, ako aj zberatetia v Ne
mecku a v Taliansku. Na objednáv
ku som namaľova! aj portréty mno
hých veľmi známych tunajších či
niteľov, hercov...

V
roku í990 sne v našo< časo
pise uverejni H výber x korešponden
cie so stupavskýa rodikoH iijócis v
NAVŠTEVOVAL
OSA p.Adoifot Bencos.Písa! niH vtedy
ĽUDOVÚ ŠKOLU UMEM!A
o svojoH synovi,ktorý 8* sta! znátyt
VBRAT!SLAVE...
t žiadaný) na!iaroa v OSA 4 Západnej
V slovenských galériách by sme
Európe.
zatiaľ máme hľadali diela Adolfa
Časopis 2IV0T /23 uverejni! rozhovor
Bencu, nemajú ani jedno. Umelco
M.Vároša s Adoifot Bencot st!.,ktorý
vi rodičia, žijúci pri Bostone, vlast
nia vyše dvadsať jeho malieb,
váH v pi non znení prinášané.
H Adolf Benca je mladý, má
^ ten tridsaťpäť rokov. Ako de
saťročný emigrovat spolu s rodičmi
do USA. Jeho otec bo! učiteľom na
ZDŠ v Bratistave-Ružinove. V Stu
pave, odkiaľ pochádzajú ma!iarovi
rodičia, žijú jeho tety Mária Stezáková a Anežka Rigterová.

M!L!ÓNY DOLÁROV M!E,
LEMDESAŤT!S!CE...
S menom Ado!fa Bencu som sa
streto! už minu!ý rok v najznámej
ších gatériách vo Washingtone
a v Chicagu. V minuiých dňoch
som na jeho priezvisko, pri ktorom
sa nedá nepomys!ieť na majstra
Martina Benku, natrafi! v ga!ériách
v New Yorku. Vo svetoznámom
Metropoiitan Museum of Art som
sa s prekvapením dozvede!, že sa
narodit roku 1959... na S!ovensku!
2^ačal som pátrať po jeho adrese...
Najprv sme sa stretti v jeho newyorskom byte na Manhattane, po
tom sme odcestovaii do atetiéru
v Richmonde. Obdivova! som jeho
obrazy a pýta! sa:
# Kde ste získa!i vysokoško!ské
ma!iarske vzdetanie?
-Vyštudova! som Kotumbijskú
univerzitu. Štúdium na nej je veľmi
drahé, no ja ani rodičia sme zaň
neplatili. Na základe odporúčania
prijímacej komisie som dostat šti
pendium za nezvyčajný tatent. Absotvova! som i Umetecký inštitút
v Chicagu a New Yorks'Cooper
Union. Získa! som štipendiá od po
predných amerických ustanovizní
aj od Ty!erovej ško!y umenia v Rí
me, v Botogni som študova! anató
miu ľudského teta...
# Niektorí americkí Stováci tvr
dia, že za obrazy, ktoré od vás odkúpiti galérie v USA, ste dostali mitióny dotárov...
- Nie je to pravda. Za viaceré
diéta som dostat po vyše štyridsať
tisíc dotárov, čo je, samozrejme,
veľmi stušné, mám však, pochopi
teľne,-aj značné výdavky.
# Kto okrem gatérií vtastní vaše
diéta?

a keďže zamýšľajú prežiť starobu
doma v Stupave, zrejme ich done
sú so sebou.
Budú to prvé obrazy Adolfa Ben
cu na Slovensku.
Diela umelca, ktorého v USA aj
inde vo svete poznajú a uznávajú,
no vo svojom rodisku je úplne
neznámy.

*F

Ak bude maliarska kariéra Adotfa Bencu pokračovať tak úspešne
ako doteraz, o dve-tri desaťročia
sa možno svet dozvie, že Slovensko da!o Amerike aj druhého Warho!a...
Tento predpoklad v plnej miere
potvrazuju stova znameno nemec
kého historika umenia Klausa
Schrôtera, ktorý už roku 1985 napí
sal do Bencovho katalógu:
...... súdiac podľa jeho prác z po
sledných štyroch-piatich rokov,
Bencu určite raz zaradia medzí
veľkých európskych umelcov, ako
boli Rembrandt, Goya, Munch..."
Takéto hodnotenie ešte nikto
nenapísal (u nás domá ani v za
hraničí) o nijakom žijúcom sloven
skom výtvarnom umelcovi.
K tomuto možno dodať, že Adolf
Benca navštevoval ako chlapec ľu
dovú školu umenia v Bratislave.

MMan Vároš, Richmond, USA

Ac-ent-

Prečíta!i sme si za Vis v ča
sopise ZMENA /22 týždeň,čo napísali
o nás a našom meste v súvislosti s
popravou slovenského prezidenta Dr.
Jozefa lisu.Článok opisuje okolnos
ti samotnej popravy.Zaujal i nás nie
ktoré nezrovnalosti na,ktoré upozor
ňujeme čitatelov.
Í/Telo popraveného Or.lisu chceli
údajne spopolnit v lamačskom kremató
riu,ktoré bolo vybudované až v roku
Í969!
2/ Pri popisovaní Stupavy mysleli
autori " uličkou smerom k cementárni
pravdepodobne Zemanskú ulicu,ktorá
a!e nie je oproti ko8to!u.
3/Povestnú 'Machovú* krčau 8i nepa
mätajú ani oseadesiatročni Stupavčania.Mavyše pieseň o 'Stupavskej kr
áse snutnej...* 8a týka krčay Okrú
hli cových.
4/ Prosíte občanov,ktorí vedia nie
čo o stupavskoH katovi,aby nát po
skytli inforMácie.Zároveň vát oznaíu jete,že ste posiati do redakcie
ZMENA !ist,ktorýt pozývate prof.L.
Jankoviéa na besedu do Stupavy.
Z budovy krajského súdu vy
chádzali rôzne autá, rôznych ty
pov a veľkostí. Ako mi povedal
prof. Jankovič "zcetfho SíonensAa
do Brnťsfany pnsH ÍMíHa, a&y chráUsM. A & y í^ío
ná
padný wa/: so SČ&OUpoŕmvM a; na
h/žcíeň." Ľudia presne vedeli
o každom pohybe áut. V západ-

nq časti mesta vypadol elektric
ky prúd. Ľudia tušili, ie sa niečo
nezvyčajného odohráva. Mali
pravdu. Od hlavnej stanice sme
rom na Lamač, v neosvetlenej
ulici, v tme, razili si cestu štyri
autá, ktoré svietili tlmeno do ze
me ako počas vojny. Ľudia to
zbadali a začali pískať. Od La
mačskej cesty kolóna áut odboči
la doprava na cestu do kremató
ria. Tu autá zastali. Veliteľ priká
zal vybrať truhlu a položiť ju na
katafalk. Usu sa im nepodarilo
spáliť, nebol elektrický prúd.
Napokon sa ho za pomoci
troch Stupayčanov podarilo po
chovať. Í^Ja vŕšku medzi stroma
mi našli vhodné miesto v mier
nej priehlbine, kde nesiahali
hrubé korene stromov, čo by sťa
žovalo prácu Nikomu nezáleža
lo na predpisoch, kde bude ja
ma, ktorá nebola hlbšia ako me
ter. Keď bola hotová, vozidlo
s rakvou prisunuli zadnou
časťou k hrobu, zadné bočnice
otvorili a pomalým pohybom
posunuli debnu do výkopu ja
my. Rakva s mŕtvolou sa neča
kane zosunula a hranou sa
vzpriečila do bočnej strany vý
kopu. Nakoniec sa podarilo
truhlu obkopať a zasypať zemi
nou. Na povrch nanosili lístie,
raždie... Celá kolóna napokon
v odpoludňajších hodinách
opustila miesto.
Orlie oči pozorovateľov a sledovatelov, tajne ukrytých obča
nov; sledovali v skutočnosti pohrebnú kolónu až do Borinky,

pokračovanie zo str.5
a nič neuniklo ich pozornosti,
boli velmi opatrní a dávali si na
vzájom signály! Ľudia, keď sa
presvedčili, že "vzduch* je čistý
a nehrozí im nebezpečenstvo,
prišli na miesto hrobu, očistili Ti
sov hrob. Modlili sa tu a zapalovali sviečky.
ľ
V Stupave, oproti kostolu, ve
die z námestia úzka ulička sme
rom k cementárni. Po jej lavej
strane, na námestí za rohom, je
povestná krčma, tzv. "Macho^a".
Históriu tejto krčmy vystihuje
pieseň "Stupavská krčma je
smutná..."
Pieseň názorne zobrazuje, čo
sa v nej pravidelne odohrávalo.
Do tejto krčmy chodil "majster
kat" spoločne s dvoma synmi,
ktorí bývali neďaleko nej a asis
tovali pri poprave Dr. J. Tisu.
Starí historici tvrdia, že v minu
losti sa na tomto území asimilo
vali Kelti a jedna z rozpadnu
tých vetie%kmeňa zostala v Stu
pave. Tento divoký ukrutný hitkársky národ zostal aj v Detve.
Neskôr však skrotli a boli zruční
remeselníci. "Majster kat" so
synmi boli viac v krčme ako do
ma, lebo po mastnej odmene sa
"preslávili" aj takto. Netajili sa
ničúp zo svojich diabolských
skutkov, ba často zveličovali
svoje činy. Avšak aj na nich
prišlo. "Majster kat" sa pri obera
ní ovocia zošmykol z vrcholu
stromu a hrdlom sa zasekol me
dzi konármi, ktoré rástli v tvare
"Y". Keď ho našli, konštatovali
už len smrť. Pomocníka, syna
kata, našli jedného rána za hrdlo
zaklineného
medzi
dvoma
"šteklami" na dverciach, bol
mŕtvy. Pravdepodobne sa opitý
pošmykol a zadrhol sa na bráničke vlastného domu...
Posledný syn, ktorý asistoval
pri poprave Dr. Tisu, skončil tiež
neslávne. Opäť neprirodzená
sm it Pri kopaní studne sa mu že
lezný hák, na ktorom mal privia
zaný džberík zaboril za "gágor"
a vypleštené oči už na nič nerea
govali. Pomocník, ktorý mu po
máhal pri kopaní studne, pri naví
janí povrazu ostal zmeravený.

V ý s t a v a
Milana Spála

íaždá výstava rodáka je Halou
spoločenskou udalostou alebo slávnostou.Nebolo totu inak,ani pri otvore
ní výstavy Milana Spála,ktorá poetic
ky nazval,,Pieseň o Stupave'!
Maliar skutfčne stvoril pieseň,kto
rou oslovi! Stupavčanov.Zobrazil no
toricky znáte tiesta,budovy i prlro6

du v dratatickej attosfére.Jeho ob
rázky oslovujú nenápadný) pripotenutít plynutia času,ustavičnej zteny i
zvláštny* okatihot zachytenia.
Všetko veci zdanlivo znáte a tožno
až banálne,pričot niečít neobvyklé
práve pre tú chvi!u,kedy sa s niti
stretávate a znovu spoznávate dobre
znáte tiesta. Pri pohlade na tieto

obrázky sa človek neubráni zvláštnetu pocitu,ktorý je tak podobný totu,
ktorý pocitujete pri stretnutí so
starýt znátyt.
Výstava bola príjetnýt osvieženít uprostred horúceho tája a zrý
chleného tepu každodenného života.
Majstrovi prajete pevné zdravie a
ve!a stupavských inšpirácii.
Pavel Slezák

V ŕ s t a v a
absolventov ZUS

Základná umelecká škóta tradič
ne završuje školský rok výstavou ab
solventov škoty a prezentáciou prác
najúspešnejších žiakov. V tomto roku
absolvovali z výtvarného odboru ško!y žiaci : Michal Skrovan,Matej Záthurecký,Marce la Siepáková,Katarína
K!avcová,Barbora Serdelová,Micha)
Stepánek,Kafka Radosiav.Meno svojej
školy za hranicami preslávili Mirka
Sajanová,ktorá získata Grand Prize
a Eva Uszaková - Zvláštne ocenenie
na sútaži Toruň 92.
Najväčšie ocenenie získa) Petko Valovič - Striebornú medailu Eanagawa
92 v Japonsku.
V ý s t a v a

výšiviek

6.júna skončila Výstava výši
viek krúžku šikovných rúk V Stupave.
Bola inštalovaná na Mestskot úrade.
Navštívili ja nielen občania Stupavy,
ale aj z blízkeho okolia a Rakúska.
Na otvorenie ste pozvali 5Í žien,kto
ré vyšívali počas celého obdobia a
zúčastňovali sa výstav.Prišlo však
len 28, z toho všetky dali výšivky na
výstavu.Satozrejte,že nie všetky tajú
čas,ale na striedačku sa nás stretne
aspoň desat.Staršie tajú hlavne v ži
te probléty s chôdzou po tte a labilnot chodníku,tak ich na sviatky nav
števujete. Po krátkot prograte,ktorý

zabezpečila Matica slovenská, prího
vore p.M.Hardenovej a pozvaní p.pritátora,ste si posedeli v svadobnej
sále,pospotínali a plánovali do bu
dúcnosti.
Veíti nás teší,že sa ozvali tladé že
ny a dievky,či tôžu príst na krúžok.
Príst tôžu kedykoívek v čase krúžku,
ten býva v pondelok o Í9.30 hod v Kultúrnot dote,klubovňa 22,pri javisku.
Motentálne z technických príčin sa
začnete stretávat až od septetbra.
Verít,že si nájdete cestu tedzi nás
a s chutou sa pustite do vyšívania.
Mária Hardenová

Spo1 očenskA
k r o n i k a

A všetci tenovaní už <ajú za sebou aj
úspešný štart v družstve tužov,ktoré
si vybojova!o znovu štart v Prvej li
ge.
Využíva) túto prí!ežitost,aby soa ve
rejne podakova! trenérovi Pšenkovi za
dlhoročnú,obetavú a svedotitú prácu
s týato kolektívom,pretože okret zí-

Harodi1 i sa
MICHÁLEK Jakub
FIŠEROVÁ

Zuzana

BLECHOVÁ

Katarína

ŠIŠOVÁ Martina
HORECKÝ Filip
ŠTXFLOVIČOVÁ

skania titu!u Majstra S!ovenska,pri
praví! generáciu schopnú nie!en nadviazat na úspechy svojich predchodcov
v seniorskow hádzanárskoH drese Ittupa
vy,a!e aj výrazne fornova! charakter,
postoje a osobnost týchto tladých !udí k ďalšietu životu,čo je nenenej
dôležité,ako titu! Majstra S!ovenska.
M.Jančár

Zuzana

<Ľľv i

ŠČÍPOVA Alena

Zomre1 i občan ia
Stupavy
LACOVA Margita
SLEZÁK

František

HORVÁTH Štefan
SLEZÁK Rudolf
LACHKOVIČ

Ján

VNOUČKOVÁ

Anna

MÓZA

Valent

Ing.KOHÚTIK Július

Zosobášili sa
Vladimír VESELÝ - Veronika HURBAMIČOVÁ
Patrik
Ján

POLÁK

MIKLETIČ

- Jaroslava MIHÁLOVÁ
- Renáta PROSŇÁKOVÁ

Marián MAŤAŠOVSKÝ - Emília MOLMÁROVÁ
Peter DRAŠKOVIČ - Daša MADEROVÁ
Jozef UHRINEC

- Lucia BARBÍRIKOVÁ

opravy z čísla MÁJ/1993
Narodení deti - *á byť Nikola Fabianová
Zosobášili aa - má byť Milan BALOG

-

Jana PŠEMKOVA

Požiarnici pri cvičnom útoku.čas Í7.03.
Dthoročné priateíské vztahy na
šich požiarnikov s požiarnika! z ra
kúskeho Neudorfiu vyvrcholili stret
nutím v Stupave.
19.júna sa stret!i,aby sa dohodli na
dalšej spolupráci.Zároveň si pozreli
cvičný požiarny útok na Kultúrny dom
pri ktorom preukázali svoje kvality
Iht i ^

MAJSTRI republiky
zo STUPAVY

pokračovanie zo str.!
i i navyše to štastie,že od ich počiatočných krokov na hádzanárskoa ihris
ku ich vied!i funkcionári,ktorí si uvedoaova!i ich talent a vede!i ho
rozvíjat. Ch!apci sú preto <edai!ovýn
družstvom nepretržite od veku Hlad
ších žiakov.Akost hráčov stúpa!a a
po tinu!oročných strieborných tedai!ich z Majstrovstiev ČSFR,pridá!i
z!atú za titu! Majstri S!ovenska.
Zdá sa to síce !en polovičný úspech,
a!e ked si uvedoHÍ<e,že titu!y *cestova!i* v tejto kategórii zvačša na
Slovensko,tak potot, tento úspech tá
v!astne * federálnu* hodnotu.
Ocenenie našej spoločnej práce vidí
te v tot,že Fajg!,DoMťer,H!avtúr,
Borecký^,Lachkovič a Bévay bo! i zara
dení do reprezentačných výberov.

mladí požiarnici,ktorí po prvýkrát
cvičili verejne.Rakúski priatelia ocenili ich úsilie hodnotným darom venovali im hadice a dalšie súčasti
požiarnej výzbroje.Večer sa rakúski
hostia zúčastnili koncetu v kultúr
nom dome.
-psi €=?

Mást ako samostatná po!iticki obec do 3Í.Í2.Í952 mala
svoje pečatidlo.Historická odtiač pečatidla uvádzam:'Obec
Mást,Okres Bratis!ava,S!ovensko *.V tenšej kružnici je sv.
Róchus zo dňa H.V.Í935.
Anton Chrupka

4. Z

príčiny ta daň zapravah (pcpiatný čšw s)! pbWtHta,
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' Ma výstave výšiviek vystúpil i dievčatá zc Htupavi&nka

Z výstavy absolventov Základnei unselecke,! škotv v Stupave

Stupavské deti po Prvom svatom prijímaní /6.8.HJ/

^

M sa ai zdá,že tí naši pos
lanci,co sedávajú v Bratis!avje,furt
en6a volajakč papíre pro !udzi vyaýš!ajú,aby sa aneu nirod na čea bavit.
Né že by to byua vo!ajaká sraňda,ale
vždycky je to jako keby taký aanévr,
aby sa odpútaua pozornost od vjetších
prob!éaú,tak náa hodzá ani nč periy,
jak sa vyprivjá,že svinia sa per!y
hádžú,a!é nejaký ten íajstr.
Už set si ays!eua,že po všeckých
tých priznaňách a daňich už bude po
koj a figu drevenú,zas si vyays!e!i
papir,že daňové priznáni.Ket vyprávja!i,že sa to týká enča ailionárú,
poprvš sea byua ráda,že sea chudob
ná jak kosteíni ayš.Aj sea si povidaua,že ešče je na svjece spravediivost.Brúka do huavy ai zasadziua Jožina,kerá ni donésua ten papír až
doa,že to aosá vypisovat šeci keri
aajú voíajakú nehnute!nost.Já sea
tak rozaýš!aua,reku co taa napíšea,
dočkáa na starého ufáa bude vjedzet,
čeho sa to týká.Pýtaa sa ho reku,co
je to tá nehnuteínost. A on,ufáa sa
ai sceu zavdačit,povidau,že jedziný
jeho aajetek set já.Ná a!e reku,kaa
aňa zaradzíš.Zaays!eu sa,co sea už
dávno uňho nevidzeua a povidá,no es! i
s tebú pohnea,tak ta napíšea jako hnuteínost a es!i nepohnea,tak budeš nehnute!nost. Pjekne sen dopadua,takto
si posajech ze aňa robit! A!e ket je
to tak,vypi sa!i sae papír obidvá a
reku odneseae ho na úrad. Ve Stapavje
ai to nesceii zebrat a já teda do Ma!acek v žádnča prípadze nepojedea !
Starý furt ae!e volaco o občanskej
nepos!ušnosci s kerú Indové vyhňa!i
Angiičanú z Indie a drží ai pa!ce,aj
ket sa vyjadri!,že až by aňa za to
zavreli,bude so!idárný ! Já si zas
ays!ía,že tu už nepoaože ani občanská nepos!ušnost a kvú!i aojčau pre
hrešku sa svjet nezrúcí.Enéa sa tro
chu bojía,es!i predsa na aňa nedôjdu
a budea v teato štáce jako jediná,co
sa takto prehrešiua.Potoa ufaa nebudea aocet ani písat do Stupavjana!?
Mariš Pi!ná
Časopis STOPAVAW vychádza raz
aesačne.
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