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SLOVÁ NA ÚVOD

Pred nami
je ďalší rok
Počúvame o ňom len nepriaznivé predpovede
a správy, ako keby bol v tomto nejako odlišný od
iných, ktoré sme už prežili a ktoré sa stali súčasťou
nášho života.

N

edá sa povedať
a predpokladať, že
tento rok bude lepší,
úspešnejší alebo bohatší, než
ten predchádzajúci, pretože
všetko máme vo svojich rukách.
Len od nás bude závisieť, čo
v tomto roku dokážeme urobiť,
aj napriek nepriaznivému
vývoju ekonomiky a ďalších
okolností, ktoré nás a naše
konanie ovplyvňujú.
Pri rozpočte na rok 2013 sme
museli prijať ďalší záväzok
v spojitosti s dokončeným
projektom budovania
kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd vo výške
1,6 mil eur. Tieto peniaze
musíme zaplatiť do konca
novembra. Znamená to, že
všetky plánované investície
sa zastavili, v dôsledku
nedisponovania vlastnými
zdrojmi. Tak ako štát, aj my sa
musíme snažiť získať finančné
prostriedky z európskych
fondov. Chápem dezilúziu a istú
nechuť k eurofondom, najmä
po skúsenostiach, z projektu
kanalizácie. Na druhej strane
práve tieto skúsenosti majú byť
pre nás ponaučením, aby sme
sa dobre a odborne pripravili na
čerpanie peňazí z grantov EÚ.

A nielen to. Musíme dokázať
projekty úspešne zrealizovať.
Napriek neistému príjmu od
štátu z podielových daní, pri
tvorbe rozpočtu sme nezvyšovali
žiadne miestne dane a poplatky,
zostali na úrovni minulého
roka. Pritom stále počúvame,
ako štát nemá peniaze, ako
si samosprávy musia pomôcť
samy. Myslí sa pritom práve na
zvyšovanie daní a poplatkov,
pretože to je ten alibizmus
štátu voči samosprávam, aby
mnohé prenesené kompetencie,
ktoré štát posunul obciam, si
financovali z veľkej časti zo svojich
prostriedkov.
Mnohé veci však nesúvisia alebo
nie sú úplne závislé od peňazí.
A práve táto ťažká a zložitá
situácia nás vedie k tomu, aby
sme hľadali všetky možné spôsoby
pre zabezpečenie rozvoja mesta
a potrieb jeho občanov. Mám na
mysli spoluprácu s investormi,
s podnikateľmi, rozumné
a prospešné riešenia, ktoré prinesú
úspory mestských financií. Ťažká
úloha, ale verím, že s podporou
poslaneckého zboru dokážeme
prekonať súčasnú kritickú situáciu
a nájdeme spôsob a riešenia,
ktoré posunú rozvoj mesta vpred.
Pavel Slezák, primátor

TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA

Pokyny pre
zimnú údržbu
Zimná údržba bude
vykonávaná dvomi
smenami, ktoré sa
budú striedať po
týždňoch.
Zimná pohotovosť je
vyhlásená príkazným
listom riaditeľa TSS
s.r.o. č. 2/2012
od 17.12. 2012
do 24. 2. 2013.

UMELCI SA STRETLI PO ROKU SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Salón stupavských
výtvarníkov
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Župné Vianoce
v Stupave

I. Smena: Vedúci smeny :
II. Smena: Vedúci smeny:

Král Peter tel. č.: 0905 540 561
Ing. Majoroš Jozef tel. č.: 0905 854 151

Zimná údržba na súkromných komunikáciách
sa vykonáva po vzájomnej dohode.
Žiadame občanov aby s vozidlami parkovali tak, aby zimná údržba
mohla byť priebežne vykonávaná (najlepšie na vlastnom pozemku).
V prípade neprejazdnosti komunikácie pre vozidlá ZÚ
môže byť situácia riešená mestskou políciou.
Za údržbu chodníkov v zmysle cestného zákona
zodpovedajú majitelia, alebo správcovia priľahlých nehnuteľností,
obchodníci a pod.
Ing. Ján Juria
Riaditeľ TSS s.r.o.

AKÝ BUDE ROK 2013
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Aký bol rok 1943

MESTSKÉ SPRAVODAJSTVO

2

30. január 2013

V PROGRAME AJ NÁVRHY ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ, PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU A PLÁNOV ČINNOSTÍ

Z posledného rokovania
poslancov v roku 2012
Posledné spoločné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave (MsZ) v roku 2012 sa
konalo 13. decembra 2012 v Mestskom kultúrnom a informačnom centre (MKIC) v Stupave.
■ Mgr. HELENA SCHMADLOVÁ

K VYBRANÝM BODOM
ROKOVANIA
ROZPOČET MESTA
Návrh prerozdelenia dotácií predniesol Ing. Roman Gašpárek. 28. 11. 2012
zasadala komisia, zložená z predsedov
komisíí pri MsZ, ktorá urobila návrh na
rozdelenie 16 500,- €.
Ing. Maroš navrhol venovať väčšiu pozornosť rozdeľovaniu, nakoľko doteraz
to bolo netransparentné. Treba vypracovať k VZN metodiku k prerozdeľovaniu.
Ing. Ukropec ozrejmil, že VZN o rozdeľovaní finančných prostriedkov vychádza zo zákona a navrhuje zamerať
sa na vyúčtovanie účelovosti vynaložených finančných prostriedkov, konkrétne, čo sa môže a čo nie zahrnúť do vyúčtovania. S terajším vyúčtovaním nie
je spokojný.
Ing. Maroš navrhol (a MsZ návrh schválilo) upraviť výšku dotácie Futbalovému klubu TATRAN Stupava na 2 800,- €
a Hádzanárskemu klubu TATRAN Stupava na 2 800,- € oproti návrhu (oba
kluby po 3 000,- €) a OZ Pohodka navrhol sumu 400,- €.

Rozpočet mesta 2013
MsZ schválilo Programový rozpočet
mesta Stupava, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie vrátane programov a podprogramov na rok
2013
Rozpočet na rok 2013 v €
Príjmy spolu

6 619 145

Bežné príjmy+ RO
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky+ RO
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

4 658 666
472 556
1 487 923
6 565 809
4 648 918
1 796 775
120 116
53 336

MsZ uložilo prednostke úradu
vypracovať alternatívy na získanie finančných zdrojov za odpredaj majetku mesta a rokovať s bankami
o možnosti a podmienkach získania
úveru, T: marec 2013

PROJEKT KANALIZÁCIE

MsZ v tejto veci:
• vzalo na vedomie list z MŽP SR zo dňa
29. 10. 2012 doručeného na MsÚ Stupava 8. 11. 2012 - Správa o zistenej
nezrovnalosti na projekt „Dostavba
kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV
mesta Stupava a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v celkovej
čiastke 1 610 400,68 €
• schválilo finančné vysporiadanie
v danej čiastke za 15 % korekciu z
výdavkov projektu „Dostavba kanali-

začnej siete a intenzifikácia ČOV
v meste Stupava„ za stavebné práce
vo forme notárskej zápisnice
• uložilo prednostke úradu zabezpečiť
v súlade so schválenými uzneseniami vypracovanie notárskej zápisnice
za účelom finančného vysporiadania
v čiastke 1 610 400,68 €, T: ihneď
• uložilo prednostke úradu vypracovať splátkový kalendár na dobu jedného roka t.j. 27. 12. 2012 na úhradu
korekcie t.j. v čiastke 1 610 400,68 €
a to korekcia pre EÚ je v čiastke 1 440
884,82 € a pre ŠR v čiastke 169 515,86
€, T: ihneď
• poverilo primátora mesta podpísaním notárskej zápisnice za účelom
finančného vysporiadania v čiastke
1 610 400,68 €, T: ihneď

VECI MAJETKOVÉ
Mestská športová hala
Majetková komisia odporučila cenu za
stavbu ŠH a prevádzkovej stavby spolu
10 000,- €, cenu za pozemok pod stavbou podľa ZP zabezpečeného mestom.
MsZ schválilo odpredaj stavby športovej
haly TJ Tatran Stupava, ako prípad hod-

MsZ vzalo na vedomie Viacročný rozpočet vrátane programov
a podprogramov na roky 2014 – 2015:
Rozpočet na rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2015 v €
Príjmy spolu
4 883 848
4 982 204
Bežné príjmy
4 838 848
4 937 204
Kapitálové príjmy
45 000
45 000
Finančné operácie príjmové
0
0
Výdavky spolu
4 881 898
4 979 254
Bežné výdavky
4 775 710
4 873 066
Kapitálové výdavky
0
0
Finančné operácie výdavkové
106 188
106 188
Hospodárenie obce
1 950
2 950

ROZDELENIE DOTÁCIÍ NA ROK 2013 V €:
Klub slovenských turistov TATRAN Stupava
ŠK DOJO -KAN
Slovenský Červený kríž skupina II.
Slovenský zväz včelárov Základná org.
ZO protifašistických bojovníkov Stupava
Pohodka o. z
URSUS o. z.
Materské centrum Fifidlo o. z.
Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-19Stupava
Nevädza o. z.
Slovenský Červený kríž skupina I.
Katolícka jednota Slovenska o. z.
Motocyklový klub SUPI Slovakia o. z.
KENTAURUS Stupava o. z.
Priatelia stolného tenisu o. z.
Slovenský rybársky zväz Obv.org. Stupava
STREETKO o. z.
ZO Slov. zväzu telesne postihnutých
Futbalový klub TATRAN Stupava
ELIAH o. z.
Hádzanársky klub TATRAN Stupava
Obyvatelia Dúbravy JUH o. z.
Mástsky potravinový spolok o. z.
POUR ART o. z.
Cyklistický klub Stupava o. z.
OZ Envirosvet
Bowling Six Pack o. z.
Stupavský skrášľovací spolok o. z.
CELKOM

400,00
400,00
500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1 500,00
1 500,00
500,00
400,00
0,00
0,00
400,00
500,00
0,00
400,00
2 800,00
400,00
2 800,00
0,00
500,00
400,00
400,00
400,00
300,00
0,00
16 500,00 €

ný osobitného zreteľa z dôvodov: odpredaj terajšiemu nájomcovi, ktorý sa na
základe Hospodárskej zmluvy o združení finančne spolupodieľal na výstavbe
tejto haly v pomere 4:6 (mesto:TJ Tatran), ide o športovú organizáciu, ktorá
vykonáva a zabezpečuje športové činnosti, stavba je v zlom technickom stave,
čo potvrdzuje nezávislý znalecký posudok a nájomca – kupujúci investuje svoje finančné prostriedky na rekonštrukciu za účelom zachovania účelu využitia stavby na šport, za cenu 100 000,- €,
v členení 89 638,76 € za pozemok a 10
341,24 € za stavby, s podmienkou využiteľnosti haly na športové účely po dobu
15 rokov, pri nesplnení tejto podmienky
má mesto právo spätnej kúpy za rovnakých podmienok.

FC Stupava

MsZ schválilo zámer prenajať Občianskemu združeniu FC Stupava pozemky, ako prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom pozemkov pod stavbami
vo vlastníctve FC Stupava a pozemkov
prislúchajúcich k týmto stavbám, ako aj
ostatných pozemkov v športovom areáli Stupava, ktoré slúžia na šport, nájomca je športovou organizáciou, ktorá
vykonáva a zabezpečuje športové činnosti detí, mládeže a dospelých, s pod-

mienkami: nájomca bude zabezpečovať kosenie prenajatých pozemkov,
údržbu prístupovej komunikácie, je povinný umožniť prechod, parkovanie
a prístup pre motorové vozidlá cez pozemok prístupovej komunikácie v potrebnom rozsahu, je povinný zabezpečovať opravy a údržbu prenajatých stavieb šatní a sociálnych zariadení

TECHNICKÉ SLUŽBY
STUPAVA, S.R.O.
MsZ schválilo uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb
so spol. Technické služby Stupava, s.r.o.,
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, podľa predloženého návrhu na obdobie 1 rok.
MsZ vzalo na vedomie Finančný plán
obchodnej spoločnosti Technické Služby Stupava s.r.o. na rok 2013 v oblasti
nákladov a výnosov podľa predloženého materiálu s hospodárskym výsledkom 2 718,00 €.

PLÁN KONTROLNEJ
ČINNOSTI HK NA 1.
POLROK 2013
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stupava na I. polrok 2013
s pripomienkou: kontrola VZN č.
11/2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava za obdobie roku 2012.
V súlade s ustanovením §18 f ods. (1)
písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, je návrh plánu kontrolnej
činnosti s následným zameraním:
• Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva ( podľa § 18 d ods.
(1) zákona 369/1990 Zb.). T: Každé
riadne zasadnutie MsZ ak nerozhodne MsZ inak.
• Vyhodnotenie a stav úrovne prijímania, vybavovania, prešetrovania sťažností a petícií za II. polrok 2012
T: január
• Predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2012 mestskému zastupiteľstvu (podľa zákona 369/1990 Zb. § 18 f ods.(1) e)
T: február
• Kontrola výberu a odvodu pokút
uložených mestskou políciou za rok
2012 T: február
• Kontrola vedenia pokladne mesta
a dodržiavanie súvisiacich predpisov
za obdobie roku 2012. T: marec
• Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Stupava za rok
2012 (zákon 369/1990 Zb. §18 f ods.
(1) c) T: apríl
• Kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácii Mestské kultúrne
a informačné centrum za rok 2012
T: máj- jún
• V rámci kontrolnej činnosti hlavná
kontrolórka mesta Stupava bude vykonávať kontroly na základe uznesení
mestského zastupiteľstva v Stupave.
V I. polroku 2013 bude naďalej hlavná
kontrolórka mesta Stupava pokračovať
v činnosti Združenia hlavných kontrolórov SR, ako aj zúčastňovať sa na školeniach a odborných seminároch súvisiacich s činnosťou miestnej samosprávy.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ
NARIADENIA MESTA
- o určení názvov nových ulíc v meste Stupava
MsZ schválilo VZN č. 8/2012 o názvoch
nových ulíc v meste Stupava:

Lokalita č. 1 – IBV Kremenica vrch:
Orechová ulica
Lokalita č. 2 - IBV Stupava Parkville:
Ulica Ruda Morica
Lokalita č. 3 – IBV Stupava – Panské:
Ulica Sama Tomášika
Lokalita č. 4 – IBV Kremenica
– Green Resort:
Nevädzová ulica
Čakanková ulica
Lokalita č. 5 – IBV FX invest:
Púpavová ulica
Lokalita č. 6 – Noviny a Kopce:
Brezová ulica
(hlasovanie: za 13 poslancov)
- prevádzkový poriadok pohrebísk
v meste Stupava
MsZ schválilo VZN č. 9/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava

KOMISIE
Zmena člena komisie dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany
Msz odvolalo Mgr. Viliama Šereša a menovalo nového člena komisie dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany Ing.
Romana Mydlára s účinnosťou od 1. 1.
2013
Vystúpil Ing. Voda, ktorý žiadal vymenovať do komisie Dalibora Bošnáka. Poslanec Mackovič vysvetlil, že D. Bošnák má
dvere otvorené, kedykoľvek môže prispieť svojimi návrhmi.

PLÁN ZASADNUTÍ MSZ A
MSR NA ROK 2013
Mestská rada
15. 01.
19. 02.
26. 03.
30. 04.
04. 06.
10. 09.
08. 10.
05. 11.
03. 12.

Mestské zastupiteľstvo
31. 01.
07. 03.
11. 04.
16. 05.
20. 06.
26. 09.
24. 10.
21. 11.
12. 12.

DISKUSIA OBČANOV

Ing. Voda sa vyjadril k zverejňovaniu
zmlúv a objednávok na webovej stránke mesta, k problematike trvalých pobytov občanov dal návrh na vypracovanie
letáku (ako propagačného materiálu)
ako motiváciu pre prihlásenie občanov
na TP v Stupave, k problematike ČOV
žiadal vysvetlenie objednávky na rozptylovú štúdiu (20 meraní za 2 700 €)
P. Šembera žiadal vysvetlenie, prečo
nemá Železničná ulica napojenie na kanalizáciu.
Ing. Mihalič reagoval na primátorov článok v Podpajštúnskych zvestiach Vybavovanie sťažností a podnetov na MsZ.
Pýtal sa poslancov, kde skončili vyrúbané stromy z Lipovej ulice a z Parku. Kto
rozhodol o vyrúbaní daných stromov?
Priklonil sa k názoru Ing. Vodu, že na
MsÚ treba urobiť personálny audit
Na poslanecký návrh Ing. Maroša
MsZ uložilo:
- Prednostke úradu vypracovať materiál týkajúci sa propagačného spracovania k prihláseniu na trvalý pobyt
v meste Stupava, T: marec 2013
- Prednostke úradu distribuovať tento
materiál všetkými možnými komunikačnými kanálmi (noviny, internet, tabule,...), T: marec 2013
- Prednostke úradu vypracovať materiál týkajúci sa dostupných možností motivácie a mechanizmu zo strany
mesta vedúcich k trvalému pobytu
v meste Stupava, T: marec 2013
Celé znenie zápisnice môžete nájsť
na webovej stránke www.stupava.sk
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ROK 2012 OČAMI
KRONIKÁRKY
Skončil sa rok. Bilancujeme.
Čo významné sa udialo v
Stupave? Veľmi mnoho!

PREZENTÁCIA MESTA
Už začiatkom roka sa Stupava prezentovala na Veľtrhu cestovného ruchu GO - REGIONTOUR v Brne v rámci expozície Mikroregion Ivančicko
a na Veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2012 v bratislavskej
Inchebe v expozícii Bratislavského
samosprávneho kraja. V rámci XVI.
ročníka Turnaja Karate Kobudo navštívil Stupavu veľvyslanec japonského cisárstva v SR Akira Takamatsu i niekoľkonásobný majster sveta Roman Volák. Do povedomia širokého okolia sme sa zapísali nielen
ako mesto kapusty – zelá, ale i hádzanej, florbalu a cyklomaratónu.

SPOLOČENSKO POLITICKÉ
DIANIE
10. marca 2012 sme volili zástupcov do Národnej rady SR. Riešilo
sa umiestnenie detí do MŠ - uskutočnila sa prístavba 2 tried v MŠ J.
Kráľa.
V októbri sa v našom meste stretli rodiny Szlezak z Rakúska a Slezákovci zo Stupavy. Tradične sme
oslávili štátne výročia. Veľmi bohatú činnosť mali spoločenské organizácie, spolky, OZ, kluby. V rámci
dobrovoľného darcovstva krvi cestou Slovenského červeného kríža
získali 7 Stupavčania Jánskeho plaketu a 1 Kňazovického medailu. V
Máste mladí nadšenci obnovili činnosť Mástskeho potravinárskeho
spolku a usporiadali 1. obecnú zabíjačku. Stupavskí záhradkári oslávili 50. výročie činnosti, poľovníci
začali budovať zvernicu.

Salón stupavských
výtvarníkov

■ Mgr. GABRIELA PROKEŠOVÁ, kronikárka mesta

KULTÚRA
Pod organizátorstvom MKIC a OZ
Pour Art sa uskutočnilo množstvo
kultúrnych podujatí - divadiel, výstav, koncertov, pravidelných filmových predstavení, tradične prebehli hody, Slávnosti kapusty - Deň
zelá, za rekordného počtu návštevníkov, varili najväčšiu kapustnicu
v histórii Slovenska, tiež Regionálne jablkové hodovanie, Svätomartinské požehnanie mladého vína a
Župné Vianoce.
Stupavčania si mali možnosť i „zaplesať „ na niekoľkých plesoch a tiež
ukončiť čas radovánok a zábavy na
Papučáku - pochovávaní basy.

DEŤOM
Počas roka deťom, mládeži i dospelým poskytovala služby i Miestna ľudová knižnica R. Morica. Naše
školské zariadenia dosiahli viaceré
úspechy, cca 100 prváčikov zapísali
do ZŠ. Deti MŠ a ZUŠ obohatili programami viaceré kultúrno - spoločenské podujatia.

ENVIRO
V rámci zdravého a krajšieho životného prostredia sa začalo s revitalizáciou Malého parku, 9. 6. v rámci
oživenia a prezentácie zaujímavých
miest v Zámockom parku bolo zorganizované podujatie „Víkend historických parkov „, na žiadosť bývajúcich na Lipovej ulici bolo vyrúbaných 43 líp, ktoré ohrozovali bezpečnosť chodcov, dopravy, majetky rodinných domov, ale následne
boli vysadené mladé lipy, z použiteľného lipového dreva sme mohli obdivovať počas vianočných dní
nový Betlehem.

Po celý rok bolo počasie ovplyvnené globalizáciou na Zemi, boli nízke zrážky, rok bol teplý - už v polovici mája boli letné teploty a pretrvali až do októbra.

SLUŽBY
Rozšírila sa činnosť v oblasti služieb - otvorili novú Slovenskú sporiteľňu, 19. 12. otvorili novú BILLU, v priestoroch MKIC pre mládež
nízkoprahové centrum S3T klub
(pôvodný názov STREETKO). V Cevaservise oslávili 20. rokov výroby
plastových okien.

PREMENY A NOVINKY
Pre zabezpečenie bezpečnosti v meste boli zakúpené 4 merače rýchlosti, boli posilnené policajné hliadky, upravené komunikácie,
bola zrušená železnica Stupavka
a zbúraná bývalá Avana. I pre Stupavčanov v Nemocnici v Malackách
otvorili nové Centrum diagnostiky
a jedňodňovej chirurgie.

HISTÓRIA
Z oblasti histórie boli nájdené nálezy neolotickej keramiky, ako doklady pobytu človeka na území Stupavy spred 8 500 rokov. Bola vydaná
ďalšia ročenka STUPAVA.
Podpajštúnske zvesti, Moja Stupava, miestny rozhlas a webové stránky prinášali obyvateľom množstvo
užitočných informácií počas celého roka.
VĎAKA VŠETKÝM, KTORÍ PRILOŽILI RUKU K DIELU A TÝM SA PRIČINILI O SKVALITNENIE ŽIVOTA
V NAŠOM MESTE – V STUPAVE.

Na deň sv. Mikuláša sa štvrtáci rozdelili na dve skupiny.
Prvú skupinu tvorili účastníci turnaja v hádzanej, druhá skupina sa zahrala na kritikov výtvarného umenia.
■ Mgr. ZUZNANA TRNKOVÁ

N

avštívili sme 4. ročník výstavy SALÓN STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKOV
v Mestskom kultúrnom a informačnom centre v Stupave. Najskôr boli
deťom predstavení autori, jednotlivé výtvarné techniky, spôsob pozerania, vnímania výtvarného diela. Prekvapilo ich, že čo nevidia zblízka, s odstupom od obrazu vidia, prípadne, že im to navodzuje inú atmosféru. Deti
boli veľmi vnímavé, sústredené. Nečudo, veď ich čakala náročná práca. Mali
v „tajnom hlasovaní“ ohodnotiť tri najlepšie práce. O tom, komu dávajú svoj
hlas, nesmela vedieť ani najlepšia kamarátka, aby sa navzájom neovplyvnili.
V škole sme hlasy sčítali a hodnotenie zavesili na nástenky.
Jednoznačne sa potvrdilo, že deťom v tomto veku sa páčia obrazy „čitateľné“,
príroda s jasnými farbami. Čo ma však veľmi milo prekvapilo je skutočnosť, že
každý autor má svojho detského obdivovateľa. Ani jeden stupavský výtvarník
nezostal bez detského hlasu.
Ďakujem usporiadateľom a aj deťom. Všetkým sa nám výstava páčila.

Supermarket BILLA
Mesto Stupava, zastúpené
primátorom Mgr. Pavlom Slezákom, predložilo investorovi supermarketu BILLA požiadavky, ktoré má zrealizovať pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby a ktoré majú byť
splnené do 30. apríla 2013.
Okrem opravy chodníkov pred
novou i starou budovou sa jedná
o rozšírenie kamerového systému
o ďalšiu kameru, o úpravu cestného povrchu ulice Mlynskej, o vybudovanie 15 parkovacích miest na
ulici Janka Kráľa a o vybudovanie
lávky a chodníka od ulice Mlynskej
po križovatku s ulicou Agátovou.
Prevádzka, ktorá bola otvorená
19. decembra 2012, nemá však do

dnešného dňa kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby, ani povolenie na predčasné užívanie stavby, nakoľko neboli splnené ustanovenia príslušných zákonných predpisov.
„Záujmom firmy bolo otvoriť prevádzku čo najskôr pred Vianocami. To však ešte neznamená, že neplatia dohody, podmienky a zákony pre investora, na ktorých mesto
trvá a bude trvať. Investor prevádzku otvoril bez príslušných povolení
stavebných úradov, porušil ustanovenia platných zákonov a jeho počínanie bude predmetom konania
o správnom delikte. Vo verejnom záujme budem nekompromisne trvať
na splnení všetkých podmienok pre
kolaudáciu stavby“ – konštatuje primátor Pavel Slezák.

Policajti sa činili

Správa o činnosti Mestskej polície v Stupave od
16. 6. 2012 do
30.11.2012 a o
bezpečnostnej
situácii v meste
Stupava

■ MILAN VÁLEK, náčelník MsP

P

Vypátrané - veci

8

Vypátrané - osoby
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ríslušníci Mestskej polície v Stupave (MsP) a pracovníci kamerového systému boli, v hodnotenom období zaraďovaní do 12 hodinových denných a nočných zmien
tak, aby bola zabezpečená nepretržitá
24 hodinová služba, ktorá plnila úlohy
v zmysle zákona o obecnej polícii, nariadení primátora mesta a nariadení
náčelníka a zástupcu náčelníka MsP.
Kladne hodnotím spoluprácu s OOPZ
Stupava, ako aj OKP Malacky a Bratislava, kde po výmene potrebných informácii a často za pomoci mestského
kamerového systému, dochádza k zadržaniu páchateľov trestných činov na
území mesta Stupava, alebo k nájdeniu hľadaných osôb a vecí.

73
13

V hodnotenom období boli vykonané v zmysle plánu kontrol kamerového systému dve kontroly (júl a novem-

STRUČNÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD HODNOTENÝCH OBDOBÍ ROKU 2012
Hodnotiace obdobie II: 16. 6. 2012- 30. 11. 2012
Celkom hliadok
379 Doručovanie písomností
od exekútorov, súdov MÚ
81
Doriešených
Kontrola zatváracích
priestupkov v BK
341 hodín prevádzok
1190
Doriešené priestupky
606 Predvedené osoby
30
napomenutím
Predloženie SVOP
24 Odchytené túlavé zvieratá
14
Hodnotiace obdobie I: 1. 1. 2012 – 15. 6. 2012
Celkom hliadok
336 Doručovanie písomností
od exekútorov, súdov MÚ
Doriešených
Kontrola zatváracích
priestupkov v BK
375 hodín prevádzok
Doriešené priestupky
363 Predvedené osoby
napomenutím
Predloženie SVOP
10 Odchytené túlavé zvieratá

3

Vypátrané - veci

10

Vypátrané - osoby

13

Založených technických
prostriedkov (papuča)
Odstránenie vraku vozidla

78
4

54
933
17
22

Kamerový systém
Založených technických
prostriedkov (papuča)
Odstránenie vraku vozidla

ber). V rámci týchto kontrol bola vykonaná aj kontrola a následné premeranie stavajúcej optickej siete, kde neboli zistené nedostatky. Závady sa však
zistili na jednom z koncových zariadení tzv. „starého“ kamerového systému.
Toto zariadenie bolo nahradené bezplatne novým a v súčasnosti je plne
funkčné. Vzhľadom na stavbu OD Billa na ulici Hlavná a rekonštrukcii križovatky Hlavná – Mlynská, bolo potrebné odstrániť kameru „starého“ kamerového systému z chodníka tejto križovatky. Snímanie tejto oblasti je nahradené kamerou umiestnenou pri
DM drogérii. Po dohode s investormi
bude na ulici Mlynská pri výjazde z novovybudovaného parkoviska umiestnená nová kamera, ktorá zabezpečí snímanie ulice Mlynská a jej okolia
(parkovisko pri novom OD, mestské
parkovisko, časť škôlky a okolité prevádzky). Ďalšia kamera bude umiestnená na ulici J. Kráľa v zadnej časti OD

Billa, tá bude snímať zásobovaciu časť
OD, sídlisko a priľahlé križovatky. Kamery budú napojené na optickú trasu kamerového systému mesta. Táto
zmena a rozšírenie kamerového systému nebude hradená z rozpočtu mesta Stupava.
Vzhľadom ne nečakané udalosti v personálnej oblasti pracovníkov kamerového systému (úmrtie), došlo k prijatiu
jedného zamestnanca v mesiaci november.

Rôzne
V hodnotenom období, bolo do prevádzky zaradené nové motorové vozidlo zn. Dacia Daster 1.6, 4x4. Príslušníci MsP boli oboznámení so zásadami
jeho prevádzky. Vozidlo bolo vybavené zvláštnym zvukovým výstražným
zariadením modrej farby. Zariadenie
nemá vplyv na záruku vozidla poskytnutú výrobcom. Vozidlo Citroën C4
bolo odovzdané do prevádzky na MsÚ
Stupava.

30. január 2013
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Daň z nehnuteľností v roku 2013
Od 1. decembra 2012 je účinná novela zákona o miestnych daniach č. 460/2011 Z. z., z ktorej vyplývajú niektoré zmeny pre vlastníkov nehnuteľností.
■ www.stupava.sk

Do 31. 1. 2013 je povinný
podať daňové priznanie:
• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom
nehnuteľností (pozemok, stavba,
byt, nebytový priestor v bytovom
dome) v roku 2012
• daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
ak nepodal oznámenie o zániku
daňovej povinnosti v roku 2012
• daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2012
• daňovník, u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom
dome v roku 2012

• daňovník, u ktorého v roku 2012
nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom
a nebytovým priestorom v bytovom dome
• daňovník, ktorý už v minulých rokoch podával daňové priznanie
a v roku 2012 nadobudol ďalšiu
nehnuteľnosť, podá čiastkové daňové priznanie len za novú nehnuteľnosť.
K priznaniu k dani z nehnuteľnosti
je potrebné doložiť doklady preukazujúce vlastníctvo napr. rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností.
Ak sú nehnuteľnosti v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie

k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie
podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní.
Ak sú nehnuteľnosti v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, priznane
podá jeden z manželov.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30tich dní od vzniku daňovej povinnosti.
Za nehnuteľnosti, ktoré nadobudne daňovník v roku 2013, je povinný
podať priznanie k dani z nehnuteľností na MsÚ do 31. 1. 2014.
- Občania, ktorí odkúpili od mesta
pozemky pod bytovými domami,
nie sú povinní podávať daňové priznanie, nakoľko pozemok pod stav-

bou nie je predmetom dane a okolitý pozemok, ak je verejne prístupný
je od dane oslobodený.

Súčasťou spoločného
priznania je priznanie k dani
za psa:
Daňová povinnosť k dani za psa
vzniká prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane za psa (pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť
vlastníkom psa.
Priznanie k dani za psa podáva
vlastník psa:
• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa,
kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa,
kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Každý vlastník psa je povinný ho zaregistrovať do evidencie psov na
Mestskom úrade v Stupave, kancelária č. 4, kde obdrží registračnú
známku pre psa a tlačivo pre podanie priznania k dani za psa.
Daň z nehnuteľností a daň za psa
správca dane vyrubí na rok 2013
jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

V rozhodnutí za každý druh
miestnej dane bude uvedená:
•
•
•

výška vyrubenej dane
termíny splátok
variabilný symbol

Tlačivá na priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa sú zverejnené spolu s poučením na ich
vyplnenie na webovej stránke
mesta www.stupava.sk alebo si
ich môžete prevziať na Mestskom
úrade, Hlavná 1/24, kancelária č.
6. Bližšie informácie osobne na
odd. dane z nehnuteľnosti (kanc.
č. 6), na tel. čísle 02/60 20 09 18,
02/60 20 09 26, prípadne e-mailom: dane@stupava.sk

AJ V TOMTO ROKU JE VYČLENENÝCH VYŠE 24 MILIÓNOV EUR

Sociálne služby sú prioritou župy
Pomoc ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby, je jednou
z priorít Bratislavskej župy. Minulý rok bolo na oblasť sociálnych
vecí vyčlenených v rozpočte kraja 23,8 mil. €, v tomto roku je to
viac ako 24 mil. €.
■ www.region-bsk.sk
„Neustále sa snažíme skvalitňovať sociálne služby. Zriadili sme Kanceláriu
prvého kontaktu a Centrum pre rodiny v kríze, kde môžu občania vyhľadať pomoc pri riešení svojej sociálnej

situácie. Kvalitu sociálnych služieb
sme rozšírili a zvýšili aj otvorením piatich zariadení podporovaného bývania, ktoré umožňujú žiť ľuďom so
zdravotným postihnutím čo najsamostatnejšie,“ povedal bratislavský

župan Pavol Frešo. BSK tým zároveň
napĺňa „Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb r. 2012-2015“ schválenej Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny. Tento akčný plán vychádza z Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia pre
roky 2012-2020 vydanej Európskou
komisiou. Významným krokom
k zvýšeniu kvality sociálnych slu-

žieb je aj župnými poslancami
schválený materiál „Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencií BSK“. Spomedzi krajov na Slovensku ide o prvý a zatiaľ jediný materiál tohto druhu.

Okrem toho organizuje BSK vlastné
podujatia, napr. Župná olympiáda
pre seniorov zo zariadení v pôsobnosti kraja a hlavného mesta.
Cieľom podujatia je poskytnúť mo-

bilným seniorom hravou formou
príležitosť na športovanie, pohyb
a tiež zábavu.
Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb pre rôzne
cieľové skupiny a rôzne zdravotné
postihnutia. BSK podporuje aj viaceré organizácie či projekty, ktoré sa
sústredia na sociálne služby a pomoc obyvateľom.

BSK OPRAVÍ V ROKU 2013 VIACERÉ CESTY

Začne sa rekonštrukcia Pezinskej baby
Aj v roku 2013 opraví Bratislavská župa viaceré cesty a mosty, ktoré má vo svojej správe. V rozpočte
je na to vyčlenených 4 mil. €, na bežnú údržbu 7,8 mil. €. Plánovaná je rekonštrukcia cesty cez horský
prechod na Pezinskej babe, ktorá je v havarijnom stave, opraví sa aj most cez Malý Dunaj v Zálesí
a cesty v obciach Závod, Hrubá Borša, Dunajská Lužná a Modra, ktoré boli kvôli nedostatku financií,
resp. sanáciám ciest a objektov po povodniach, presunuté do tohtoročného plánu z roku 2011.
Plánovaná je aj rekonštrukcia priesečnej križovatky na okružnú v Novej Dedinke.
■ www.region-bsk.sk

„Na jar začneme s rekonštrukciou
cesty cez Pezinskú Babu. V kritickom stave sú viaceré úseky komunikácie. Je porušená stabilita
cestného telesa, vytvárajú sa pozdĺžne trhliny a zosúvajú sa časti
vozovky. Vlani sme preto v záujme bezpečnosti cestnej premávky
obmedzili dopravu na kritických
úsekoch. Ak by sme tak neurobili,
hrozil by úplný zosuv časti telesa,“
povedal župan Pavol Frešo.
Rekonštrukcia bude podľa neho
náročná, bude potrebné čiastočné

rozobratie telesa, tiež vybudovať kotvenia
násypu, urobiť odvodňovacie vrty
a oporné múry. Sanačné práce na
všetky tri havarijné lokality sa
budú robiť naraz v rámci jednej
stavby, treba počítať aj s lokálnymi
odstávkami dopravy. Predpokladané náklady sú viac ako
2,5 mil. €.
✔ V roku 2011 sa vykonali potrebné geologické prieskumné práce
- prieskumné vrty, laboratórne
skúšky a vyhotovili sa inžiniersko-geologické podklady.
✔ Už počas roku 2012 sa pripravo-

vali všetky sanačné práce podľa
schválenej projektovej dokumentácie na všetky tri havarijné
lokality.
✔ Od júna 2011 je v troch úsekoch
usmernená premávka do jedného jazdného pruhu so semaformi.
✔ Okrem toho tu platí zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad
7 ton.
V roku 2012 bolo v rozpočte kraja
vyčlenených na bežnú údržbu a výkon správy 8,5 mil. € a na rekonštrukcie ciest cca 6,3 mil. €. Najnákladnejšou bola rekonštrukcia cesty

II/502 v intraviláne obce Vinosady.
Cesta bola zničená v dôsledku
jazdenia ťažkej nákladnej dopravy
v kombinácii s nevyhovujúcim stavom podložia podmáčaným zrážkovými vodami, ako aj nevyhovujúcou
konštrukciou pôvodného násypu.
Cesta to nevydržala, vytvárali sa trhliny, vozovka sa postupne prepadávala, až došlo k úplnému zosuvu násypu.
Pokračovalo sa v sanáciách ciest
zničených povodňami v roku 2011
v okrese Pezinok - dokončili sa práce na novom moste v Doľanoch,
zrekonštruovala sa vozovka, most,

priepusty aj oporné múry v obci Píla
a tiež sa vybudoval nový most
v Budmericiach. Zrekonštruovali sa
cesty v Zohore a urobili sa veľkoplošné vysprávky na viacerých úsekoch ciest - v okrese Malacky v celkovej výmere 4 700 m2, v okrese Pezinok 3 420 m2, Senec 3 734 m2,
v celkovom náklade cca 360 000 €.
BSK má vo vlastníctve 511,68 km
ciest (178,94 km ciest II. triedy
a 332,74 km ciest III. triedy)
a 130 mostov, z toho je 11 nad diaľnicami. Ich údržbu zabezpečuje
správcovská spoločnosť Regionálne
cesty Bratislava, a.s. (RCB).
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
■ RENÁTA BIKSADSKÁ, KATARÍNA KRALOVIČOVÁ, sociálne pracovníčky

Mikuláš 2012
A

čase adventu pre našich klientov tradične vystupujú detičky
z materských škôl. Tentokrát nás
však oslovila Základná škola v Stupave. Zo začiatku (keďže s pani učiteľkami prišlo až 54 detí) sme sa
obávali, aby neboli v presile. Ale postupne sa jedáleň zapĺňala klientmi,
až sa takmer nemali kam posadiť.
Deti pripravili pre našich obyvateľov rozmanitý program. Tým, že
boli vo viacerých vekových kategóriách, zaujala našich klientov rôznorodosť a náročnosť programu.
Nejednému z našich starkých sa zaleskla slza v oku. Keď to deti videli,
dojalo to aj ich. Prehovorili pani učiteľky, aby sa k nám ešte vrátili. Sľúbili, že budú usilovne cvičiť, aby zase
mohli našich klientov potešiť.

Župné
Vianoce
v Stupave

ni v tomto roku Mikuláš neobišiel naše zariadenie. Spolu s anjelom a čerticou prišli za každým klientom a členom personálu. Atmosféra bola veľmi
veselá a uvoľnená, sladkosti sa rozdávali priehrštím. Takmer všetci sa usmievali, žartovali; predbiehali sa, kto povie lepšiu básničku, či krajšie zaspieva. Dokonca niektorí skonštatovali, že takýto sviatok by mohol byť aj častejšie.

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Odišla si z nášho života,
my ostali sme sami,
Navždy budeš
v srdciach tých, čo
Ťa milovali.
Dňa 17. 12. 2012
uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka, matka a babka
Ľubica Geržová.
S láskou spomíname.
Manžel a deti s rodinami

Rudko, i po 16tich rokoch od
Tvojho odchodu
si stále
v našich srdciach
i spomienkach.
Vy, ktorí chcete,
spomínajte na Rudolfa Osvalda so
mnou.
Manželka Darina Osvaldová

Jubilanti

Odišiel si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť
v srdciach tých,
ktorí Ťa mali radi.
Už len kytičku
kvetov na hrob Ti
môžeme dať,
spokojný, večný
spánok môžeme Ti priať.
Dňa 3. 2. 2013 si pripomenieme
2. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Milan Balog.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Manželka, dcéra a syn s rodinou

Dni tíško plynú, no bolesť a smútok v našich srdciach ostáva.
Dňa 26. 1. 2013 si pripomíname
4. výročie, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, syn
a brat Anton Šeliga.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra, vnuk, mama a ostatná rodina

Dňa 17. 1. 2013 si
so žiaľom v srdci
pripomíname
5. výročie úmrtia
milovanej manželky, matky, babky,
a prababky
Emílie Ivicovej.
Všetci, kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou spomína manžel, deti
s rodinami

NAMIESTO KYTICE

M

Vianočné trhy

V

sobotu, 15. decembra 2012,
sa na námestí pred kostolom v Stupave konali Župné Vianoce. Ich neodmysliteľnou súčasťou boli aj vianočné stánky, kultúrny program i výstava betlehemu a tiež prezentácia prác klientov domova sociálnych služieb
v kaplnke stupavského kaštieľa.
Hoci počasie bolo upršané, pre
mnohých nebolo prekážkou, aby
sa do kaplnky prišli pozrieť. Práce
našich klientov sú výsledkom ich
snaženia, húževnatosti niečo dokázať a hlavne sú urobené z láskou. Popri dielkach vytvorených
v keramickej a tvorivej dielni si
návštevníci mohli pozrieť i výstavu obrazov p. Kajzerovej a p.
Švitlerovej, ktoré sú tiež obyvateľkami Kaštieľa v Stupave.

SPOMÍNAME
Dňa 1. 11. 2012 nás vo veku
74 rokov opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Miroslav Rigler.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za účasť na
poslednej rozlúčke, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

NOVINKY
Z KAŠTIEĽA

Juniori
seniorom
V
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edzi najstarších obyvateľov
nášho kaštieľa patria aj Mária
Míznerová (pôvodom z Lábu) a Karol Reindl (pôvodne z Bernolákova).
Obaja sa v tomto roku dožili úctyhodných 92 rokov. Vždy sa snažíme
pre našich klientov zorganizovať
oslavu. Chceme im dať najavo, ako
si vážime ich „šediny“ – skúsenosti
a životné múdrosti. Prajeme im
spoločne veľa zdravia, životného
optimizmu a Božieho požehnania.

Narodili sa:
Leo Šmiga
Viktória Mikulášková
Zara Horváthová
Kamila Forró
Teodor Brbúch
Barbora Gondeková
Resul Sulejmani
Ela Mydlová
Anna Cabanová
František Kovačič
Edmund Paulický
Dominika Buchanová

Zosobášili sa:
Marek Čambor
a Veronika Vilhanová
Ing. Ľuboš Illiť
a Lenka Preisingerová
Mgr. Juraj Soták
a Ing. Mária Nižňanská
Vladimír Malek
a Ing. Lucia
Chovancová Mačišáková

A

ko každý rok, ani tento nebol výnimkou, a v piatok 14. 12. sa jedáleň
v kaštieli premenila na malý vianočný trh. Vôňa vareného vínka a sladkej
vanilky sa šírila po celom prízemí a prilákala klientov i zamestnancov, aby sa
spoločne potešili z krásnej predvianočnej atmosféry. „Naše“ vianočné trhy
sú korunováciou takmer celoročného úsilia klientov, ktorí sa s láskou angažujú pri kreatívnych prácach v tvorivých dielňach. Ich dielka – koberce, košíky, obrazy, darčekové tašky, zápisníčky, vankúše, trendové palčiaky, šáliky
i pohľadnice boli vďačným sortimentom vianočných stánkov.

Opustili nás:
Mária Kosíková (1926)
Margita Zukalová (1942)
Eva Skočdopolová (1950)
Milan Uhrák (1920)
Eva Hubinová (1941)
Emil Malovec (1928)
Robert Pavlačič (1925)

30. január 2013

INZERCIA
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CESTUJÚCI MÔŽU VYUŽÍVAŤ VIAC
AUTOBUSOVÝCH SPOJOV
Cestujúci v Bratislavskom kraji môžu využívať viac autobusových spojov, linky sú posilnené najmä na Záhorí. Celkovo si BSK ako objednávateľ dopravných výkonov uplatnil u dopravcu Slovak Lines, a. s. 12 175 000 km z cestovných
poriadkov 2012/2013, čo je o 272 tisíc km viac, ako v cestovných poriadkoch 2011/2012.
„Cestovné poriadky sú upravené
tak, aby spĺňali parametre pre moderný integrovaný dopravný systém – to znamená, že sú zavedené
intervalové cestovné poriadky a
tiež sa vytvorili nadväznosti medzi železničnou a autobusovou do-

pravou,“ priblížil bratislavský župan
Pavol Frešo. Pre lepšiu orientáciu sa
zaviedlo číselné označenie prímestských autobusových liniek tak ako
ho poznáme v mestskej hromadnej
doprave.
V oblasti Záhorie boli pridané dopravné výkony kvôli väčšiemu

počtu spojov ako prípoje k/od
vlakov, v snahe vytvoriť takt. Pridané boli spoje z Bratislavy do Marianky. Pridané boli dva ranné spoje
do Stupavy, riešené boli časové posuny na zrovnomernenie premávky. Riešili sa aj pripomienky Chorvátskeho Grobu na priame spoje-

nie so Sencom, požiadavky študentov na spojenie z Trnavy do Senca
o 14:00, večerný spoj o 22:00 do Tomášova. Všetky pripomienky budú
postupne riešené a v rámci možností upravené k marcu 2013.
Na železničnej trati medzi Zohorom
a Záhorskou Vsou boli pridané spo-
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Celoročnú bohatú aktivitu ukončili
stupavskí turisti tradičným pochodom na
Pajštúnsky hrad.

Stupavskí turisti
a Silvester 2012
■ EVA BESEDIČOVÁ

2012019/6

S

účasťou tejto akcie bolo pripraviť vatru na hrade a po príchode z túry stretnúť sa v klubovni KST, kde nechýbala pravá silvestrovská nálada. Že to bolo naozaj tak a čo sa dialo v ten deň, môžete sa dozvedieť z nasledujúcich veršov , ktoré sú zároveň aj poďakovaním všetkým tým, čo sa o to pričinili.

ĎAKUJEME!
Lepšie ako tá najlepšia kúra,
je turistická silvestrovská túra.
Všetci to veľmi dobre vieme,
a preto za to ďakujeme.
Za akciu poslednú v tomto roku
a obetavosť v každom kroku .
Nemusím pripomenúť snáď,
že sa jedná o Pajštúnsky hrad.
Počasie bolo krásne, nechmúrne,
všetci to zvládli bravúrne.
Kto mal v sebe silu,
zobral do rúk pílu.
2013001

Foto: Ján Prokeš

■ www.region-bsk.sk

je v sobotu a v nedeľu. „Zabezpečí sa tak lepšia dopravná obsluha
v regióne a v miestach, kde široká
ponuka kultúrneho či športového
vyžitia láka množstvo cestujúcich
a zážitku chtivých záujemcov,“
uviedol Pavol Frešo. Táto trať medzi
Zohorom a Záhorskou vsou je dlhá
14 kilometrov a je odbočnou traťou
z trate Bratislava – Kúty. Prevádzkovaná je Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a.s. za finančnej podpory Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a Bratislavského kraja.
Bratislavská župa sa ako jediná
spomedzi samosprávnych krajov
na Slovensku podieľa na spolufinancovaní takéhoto druhu regionálnej dopravy

Ďalší drevo v batohu ,
vatru mali hotovú.
Pravdu poviem veru takú,
bolo ich tam ako maku.
Správu vyšlem veľmi chýrnu,
zaspievali štátnu hymnu.
Potom všetci svorne spolu,
pobrali sa hurá dolu.
Tam sa všetci zvítali,
kapustnicu chutnali.
Hodnotne ju bodujeme
Šepká sa tu všade vraj,
podával sa dobrý, teplý čaj.
V každom malom kúštičku,
hrialo našu dušičku.
Týmto sa to nekončilo,
programom to pokročilo.
Ako z neba slávny chór,
zabával nás turistický zbor.
Magnetofón, harmonika, gitara
Atmosféru úžasnú to vytvára.
Bola tu vskutku veľká paráda.
Vládla tam priateľská nálada.

Zakričal i neďaleký ker
nech žije turistický Silvester!
Bije dvanásta hodina,
nový rok sa začína.
My sa veľmi radujeme
a takto spolu vinšujeme.
Je to prianie veľmi dávne
záhorácke, starodávne.

Vinšujeme vám vinšujeme
tento nový rok,
aby ste mjeli ten
správný krok.
Co si od Pána Boha požádáte
zdraví,ščascí, svaté
božské požehnání.
K temu hodne spokojnosci
a šeckého hojnosci.
Aby vás do takto roka
ani huava nezaboleua.
Takto Nový rok na Záhorí vítame
i keď to veľmi ťažko čítame.

1/2013
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MC Fifidlo pripravuje

v roku 2013 nové aktivity

■ MONIKA KOLLAROVA
OLLAROVA

18. a 25. január 2013
TOČENIE NA HRNČIARSKOM KRUHU
Hrnček/miska
Lektor: Iveta Vachálková
od 17.30 do 19.30 h.
Poplatok: 20 € (4 hod)
(v cene všetok materiál, aj výpal)

23. január 2013
HÁČKOVANIE Z IGELITIEK
Výroba úžitkových predmetov
Lektor: Martina Darášová
Od 17.30 do 20.00 h.
Poplatok: 7 €

VO FEBRUÁRI
PRIPRAVUJEME:

kurz drôtikovania
kurz drevorezby
kurz maľovania na plátno

29. január 2013
PAPIEROVÉ KOŠÍKARSTVO
Výroba úžitkových predmetov
Lektor: Mirka Sajanová
Od 17.00 do 20.00 h.
Poplatok: 7 €

Na dielne a kurzy sa treba prihlásiť: ozpohodka@gmail.com, M: 0918 420 437

✔ CVIČENIE S BUBLINKOU
na fitloptách pre deti od 2 - 36 mesiacov,
v utorky a stredy, 8 lekcii, cena 36 €, začíname 15.1.2013,
viac informácií a prihlasovanie na
info.bublinka@gmail.com, alebo 0948 275570
✔ PREDNÁŠKY ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
a kineziológa Evy Stockovej na tému
Poruchy, resp. pseudoporuchy učenia a možnosti ich riešenia
pre rodičov deti školského, aj predškolského veku v
dňoch 15. 1. a 29. 1. 2013 o 17.30 hod, vstupné 1 €
Viac informácií na www.fifidlo.sk

Foto: archív autora

INTERNACIONÁLI STUPAVA

■ JOZEF DUGOVIČ

SÚHRN ČINNOSTÍ
FUTBALOVÉHO KLUBU
V MINULOM ROKU

NAJ V ROKU 2012
Najlepší strelec: Roman Hason - 8 gólov
Najkrajší gól: Miroslav Beleš - Vajnory 13. 10. 2012
Najlepší hráč: Vladimír Prokop

VÝZNAMNÉ ZÁPASY V ROKU 2012:
Kolektív s 28 členmi odohral v roku 2012
15 futbalových zápasov, ktorých bilancia je
nasledovná - 9 víťazstiev,
2 remízy a 4 prehry.

1. 5. 2012 - MEMORIÁL - Jána Beleša - I. ročník
20. 8. 2012 - Stupavské Hodky
6. 10. 2012 - DEŇ ZELÁ – O súdek kvaseného zelá

ČO NÁS ČAKÁ V TOMTO ROKU?
V roku 2013 pripravujeme organizovanie významných zápasov so
zaujímavými súpermi, ktorí prispejú
k zábave a pohode našich priaznivcov a tiež obyvateľov Stupavy.
Ďalej budeme aktívne podporovať mladších futbalistov.

POĎAKOVANIE
Ďakujem za doterajšiu podporu od celého kolektívu a
v nastávajúcej sezóne prajem hráčom a ich trénerom
mnoho športových úspechov, priaznivcom a
fanúšikom futbalu len krásne športové zážitky.

30. december 2013

SALÓN STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKOV 2012
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NA VÝTVARNOM SALÓNE OKREM OLEJOV A AKRYLU AJ KERAMIKA, LITOGRAFIA A ŠITÁ ČIPKA

UMELCI SA
stretli po roku

❱ Umelci vystavujúci na Salóne Stupavských
výtvarníkov 2012

■ Helena Schmadlová

V dňoch 4. - 13. 12. 2012 mohli priaznivci výtvarného
umenia obdivovať vo Výstavnej sieni Mestského
kultúrneho a informačného centra v Stupave paletu diel
výtvarníkov - stupavských umelcov.

❱ Výstavná sieň MKIC skrášlená rôznorodosťou

Už

štvrtý ročník podujatia
Salón stupavských výtvarníkov sa oficiálne zahájil vernisážou, na ktorej sa okrem
umelcov, ktorí prijali pozvanie vystaviť
svoje diela, zúčastnili aj nadšenci umenia, ktorého rôznorodosť je pre Stupavu typická. Dôkazom toho bol aj stupavský salón, kde ste mohli vidieť diela
od akademických maliarov, ale i umelcov, ktorí výtvarnú tvorbu nikdy neštudovali. Prezentovali sa dielami, ktoré
vytvorili tradičnými technikami, alebo
pomocou novodobých technológií.
Celkom dvanásť autorov spolu vystavilo 37 diel, ktoré si našli obdivovateľov
zo širokého spektra návštevníkov.
„Zišli sme sa tu, aby ste opäť po roku
zhodnotili úsilie svojej práce, zdieľali
pocity, ktoré boli súčasťou pri vytváraní
týchto diel. Diel, ktoré sú vašim pohľadom na svet okolo nás. Chceme ukázať
ľuďom váš svet, primäť ich pozerať sa
a uvažovať nad tým, prečo je práve
jedno umelecké dielo tak odlišné od toho
druhého. Všetci ste individuality,
ktoré spája jedno – láska k umeniu“ –
privítala vo svojom príhovore umelcov
i ostatných prítomných kurátorka výstavy Mgr. Helena Schmadlová.
Následne predstavila prítomným všetkých dvanásť autorov. Ako vystavovatelia sa Salónu stupavských výtvarníkov 2012 zúčastnili:
DANA BLEYOVÁ – vlastným menom
Danica Orvanová vyštudovala Strednú
školu umeleckého priemyslu a Vysokú
školu výtvarných umení v Bratislave
(VŠVU). Je výtvarníčkou a reštaurátorkou fotografií v slobodnom povolaní.
Venuje sa najmä užitej grafike a fotografii. Za svoju umeleckú činnosť získala mnohé ocenenia.
MARIE DARÁŠOVÁ – výtvarnej tvorbe sa začala venovať po odchode do
dôchodku, spočiatku sa venovala maľbe na kameň a modelom veteránov.
Neskôr očarila keramickým šperkom
a na Salóne sa prezentovala dekoratívnou úžitkovou keramikou. Zúčastnila
viacerých kolektívnych výstav v Stupave aj v partnerskom meste Ivančice.
ADRIANA HASONOVÁ – vyštudovala

modelárstvo a návrhárstvo odevov. Pôsobí ako liečebný pedagóg. Jej tvorba
je založená na maľbe, ilustrácii, grafike,
no predovšetkým na tvorbe kostýmov
a doplnkov. Získala ocenenie na Bienále fantázie v roku 1996. Na Salóne sa
prezentovala obrazmi tvorenými ceruzou a akrylom.
Akad. mal. EDUARD KALICKÝ – vyštudoval na VŠVU a od roku 1982 tvorí
v oblasti maľby, grafiky a ilustrácie v slobodnom povolaní. Zúčastnil sa a zorganizoval viaceré individuálne aj kolektívne výstavy doma i v zahraničí. Za svoju
tvorbu bol niekoľkonásobne ocenený,
naposledy v júni 2012 v Grotto Amare
– Premio della Critica a v júli 2012
v Monte Cosaro - Premio Citta Monte
Cosaro.
EMIL MADER – vyštudoval priemysel-

❱ Primáto mesta odovzdal umel-

com kyticu na znak vďaky

❱ Cestovateľské
fotografie E.
Madera zaujali
návštevníkov

❱ Takto nie, Zips, Salome od akad. mal.
Kataríny Smetanovej
nú školu elektrotechnickú a v povolaní
je projektantom. Svoje srdce však zasvätil cestovaniu a prezentuje sa fotografickou tvorbou. Vo fotografiách zachytáva prírodu, človeka, krásy krajín,
ktoré precestoval.
Mgr. art. MICHAL MÉSZÁROS – vyštudoval Filmovú a televíznu fakultu
VŠVU. Jeho práce boli ocenené nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mladý
dizajnér sa prezentuje filmovou a reklamnou tvorbou. Jeho vlastnú tvorbu
tvorí fotografia, kresba, grafika.
GABRIELA MÉSZÁROSOVÁ – narodila sa v Šali, ale so svojou rodinou už

❱ Fotografia skenerom Dany Bleyovej

dlhé roky žije v Stupave. Je aktívnou
účastníčkou Salóna a prezentuje sa výhradne maľbami vytvorenými prostredníctvom počítačovej grafiky.
Akad. mal. IVETA MIHÁLIKOVÁ –
študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu, oddelenie paličkovanej
a vyšívanej tvorby a na VŠVU textilný dizajn. Povolaním je stredoškolská profesorka na Škole úžitkového výtvarníctva
Josefa Vydru. V jej tvorbe prevláda textilná tvorba a maľba akvarelov.
PAVEL MÓZA – stupavský rodák žijúci

❱ Akad. mal. Iveta
Miháliková sa prezentovala dvoma
šitými čipkami
z medeného drôtu
vo Zvolene. Výtvarné vzdelanie získal súkromne u akad. mal. Fera Kráľa. Je výtvarníkom v slobodnom povolaní. V
jeho tvorbe prevláda maľba olejom, za
ktorú získal veľa zahraničných ocenení.
MICHAL SLEZÁK – svoje fotografické
sebavyjadrenie začal produkovať už na
strednej škole. Na prechádzkach po
svojom rodnom meste – Stupave – zachytáva najmä okolie a historicky významné artefakty z jej okolia (hrad Pajštún). V súčasnosti je študentom Technickej univerzity v Bratislave a naďalej
sa venuje tvorbe amatérskych fotografií.

❱ V hudobných vstupoch
sa hrou na gitaru predstavil Mgr.
art. Vladimír
Ondrejčák
Akad. mal. KATARÍNA SMETANOVÁ
– študovala aranžérstvo a výstavníctvo
a na VŠVU na oddelení knižnej ilustrácie. Povolaním je slobodný umelec.
V tvorbe prevláda kresba, ilustrácia,
grafika a ex libris. Na Salóne sa prezentovala litografiami a leptom.
Ing. AGNEŠA VAVRINOVÁ – žije
a tvorí v Stupave. Vysokoškolské štúdiá
absolvovala v odbore Zahraničný obchod. Navštevovala výtvarné krúžky,
posledným bolo štúdium olejomaľby
u akad. mal. Petra Orvana. Momentálne

❱ Adriana Hasonová - Bez názvu
pokračuje vo výtvarnom samoštúdiu.
Z výtvarných techník prevláda tempera
a olejomaľba.
V priebehu krátkeho prestavovania
odovzdal primátor mesta Mgr. Pavel
Slezák každému umelcovi kyticu s poďakovaním za účasť.
Salón stupavských výtvarníkov nebol
len výstavou, v zmysle akom ju poznáme a sme zvyknutí. Organizátori vytvorili priestor pre vzájomné zoznámenie
sa, komunikáciu a pochopenie. Výstavu, ktorá trvala desať dní navštívilo vyše
osemdesiat návštevníkov.

1/2013

Už po
druhýkrát sa
Stupava stala
mestom Župných
Vianoc

ŽUPNÉ VIANOCE
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Župnými Vianocami a Župnou zabíjačkou vyvrcholil cyklus podujatí projektu Župná jeseň, ktoré boli organizované v Bratislavskom
samosprávnom kraji (BSK). Cieľom tohto projektu je priblížiť a zviditeľniť špecifiká nášho regiónu, podporiť víkendový cestovný ruch
a vyzdvihnúť tradície spojené s remeselnou a gastronomickou produkciou typickou pre náš kraj.

❱ Deti z materskej školy prišli potešiť nielen svojich rodičov

❱ Zahájenie podujatia bratislavským županom a primátorom
mesta Stupava. Programom sprevádzala Miša Mäsiarová

■ Mgr. HELENA SCHMADLOVÁ

❱ Nechýbali ani
teplý čajík, chutný punč a sladkosti

❱ Kto by odolal....
❱ Na Župných Vianociach nechýbal ani folklór

a SUZIE HAAS BAND, ktorých melódie
nenechali prítomných návštevníkov
len postávať. Účasť bola hojná aj napriek nepriaznivému počasiu v popoludnajších hodinách. Návštevníci sa
bavili až do konca podujatia, kedy ich
prišiel pozdraviť svojim koncertom
i Robo Opatovský.
V kostole sv. Štefana sa mohli milovníci chrámovej hudby započúvať do
spevu domáceho ženského zboru
Nevädza, ktorý hostil Zbor sv. Michala
z Holíča. Od hudobného zoskupenia
Musica Storica zazneli v rímsko-katolíckom chráme sláčikové nástroje

prezentujúce vážnu
hudbu.
Prízemie pastoračného centra sa v tretiu
decembrovú sobotu zmenilo na
miestnosť, kde mohli návštevníci obdivovať zručnosť zdobenia medovníkov, pečenia vianočných oblátok a trubičiek, či prípravu vianočných aranžmánov. V pastoračnom centre prebiehala aj prezentácia tvorivej činnosti stupavských
umelcov a remeselníkov, spojená
s predajom.
Ani Domov sociálnych služieb a Za-

❱ Aj o žalúdky návštevníkov
bolo postarané
riadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave sa nedal zahambiť a pripravil si
prezentačnú akciu, kde sa klienti zariadenia prezentovali vlastnými výrobkami s vianočnou tematikou. V kaplnke Kaštieľa zároveň prebiehala výstava „Svätá rodina“ – inštalovaný bol
betlehem od autorov Miroslav Kinder
(sv. Mária a sv. Jozef), Alojz Machaj
(Jasličky s Ježiškom)
Na námestí boli umiestnené stánky, kde mali možnosť prezentovať sa

Foto: Jaroslav Pavlíček

V

predvečer konania Župných
Vianoc – 14. 12. 2012 - sa na
Nám. Sv. Trojice v Stupave, za
účasti primátora Mgr. Pavla Slezáka,
slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Spoločne s adventným vencom
tak skrášlil centrum nášho mesta
a vdýchol námestiu vianočnú atmosféru.
Samotný program Župných Vianoc
sa odohrával v sobotu – 15. decembra 2012, kedy podujatie svojimi príhovormi slávnostne zahájili o 10:00
hod. Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
a primátor mesta Stupava. A tak sa
začali celodenné oslavy Vianoc na námestí, ktoré sprevádzali podujatia vo
farskom kostole, pastoračnom centre
a kaštieli.
Program bol bohatý, pripravené boli
vystúpenia pre deti i dospelých. Z domácich vystúpili už tradične ženský
spevácky zbor Nevädza, skupina historického šermu URSUS, tanečné skupiny DEVIL´S a ELIAH. K nim sa pridali i deti zo stupavských materských
škôl. Detičky, ktoré prišli v sprievode
svojich rodičov, potešila MIA z Malaciek so svojim tanečno-pesničkovým vstupom. Pozvanie zapojiť sa
do programu prijali aj spevácka folklórna skupina Vínna réva a FS Studienka. V upršanom počasí zahriali okrem vareného vínka a punču aj
hudobné skupiny DUO LET´S DANCE

miestne občianske združenia. Vôňa
vareného vína a vianočného punču sa šírila námestím v sprievode hudobných produkcií z pódia.
Návštevníci sa mohli najesť vianočnej
kapustnice, zahriať sa medovinkou
i vínkom, kúpiť si vianočný stromček,
či City bike (tieto bicykle sú primárne určené sociálne slabším občanom,
avšak mesto ich ponúklo aj ostatným
s tým, že výťažok z predaja je určený
sociálne slabým rodinám).
Druhý ročník podujatia Župné Vianoce sa aj napriek nepriazni počasia vydaril a my sa už teraz tešíme, čo prinesie ten ďalší.
Organizátormi podujatia bolo Mestské kultúrne a informačné centrum
Stupava, Mesto Stupava, v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu - Turizmus regiónu Bratislava. Podujatie sa konalo pod záštitou
predsedu BSK Ing. Pavla Freša.

KNIŽNICA A S3T KLUB
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
V STUPAVE

Mestská knižnica Ruda Morica informuje:

DECEMBER V KNIŽNICI
■ ZLATICA OBADALOVÁ, BEÁTA TOMKOVIČOVÁ
V mene
pracovníkov
MKIC a Mestskej
knižnice Stupava, želáme Vám, milí naši čitatelia, všetko najlepšie do roku 2013!

Foto: archív MKIC

❱ Nástenku
s vianočnými
pohľadnicami
dopĺňala výstavka kníh

V mene celého S3T klubu by som sa vám rada
poďakovala za spoluprácu a podporu v roku 2012
a tiež vám popriala všetko dobré do nového roka,
veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

VIANOCE

V

poslednom mesiaci roku
2012 sme v detskom oddelení na nástenku, kde sme
celý rok menili kvízy pre deti,
dali krásne vianočné pozdravy a urobili sme tam tiež výstavku kníh s vianočnou tematikou.

■ Mgr. SIMONA LACHKOVIČOVÁ

P

očas decembra sa v klube šírila príjemná predvianočná
atmosféra. Na tento krásny
čas sme si pripravili workshop s názvom „PRIVÍTAJME VIANOCE“,
o ktorom ste boli informovaní prostredníctvom
Podpajštúnskych
zvestí 12/2012, na S3T-kovských
stretnutiach a tiež facebook-u.
V dňoch 4. – 6. 12. sme spoločne
s deťmi pri vianočnej muzike
a krásnom voňavom stromčeku
ozdobovali medovníky, ktoré dobrovoľníci vopred pripravili.
Prostredníctvom nich sa nám sobotu 8. 12. na Mikulášskom jarmoku podarilo vyzbierať úžasných
61,02 €, ktoré sa venovali autistickému centru Andreas.
Akcie sa zúčastnilo dostatočné
množstvo skvele naladených detí.
Za ich nadšenie a pomoc pri zbierke ako aj ľuďom, ktorí prispeli ešte
raz veľmi ďakujeme! Do centra
sme peniaze odniesli týždeň pred
Vianocami, pričom o našej zbierke
vopred neboli informovaní. Odovzdali sme ich priamo riaditeľke
centra, pani Jajcayovej, ktorá bola
veľmi potešená z našej činnosti
a popriala nám do nového roka
všetko dobré.

P

Foto: archív MKIC

re ženy bola v náučnom oddelení veľká výstavka kníh
VIANOČNÉ RECEPTY.

❱ Čitatelia sa pri príprave vianočných dobrôt mohli inšpirovať
aj receptami z týchto kníh

V

dospelom oddelení sme si pripomenuli výstavkou kníh
10. výročie úmrtia JÚLIUSA SATINSKÉHO, ktorého vtipné knihy radi čítajú aj naši čitatelia. Medzi deťmi je obľúbenou knihou J. Satinského ROZPRÁVKY UJA KLOBÁSU.

Foto: archív MKIC

VÝSTAVKY KNÍH

❱ Obľúbené tituly malých i veľkých
Foto: archív MKIC

V

❱ Tituly pre -násťročných od J. Wilsonovej

detskom oddelení sme výstavkami kníh pripomenuli deťom decembrové výročia narodenia týchto detských spisovateľov:
Marianna GRZNÁROVÁ (Maťko a Kubko ), Daniel HEVIER (Hovorníček), Ladislav ŠVIHRAN
(Naj, naj, naj... ), Mária JANČOVÁ (Rozprávky starej matere), Jaqueline Wilsonová (Prvý bozk).

VÝROČIE

No a nakoľko sa predvianočný
zhon týkal nás všetkých, dali sme
si v centre dlhšie „prázdniny“ – a to
od 19. 12. do 7. 1. 2013. Deti sa
aspoň v pokoji mohli popripravovať ešte do školy, lebo ich čakali
ešte skúšky a nás dospelých zasa
zamestnávala príprava Vianoc.
V tomto čase je však vždy niekto
u nás plne dostupný v prípade potreby konzultácie či poradenstva.
Kontaktovať nás môžete či už prostredníctvom facebook-u alebo
mailu:
nizkoprah.stupava@gmail.com
A na záver by som sa rada ešte raz
poďakovala všetkým, ktorí stáli za
projektom nízkoprahového centra, všetkým čo nám v roku 2012
pomáhali, dobrovoľníkom, sponzorom (najmä poisťovni UNION)
a deťom, ktoré sa na nás neustále
obracajú a navštevujú nás.
Veľmi nás teší, že nám to takto spolu skvele ide a pevne veríme, že
v budúcom roku to ani inak nebude.

Foto: archív MKIC

JÁN NÁLEPKA sa narodil 21. 12. 1912 v Smižanoch. Ako mladý učiteľ
sa dostal v roku 1934 do Stupavy, kde sa naplno venoval školskej práci. Zaujímal sa tiež o kultúrno-osvetovú prácu, pracoval v ochotníckych divadelných krúžkoch a chodil medzi mládež do Robotníckej telovýchovnej jednoty. V Stupave učil do roku 1939. Dňa 16. 11. 1943 padol v boji pri železničnej stanici v meste Ovruč. Na stupavskej škole,
kde Nálepka učil bola odhalená tabuľa kpt. Jánovi Nálepkovi, hrdinovi
ZSSR a SNP in memoriam. Aj v našej knižnici sme si pripomenuli výstavkou kníh 100. výročie narodenia a 69. výročie úmrtia kpt. Jána Nálepku.

Za vyzbierané peniažky pre centrum išla nakúpiť pre deti prekvapenie pod stromček.

❱ Kapitán Ján Nálepka na koni

ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK

D

eti z čitateľského krúžku 1.B pri ZŠ Stupava sa zúčastnili prvej besedy o prečítanej knihe od Ruda Morica HLUPÁČIK S VELIKÁNSKOU JEDNOTKOU. Deťom sa veľmi páčili veselé príbehy malej Zuzanky. Žiaci nám k besede priniesli aj vlastné ilustrácie k prečítanej knihe.
Záverom besedy sme si zaželali krásne Vianoce, veľa darčekov a deti
sme obdarovali malou sladkosťou.

Krásne Vianoce

Ž

iaci ŠZŠ navštívili našu knižnicu tesne pred Vianocami. Porozprávali sme si o vianočných
zvykoch a o vytúžených darčekoch. Prečítali sme si z knihy ČAROVNÉ VIANOCE a vzájomne sme
si zaželali krásne vianočné sviatky a veľa zdravia do roku 2013.

OTVÁRACIE HODINY
po a pia 10.30 – 11.30
12.30 – 16.00 hod.
ut a št 10.30 – 11.30
12.30 – 18.00 hod.
streda je pre verejnosť
ZATVORENÉ

POPLATKY V KNIŽNICI
Oznamujeme čitateľom
poplatky na rok 2013.
Členské:
Dospelí
Študenti
Žiaci 8. a 9. ročníka
Deti
Dôchodcovia

3,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €

O ostatných poplatkoch ako sú
upomienky, predĺžená výpožička alebo strata knižničnej jednotky sa dozviete priamo v knižnici.
Knižnica je pre verejnosť
OTVORENÁ od 7. 1. 2013

❱ Pre autistické deti sa vyzbieralo vyše 60 EURO. ĎAKUJEME!

1/2013

OZNAMY

Zápis do 1. ročníka
základnej školy
Riaditeľstvo Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave oznamuje
všetkým dotknutým, že v dňoch 8. a 9. februára 2013 sa
v priestoroch starej budovy školy uskutoční zápis žiakov do
1. ročníka nasledovne:
8. februára 2013 od 14.00 do 18.00 hodiny
9. februára 2013 od 09.00 do 12.00 hodiny
Na zápis si treba priniesť:
● vyplnený dotazník, ktorý rodičia obdržia v MŠ alebo na ZŠ
● rodný list dieťaťa
● občiansky preukaz jedného z rodičov
● finančný príspevok na prvú knihu
a pracovný zošit, ktoré dieťa dostane
prvý deň v škole (10 eur), s možnosťou
zakúpiť učebné pomôcky na výchovy
v sume 15 eur
Pre odklad školskej dochádzky alebo zaradenie do nultého ročníka je
potrebné:
● žiadosť rodiča o odklade školskej dochádzky, resp. zaradenie do nultého
ročníka
● odporúčanie psychológa a lekára
● vyplnený dotazník
Na zápis do 1. ročníka v zmysle zákona
musia prísť všetky deti, ktoré dovŕšia
6 rokov do konca augusta 2013, a to sa

týka i tých, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky.
Ak sa pre chorobu, alebo z iných vážnych príčin nemôže dieťa zúčastniť zápisu, žiadame rodičov o včasné oznámenie tejto situácie na riaditeľstve ZŠ
v Stupave. Dodatočný zápis môžu rodičia vykonať potom u zástupkyni riaditeľa ZŠ pre 1. stupeň.
Ďalej odporúčame všetkým rodičom,
ktorí budú mať prvákov v školskom
roku 2013/2014, aby svoje deti dali zaškoliť do materských škôl, pokiaľ ich nenavštevujú. Zaškolené deti ľahšie znášajú adaptáciu na školu, prácu v kolektívoch a lepšie zvládajú učivo predpísané osnovami ministerstva školstva.
Upozorňujeme rodičov, že na zápis do
1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti,
ktoré v minulom roku mali odklad povinnej školskej dochádzky.

Pondelky a štvrtky
v Ekocentre
Od štvrtka teda 17. 1. 2013
môžete priniesť svoje, ratolesti vo veku 2,5 -7 rokov, do
Ekocentra Envirosvet na doobedie.
Aktivity budú prebiehať každý štvrtok (vždy od 9.00 hod). Pre deti je pripravený tvorivý program primeraný
ich veku. Tématicky bude zameraný
na kolobeh roku v prírode. Takže napríklad v januári budeme vyrábať vtáčie kŕmidlá, búdky a maškrty, naučíme sa zimnú pesničku, každýkrát si

■ ERIKA GALANSKÁ
zahráme divadelko s postavičkami,
ktoré si budeme postupne vyrábať,
pohráme sa s cestom, pôjdeme do
okolia na prechádzku, aby sme okukli okolie Ekocentra, ....ale vždy počúvame, čo navrhujú deti. Je to, neuveriteľné, ale deti, ak ich naozaj počúvame, vždy vymyslia nádhernú, aktivitu. Podobný program pokračuje
vždy v, pondelok poobede od 15.30
do 18.00 hod. Aktivity sú podporené
z Fondu, Hodina deťom v rámci projektu Chlieb náš každodenný.

UPOZORNENIE
Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení
a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom
pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v
šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a
kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich
orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už
nebezpečnú vzdialenosť, je možné

požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie
vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení
podľa obce. Táto povinnosť vyplýva
vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na
kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné
miesto.
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Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Bratislava

VÝZVA
Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca
elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so
Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení nekorších predpisov

vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov)
nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemní
elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa
§ 43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Orezy drevín je možné realizovať celoročne.
Výruby drevín v termíne od 15.10, do 15. 4.
príslušného roku.
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa
výrub a orez drevín nevykonáva.
Využitie drevenej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre
prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní
pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. u príslušného špecialistu
správy podľa obce.
V Bratislave, 10. 1. 2013

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás dovoľuje požiadať
o zverejnenie priloženej Výzvy pre
majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a oklienenia stromov
a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
elektrických vedení nachádzajúcich
sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov Vášho mesta.
Informovanie zdvorilo žiadame vykonať formou relácie v miestnom roz-

hlase a vyvesením výzvy, resp. spôsobom miestne obvyklým na úradnej
tabuli mesta po dobu 30 dní od jej
doručenia.
Zverejnenie výzvy požadujeme v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z.
v platnom znení, nakoľko konáme vo
verejnom záujme.
S pozdravom
spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s. v.z.
Západoslovenská energetika, a.s.

Mesto Stupava oznamuje občanom
termíny zápisov do jednotlivých
MŠ na šk. rok 2013/2014:
1. MATERSKÁ ŠKOLA, Ružová 7,
900 31 STUPAVA
dňa 19. 02. 2013 v čase
od 8,00 hod. do 16.00 hod.
Tel. kontakt: 02 / 65934 558

vydávanie žiadostí
dňa 18. 02. 2013, v čase
od 13.00 do 16.00 hod.
odovzdávanie žiadostí
Tel. kontakt: 02 / 65934 058

2. MATERSKÁ ŠKOLA,
Hviezdoslavova 674 ,
900 31 STUPAVA
dňa 1. 03. 2013, v čase
od 16.00 do 17.00 hod.
Tel. kontakt: 02 / 65934 557

4. MATERSKÁ ŠKOLA,
Janka Krála 1,
900 31 STUPAVA
dňa 20. 2. 2013 v čase
od 13.00 hod.
Tel. kontakt: 02 / 65935 118

3. MATERSKÁ ŠKOLA,
Marcheggská 58 ,
900 31 STUPAVA
dňa 15. 02. 2013, v čase
od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Bližšie informácie nájdete na
internetových stránkach
jednotlivých škôlok okrem
MŠ Hviezdoslavova.

Referát
sociálnych
vecí
1. NA ZÁKLADE PODNETU
OBČANOV, ABY BOLO
MOŽNÉ CHODIŤ NA REHABILITÁCIU na zdravotné stredisko
v Stupave aj v poobedných
hodinách, mesto požiadalo
o zmenu ordinačných hodín.
Tieto sa od pondelka 21. 1. 2013
menia nasledovne:
Pondelok:
od 6.30 – do 14.30
Utorok:
od 6.30 – do 16.00
Streda:
od 6.30 – do 14.30
Štvrtok:
od 6.30 – do 14.30
Piatok:
od 6.30 – do 13.00
Obedná prestávka denne
od 12.00 – do 12.30 hod
2. UPOZORŇUJEME OBČANOV
že dňom 1.1.2013 vstúpila do
platnosti novela zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.
171/2005 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým
sa dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov.
Presné znenie zákona si môžete
pozrieť na webstránke NRSR.
Všetky zmeny týkajúce sa
správnych poplatkov pre náš
mestský úrad a zároveň aj
stavebný úrad budú zapracované a následne zverejnené na
webstránke Mesta Stupava.

RIADKOVÁ INZERCIA
➤ PRENAJMEM dlhodobo
garáž pri Zdravotnom stredisku
v Stupave.
Kontakt: 0908 358 207

PA P U Č Á K

Pochovávanie basy
Mestské kultúrne
a informačné centrum
srdečne pozýva na tradičnú
fašiangovú zábavu PAPUČÁK
v utorok 12. februára
2013 od 19,00 hod. vo
veľkej sále Kultúrneho
domu v Stupave.
Do tanca hrá a btasu
pochováva DS Záhorienka +
hosť z Moravy a Oldies disco.
Vstupné: 3 €
Bližšie info.:
ivankova@msks-stupava.sk,
02/65934312

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava. Registrované MK SR: EV 2854/09. ISSN 1338-872X, IČO 000 588 23. redaktor: Mgr. Helena Schmadlová, e-mail: info@msks-stupava.sk <mailto:info@msks-stupava.sk> Inzercia: zvesti@msks-stupava.sk <mailto:zvesti@msks-stupava.sk> . Tel./fax: 02/6593 4312. Grafické spracovanie: Ľudmila Mihalovičová. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava. Redakcia nie je zodpovedná za obsah článkov, vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov a nie je povinná všetky zaslané príspevky zverejniť. Za informácie týkajúce sa pozvánok zodpovedajú usporiadatelia. Za obsah inzercie je zodpovedný inzerent. Číslo zadané do tlače: 30. 1. 2013. Pretlač a akékoľvek šírenie povolené výhradne so súhlasom vydavateľa. Nepredajné. ©MKIC Stupava, 2012

Aký bude ROK 2013 a aký bol ROK 1943?
■ SVETOZÁR PROKEŠ

Začíname ďalší rok. Podľa našich politikov a ekonómov minulý
rok bol ťažký, budúci bude ešte ťažší. Takéto perspektívy sme
mali i v minulosti, i v časoch pred rokom 1989 nám to pravidelne
oznamovali v novoročných prejavoch prezidenti republiky. Sme
v Európskej únii a táto správa sa opakuje. Takže nič nového.

❱ Obecný dom
v Stupave

M

alý štát, akým Slovensko je,
❱ Brbúch - šenk
hoci si i teraz hovoríme, že
sme samostatní, vždy niekto ovládal a dirigoval. Spomeniem nenili sem nemeckú poľnú nemocnicu, ktorá bola slávnostne
dávnu históriu - 19. storočie – i keď sme
otvorená v roku 1947. V roku 1942 vyhorela veža na stupavv tom čase neboli štát, „cvičili“ s nami
skom kostole, ktorú v roku 1943-1944 opravili. Stupavskú
Budapešť a Viedeň. Po roku 1918 nám
farnosť v týchto rokoch spravoval farár Karol Koža.
v prvej ČSR vládla Praha. V roku 1939
Počas 2. svetovej vojny fungovala aj cementáreň. Vojna si
nás zobralo pod ochranné krídla Nevyžadovala
veľké množstvá cementu. Riaditeľom cemenmecko a Berlín. Po roku 1945 bola ČSR
tárne
bol
až
do skončenia vojny Jan Herdegen. Fungovanie
vo viacerých variantoch - Českoslovenpoľnohospodárstva
zabezpečovali samostatní roľníci. Rozská (ľudovodemokratická, socialistická, so spojovníkom- …) republika, kde sa k Prahe pribehla
sa
i
výroba
v
konzervárni,
ktorá patrila rodine Apoštodala aj Moskva.
lovej.
Ľudia
cestovali
za
prácou
do
Bratislavy
Po roku 1989 sme sa postupne prepracovali do NATO a Európskej únie a tak naši politici
a
chodili
pracovať
i
do
Nemecka.
Vojna
sa Stupavy v týchchodia častejšie do Bruselu, pravidelne, ako môj vnuk do hudobnej školy. On chodí na buto
rokoch
dotýkala
len
sprostredkovane,
cez rozhlas a nobon raz týždenne, keď nie je chorý. Do Bruselu je to častejšie. Choroba sa neospravedlňuviny.
Bojovalo
sa
mimo
Slovenska
a
teda
obyvatelia
nemaje a našej muziky je tam ako v notách na bubon. Väčšina sú pauzy a sem–tam malá rana na
li
veľa
dôvodov
na
nespokojnosť.
Vyskytli
sa
problémy
s pobubienok. Takže najmä my - dôchodcovia sa nemáme čomu radovať v budúcnosti. Naše zatravinami
(cukor,
múka).
Na
potraviny
a
na
niektoré
tovary
dlžené deti a vnuci to nejako prežijú, tak, ako sme prežívali my.
❱ Riglerov obchod na námestí
(textil) bol zavedený prídelový lístkový systém. Nedostatok
Takže som sa pozrel na rok 1943, v ktorom som už žil. Mal som 2 roky. Je to 70 rokov v hispotravín umožňoval rozmach „čierneho obchodu“, no nie
tórii, tak pripomeniem tie časy, ktoré boli možno ťažšie ako tie dnešné, ale vďaka našim rovšetci
ľudia
mali
dostatok
fi
nančných
prostriedkov, aby si potrebné mohli zadovážiť touto
dičom sme ich prežili.
formou.
Bol
to
vojnový
stav,
avšak
proti
iným krajinám bolo Slovensko na tom o čosi lepšie.
Chcel som niečo vyčítať z obecnej kroniky, ale z tých časov sa kronika nedá nájsť. Preto som
Fungovali
školy
Obecná
ľudová
škola
a Štátna meštianska škola. Správca školy bol pán
prezrel dostupnú literatúru, ktorú máme doma. Nenavštívil som žiadny archív, len som deJozef
Krištoff
y.
Osobná
doprava
do
Bratislavy
bola najmä vlaková. Vlaky fungovali i z toho
batoval s ľuďmi staršími odo mňa a povedané som zapísal.
dôvodu,
že
cement
z
cementárne
sa
odvážal
vagónmi.
Odvážalo sa i drevo a kapusta. Niek14. marca 1939 vyhlásil Slovenský snem v Bratislave Slovenský štát (od prijatia ústavy
torí
starší
ľudia
spomínali,
že
do
práce
v
Bratislave
jazdili
na bicykloch, resp. do Lamača cho21. júla 1939 znel oficiálny názov Slovenská republika) a Dr. Jozef Tiso sa stal prvým preddili
pešo.
sedom vlády samostatnej republiky. Slovenský štát vznikol ako jeden z
I v ťažkých rokoch vojny sa v Stupave hrával futbal. Futbalový klub pôsovedľajších produktov politiky nacistického Nemecka. Jeho vznik nebol
bil pod názvom Štefánik. Hrávala sa pravidelná súťaž so susednými obcavýsledkom prirodzeného a dlhodobého snaženia sa slovenskej spoločmi a na ihrisko v Agátkach prichádzalo na zápasy veľa fanúšikov.
nosti, ale vznikol pod nátlakom Nemecka. Neskôr bol Dr. Tiso zvolený za
V roku 1943 neboli straty na životoch medzi obyvateľmi. Tie prišli až
prezidenta Slovenskej republiky.
v
ďalších
rokoch. Okrem vojakov, ktorí slúžili v základnej vojenskej službe,
V septembri 1939 bolo Poľsko napadnuté Nemeckom. V júni 1941, ja
narukovali
Stupavčania až v roku 1944 a 1945 v rámci mobilizácie.
som mal jeden týždeň, Nemecko napadlo Sovietsky zväz. Takže narodil
V
novembri
roku 1943, padol v meste Ovruč v Ukrajine bývalý stupavsom sa do vojny. V prvých rokoch vojny slovenské hospodárstvo každoský
učiteľ
Ján
Nálepka.
Učil v Stupave pred vojnou, mal pokrokové náročne narastalo. Vzrastala priemyselná výroba a mizla nezamestnanosť.
zory,
ktoré
sa
nezhodovali
s vtedajším režimom a preto musel zo StupaHospodársky prosperovali najmä priemyselné odvetvia strojárske, textilvy
odísť.
V
roku
1941
narukoval
na východný front, prešiel k partizánom a
né a potravinárske. Veľa z tohto rozvoja bolo zamerané na vojenskú výpri
bojoch
o
mesto
Ovruč
zahynul.
Dostal titul hrdina Sovietskeho zväzu.
robu, čo bolo podmienené záujmom Nemecka. Do Nemecka na sezónV
súčasnosti
je
jeho
socha
umiestnená
v areáli školy, ktorá nesie aj jeho
ne práce odchádzalo každoročne asi 40 000 robotníkov.
meno.
Pred
niekoľkými
rokmi
bol
povýšený
in memoriam do hodnosPočas trvania 1. Slovenskej republiky sa vybudovalo 400 kilometrov ciest
❱
Vchod do Malého majera
ti
generála.
a železníc a postavilo sa niekoľko vodných elektrární na rieke Váh.
Vojnové roky i krízové pred vojnou zapríčinili, že sa v Stupave
Kým v Nemecku sa všetko prispôsobovalo potrebám nemeckej armády
málo
stavalo
a
to
postihlo
murárov a remeselníkov. Museli si prácu hľadať. Niekoľko
a jej vojenskému priemyslu, vrátane zásobovania potravinami, na Slovensku nebola núdza
murárov
pracovalo
v
kaštieli
u grófa Károlyiho, kde sa stále niečo prerábalo a opravoani o luxusné potraviny.
valo.
Gróf
kaštieľ
udržiaval
až
do odchodu rodiny v apríli 1945. Niekoľko ľudí pracovalo i na
V rokoch 1943-1944 Nemecko začalo prežívať krízu, preto aj obchodovanie so Slovenskom
stavbe
hrádze
pri
rieke
Morave,
ktorá sa stavala i v rokoch vojny.
narážalo na problémy, kedy Nemecko nedokázalo Slovensku za tovar platiť. Slovenská
V
novembri
1943
sa
Stupavou
rozchýrila správa, že gróf Ľudovít Károlyi zastrelil v lesoch
mena bola po švajčiarskom franku druhá najhodnotnejšia mena v Strednej Európe.
pri
Stupave
vlka.
Bola
to
pravda,
gróf
sa so svojim úlovkom previezol na koči po Stupave
Stupava bola súčasťou Slovenskej republiky a tak sa nachádzala v podmiena
deti
zo
školy
sa
chodili
na
vlka
pozerať.
kach ako celé Slovensko. Obec mala v tých rokoch do 4000 obyvateľov. BýSpomienok, hádam, aj stačí. Ľudia očakávali, že vojna skončí a nastanú lepšie časy. Kovali tu okrem Slovákov Česi, Nemci, Maďari, Poliaci. Obec Mást bola vteniec vojny v máji 1945 priniesol mier, ale ťažké časy sa odvtedy posúvajú a každý rok sa
dy samostatná.
opakuje citát uvedený v úvode. Hoci sa celková úroveň spoločnosti veľmi zvýšila, dostaOsobitná kapitola sú Židia. V roku 1938 sa hlásilo k židovskej koli sme sa do „iných levelov“. Materiálne a vybavením sme úplne inde. Slovensko patrí stále
munite 219 osôb. Slovenská republika vydala zákon č. 198
medzi menšie štáty v Európe a eurozóne, ako je tiež uvedené v úvode článku. Samostatne
z 9. 9. 1941 o právnom postavení Židov. Na jeho základe stratili Židia svoje občianske práva,
nemôže existovať, a preto raz počúva inštrukcie a príkazy z „východu“, potom zase zo „záobmedzoval sa ich každodenný život. Už v roku 1940 sa uskutočnila arizácia (prevod židovpadu“. I o tom, aké rovné majú byť vypestované uhorky, rozhodujú teraz dobre platení poského majetku na nežidov) židovských podnikov a nehnuteľností.
slanci v Bruseli.
V roku 1942 bol vykonaný súpis Židov a ich majetky boli odpredané na verejných dražbách.
Asi sa ťažko dožijem prejavu od niekoho na začiatku roka, kto bude predpovedať, že budúV lete 1942 boli Židia sústredení na námestí pred kostolom a nákladnými autami odvezení
ci rok nám bude všetkým lepšie, že dôchodcom zvýšia dôchodky, že potraviny sa zlacnia,
do zberného tábora na Patrónke. Je to smutná kapitola v dejinách Slovenského štátu i Stuzníži sa cena plynu a elektriny, operácie kĺbov u starých ľudí sa budú robiť do troch mesiapavy. Takže v roku 1943 v Stupave už Židia nebývali. Obchody a nehnuteľnosti Židov na nacov, lieky budú takmer zadarmo, že otcovia budú mať dosť roboty a zarobia toľko, že machádzali a niektoré ešte i dnes nachádzajú na dnešnej Hlavnej ulici.
miny budú doma s deťmi do 5 rokov. Škôlky nebude treba. Všetky školy budú bezplatne
Stupava patrila do bratislavskej župy, okres Bratislava vidiek. Obec spravoval v roku 1943
prístupné pre všetky deti a mládež. To som sa trocha nechal uniesť myšlienkami.
vládny komisár František Mercl, za jeho funkčného obdobia sa začala v roku 1942 výstavba
Ale teším sa, že raz tak môže byť. I keď to v roku 2013 ešte nebude, lebo už máme sľúbené...
novej školy. Výstavba prebiehala i počas vojny. Keď bola koncom vojny dokončená, umiestPreštudovaná literatúra: Magdaléna Dovičičová: Spomienky na druhú svetovú vojnu, Ročenka Stupava, roč. 2009, OZ Abbellimento, Vojtech Erdélyi, Jozef Mader: STUPAVA, Kapitoly z Miestnych dejín, vyd. 1969, ilan Greguš: Súpis stupavských židov v roku
1942, Ročenka Stupava, roč. 2009, OZ Abbellimento, Anton Hrnko a kol.: Mesto Stupava v minulosti a dnes, VEDA Bratislava 2011, Štefan Horský: Obluda na koľajniciach, SB PRESS, Bratislava 2007, 80 rokov stupavského futbalu, vydal FK Tatran Stupava v roku 2001

