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Advent
a Mikuláš
v Stupava

Vyhodnotili súťaž o príkladnú obnovu

Vianočná
večera
v školskej
jedálni

Základná škola kpt. J. Nálepku,
Školská 2, v spolupráci so slovenským zväzom kuchárov a cukrárov
Vás srdečne pozýva na

Vianočné posedenie
so slávnostnou večerou
Kedy: 24. Decembra od 14. do 17.
hodiny v budove školskej jedálne
Prísť môže každý, kto sa cíti sám
a chce stráviť Vianoce medzi priateľmi
Príďte si pochutnať na vianočnej
kapustnici, kaprovi so zemiakovým
šalátom a sladkým koláčikom.
Dobrá nálada zaručená!
Prihlásiť sa môžete u vedúcej ŠJ
pani Lachkovičovej na tel. čísle
0911636402 alebo pána Lachkoviča
na tel. čísle 0910916295, prípadne
osobne v jedálni.
Všetci sa na Vás tešíme.

Večera je zdarma.

Academia Istropolitana Nova n.
o. v rámci projektu Partneri pre dedičstvo vyhlásila štvrtý ročník súťaže o príkladne obnovenú tradičnú architektúru v Bratislavskom
regióne. Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy tradičnej
architektúry a tiež poukázanie na
skutočnosť, že kvalita prostredia,
v ktorom žijeme a starostlivosť oň
je záležitosťou celej spoločnosti.
Do hodnotenia bolo nominovaných desať objektov. Odborná porota ich posúdila a udelila ocenenia. Ocenenie za citlivú realizáciu
obnovy roľnícko-remeselníckeho dvora v Stupave .- časti Mást
udelila Antonovi Stankovskému
a zároveň odborná porota vyjadrila podakovanie za vybudovanie
a prezentáciu výnimočnej expozície roľnícko – remeselníckeho
dvora.   Pamätnou plaketou Ocenenie za príkladnú obnovu bola
ohodnotená obnova Synagógy
v Stupave, cenu prevzal zástupca
Jewrope, n.o.   MUDr. T. Stern.
Najvyššie ocenenie získala obnova horárne Rybníček na Pezinskej Babe, potešením pre nás je,
že spoluautorkou architektonického riešenia je Ing. arch. Mária
Seppová zo Stupavy. Nominácia
dvoch realizovaných projektov zo
Stupavy je uznaním našich ľudí,
ktorí bez akejkoľvek oficiálnej
podpory  idú svojou cestou, pretože majú vzťah k tradíciám, k hodnotám a k miestu, kde žijú. Nie je
jednoduché porovnávať obnovu
synagógy a obnovu tradičného
sedliackeho dvora, dôležité je, že
jedno aj druhé je súčasťou mesta,
spolu zvyšujú príťažlivosť tohto
miesta a predovšetkým zachovávajú hodnoty pre budúce generácie. „ Najmä pri projekte synagógy som rád, že toto mestské

Židovská synagóga v Stupave pred začatím obnovy

Synagóga po obnove exteriéru

zastupiteľstvo konečne po desiatkach rokov vyriešilo majetkovo -  
právne vzťahy tak, aby sa budova
nachádzala „na svojom pozemku“
,  čo je veľmi dôležité pre získanie podpory z rôznych zdrojov.   
Mástsky dvor Tona Stankovského  
je jeho súkromná akcia, a pritom
myslí na nás všetkých. Mesto
nedalo ani cent na podporu tejto
unikátnej aktivity, ktorá môže pre
budúcnosť znamenať v kontexte  
„zelárskej tradície“   východisko
a  štartovaciu plochu. Vážim si, že
v Stupave  žije p. Ing. arch. Mária
Seppová , spoluautorka víťazného projektu, ktorá sa angažuje aj
pri záchrane objektu železničnej
stanice v Stupave.   Stupavania,
môžeme byť hrdí na našich ľudí,

ktorí aj tejto oblasti  nás nielen reprezentujú, ale získavajú uznanie
na regionálnej úrovni.“ – na margo súťaže konštatoval primátor
Pavel Slezák.

Záhorácky dvor pána Antona Stankovského
je pýchou Stupavy.

Vianočné sviatky plné
pokoja, lásky a tepla domova
veľa síl, odvahy a dobrej nádeje
do Nového roku
Vám praje

Palvel Slezák
primátor
mesta Stupava
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Opýtali sme sa primátora
1) Blíži sa čas Vianoc a s ním sú
spojené vianočné
odmeny,
či
trinásty plat. Plánuje mesto odmeniť
svojich stálych či externých zamestnancov jedným z týchto benefitov? Ak
hej, aká je výška prostriedkov, ktoré
budú takto prerozdelené?
V rozpočte mesta sú zastupiteľstvom schválené náklady bežného
rozpočtu na mzdy zamestnancov
mestského úradu, mestskej polície,
primátora, hlavnej kontrolórky. Tieto
prostriedky, ich čerpanie sú rovnako
sledované ako aj ostatné položky
rozpočtu a konkrétne náklady na
mzdy sú na rovnakej úrovni ako predchádzajúce roky. Nikdy sa nepočítalo
s tým, že by bol vyplatený trinásty
plat, v mzdových nákladoch sú len
náklady na mzdy a odmeny. Navyše

na mzdy sa uplatňovali aj záväzky
samosprávy zakotvené v Memorande
medzi Združením miest a obcí Slovenska a vládou Slovenskej republiky,
ktoré hovorili o úspore vo výške 5%  
práve v tejto kapitole. Zamestnanci
mestského úradu určite nemôžu a ani
neočakávajú prekvapenie v podobe
trinásteho platu.
Zákon o odmeňovaní zamestnancov
vo verejnom záujme neumožňuje
trinásty plat rozpočtovať.
2) Ako bude fungovať Mestský úrad
počas vianočných sviatkov?
Počas vianočných sviatkov bude MsÚ
fungovať v obvyklých stránkových
hodinách, okrem piatka 27. 12. 2013,
kedy zamestnanci čerpajú hromadnú
dovolenku a úrad bude zatvorený.
Služby matriky a podateľne budú zabezpečené.

3) Na verejnosť prenikli informácie
o tom, že mesto sa rozhodlo zrušiť
pohrebnú službu a zveriť ich prevádzkovanie súkromnej spoločnosti,
je toto riešenie v záujme mesta
a občanov?
Návrh na riešenie problematiky
pohrebníctva, ktoré je momentálne
vykonávané ako podnikateľská
činnosť, viazaná živnosť v rámci
spoločnosti TSS s.r.o., vzišiel po vyhodnotení nákladov a príjmov tohto
strediska. Napriek nie najlacnejším
pohrebným službám je stredisko
v strate. Tu nejde o to, aby bolo
v zisku, ale o to, či je vôbec reálne
a únosné prevádzkovať takúto službu.
Pri počte cca 108 pohrebov ročne
a priemernej cene za jeden pohreb cca
820 eur, nie je možné pokryť náklady
na prevádzku. Navyše dosluhuje
pohrebné vozidlo, náklady na nové
predstavujú čiastku okolo 20 tis. eur.
Preto sa snažíme nájsť  iné riešenie, ak
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poslanci budú súhlasiť, mesto vyhlási
verejnú súťaž na poskytovanie týchto
služieb a vyberieme spoločnosť, ktorá
zabezpečí služby kompletne a za
výhodnejšie ceny než tomu bolo doteraz. Nechceme, aby sa zvyšovaním
aj tak už vysokých poplatkov za
pohrebné služby, vyrovnávala strata,
za ktorú nemôžu zamestnanci. V tejto súvislosti poslanci v r. 2013 riešili
aj výšku poplatku za hrobové miesta,
ktorý sa platí v zmysle platného VZN
– o hrobových miestach - na desať
ročné obdobie. Poslanci sa zhodli na
tom, že výška poplatku za hrobové miesta  sa zvyšovať nebude  a teda ostáva
na úrovni predchádzajúcich rokov
aj napriek skutočnosti, že náklady
na údržbu cintorínov sú trojnásobne
vyššie ako každoročne vybrané
poplatky. Za posledné tri roky sa cintorínov venovala výrazná pozornosť
napr.  v Máste boli  dobudované osvetlenie a chodníky, na novom cintoríne

Rekonštrukcia na zdravotnom stredisku
Na zdravotnom stredisku prebehli
v roku 2013 viaceré úpravy, ktoré
majú návštevníkom spríjemniť pobyt počas návštevy lekárov.
Prvou úpravou boli rekonštrukcie
dvoch WC pre pacientov na prvom
poschodí a ďalších dvoch na prízemí
– jedno pre pacientov a jedno pre
lekárov. Veľkou zmenou prešla čakáreň
pre pacientov na prvom poschodí,
farebne sme ju zladili, vymenili komplet osvetlenie, nakúpili a zrenovovali
zariadenie do čakárne. Čakáreň pri
gynekológii sme farebne zrenovovali
podľa návrhu doktorov. Kompletnou
rekonštrukciou z hľadiska bezpečnosti
prešlo vonkajšie osvetlenie pod „per-

golou“. Ďalej prebehla rekonštrukcia
oplotenia vedľa zdravotného strediska,
ktoré bolo poškodené a nespĺňalo
požiadavky na ochranu objektu. Časť
vonkajšej fasády budovy sme natreli
oranžovou farbou a stĺpy šedou ako
ochrana proti korózii.
V oblasti ochrany a bezpečnosti spolupracujeme s mestskou políciou,
ktorá vykonáva pravidelné obhliadky
a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti sme
zabezpečili
namontovanie
dvoch
mreží na zadné vchody, aby sa tam
nezdržovala problémová mládež.
V budúcom roku máme v pláne
zrekonštruovať čakáreň na prvom
poschodí a úpravu jedného WC pre
pacientov a zároveň podnikáme kroky

smerujúce k vyregulovaniu kúrenia v celom objekte, aby sme ušetrili
náklady.
Veríme, že už vykonané zmeny na Zdravotnom stredisku našli kladnú odozvu
či u našich lekárov či u návštevníkov
strediska, a veríme, že sa naše plány
stanú skutočnosťou.


Rudolf Draškovič, ml 

Dôležitý oznam
pre obyvateľov
mesta Stupava.

Oznamujeme občanom, že dňa 27.12.2013
(piatok) bude Mestský úrad Stupava z dôvodu
hromadného  čerpania  dovoleniek zatvorený.
V tento deň budú  občanom k dispozícii  len
služby  podateľne a matriky v obvyklom čase
(7.00 - 12.00 a  13.00 - 15.00).
Najbližší stránkový deň pre občanov je pondelok  30.12.2013  v obvyklom čase od 7,00 do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,30 hod.
Ďakujeme za pochopenie.



DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ V ROKU 2014

Čo robiť pri nadobudnutí
novej nehnuteľnosti, alebo pri
zmene v nehnuteľnostiach ?

Do 31. januára 2014 je povinný podať daňové priznanie alebo čiastkové
priznanie:
❱ daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok,
stavba, byt, nebytový priestor
v bytovom dome) v roku 2013
❱ daňovník, u ktorého zaniklo
vlastníctvo k nehnuteľnostiam
(pozemok, stavba, byt, nebytový
priestor v bytovom dome) v roku
2013 (daňové priznanie na zánik
daňovej povinnosti)
❱ daňovník, u ktorého nastali
zmeny vo výmere pozemkov,
stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku
2013
❱ daňovník, u ktorého došlo
k zmene účelu využitia stavby,
bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2013
daňovník, u ktorého v roku

2013 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 2013 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 podáva
jeden z manželov.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti
vydražením je daňovník povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností do 30-tich dní
od vzniku daňovej povinnosti, t.j. do konca mesiaca po
nadobudnutí nehnuteľnosti
Za
nehnuteľnosti,
ktoré
nadobudne daňovník   po
1.1.2014 (rozhodujúci  je dátum
povolenia vkladu do katastra) je
povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností na MsÚ až
v januári 2015.
Občania, ktorí odkúpili od mesta
pozemky pod bytovými domami,
nie sú povinní podávať daňové
priznanie, nakoľko pozemok pod
stavbou nie je predmetom dane
a okolitý pozemok, ak je verejne

v Stupave bolo vybudované oplotenie,
cintoríny sú pravidelne udržiavané,
voľné plochy vykosené a odpady
pravidelne sú vyvážané. To, že si
niekto myslí, že v poplatku za hrobové
miesto si zaplatil aj vykosenie trávy
okolo hrobu alebo  skutočnosť, že kontajnery na odpad z cintorínov sú zaplnené nábytkom a domovým odpadom,
to sú problémy na postupné riešenie.
Konečne sa riešia aj otázky majetkovo-právnych pomerov k pozemkom
cintorínom, nakoľko pôvodné pohrebiská sú v majetku rímsko-katolíckej
cirkvi. Nájomné zmluvy, kde je dohodnuté nájomné vo výške 1 euro na
rok, sú predrokované s farským úradom v Stupave a  predložené poslancom na schválenie. Na záver chcem
povedať, že pohrebné služby sú zabezpečené v plnom rozsahu a nikomu
z vás neprajem, aby ste boli v situácii,
že ich budete potrebovať.  
Dakujem! 
Nina Lednická

prístupný je od dane oslobodený.
Súčasťou spoločného priznania je i 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 resp. čiastkové prizanie 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 regis-

JUDr. Elena Jaďuďová
prednostka Mestského úradu Stupava

tračnú známku pre psa a tlačivo
pre podanie priznania k dani za
psa.
Daň z nehnuteľností a daň za psa
správca dane vyrubí na rok 2014
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,
prípadne e-mailom:
dane@stupava.sk


D.Koreňová 
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ŽELEZNIČNÁ STANICA V STUPAVE
Železnice SR po nevydarenom tendri opätovne pristúpili k
predaju pozemku, na ktorom sa
nachádza aj budova železničnej
stanice v Stupave. Viac podrobností o predaji je možné získať na
internetovej stránke ŽSR.
V marci tohto roku som požiadal
mestské zastupiteľstvo a primátora
mesta o udelenie mandátu vo
veci zastupovania mesta Stupava
na rokovaniach so ŽSR vo veci
získania a záchrany staničnej
výpravnej budovy. Mandát mi
nebol udelený,   dostal som vyrozumenie, že v danej veci už rokovania prebiehajú. Zostal som
teda v dobrej viere, že vedenie
mesta využije všetky dostupné
možnosti, ktoré by odvrátili stratu
spomínanej  budovy.
Po tom ako sa opäť v novembri
objavila informácia o odpredaji
pozemku ŽSR som na poslednom
mestskom zastupiteľstve požiadal
primátora o stanovisko. Zaujímalo
ma čo sa od marca, kedy som na
stav upozornil a žiadal jeho riešenie, pre záchranu tejto budovy
vykonalo. Odpoveďou bolo, že
prebehlo rokovanie so ŽSR, ale k
zájomnej dohode vedúcej k získaniu budovy pre mesto Stupava
neprišlo. Podľa slov primátora
by akákoľvek snaha vedúca k
získaniu budovy   zahŕňala aj
povinosť prevzatia ťarchy v
podobe železničného mosta ponad
diaľnicu, ktorý si vyžaduje značné
finančné prostriedky na jeho stabilizáciu. Toto zdôvodnenie je však

Chátrajúca budova železničnej stanice

v rozpore s informáciou uverejnenou v ozname o predaji pozemku
bývalej železničnej stanice v
Stupave. Takéto bremeno totiž
v oficiálnej ponuke na odpredaj
vôbec nie je uvedené.  Osobne sa
nedokážem stotožniť, že vedenie
mesta Stupava nepristupuje aktívnejšie k tejto téme.

Schválené Všeobecne záväzné
nariadenia o odpadoch
Dňa 12.12.2013 na zasadaní mestského zastupiteľstva bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej „VZN“).  Toto nariadenie pojednáva
o spôsobe nakladania s odpadom, ktorý vzniká na území mesta – triedený odpad, komunálny odpad, drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, biologicko rozložiteľný odpad ako zelený odpad
a kuchynský a reštauračný odpad. V nariadení je ustanovené ako sa tieto druhy odpadov zbierajú a kde
ich pôvodca môže odovzdať.
Skutočnosť v Stupave je taká, že veľa domácností vykladá v deň zberu odpadu spolu s nádobou aj
vrecia. Tieto vrecia však organizácia poverená zberom nemá povinnosť zbierať. Chápeme, že sa občas
vyskytne stav, kedy je odpadu viac a nestačí nádoba a preto sme zaviedli doplnkový systém zberu odpadu. Obyvatelia si môžu zakúpiť jednorazové 120 l vrecia, ktoré vyložia v deň zberu spolu s nádobou
na komunálny odpad. Tieto vrecia bude možné zakúpiť na Mestskom úrade v Stupave alebo na Technických službách v Stupave, s.r.o.  od februára 2014 a ich cena je 2,40 € za kus. V poplatku za vrece
sú zahrnuté náklady na zber, prepravu a skládkovanie odpadu a náklady na kúpu vreca. Iba takéto
vrecia označené nápisom „Odpadové hospodárstvo Stupava“  organizácia poverená zberom odoberie.
Na spomenutom zasadnutí bolo schválené aj VZN č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku sa nemení a ostáva na úrovni predchádzajúceho
roku, t.j. vo výške 33,- €/osobu/rok. Novelizácia VZN bola nutná z dôvodu zmeny systému zvozu
a platby poplatku v ZO Ovocinár.

MsÚ, ref. odpadového hospodárstva 

Staničná výpravná budova nie je
zapísaná v zozname kultúrnych
pamiatok a preto nepodlieha štátnej ochrane. Na ochranu a evidenciu stupavských pamätihodností
sme v Komisii kultúry vypracovali návrh VZN a podali prvé tri
návrhy na zápis do evidencie. Jedným   z návrhov   bola aj staničná
budova.  
Štatút pamätihodnosti síce nemá
právnu váhu, pre mesto a jeho
obyvateľov má však hodnotu
dôležitého a zaväzujúceho morálneho apelu. Návrh VZN o pamätihodnostiach mesta nie je ani
pol roka po jeho vypracovaní
schválený mestským zastupiteľstvom. Pevne verím, že sa tak
stane na decembrovom zasadnutí.    
Bude to prvý reálny krok mestskej
samosprávy od roku 1989 vedúci je novovzniknuté občianske
k ochrane kultúrnych hodnôt.
združenie so sídlom v Stupave,
zamerané na podporu podnikaTouto témou sa budem zaoberať nia žien, hlavne začínajúcich
aj ako novozvolený poslanec Bra- podnikateliek. Cieľom združenia
tislavskej župy v rámci koncep- je podpora komunitnej formy
cie regionálnej dopravy, v ktorej podnikania žien na miestnej, remesto Stupava zastáva kľúčovú gionálnej aj celoštátnej úrovni,
pozíciu.
so zameraním na rozvoj podnikania žien v bratislavskom

Roman Maroš kraji. Zámerom je vytvoriť

poslanec MsZ medzi členkami združenia vzťah
vzájomného podporovania sa,
rozširovania, ako aj odporúčania
biznisu. Na pravidelných stretnutiach združenie umožní svojím členkám výmenu skúseností
začínajúcich
podnikateliek
s úspešnými, ako aj prezentáciu
svojich podnikateľských aktivít.  
Členky združenia budú automaticky uverejnené v adresári
s kontaktom a informáciou o ich
predmete podnikania na webovej
stránke združenia a v prípade
záujmu aj s reklamou na úvodnej
strane webovej stránky.

Občianske združenie ZELENÁ
ŽENÁM

Hovoriť striebro, mlčať je zlato

Týmto nepochybne
m ú d r y m
príslovím
sa
úspešne
riadia mnohí   ľudia. Problém
nastáva, ak ho svojským výkladom uplatňujú ľudia s mandátom spravovať verejný majetok.
Začiatkom novembra sa v Stupave začali objavovať fámy o
tom, že Technické služby Stupava končia od nového roka
s prevádzkou pohrebníctva.

Vzhľadom na to, že som členom
dozornej rady tejto spoločnosti a
mestským poslancom,   obracali
sa na mňa občania s viacerými
otázkami. Jednoducho chceli
počuť môj názor na túto novinku.
Spočiatku som sa ich snažil upokojiť s tvrdením, že ide o omyl.
Veď o tomto závažnom rozhodnutí  by som predsa určite vedel
medzi prvými…  Trápnosť celej
situácie sa naplno odhalila, keď
som dostal k nahliadnutiu podpísané výpovede. A tak som sa

todokumentáciu zo stretnutí, ale
hlavne linky   a ponuku produktov a služieb našich členiek, informácie o konaní zaujímavých
podujatí ako aj o pokračovaní
prednášok na tému žena.

Prvé dve stretnutia, na ktorých
sa zišli členky, potenciálne
členky a sympatizantky, sa niesli
vo veľmi srdečnej atmosfére.
To druhé, ktoré sa uskutočnilo
12.12. 2014 v Stupave bolo
v predvianočnom duchu. Zišlo sa
nás spolu 20 a tým pádom jeden
z cieľov nášho združenia – sieťovanie, ja tebe – ty mne – sa začal
konkrétne plniť. Každá účastníčka prezentovali svoju oblasť
podnikania, alebo záujmu, niektoré z nás sa priamo na stretnutí
inšpirovali a začali uvažovať nad
podnikaním. Programom bola aj
prednášky našich prvých dvoch
členiek na témy Sebarealizujúca
žena o žene v toku dejín a wellness výrobkoch firmy Oriflame.
Na stránke Združenia nájdete fo-

však uvedeným dôvodom nadbytočnosť.   Vedenie spoločnosti
začal pýtať aj ja.
nevedelo preukázať zabezpečenie kontinuity tejto služby v
Na zasadnutí  dozornej rady TSS,   našom meste. Nebola taktiež
ktoré sa konalo 18. novembra, vypracovaná žiadna ekonomická
som žiadal o vysvetlenie a stano- analýza, ktorá by odôvodňovala
visko konateľa a riaditeľa TSS zrušenie prevádzky pohrebvo veci podávania výpovedí. níctva v Stupave.
Informácia o podaných výpovediach bola potvrdená riaditeľom Dozorná rada sa na spomínanom
Ľudovítom Tóthom, dôvodom zasadnutí taktiež zaoberala
bolo podľa jeho slov poruše- návrhom finančného plánu na
nie pracovnej disciplíny. Na rok 2014.   Riaditeľ TSS podal
získaných kópiách výpovedí k správu, že pri tvorbe finančného
31. januára 2014 tohto roka je plánu na rok 2014 bol zapraco-

Najbližšie stretnutie združenia
sa uskutoční dňa
13.februára 2014 o 19 hod.
v
priestoroch
Mestského
kultúrneho a informačného
strediska v Stupave. Bude venované úvodnej tématike ku
celoročnému cyklu vzdelávania, ktorý sme nazvali Malá
akadémia podnikania, konkrétne formám a možnostiam
v podnikaní a zároveň si spolu
zacvičíme vinysa flow jogu
s Ivetkou. Prednášky v tomto
cykle pripravia naše členky ako
aj hostia.
Viac informácií sa dozviete na
www.zelenazenam.sk.
vaný pokles zamestnancov v
počte deväť ľudí. Aj napriek tejto
skutočnosti vzrástli mzdy v porovnaní s rokom 2013 takmer o
30 000 eur. Riaditeľ spoločnosti
nevedel tento rozpor vysvetliť.
Podľa posledných informácii,
boli všetky výpovede stiahnuté. Predpokladám, že konateľ  
(primátor Pavel Slezák) a riaditeľ spoločnosti (Ľudovít Tóth)
podajú vysvetlenie tohto postupu
na stránkach mestských novín.



Roman Maroš
poslanec MsZ
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Inzercia

18. december 2013

Bývanie
v Stupave za
najlepšie ceny

bYTY .domy .pozemky
predaj / prenájom
STupava a okolie
• profesionálny prístup
• dôvera a spoľahlivosť
• skúsenosti a znalosť trhu
Poradenstvo a ohodnotenie nehnuteľnosti ZDARMA.
Nájdete nás: Hviezdoslavova 4, Stupava

www.aes-group.sk, info@aesgroup.sk, 0948 484 235

Mgr. Andrej Ščasný
0948 484 235

Inzercia

Riadková inzercia



Robíte oslavu,párty? Urobím Vám čerstvé domáce lokše. 1ks= 0,30 Eur. Kontakt Brbuchova: 02/65935 818,
0910/257 902
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Mestské kultúrne stredisko/Inzercia

JUDr. MAGDALÉNA HABREKOVÁ

Marianska 29, 900 31 Stupava
Tel./fax: 02/6593 3386, mobil: 0907 153 422
e-mail: habrekova@stupareality.sk www.stupareality.sk

Oznamujem
že od 8.NEHNUTEĽNOSTÍ
januára 2014
PREDAJ,
KÚPAklientom,
A PRENÁJOM
budem poskytovať služby spojené
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS
so sprostredkovaním predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
PORADENSTVO
v novootvorenej kancelárii na Hlavnej ulici č. 32 v Stupave
Chystáte
sa odpredať
- prenajaťpriVašu
( vedľa
zubnej ambulancie
Tatranehnuteľnosť?
banke ).
Ponúkame
Vám kvalitné služby.
Ďakujem za prejavenú dôveru
Garantujeme Vašu spokojnosť.
a prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov
v Novom roku veľa zdravia a úspechov.

18. december 2013

pozvánky

Zažínanie
vianočného
stromčeka

Vianočná akcia
www.krajn.sk

Platí až do 31. 1. 2014 alebo do vypredania

ceny sú už s DPH

šalovacia tvárnica

stavebný
vebný
materiál
teriá
ál
a zmesi
mes
si
sadrokartónový
profil CD 60
od

hutnícky
a spojovací
sp
materiál
mater
ma
ateri

0,72 €/ks

od

armovacie
siete

4,27 €/ks

MUZIKANTSKÝ PLES

betonárska
oceľ

0,490 €/m

Srdečne Vás pozývame do ZOHORU na
od

Prajeme Vám krásne Vianoce,

v piatok 17.1.2014 od 19:30

zdravie a úspech v novom roku.

voda
kúrenie
plyn
rebríkový

kanalizačná rúra
PVC 110

od

4.Muzikantský ples Záhorienky, ktorý sa bude konať

0,17 €/m

1,22 €/ks

radiátor biely
od

kanalizačné
kanalizačn
k
systémy
systém
a skruže

28,50 €/ks
guľový
ventil

(smer pumpa Jurki)

MA

0917 559 142
0917 754 966
02 381 035 87

D2

Borinka

STUPAVA

Devínska
Nová Ves

PETROVANKA

Weiviertler Märische Musikanten
countri kapela VEGA BLUČIŇÁCI
A ZÁHO
TÚFARANK
RIE

NKA

Hosť a moderátor plesu - Legenda moravskej dychovky

JIRKA HELÁN

stavebniny
0917 622 472
ohybáreň bet. ocele
0917 481 221

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PLESU Starostkou obce zohor
PRÍPITOK RICHTÁRA MUZIKANTSKÉHO PLESU
Programové vstupy pozvaných hostí
ZLOSOVATEĽNÉ VSTUPENKY
SÚŤAŽ ,,SPÍVÁ CEUÝ SÁL“

Borský Mikuláš

Vstupné 25€ ( program, hudba, prípitok, večera,
slivovica, víno, nealko, kapustnica...)

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky

krajn@krajn.sk

Krajn_Inzercia A4_press.indd 1

1,99 €/ks

Lakšárska Nová Ves č. 465

Vysoká
pri Morave

BA

(areál Zelený dvor)

od

Malacky
Lozorno

Ľudová hudba DUDÍCI

Výborná zábava, SKVELÝ PROGRAM, NEZABUDNUTELNÁ ATMOSFÉRA, rodinná pohoda, POTEŠENIE PRE ŽALÚDOK, UCHO
I BRÁNICU....

12,45 €/ks

Malacká cesta 39
Stupava

Jitka a BŘEŤA OSIČKOVCI s cimbálom

ŠČEPÁNKOVCI
DONIC
MUŽÁCI Z TVR

skruž studňová
od

v kultúrnom dome

Predpredaj vstupeniek a rezervácia stolov:
od 4.novembra 2013
0905 949 360 alebo 0911 137 295 DH Záhorienka
0918 896 332 Kulturny dom v Zohore

Záhorská Bystrica
Bratislava

11/24/2013 2:15:41 PM
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Mestské spravodajstvo

Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE
VÝSTAVKY KNÍH

V oddelení pre dospelých sme si pripomenuli výstavkou kníh výročie úmrtia Alexandra DUBČEKA.
K SVÄTOMARTINSKÉMU KRSTU VÍNA bola v náučnom oddelení výstavka kníh CHVÁLA VÍNA.

V detskom oddelení sme si pripomenuli novembrové výročia narodenia Astrid LINDGRENOVEJ – autorke
kníh o PIPPI DLHEJ PANČUCHE a Lucy Maud MONTGOMERYOVEJ, ktorá napísala sériu kníh o ANNE
ZO ZELENÉHO DOMU.

NÁSTENNÝ KVÍZ

Novembrový kvíz mal názov ZVIERATÁ, VTÁKY a KVETY

NAŠICH LESOV.

Vrecúško prekvapení za najlepšie odpovede získala Viktória
VILEMOVÁ zo 4.B ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave.

BESEDY O KNIHÁCH

So žiakmi Špeciálnej ZŠ sme si porozprávali o prečítaných knihách : Eleny
ČEPČEKOVEJ - Tutulaj a Vrtichvost a Kláry
JARUNKOVEJ – Tulák.

NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ OVOCIE

Keďže je jeseň pripravili sme pre žiakov ŠZŠ kvíz JABĹČKO.

FASCINUJÚCI PRAVEK

Od 5. novembra až do 28. novembra 2013 prebiehala u nás v knižnici VÝMENNÁ BURZA nálepiek ku knihe
Fascinujúci pravek. Burzy sa zúčastnilo 173 detí aj dospelých.

ZÁVER ROKA 2013-12-02

Všetkým čitateľom našej knižnice ďakujeme za celoročnú návštevnosť a knižné
dary, ktoré nám venovali a veríme, že si
z nášho knižničného fondu / 26 000 kníh
/ vybrali pekné, zaujímavé i náučné knihy.

Krásne Vianočné sviatky
so svojimi blízkymi veľa
šťastia, zdravia, lásky
a pohody v novom roku
2014 želajú pracovníčky
knižnice Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičová

Úspechy našich žiakov
V septembri 2013 sme do školy dostali ponuku
z MĽK v Stupave zapojiť sa do celoslovenskej
súťaže „Život na strome“, ktorú vyhlásila redakcia
Regent v časopise Zips. Téma sa nám zapáčila, tak
sme začali pracovať. Išlo o literárno-výtvarnú súťaž.
Žiaci si mohli vybrať ľubovoľnú techniku a k výtvarnému dielku mohli pridať krátku básničku, rozprávku alebo príbeh. Pracovali sme skoro tri týždne,
do súťaže sa zapojili žiaci 4.C a 4.D. Po starostlivom
výbere sme všetky pekné práce osobne odniesli do redakcie Regent a čakali  na výsledky. Naša radosť bola
neopísateľná, keď sme dostali pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa konalo 14.11. 2013,
ako sprievodná akcia, na Bibliotéke   v Bratislave.
Ocenení boli dvaja žiaci zo 4.C a to Matúš Mičko
a Klára Bartošová, týmto im srdečne blahoželáme
a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Veľkú pochvalu si zaslúžia aj ich spolužiačky Anička
Ivančíková a Veronika Kasinová, ktoré počas vyhodnocovania prispeli k slávnostnej atmosfére hrou na
gitare a flaute. Obidve žiačky navštevujú ĽŠU v Stupave.
Našim žiakom prajeme veľa chuti a úspechov do
ďalších súťaží!


Pani uč. Darášová a Demetrová 

Imatrikulácia prvákov

Vo štvrtok, 14.11.2013, sme mali na našej škole
veľkú slávnosť. Pán riaditeľ prijal do cechu
školákov našich 97 prvákov. Deti sa na túto udalosť
veľmi tešili. Nevedeli sa dočkať, kedy im pán riaditeľ podá ruku. Na naše veľké prekvapenie prišiel
medzi nás aj pán primátor, ktorý sa deťom krátko
prihovoril. Jeho prítomnosť dala slávnosti ešte
väčšiu vážnosť. Po príhovore pána riaditeľa deti
zaspievali prvácku hymnu. Hneď po nej sa mohol
začať vlastný obrad pasovania do cechu školákov.
Pán riaditeľ každému položil na plece žezlo
v podobe veľkej ceruzky, pričom sa každému prihovoril a odovzdal im veľkú ceruzku s menom.
Deti obrad brali veľmi vážne, veď nie každému
sa podarí rozprávať sa s riaditeľom školy a nie na
každého si pán riaditeľ nájde čas. To sa podarilo
našim prvákom, ktorí si tento deň naozaj užívali plným priehrštím. Po pasovaní zaspievali pieseň a za
potlesku prítomných rodičov odišli z telocvične.
Ich slávnostný deň pokračoval v triede, kde si
spoločne pochutnali na zákuskoch, ktoré im pripravili rodičia. Myslím, že pohľad na šťastné tváre
detí stál za námahu, ktorú sme vynaložili na
prípravu tejto milej slávnosti.

Mgr. M. Zemanová 

Rodinné centrum HAPPY
v Stupave na jeseň znovu
otvorilo svoje útulné priestory
a ponúka programy, v príjemnom prostredí a v priateľskej
atmosfére. V malých skupinkách,
v ktorých sa kurzy pravidelne
opakujú, vznikajú nové priateľstvá a nezabudnuteľné
zážitky. Už detičky od jedného
roka chodia do HAPPY cvičiť
so svojimi mamičkami, kde
sa v rytme veselých pesničiek
a známych riekaniek, učia
koordinovať svoje pohyby a
komunikovať s rovesníkmi. Pre deti od dvoch rokov je na výber viac
kurzov: Výtvarné aktivity, kde si spolu s mamičkami vytvoria svoje prvé
umelecké dielka, kurz Rozprávkovo, kde sa zahrajú na rozprávkových
hrdinov, alebo kurz Angličtiny, kde sa naučia prvé anglické slovíčka a
pesničky. Škôlkari v HAPPY nájdu okrem hravej Angličtiny a veselého
Rozprávkova, aj HAPPY Tance - kurz tancovania alebo Výtvarné aktivity,
kde si už dielka vytvárajú samostatne. Medzi HAPPY aktivitami sú aj
cvičenia pre dospelých, napríklad Pilates, Powerjoga, či Gravidjoga
pre budúce mamičky. Ponuka kurzov HAPPY je neustále dopĺňaná a
aktuálne termíny sú vždy na webstránke www.happy.jaspis.sk

Cieľom HAPPY je aj tvorenie lokálnej
komunity, čomu napomáha, ak
Stupa včania nájdu služby pre deti
a rodinu priamo v Stupave. Aj preto
HAPPY v spolupráci s MKIC Stupava,
pripravili Jesenné dielničky počas
Dni zelá, Jablkové dielničky počas
Jablkového hodovania a zorganizovali kurzy Recyveci a Cvičko pre
mamičky s deťmi už od jedného
roka.
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Krížovka

AUTOR
MIRO
TARABA

pila vodu

3

Pomôcky:
kon- dobrovoľná plakal
orol
klonovaný
AMADO, techn.
trola
smrť
(nemecky)
(básn.)
KAN

nemecká
predložka

18. december 2013

množné
číslo
(skr.)

okul

nákladná Pmoôcky:
ob- poopaluautoALS, veľký
jekt
jem
-mobilová AUS,
SAAR
doprava

spojka,
častica

kráľ
ostrova
salamíny
(mytolog.)

okopávať

zoťal

náš vták
predpona
superlatívu

divadelný
záves
konc. rus.
priezvisk

Mojžišov
brat
španiel.
tenista
kartová
hra

závodný
výber
tipovacia
spoločnosť
mužské
meno
ozn. áut
rwandy

atmosféra
(skr.)
Pomôcky: kríženec
ťavy
AARON,
stoj. trakt.
MAIL
stanica

6

privoláva
Radio
Kaisahan
Arya
Silvia (domác.)
druh sokolíka

tvarovanie
zázrak,
úkaz
rozdelovanie darov
rímskych
1100

horské
jazero

sínus

rôsol

Pomôcky: príslovka
ešte raz
TAI,
oklamanie,
YA
blud

časť
Bratislavy
špan časopis
zvratné
zámeno

kus
(skr.)

Kansas
(skr.)
dokončí
nevyžiada stieranie

hora

poorypuj
citosl.
od niekoho smiechu
kúp
vlastnil

álandy,
(angl.)
Ex Offo
(skr.)
značka automobilu

hlas kozy
Pomôcky:
SOPOT,
OPOČNO

hádka

ruské
mesto pri
rieke Om

st. rímska
bohyňa
úrody
oranie

ozn. áut
prvá
slon
Trnavy dvojhláska (zriedka)

jesť
jeden
ozn. áut
(expres.) (nemecky) Litomĕřič

2

4

lietal dookola

ženské
meno
prekaz

Andrea
(domácky)
potom

grécke písmeno

Patrícia
(domác.)
časť trhlice
literárna
tvorba
druh stromu

pozdrav
(zriedkavo)
st.holand.
názov pre
liter

mesto v
Taliansku
osobné
zámeno

ábelov
brat
popisné
číslo

ozn. áut
Veľ. Krtís
spojka
čistiaci
prostriedok
ozn.áut Spiš.
N. Ves

Oliver (domác.)
úľ (česky)

5
české
mesto

opytovacie
zámeno
ozn. kvali-ty múky

patriace
otrokovi
Dánsky
ostrov

dúfať
zajac (detsky)

ruský
snem

upratovanie
(česky)
fínsky
maliar
chem. zn.
argona
čln na
rýne

Emanuel
(domác.)
pracuješ v
údiarni

papagáj
brazílsky
spisovateľ
sklad

zhluk
ľudí
citosl. bolesti

Miro Taraba, Beňadická 10, 851 06 Bratislava

mesto v
Bulharsku

st. egypt.
boh slnka

francovka

chem. zn.
sodíka
nemecká
rieka
ad acta
(skr.)
asýrsky
boh

spor, hádka

3
citoslovce
ťapkania
malý Ferko

smútok
pery,
(básn.)

čínske jazero

sekal

pošta (angl.)
celý
(angl.)
zipsový
uzáver
popevok

očkovacia
látka

st. české
zámeno

bol odolný

vytas meč
europan

lesná
správa
(skr.)

zvaliť

Slovan
(básn.)
druh
slona

mol
Nikaragui

nevlastní

9

Gurmán / Inzercia

Mrkvovo-orechove
guličky

Postup: Ovsené vločky a mandle rozmixujeme, do misy pridame prášok do pečiva,
škoricu a kôru z jedného citrónu. Mrkvu
uvaríme na menšie plátky a vo vode uvaríme
do mäkka. Vodu zlejeme a mrkvu tiež rozmixujeme a pridáme k pripravenej zmesy. Ďalej
pridáme med a celú zmes zmiešame. Vlašské
orechy nasekáme na drobno. Zo zmesy tvarujeme guličky a obalíme ich v nasekaných
orechoch. Naukladáme ich na plech vyložený
papierom na pečenie a pečieme na 180°C cca
15 minút.

Posledný novembrový večer
osvietilo Stupavu približne sto
svetiel, ktoré zvierali v malých
rúčkach najmenší stupavčania.
Tí sa zúčastnili Lampiónového
sprievodu
usporiadaného
MKIC v našom meste. A ohlas
bol obrovský. Niektorí malí
pešiaci len štartovali spred
kultúráku, no pripájali sa do
dlhočizného hada, ktorého svietiaca hlava už vstupovala do
zámockého parku.
Krásne lampióny si deti vyrobili
v tvorivých dielňach, alebo si
rodičia zvolili jednoduchšiu alternatívu a papierové svetielko
zakúpili v hračkárstve. Niektoré účastníci si však vystačili
s obyčajnou baterkou, alebo
kovovým lampášikom. Najdôležitejšia bola atmosféra
a iskričky v detských očkách,
keď sa so zatajeným dychom
predierali tmou v zámockom
parku. O niečo lepšia viditeľnosť
už bola v malom parku. Celý pochod končil v Penzióne Intenzíva.
Lepšie to ani nemohlo byť
naplánované, v Intenzíve sa totiž
konala súťaž tímov o najchutnejšiu kapustnicu. Po hodinkovej
prechádzke tam teplá polievka
padla vhod nielen rodičom ale ich
ratolestiam. Príjemné prekvap-

Marokánky
2. recept: Marokánky
Prísady:
250 ml smotany na šľahanie
8 dkg cukru
1 lyžica hladkej múky
1lyžica masla
30 dkg zmesi orechov a sušeného ovocia

150g ovsených vločiek
350g mrkvy
150g mandlí
100g vlašských  orechov
100g medu
prášok do pečiva
citrónová kôra
skořica     

Do tmy
svietili
lampióny,

Stupavský kuchári
a kapusta z Mástu,
dokonalá kombinácia!

Postup: Šľahačku, cukor a múku varíme, až
kým hmota nezhustne a vtedy pridáme maslo.
Následne pridáme zmes orechov a sušeného
ovocia a poriadne premiešame. Na plech vystlaný papierom na pečenie tvoríme lyžicou
kôpky a pečieme vo vyhriatej rúre na 180°C,
kým nebudú tmavé. Po vytiahnutí môžeme
poliať čokoládou.

Najviac sa z pochodu tešili najmladší
Stupavčania

Víťaž Romčike z Bratislave spolu so
sestrami Stríbrnskými z Mástu, ktoré mu
poskytli kvasenú kapustu

Kapusta z ktorej bola pripravená víťazná
kapustnica bodovala aj na Dňoch Zelá

ením bol stánok, kde ponúkali aj
detskú verziu tejto zeleninovej
pochutiny. Po rýchlom zohriatí
sa už všetky deti rozbehli po hojdačkách a šmykľavkách vnútri
aj vonku. Nič to, že vonku bolo
pár stupňov nad nulou, deti sa

Stupavská kapusta z Mástu opäť
bodovala! Dňa 13.11.2013 sa v
Žiline konala veľká celoslovenská gastronomická súťaž vo
varení- Žilinská gastronomická
jeseň. Nechýbalo i družstvo zo
Stupavy, ktoré súťažilo za Zš
a školskú jedáleň.Reprezentovali nás M.Lachkovič,P.Lachkovičová,M,Drahošová .Získali
zlato a bronz.Zlatý pohár za
najlepšie uvarené hotové jedlo s
použitím kyslej kapusty a bronzový pohár za studenú misu
pre 8 osôb.Použili ako inak kapustu z Mástu od Kovácsových
.Súťaže sa zúčastnili družstvá:Hotel Diplomat Rajecké
Teplice,Grand Brasseria Žilina
,Hotelové akadémie zo Slovenska,Hotel Pliesky,Hotel Holiday In Žilina.Súťažiacich bolo
celkom 64.

Miloš Lachkovič zo svojim tímom

v povetrí
voňala
kapustnica
pokojne hrali v piesku a hojdačka
lietala na maximum. Rodičia si
mohli teda pohodlne absolvovať
ochutnávky kapustníc všetkých
piatich stánkov a vybrať víťaza
podľa vlastného výberu. Tým
sa stal napokon stánok číslo 5,
s vedúcim Romčikem ku podivu
z Bratislavy. Jediné čo môže Stupavčanom priniesť trocha útechy,
je fakt, že na polievku bolo
použité zelé z Mástu. „Tajomstvo úspechu dobrej kapustnice
je vo výbere poctivých surovín
od lokálnych dodávateľov. Nesmiete sa odkloniť od tradičnej
línie ako je údené mäso, klobása
a hríby. Musím zdôrazniť že
hovorím o vlastnoručne nazbieraných kvalitných hríboch,
žiadne šampiňóny,“ uviedol
pre Podpajštúnske Zvesti tohtoročný víťaz, Romčike z hlavného mesta. Ako ďalej uviedol,
kapustnica sa nesmie uponáhľať.
„Musí sa variť tak dlho ako
trvá vypiť kuchárovi sedem
fliaš červeného vína,“ povedal
s úsmevom. Na neposlednom mieste je samozrejme variť s láskou
a radosťou. Víťazovi srdečne
gratulujeme a tešíme sa na ďalší
ročník Lampiónového sprievodu
aj súťaže o najlepšiu kapustnicu.


mkic
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December v Stupave

Krst knihy o rode Karolyiovcov prebehol tématicky v Stupavskom kaštěli

Mikuláš potešil bohatým balíčkom aj Matúška Volnára

S príchodom snehu štartuje
aj zimné prikrmovanie
vtáctva
Príchodom zimy nastáva správny čas na vyloženie vtáčích kŕmidiel.
Nepriaznivé dni, kedy si
vtáky nenájdu dostatok
potravy v prírode, môžeme
pomôcť práve prikrmovaním. Viaceré druhy, ktoré
u nás prezimujú, s obľubou
navštevujú kŕmidlá. Na kŕmidlách je možné pozorovať desiatky druhov vtákov. Preto je
prikrmovanie nielen pomocou
pre vtáky, ale umožní poznávať
a sledovať život operencov
v našom okolí.
Prikrmovanie vtáctva má v našej
krajine na mnohých miestach
tradíciu. Vykladajú sa kŕmidlá
rôznych veľkostí a konštrukcií,
vykladá sa často loj či bobule a
ovocie. Aj hmyzožravé vtáky,
ktoré zotrvajú na zimu v Európe prechádzajú na tuhú potravu
a živia sa rôznymi semienkami,
bobuľami a ovocím, preto je najvhodnejšie do kŕmidiel vkladať
nekorenené a nepražené zrná, semienka a oriešky. Ideálnymi sú
slnečnica, proso a pšenica. Možné
je zhotoviť aj tukové zmesi z rozpusteného živočíšneho tuku s pridaním rôznych semien a zŕn. Potraviny, ktoré konzumujú ľudia nie
sú vhodné pre vtáky a môžu spôsobiť zažívacie ťažkosti až úhyn.
Najčastejšou chybou je vykladanie kože z údenej slaniny, ktorá
na prikrmovanie vtáctva nie
je vôbec vhodná. Prikrmovať
môžeme všade, kde to je možné: na
vidieku, v mestách, na balkónoch,
záhradách či parkoch.
„Pre tých, ktorí nemôžu prikrmovať, sme pripravili v spolupráci
s CHKO Záhorie on-line prenos

z vtáčieho kŕmidla. Sústavné dianie na kŕmidle môžete sledovať
na stránke: www.vtaky.sk/video/
vtacie-krmidlo.html.“ informuje
Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife
Slovensko. Očakáva, že na kŕmidle sa zastavia desiatky druhov
vtáctva a dodáva: „Zo sledovania
prenosu na kŕmidle nám môžu
záujemcovia zasielať svoje postrehy o zaznamenaných druhoch
či o dianí na kŕmidle. Priebežne
budeme aktualizovať zoznam
zaznamenaných vtáčích druhoch
na krmovisku.“
Zima a obdobie núdze núti vtáky
priblížiť sa bližšie k ľuďom.
Druhy, ktoré sú obyčajne veľmi
plaché, môžeme zahliadnuť takmer z bezprostrednej blízkosti.
Môžeme vtáky sledovať alebo
fotiť. Treba však dbať na bezpečnosť vtákov i ľudí. Kŕmidlá
treba umiestniť na bezpečné miesto s dostatočným priestorom na
odlet vtákov v prípade nebezpečenstva. Odporúča sa kŕmidlá
pravidelne čistiť a udržiavať v
dobrom stave. Kŕmidlá neumiestňujme ani blízko frekventovaných ciest a presklených plôch,
do ktorých by mohli vtáky pri
preletoch narážať. Všetky druhy
vtákov sú chránené, a preto nie
je možné ich chytať. Viac na informácií získate na www.vtaky.sk/
stranka/138
Ján Gúgh


18. december 2013

Počas podujatia Župné Vianoce sa návštevníkom predstavil aj slovenský folklór

Skupina Abba revival rezkým rytmom roztancovala publikum

Pani Zlatka Obadálová z Mestskej knižnice v
Stupave vyžrebovala výhercu poukazu v hodnote 30€ na podujatia MKIC Stupava v roku
2013. Výhercom je Pady Patrik Breitschaft.
Poukaz si môže vyzdvihnúť v kancelárii
MKIC, alebo na ktoromkoľvek podujatí
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Ku dňu XX. 9. 2013, pripravila Monika Vrábelová

Spoločenská kronika / Relax

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Zosobášili sa:

Lucia Malková

Andrej Kubík a Petra Solivarská

Adam Horváth

Ján Pavlačič a Petra Jablonická

Tichá spomienka na našich blízkych

Alica Farkašová
Gréta Sílešová

Zomreli:

Alexander Bačík

Ing. Dušan Alakša (1943)

Mia Šmahel

Matilda Darášová (1932)

Richard Žak

Žofia Belešová (1931)

Marko Pokrývka

Anton Sivák (1937)

Začiatok Adventu v Stupave
Štyri týždne pred sviatkom
Božieho narodenia sa začalo obdobie Adventu, ktorého začiatok
tento rok pripadol na nedeľu 1.12.
Toto obdobie je charakterizované
ako obdobie smútku, nádeje ale
aj veľkej radosti. V Stupave sme
začiatok tohto obdobia zahájili
slávnostne v stupavskom kostole
adventným koncertom, na ktorom
zaspieval miešaný spevácky zbor
Bel Canto zo Senca a ženský spevácky zbor Nevädza zo Stupavy.
Pri tejto slávnostnej príležitosti
pokrstili vdp. Mons. Felix Mikula
a primátor mesta Pavel Slezák
nové CD zboru Nevädza, ktoré
vyšlo pod názvom Stupavská

Nevädza – Piesne. Nájdeme na
ňom prierez súčasného repertoáru
zboru, ktorý obohatil svojím spevom aj sám dirigent Tomáš Šelc.
CD je venované všetkým stupavčanom a členky zboru veria, že
sa bude páčiť.
Po skončení koncertu bola pred
kostolom zapálená prvá sviečka na
adventnom venci. Celá slávnosť
bola ukončená podaním malého
občerstvenia,
ktoré
podával
primátor mesta Pavol Slezák.
Všetci prítomní sa v šere večera
rozchádzali v príjemnej atmosfére
a s božím požehnaním domov.


Aj keď odíde z tohto sveta
človek, ktorého sme milovali ,
spomienky tu zostanú navždy.
Dňa 3. 11. 2013 sme sa rozlúčili
s našim milovaným zosnulým
Stanislavom Slezákom.
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí prišli a spolu s nami ho odprevadili na jeho poslednej ceste,
tým, ktorí nám pomáhali znášať
najväčší žiaľ za ich ochotu a
krásne slová útechy.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a množstvo kvetinových
darov. Smútiaca rodina

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci
veľký žiaľ. Nepočuť už tvoje slovo,
ani žiaden hlas, ale v našich srdciach, zostávaš vždy pri nás.
Dňa 22.12.2013 uplynú už 3
dlhé roky čo nás opustil syn,
manžel a otecnám najdrahší
Pavol Vasek zo Stupavy.
S láskou spomínajú smútiaca
manželka s dcérami a ostatná
rodina.

Ľudmila Bílová

Na pritomnych jubilantov cakalo obcerstvenie a prijemna zabava v kruhu ostatnych
oslavencov

Poďakovanie

Deň po dni sa míňa v smutnom
kalendári,rok s rokom si podá
ruku zas,čas nezmazal vrásky
z našich tvária bolesť ukrytú
v nás.
Dňa 30. novembra 2013 si
pripomenieme 10.výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
otec, dedko a svokor
JOZEF TOMKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Odpočívaj v pokoji.

Prajem Vám krásne a
radostné Vianoce,
nech lásky, radosti i
pohody máte vždy dosť
a v roku 2014 nech
úspech, šťastie
a zdravie
stoja vždy po Vašom
boku.



Oľga Mózová
Poslankyňa MsZ v Stupave

17. novembra uplynú 3 roky
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička, babička a
prababička
Karolína Stankovská,
rod. Okruhlicová.
Venujme jej tichú spomienku,
smútiaci syn Štefan a Karol s
rodinami.

Dňa 14.1.2014 uplynie už 5
rokov, čo nás navždy opustil
manžel a otec
Jozef Volnár.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a syn s rodinou.

Dňa 30.12.2013 uplynie
41 rokov odkedy nás
opustil
Vojtech Slezák
ktorý tragicky zahynul vo
veku 44 rokov.
Kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku. S láskou
synovia.

Dňa 27.12.2013 uplynie rok ,čo
nás navždy opustil náš drahý
otec,svokor,dedko,pradedko
ROBERT PAVLAČIČ.
Kto ste ho poznali,venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú
deti s rodinami.
Čas plynie, smútok zostáva, tá
strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 12. decembra uplynie
už rok čo nás opustila naša
milovaná manželka, mama,
babka a sestra
Oľga Mezeyová.
S láskou spomína celá
rodina...

* Štefan Piaček - najstarší
futbalista Stupavy 80 rokov - 9.12.2013 *
Všetko najlepšie k životnému jubileu, veľa zdravia a šťastia v ďalších
rokoch života prajú bývalí
spoluhráči, MÚ Stupava a
športoví priatelia.

Vážená p. profesorka Erika Zemková, úprimne a zo srdca Vám gratulujeme k vymenovaniu
p. prezidentom SR za vysokoškolskú profesorku a prajeme veľa akademických úspechov na
započatej pedagogickej ceste. Rod. Holi

Dotácia z BSK
pre mesto Stupava

Mesto Stupava   požiadalo
o dotáciu  z Bratislavského samosprávneho kraja  v zmysle VZN
BSK č. 6/2012 a bolo úspešné.
Získali sme 6.000 €.  Vzhľadom
na nárast počtu prijatých detí
v materských školách bolo potrebné zabezpečiť aj   vybavenie
priestorov v materských školách
a uvedené finančné prostriedky
boli použité na tento účel. Jednalo
sa konkrétne   o nákup nábytku
-stolíky, stoličky, skrinky, molitanové
kocky,pohyblivého
mostu, lezeckej steny,   poličky,  
chladničky a mrazničky   do

školskej jedálne v MŠ.
Chceme sa týmto poďakovať
Bratislavskému samosprávnemu
kraju za uvedený nenávratný
príspevok,  ktorý prispel k zlepšeniu  vybavenia  priestorov našich  
materských  škôl.
Stupava 30.11.2013




Pavel S l e z á k
primátor mesta Stupava

Zabíjačka
Nic sa nebavit

Fšady razí česnek

Fčil friško enem obarit

Za pahnosti leze mráz

Berte škrabačky

Enem ju rezni sekerú

Jeden huavu

Porádne a ešče ráz

Druhý ocas

Nech piščí sviňa

Nech robota je vidzet po vás

Kolko sce
Za chvílu bude na desce
Nachystajte šnúrky

Nesmí ostat ani chúpeček
Pit možú enem stareček
Fčil šeci zabrat

Masci bude dosci

Dobrá je sviňa

Zavri chlév

Hore ju na rémy

Dávaj vajdlínek

Nó už je dobre

Chytaj krév

Nalej nalej mi

Ládujte pod koteu

Tý kočky sa mosá mochlat

Nech voda vre

nohama do kotua vodu

Na rémy mosá byt aspoň tré

Tam pújde obar s jelitama

Mozeček odnes kuchárkám Zostanú enem fotky
A dones flašku
A mastné talére

Paprče strčte do kýbla

Veliký vajdlín na bále

Nalej nám

Živica nech nigde nechýbá

Daj sem tú šňurku

Stáhneme krupón

Žádný pohárek

A dvíhaj čangále

A púlka ide na štoček

A aj suaniny
Šecko ide do kotua
Huava ladviny

To od tých jabúček
Má dobrých dvjestopadesát
Rozlej a dones aparát
Sviňa sa zežere

text: Jozef Moravčík Jakubo
vec: Hakáčové víno
spracovali: manželia Prokešoví
kresba: wiconápady

Salón Stupavských výtvarníkov
Na ďalšom ročníku Salónu
stupavských výtvarníkov sa
zúčastnila desiatka umelcov
žijúcich v našom meste. Prvá
streda v mesiaci december tak
patrila prezentácií výtvorov
občanov, ktorí sa realizujú
v umeleckej sfére.
Najmladším umelcom je Michal Slezák, študent Technickej
Univerzity v Bratislave. Venuje
sa fotografii a fotografike, a jeho
dielo „V korunách“ dokazuje, že
s fotoaparátom mu to ide naozaj
dobre. Narábať dobre s technikou však nie je len výsada mladých. Krásne fotky stupavskej
prírody prezentoval Ján Prokeš,
ktorý pri potulkách lesom a parkom vytvára momentky následne zvečnené na plátne, ako nám
predviedol na diele „Hromadzinky.“ Fotografia a užitá tvorba oslovila aj Danu Bleyovú.
Vytvorené snímky ozvláštňuje
vlastnou tvorbou, ako bolo vidieť
na diele „Akt.“ Klasickej maľbe
sa venuje Pavel Móza, výtvarník
v slobodnom povolaní, rovnako
ako predošlá umelkyňa Bleyová.

Ako vidieť Stupava sa môže popýšiť vysokým počtom umelcom s kvalitnou tvorbou

Na vernisáži predstavil dve diela,
obe olej na plátne, predstavujúce
slnečnú vílu a tri grácie. Oba obrazy vytvoril tento rok. Olej ale
i akryl a akvarel využíva vo svojej tvorbe Agneša Vavrinová,
ktorej výstavu si mohli Stupavčania tento rok už raz pozrieť. Dielam Vavrinovej dominujú živé
farby a motív prírody. Inšpiráciu

čerpá počas svojich ciest do slnkom zaliatych destinácií. Do obdobia letných popoludní návštevníkov preniesol jej obraz „Irisy.“
Kvetinový námet použila aj
Marie Darášová. Maľba „Hortenzie“ a „Strom“ pripomína aká
je príroda krásna a plná inšpirácii. Maľovať ale nemusí umelec
vždy len na plátno. V dobe ve-

decko-technického pokroku sa
nejeden výtvarník našiel v práci
s počítačom. Maľbe na osobnom počítači a grafike sa venuje
Gabriela Mészárosová. Expresívne diela „Červená a čierna“,
či „Snehová búrka v marci“ sú
dôkazom, že  pri dobre zvládnutej práci s technikou je výsledok
potešením pre oko. V maminých

šľapajach sa rozhodol kráčať
syn, Michal Mészáros. Bývalý
študent Filmovej a Televíznej
fakulty VŠMU v Bratislave predviedol dokonalosť detailov v diele „Valparaiso slum“. Do detailov prepracované maľby viseli
na stenách pri menovke Adriana
Hasonová. Umelkyňa sa venuje aj grafike, nástennej maľbe či
návrhom a tvorbe odevov. Obraz
„Bez názvu“ ponúka stále nové
a nové odhalenia, čo všetko sa
autorke podarilo zakomponovať
do jedného výtvoru. Ako jediná
sa prezentovala plastikou v kombinácii s paverpolom Renáta
Hornová. Ako vyzerá mix týchto
dvoch techník si mohli návštevníci vernisáže pozrieť na obraze
„Predstava o vetre.“ Salón stupavským výtvarníkov opäť ponúkol nazrieť pod pokrievku jej
obyvateľov s citom výtvarníka
v srdci. Je príjemné sledovať, že
v meste tvoria talenty, ktoré šíria
dobré meno Stupavy. 
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