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Podujatie "Malí prírodovedci" organizovalo
počas jarných prázdnin MKIC Stupava
v spolupráci s OZ Envirosvet
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Malacky
Lozorno

U NÁS NAKÚPITE:

POSKYTUJEME:

– stavebný materiál
– hutnícky materiál (pásovina,
jakle, plechy, trubky, ...)
– kanalizačné systémy z PVC
(rúry, drenážne a vodovodné
hadice)

– realizáciu stavieb na kľúč, poradenstvo
– strih a ohyb betonárskej ocele podľa
projektu
– armovacie, zámočnícke a stolárske práce
– elektroinštalačné a vodoinštalačné práce
(ÚK, voda, plyn)
– dovoz štrku a piesku
– autodopravu
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STUPAVA

Záhorská Bystrica
Bratislava

hutnícky materiál

STAVEBNINY KRAJN • Stupava, Malacká cesta 39 (areál Zelený dvor); tel.: 0917 435 247
• Lakšárska Nová Ves 465 (smer – pumpa Jurki); tel.: 0917 622 472

e-mail: krajn@krajn.sk
www.krajn.sk

spravodajstvo

O čom rokovali poslanci
Primátor mesta Stupava zvolal
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa konalo vo štvrtok 25. februára t.r.
Poslanec Gustáv Beleš navrhol
doplniť do programu samostatný bod Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok
2010 v položke Dotácie na vývoz
splaškov. Návrh poslanci prijali
a tento bod bol zaradený ako
bod programu č. 12.
Druhý návrh Gustáva Beleša
o zrušení uznesenia z 30. 4. 2009
o spolufinancovaní mestskej zóny – Juh, pán Beleš po diskusii
stiahol.
Poslanci schválili nasledovný
program rokovania: Otvorenie,
Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, Kontrola uznesení, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava o územnom
pláne mesta Stupava – zmena
a doplnok č. 2/2007 – návrh, Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/1994 o vytváraní
životného prostredia na území
mesta Stupava – návrh, Všeobecne záväzné nariadenie mesta
o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času o usmerňovaní
obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Mesta Stupava –
návrh, Územný plán zóny Stupava – Kopce, zadanie - informácia,
Správa hlavnej kontrolórky z kontroly dodržiavania VZN o reklame, Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vybavovania sťažností pri riešení opodstatnených
sťažností v 1. polroku 2009,
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej finančnej kontroly účinnosti efektívnosti vynaložených
prostriedkov na kamerový systém, Návrh odmien pre primátora
a hlavnú kontrolórku, Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia, Záver.
Mestské zastupiteľstvo
v Stupave zobralo na vedomie:
1. vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava s termínom plnenia február 2010
2. stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave podľa §
25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov č.j. A/2009/
2422/JMI zo dňa 23.11.2009
k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN mesta Stupava – zmena a doplnok č.1/2007
3. správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN
mesta Stupava – zmena a doplnok č.1/2007
4. správu hlavnej kontrolórky

z kontroly dodržiavania VZN o reklame
5. správu hlavnej kontrolórky
z kontroly vybavovania sťažností
pri riešení opodstatnených sťažností v 1. polroku 2009
6. správu hlavnej kontrolórky
z vykonanej finančnej kontroly
účinnosti efektívnosti vynaložených prostriedkov na kamerový
systém
7. rozhodnutie Ing. Ľubomíra Žiaka, že sa vzdáva odmien za štvrtý
štvrťrok 2009
Mestské zastupiteľstvo
schválilo
1. územný plán mesta Stupava–
zmena a doplnok č.1/2007
2. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN mesta Stupava –
zmena a doplnok č. 1/2007
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 2/2010 zo
dňa 25. 2. 2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta
Stupava – zmena a doplnok č.1/
2007)
4. Dodatok č. 2, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 21/1994 o vytváraní životného prostredia na území mesta Stupava
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 3/2010
o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času o usmerňovaní
obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Mesta Stupava
s prijatými pripomienkami
6. zadanie pre územný plán zóny
Stupava – Kopce, čistopis II/2010
pre funkčné plochy F3 – D – 2, F1
– D – 2, F1 – D – 4
7. vyhodnotenie pripomienok
k zadaniu pre územný plán zóny
Stupava – Kopce pre funkčné
plochy F3 – D – 2, F1 – D – 2, F1
– D – 4.
8. návrh na vyplatenie odmeny
hlavnej kontrolórke za IV. štvrťrok
2009 vo výške 30% v zmysle dôvodovej správy
Mestské zastupiteľstvo
menovalo
1. na návrh primátora mesta Ing.
Ľubomíra Žiaka štvorčlennú komisiu pre financovanie dodatočne vykonaných prác na dostavbe
tréningovej športovej haly v roku
2010 v zložení Karol Janata, Ing.
Roman Vigh, Miroslav Foltín
a František Lachkovič
2. Ing. Mareka Petráša, bytom S.
Chalúpku, Stupava za člena komisie životného prostredia.
Mestské zastupiteľstvo uložilo

1. prednostke úradu zapracovať
nový Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach do VZN č. 1/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta
Stupava
2. prednostke úradu vypracovať
návrh na zmenu programového
rozpočtu na rok 2010 v kapitole

Dotácie na vývoz splaškov
Mestské zastupiteľstvo
poverilo
1. primátora mesta Ing. Ľubomíra Žiaka k podpísaniu Dodatku č.
1 medzi spoločnosťou SP PLUS,
s.r.o. a mestom Stupava v rozsahu finančných prostriedkov stanovených a odporučených komisiou
/podľa msú/

Ako vybavili sťažnosti
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 25. februára poslanci prerokovali Správu z kontroly vybavovania sťažností pri riešení
opodstatnených sťažností v roku 2009, v zmysle § 15 ods.3 VZN
č.1/2001 – o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Stupava. Materiál vypracovala a predkladala hlavná kontrolórka mesta Ing. Katarína Tomkovičová.
Cieľom kontroly bola kontrola určiť, či v tomto prípade sa jednadodržiavania postupov pri prijí- lo o prevádzkovanie autodielne,
maní, evidovaní, vybavovaní alebo nie. Mesto Stupava odposťažností fyzických a právnic- ručilo sťažovateľovi, aby sa
kých osôb a vybavovaní petícii v zmysle § 4 zák. č. 40/1964 Zb.
v zmysle VZN č. 1/2001, v pod- domáhali ochrany na príslušnom
mienkach mesta Stupava. Pred- súde. Predmetom druhej petície
metom kontroly bolo tiež plnenie bol nedostatok miest materských
opatrení prijatých na nápravu, školách, žiadajú o zmobilizovaresp. odstránenie zistených ne- nie všetkých prostriedkov a síl na
dostatkov a príčin ich vzniku pri okamžité riešenie situácie. Sťažopodstatnených sťažnostiach, nosť bola riešená v spolupráci
smerujúcich k ochrane práv, kto- s vedúcim výstavby a životného
rých sa občania prostredníctvom prostredia. Z prešetrenia petície
sťažností domáhali. V kontrolova- boli prijaté opatrenia: Me-sto Stunom období - v prvom polroku pava pripravilo a realizovalo nad2009, bolo zaevidovaných trid- stavbu pavilónu č. 2 v MŠ na ul.
saťpäť sťažností a dve petície. Zo Marcheggská v rámci rekonzaevidovaných sťažností, bolo štrukcie havarijného stavu streštrinásť opodstatnených a osem- ného plášťa, kapacita sa zvýšila
násť neopodstatnených. Pred- o 20 detí. Mesto Stupava sa nanostka úradu požiadala pri rie- ďalej venuje problematike materšení, na posúdenie ich opodstat- ských škôl a pôsobí aj na jednenosti a na vybavenie, nasledo- notlivých investorov, aby v rámci
vné odborné útvary mesta: - od- svojej výstavby hľadali možnosti
delenie výstavby a životného vystaviť priestor na zriadenie
prostredia a referát sociálnych materskej školy priamo v lokalite
vecí, rodiny, školstva a športu výstavby.
a podnikateľskej činnosti. Sta- Hlavná kontrolórka vo svojej
vebnému úradu boli postúpené správe uviedla, že zisteným netri sťažnosti, v spolupráci s mest- dostatkom je nedodržanie 30
skou políciou boli vyriešené tri dňovej lehoty na vybavovanie
sťažnosti.
sťažností (v troch prípadoch). PoNa mestský úrad bola doručená dľa zákona § 13 zákona 152/
petícia obyvateľov na Marcheg- 1998 Z.z. o sťažnostiach je prísgskej ulici, ktorí protestovali proti lušný orgán verejnej správy poprácam, ktoré podľa nich vyka- vinný prešetriť sťažnosť do 30 dní
zujú znaky autoservisu a sú vy- odo dňa, keď mu bola sťažnosť
konávané v nehnuteľnosti. Mesto doručená. Ak si vybavenie sťaž17.7.2009 urobilo obhliadku na nosti vyžaduje súčinnosť iného
danej nehnuteľnosti, prešetrilo orgánu verejnej správy je povinskutočnosť prevádzky. Z preše- ný vybaviť sťažnosť najneskôr do
trenia bolo zistené, že pán K. nie 60 dní odo dňa, keď mu bola doje zapísaný v živnostenskom re- ručená. O každom predĺžení legistri a tvrdí, že na danej adrese hoty na vybavenie a o dôvodoch
nepodniká. Stanovisko Mesta predĺženia je orgán verejnej
Stupava je jednoznačné, že na správy povinný písomne upovedanej prevádzke nie je možné domiť sťažovateľa bez zbytočnéprevádzkovať autodielňu, zvlášť ho odkladu. Zároveň upozornila,
nie bez potrebných stanovísk že od 1. februára 2010 nadobudotknutých orgánov štátnej sprá- dol platnosť nový zákon o sťažvy. Napriek tomu bolo sporné nostiach č.9/2010 Z.z. a odporu-
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spravodajstvo
čila, aby VZN č. 1/2001 bolo
v súlade so zákonom novelizované. Poslanci vzali správu na
vedomie a prijali konkrétne opatrenia k náprave nedostatkov.

Opýtali sme sa...
Ing. KatarínyTomkovičovej
hlavnej kontrolórky mesta
Ppzv: Občania využívajú možnosti zákona – podávajú sťažnosti aj
petície, teda uplatňujú svoje práva, ktoré im garantuje zákon. Od
februára vstúpil do platnosti nový
zákon o sťažnostiach. V čom spočívajú najdôležitejšie zmeny v porovnaní s doterajšou praxou.
Ing. Tomkovičová: Napriek tomu,
že so zákonom pracujem, nie
som kompetentná zákon a jeho
ustanovenia vykladať. Chcela by
som upozorniť na niektoré zmeny, ktoré zákon prináša. Ide najmä o odlišné vymedzenie príslušnosti na vybavenie sťažnosti,
odlišný postup orgánov verejnej
správy pri doručení podaní, ktoré
nie sú sťažnosťami, podľa zákona o sťažnostiach, možnosť použiť kópiu pri vybavovaní utajených sťažností, vrátenie nepríslušne podanej utajenej sťažnosti
orgánom verejnej správy sťažovateľovi, ktorý požiadal o jej utajenie, spresnenie príslušnosti na
vybavenie sťažnosti smerujúcej
proti vedúcemu orgánu verejnej
správy a zmena v príslušnosti na

vybavenie sťažnosti proti orgánu
územnej samosprávy, pričom pri
výkone samosprávnych funkcií
sa zákon o sťažnostiach použije
primerane. Čo sa týka podávania
sťažností zákon ukladá: povinné
náležitosti sťažnosti, pričom ich
neuvedenie má za ná-sledok
odloženie sťažnosti, a umožňuje
podať žiadosť faxom alebo elektronickou poštou, podať sťažnosť
prostredníctvom zástupcu na podanie sťažnosti. Pri vybavova-ní
sťažností ide o zmenu vo vyjadrení lehoty v pracovných dňoch
a počítaní lehôt a možnosť predĺžiť aj 60-dňovú lehotu na vybavenie sťažností a umožňuje predĺžiť
lehotu na poskytnutie spolupráce sťažovateľom na základe žiadosti orgánu verejnej správy, ktorej neposkytnutie má za následok odloženie sťažnosti. Zákon
prináša zmeny aj pri hodnotení
a kontrole riešenia sťažností podrobnejšie upravuje prijímanie
opatrení a predkladaní správ
o ich prijatí a o ich splnení. Prináša nové ustanovenia o vybavení
opakovanej sťažnosti, sťažnosti
proti vybaveniu sťažnosti a proti
odloženiu sťažnosti, rieši kontrolu vybavovania sťažností prostredníctvom vnútornej kontroly,
ukladanie poriadkových opatrení
vo vzťahu k orgánom verejnej
správy, nie vo vzťahu k zamestnancom tohto orgánu.
-ps-

Prečo zmizli niektoré reklamy
Na základe plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2009 HK Ing.
Tomkovičová vykonala kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) mesta Stupava č. 4/2007 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta. Správu
o dodržiavaní spomínaného VZN predniesla na zasadnutí mestského
zastupiteľstva vo štvrtok 25. februára.
V roku 2008 bola vykonaná inventarizácia reklamných, informačných
a propagačných tabúľ kde sa zistilo, že zariadenia umiestnené na stĺpikoch a na rôznych konštrukciách, ktoré sú umiestnené v meste Stupava, sú väčšinou nelegálne, teda bez platného povolenia vydaného
Mestom Stupava. Podľa VZN č. 4/2007 o umiestňovaní informačných,
reklamných a propagačných zariadení v čl. 9 ods. 1 mesto Stupava
ukladá daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN mesta
Stupava č. 6/2008 o miestnych daniach a to: a/ 0,39€/m2/deň v centre mesta., b/ 0,26€/m2/deň mimo centra mesta. Dňa 15. júna 2009
boli spracované výzvy na dodatočné legalizovanie alebo odstránenie
nelegálne umiestnených reklamačných, informačných či propagačných tabúľ. Vlastníci reklamných, informačných či propagačných tabúľ, mali možnosť do 30 dní predložiť oddeleniu výstavby fotokópiu
povolenia alebo podať žiadosť o dodatočné legalizovanie reklamných
tabúľ alebo odstrániť nelegálnu reklamu. Vlastníkom reklamných zariadení, ktorí nezdokladovali a nepodali žiadosť na oddelení výstavby
o dodatočné legalizovanie, reklamné zariadenie odstránil MsPTS.
Náklady spojené s odstránením reklamných zariadení budú hradiť
vlastníci reklamných zariadení. Následne 15. januára 2010 bola vykonaná nová inventarizácia. Bolo zistených ďalších 23 nelegálnych reklamných a propagačných zariadení. Vlastníkom nelegálnych reklamných a propagačných zariadení boli zaslané výzvy na dodatočné legalizovanie alebo odstránenie nelegálne umiestnených reklamných,
informačných či propagačných tabúľ.Vlastníci reklamných, informačných či propagačných tabúľ, majú možnosť do 30 dní predložiť oddeleniu výstavby fotokópiu povolenia, podať žiadosť o dodatočné legali-

Informácia pre užívateľov miestnej
komunikácie na ul. Železničná v Stupave
Mesto Stupava týmto informuje všetkých používateľov miestnej komunikácie na ulici Železničná o pripravovanej zmene dopravného
značenia.
V rámci pripomienok bývajúcich na vyššie menovanej ulici a rozhodnutia dopravnej komisie mesta Stupava, bude od 1. 4. 2010 vykonaná zmena dopravného značenia na predmetnej ulici v tom, že tu bude osadené dopravné značenie obmedzujúce prejazd vozidiel
o hmotnosti nad 3,5t v čase od 22.00 hod do 5.00 hod.
Týmto Vás, ako užívateľov komunikácie a prevádzkovateľov nákladnej dopravy na pripravovanú zmenu vopred upozorňujeme, aby ste
v rámci svojej prevádzky mali čas zapracovať pripravovanú zmenu
do svojho harmonogramu prepravy, prípadne s touto skutočnosťou
oboznámiť všetky subjekty využívajúce Váš areál v rámci nájomných
zmlúv.
Ing. Ľubomír Žiak, primátor mesta Stupava

zovanie reklamných tabúľ alebo odstrániť nelegálnu reklamu, ak tak
neurobia Mesto Stupava v spolupráci MsPTS zabezpečí odstránenie
nelegálnych tabúľ na náklady vlastníka. Z hľadiska výkonu ustanovení
zo strany mestského úradu nebolo zistené porušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 4/2007 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta
a nedostatky boli v priebehu kontroly odstránené.
(podľa msú)

výkup a predaj
motorových vozidiel
predaj náhradných dielov,
olejov, mazív, autokozmetiky
Odahová služba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP

kontajnerová preprava do 3,5t
prenájom kontajnerov

Chránené pracovisko

(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

Už je tomu skoro jeden rok ako začal v našom meste fungovať kamerový systém. V rámci tohto systému bolo vytvorené chránené pracovisko pre občanov so ZŤP. Zásluhu na tom, že i v našom meste sa vytvorilo takéto chránené pracovisko, má náš spoluobčan pán Peter Valovič, ktorý napomohol pri vypracovávaní podkladov potrebných na
zriadenie pracoviska za pomoci pána Ing. Ivana Číža z Inštitútu pre
pracovnú rehabilitáciu, Bratislava.
Za to patrí pánovi Valovičovi vďaka.
MsÚ Stupava

Hlavná ulica 9/21
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/ 6593 5555
mobil: 0903/ 462 782
e-mail: grauto@grauto.sk
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predaj pneumatík a PNEUSERVIS
požièovòa prívesných vozíkov
pieskovanie okien “CAR CODE”
predaj LPG na ÈS
výmena PB f¾iaš
Uzatváranie povinného zmluvného poistenia
a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni GROUPAMA

spravodajstvo
sa osvedčil, čo sa týka čistoty vytriedeného odpadu, ako najlepší
spôsob. Kontajnerový systém je anonymný a preto si mnohí dovolia
zneužiť kontajnery na bezplatnú likvidáciu svojho odpadu všetkého
druhu.

Okienko separovaného zberu
Ročné vyhodnotenie výsledkov separácie jednotlivých zložiek
rok 2009
V roku 2009 sa v meste Stupava odovzdalo na ďalšie zhodnotenie
alebo zneškodnenie v rámci separovaného zberu komunálneho
odpadu spolu 234 270 kg odpadu, z toho:
134 500 kg papiera a lepenky,
67 380 kg skla,
15 000 kg opotrebovaných pneumatík,
6 500 kg tetrapakových obalov,
3 020 kg plastov,
2 520 kg vyradených el. zariadení bez obsahu nebezpeč. častí,
2 080 kg vyradených el. zariadení s obsahom nebezpeč. častí,
1 330 kg vyradené zariadenia obs. chlórfluórované uhľovodíky,
1 170 kg obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok,
610 kg olovených batérií,
160 kg olejov a tukov
Na jedného obyvateľa pri počte obyvateľov 10 010 (prihlásení ako
platcovia za odpady v 2009) pripadlo za rok 2009 – 23,40 kg odovzdaného vyseparovaného odpadu.
Odberateľmi pre jednotlivé komodity v roku 2009 boli: Papier – KOLEKO spol. s r.o., Agátová 22, 841 07 Bratislava, Papier, sklo - .A.S.A.
Slovensko, Bratislavská 18, 900 51 Zohor, Tetrapakové obaly - Kuruc
Company spol. s r.o., Nitrianska 59, 941 01 Šurany, Plasty – SLEDGE SLOVAKIA s.r.o., Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo, Kovové obaly – Milan Barcaj, Záhumenská 770/9, 900 31 Stupava (Zberné suroviny - Devínska cesta), Pneumatiky - V.O.D.S. a.s. Podnikateľská 2, 0404 17 Košice –Barca, Akumulátory a batérie - MACH Trade
s.r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď, Nebezpečný odpad, elektroodpad,
opotrebované oleje, pneumatiky – Marius Pedersen a.s., Súvoz 1,
912 50 Trenčín, prevádzka: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, Vyradený elektroodpad - AUTO-AZ, s.r.o., Bratislavská 20, 900 51 Zohor
Odvoz papiera a lepenky f. KOL-EKO s.r.o. vykonávala do augusta
2009. Od augusta do novembra 2009 sa papier vyvážal do Zohoru
za pomoci dopravy p. Barcaja – zberné suroviny. Od novembra sa
na vývoz papiera používa doprava .A.S.A. Zohor, pretože v Zohore
prerábajú zberný dvor – triediace stredisko a papier sa vozí do Bratislavy. Sklo, sklené črepy sa odvážajú vlastnými veľkoobjemovými
kontajnermi do Zohoru – čiže využívame vlastnú dopravu. Tetrapakové obaly sa lisujú do balíkov a následne sa objedná odvoz u odberateľa. Plastový odpad sa triedi a lisuje. Po nalisovaní určitého
množstva balíkov sa objedná auto odberateľa. Na odber opotrebovaných pneumatík sa po nazbieraní dostatočného množstva objednáva auto u odberateľa. Nebezpečný odpad ako farby, laky, oleje, tuky a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky a žiarovky, ale aj elektroodpad a pneumatiky sa zbierajú 2x do roka podľa
zberového kalendára, kedy odberateľ pristaví skriňové auto na určené miesto v meste - ul. Mlynská a obyvatelia tam odovzdávajú tento
odpad. Na bývalej skládke Žabáreň – zbernom mieste je umiestnený
eko kontajner, kde sa priebežne zbiera elektr. šrot. Po naplnení si
odberateľ jeho obsah odvezie. Batérie sa uskladňujú do prepraviek
odberateľa, ktoré sú tiež umiestnené na bývalej skládke Žabáreň –
zbernom mieste a po ktoré si odberateľ sám príde.
Za množstvo odovzdaných komodít – sklo, plasty, kovové obaly
a batérie odberatelia platia mestu dohodnutý poplatok. Za papier,
opotrebované pneumatiky, tetrapaky a elektroodpad sa nevypláca
žiadna suma. Za odber nebezpečného odpadu mesto platí odberateľovi dohodnutý poplatok.

Upozornenie
Vzhľadom na stále sa meniaci dopyt trhu na rôzne druhy plastového
odpadu, mesto má momentálne problém s odbytom polystyrénového odpadu. Oznamujeme preto všetkých obyvateľov, že mesto ruší
zber plastov polystyrénového druhu, ktorý odteraz môžu dávať do
nádob na komunálny odpad.

Zberný dvor
Opätovne pripomíname občanom, že v areáli skládky v Stupave na
Mierovej ulici, ktorej prevádzka skončila 15.7.2009 je vytvorený zberový dvor. Tento dvor slúži obyvateľom s trvalým pobytom v Meste
Stupava. Bezplatne sa tu môžu odovzdávať nasledovné druhy odpadov: Sklo, Papier, Tetrapaky, Plasty, Batérie a akumulátory, Pneumatiky, Elektroodpad, Odpad zo zelene, Drobný stavebný odpad –
čistá stavebná suť, tehly, obkladačky, omietka, murivo, kváder, záchodová misa, umývadlo, zárubňa, dvere – odpad nesmie obsahovať drevo a plasty. Tento druh odpadu predstavuje odpad z prerábania, opravy bytu, domu. Max 1 prívesný vozík do mesiaca na jednu
adresu, nie na osobu.
Nadrozmerný, veľkoobjemový komunálny odpad – nábytok, koberce... max 500 kg za 1 mesiac na jednu adresu, nie na 1 osobu – nábytok musí byť rozobraný, uložený na čo najmenší objem.
Otváracie hodiny na zberovom dvore:
Pondelok – Piatok:
7:00 – 11:30
Sobota:
8:00 – 11:30

12:30 – 15:30
12:30 – 16:30

Občan sa musí pri privezení odpadu prihlásiť pracovníkovi na zberovom dvore. Pri odovzdávaní odpadu sa musí občan preukázať občianskym preukazom. Všetky odpady sa musia odovzdať za prítomnosti pracovníka zberného dvora.
Prosíme, využívajte tento zberný dvor a neukladajte odpad vedľa
kontajnerov na zem!!!
Po uzatvorení skládky v Stupave sa zvýšil výskyt nelegálnych skládok v prírode v okolí Stupavy. Veľa vecí, ktoré tvoria tieto skládky sa
môžu bezplatne odovzdať na zbernom dvore – pneumatiky, chladničky ale aj stavebný odpad.
Neznečisťujte prírodu ale využívajte zberný dvor na bezplatné odovzdanie odpadu!!!
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

Miestny poplatok

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na území mesta Stupava na rok 2010
Poplatok za odpady sa skladá z nákladov na skládkovanie odpadu
a z nákladových položiek, ktoré súvisia s odpadom.
Dňa 5.11.2009 na zasadaní mestského zastupiteľstva boli pre výpočet výšky poplatku schválené nasledujúce položky (zákonom oprávnené): Vývoz kontajnerov - mestské cintoríny, Údržba mestských
cintorínov bez náradia, Likvidácia divokých skládok
Zvoz komunálneho odpadu, Vývoz odpadu záhradkári, Pristavenie
a vývoz VOK (veľkoobjemové kontajnery), Zvoz separovaného odpadu, Prevádzka strediska separovaného zberu, Opravy kontajnerov,
Kontajnery na separovaný odpad, Zametanie miestnych komunikácií, Údržba dažďových vpustí a čistenie naplavenín, Vývoz odpadu
z čistenia mesta a z mestskej zelene, Údržba mesta - práce bez náradia, Poplatok za uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z obce na skládku, Poštovné na rozosielanie platobných výmerov, ktorými sa miestny poplatok vyrubuje
Súčet spomínaných nákladových položiek sa vydelí počtom obyvateľov. Od súčtu sa odráta príjem za odpredaj vyseparovaných komodít a príjem z recyklačného fondu, ďalej predpis pre právnické
osoby, pretože oni majú množstvový zber, t.j. zaplatia za množstvo
odpadu, ktorý skutočne vyprodukujú a odrátajú sa ešte mimo stu-

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem, aby navštívili triediace stredisko a sami sa presvedčili čo všetko sa nachádza medzi vyseparovaným odpadom. Niektorí stavebníci využívajú kontajnery určené
na separovaný odpad na uloženie, resp. zbavenia sa stavebného
materiálu, iní ich používajú na vyhodenie komunálneho odpadu
a nájdu sa aj takí, ktorí tam vyhodia uhynuté zviera, či kosti a to hneď
celú tašku. Neprajem vám byť vtedy prítomní pri triedení odpadu,
keď kvôli zápachu, pracovníci musia opustiť miesto triedenia, prípadne im príde nevoľno.
Vrecový systém triedenia, ktorý je zavedený pri rodinných domoch
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spravodajstvo
pavskí záhradkári, pretože ich poplatok sa vyráta ako alikvotná časť
od poplatku obyvateľov, keďže sa nezdržujú na území Stupavy 365
dní v roku.

Náklady na zneškodňovanie, skládkovanie odpadu:
Cena za skládkovanie komunálneho odpadu na skládke .A.S.A.
Zohor je 28,215 €/t + DPH + zákonný poplatok obci
Predpokladané množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného
z mesta Stupava v roku 2010 je 5 000 t.
Zákonný poplatok obci závisí od počtu druhov odpadov, ktoré sa
v meste Stupava triedia. Zákonný poplatok obci je v prípade mesta
Stupava 4,979 €/t. Celková ročná suma za zneškodnenie odpadu:
192 774,25 €.

Predpokladaný príjem za rok 2010 z RF: 8 500 €
Spolu: 11 000 €
Výpočet miestneho poplatku:
192 774,25 + 263 30,40 = 456 078,65 – 11 000 – 84 017 – 4 457
= 356 604,64 / 10 010 = 35,625 €
Vysvetl.: 192 774,25 € - suma za skládkovanie komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu
263 304,40 € - celková suma nákladových položiek
11 000 € - príjmy za odpredaj vyseparovaných komodít + RF
84 017 € – predpis pre právnické osoby
4 457 € - predpis pre mimo stupavských záhradkárov
10 010 – počet obyvateľov evidovaných ako platcov za odpady

Ďalšie náklady:
Vývoz kontajnerov - mestské cintoríny: 2 550 €
Údržba mestských cintorínov bez náradia: 1 200 €
Likvidácia divokých skládok: 5 000 €
Zvoz komunálneho odpadu: 99 000 €
Vývoz odpadu záhradkári: 4 000 €
Pristavenie a vývoz VOK: 6 000 €
Zvoz separovaného odpadu: 27 000 €
Prevádzka strediska separovaného zberu: 45 000
Opravy kontajnerov: 500
Kontajnery na separovaný odpad: 10 000 €
Zametanie miestnych komunikácií: 20 000 €
Údržba dažďových vpustí a čistenie naplavenín: 3 500
Vývoz odpadu z čistenia mesta a z mestskej zelene: 20 000 €
Údržba mesta - práce bez náradia: 17 000
Poštovné na rozosielanie platobných výmerov: 2 554,40 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu: 263 304.40 €

Počet obyvateľov nad 75 rokov a občania s preukazom ZŤP je 542
ľudí (stav k 30.10.2009), ktorí majú 50 % úľavu z výšky miestneho
poplatku.
ZHRNUTIE:
Pri výpočte výšky poplatku za odpady na rok 2009 sa predpokladalo,
že sa na skládku spoločnosti .A.S.A. v Zohore bude komunálny odpad vyvážať od 1.1.2009. Skládka v Stupave však bola v prevádzke až
do 15.7.2009, čiže do Zohoru sa vyvážalo až po tomto dátume. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť oproti výpočtu miestneho poplatku na
rok 2009 došlo v roku 2009 k úspore o zhruba 66 388 € z vyzbieraných poplatkov za odpady. Táto usporená suma sa odrátala z výšky
miestneho poplatku na rok 2010 a potom miestny poplatok na rok
2010 vychádzal 28,99 €.
Aj napriek tejto skutočnosti, poslanci Mestského zastupiteľstva v Stupave nezmenili výšku poplatku za odpady na rok 2010 oproti roku
2009 a teda poplatok ostáva nezmenený 24,89 € na osobu za rok.
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

Predpokladaný príjem za rok 2010 za vyseparované množstvá:
2 500 €

Mesto schvaľuje prevádzky a prevádzkový čas
Mestské zastupiteľstvo v Stupave dňa 25. 2. t.r. schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) Mesta Stupava č.3 /2010 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Mesta Stupava. Nariadenie určuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, (ďalej len "podnikatelia").
Každý predávajúci a poskytovateľ služieb je povinný prevádzkareň
zvonku viditeľne označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom registri alebo inom príslušnom registri.
Každý predávajúci, poskytovateľ Čas predaja a prevádzkový čas
služieb je povinný nahlásiť otvo- v prevádzkach poskytujúcich
renie respektíve zriadenie pre- služby je stanovený a záväzný
vádzky na území Mesta Stupava pre všetky prevádzky na území
písomne na Mestskom úrade Mesta Stupavy, pričom Mesto
v Stupave minimálne 30 dní pred Stupava vychádza z maximálne
jej otvorením. Mesto Stupava vy- pružnej doby, za účelom uspokodá písomné vyjadrenie k zriade- jenia potrieb obyvateľov mesta,
niu alebo otvoreniu prevádzky do ako aj požiadaviek podnikateľov.
30 dní odo dňa doručenia ozná- Zmenu prevádzkových hodín
menia.
v súlade s týmto VZN je podnikateľ povinný bezodkladne píPredajný a prevádzkový čas
somne oznámiť na mestskom
V zmysle tohto VZN sa predajný úrade v Stupave.
čas v obchodných prevádzkach Primátor mesta Stupava je oprávurčuje pre všetky dni, vrátane nený, zohľadňujúc pri tom miestsobôt, nedelí a sviatkov od 6.00 ny verejný záujem a oprávnené
do 22.00 hod.
požiadavky jednotlivých subjekPrevádzkový čas v prevádzkach tov, určiť čas odlišne od tohto
poskytujúcich služby sa určuje Všeobecne záväzného nariadev pondelok až štvrtok od 6.00 do nia po odsúhlasení mestským
22.00 hod, v piatok a v sobotu od zastupiteľstvom. Výnimky sa po6.00 do 24.00 hod a v nedeľu i vo voľujú individuálne na základe písviatok od 6.00 do 22.00 hod.
somnej žiadosti. Výnimky z tohto

Všeobecne záväzného nariadenia budú povolené rozhodnutím
v správnom konaní podľa zákona
č. 71/1976 Zb. o správnom konaní. Podnikateľ je povinný prevádzkareň prevádzkovať tak, aby
dôsledky z nej nenarúšali čistotu,
verejný poriadok a nočný pokoj
v meste. V prípade závažného
porušovania v súvislosti so
znečisťovaním verejného priestranstva, rušením nočného pokoja, porušovania verejného poriadku a poškodzovania životného
prostredia činnosťou prevádzkarne, môže Mesto Stupava upraviť
povolený prevádzkový čas alebo
čas predaja z vlastného podnetu
rozhodnutím, pričom bude postupovať v zmysle zákona č. 71/
1967 Zb. o správnom konaní.
Jednorazové predĺženie
Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času alebo
času predaja prevádzkarni z dôvodu konania neverejnej - uzatvorenej spoločenskej akcie, ktorej návštevníci sú individuálne určení, sa podáva na Mestskom
úrade v Stupave minimálne 10
pracovných dní pred konaním
akcie. Po preskúmaní žiadosti vydá mesto Stupava písomné sta-
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novisko najneskôr v deň konania
akcie.
Verejné kultúrne podujatia pre
individuálne neurčených návštevníkov - koncerty, hudobné
a tanečné produkcie, tanečné
zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, sa môžu uskutočniť len v rámci prevádzkového
času stanoveného Mestom Stupava s týmito výnimkami:
• akcie organizované Mestom
Stupava alebo pod záštitou Mesta Stupava
• akcie konajúce sa 31. decembra (Silvester), vo fašiangovom
období, hodová a Katarínska zábava
• prevádzky mimo obytného
územia Mesta Stupava, ktoré
majú povolenú dlhšiu prevádzkovú dobu. Prevádzky, ktoré nemajú povolenú výnimku nad rámec
tohto Všeobecne záväzného nariadenia, sú povinné pri organizovaní verejného kultúrneho podujatia pre individuálne neurčených
návštevníkov - koncerty, hudobné a tanečné produkcie, tanečné
zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, požiadať minimálne 10 pracovných dní pred
konaním akcie o povolenie
(pokračovanie na str. 6)

rôzne

Mesto schvaľuje...
(dokončenie zo str. 5)
jednorazového predĺženia prevádzkového času a času predaja. Po preskúmaní žiadosti vydá
mesto Stupava písomné stanovisko najneskôr v deň konania
akcie.
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území Mesta
Stupava, vykonávajú: mestská
polícia, poslanci MsZ Mesta Stupava v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
noviel (§ 25 ods. 3 písm. d/ a e/),
hlavný kontrolór Mesta Stupava,

poverení pracovníci Mestského
úradu v Stupave. Porušenie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
ako priestupok proti poriadku
v správe alebo ako porušenie
Všeobecne záväzného nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Zamestnanci Mestskej polície v Stupave
sú oprávnení za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu
v blokovom konaní do výšky 33,€ v zmysle zákona č. 372/1990

Zb. v znení neskorších predpisov. Primátor mesta môže
v správnom konaní uložiť podnikateľovi pokutu do výšky
6638,- €, ak podnikateľ poruší
nariadenie mesta podľa § 13 ods.
9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kedy nadobúda účinnosť?
Rozhodnutia Mesta Stupava
a súhlasy Mestského úradu
v Stupave o prevádzkovej dobe
vydané pred účinnosťou tohto
VZN sa považujú za vydané
v súlade s týmto VZN a sú platné po dobu účinnosti vydaného rozhodnutia do 30. 9. 2010.
VZN o schvaľovaní prevádzky

a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území
Mesta Stupava nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta., t.j. 15. 03. 2010.
Týmto VZN o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času
a o usmerňovaní obchodnej
a podnikateľskej činnosti na
území Mesta Stupava sa ku
dňu účinnosti ruší VZN č. 11/
1993 o podnikaní na území Mesta Stupava.
Uplné znenie VZN nájdete na:
www.stupava.sk.

/podľa msú, skrátené/

Zopsutá komunálna politika alebo ako je dobré zabúdať?
Od takzvaného revolučného novembra 1989 uplynulo 20 rokov.
Bezmála doba jednej mladej generácie občanov, ktorá má už za
sebou plnoletosť. Podaktorí
z nás, ktorí sa aktívne zúčastnili
týchto hektických dní a i prvých
začiatkov stavieb pilierov územnej samosprávy na demokratických princípoch po prijatí Zákona o obecnom zriadení v roku
1990 už nie sú medzi nami.
Avšak veľké množstvo týchto našich spoluobčanov tu s nami stále žije. Len sa akosi z verejného
života vytratili. Možno preto, lebo
si myslia, že svoju spoločenskú
úlohu splnili v dobe, ktorá ich potrebovala, možno preto lebo si
určili iné životné priority a možno
aj preto, že v tej dobe boli skoro
všetci príliš veľkí idealisti a postupne z nich tento idealizmus vyprchal a bolo lepšie ustúpiť stranou ako sa nechávať valcovať
príkazmi politických strán a hnutí.
Byť poslancom obecného alebo
mestského zastupiteľstva v týchto porevolučných rokoch a mať
možnosť prispieť svojou prácou,
skúsenosťami,
odbornosťou
alebo skutočne sedliackym rozumom k väčšej spokojnosti svojich spoluobčanov na území mesta Stupava bolo cťou a väčšina
týchto ľudí tento svoj mandát
chápala ako poslanie a službu
verejnosti. Službu pre nás všetkých, ktorí sme tu žili, žijeme
a budeme žiť. A to všetko za dva
chlebíčky malinovku a kávu na
rokovaniach Mestského zastupiteľstva.
Ako hovoria klasici: „To bola
iná doba.“
Doba sa mení, menia sa ľudia
v poslaneckých kreslách ale
určite by sa nemalo zmeniť jedno. A to je chápanie práce poslanca na komunálnej úrovni

v obciach a mestách. Stále je potrebné aby sme si uvedomovali,
že na takejto úrovni je to v prvom
rade služba pre nás spoluobčanov, ktorí sme každého z nich do
tohto kresla posadili svojimi hlasmi.
Plne chápem, že doba sa zmenila. Kedysi sa zasadalo na rokovaniach zastupiteľstva 4-5 krát do
roka a dnes je to každý mesiac.
Nepopieram, že rozsah materiálov, ktoré by mal poslanec po ich
obdržaní preštudovať je mnohokrát rozsiahly (veľakrát zbytočne). Následne si vytvoriť v priebehu piatich dní pred rokovaním
ten najoptimálnejší názor tak,
aby sa vedel vyjadriť k danej téme hlasovaním. Niekedy to vôbec nieje jednoduché. Klobúk
dole pred tými, ktorí takto pri plnení si svojich poslaneckých povinností postupujú. Hanba tým,
ktorí to takto nerobia.
Ako hovoria klasici: “ Za robotu treba zaplatiť“
Preto si kladiem otázku: Je výkon
poslaneckého mandátu verejnou
službou alebo prácou prípadne
zamestnaním?
Možno som tak trochu blázon,
tak trochu ešte stále idealista
a tak trochu človek, ktorý nezabudol ani za tých bezmála dvadsať rokov, že uchádzať sa medzi
voličmi o ich hlasy vo voľbách do
územnej samosprávy nieje uchádzaním sa o slušne zaplatenú
prácu – alebo paušálny poslanecký dôchodok. Stále je to o výkone verejnej služby v prospech
obyvateľov nášho mesta aj keď
možno iba za tie dva chlebíčky,
malinovku a kávu ako kedysi (ak
nás k tomu núti nedostatok peňazí tak ako je tomu dnes).
Ak sme všetci roztrpčení alebo
doslova nasraní, na pôžitky,

ktoré si užívajú poslanci Národnej rady, viem, že v našich silách
nieje možné túto skutočnosť
zmeniť.
Ale na komunálnej úrovni sa to
ovplyvniť dá. Pretože naši komunálni poslanci zasadajú každý
mesiac, rokovania sú verejné
a ak budem s nejakým ich rozhodnutím nespokojný tak im to tam
prídem povedať a nebudem sa
skrývať za žiadne anonymy,
alebo nadávať na nich po krčmách.
Vážení páni poslanci a poslankyne!
Schválením Uznesenia, ktorým
ste si v decembri 2008 na základe Vášho plného vedomia
a svedomia odsúhlasili paušálne mesačné odmeny vo výške
9000,-Sk brutto mesačne čo
predstavuje 298,7 Euro mesačne ste to riadne prehnali.
Považujem za amorálne, aby
ktorýkoľvek poslanec dostal
dokonca takúto paušálnu odmenu aj vtedy keď sa rokovania zastupiteľstva nezúčastní,
alebo v mesiaci, keď zastupiteľstvo vôbec nezasadá (letné
mesiace). Či už nejaká finančná kríza je alebo nie.
Výkon verejnej funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva
ste týmto posunuli do roviny
slušne plateného vedľajšieho
džobu. Skúste si zistiť koľko
Vašich spoluobčanov za takúto
sumu chodí do práce celý mesiac na osem hodín denne.
Skúste sa spamätať napriek
dobe v akej žijeme, napriek zopsutej veľkej politike, ktorá sa
zahryzla aj do komunálnej politiky a hlavne nezabúdajte čo je
Vašim poslaním.
Vážení poslanci a poslankyne!
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Vo februári 2009 som Vás vyzval osobne na rokovaní mestského zastupiteľstva, aby ste
prehodnotili svoje uznesenie,
ktorým ste si schválili nové odmeňovanie. Kedže za celý rok
od tejto mojej výzvy sa nič neudialo, tak som Vás zase osobne
vyzval na rokovaní zastupiteľstva dňa 25.2.2010, aby ste prehodnotili spôsob a výšku Vašich odmien tak, aby tvorili len
polovicu výdavkov na odmeny
poslancom uvedených a schválených v rozpočte mesta na rok
2010.
Môj návrh som zdôvodnil súčasnou ekonomickou situáciou mesta a dopadom finančnej krízy aj
na rozpočet mesta Stupava.
Verejná výzva
poslancom MsZ Stupava
Žiadam Vás, poslancov mestského zastupiteľstva v Stupave, aby ste upravili Poriadok
odmeňovania zamestnancov
mesta a volených predstaviteľov mesta Stupava schváleného dňa 27.6.2002 v rátane Dodatkov č.1, 2, a 3 Dodatkom
č. 4 v tomto znení:
DRUHÁ ČASŤ
Odmeňovanie volených predstaviteľov mesta
Čl. 20 Odmeňovanie poslancov
(1) Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa poskytujú poslancom mestského zastupiteľstva,
členom Mestskej rady, zástupcovi primátora, komisiám Mestského zastupiteľstva a zapisovateľke:
a) poslancovi Mestského zastupiteľstva za každú účasť na zasadnutí MSZ 100,00 Euro
b) členovi Mestskej rady za kaž-

rôzne
dú účasť na zasadnutí MR 50,00
Euro
c) zástupcovi primátora mesačne 100,00 Euro
d) komisii Mestského zastupiteľstva za každé zasadnutie 50,00
Euro
e) Tajomníkovi komisie za účasť
na každom zasadnutí 40,00 Euro
f) Zapisovateľke MsZ a MsR za
každú účasť na zasadnutí a
vyhotovenie zápisnice 60,00
Euro
Vážení spoluobčania!
Obraciam sa na Vás, aby ste
všetci tí, ktorí súhlasíte s touto
mojou výzvou na adresu po-

slancov mestského zastupiteľstva v Stupave zaslali e-mailovou poštou na adresu sekretariat@stupava.sk jedinú vetu
s nasledovným textom:
Žiadam poslancov mestského
zastupiteľstva v Stupave, aby
zmenili Poriadok odmeňovania
zamestnancov mesta a volených predstaviteľov mesta podľa návrhu Jána Valachovičaobčana Stupavy, na svojom
riadnom marcovom zasadnutí.
Uviesť svoje meno a priezvisko –
občan Stupavy.
Ján Valachovič,
občan Stupavy

Odpovedali na interpelácie
Písomné interpelácie podal poslanec Gustáv Beleš. Odpovede na
jeho interpelácie vypracoval mestksý úrad a prinášame ich v plnom znení.
1. Žiadam informáciu o výstavbe športovej haly pri ZŠ:
- či boli dané práce včas odovzdané a v akej kvalite, kto práce prevzal (meno)
- aké tam boli práce naviac mimo ponukového rozpočtu
- ako je stavba po prevzatí zabezpečená proti poškodzovaniu
- kedy sa bude na stavbe pokračovať
Odpoveď, Ľubomír Illiť
Ako prílohu k tomuto bodu prikladáme informácie o priebehu výstavby Tréningovej športovej haly, ktorá rieši všetky položené otázky.
Až do kolaudácie a protokolárneho odovzdania stavby, je táto vlastníctvom zhotoviteľa a ten zodpovedá za všetky prípadné škody.
Objekt je uzamknutý a oplotený, zabezpečený proti vniknutiu.
Na stavbe sa bude pokračovať ihneď, ako to dovolia poveternostné
podmienky.
2. Kamerový systém
- zaujíma ma, či mestský pracovníci, ktorí pracujú s kamerovým systémom vypracovali zhotovenie tohto systému pozitíva i negatíva. Napríklad, koľko bolo zadržaní, koľko bolo hlásení na políciu...? Aký bol
prínos pre mesto.
- Zároveň požadujem, koľko finančných prostriedkov nás tento systém stál od nainštalovania doteraz vo vzťahu k investičným a prevádzkovaným nákladom.
Odpoveď zastupujúci náčelník MsP
Pracovníci /obsluha/ kamerového systému vypracovali pozitíva aj negatíva KS. Tieto podklady boli odovzdané p.Vodovi, ktorý ich zapracoval do analýzy KS. Jeho poznatky boli aj ním samým prezentované
na MsZ. Prínosom KS pre mesto je, že inkriminované miesta v Stupave sú pod neustálou kontrolou KS, občania sú si toho vedomí a už
i povedomie tohto znižuje svojim spôsobom kriminalitu v meste.
Odpoveď k druhému odseku – p. Ivánková
Hodnota investičnej akcie bola 62.752€, táto hodnota je zaradená
v majetku mesta Stupava.
Prevádzkové náklady za rok 2009 boli v hodnote 30.688,66€
- z tohto 1.956,13 € ostatné prevádzkové náklady (napr. nákup PC,
SW, HW, tlačiareň, údržba systému a pod.)
- 28.732,53 € je cena práce zamestnancov. Táto položka je uplatňovaná na refundáciu v zmysle dohody č. 01/§56/2009 zo dňa 13.3.
2009 uzavretej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách
a príslušných ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších
predpisov (chránené pracovisko).
3. Chcel by som vidieť fotokópie zápisov z odstraňovania závad
z in-vestičných akcií Stupava Centrum a Cyklotrasa, či boli nejaké
závady odstránené a kedy.
Chcel by som vedieť, či je záznam, a či boli reklamované vady na fasáde budovy MsÚ a kedy. (Fasáda je na niektorých miestach poškodená a skoro všetky spoje sú potrhané).
Odpoveď Ľubomír Illiť

V prílohe prikladáme fotokópie záznamov z odstraňovania závad z
investičných akcií realizovaných z finančných prostriedkov ES.
Informácie podávame k týmto akciám: RCVP mesta Stupava, MCMZ
Stupava – sever a Cyklotrasa.
Záznamy o reklamáciách fasád objektu MsÚ sú súčasťou reklamačných záznamov z prvého odstavca.
4. Žiadam informáciu, koľko rozhodnutí nášho stavebného úradu
sa riešilo a bolo zrušených Krajským stavebným úradom v roku 2009.
(Koľko bolo odvolaní proti rozhodnutiu stavebného úradu, koľko
rozhodnutí bolo zrušených KSÚ.)
Odpoveď Ľubomír Illiť
V prílohe prikladáme dva príklady o riešení rozhodnutí stavebného
úradu Stupava o odvolacích konaniach.
Tabuľka č. 1 rieši odvolania účastníkov konania voči rozhodnutiam vydaných stavebným úradom Stupava, ktoré boli následne odstúpené na
odvolací orgán KSÚ Bratislava.
Tabuľky č. 2 a 3, v ktorých je riešený problém z lokality Dielové a Kremenica, kde na základe právoplatného územného rozhodnutia prišlo
pri stavebných konaniach zo strany stavebného úradu Stupava k prerušeniu stavebného konania, odvolávajúc sa na bod z územného rozhodnutia o neukončení dopravného prístupu do daných lokalít. Na základe mimoodvolacích konaní KSÚ vyhlásil danú podmienku z územného rozhodnutia za neoprávnenú a z toho titulu všetkým takto uplatneným odvolaniam vyhovel a zrušil predmetné prerušenia stavebných konaní uplatnených stavebným úradom Stupava.
5. Prečo mesto nedokáže dôsledne kontrolovať plnenie svojich
rozhodnutí. Konkrétne v prípade ukončenia nepovolenej prevádzky
stolárskej dielne na ul. Marchéggska. Arogancia tohto podnikateľa
a nedôslednosť mesta je výsmechom slušným občanom.
Ďalej v tej istej lokalite zabratie verejného priestranstva opravovňou áut.
Odpoveď JUDr. Jaďuďová Elena
Dňa 6.4.2009 bol na náš úrad doručený podnet na hluk, prach a nepovolenú prevádzku na Marchégskej ulici.
Na základe tohto podnetu, bolo na deň 26.5.2009 zvolané rokovanie
na Mestskom úrade v Stupave, výsledkom ktorého bola dohoda
o miestnej obhliadke dňa 29. 5. 2009. Keďže na tejto obhliadke nebolo možné objektívne pracovníkmi MsÚ posúdiť mieru hlučnosti a prašnosti prevádzky, prevádzkovateľ drevovýroby pán Poláček sa zaviazal
dať vyhotoviť všetky potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej
správy k prevádzke, najmä Regionálneho úradu verejného zdravotníctva /ďalej len RÚVZ/ v otázke hlučnosti a prašnosti prevádzky.
Následne bolo dňa 9. 6. 2009 účastníkom konania zaslané oznámenie
o riešení sťažnosti, v ktorom Mesto Stupava písomne ukladá prevádzkovateľovi p. Andrejovi Poláčkovi doložiť potrebné vyjadrenia v lehote
do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia – t.j. do 15. 7. 2009. Dňa 25.
6. 2009 bolo na Mestský úrad v Stupave doručené však len vyjadrenie Inšpektorátu práce k prevádzke. Keďže ostatné vyjadrenia
doručené neboli, zvolalo mesto ďalšie rokovanie na deň 5. 8. 2009. Na
tomto rokovaní pán Poláček uviedol, že požiadal RÚVZ o vykonanie
skúšok hlučnosti v prevádzke a tieto výsledky budú hotové v priebehu
septembra 2009. Pán Riegler na rokovaní prejavil zásadný nesúhlas s
umiestnením tejto prevádzky v uvedenej lokalite. Zároveň odd. výstavby a životného prostredia MsÚ Stupava vyhotovilo vyjadrenie k umiestneniu prevádzky v tejto lokalite v ktorom uvádza, že umiestnenie
prevádzky je vzhľadom k územnému plánu mesta nevhodné.
Keďže ani do 17. 8. 2009 pán Poláček nedoložil stanovisko RÚVZ, zaslalo mesto účastníkom konania oznámenie o nepovolení prevádzky
na uvedenej adrese. Avšak ani po tomto oznámení, napriek tomu, že
bolo pánovi Poláčkovi doručené, tento nedoložil potrebné vyjadrenia
a ani neukončil činnosť prevádzky, pokúsilo sa Mesto Stupava posledným krokom – zvolaním rokovania na 18. 11. 2009 o zmier. Pán Poláček sa však na toto rokovanie nedostavil.
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je zjavné, že Mesto Stupava
vyčerpalo všetky zákonné postupy pre vyriešenie situácie. V zmysle
príslušných zmien v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa obec
nevyjadruje ani nedáva súhlas k umiestneniu prevádzky a teda ani
nemôže zakázať podnikateľskú činnosť, či prevádzku.
Mesto Stupava odporučilo, aby sa dotknuté osoby obrátili na RÚVZ
v Bratislave so žiadosťou o zmeranie hlučnosti, prípadne prašnosti
v uvedenej prevádzke, prípadne zaslali podnet na prešetrenie prevádzkárne aj na živnostenský úrad Malacky.
(pokr. na str. 8)
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Odpovedali na interpelácie
(dokončenie zo str. 7)

V súčasnosti máme informácie, že prevádzka stolárskej dielne v danom objekte skončila a p. Polaček ju presťahoval.
Vo veci zabratia verejného priestranstva opravovňou áut uvádzame
nasledovné:
• Dňa 11. 11. 2008 bolo prevádzkovateľovi oznámené, že súhlasíme
so zabratím verejného priestranstva s tým, že mu bude spoplatnený v
zmysle VZN o miestnych daniach č. 3/2007
• Následne bol vydaný a prevádzkovateľovi zaslaný platobný výmer
18608/2009/1
• Tento nebol prevzatý ani uhradený, nakoľko p. Zvonař na MsÚ
ohlásil zrušenie prevádzky
• V súčasnosti mesto zisťuje nového prevádzkovateľa, nakoľko tento
oficiálne neohlásil začatie prevádzky v priestoroch autodielne.
Z uvedeného vidieť, že mesto vo veci koná.
6. Chcem vidieť doklad o hospodárení mestskej športovej haly.
Zároveň aká bola pomoc prevádzkovateľa haly – športovcom, hlavne
podpora športovania stupavskej mládeže.
Odpoveď JUDr. Jaďuďová Elena
V roku 1993 Mesto Stupava prenajalo mestskú športovú halu
Telovýchovnej jednote TJ Tatran Stupava. Medzi nájomcom a prenajímateľom bola uzatvorená nájomná zmluva. Zmluva neobsahovala
povinnosť nájomcovi predkladať prehľad hospodárenia mestskej

športovej haly.
Nájomca podľa podmienok nájomnej zmluvy športovcov podporoval
v súlade so spracovaným, rozpisom a harmonogramom športových
aktivít pre rok 2008/2009. Dole uvedené aktivity boli zealizované
v mestskej ŠH.
• bol zabezpečený tréningový proces Hádzanárskeho klubu Stupava
pre tréning i zápasy všetkých družstiev
• boli zabezpečené tréningy žiakov florballu a zorganizované 2 turnaje žiakov „Stupava cup 2008“ a turnaj žiačok.
• hádzanárskym klubom bol zorganizovaný medzinárodný turnaj Slovakia cup 2008
V rámci požiadavky bola ŠH k dispozícii základnej škole pre tréningy
a turnaje organizované školou.
7. - Aké dohody o pracovnej činnosti v roku 2009 boli uzatvorené
s mestom na činnosti MKIC, CIC.
- komu menovite a za čo sa platí z príspevkov na Podpajštúnske
zvesti.
Odpoveď Ing. Tomkovičová Katarína
Medzi Mestom Stupava a MKIC neboli za rok 2009 uzatvorené žiadne
dohody o pracovnej činnosti.
Mesto Stupava prispieva na Podpajštúnske zvesti mesačne čiastkou
498€ a na prípravu a redakčné spracovanie p. Slezákovej v mesačnej
čiastke 298€. Uvedená finančná čiastka bola rozpočtovaná na rok
2009 a bola schválená mestským zastupiteľstvom.
-podľa msú-

Babica – pôrodná asistentka s diplomom
Školstvo na našom území prešlo
historickým vývojom. Veľký význam pre jeho rozvoj mali koncom
18. a začiatkom 19. storočia reformy Márie Terézie a jej syna Jozefa II. Radikálne ovplyvnili situáciu v Uhorsku ktorého súčasťou
bolo i Slovensko. Búrlivé 19-ste

prinieslo rad udalostí a predstáv i
v oblasti školstva a vzdelávania.
Napriek tomu dosiahnutie vyššieho vzdelania a tým i kvalifikácie
ženami bolo veľmi nepravdepodobné. Napriek tomuto konštatovaniu chceme prispieť k objasneniu histórie vzdelávania a to do-

konca vyššieho zdravotníckeho.
V máji t.r. uplynie 160 rokov od
udelenia diplomu žene, ktorú
vám chceme predstaviť.
Diplom z Viedenskej univerzity
objavený v Stupave
Pri búraní jedného starého domu
v Stupave sa našiel originál diplomu, ktorý udelil dekan medicínskej fakulty Viedenskej univerzity v roku 1850 pani Anne Šchmatlovej, rod. Novákovej z Bratislavy v Uhorsku a to pri príležitosti ukončenia štúdia v odbore

„Pôrodníctvo“.
Diplom je ručne písaný na pergamene s rozmermi 530 x 400 mm.
Opatrený je pečaťou univerzity
umiestnenou v drevenom obale.
Podľa roku udelenia diplomu
predpokladáme, že menovaná
sa narodila v dvadsiatych rokoch
XIX. storočia. Bližšie informácie o
osobe sme nezistili, pretože v rodinách, kde sme sa informovali,
nezachovali sa informácie o osobe, alebo o vykonávaní funkcie
„pôrodnej baby“. Vychádzajúc
z toho, že meno Šchmatl (gramaticky opísané z diplomu) i meno
Novák sa dodnes vyskytujú
v Stupave, máme za to, že sa
jednalo o obyvateľku Stupavy,
ktorá vykonávala svoju pôrodnícku prácu v druhej polovici XIX.
storočia.
Z udeleného diplomu vyplýva, že
osoba ktorá bola prijatá na univerzitu musela spĺňať podmienky
základného, resp. stredného
vzdelania. Predpokladáme, že
ho získala v Bratislave, resp. vo
Viedni.
Voľný preklad textu diplomu:
Potvrdzujeme
Dekan lekárskej fakulty starej
a svetoznámej Univerzity
vo Viedni v Rakúsku a zároveň
dávame verejne na známosť, že
pani Anna Šchmatl, rodená Novak z Bratislavy, v Uhorsku narodená, podľa právoplatných ukončených štúdií, najvyššie stanovených prísnych skúšok z Pôrodníctva, ktorým sa menovaná podrobila a získala právo na vyko-
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návanie tohto umenia. Prísne
skúšky sa uskutočnili 28. marca
1850, pri ktorých predviedla menovaná získané praktické a vedecké znalosti , s čím boli všetci
skúšajúci spokojní. Mohli sa presvedčiť, že My a nám udelená
najvyššia moc, uznávame menovanú ako skúsenú a hodnú ženskú sestru a potvrdzujeme, že ju
každý má takto uznávať a že môže vykonávať svoje povolanie na
všetkých miestach, musí sa ale
držať sľubu a pravidiel, ktoré prisľúbila našej fakulte.
Dodatočne podľa nariadenia Cisárskej kancelárie z 21.10.1813
má menovaná povinnosť s plným
vedomím a s pravdou vykonávať
funkciu pomocníčky kňaza
a viesť matriku - záznamy narodených, predovšetkým meno
matky, jej rodné meno a rodinný
stav. V prípade nesprávnych údajov bude potrestaná podľa platného práva a bude jej odobraté
oprávnenie vykonávať svoje povolanie.
Potvrdzujeme napísane pre pani
Annu Šchmatl, rodenú Novak,
veľkou univerzitnou pečaťou
a vlastnoručnými podpismi nášho dekana a notára a tým je možne jej diplom odovzdať.
Voľne preložila a upravila Jana
Tchabana
V prílohe je foto diplomu, detail
pečate v drevenom puzdre.
Spracoval: Svetozár Prokeš

z obcí

MS SČK Stupava II.

Papučák

Dňa 7.marca 2010 sa uskutočnila Výročná členská schôdza MS SČK
Stupava II. v Reštaurácii Maroš. Výbor zhodnotil celoročnú prácu MS
za rok 2009. Spolok má spolu 480 členov, čo je o 30 členov viac, ako
v roku 2008. V roku 2009 ich navždy opustilo 13 členov. Na tejto výročnej členskej schôdzi zvolili a privítali medzi sebou novú tajomníčku
p. Zlaticu Debnárovú.

...ježibaby, čarodejnice, vodníci,
upíri, princezné, ale aj zbor mníšok, miništrantov, farár, biskup, či
baletka s kúzelníkom a gróf....
Pýtate sa čo majú všetky tieto
postavy spoločné? Určite nejde
o zbor komparzistov k novej rozprávke, to je isté. Všetci vymenovaní, tak isto ako aj „obyčajní ľudia“ sa prišli dôstojne rozlúčiť
v utorok 16. februára 2010 do
veľkej sály MKIC Stupava s fašiangovými karnevalmi, zábavami, plesmi. Užiť si kus dobrej zábavy tesne pred obdobím pôstu,
ktorý je prípravou na Veľkú noc.
Fašiangovú zábavu zahájil svojim príhovorom černokňažník Pavel a ako je už zvykom, do polnoci sa tancovalo, jedlo, pilo, zabávalo so známou skupinou Záhoráci zo Stupavy.
A prečo tak krátko, iba do polnoci? Za jedno, väčšina postáv ďal-

Prierez podujatí v roku 2009:
- Uskutočnili 3 odbery krvi v Klube Pohoda mobilnou jednotkou z Bratislavy – Ružinova, na ktorých sa zúčastnilo 65 darcov.
- Na požiadanie poskytli krv pre viacerých členov na opečané zákroky. Všetkým bezplatným dobrovoľným darcom krvi patrí vďaka a úcta
za ich vysoko humánny čin.
- Dňa 1.februára 2009 si SČK pripomenul 90.výročie činnosti na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil slávnostný zápis darcov krvi
do Pamätnej knihy na Mestskom úrade v Stupave.
- V septembri spoločne s MS SČK Stupava I. poriadali akciu Svetový
deň zdravia pri Kultúrnom dome v Stupave, kde merali záujemcom
o zdravie tlak.
- Členky MS SČK navštívili v priebehu roka 12 členov starších, prestárlych a nepohyblivých a odovzdali im balíčky.
- Členky výboru navštívili aj členov žijúcich v Domove dôchodcov
v Stupave.
- Zúčastnili sa i akcií poriadaných MKIC i mestom Stupava /napr. jarmokov, Dňa zelá, kladenia vencov/.
- Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnili posedenie v Reštaurácii Maroš, za čo sa chcú poďakovať p. Klasovi za prenájom
miestnosti
- Taktiež MS SČK usporiadala spoznávacie zájazdy – 2x do Prahy, 2x
do Budapešti, 2x do Paríža, 2x 10-dňový pobyt pri mori cez cestovnú
kanceláriu Galeb a 2x Vianočnú Viedeň.
- Taktiež zorganizovali pochod za zdravím na Vachálkov rybník.
- Touto cestou by sa radi poďakovali primátorovi a poslancom Mesta
Stupava za finančnú dotáciu na uskutočnené akcie.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančnými i vecnými darmi pre MS SČK Stupava. II., učiteľkám
v MŠ Ružová za pekné vystúpenie detičiek a Martine Mózovej, vedúcej tanečnej skupiny DEVIL´S za oživenie a spestrenie programu.
Zároveň patrí vďaka všetkým členkám výboru za ich príkladnú a obetavú prácu.
Vilma Vigerová,
predsedníčka MS SČK Stupava II.

OZNAM
MS SČK Stupava II. poriada zájazdy:
- do Paríža 5.5. – 9.5.2010. Cena je 216,-- €
- do Chorvátska – OMIŠALLI. Cena je 300,-- €
I.turnus: 16.7. – 25.7.2010
II.turnus : 6.8. – 15.8.2010
Záujemci sa môžu prihlásiť u p. V. Vigerovej
na t.č. 0907 161 531, alebo 02/65 936 649.
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ší deň vstávala do práce, určite
nikto – ani princezná, ani ježibaba, či mníška – by si nechceli
pohnevať svojho nadriadeného
tým, že prídu neskoro a nestihnú
si riadne plniť svoje pracovné povinnosti. Za druhé, ako bolo už
vyššie spomenuté, odbitím polnoci „zo šestnásteho na sedemnásteho“ sa začalo pôstne obdobie popolcovou stredou. Obdobie, kedy sa každý kresťan duchovne pripravuje na veľkonočné
sviatky.
Slávnostným aktom ukončenia
zábavy bolo pochovanie basy.
Basu priniesli na márach, v sprievode farárov, miništrantov a mníšok. Sviečky horeli, prítomní
plakali, vôňa kadidla sa šírila
miestnosťou. Bola to skutočne
dôstojná rozlúčka.
A na záver, ďakujeme žiakom zo
ZUŠ Stupava, za pekný make-up
našej basy. Určite bolo najkrajšia
v celom okolí.
(-hsch-)

rôzne

JAKUBOV

STUPAVA
Predaj exkluzívneho 7-izb. rodinného domu
z r. 2007, ZP 280 m2, obytná plocha 420 m2,
veľká terasa, dvojgaráž, nádherný pozemok s
parkovou úpravou pod lesom.
Viac info v RK

STUPAVA

BRATISLAVA, Dúbravka
Prenájom 5-izbového rodinného domu so
samostatnou garážou, kompetne zrekonštruovaný, nachádza sa v tichej lokalite blízko centra.
Cena: 1 000 €/mesiac + energie

Prenájom 4-izb. exkluzívneho bytu v novostavbe na Žatevnej ul., 120 m2, 4./6 p., krb,
balkón, garáž, kompletne zariadný. Oplotená
záhrada s detským ihriskom. Cena: 900 €/
mesiac + E

Predaj 2-izb. bytu s 2 balkónmi v novostavbe na ul. V. Šikulu, 62,76 m2, 7,43 m2
balkóny, 2./5 p., výťah, parkovacie miesto
pred domom.
Cena: 98 000 €

BRATISLAVA, Dúbravka
Prenájom luxusného 2-izb. bytu v novostavbe na
Žatevnej ul., 80 m2,
5./6 p., balkón, garáž, zariadený. Oplotená záhrada s
detským ihriskom.
Cena: 630 €/mesiac + E

STUPAVA
Predaj staršieho 3-izb. rodinného domu na
pozemku 1062 m2 blízko centra.
Dom je obývateľný, vyžaduje si však rekonštrukciu.Všetky IS, treba napojiť na kanalizáciu. Cena: dohodou.

STUPAVA

MALACKY
Predaj staršej murovanej chaty v pôvodnom stave na pozemku 1726 m2, ZP 40 m2,
elektrina, voda. Pozemok má parkovú
úpravu, prístupný z dvoch strán, nachádza sa
v rekreačnej oblasti smerom na Borinku.
Cena: 69 707 €

STUPAVA

Predaj exkluzívneho mezonetového bytu
v novostavbe v centre mesta,
181,78 m2, + balkón 3,45 m2, 4./5 p.,
parkovanie vo dvore, detské ihrisko. Cena:
dohodou
BRATISLAVA, Rača

Predaj 4-izb. bytu s balkónom v tehlovom
bytovom dome na Ružovej ul., 74,5 m2 + 11
m2 pivnica, 4./4 p., plastové okná, nové
rozvody, murované jadro, inak zachovalý,
pôvodný stav, parkovanie pred domom.
Cena: 108 120 €

Predaj 2-izb. bytu na Žarnovickej ul., 53 m2,
8./12 p., bez balkóna, kompletne zrekonštruovaný, bezpečnostné dvere, novozateplený dom s vlastnou kotolňou, parkovanie
pred domom. Cena: 85 000 €

Patria k sebe

BRATISLAVA, Staré mesto
Prenájom kancelárskych priestorov v mestskej
vile na Dankovského ul. (pri Palisádach), 72,74
m2, p./3 p.,(3 kancelárie, chodba, komora, skladový priestor, kúpeľňa s WC), kompletne zrekonštruované, samostatné plynové vykurovanie,
parkovanie pred domom, k užívaniu aj časť záhrady. Cena: 598 €/mesiac + E

DOPYT
Pre konkrétnych klientov hľadáme 3-izbový byt na Ružovej a Železničnej
ul. v Stupave. Ďakujeme za ponuky!

Magio internet
n a o pt i k e
na 6 mesiacov
zadar mo!
Objednajte si
Magio TV spolu
s Magio internetom
0800 123 456 www.t-com.sk T-Centrum
Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov
zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb
Magio TV Optik (okrem programu Magio
TV Optik Start) a Magio internet Optik
(okrem programu Magio internet Optik 1)
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť
ponuky je deﬁnovaná platným cenovým
výmerom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
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Generál A. Lachkovič a Čierne výložky
V piatok 12. februára 2010 sa odohrávala vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave veľká prezentácia veselej knižky Adolfa Lachkoviča „Čierne výložky“. V sále
bolo množstvo autorových rodákov, lebo ten sa narodil práve v Stupave, dokonca
i plukovník v uniforme, z ktorého sa vykľul spisovateľov synovec. Boli tam i jeho
filmárski kolegovia, lebo autor dlhé roky pôsobil vo filme na Kolibe. Po prečítaní
ukážky z knihy, ktorú prečítal mäkkou záhoráčtinou sám riaditeľ Kultúrneho domu
Pavel Slezák, vystúpil ilustrátor a vydavateľ vydavateľstva ŠHS, ktoré knihu vydalo, Milan Stano. Kus reči odviedol aj sám autor Adolf Lachkovič, ktorý bol následne veľmi tajným rozkazom v rámci spravodlivosti, ktorá vládne na svete a v priľahlom vesmíre vymenovaný za GENERÁLA vo výslužbe. K vymenovaniu bolo pridelené aj dielo v podobe veľkej niekoľkolitrovej fľaše vína. Všetkým účastníkom sa
podával slepý vojenský guláš, ktorý všetkým tak výborne chutil, že sa ani p. Lachkovičovi neušiel, lebo neustále podpisoval predané knižky. Tie sa míňali ako teplé
rožky. Knihu Adolfa Lachkoviča Čierne výložky si naďalej môžete objednať na
adrese: ŠHS, Martinská 48, 821 05 Bratislava
(-hsch-, zdroj: redakcia Kocúrkovo)

Reportáž: Dávali sme do zeme vlákna
tenké ako vlas
Aj keby sa mohlo zdať, že sa moderné optické siete budujú ešte modernejšími postupmi, neplatí to vždy a základom je práve ten
najstarší. Lopaty, krompáče a niekoľ ko párov chlapských rúk bolo vídať v uplynulých
mesiacoch aj na sídliskách nášho mesta.
Práce sa skončili a obyvatelia Stupavy si už
môžu užívať špičkové služby od T-Comu.
Skupinka robotníkov stojí počas prestávky pri
pripravenom čerstvom výkope medzi bytovými
domami. Už o pár minút začnú doňho ukladať
plastové rúrky s novými optickými vláknami.
Najdôležitejšie je podľa robotníkov dobre urobiť odbočky z hlavnej trasy do jednotlivých panelákov. Po zapojení optických vedení do distribučného bodu, ktorý má každá bytovka, prichádza na rad zakopávanie výkopov. Každý jeden musí byť, okrem zasypania, aj zarovnaný
a vysadený trávou, aby nebolo vidieť, že sa na
trávniku vôbec niečo robilo. „Niekedy však na
výkope vyrastie čerstvá hustá tráva, ktorú potom ľahko odlíšiť od pôvodného prirodzeného trávnika,“ hovorí vedúci Centra služieb a infraštruktúry Západ Vlastimil Mišák.
Pri budovaní siete v Stupave sa stalo aj niekoľ ko príhod, ktoré dnes už vyvolávajú úsmev
na tvári. Po ukončení vonkajších prác vysadením trávy sa začína káblovanie jednotlivých
vchodov. Po jeho dokončení je ešte potrebné
fyzické spojenie vnútorných vedení s vonkajším v distribučnom bode. Zvyčajne to prebieha tak, že technici prídu a už len spájajú optické vlákna špeciálnymi spojkami. Na neme-

Foto: stock.xchng
novanej ulici sa však situácia skomplikovala.
„Chlapci ráno prišli a okolo distribučného bodu
vyrástlo zo dňa na deň nové lešenie. Bytovku začali zatepľovať,“ hovorí Mišák. Našťastie,
T-Comu sa podarilo dohodnúť sa so zatepľovačmi a technici tak mohli začať s pospájaním
optických vlákien.
Ak by sa dohoda nepodarila, obyvatelia domu
by museli čakať aj niekoľ ko mesiacov navyše
na Magio televíziu v špičkovej digitálnej kvalite či surfovanie kozmickými rýchlosťami vďaka
Magio internetu. Aj keď sú obe služby dostupné
aj na klasickej telefónnej dvojlinke, cez optické
vedenia je internet rýchlejší a užívateľ si piesne
či kratšie videá stiahne doslova za niekoľ ko sekúnd. Optickú Magio televíziu zase ocenia najmä tí, ktorí majú doma viac televízorov.
Aj keď sa obyvatelia často pozerajú na rozkopávky negatívne, modernizácia telekomunikačných sietí na optické prináša obyvateľom nové
moderné služby, ktoré spríjemnia ich život. Dostupnosť optických služieb v bytovom dome
znamená pre jeho majiteľov zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti v prípade, že by sa ju rozhodli
v budúcnosti predať.
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Fašiangový karneval vo Fifidle
Prečo fašiangový: Obdobie medzi Troma kráľmi (6. januára) a Popolcovou stredou nazývame Fašiangami. V minulosti boli slávené ako
prejav všeobecnej radosti, veselosti, čas recesie, keď bolo „všetko
naopak“, keď bolo všetko dovolené. Vo fašiangovom období bolo na
hospodárstve relatívne menej práce, preto sa na dedinách častejšie
ako inokedy organizovali zabíjačky, zábavy a svadby.
Prečo karneval: Počas fašiangov sa ľudia obliekali do masiek, ktoré
okrem zábavnej funkcie mali v minulosti v prvom rade ochranný význam - mali chrániť pred pôsobením negatívnych síl a magicko-prosperitnú funkciu - mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Okrem antropomorfných masiek - preobliekania sa za
druhých, boli pre fašiangové obchôdzky maškár typické i zoomorfné
masky (koza, medveď, turoň a iné).
Zábavy, obchôdzky maskovaných postáv, hojnosť jedla a pitia sa koncentrovali hlavne do posledných troch dní fašiangov. Počas týchto dní
boli rozšírené zábavy a aktivity všetkých spoločenských, vekových či
rodových skupín. Oslavy fašiangov končili v utorok o polnoci pred Popolcovou stredou, kedy sa pochovala basa, či bubon. Pri tomto symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu,
kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu
a zábavy všetkých prítomných.
O slávnostné otvorenie tohto ročného „fifidláckeho“ karnevalu sa
postarali detičky z tanečno-umeleckého krúžku pod vedením pani
učiteliek Sylvie a Lucie, z MŠ Marcheggská.
Fašiangové piesne a obrad pochovávania basy nám krásnym spôsobom predviedli škôlkari-štvrtáci z MŠ na Marcheggskej ulici: zaspievali, pochovali, aj si pekne poplakali ... nad basou. Trému z prvého vystúpenia s nimi prežívali pani učiteľky Blanka a Zuzka.
Hojnosť jedla a pitia pre zamaskované deti sme kúpili vďaka finančnému daru pána Róberta Nemca.
Po výbornom tanečno-kultúrnom programe sa deti zabávali s klaunom, tancovali, preliezali tunelom a zlatou bránou. Na konci im iskričky v očkách rozsvietili praskajúce farebné balóny.
Ďakujeme všetkým vystupujúcim a tancujúcim deťom za prejavenú
radosť .
MC Fifidlo
„Biuo že to veseuosci!
Miué dzeci, miuí hosci!
Bo fašáng sme pjekní mjeli,
Pjekňe sme sa pobavili,
I s klaunem sme tancovali,
Suadkosci sme popapali.

V tem kultúrňím našem domje,
Biuo že nás ale hojňe.
Školkári nám tancovali,
Zaspívali, zadubkali.
No a takto bok po boku
Zejdeme sa v dalším roku.“

Hlavná cena putovala do Stupavy
Minulý rok Bratislavské bábkové divadlo po prvý raz inšpirovalo deti
k tvorivej reflexii na základe vzhliadnutých predstavení. Ich výtvarné
práce vystavené vo foyer BBD pod názvom Bábkové divadlo očami
detí boli až neuveriteľne poetické. Najkrajšie práce sme preto s podporou zriaďovateľa nášho divadla - BSK, ocenili na slávnostnej vernisáži v prítomnosti zástupcov detí aj pedagógov. Veríme, že po druhom „súťažnom“ ročníku súťaže Môj zážitok z bábkového divadla
vznikne nová tradícia BBD, ktorou sa, s výraznou pomocou a podporou pedagógov, najmladší diváci budú konkrétnymi prácami
vyjadrovať k našim predstaveniam.
V termíne od septembra do decembra 2009 mali deti možnosť napísať
svoje dojmy zo vzhliadnutých predstavení. Do termínu uzávierky súťaže nám poslali 152 prác z 15 škôl. Odborná komisia z nich vybrala
40 najkrajších, ktoré sme zaradili do výstavy. Na slávnostnej vernisáži
vo foyer BBD dňa 22. februára 2010 bolo 12 najúspešnejších detských tvorcov odmenených diplomom a darčekom. Hlavnú cenu za
najlepšiu prácu získala Laura Deptová (4.roč.) zo ZŠ kpt. J. Nálepku
v Stupave. Ďalším oceneným zo stupavskej školy je Samuel Fusek
(4.roč.). Najlepšia práca získala cenu riaditeľa BBD – voľný vstup pre
celú triedu na jedno divadelné predstavenie podľa vlastného výberu.
Výstava prác potrvá do 21. marca 2010. Po jej ukončení bude inštalovaná vo vestibule sídla Bratislavského samosprávneho kraja na
Sabinovskej ul. v Bratislave.

Prišli sa s nami zabaviť
Na jarné prázdniny pripravilo MKIC Stupava pre deti rôzne podujatia.
Už v pondelok 1. marca sme odštartovali prázdninový týždeň Divadielňou. Herci z Divadla pod kostolom z Bratislavy nám ukázali všetky
divadelné druhy, od bábkového divadla až po činohru. Samozrejme,
všetko sa dialo za asistencie detí. Treba povedať, že deti vedeli odpovedať na všetky otázky, ktoré im divadelníci pripravili a aktívne sa
zapájali, či už ako herci, scénografi, či hudobní produkční.
Utorok bol dňom zameraným na monitoring vtáctva. Kika a Maťka
z OZ Envirosvet priniesli ďalekohľady a oboznámili deti s nasledovným programom. Pozorovanie vtáčikov ďalekohľadmi v Zámockom
parku bolo obohatené prednáškou o živote vtáctva. Naša pozornosť
bola upriamená najmä na drozdy, vrabce, kačky, sýkorky. Hneď po
príchode do parku nás privítal ďateľ. Kačky na jazierku v parku sme
nenašli, ale všimli sme si, že sa presťahovali do potoka v areáli veterinárnej ambulancie. My sme však pokračovali ďalej do parku, kde sme
si zahrali ďalšie hry. Cestou späť sme si v parku nazbierali ešte popadané lístie, suchú kôru zo stromov a ihličie. Po návrate do KD sme
z tetrapakových škatúľ od mlieka a džúsu vyrábali kŕmidlá pre vtáčiky.
Ozdobili sme ich nazbieranými materiálmi a doplnili vtáčím krmivom.
Premietli sme si aj dokumentárny film o živote tučniakov.
Streda bola tak trochu vedomostná. Deti do 10 rokov si mohli prísť
zahrať Detského milionára. Pripravených bolo 50 všeobecno-vedomostných otázok z rôznych disciplín. Tak napríklad, vedeli by ste, aké
je skutočné meno polárnej hviezdy Polárky? Alebo ako dlho trvá stavba iglu Eskimákovi? Či od koľkých rokov začal hrať na klavíri W. A.
Mozart? Veruže, ani priateľ na telefóne si nebol niektorými odpoveďami istý. A bol to pri tom „dospelák“. Medzitým ako odborná porota vyhodnocovala kvízové odpovede, pre deti bola pripravená rozprávka a
občerstvenie. Tak ako každá súťažná hra, aj náš Detský milionár mal
svojich víťazov. Stali sa nimi Patrik Cauner (9 rokov, 1. miesto), Nina
Obadalová (10 rokov, 2. miesto) a Dominika Tančiboková (9 rokov, 3.
miesto). Spolu sa na kvíze zúčastnilo 11 detí. Najmladšou zúčastnenou bola Romanka Rácová (8 rokov). Blahoželáme všetkým zúčastneným deťom.
Vo štvrtok sme vyskúšali tak trochu netradične „vyblázniť sa tancom“.
Párty sme odštartovali blokom moderných tancov. Predcvičovala Maťka Mózová, ktorá vedie aj tanečnú skupinu DEVIL´S. Po 15 minútach
ju vystriedala Evka Sabajová, ktorú je inštruktorkou Zumba® Fitness.
Dievčatá sa naučili nové kroky, nové tanečné zostavy. Medzi jednotlivými blokmi (4 tanečné bloky) boli malé prestávky na vydýchanie sa
a doplnenie si tekutín. Cvičenie bolo veľmi zábavné, nenáročné. Aj
prítomné mamičky, ktoré boli hrdé na svoje dcéry, sa zapojili do
tanca. Záverom bolo konštatovanie, že podobná pohybová aktivita
pre deti by sa mohla konať aj každý týždeň. Uvidíme ako na výzvu
zareagujú tanečné inštruktorky.
A pre nás, organizátorov, neostáva nič iné, len poďakovať deťom, že
sa prišli s nami zabaviť, zasúťažiť si, prežiť s nami krásne chvíle. Na tie
budúce sa tešíme už teraz.
(-hsch-)
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rôzne

Zabudnite na cvičenie,
príďte sa zabaviť na párty!

Prvý jarný deň v Pohodke

Keď si známy kolumbijský choreograf, tanečník fitnes tréner celebrít
Beto Perez zabudol hudbu na precvičovanie aerobiku, vytiahol z auta
svoju obľúbenú kazetu s latino hudbou a začal improvizovať. Ľudia boli
nadšení a dopyt po jeho hodinách začal vzrastať geometrickým
radom.
Po Betovom príchode do USA v roku 2001 spolu s dvomi podnikateľmi (Alberto Perlman a Alberto Aghion) vytvorili spoločnosť Zumba fitness, založenú na Betovej filozofii „priniesť do sveta fitnes zábavu“ a začalo sa nové šialenstvo, ktoré uchvátilo milióny ľudí na celom svete.
K júlu 2009 sa Zumba teší obrovskému úspechu vo viac ako 75 krajinách na celom svete, 5 miliónov ľudí navštevuje hodiny aspoň raz týždenne...Prečo je to tak? Lebo je to tá najlepšia party, akú ste kedy
zažili!
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej
nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinskoamerické tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa,
Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance a mnoho viac... Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Sexy a energické latino rytmy vytvárajú PÁRTY ATMOSFÉRU, ktorá vás strhne do víru pohybu. Je
to cvičenie, ktoré Vám zaručene zdvihne náladu!
Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy na princípe intervalového tréningu s cieľom spaľovať tuky, vyformovať a posilniť celé telo.
Zameriavajú sa na svalové partie ako zadok, nohy, ruky, brucho a ten
najdôležitejší sval tela, vaše srdce! Zumba je tu pre všetkých bez
ohľadu na kondíciu, vek, či tanečné skúsenosti.
Kombinácia latino a exotických rytmov vytvára skvelú party, na ktorej
vytancujete 500 – 1000 kcal za hodinu a zanechá vo Vás skvelý pocit
a dobrú náladu.
Názov pochádza zo španielskeho „zumbear“ – baviť sa, hýbať sa.
(zdroj: www.zumba.sk/cojezumba)
V Stupave sa to všetko začalo ešte koncom letných prázdnin článkom
v časopise a reportážou v televízii. Skrsla myšlienka zohnať inštruktorku zumby, aby aj Stupavčanky mali možnosť skúsiť niečo nové, tú
novú tanečnú senzáciu pod názvom ZUMBA. Tak sme hľadali...ale ani
jedna z nami oslovených inštruktoriek neprijala ponuku. Dôvodom
bolo vraj cestovanie z Bratislavy do Stupavy a aj nevyhovujúci poobedný čas, pretože ponúknuté termíny mali inštruktorky už obsadené. Škoda....

Pozývame Vás na jarmok tradičných remesiel v sobotu 27.3.2009 od
10.00 – 13.00 hod v priestoroch OZ Pohodka vchod od zdravotného strediska (medzi garážami).
Zúčastnia sa i remeselníci, ktorí budú názorne predvádzať svoje remeslo (keramikár, drôtikárka, rezbár,....), ktoré si budete môcť i vyskúšať.
Pre deti (ale i smelých dospelých) budú pripravené tvorivé dielne.
Vlastnoručne si budete môcť (pod vedením odborníka) vyrobiť výrobok.
Predávať sa budú výrobky, ktoré boli vytvorené tradičnými remeslami (háčkované, drôtikované, keramiku, aranžované kvety, .... ).
Naše združenie budete môcť podporiť kúpou detských výrobkov
z našich dielní.
Tešíme sa na príjemne strávený deň.
OZ Pohodka

TANEČNÁ ŠKOLA ELIAH
otvára nové kurzy írskych tancov, pre dievčatá
a chlapcov vo veku od 6 do 9 a od 10 do 14 rokov.
Tanečné skúsenosti sú vítané, ale nie nutné.
Ale sila náhody sa predsa len ani v našom prípade nedala zahanbiť.
Tak ako sme my ťažko zháňali inštruktorku, tak si ľahko inštruktorka
našla nás a nechcela veriť nadšeniu, ktoré sa šírilo vzduchom pri každom vyrieknutí slova „zumba“. Ako sa hovorí: Pod lampou býva
najväčšia tma!
V Stupave predcvičuje p. Evka Sabajová, certifikovaná inštruktorka
Zumba® Fitness, každú stredu a nedeľu od 18:30 a 20:00 hod. vo
veľkej sále MKIC Stupava. Prvý blok cvičení trvá do 31.3. 2010. Info:
zumba.eva@zoznam.sk, 0911 564 196
(-hsch-)
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Prihlásiť sa môžete do konca marca 2010
e-mailom na: eliah.group@gmail.com
Informácie poskytneme na t.č. 0905 200 518
Kurz bude otvorený pri minimálnom počte 10 detí
v danej vekovej skupine.

Rôzne

Z činnosti MS SČK Stupava I.
Dňa 20. marca 2010 sa konala Hodnotiaca členská schôdza Mestského spolku SČK Stupava I. Schôdzu viedla p. Turanská, ktorá zároveň
privítala milých hostí, p. primátora Ing. Ľubomíra Žiaka, viceprimátora
p. Karola Janatu, prednostku MsÚ p. JUDr. Elenu Jaďuďovú, za poslancov p. Foltínovú, za MKIC prišla medzi nás p. Ľudmila Mózová
a za MS SČK Stupava II. pp.Vilma Vigerová, Mária Peterková a Ruženka Holíková. Účasť ostatných členov SČK bola bohatá. Podľa podpísanej prezenčnej listiny sa tejto schôdze zúčastnilo 102 členov. Na
Hodnotiacej členskej schôdzi sme spoločne prehodnotili našu prácu
a zároveň si pohovorili o ďalších úlohách, ktoré budeme spolu riešiť
v nasledujúcom období. S krátkym spevavým programom pod vedením p. riaditeľky Mgr. Evy Hnátayovej a p. učiteľky Mládekovej, ktorá
ich sprevádzala na harmonike vystúpili detičky z MŠ Hviezdoslavova
ul. Za ich vystúpenie a odvahu boli odmenené silným potleskom
a sladkosťou.
Deti pre nás vyrobili červené srdiečka s mottom „Srdiečko máš len
jedno, preto si ho chráň“, ktoré potom rozdali medzi členov. Naši bezplatní darcovia krvi boli odmenení upomienkovým darčekom. Boli to
darcovia, ktorí svoju krv darujú bez nároku za odmenu. Svoju krv
darujú na záchranu života a preto im patrí veľké ĎAKUJEM.
Našu hodnotiacu členskú schôdzu sponzorovali obyvatelia nášho
mesta, ktorým tiež patrí ďakujem a sú to: RUŽA – elektroinštalačný
materiál, HQ TOOLS, s.r.o. – predaj a servis profesionálneho náradia,
PNEUSERVIS – Stríbrnská, TANGO – A. Kubovičová, FA-LA-DRO – J.
Pír, VEČIERKA – p. Ďurovičová, Pracovné odevy – M. Hason, Predaj
kapusty – V. Obermárová, Predaj kapusty – A. Nemcová, Cukráreň –
M. Nemcová, MKIC, Kvetinárstvo – Mikušová, Železiarstvo JUST,
PROELP – V. Brezovský, Spojovací materiál – Stankovský, Reštaurácia D´ARTAGNAN, Kaderníctvo Veronika, Kaderníctvo Svetlana, Kozmetika – I.Draškovičová, Masáž – P. Švec ml., Potraviny HRICA.
Poslanci MsÚ: Andrea Foltínová, Miroslav Foltín, Ing.Ľubomír Žiak –
primátor mesta. Členovia výboru + členovia: S. Maderová, J. Jančárová, M.Stranovská, Hasonová, R.Nemcová, Z. Havranová, Ľ. Balúšková, F. Šteflovičová, M. Kajzerová, D. Schwarcová, E. Kubíčková, Z.
Apoštolová, Ľ. Mózová, J. Sajanová, O. Zviráková, E. Švarcová, p.
Slováková.
-Antónia Turanská-

Stupavskí záhradkári hodnotili
Začiatok roka je vždy príležitosťou na obzretie sa dozadu, na hodnotenie a plánovanie. Stupavskí záhradkári – členovia ZO SZZ sa stretli
13. februára v Stupavskej krčme na výročnej schôdzi. Schôdza bola
o to slávnostnejšia, že sa jej zúčastnil predseda RV SZZ (republikový
výbor) profesor Ivan Hričovský a tajomník RV SSZ Juraj Korček.
Najvyšší predstavitelia slovenskej organizácie záhradkárov prijali pozvanie s potešením. Okrem hodnotenia činnosti sa na schôdzi volili
členovia výboru organizácie a delegáti na okresné konferencie. Podľa
prednesenej informácie má základná organizácia 146 členov, tí najstarší stáli pri zrode organizácie pred päťdesiatimi rokmi, potešiteľné
je, že každý rok prichádzajú aj noví členovia. Správu o činnosti predniesol tajomník organizácie JUDr. M. Balog. Návrh plánu činnosti na
rok 2010 predložil predseda organizácie Ladislav Rác. V diskusii vystúpil primátor mesta Stupava, ktorý poďakoval výboru i členom za
aktivity, ktorými prispievajú k spoločenskému životu mesta a najmä
výstavou ku Dňu zelá šíria dobré meno Stupavy. Profesor Hričovský
svojim osobitým prejavom potešil každé srdce, každého človeka,
ktorý má vzťah k prírode, k zemi, k rastlinám, k záhradke. Vysoko ocenil Deň zelá, ako jedno z najvýznamnejších podujatí na Slovensku.
Vyzýval prítomných, aby sa venovali pestovaniu a produkcii vlastného
ovocia a zeleniny, ktorá má nielen ekonomickú hodnotu a prospech,
ale predovšetkým zachováva našu krajinu ako obrábanú a peknú
záhradu. To je dôležité, aby sme chránili krajinu a pôdu, no a tiež aj
pôvodné rastliny – ovocné stromy, ktoré vo svojom prirodzenom prostredí boli odolné voči škodcom a vždy prinášali úrodu. Neznalosť
a neúcta môžu narobiť nenapraviteľné škody. Význam záhradkárskeho hnutia spočíva v krajinotvorbe, ktorá sa nezaobíde bez ľudskej
práce, aj tej drobnej na malom políčku, v sade, alebo na priedomí.
V diskusii vystúpil aj tajomník p. Korček. S nostalgiou spomínal na
časy, kedy dnes zanedbané a opustené jabloňové sady pred Stupavou rodili krásne jablká. Tendencia, že si všetko kúpime a nič nemusíme pestovať nás priviedla do situácie, kedy dovážame ovocia a zele-

ninu, častokrát pochybnej kvality, nehovoriac o tom, že naši ľudia prišli o prácu a pôda zostáva opustená. Treba podotknúť, že na členskej
schôdzi sa zúčastnilo cca deväťdesiat členov organizácie a ďalší hostia. Členská schôdza skončila prijatím uznesení. Stretnutie pokračovalo spoločenskou zábavou pri hudbe a dobrom víne. K výbornej nálade prispel i p. Huraj so svojou hudobnou produkciou. Veľkým prekvapením bola tombola so 117 cenami. Týmto by sme sa chceli veľmi

pekne poďakovať všetkým našim sponzorom, ktorých bolo 76, za
pekné a hodnotné ceny. O sprostredkovanie tejto tomboly sa veľkou
mierou pričinil náš člen p. Tono Gama. Poďakovanie patrí aj p. Kubvičovej, majiteľke Stupavskej krčmy, ktorá nás prekvapila čerstvými
šiškami a umožnila nám ochutnávky donesených vín z vlastnej výroby našich záhradkárov. V dobrej nálade a utuženými kamarátskymi
vzťahmi sme sa rozchádzali až v skorých ranných hodinách.
-výbor-

Vzdelávali sa
Organizácia stupavských záhradkárov zorganizovala dve vzdelávacie
podujatia pre svojich členov i verejnosť. V piatok 19. februára predniesol Ing. Juraj Matlák prednášku na tému chemického ošetrovania
ovocných drevín, viniča, zeleniny a kapusty. O týždeň neskôr, v piatok
25. februára na tému Rez ovocných drevín a susedské vzťahy prednášali najlepší odborníci na Slovensku – profesor Ivan Hričovský a Juraj Korček (legislatívna oblasť – susedské vzťahy). Prednášky sa stretli
s veľkým záujmom verejnosti a prispeli k informovanosti i odbornosti
našich členov i verejnosti. Organizácia si týmto plní svoje predsavzatie zvýšiť odborné znalosti členov i verejnosti a tak prispieť k ďalšiemu
rozvoju záhradkárskeho hnutia v našom meste.
-výbor-

Poďakovanie
Klub seniorov Pohoda poriadal dňa 30.1.2010 fašiangovú zábavu
v Cevaservise Stupava za spolupráce Mestského úradu a Veselej
muziky Štefana Veselého zo Stupavy.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli do tomboly a to p. Pírovej, p. Stríbrnskej, p. Banovičovej, p. Kubovičovej, p. Darášovej Aničke a Jarke, p. Jurkovičovej, r. Balogovej, r. Dreninovej, r. Hukovej, p. prednostke MsÚ r. Bauerovej, p. Činovskej, p. Brežnej, p. Kubíčkovej Helene, p. Koppovi, p. Ivánkovej,
kaderníctvu Veronika, Hana, p. Peterkovej, p. Plutzerovej, p. Sokolovi, p. Odelgovi a kvetinárstvu Mikušová.
Vedenie klubu seniorov Pohoda Stupava.
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Mestské kultúrne a informačné
centrum pozýva na Veľkonočný
jarmok v sobotu 27.marca 2010
od 8:00 hod.
pred Kultúrnym domom

rôzne

   Listáreň   
Novoročné predsavzatie mestského úradu, je pre nás obyvateľov Stupavy trocha nespravodlivé. Najprv z počutia a potom z Podpajštúnských zvestí, som sa dozvedela, že bola zrušená dotácia na vývoz
odpadových vôd zo žúmp. Bývam na Bottovej ulici, je to tak asi kilometer od čistiarne odpadových vôd (ČOV).
Za vývoz sme zaplatili 37,45 €. Žumpy tu obyvatelia majú tak s objemom tri kubíky. Môžeme šetriť ako chceme o chvíľu je žumpa plná. Na
kanalizáciu nie sme napojení, tak na nás môžete dobre ryžovať. Ale
dokedy? Najnovšie na ČOV napojili nové sídlisko Zipava. Vo väčšine
sú to noví obyvatelia a my starousadlíci sme len na smiech, stále len
čakáme, že vraj sme v poradí. Preto žiadame o nápravu, aj my chceme platiť za vývoz žumpy ako iní obyvatelia čo majú kanalizáciu, len
hodnotu stočného (ktorá je podľa výmeru....), keď ste zrušili dotáciu.
V Stupave sa postaví nová ulica, vo väčšine sú to prisťahovalci, ktorí
tu nemajú niekedy ani trvalé bydlisko, neplatia tu ani dane a hneď na
ulici majú všetky inžinierske siete vrátane kanalizácie. Ja tu bývam 58
rokov a stále nič. Napojenie kanalizácie sa môže stále odkladať.
Takže na nás ešte dobre zarobíte. Preto nebuďte prekvapení, že obyvatelia časť Mást vypúšťajú žumpy do kanála na dažďovú vodu. Veď
aj družstvo v Máste odpadové vody vylieva na bývalý pasienok. Odtiaľ
ide ten smrad, ktorý častokrát cítiť až do Stupavy. A čo potom máme
povedať my, čo tu bývame v blízkosti, neviem či ich vôbec niekto zato
pokutuje?
Škoda, že pán Illiť nebýva blízko družstva pri tom smradľavom kanáli.
V Podpajštunských zvestiach odpovedá, že kanál bol vyčistený v celej dĺžke, čo nie je pravda. Sú to zavádzajúce informácie. Bol čistený,
ale len v dĺžke cca 20 metrov a to tak, že blato z kanála dávali po bokoch koryta (bol to tak 70 cm nános). Pri väčších dažďoch z časti je
to blato späť zmyté do kanála. Teraz ako sa začne topiť sneh všetko
to bude tak ako to bolo predtým. Neviem kde odpozoroval tento systém čistenia. Blato sa malo dať úplne bokom od koryta, miesta je tu
dosť. Od plynového potrubia smerom do Bratislavy tento kanál ešte
viac zahádzali pracovníci čo robili kanalizáciu a urobili tu skládku zeminy, ktorá je tu doposiaľ. Ak neveríte treba sa prísť pozrieť. V kanále
rastú stromy, žeby do roka dosiahli výšku 5 metrov? Asi tu rastú podľa
nejakej novej mičurinskej metódy, keď bol kanál vyčistený po celej
dĺžke. Vyčistenie kanála sme žiadali preto, že už tu nebol vôbec žiaden odtok vody, pretože mu bránil veľký nános blata. Potom sa nám
táto voda tlačila do pivníc. Práve tento kanál bol vybudovaný preto,
aby sa znížila výška povrchovej vody. Pán Illiť si myslí, že keď sa vyčistí jeho spôsobom cca 20 metrov, voda nám z pivníc zmizne. Niečo
pomohlo aj toto, lebo zatiaľ v pivnici chvála Bohu vodu nemáme. Tento kanál treba vyčistiť od Devínskej cesty až po obalovačku tak, ako
sa čistil v minulosti. Kanál patrí Hydromelioráciam š.p., ale my(mesto)
ho máme v správe na základe dohody lebo š.p. súhlasil so zaústením
kanalizácie pre odvedenie dažďovej vody zo Záhumenskej a Devínskej cesty do tohto kanálu. Informácia, ktorú napísal do Podpajštúnských zvestí sa nezakladá na pravde.
Turanská

kanalizáciu sa spoluobčania z Hviezdoslavovej ulici neoprávnene napojili aj zo svojimi splaškovými vodami a týmto spôsobom okrem iného znepríjemňujú život bývajúcim na uliciach Dolná a Bottova. Tento
problém môže byť ale definitívne vyriešený až po kolaudácii celého
úseku mástskej časti kanalizácie.
Ľ. Illiť, vedúci oddelenia výstavby a ŽP

Program MKIC
27.3./sobota/ – 8:00 hod. VEĽKONOČNÝ JARMOK
MKIC Stupava pozýva na prvý tohtoročný jarmok, ktorý sa uskutoční
v areáli KD Stupava (Sedliacky dvor, „Barónové“).
Sprievodným podujatím veľkonočného jarmoku bude výstava veľkonočných pohľadníc detí zo školského klubu Stupava, ktorá bude
spojená so súťažou o najkrajšiu pohľadnicu vo Výstavnej sieni MKIC
Stupava a tvorivá veľkonočná dielňa, ktorú organizuje MKIC Stupava
v spolupráci s OZ Envirosvet v malej sále MKIC Stupava. (sadenie
“veľkonočnej rastlinky”, veľkonočné dekorácie zo sena)
30.3. – 29. 4. VÝSTAVA STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKOV
Pozývame Vás na výstavu Stupavských výtvarníkov do galérie Pamätníka A. Muchu v Ivančiciach. Diela predstavia: PETER ORVAN –
akademický maliar - olejomaľby, kovové objekty, SILVIA HLAVOVÁ –
abstraktná maľba, IVETA VACHÁLKOVÁ – keramika, AGNEŠA VAVRINOVÁ – olejomaľby, akvarely. Vstupné na výstavu: 10 Kč
Vernisáž sa uskutoční 29. 3. 2010 o 16:00 hod.
31.3. – 17:00 hod. 65. VÝROČIE OSLOBODENIA STUPAVY
Pietna spomienka - Kladenie vencov pri Kvete vďaky (pri KD Stupava) a na Obore.
10.4. /sobota/ - 10:00 hod. FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ
Pozývame všetky deti na hudobno-dramatickú rozprávku plnú hudby, farieb a pohody pod názvom Farbičková princezná v podaní Divadla Žihadlo z Malaciek. V predstavení sa spievajú úryvky piesní
z CD Farbičky pre detičky. Každá pieseň je o jednej farbe. Účinkujú:
Vlado Zetek, Mia Králová, bábky Libušky Čtverákovej. Miesto konania: Veľká sála MKIC Stupava, vchod od Agátovej ulice
Vstupné: 1,– €
17.4. /sobota/ - 15:00 hod. KONC JAK ŽIVÉ
MKIC Stupava organizuje autobusový zájazd do Gajar na krajskú
prehliadku ľudových rozprávačov, prehliadku hovoreného slova
„Konc jak živé“ (organizuje MOS Modra), ktorá sa uskutoční v sobotu 17. apríla v Kultúrnom dome v Gajaroch
Bližšie informácie: 02/6593 4312, mozova@msks-stupava.sk
PRIPRAVUJEME
24.4. Dámsky večierok
25.4. Deň Zeme
1.5. Prvomájové popoludnie

Stanovisko k príspevku pani Turanskej
Nechcem polemizovať s obyvateľmi ulíc Dolná a Bottova o tom, kedy
a kto má melioračný kanál čistiť. Dôvody prečo táto nevďačná úloha
pripadla mestu Stupava som už viackrát vysvetľoval.
V odpovedi na interpeláciu pána poslanca Ondruša bola poskytnutá
pravdivá informácia v tom, že v období 03/2009 bol kanál prečistený
a prehĺbený od nánosov v časti medzi dvomi mostmi (ulice Dolná
a Bottova) a cca 20m pred mostom na ulici Dolnej a za mostom na
Bottovej ulici. V tejto časti bol melioračný kanál vyčistený, prehĺbený
a zemina z prehĺbenia po odtečení vody bola odvezená na skládku.
V tejto čistenej časti melioračného kanála rástli a rastú dva tri stromy,
ktoré neboli odstránené z dôvodu, že nemali vplyv na prietočnosť kanála. Po novej obhliadke melioračného kanála bolo zistené, že pre
lepšiu prietočnosť kanála je potrebné predĺžiť prečistenie profilu kanála za mostom pri Bottovej ulici v smere na Z. Bystricu.
Jestvujúci melioračný kanál slúži, resp. slúžil na odvádzanie povrchových vôd z priľahlých poľnohospodárskych pozemkov a od roku
2007 i povrchových vôd z ulíc Záhumenská a Devínska cesta.
Najväčší problém v nánosoch, ale vzniká z cestnej dažďovej kanalizácie časti ulice Hviezdoslavova z toho dôvodu, že na túto dažďovú

Zmena programu vyhradená!
Info: info@msks-stupava.sk, 02/6593 4312

Tini FEMINI club
Dňa 7. marca, pri príležitosti oslavy MDŽ, začal svoju činnosť klub pre
ženy s názvom - tini FEMINI club. Vznikol z potreby vytvoriť priestor
pre stretnutia stupavských žien. Cieľom clubu je rôznymi formami prispievať k spolupráci medzi ženami - šport, kultúra, zručnosti, recepty,
diéty a všetko na čo budeme mať náladu a schopnosti.
Do budúcnosti plánujeme rôzne mini školenia, kurzy, semináre atď.

NESEĎ DOMA a príď medzi nás!
Dozvieš sa veľa nových vecí alebo si len tak odpočinieš
od starostí a povinností. Stretávame sa každú nedeľu
o 15.00 hodine v Tini Clube - Agátová 16, Kultúrny dom,
Stupava. Tešíme sa na Teba.
-om-
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rôzne

Z kuchyne hádzanárskeho klubu
Minihádzanári bojujú bez prestávky
Minihádzanári Tatrančeka Stupava absolvovali v mesiaci február kolotoč zápasov pripomínajúcich kanadsko-americkú hokejovú súťaž NHL. Február sme
mali plne nabitý.
Na začiatku mesiaca sme zavítali s 1
družstvom Tatrančeku na turnaj do Veľkej Bystrice pri Olomouci, ktorý bol obsadení 10 družstvami. Zahrali sme si
s kvalitnými súpermi a odohrali 9 vy-

piáda cez prázdniny ich motivovala do
športu ešte viac a na ďalšie mesiace
marec a apríl sa tešia. Čaká ich bohatý
program zápasov. V sobotu 13.3. 2010
v stupavskej hale usporiadame 3. kolo
Mini Handball Inter Ligy, kde privítame
25 družstiev. Tento projekt sme založili
spolu s Novým Veselím a štartujú
v ňom družstvá z Čiech, Slovenska,
Maďarska a Poľska. Táto súťaž sa hrá
štvorkolovo a je to unikát v Európe, kde

Minihádzanári
rovnaných stretnutí, čo nám pomohlo
zanalyzovať si výkonnosť našich najmenších.
V sobotu 6.2. 2010 sme absolvovali
našu vlastnú záhorácku minihádzanárskú ligu, kde sme skončili na druhom
mieste. V tejto lige štartovali družstvá
z Tatrančeka a Strojára Malacky. O ďalší týždeň v sobotu 13.2.2010 sme usporiadali chlapčenský turnaj o pohár
riaditeľa ZŠ Lozorno, kde sme pozvali
družstvá Luhačovic, Bojníc, Uhorského
Hradišťa, Malaciek, Lozorna. Chlapci
z Tatrančeka minihádzaná skončili na
peknom druhom mieste, kde od prvého miesta ich delila prehra nad víťazom
Sokol Luhačovice. Cez týždeň vo štvrtok 18.2.2010 sme usporiadali majstrovstvá BKZHá v stupavskej mestskej
športovej hale. Tento turnaj sme odohrali na 4 minihádzanárských ihriskách
a na turnaji štartovalo 21 družstiev
v dvoch kategóriách. Najlepšie umiestnenie spomedzi našich družstiev dosiahlo družstvo Tatrančeku, ktoré obsadilo 4 miesto. Len jediná prehra ich
odsunula v boji o lepšie umiestnenie.
Na tomto turnaji sa zúčastnili družstvá
v rámci bratislavského kraja počas
školského vyučovania. Na predposledný týždeň v mesiaci február sa tešili
dievčatá, ktorým sme pripravili čisto
dievčenský turnaj v sobotu 20.2.2010
v Lozorne. Na turnaj prijali pozvanie
dve družstvá z Hodonína, Malaciek
a naše družstvá z Tatrančeka Lozorno
a Tarančeka Stupava. Dievčatá z Tatrančeka Stupava obsadili druhé miesto. Deti si prišli na svoje cez mesiac
február a mali možnosť si oddýchnuť
cez jarné prázdniny. Veríme, že olym-

Program Tatrančeku minihádzaná
13.3.2010 Mini Handball Inter Liga Stupava
21.3.2010 Turnaj minihádzanej
v Uherskom Hradišti
24.3 2010 BKZH majstrovstvá
minihádzanej v Malackách
28.3 2010 Turnaj minihádzanej
v Bojniciach
3.4.2010 Mini Handball Inter Liga –
Nové Veselí
16.4.2010 Záhorácka minihádzanárská liga - Lozorno

účasti svojich trénerov: Branislava
Krištofiča, Michala Daňa, Aleny Polákovej a Romana Vigha. Okrem spomínaných trénerov trénovali deti aj pod
vedením reprezentačného trénera kadetiek SR Róberta Popluhára, ktorý sa
súčasne aj podieľal na tvorbe koncepcie tréningového procesu sústredenia.
Náročný tréning v strede týždňa absolvovali deti aj na plavárni, kde sa o nich
postarali profesionálni tréneri plávania.
Zábavnou formou, plnou súťaži a hier
prežili vyčerpávajúci tréning vo vode,

Spoločné rozcvičenie v rámci ranného tréningu

prípravkári v hádzanej majú svoju
vlastnú medzinárodnú ligu!!! Toto je pre
nás veľmi dobrá reklama, ktorá zdobí
náš klub. Sme radi, že tento dlhodobý
projekt organizujeme a sme jeho zakladateľom. Teší nás záujem medzi trénermi, družstvami a nepochybne deťmi.
Deti v prípravke odohrajú za sezónu
kvantum zápasov, čo je veľmi dobré
pre ich hádzanárske a pohybové zručnosti. Trénujú koncepčne 2-3 krát do
týždňa pod dohľadom trénerov Roberta
Geisseho a Rudolfa Draškoviča. Turnaje, ktoré deti absolvujú, zúročíme
v žiackych kategóriách, kde budeme
veľmi dobre pripravení oproti súperom.
Vek minihádzanára alebo dieťaťa v prípravke je 6-11 rokov.
Najväčšia akcia sezóny našich minihádzanárov, ale aj klubu HC TATRAN
STUPAVA čaká 23.-25.4 2010 v Stupave, kde organizujeme veľký medzinárodný minihádzanársky turnaj pre 80
družstiev. Turnaj má názov PLAYMINIHANDBALL 2010. Tento tretí ročník
organizujeme pre našich najmenších.
Máme vlastnú stránku pre náš spomínaný turnaj:
www.playminihandball.com
Príďte nás povzbudiť na športovú akciu
roka pre prípravkárov. Čakajú nás zápasy zahraničných družstiev, ale aj bohatý sprievodný program.
Máte doma dieťa vo veku 6 – 12 rokov?
Priveďte ho medzi nás, ak rád športuje,
dáme mu príležitosť.
Kontakt: 0904 329 692 alebo mail:
playminihandball@hctatranstupava.sk

23.-25.4.2010 PLAYMINIHANDBALL
2010 – Stupava
8.5.2010 Záhorácka minihádzanárská
liga - Stupava
15.-16.5.2010 Vangl Cup II - Ivančice
10.-11.6.2010 MEGA SAM CUP 2010
Rudolf Draškovič
Sústredenie stupavských hádzanárov
v mestskej športovej hale
Počas jarných prázdnin sa v Mestskej
športovej hale v Stupave uskutočnilo
sústredenie mladších žiakov a žiačok
z hádzanárskeho klubu HC TATRAN
STUPAVA. Keďže káder mladších žiakov a žiačok vstupuje do jarnej časti
sezóny, tréneri pre nich pripravili päťdňové sústredenie vo forme dvojfázových tréningov (ráno a poobede).
Tvrdú prípravu odštartoval prvý tréning
v pondelok 1.3.2010 v ranných hodinách a ukončený bol prípravným zápasom medzi sebou v piatok 5.3.2010
poobede. Program sústredenia bol veľmi pestrý a náročný. Každý deň sa hádzanári stretávali o 8:00 v hale, kde po
krátkej teoretickej časti nastupovali na
dvojhodinový tréning. Krátka predobedná prechádzka spojená s obedom
v Zelenom Dvore odreagovala deti od
náročného tréningu. Oddychovú pauzu
si deti spríjemnili relaxom pri pozeraní
filmu a hraní spoločenských hier v priestoroch športovej haly. Poobedný dvojhodinový tréning zameraný na herné
nácvičné a zdokonaľovacie cvičenia
spestrený súťažami každý deň končil
o 16:00 hodine. Po ukončení tréningového dňa odišli deti domov.
Sústredenie hádzanári absolvovali za
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ktorý im spestril tréningový proces.
Sústredenie splnilo svoje očakávania
pri účasti 25 detí, ktoré sa zúčastnili
tréningovej prípravy. Plnú účasť kádra
sme však neevidovali, nakoľko niektoré
deti boli odcestované počas jarných
prázdnin mimo mesta Stupava. Päť dní
tvrdej prípravy v mestskej športovej
hale a účasť na turnajoch na Slovensku
či v Českej republike v tomto roku zvýšili výkon a zdatnosť deti. Veríme, že
toto sústredenie a absolvované turnaje
dostatočne pripravili hádzanárov do
novej sezóny, ale ich aj zabavili a odreagovali.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave ako aj na samotnom sústredení, taktiež za poskytnutie výborných podmienok v Mestskej športovej
hale ako aj v reštaurácii Zelený dvor.
Majstrovské zápasy žiakov a žiačok,
pripravované turnaje minihádzanárov
a zápasy mužského družstva sú uvedené na webovej stránke
www.hctatranstupava.sk hádzanárskeho klubu.
Roman Vigh.

rôzne
SPOMÍNAME
Dňa 28.2.2010 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš
milovaný a starostlivý manžel, otec a dedko p. Oto Vacho.
S úctou a láskou si spomíname. Ďakujeme všetkým tým,
ktorí si spomenuli s nami.
Smútiaca rodina

Spoloèenská kronika
Narodili sa
Cyril Dzirbík
Tomáš Jánošík
Tereza Tóthová
Adam Nádaský
Richard Krčka
Samuel Sebastián Šnajnár
Petra Kukurová
Kristína Krajčírová
Nelly Csordásová

SPOMÍNAME
Dňa 2.marca 2010 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko p.Ján Bubnič. Kto
ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Stíchol dom, záhrada i dvor, už nepočuť jeho kroky v ňom.
Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal. Bez rozlúčky – to
nikto z nás nikdy nečakal. Ťažko je bez neho, smutno je
nám všetkým. Už nič nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 29.3.2010 uplynie 5 rokov, kedy nás opustil náš drahý manžel, otec, svokor, dedko, brat a švagor p. Štefan
Holúbek. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami a sestra s rodinou

Opustili nás:
Anna Rybárová /1946/
Mária Jánošová /1947/
Ing. Dušan Bujnovský /1957/

Štefan Balaďa /1924/
František Mindák /1934/
Justína Maderová /1927/
Antonia Darášová /1935/
Anna Mindáková /1924/
Vilma Draškovičová /1923/
Anton Vaškovič /1938/
Vojtech Brbúch /1929/
Zosobášili sa:
Radoslav Móza
a Lucia Majerníková
Radoslav Straský
a Katarína Hacklová

Poďakovanie
Ďakujem pánovi Jablonickému zo Stupavy, ktorý mi dňa 3. februára
2010 nezištne pomohol a s pomocou vozidla JCB vytiahol moje auto,
ktoré sa po šmyku ocitlo mimo cesty v hlbokom záveji na ceste z Marianky.
Dana Remeníková (Marianka)

POĎAKOVANIE
Veríme, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné, čo sme na nich milovali,
ako úsmev, názory, láskavosť tu zostane navždy. Je teda
len na nás, či si dokážeme uchovať živú spomienku na ich
výnimočnosť.
Dňa 2.2.2010 nás náhle opustila naša mamička, babička,
sestra p. Anna Rybárová. Ďakujeme všetkým, čo sa s ňou prišli na
poslednej ceste rozlúčiť, ako aj za ich prejavy sústrasti a všetky
kvetinové dary.
Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
So spomienkou v srdciach sme si dňa 7.marca 2010 pripomenuli 4.výročie od smutnej chvíle, kedy nás navždy
opustila milovaná manželka, mamička a stará mama p.
Janka Mazúrová. Milosrdný čas hojí rany, ale v našich
srdciach zostáva navždy.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú spolu s nami.
Manžel a dcéry s rodinami

Riadková inzercia
 prenajmem novú ubytovňu na Hlavnej ul. č. 57 v Stupave. Ihneď.
Cena dohodou. Tel.: 0910 292 611
 robíte oslavu-párty? Urobím Vám domáce lokše – 1 ks á 0,27 €/ks.
Tel.: 02/65 935 818, alebo 0910 257 902
 predám starší rodinný dom v Stupave v tichej lokalite. Veľkosť pozemku 10 árov. Cena dohodou. Tel. : 0905 713 633
 prenajmeme čiastočne zariadený byt 1+1 na Jilemnického ul.v Stupave /48 m2/ s pivnicou. Cena 400,-- € s energiami. Tel.: 0915 518 838
 predám 2-izbový byt v Ružinove na zvýšenom prízemí /53 m2/, čiastočne prerobený, nová kuchynská linka. Cena dohodou. Tel.: 0903
194 398
 Predám novú, nepoužívanú elektrickú rozvodnú skriňu, napr. na novostavbu. Skriňa je oceľová, pozinkovaná. Rozmer: 150x50 cm
Cena: 140,-- € Kontakt: 0908 564 303
 Dám do prenájmu nehnuteľnosť v Stupave, vhodnú na ubytovanie
cca 10 ľudí. Tel: 0918 407 145
 Hľadám učiteľa angličtiny pre stredoškoláčku.
Kontakt: 0903 459 762

Haló! Haló! Haló!
“V tej našej záhrade, v tom našom humne, schodia sa chlapci aj
dievčatá šumné. Čože sa schodia, čože tam majú? Oni tam bábkové divadlo hrajú!“ V sobotu, 27.3.2010 o 10:30 v MKIC Stupava Vám
mamky z MC Fifidlo zahrajú divadielko Dve sestry, podľa motívu rozprávky Márie Ďuríčkovej. Ak sa Vám páčilo mikulášske divadielko,
príďte k nám opäť. Mamičky Vám s nádhernými - vlastnoručne vyrobenými bábkami zahrajú rozprávočku o tom, že má zmysel druhým
pomáhať.

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Stupava
občianske združenie sa uchádza o Vašu podporu
v podobe poukázania sumy do výšky dvoch percent
zaplatenej dane z Vášho príjmu za rok 2009
Naša adresa: Mlynská 12, 900 31 Stupava
IČO: 00699349 001
Za Vaše rozhodnutie a priazeň Vám vopred ďakujeme!
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