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Turisti v novej jari
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Dňa 22. marca na Košariskách KST Tatran Stupava, tak ako každým rokom zorganizoval otvorenie jarnej turistickej sezóny. 164 turistov z okolia sa opäť stretli.
Odzneli vety vítania a prianí. Dozvedeli
sme sa aké akcie sa chystajú v regióne.
V radostnej atmosfére vzájomných stretnutí, spomienok, vtipkovania a spevu vatra zhltla i symbol zimy Morenu, po našom Kyselicu. Asi to zabralo, konečne sa
oteplilo, príroda sa začína parádiť na jarno.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na
príprave tohoto stretnutia a všetkým milovníkom potuliek touto cestou želáme
veľa pekných zážitkov na turistických
chodníkoch.
Magdaléna Kývalová
Foto: Soňa Foltýnová

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupiteľstvo v Stupave
Stupava – Riadne, v poradí 34-té
zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo vo štvrtok 26.
marca. Rokovanie otvoril primátor Ing. Ľ. Žiak a predložil poslancom návrh programu rokovania.
Poslanec PaedDr. Milan Gramblička navrhol bod 6) VZN č.
4/2009 o statickej doprave (parkovaní a státí motorových vozidiel) v centrálnej zóne mesta Stupava - návrh, presunúť na rokovanie mestského zastupiteľstva
v máji 2009, z dôvodu jeho dopracovania o pripomienky dopravnej komisie a dopravného inžiniera. Poslanci návrh schválili.
Všetci poslanci zvolili pracovné
orgány mesta v tom zložení, ako
navrhol primátor mesta. Program
rokovania mestského zastupiteľstva poslanci schválili podľa odporučenia mestskej rady zo 17.
marca 2009 s vypustením bodu 6).
P r o g r a m:
1) Otvorenie, 2) Voľby pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
3) Voľby hlavného kontrolóra, 4)
Kontrola uznesení, 5) Bezpečnostná situácia v meste Stupava
- informácia riaditeľa OO PZ SR
mjr. Peťka, 6) Veci majetkové,
7) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole kpt. Jána Nálepku,
Školská 2, 900 31 Stupava – návrh, 8) Interpelácie, 9) Rôzne, 10)
Návrh uznesenia 11) Záver.
Voľby hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
na zasadnutí 29. januára t.r. vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra
a náležitosti prihlášok do volieb
hlavného kontrolóra. Obálka mala byť označená „voľba hlavného
kontrolóra - neotvárať“. Schválilo
komisiu na otváranie obálok na
voľbu hlavného kontrolóra v zložení: Andrea Foltínová, Gustáv
Beleš, František Lachkovič, Ing.
Peter Mazúr, Ing. Jozef Ukropec.
Termín na podanie prihlášok bol
stanovený na 11. marca 2009 do
15.00 h. Komisia sa zišla 16. marca a posúdila, či jednotlivé prihlášky spĺňali náležitosti ustanovené v zmysle záverov MsZ z 29.
1. 2009. O výsledkoch z rokovania komisie oboznámil poslancov Ing. Peter Mazúr člen komisie. Prihlášky odovzdali do podateľne Mestského úradu v Stupave: Ing. Peter Vagač - 12. 2. 2009,
Ing. Vladimír Kopp - 9. 3. 2009,
Ing. Zdenka Packová 10. 3. 2009,
Ing. Katarína Tomkovičová - 11.
3. 2009. Všetci uchádzači splnili
podmienky schválené mestským
zastupiteľstvom 29. 1. 2009. Ko-

misia konštatovala, že obálka
Ing. Kataríny Tomkovičovej bola
rozlepená. K tomuto problému
prebehla krátka diskusia, ktorú
uzavrel primátor konštatovaním,
„...všetci dotknutí zamestnanci
mesta podpísali vyhlásenie, že
obálka bola manipuláciou rozlepená. Nikto však do nej nenazeral, nič z nej nevyberal, ani nevkladal.“
Poslanci odhlasovali prezentáciu
Ing. Kataríny Tomkovičovej, ktorej obálka bola rozlepená. Mesto
pozvalo dňa 19. marca všetkých
uchádzačov na zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde sa mali
predstaviť poslaneckému zboru.
Volení kandidáti v abecednom
poradí sa osobne prezentovali na
zasadnutí mestského zastupiteľstva: Ing. Vladimír Kopp, Ing.
Zdenka Packová, Ing. Katarína
Tomkovičová, Ing. Peter Vagač.
Voľba hlavného kontrolóra bola
vykonaná tajným hlasovaním,
hlasovalo všetkých trinásť poslancov. Výsledky 1. kola hlasovania hlavného kontrolóra: Ing.
Vladimír Kopp - 0 hlasov, Ing.
Zdenka Packová - 5 hlasov, Ing.
Katarína Tomkovičová - 7 hlasov,
Ing. Peter Vagač - 0 hlasov, neplatný - 1 hlas. Primátor mesta
Ing. Ľubomír Žiak poďakoval
hlavnej kontrolórke Ing. Zdenke
Packovej za doterajšiu činnosť
a pôsobenie na tunajšom mestskom úrade. Funkčné obdobie
súčasnej hlavnej kontrolórky
skončilo 31. marca 2009. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu komisie na otváranie obálok na voľbu hlavného kontrolóra. Poslanci mestského zastupiteľstva zvolili Ing. Katarínu Tomkovičovú za hlavnú kontrolórku mesta počtom platných
hlasov 7.
Z kontroly plnenia uznesení
Správu predniesla Ing. Packová,
hlavná kontrolórka mesta.
Poslanci uložili prednostke úradu
predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia o státí a parkovaní vozidiel na území Mesta
Stupava.
Návrh „Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Stupava č. 4/
2009 o statickej doprave (parkovaní a státí motorových vozidiel)
bol zverejnený na úradných tabuliach a na web stránke mesta
11. marca 2009. Návrh dňa 17.
marca prerokovala a pripomienkovala mestská rada a bol 24.
marca prerokovaný v dopravnej
komisii. Podľa odporučenia predsedu dopravnej komisie PaedDr.
Milana Grambličku, poslanci

schválili, aby návrh VZN o statickej doprave (parkovaní a státí
motorových vozidiel) v centrálnej
zóne mesta Stupava, bol prerokovaný na májovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
Výber prevádzkovateľa kotolne
Poslanci uložili prednostke úradu
zabezpečiť všetky potrebné kroky na výber budúceho prevádzkovateľa tepelného hospodárstva podľa harmonogramu navrhnutého členom súčasnej komisie
na preberanie majetku mesta
v oblasti tepelného hospodárstva
p. Holubekom. Úloha sa plní, komisia vykonáva svoju činnosť na
základe menovacích dekrétov
a rokovania sa uskutočňujú podľa navrhnutého harmonogramu.
Prednostka MsÚ JUDr. Elena Jaďuďová informovala, že mesto
uverejnilo výzvu na predloženie
ponuky na dlhodobý prenájom
centrálneho systému výroby
a distribúcie tepla v meste Stupava. Termín predkladania písomných prihlášok bol určený
do 3. apríla - podateľňa Mestského úradu v Stupave. Záujemcovia musia spĺňať podmienky zákona číslo 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Uviedla, že súčasná komisia na výber budúceho prevádzkovateľa tepelného
hospodárstva, schválená mestským zastupiteľstvom, splnila
svoju úlohu. Navrhla, aby mestské zastupiteľstvo schválilo:
kritéria a požadované parametre
rámcovej ponuky na dlhodobý
prenájom centrálneho systému
výroby a distribúcie tepla v meste
Stupava., zloženie komisie na
výber nájomcu tepelného hospodárstva v Meste Stupava v zložení, aké navrhnú poslanci mestského zastupiteľstva. Poslanci
schválili kritéria a požadované
parametre rámcovej ponuky na
dlhodobý prenájom centrálneho
systému výroby a distribúcie tepla v meste Stupava. Zároveň
schválili aj komisiu na výber
nájomcu tepelného hospodárstva v Meste Stupava v zložení:
predseda - Jozef Holúbek, členovia – Ladislav Pšenko, Mgr. Ivan
Ďuďák, Ing. Jozef Ukropec, Ján
Borák, zástupca SBDO Pezinok Pavol Huk, zástupca združenia
zástupcov vlastníkov bytov - Ján
Daniš, JUDr. Elena Jaďuďová,
prednostka úradu. Ďalšie vyhodnotenie úlohy - MsZ apríl 2009.
Bezpečnostná situácia v meste
Na základe požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva,
primátor pozval na zasadnutie
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mestského zastupiteľstva mjr.
Róberta Peťka, riaditeľa Obvodného oddelenia policajného zboru SR v Stupave. Major informoval prítomných o bezpečnostnej
situácii v meste a priľahlých obciach v pôsobnosti obvodného
oddelenia za I. štvrťrok 2009.
V súčasnosti na tunajšom OO PZ
SR v Stupave slúži 15 policajtov.
Nastala zmena v organizácii policajného zboru, pôsobnosť obvodného oddelenia bola znížená
o obce Suchohrad a Záhorská
Ves. K najproblémovejším obciam patria Plavecký Štvrtok, Zohor, Lozorno. V obvode bolo spáchaných 80 priestupkov, z toho
31 v Stupave, objasnenosť predstavuje 41,9 %. Zároveň bolo
spáchaných 99 trestných činov,
z toho v Stupave 17, pričom objasnenosť predstavuje 22,2%.
Pochvalne sa vyjadril o zavedení
kamerového systému v Stupave.
Upozornil na rastúci počet krádeží v rodinných domoch nielen
v Stupave, ale i blízkom okolí.
Častokrát zlodejom majitelia
napomáhajú aj tým, že nechávajú domy neuzamknuté. Konštatoval, že Mestská polícia v Stupave
začala vykonávať prednášky
v základnej škole. Navrhol, aby
sa členovia mestskej polície zapojili do programu „Správaj sa
normálne“.
V dohľadnej dobe, cca dva mesiace, dostane i obvodné oddelenie radar, čím sa zvýši kontrola
dodržiavanie rýchlosti jazdy.
V diskusii poslanec Ján Borák
upozornil na dodržiavanie nočného pokoja v meste a povedal,
že policajné hliadky v nočných
hodinách sú málo vidieť. Mjr. Peťko konštatoval, že verejný poriadok v meste zabezpečuje mestská polícia a taktiež porušovanie
státia, parkovanie na chodníkoch
je v právomoci mestskej polície.
Poslanec František Lachkovič
upozornil na skutočnosť, že
v Stupave pôsobí klub motorkárov, jeho členovia jazdia vo večerných hodinách neosvetlení,
bez prilby, ohrozujú bezpečnosť
cestnej premávky. Navrhol osloviť tento klub na dodržiavanie dopravných predpisov v meste. Na
záver mjr. Róbert Peťko navrhol
zlepšiť spoluprácu mestskej polície so štátnou políciou v konkrétnych prípadoch i v oblasti prevencie. Mestské zastupiteľstvo
zobralo informáciu riaditeľa Obvodného oddelenia policajného
zboru SR v Stupave mjr. Róberta
Peťka o bezpečnostnej situácii
v meste Stupava na vedomie.

spravodajstvo
Delegovali zástupcov zriaďovateľa
Návrh na delegovanie zástupcov
zriaďovateľa do Rady školy pri
Základnej škole kpt. Jána Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava
uviedol primátor mesta Ing. Ľubomír Žiak. Mestská rada 17. 3.
2009 odporučila MsZ schváliť do
rady školy za zriaďovateľa: JUDr.
Elenu Jaďuďovú - prednostku
úradu, Blanku Vašinovú - referentku sociálnych vecí, rodiny,
školstva, športu a podnikateľských aktivít, Branislava Ondruša
- poslanca MsZ.
Mestské zastupiteľstvo návrh
schválilo.
Výzva na podporu kultúry
Poslanci v bode rôzne prerokovali Výzvu na podporu kultúry
v Stupave, ktorú predložilo OZ
Pour Art a signatári výzvy. K výzve predložil stanovisko - Správu
o činnosti Mestského kultúrneho
a informačného centra v Stupave
za rok 2008 riaditeľ MKIC Pavel
Slezák. V diskusii primátor - navrhol zorganizovať spoločné stretnutie Mesta Stupava, Mestského
kultúrneho a informačného centra Stupava so zástupcami Občianskeho združenia Pour Art.
Poslanec František Lachkovič
navrhol nájsť mechanizmus fungovania, navrhol jedného nájomcu, ktorý bude niesť zodpovednosť voči mestu za prenajaté
priestory bývalej kaviarne Delta.
Odporučil dať do nájmu a prevádzkovať v súčasnom stave. Rekonštruovať iba elektroinštaláciu
cca 600 tis. Sk. Pripraviť nájomnú
zmluvu alebo dohodu o nájme a
prevádzkovaní. Predložiť návrh
zmeny rozpočtu na rekonštrukciu elektroinštalácie kaviarne
Delta. Navrhol spoločné rokovanie predsedov komisií mestského zastupiteľstva, občianskymi
združeniami pôsobiacimi v meste a vedením mesta za účelom
prípravy návrhu rekonštrukcie
a prevádzkovania bývalej kaviarne Delta.
Poslanec Ing. Peter Mazúr konštatoval, že mesto zriadilo na účely vykonávania kultúrnej činnosti
príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne a informačné centrum, ktoré by malo tieto aktivity
koordinovať. Pripraviť konkrétny
materiál v horizonte cca 3 mesiace.
Pavel Slezák, riaditeľ MKIC, konštatoval, že tento problém je nastolený od roku 2007. Mesto hľadalo možnosti financovania prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt nebol
úspešný. Touto problematikou sa
zaoberala i komisia školstva,
mládeže a športu. Mesto podalo

žiadosť na Ministerstvo financií
SR na finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu z výnosu lotérií.
Mestské kultúrne a informačné
centrum nedisponuje finančnými
prostriedkami na rekonštrukciu
kaviarne.
Ján Borák navrhol zabezpečiť vymaľovanie a zabezpečiť rekonštrukciu elektroinštalácie. Problém vidí v tom, že do týchto
priestorov nie je vybudovaný samostatný vchod, čo pri prenájme
priestorov môže spôsobiť komplikácie.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec, povedal, že mesto zriadilo na zabezpečenie kultúrnych podujatí
príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne a informačné centrum. Návrh na riešenie požiadaviek OZ vidí v koordinácii činností MKIC v súlade s jeho plánom kultúrnych podujatí na ktoré
mesto schválilo aj finančné prostriedky v rozpočte mesta. V súlade s financovaním rekonštrukcie bývalej kaviarne Delta je toho
názoru, že majetkové, finančné a
iné vecné návrhy je potrebné
riešiť s riaditeľom MIKC, ktorému
bol predmetný majetok zverený
do správy. Vyslovil názor, že pokiaľ mesto nenaplní všetky
schválené príjmy (najmä predaj
pozemkov na ul. Zadnej), nemôže zabezpečovať v roku 2009
žiadne investičné akcie a činnosti navyše, naopak bude sa musieť vysporiadať aj s krátením
úloh v oblasti financovania rozvojových úloh mesta.
Milan Greguš, člen združenia
Club Abbellimento položil poslancom otázku, či príspevková
organizácia MKIC je schopná
realizovať kultúrne akcie a aktivity, ktoré sú spomínané vo výzve
a ktoré ponúka toto občianske
združenie. Zástupca primátora
Karol Janata konštatoval, že
kompetentné konať v tomto prípade je MKIC. Roman Maroš,
predseda OZ Pour art konštatoval, že Mestské kultúrne a informačné centrum by malo plniť kultúrnu funkciu pre občanov mesta. Kultúra v Stupave nie je dostačujúca a plnohodnotná. Tejto
problematike by mali poslanci
venovať väčšiu pozornosť.
Poslanec Branislav Ondruš povedal, že kultúra je na okraji záujmu
mnohých občanov. Chýbajú niektoré formy kultúrneho vyžitia
a najmä priestory pre ich realizáciu napríklad divadelná sála. Prenájom bývalej kaviarne Delta nie
je dobré riešenie. Podporuje minimalistickú variantu rekonštrukcie
priestorov, aby spĺňali požiadavky na verejné produkcie. Preto
mesto využilo možnosť podať
projekt a on osobne vyvíja aktivi-

ty, aby mesto dostalo dotáciu zo
štátneho rozpočtu.
Ľubomír Illiť, vedúci oddelenia
výstavby a ŽP informoval, že
v apríli 2009 bude zverejnená
výzva INTERREG III. Ak by malo
mestské zastupiteľstvo záujem
získať prostriedky z tejto výzvy,
treba poveriť mesto, aby vypra-

covalo konkrétny projekt.
Poslankyňa Andrea Foltínová
konštatovala, že vo výzve chýba
prevádzkový poriadok a spôsob
financovania navrhovaných kultúrnych aktivít. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie „Výzvu na podporu kultúry v Stupave“.
/podľa -msz-/

Vážení Stupavčania,
odberatelia tepla z našej kotolne!
Radi by sme Vás krátkou správou informovali o tom, čo sa deje s našou kotolňou. Momentálne na úrade prebieha výberové konanie,
kde sa samozrejme uchádza aj Vaša vlastná spoločnosť Stupavské
Teplárne s.r.o., v ktorej sú zástupcovia samotných odberateľov tepla
a to menovite: Ing. Milan Frolo, p. Jaromír Kopp, Ing. Vojtech Tóth,
p. Miroslav Daráš. Prosíme vás preto, aby ste v najbližších dvoch
mesiacoch veľmi zbystrili pozornosť a pýtali sa svojich poslancov, či
to s nami myslia úprimne! Do výberového konania totiž idú aj veľké
firmy a ľahko im dajú našu kotolňu, ak si stále budú opakovať, že len
tí alebo im podobní to zvládnu. Tá posledná firma, ktorá nám kúrila
desať rokov, ukázala, že zvládne vyrábať teplo, ktoré je jedno z najdrahších v regióne! V najbližších týždňoch vás opäť pozveme do veľkej sály kultúrneho domu, aby sme vám prezentovali náš spoločný
plán a povedali vám priamo a jasne, čo sa deje, čo nám hrozí a kto
za koho lobuje.
Nedajme si zobrať, čo je naše!
Milan Frolo

Komisia pre výber nového
prevádzkovateľa centrálneho
zdroja vykurovania informuje
Vážení občania Stupavy,
dovoľte, aby som Vás informoval o činnosti komisie, ktorá uznesením mestského zastupiteľstva bola poverená pripraviť podmienky na
výber a následne uskutočniť výberové konanie na nového prevádzkovateľa centrálneho zdroja tepla. Táto komisia pozostáva zo zástupcov vedenia mestského úradu, poslancov, zástupcov vlastníkov
bytov a odborníkov z oblasti tepla. Celkove má 9 členov. Komisia
vykonala inventarizáciu mestského majetku a posúdila jeho technicko-ekonomický stav po desiatich rokoch prevádzky. Pripravila
výberové konanie a výzvou zverejnenou na internetovej stránke
mesta Stupava, v týždenníku Malacko a v denníku Hospodárske
noviny vyzvala širokú odbornú a laickú verejnosť na podanie prihlášok do prvého kola v zmysle zákona 657/2004 o tepelnej energetike. V prvom kole sa do výberu prihlásilo 9 záujemcov - konkrétne: TERMMING a.s., Johnson Controls International s.r.o., Dalkia
a.s., Jaromír Kopp, Tenergo Brno a.s., Hetech servises a.s., ESMYzamer,s.r.o., Eko Term s.r.o., Stupavské Teplárne s.r.o.
Uvedení záujemcovia obdržali podmienky prvého kola, v ktorých
požadujeme preukázať profesnú spôsobilosť a sami záujemcovia
predloženou ponukou špecifikujú svoju kvalitu a zámer na ďalšie
obdobie. Všetci záujemcovia majú možnosť oboznámiť sa fyzicky
s celým technickým zariadením a boli im poskytnuté technické a
ekonomické podklady pre spracovanie ponuky. Termín odovzdania
ponúk je do 11.5.2009. Následne komisia po vyhodnotení a prezentácii jednotlivých záujemcov, vyberie postupujúcich do druhého
kola, pričom títo obdržia podmienky pre druhé kolo. Po ukončení
druhého kola, komisia predloží vyhodnotenie najlepšieho projektu
mestskému zastupiteľstvu. Pri výbere budúceho prevádzkovateľa
centrálneho zdroja tepla, komisia popri hodnotení kvalitatívne
tvrdých kritérií bude zohľadňovať aj potreby a záujmy občanov
mesta Stupavy odkázaných na výrobu a dodávku tepla a teplej
úžitkovej vody do ich bytov.
Komisia sa stretáva spravidla jedenkrát týždenne a pracuje podľa
schváleného harmonogramu. O svojej činnosti informuje primátora
a mestské zastupiteľstvo. Občanov mesta Stupavy budeme s výsledkami činnosti komisie informovať touto cestou a v prípade potreby i
prostredníctvom stretnutia občanov.
Holubek Jozef, predseda komisie
3
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Problémy s vývozom
odpadových nádob

Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1996 Zb. o správnom konaní, ktorou sa
zverejňuje toto: N A R I A D E N I E primátora Mesta Stupava na
vykonanie deratizácie v Meste Stupava
Primátor Mesta Stupava v záujme starostlivosti o vytváranie
a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 8 a ods. 2, zákona č. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a podľa VZN č.
3/1999 Mesta Stupava o deratizácii a dezinsekcii, platného od 22.7.
1999, n a r i a ď u j e vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb - občanov, fyzických osôb
oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra) a právnických osôb – podnikateľov (podľa obchodného registra), na území
Mesta Stupava v termíne od 14.4.2009 do 11.5.2009, a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách,
v administratívnych objektoch, pričom sa musí ošetriť aj existujúca
kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve prípadne v správe
užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie. Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo
správcovia nehnuteľností v súlade s platnými zákonmi.
Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne
sa bude posudzovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. U právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
za nedodržanie povinnosti vykonania deratizácie v stanovenom termíne sa toto bude považovať za správny delikt, kde je možné uložiť
sankciu v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona na ochranu
zdravia ľudí v zmysle osobitných predpisov.
Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli,
prístupnej verejnosti 24 hodín denne a súčasne na webovej stránke
Mesta Stupava.
V Stupave dňa: 3.4.2009.
Ing. Ľubomír Žiak
primátor mesta

Vzhľadom na neustále sa vyskytujúci problém parkovania automobilov na miestach kde bránia vývozu odpadových nádob, muselo Mesto Stupava pristúpiť k nasledovnému rozhodnutiu. Ak motorové vozidlo alebo iná prekážka bude brániť v dostupnosti odpadových nádob
a prejazdnosti smetiarskeho auta v danej lokalite, tento vývoz nebude
uskutočnený. Táto prekážka sa zdokumentuje a v pravidelných mesačných intervaloch – na internetovej stránke mesta a v Podpajštúnskych zvestiach sa zverejní zoznam kedy a kde sa vývoz neuskutočnil. V zozname bude zverejnený aj dôvod, ktorý bránil vo vývoze –
napr. evidenčné číslo motorového vozidla. Všetky tieto dôvody budú
zadokumentované. V prípade záujmu, na požiadanie, ich bude možné poskytnúť.
Týmto spôsobom sa má zabrániť aj poškodeniu cudzieho majetku, ku
ktorému by mohlo dôjsť zo strany vývozcov odpadu - Mestského podniku technických služieb v Stupave. Je teda aj v záujme obyvateľov
daných lokalít, aby v deň vývozu umožnili sprístupnenie ciest k svojim odpadovým nádobám.
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

Chceme predchádzať
takýmto situáciám

Les pre všetkých
Lesy v okolí Stupavy príchodom jari ožili a stali sa oázou oddychu
a zdrojom energie. Ožila príroda, lesná zver tu nachádza miesto bezpečia a prichádzajú výletníci. Kto by sa nevybral do lesa na prechádzku, či na turistickú túru. A kto by pritom nechal doma svojho psíka?
Ako je to vlastne s pohybom psov v lese? Chov a pohyb psov na území mesta Stupava upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Stupava. O pohybe psov v lese hovorí vyhláška Slovenského poľovníckeho zväzu č. 2/1994, kde v paragrafe 21 ods.2 sa uvádza, že
„člen poľovnej stráže je oprávnený usmrcovať psy v poľovnom revíri,
ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho vo vzdialenosti väčšej ako 200
metrov prenasledujú zver alebo sa k nej plazia, alebo voľne pobehujú a prenasledujú zver vo väčšej vzdialenosti ako 200 metrov od najbližšieho trvalo obývaného domu, a tiež vtedy ak ich pri vzdialenosti
menej ako 200 metrov pristihne pri pytliačení. Vlastníkom psov a mačiek je zakázané nechať ich voľne behať v poľovnom revíri.“ Z uvedeného vyplýva, že pri prechádzke lesom je vítané, aby psík bol na vodítku, pretože v prostredí, kde žije zver je ťažké predvídať reakciu psa
a jeho správanie. Za poľovný revír sa považujú všetky lesné a poľné
pozemky v katastri obce. Pre voľný pohyb psov obec vyčlení plochy
určené len na tento účel – v Stupave je to venčovisko za základnou
školou. Les je miestom pre relax a zároveň životným priestorom
a prirodzeným prostredím pre lesnú zver. Človek svojím správaním je
povinný rešpektovať zásady ochrany prírody a konať nielen v súlade
so zákonmi, ale rešpektovať aj právo na život.
-ps-4-

Súkromné TVOJE JASLIČKY
Sídlime v rodinnom dome v Záhorskej Bystrici.
O Vaše dieťatko sa postaráme
celodenne od 7,00 – 17,00 hod.
Na pol dňa od 7,00 – 12,00 hod. alebo hodinovo.
Čoskoro otvoríme súkromnú MŠ v Stupave
v rodinnom dome. Tel.: 0918 177 130
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
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

Hlavná ulica 9/21
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/ 6593 5555
mobil: 0903/ 462 782
e-mail: grauto@grauto.sk

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

rôzne

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
MKIC STUPAVA

Informácia
o čase a mieste konania volieb
do Európskeho parlamentu

1.5. Prvomájové popoludnie – tradičné kultúrne podujatie pre
verejnosť.
Program:
 15,00 hod. – Klauniáda - predstavenie pre deti, ktoré sa
s dvoma klaunami naučia rôzne klaunovské kúsky v škole
klaunov (umelecká agentúra baretKa)
 16,00 hod. – Kaktusband – koncert skupiny, ktorej repertoár je
založený na vlastnej tvorbe
 17,30 hod. – Stupavská Nevädza – vystúpenie členiek ženského
speváckeho zboru Nevädza zo Stupavy
 18,00 hod. – Záhoráci – koncert stupavskej kapely
Viac info: 02/65934312, www.msks-stupava.sk, info@msks-stupava.sk, Vstup voľný.

Mesto Stupava , podľa § 6 ods. 2 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
o z n a m u j e, že Voľby do Európskeho parlamentu sa budú
konať dňa 6. júna 2009 /sobota/ v čase od 7.00 hod. do 22.00
hod.
V meste Stupava bolo určených šesť volebných okrskov, v ktorých
budú zriadené nasledovné volebné miestnosti:
Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je:
Mestský úrad Stupava, Hlavná ul.č. 1/24 pre voličov bývajúcich
v uliciach:
Družstevná, Duklianska, F. Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova,
Lesná, Malacká, Na Kopcoch, nám. SP, ul. SNP, Nová, Obora,
Pažitná, Poľná, Pri artézskej studni, Rímska, U Kozánka, Prof.
Ondroucha, Pod vŕškom, Borovicová, Jedľová, Vincenta Šikulu,
Dubová

10.5. Deň matiek – kultúrne podujatie venované našim matkám a
starým mamám.
Program:
 16,00 hod. – otvorenie podujatia riaditeľom MKIC Stupava
– príhovor primátora mesta Stupava
– deti z materského centra Fifidlo
 vystúpenie hudobnej skupiny DUO ZVUK A DYM
Viac info: 02/6593 4312, www.msks-stupava.sk, info@msks-stupava.sk, Vstup voľný.

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je:
Základná umelecká škola, Stupava, Cintorínska ul.č. 440/ 2
pre voličov bývajúcich v ul.:
Debnáreň, Domov dôchodcov, Gaštanová, Jaseňová, Javorová,
Hlavná, nám. M.R.Štefánika, Kalvárska, Slovenská,
Nám. sv. Trojice, Park, Pri borníku

21.5. – 4.6. Výstava Mgr. art. Michala Mészárosa - dizajn a animácia. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 21. mája 2009 o 18,00
hod. vo Výstavnej sieni KD Stupava.
Viac info: www.stenart.sk. Vstup voľný.
23.5. Slavnosti chřestu /Ivančice/ - MKIC organizuje zájazd do
partnerského mesta Ivančice (CZ) pri príležitosti tradičného
špargľového festivalu. Autobus bude pristavený pri Kultúrnom
dome odchod cca o 9.00 hod.
Viac info: 02/6593 4312, www.msks-stupava.sk, www.ivancice.cz

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je:
Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1
pre voličov bývajúcich v ul.:
Bezručova, Bitúnková, Budovateľská, Keltská, Krížna,
Marcheggská, Pri majeri, Pri potoku, S. Chalupku, Zemanská

30.5. Blúdenie v tme – komorný večer piesní, sprievodného slova
a poézie vo veľkej sále KD Stupava so začiatkom o 19,30 hod.
Hudobné bloky:
 koncertná časť – neapolský recitál
 operetná časť – výber zo svetových operiet
 slovenská časť – piesne slovenských autorov
 svetové evergreeny – Sinatra, Boccelli,...
 rómska časť – výber rómskych temperamentných piesní a balád
Viac info: 02/65934312, www.msks-stupava.sk, info@msks-stupava.sk, Vstupné: 3,-€

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je:
Kultúrny dom , Stupava, Agátová ul.č. 1097/9 – vchod z Kúpeľnej
ulice v priestoroch MKIC - pre voličov bývajúcich v ul.:
Agátová, Bernolákova, Cementárenská, Dlhá, J. Kráľa, Kukučínova,
Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka,
Sládkovičova,Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova,
Záhradná, Žabárňa, Bočná, Fándlyho
Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:
Základná škola kpt. J. Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2
pre voličov bývajúcich v ul.:
Bazová, Cintorínska, Hroznová , Karpatská, Kvetná, Krátka, Lúčna,
Malý Háj, Marianska, Mlynská, M.Benku, Muštová, Na Dieloch,
Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Pod Kremenicou,
Pri kríži, Révová, Ružová, Sadová, Stromová, Slnečná, Školská,
Viničná, Vinohradská, Zdravotnícka, Pri Greftoch, Okružná

31.5. Deň detí – MC Fifidlo v spolupráci s MKIC Stupava
pripravuje bohatý program pre deti v amfiteátri Borník.

PONUKA VZDELÁVANIA PRE DOSPELÝCH
Medziľudské vzťahy nás posúvajú ďalej, preto vás OZ POHODKA pozýva na kurz
efektívnej a asertívnej komunikácie.
Čaro a krásu života sa oplatí aktívne vytvárať, preto sa príďte presvedčiť, ako vám
posilnenie komunikačných zručností, skvalitnenie vlastného prejavu spolu so
zvládnutím asertívnych techník môžu pozitívne ovplyvniť život.
Lektorka Janette Šimková vám tiež ukáže, ako otvorene prejaviť svoje pocity,
názory a reakcie, čeliť zhadzujúcim poznámkam a komentárom, vhodne reagovať v situáciách kritiky, zachovať pokoj, zvládnuť náročné sociálne situácie s prehľadom, a tak zlepšiť svoju psychickú pohodu.
V ponuke sú aj kurzy emočnej inteligencie a prezentačných zručností pre jednotlivcov, skupiny a firmy.
Trvanie: 3 hodiny, cena: 19 eur / účastník
(v cene je pracovný zošit a občerstvenie)
Termín: 22. mája 2009 o 17.00 h. v OZ POHODKA na Hlavnej ulici v Stupave
Bližšie informácie: Iveta Vachálková, telefón: 0903 956 627,
e-mail: ozpohodka@gmail.com

Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je:
Špeciálna základná škola, Stupava-Mást, ul. Záhumenská 50/A
pre voličov bývajúcich v ul.:
Bajzova, Bottova, Devínska cesta , Dolná, Hodžova, Hollého,
Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Krajná, Matuškova,
Moyzesova, Rovná, Stredná, Štúrova, Zadná, Záhumenská,
Železničná
V Stupave 8. 4. 2009
Ing. Ľubomír Žiak, v.r.
primátor mesta
-5-
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Výzva na podporu rozvoja kultúry v Stupave
Rekonštrukcia a strata účelového priestoru bývalého Kultúrneho domu
Mestské kultúrne stredisko v Stupave prešlo za posledné dve
desaťročia viacerými organizačnými obmenami. Posledná transformácia nastala v roku 2006
a priniesla zásadné zmeny spojené nielen s rekonštrukciou priestoru ale aj s vnútornou štruktúrou organizácie. Podľa dostupných zdrojov bola prestavba Kultúrneho domu vykonaná z dôvodu nedostatočného využitia
kultúrno-spoločenských
priestorov.
Rekonštrukcia si vyžiadala náklady približne vo výške cca 763
460€ /23 miliónov Sk/.1 Investícia
nepriniesla želaný efekt a v rámci
tejto prestavby definitívne zanikla
účelovo vybudovaná divadelná
sála so šikmým hľadiskom a balkónom. Z tohto priestoru vznikli
dve nové sály s rovnou podlahou, ktoré sú na hudobnú či divadelnú produkciu nevhodné.
Momentálne mesto Stupava nemá vo svojom majetku žiaden
priestor, ktorý by adekvátne zodpovedal priestoru pre kultúrne a
umelecké aktivity na požadovanej úrovni.
Podľa slov riaditeľa Pavla Slezáka
bolo dôležité, že táto zmena bola
nevyhnutná a prekvapili ho reakcie niektorých ľudí, ktorí lamentovali nad tým, že Stupava príde
o kino. Ďalej uvádza, že bývalý
Kultúrny dom získa prestavbou
nové priestory o ktorých sa nám
ani nesnívalo a demagogicky dodáva, že nie sme tak bohatí, aby
sme udržiavali kulturák ako skanzen, múzeum, nepoužiteľný pre
nové požiadavky a nároky. Nasledujúce vysvetlenie nenecháva
nikoho na omyle o novom využití
bývalého Kultúrneho domu nebudú tu žiadne kancelárie, ale
veľká polyfunkčná sála, plochou
najväčšia v Stupave, priestory vybavené najmodernejšou konferenčnou technikou a administratívne priestory, nie pre kultúrne
stredisko, ale pre cezhraničné informačné centrum.2
Podľa slov odbornej verejnosti
v oblasti divadelníctva a kultúry
priestor po rekonštrukcii stratil
svoju technickú ako aj umeleckú
hodnotu. Nie je prispôsobený na
produkcie, ktoré si vyžadujú určité technické zázemie. Preto zámer v podobe rekonštrukcie
v konečnom dôsledku nenaplnil
svoj účel.
Po prestavbe sa priestor využíva
skôr na komerčnú činnosť a sub1

jekty ktoré areál pred rekonštrukciou využívali sa po jej dokončení
do priestoru už nevrátili. Rekonštrukciou vznikli nové možnosti,
ktoré avšak nepočítajú s realizáciou kultúrnych a iných kultúrnospoločenských podujatí na požadovanej technickej alebo umeleckej úrovni.
V rámci budovy sú vybudované
kancelárie patriace MKIC, CIC,
Klimatickej aliancie bez hraníc
a Klubu Morava - March. Pre úplnosť treba uviesť, že činnosť
v tomto priestore vyvíjajú aj občianske združenia Fifidlo a Envirosvet, v prevádzke je tu aj kaviareň Tini club.
Činnosť MKIC
Rekonštrukcia bývalého Kultúrneho domu bola skutočne nevyhnutná, jej prevedenie však nekopírovalo potreby mesta, ale
grantového programu. Zámienkou na zničenie divadelnej sály
bola jej nevyužiteľnosť - a paradoxne ani nie po troch rokoch
mesto s veľkými ťažkosťami hľadá peniaze a priestor na vybudovanie provizórneho zázemia pre
divadelné a hudobné predstavenia. Desaťtisícové mesto v súčasnosti nemá vhodný priestor na
podobné prezentácie. Túto skutočnosť si uvedomujú nielen občianske združenia pôsobiace
v Stupave, ale aj materské školy,
Základná škola kpt. J. Nálepku
a najmä Základná umelecká škola. Podľa dostupných údajov
MKIC v roku 2007 zorganizovalo
36 kultúrnych podujatí, z ktorých
sa na pôde bývalého Kultúrneho
domu (dnes CIC) uskutočnilo len
7 z nich. V nasledujúcom roku
pripravilo 30 podujatí, z toho
v priestoroch CIC sa uskutočnilo
z nich opäť len 7. Iné využitie
priestorov CIC zverejnený prehľad neuvádza. Treba poukázať
na skutočnosť, že nezanedbateľná časť z celkového počtu podujatí vznikla z iniciatívy občianskych združení a záujmových
spolkov či iných subjektov, ktoré
prispeli k zvyšovaniu kultúrnospoločenskej úrovni na území
mesta. Dovolíme si tvrdiť, že počet a náplň podujatí uskutočnených v týchto priestoroch, ale aj
mimo neho, nie je priamo úmerná potrebám kultúrneho vyžitia
obyvateľov mesta Stupava. Pri
výbere programu nie sú zohľadnené cieľové skupiny všetkých
vekových kategórií, ktoré sa na
území mesta nachádzajú. Ťažiskovými akciami sa stávajú komerčne výhodnejšie aktivity: jar-

www.stupava.sk/dokumenty/komentar_rozpocet_2006.doc

2

moky, školenia a firemné prezentácie. Nasledujú stereotypne sa
opakujúce akcie k výročným príležitostiam a sviatkom, ktoré len
štatisticky vylepšujú činnosť
MKIC. Početne malou skupinou
zostávajú podujatia, ktoré v širšom kontexte nielen udržujú, ale
aj rozvíjajú kultúrny rozvoj mesta:
podujatia venované deťom, výstavy a hudobné prehliadky. Samotný prehľad podujatí poukazuje na veľkú medzeru v uspokojovaní potrieb mladej a strednej generácie. Práve táto skupina tvorí
najväčší podiel obyvateľstva na
území mesta Stupava a preto by
si mala vyžadovať najväčšiu pozornosť. Činnosť MKIC by mala
vychádzať z potrieb Stupavčanov, poznať cieľové skupiny, ich
skutočné potreby a následne vytvárať primeraný dramaturgický
plán.
Poradná a koordinačná
komisia pri MKIC
Nechceme byť len kritikmi, našim
cieľom je aktívne sa zúčastňovať
na kultúrnom dianí v meste. Navrhujeme vytvoriť pracovnú komisiu zostavenú zo zástupcov občianskych združení pôsobiacich
v našom meste. Jej úlohou bude
koordinovať činnosť občianskych
združení s MKIC, podieľať sa na
zostavovaní celkového dramaturgického plánu MKIC a prispievať
tak k zvyšovaniu záujmu o kultúrny život v meste. K tomuto
účelu žiadame prístup k detailnejším informáciám o rozpočte
MKIC, jej príjmoch z podnikateľskej činnosti a výdavkov na jednotlivé podujatia. Zároveň žiadame zvýšiť celkový objem financií
určených na dotáciu činnosti občianskych a záujmových združení. Na rok 2009 žiadalo o dotáciu
16 združení pôsobiacich v Stupave. Reálnym predpokladom možno v budúcnosti očakávať nárast
žiadateľov, suma v hodnote 500
000 Sk je značne podhodnotená.
Nové využitie priestoru bývalej
kaviarne Delta
Mesto dlhodobo (s výnimkou
športu) nedostatočne podporuje
voľnočasové aktivity mládeže.
Našim cieľom je v spolupráci
s občianskymi združeniami, Základnou umeleckou školou, mestom Stupava a MKIC vyplniť túto
medzeru. Po rekonštrukcii bývalej kaviarni Delta vznikne priestor,
v ktorom bude možné produkovať divadelné, filmové, hudobné
a literárne produkcie. Ďalej by
vznikol priestor, ktorý by zastre-
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šoval činnosť združení pri organizovaní školení, workshopov
a iných aktivít, ktoré by rozvíjali
tvorivú a umeleckú činnosť obyvateľov mesta Stupava. Súčasťou
priestoru bude aj galéria a čitáreň.
Literatúra
Spolupráca s vydavateľstvom F.
R. & G., ktoré sponzorsky dodá
do čitárne tituly zo svojej produkcie a zabezpečí ďalšie kontakty
v tejto oblasti. Čitáreň budú tvoriť
prezenčne prístupné knihy a časopisy umiestnené v bývalej kaviarni. V spolupráci s vydavateľstvami pripravujeme uvádzanie
nových kníh pôvodnej slovenskej
tvorby za účasti autorov ako aj
neformálne stretnutia osobností
z tejto oblasti s priaznivcami literatúry.
Film
Nadviazali sme spoluprácu so
subjektom, ktorý zabezpečuje
prevádzkovanie kina. Boli oslovené distribučné spoločnosti
a zároveň nám bola bezplatne
ponúknutá premietacia technika.
Po rekonštrukcii priestoru, by bolo zabezpečené celoročné premietanie filmov. Filmové predstavenia budú zamerané ako na komerčné, tak aj na klubové filmy.
Hudba
Priestor ponúka možnosť usporiadať aj hudobné produkcie.
V rámci svojej činnosti vieme zabezpečiť vystúpenia kapiel, hudobných telies a iných hudobných zoskupení s orientáciou na
všetky vekové kategórie.
Divadlo
Aktívne spolupracujeme s viacerými divadlami a divadelnými subjektmi na území Slovenska, ale
aj v zahraničí. V rámci divadelných projektov spolupracujeme
s odborníkmi v oblasti divadla.
Po sprevádzkovaní priestoru
vznikne možnosť na pravidelné
divadelné produkcie pre širokú
verejnosť.
Výtvarné umenie - Galéria
Galériu budú tvoriť obvodové steny bývalej kaviarne. V dlhšom časovom horizonte tu budú môcť
prezentovať svoje práce jednotlivci a spolky venujúce sa výtvarnému umeniu a fotografii.
(Pour Art - Fotoklub, Pohodka,
Club Abbellimento, atď.)
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola zápasí

rôzne
s problémom, ktorý súvisí
s vhodným priestorom na prezentáciu svojich žiakov vo všetkých vyučovaných umeleckých
odboroch. V rámci umeleckej
školy nie je vybudovaná koncertná, tanečná ani divadelná sála.
Po rekonštrukcii bude priestor
ponúknutý žiakom ZUŠ na svoju
prezentáciu.
Workshopy, prednášky, školenia a iné aktivity
Po rekonštrukcii by priestor spĺňal možnosti na realizáciu workshopov, prednášok a školení, pri
ktorých je nutné zvoliť vhodné
priestorové riešenie. Priestor by
bol schopný zastrešiť činnosť aj
s ďalšími umeleckými aktivitami
vzhľadom na svoju variabilitu.
Záver
Na základe tejto výzvy prosíme
poslancov mesta Stupava o podporu nášho spoločného zámeru,
ktorého cieľom prostredníctvom
svojej činnosti je zvýšiť kultúrnospoločenský život na území mesta. Na naplnenie našej snahy

žiadame o priestor bývalej kaviarne Delta, kde sa budeme
snažiť vytvoriť podmienky na činnosť, ktorá zodpovedá našej
spoločnej predstave. Klub bude
začínať v provizórnych podmienkach. Nevyhnutnou investíciou
však bude rekonštrukcia, na ktorú žiadame finančnú dotáciu od
mesta Stupava. Táto čiastka presahuje naše možnosti. Ďalšie postupné vybavenie bývalej kaviarne sa budeme snažiť získať inými
prostriedkami (sponzorské príspevky, dary, svojpomocná činnosť).
Signatármi výzvy sú zástupcovia
občianskych združení a iných
subjektov pôsobiacich na území
mesta Stupava:
za OZ Pour Art Roman Maroš, za
SHŠ URSUS Andrej Kákoš, za
OZ Eliah Peter Vagač a Jana
Vagačová, za OZ Pohodka Iveta
Vachalková, za ZUŠ v Stupave
Margita Vicianová, Milan Greguš
a akad. mal. Milan Kubíček z OZ
Club Abbellimento.

PRIDAJ SA DO DISKUSIE
A SLEDUJ WWW.POURART.SK

Zatiaľ len toľko
Výzva na podporu kultúry z dielne OZ Pour Art bola pred zverejnením v Podpajštúnskych zvestiach doručená poslancom mestského
zastupiteľstva, ktorí sa k nej vyjadrili na zasadnutí MsZ dňa 26. marca
t.r.
Z môjho pohľadu má dve časti. V prvej časti, ktorá analyzuje súčasný stav a najmä Mestské kultúrne a informačné centrum sú vyjadrenia, s ktorými nesúhlasím. Hodnotenie činnosti MKIC je jednostranné, negatívne a účelové. Rekonštrukcia Kultúrneho domu bola
schválená mestským zastupiteľstvom, bez jeho súhlasu nebolo možné podať projekt ani získať finančnú podporu z EU. MKIC je príspevková organizácia mesta, hospodári podľa schváleného rozpočtu
a o hospodárení podáva správu, ktorú schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Na svoju činnosť dostáva od mesta príspevok vo výške 50%
celkových nákladov, vrátane nákladov na mzdy a odvody. Zvyšných
50% si organizácia musí zarobiť v podnikateľskej činnosti. V organizácii sú zamestnaní ôsmi zamestnanci vrátane riaditeľa z toho dve
knihovníčky, dve referentky pre kultúrnu činnosť, jedna ekonómka
jedna upratovačka a jeden technik a správca majetku. Organizácia
preto spolupracuje s ďalšími miestnymi spolkami so zameraním na
kultúru a vytvára podmienky pre ich aktivity a činnosť. Druhá časť
výzvy je víziou, čo by sa mohlo a malo robiť pre rozvoj a podporu
kultúry. Nikto z nás nemá taký široký záber, aby vyhovel všetkým
požiadavkám a záujmom, ktoré práve v kultúre sú mimoriadne pestré a individuálne. Opakujem, že vždy sme boli otvorení a pripravení
pre spoluprácu s každým spolkom a združením. Dolupodpísaní signatári s MKIC spolupracovali a myslím si, že som nikoho z nich neodmietol, naopak každému som sa snažil pomôcť v rámci možností
organizácie.
„Všetko je ináč“ hovorí židovské príslovie a tak sa zamýšľam nad
tým, o čo vlastne ide?
Pavel Slezák,
riaditeľ MKIC Stupava

Tri podujatia pre minihádzanárov Tatrančeku v mesiaci Marec
Hádzanársky
klub HC TATRAN STUPAVA
a TATRANČEK
MINIHÁDZANÁ
usporiadali
v mesiaci marec tri významné podujatia. Radi by sme Vás informovali ako sa nám a Tatrančeku na
nich darilo.
Začneme prvým naším projektom
M.H.I.L (Mini Handball Inter Liga). Tretie kolo M.H.I.L sa konalo v Mestskej
športovej hale v Stupave dňa 8. 3.
2009. Na tomto turnaji sme privítali
celkovo 25 družstiev v dvoch kategóriách 1998-99 a 2000-2001 na piatich minihádzanárskych ihriskách. Prihlásené družstvá predstavujú na Slovensku a v Českej republike vysokú
hernú kvalitu. Máme veľkú radosť, že
základný kameň tejto novodobej súťaže
je položený. Zorganizovali sme projekt
kde môžme naše mužstvá otestovať
proti najlepším. Deti v našom klube
trénujú 2-3 krát do týždňa a projekt
M.H.I.L nám ukázal obraz o výkonnosti našich najmenších. V 3. kole M.H.I.L
nás veľmi potešili deti z družstva ZŠ
Tatranček Stupava “D“ (2000-2001),
ktoré obsadili druhé miesto v silnej
konkurencii a taktiež družstvo ZŠ Tatranček Stupava „A“ (1998-1999), kto-

ré skončilo na 4 mieste s bilanciou zápasov 7 víťazstiev a jedna prehra. Veľa
dobrých zápasov, kvalitných súperov
a dlhodobý projekt to všetko je M.H.I.L.
Štvrté kolo tejto súťaže sa uskutoční
v Novom Veselí v Českej republike, ktorí sú organizátorom projektu tak ako
my. Ďalším našim projektom je Záhorácka Minihandball Školská Liga, ktorú

kých našich detí z daného ročníka, bez
ohľadu na výsledok. Záhorácka Minihandball Školská liga ponúka deťom
radosť z hry a možnosť zapojenia úplných začiatočníkov v minihádzanej.
Týmto projektom máme záujem vrátiť
hádzanú do regiónu a zabezpečiť si
širokú mládežnícku základňu pre náš
klub.

sme organizovali dňa 14.3. 2009 v telocvični základnej školy Lozorno. Na
tomto turnaji sa zúčastnili iba deti z našej organizácie Tatranček minihádzaná:
ZŠ Tatranček Stupava A,B,C ,D a ZŠ Tatranček Lozorno. Turnaja sa zúčastnili
deti s ročníkom narodenia 2000 2002, celkovo štartovalo 32 detí! Tento
turnaj slúži hlavne na zapojenie všet-7

Posledný tretí turnaj, ktorý sme zorganizovali v mesiaci marec v našej mestskej športovej hale boli majstrovstvá
Bratislavského krajského zväzu v minihádzanej t.j. 3. kolo BKZHá za účasti
14 družstiev z Bratislavského kraja.
Najlepší výsledok nášho oddielu dosiahli chlapci z družstva ZŠ Tatranček
Stupava A, ktorí obsadili druhé miesto
-

z celkového počtu zúčastnených. Posledné 4. Kolo sa uskutoční v Senci.
Mesiac marec bol veľmi náročný na
usporiadanie troch spomínaných podujatí. Síce nám to zobralo veľa síl, ale
aj veľa sa nám vrátilo. V prvom rade
v podobe pekných výsledkov, napredovanie jednotlivcov, ďalších záujemcov
o minihádzanú a radosť z pohybu
u malých detí. Veľa energie a úsilia
vkladáme do detí narodených v ročníkoch: 1997 – 2004, celkovo vedieme
80 detí v Tatrančeku!! Jedine široká
členská základňa a veľa kvalitných herných podujatí nám pomôžu vrátiť hádzanú do mesta Stupava na lepšiu úroveň.
Ďalej by sme Vám radi pripomenuli
náš najväčší projekt a to je medzinárodný turnaj PLAYMINIHANDBALL
2009. HC Tatran Stupava a Tatranček
minihádzaná organizuje 2. ročník medzinárodného minihádzanárskeho turnaja 4+1 a turnaja mladších žiakov/
žiačok 6+1.
Turnaj v minihádzanej sa uskutoční
29.-31.5.2009. Viac informácií o turnaji sa dozviete na našej stránke
www.hctatranstupava.sk. Radi vás privítame na turnaji kde sa zúčastní 64
družstiev. Príďte sa pozrieť na našich
najmenších, tešíme sa na Vás.

rôzne
Predstavujeme Ing. Petra Markoviča, rodáka zo
Stupavy, kandidáta na poslanca Európskeho parlamentu za stranu SMER – sociálna demokracia.

Pán Markovič – otázka na úvod
a hneď na telo – Prečo práve
SMER?
To akoby ste sa spýtali Stupavčana prečo práve kapusta? Odpovie Vám, že to je „diagnóza“
a to je asi aj môj prípad. Jednoducho verím tomu, čo robím.
Vašich rodákov iste bude zaujímať kde momentálne žijete
a pôsobíte?
Od roku 1994 bývam u „Bílich andelov“ v Trnave. Zamestnáva ma
firma VUJE, a.s. Trnava (Výskumný ústav jadrových elektrární).
Popri hlavnom zamestnaní pra-

cujem v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,
požiarnej ochrany a som externý
asistent na STU Bratislava, Materiálovo Technologická Fakulta
Trnava, ústav environmentálneho
a bezpečnostného inžinierstva.
Poďme na vážnejšiu tému –
máte vyštudovaný technický
smer na STU, pedagogické
vzdelanie a v štúdiách pokračujete ďalej, vzdelanie je medzi
Vašimi prioritami veľmi vysoko.
Ako to zvládate Vy a Vaša rodina?
Dostupnosť vzdelania je nielen
medzi prioritami strany SMER sociálna demokracia, ale aj medzi prioritami mojej rodiny. Nie je
to vôbec jednoduché všetko
zvládnuť a vyžaduje si to niekedy
„svätú“ trpezlivosť a dobrú koor-

dináciu. Myslím si, že nás to ako
rodinu stmeľuje.
A čo Vaše koníčky? (Ak na ne
máte vôbec čas?)
Som fanúšikom City Broadcasting (občianske rádiostanice)
a taktiež aj jeho funkcionárom.
Rádioamatéri ma zasa identifikujú podľa mojej značky OM2ATT.
Veľmi rád chodím do prírody, či
už ako turista, alebo ako člen slovenského poľovníckeho zväzu.
Rekreačne sa venujem športovej
streľbe a niekoľko dní v roku si
s rodinou vychutnávame dovolenku na Záhorí.
Aké sú Vaše hlavné ciele?
Pracujem v energetike už viac
ako dvadsať rokov. Dá sa povedať, že je to moja srdcová záležitosť. Elektrickú energiu budeme
potrebovať stále viac a viac, ale
o hospodárenie s ňou sa musíme neustále starať, zároveň
chrániť životné prostredie. To, čo
sa momentálne v energetike deje, škodí nám všetkým. Hlavným
cieľom môjho snaženia na mieste o ktoré sa v Európskom parlamente uchádzam bude svetlo
a teplo pre občanov Slovenska.
Odbornejšie povedané budem
predkladať návrhy a zasadzovať
sa za myšlienky, ktoré prispejú
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k energetickej nezávislosti a bezpečnosti Slovenska.
Máte vôbec nejaké neduhy?
Ste pôžitkár?
Nemyslím, že som pôžitkár. Nefajčím. Nemôžem povedať, že
nepijem. Na lyžovačke nepohrdnem Umom v čaji, ale najlepšie
sú aj tak slovenské vína. Mám
rád dobré jedlo. Som dôsledný,
ak sa do niečoho pustím, snažím
sa to dotiahnuť do úspešného
konca.
Na volebnom lístku ste číslo 9,
myslíte, že máte šancu sa z tejto pozície dostať do Európskeho parlamentu?
Som večný optimista, myslím si,
že aj pozícia č. 9 môže byť úspešná, hlavne vtedy ak od mojich voličov dostanem preferenčný hlas. Za ktorý vopred Ďakujem.
Ak by čitateľa zaujímali bližšie
informácie o vašej osobe či
predvolebných aktivitách kde
ich nájde?
Informácie o volebnej kampani
budú zverejňované na internetovej stránke www.strana-smer.sk,
informácie o mojej osobe sa nachádzajú
na
stránke
www.petermarkovic.eu
(hajo)

rôzne

Karneval vo Fifidle
Bolo že to radosti
z Fifidlovej slávnosti!
Karneval sme pestrý mali,
do masiek sa obliekali
dievky, chlapci, mamičky,
postarší aj maličkí.
Šašo Jašo veselý
ku deťom keď zamieril
tie hneď rýchlo poskákali,
do tanca sa spolu dali.
Zahrali sa, zaspievali,
súťažili, pretekali.
Tancovala Lucka - lienka,
pridala sa Snehulienka,
všetky víly, princezné,

motýlik aj kovboj smelý,
čertík Jakub za ním trieli.

Ďalšie info:
www.orientalnytanec.sk,
inga@orientalnytanec.sk

Pirát Maťko sedel v kúte,
meravo a nepohnute,
Pipina ho ťahala,
ale úspech nemala.
....a tak sme sa aj tento rok
v Kultúrnom dome roztancovali
detskú chasu a podarilo sa nám,
snáď, zabaviť aj ich rodičov.
Ďakujeme pánovi Slezákovi za
poskytnutie priestorov a technickej podpory a všetkým detičkám za ich úsmev a radosť v očkách.
Fifidlovské mamy

Najbližšie akcie MC Fifidlo
Pripravujeme kurz rodičovskej
zručnosti, ktorý zahŕňa sériu
workshopov na zaujímavé témy,
napr. poruchy správania detí,
hodnoty a iné. Workshop bude
pod vedením promovanej psychologičky Mgr. M. Marošovej.
Okrem tohto programu ponúkame naše pravidelné aktivity – Keramika v Pohodke, Tanečky pre
škôlkarov, Pilates, Psychoprofilakciu s pôrodnou asistentkou...
Herňa je otvorená pre deti Po:
16,00-18,00 hod, STR: 17,0018,00, ŠTV: 16,00-18,00 hod.
Podrobnejšie sa dozviete na
stránke www.fifidlo.sk
Materské centrum
Fifidlo ponúka
Cvičenie na fit loptách pre deti od
6 mesiacov do 3 rokov pod
názvom KOLO, KOLO MLYNSKÉ
• Poplatok za cvičenie je 15,- Eur
(452,- Sk) a zahŕňa: 5 cvičiacich
hodín (jedna hodina 40 min)
• Na otvorenie kurzu cvičenia
detí na fitloptách musí byť prihlásený počet detí v jednej skupinke
min. 6.
• Platí sa na prvej hodine kurzu
v hotovosti.

• O presnom začiatku alebo
zmene kurzu budeme informovať
prihlásených emailom alebo telefonicky.
• Na cvičenie sú použité tieto pomôcky: fitlopty, overbaly, karimatky, detské orfove nástroje,
padak, masážne loptičky, tunel,
varešky, misky, maňušky, atď.
• Prihlásiť sa môžte na mcfifidlo@zoznam.sk, alebo na t.č.
0905 152 722
• Deti sú rozdelené do skupín
podľa veku: 6 mes. - 9. mes., 10
mes - 12 mes., 12 mes - 18 mes,
1,5 r. - 2 roky, 2 r. - 3r.
Nový kurz orientálneho tanca
Brušný tanec je vhodný pre všetky ženy a dievčatá, na veku
a hmotnosti nezáleží, formuje postavu, má pozitívne účinky na
svalstvo brucha, chrbtice, panvového dna...
od kedy: prvá hodina v 17. týždni po Veľkej noci
prihlasovanie:
mcfifidlo@zoznam.sk, alebo na
t.č. 0905 152 722
cena: 6€ za prvú lekciu, alebo
48€ za celý kurz

Rodičovské zručnosti
Materské centrum je jedinečným
priestorom, kde nájdete odpovede na svoje otázky, či už pri neformálnych rozhovoroch, alebo
workshopoch s odborníkmi.
Príďte sa s nami rozdeliť o vaše
rodičovské postoje a nájsť odpovede na vaše otázky a neistoty...
Ponúkame cyklus workshopov
pre rodičov malých detí (0-6 rokov). Rodičia budú spoznávať výchovný prístup zameraný na riešenie vzťahu dieťa-rodič.
Otvárame prvú rodičovskú skupinu, ktorá bude mať 12 členov
(môže sa zúčastniť rodič samostatne, prípadne obaja rodičia).
V prípade vášho záujmu nás kontaktujte a my vám pošleme prihlášku s dotazníkom. Stretnutia
budú prebiehať raz za tri týždne
(od 18:00 do 20:00). Cyklus zahŕňa 8 workshopov s odborníkmi
(Mag. Marta Marošová-psychológ, Mgr. Hana Čamlíková psychoterapeut rodinnej terapie V.
Satirovej), cena 30 €.
Témy: - Základné vývinové štádia
detí (emočný, sociálny a kognitívny vývin)
- Rodina (pozície v rodine, rola
otca a matky, súrodenecké konštelácie, rodinné rituály)
- Komunikácia v rodine (ako dieťa počúvať, aby sme mu rozumeli, ako sa s dieťaťom rozprávať
aby nám načúvali)
- Pravidlá, hranice a zdroje v rodine
- Psychohygiena matky (ako
zvládať každodennú rutinu, stresy a konflikty)
- Ako učiť deti hodnotám
- Obdobie vzdoru (hnev, emócie,
krik, tresty)
- Hra ako stimulačný prostriedok
pre rozvoj dieťaťa (hračky a hry
vychovávajú)
Míľa pre mamu, sobota 9. mája
2009
Únia materských centier pripravuje na sobotu 9. mája 2009 už
tretí ročník tradičného celoslovenského podujatia – Míľa pre
mamu. V poradí už šieste podujatie pri príležitosti Dňa matiek je
organizované v spolupráci s materskými centrami, členmi ÚMC.
Predbežne sa do jeho organizácie prihlásilo 36 materských centier v 28 mestách a obciach na
Slovensku.
V spolupráci s Úniou materských
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centier ho organizujú mamičky
na materskej dovolenke, ktoré
formou dobrovoľníckej práce zakladajú materské centrá a pracujú v nich.
Počas svojej celoročnej dobrovoľníckej práce v materských
centrách ženy - matky dokazujú,
že si vedia správne zadeliť čas
a naplno využívať všetky svoje
vedomosti, schopnosti i talent na
to, aby zlepšili život rodín s deťmi
vo svojom okolí.
Počas podujatia Míľa pre mamu
chcú mamičky upriamiť pozornosť verejnosti na to, že majú
právo, česť i povinnosť vychovávať svoje deti v krásnom, zdravom, bezpečnom a slušnom prostredí.
Dlhé roky bolo samozrejmosťou,
že mamička s malým dieťatkom
mala byť len doma, prípadne
v parku či na ihrisku.
Do mnohých zariadení /úrady, lekárne, reštaurácie,…/ sa mamičky s malými deťmi v kočíkoch ani
nedostanú pre fyzické bariéry.
Najsmutnejšia je však ľudská
bariéra – neochota ľudí uprednostniť matky s malými detičkami, či tehotné ženy v obchode,
na úrade či u lekára.
Míľa pre mamu 2009 bude preto
vyvrcholením celoslovenskej dlhodobej kampane „Dovoľte mi
vstúpiť s dieťaťom“ s podnázvom
„Vytvorme priestor mamám a deťom“.
Cieľom tejto osvetovej, mediálnej
kampane je poukázať na bariéry,
s akými sa rodičia a malé deti
v spoločnosti stretávajú a žiadať
ich odstránenie.
V čase od 9. apríla do 31. mája
organizuje Únia materských centier verejnú zbierku pre materské
centrá pod názvom „Ďakujeme,
že si mama“. MC Fifidlo sa pridalo k tejto akcii a podporiť ju môžete aj vy zakúpením veselej magnetky, ktorá má za cieľ potešiť
každú mamu, starú mamu, budúcu mamu, ba aj všetkých oteckov!
Môžete si ju zakúpiť priamo v MC
Fifidlo, alebo v butiku s det. oblečením na Mlynskej ul. a v novinovom stánku na Budovateľskej
ul. Ďakujeme.
31.5. o 15,00 hod. Deň detí- oslava krásneho sviatku bude na amfiteátri Borník. Pre deti je pripravená prechádzka Rozprávkovým lesom, divadielko a ešte veľa prekvapení pre maličkých, aj
veľkých. Tešíme sa, že sa opäť
stretneme v čo najväčšom počte.

rôzne

Oslobodenie Stupavy
Mesto Stupava, ZO SZPB Stupava, ZO KSS Stupava spoločne
organizovali celomestskú pietnu spomienku pri príležitosti 64teho výročia oslobodenia Stupavy. Účastníci spomienky položili
kvety k pomníku Kvet vďaky pred Kultúrnym domom a na hrob
sovietskych vojakov na Obore. Slávnostný príhovor predniesol
primátor Ing. Ľ. Žiak. Uviedol v ňom niektoré skutočnosti, ktoré
sa odohrali pred koncom 2. svetovej vojny.
Dôležité fakty a udalosti sú opísané v rukopise knihy o Stupave,
autorom je Dr. Anton Hrnko.
Obdobie do roku 1944 sa v Stu- 1938 sa ich postavenie v celom
pave nevyznačovalo nejakými stredoeurópskom
priestore
osobitne citeľnými útrapami voj- značne zhoršilo, lebo nacistické
nového besnenia, ani stratami na Nemecko začalo silne ideoloživotoch civilného obyvateľstva.
gicky i mocensky pôsobiť na taZ dostupných prameňov sa nedá mojšie vlády a vyžadovalo od
zistiť, či niektorí zo Stupavčanov nich "riešenie" židovskej otázky.
a Mástčanov, vojakov slovenskej Tragické finále tzv. riešenia židovarmády vyslaných slovenskou skej otázky v Stupave sa odovládou do nezmyselnej vojny po
boku hitlerovského Nemecka
proti Sovietskemu zväzu, prišli
o život. O celkových vojenských
stratách v obci sa môžeme dozvedieť zo správy Miestneho národného výboru v Stupave z 15.
apríla 1947 o padlých zo Stupavy
a Mástu v boji proti fašizmu. Podľa tejto správy Stupavčania Štefan Bauer a Tomáš Jelašič padli
v Duklianskom priesmyku. Keďže
z charakteru správy vyplýva, že
išlo o padlých príslušníkov 1.
česko-slovenského armádneho
zboru v ZSSR, treba predpokladať, že patrili k slovenským vojakom, ktorí sa dostali buď do zajatia, alebo prebehli na sovietsku
stranu.
V Slovenskom národnom povstaní zahynuli ďalší dvaja Stupavčania – Ferdinand Blažíček a Er- hralo v prvom polroku 1942, keď
nest Tkáč – ako príslušníci pov- bola väčšina príslušníkov židovstaleckej armády.
skej komunity deportovaná na
Jeden občan – vojak Štefan Ba- nákladných automobiloch do
logh zomrel počas návratu z ne- zberných stredísk v Bratislave
meckého zajatia v nemocnici a odtiaľ do nacistických táborov
v Domažliciach V jeho prípade sa v Poľsku. Ich hnuteľný majetok
možno domnievať, že išlo o prís- bol rozpredaný na dražbách.
lušníka
Východoslovenskej Z deportovaných židovských
alebo Povstaleckej armády, ktorý obyvateľov Stupavy sa po vojne
padol do nemeckého zajatia.
vrátili len jednotlivci. Tým skončiK priamym vojnovým stratám la niekoľkostoročná história žimožno zarátať ešte obeť bombar- dov v Stupave, po ktorých tu zodovania z roku 1944, Mástčana stal dnes už primerane zabezpeJánoša a obete z radov civilných čený židovský cintorín s najsobčanov, ktorí zahynuli počas tarším zachovaným židovským
prechodu frontu v prvých aprílo- náhrobným kameňom na Slových dňoch roku 1945. Celkovo vensku z roku 1646 a synagóga.
zahynulo v týchto dňoch 7 obča- Od roku 1944 obec opäť začala
nov – Jozef Hanečka, František pociťovať blízkosť vojny. Najmä
Hodeček, Mária Weinbergerová, po bombardovaní bratislavskej
Mária Darášová, Jozefína Paríz- Apolky v júni 1944 sa na obecková, Ján Kostka a Ján Obadal.
nom výbore stále častejšie preOmnoho väčšie ako priame voj- rokovávali otázky civilnej ochranové straty na životoch boli straty ny a obrany obyvateľstva pred
zapríčinené rasovou perzekúciou dôsledkami vojny. Boli určené
židovského obyvateľstva. Podľa protiletecké kryty, ktorými sa stali
sčítania ľudu z 31. decembra pivnice na vtedajšej Nemeckej
1938 žilo v Stupave 219 osôb ži- (dnes Slovenskej) ulici.
dovského vierovyznania. Po Mní- Zriadilo sa odpratávacie družstvo
chovskej dohode zo septembra na čele s vicestarostom Šte-

fanom Kubovičom s ďalšími piatimi členmi, ktoré malo byť neustále k dispozícii pre prípad bombardovania.
Na konci roka 1944 sa vojna pripomínala už aj trvalou prítomnosťou nemeckých vojakov v obci, ktorí na okolí kopali zákopy,
budovali ženijné zátarasy a ďalšie vojenské zariadenia. Oblasť
Stupavy sa mala stať zápolím nemeckej obrany pevnosti Bratislava (Festung Pressburg), ktorá
mala znemožniť preniknutie Sovietskej armády cez Karpaty do
oblasti Záhoria a ďalej do Dolného Rakúska a na Moravu. Pohyby nemeckých a maďarských
vojsk cez obec smerom na západ spolu s množstvom civilných
utečencov skôr ako na možnosť

zastavenia sovietskeho postupu
vyvolávali dojem neodvratnej
porážky nacistického Nemecka.
Ako každá nacistická "pevnosť"
v druhej svetovej vojne, tak aj Festung Pressburg bola len fikciou.
Náporu útočiacich vojsk druhého
ukrajinského frontu pod velením
maršála Malinovského nemala
šancu odolať. Prvé hliadky sovietskych vojsk sa na druhej strane Karpát objavovali už od 1.

apríla 1945. Do Záhorskej Bystrice dorazili sovietske oddiely od
Marianky a od Železnej Studienky a obec už 4. apríla 1945 oslobodili. V Stupave mali nemecké
vojská vieceré postavenia na
okolitých výšinách, na Šibeničnom vŕšku i v priestoroch rímskej
stanice.
Zúrivé boje sa rozhoreli najmä
v noci zo 4. na 5. apríl 1945. Sovietske jednotky do obce vnikli
od Borinky a v ranných hodinách
5. apríla 1945 obsadili okraje obce. Najťažšie boje sa odohrali na
Novej ulici. Po niekoľkohodinovom boji sa dali nemecké vojská
na ústup a o 14. hodine definitívne ustali bojové operácie v Stupave. V bojoch o Stupavu padlo
vyše 40 sovietskych vojakov, ktorí boli prevezení na vojenský cintorín na Slavíne. V obci počas
oslobodzovania zahynulo ako
som už spomínal, taktiež sedem
civilov – občanov Stupavy.
Skončenie vojny privítala prevažná väčšina obyvateľov Stupavy
a Mástu s úľavou a s nádejami na
nový a mierový začiatok. Roky po
strašnej vojnovej kataklizme,
ktorá bola najväčším utrpením
v histórii ľudstva priniesli nové
skúšky a skúsenosti národom
Európy, ktoré rozdelila železná
opona. Studená vojna priniesla
historickú skúsenosť národom,
ktoré dnes žijú v zjednotenej
Európe. Nech je táto zárukou
mierového života našich národov, nech je hrádzou a zábezpekou pred vojnovými konfliktmi.
Pripomíname si hrdinstvo obetí
druhej svetovej vojny a tiež aj nezmyselnosť straty miliónov ľudských životov, ktoré padli na obidvoch stranách.
Nech nám a našim deťom história pripomína, že dnešný pokojný
a mierový život žijeme vďaka miliónom vojakov i civilistov, ktorí zaplatili svojím životom za víťazstvo
nad fašizmom, za víťazstvo ideálov humanizmu a demokracie.

Hanbíme sa za svoj sviatok?
Dňa 3. apríla 2009 o 16,30 hod. sme si pripomenuli 64.výročie oslobodenia nášho mesta od nemeckej armády, kladením vencov pri
kultúrnom dome a v Obore, kde sú pochovaní traja ruskí vojaci. Nie,
že by sme chceli opäť vojnu, to už nikdy nie, ale vzdať hold týmto ľuďom sa patrí, ktorí položili za slobodu to najcenejšie – svoj život
a nám bolo lepšie, aby sme už nezažili tú hrôzu ako naši rodičia,
alebo už starí rodičia.
Aj keď je dnes uponáhľadná doba, akosi na nič nemáme čas, predsa tohto aktu sa zúčastnili pán primátor Lubomír Žiak, poslanci pp.
Slezák, Beleš, Ondruš, Janata, členovia ZO SZPB a členky SČK,
KSS. Ostatní občania prípadne žiaci ZŠ, akoby sa za tento deň hanbili. Možno nabudúce prídu aj iní, tak hovoria skalní, ktorí sa zúčastňujú týchto osláv každý rok.
A. Turanská
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MS SČK Stupava I.

Prosíme o pomoc

Dňa 7. marca v Stupavskej krčme sa konala schôdza ČK za rok 2008.
Na našom zhromaždení sa zúčastnilo 92 členov a hostia ktorých sme
pozvali. Primátor Stupavy Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Mária Halásová, riaditeľka SÚS SČK Bratislava okolie zo Senca, členky ČK skupiny 2,
predsedníčka p. Vígerová s členkami výboru.
Na našom zhromaždení sme zhodnotili prácu za rok 2008. Pre členov ČK sme pripravili bohatú tombolu. Touto cestou chcem poďakovať všetkým sponzorom a členkám, ktorý nám prispeli do tomboly.
MŠ Hviezdoslavova nám pripravila pekný program s deťmi, ďakujeme
p. učiteľkám za ich prácu. V minulom roku sa v klube Pohoda konali
3 odbery krvi odberovou jednotkou RUŽINOV. Z nášho ČK darovalo
svoju krv 32 bezplatných darcov, z toho 4 darcovia darovali svoju krv
po prvýkrát, spolu odobrali 60 krát krv.
Ďakujeme, že sa tieto odbery môžu robiť v klube. Tento rok máme naplánované 2 odbery – 18.5. a 16.9.2009. Na tieto odbery môžu prísť
aj darcovia, ktorí chodia do Bratislavy darovať svoju krv. Pozývame
hlavne mladých chlapov a ženy, ktorí sú odvážni a chcú darovať svoju
krv – sú medzi našimi darcami vítaní.
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
Oľga Filípková, predsedníčka ČK Stupava 1.

MS SČK Stupava II sa obracia na verejnosť s prosbou o pomoc – darovanie kostnej drene pre 29 – ročného Juraja, ktorý sa lieči na leukémiu. V prípade, že sa rozhodnete stať sa dobrovoľným darcom
kliknite na adresu:
www. Nadacialeukemie.sk/ index.php?stranka_=83. V prípade, že
potrebujete ďalšie informácie kontaktujte pacientovu sestru: martina.trskova@gmail.com.

Hodnotili svoju činnosť
MS SČK skupina II v Stupave
mala 8. marca 2009 zhromaždenie členov, na ktorom zhodnotila
prácu MS SČK II za rok 2008.
Tak ako po ostatné roky, aj v roku
2008 naša dobrovoľná a nezávislá organizácia rozvíjala svoju činnosť plánovite. Zo všetkých si
dovolíme spomenúť niektoré aktivity:
• Návštevy chorých členov, ktorým boli odovzdané balíčky
s ovocím a sladkosťami a taktiež
návštevy najstarších členov žijúcich v Domove dôchodcov v Stupave, ktorí tiež dostali od nás balíčky;
• Každoročná návšteva detského domova postihnutých detí
v Klasove, kde bolo odovzdané
pekné šatstvo a malé dary ako
ovocie a sladkosti od SČK II;
• Naša skupina organizovala aj
zájazdy do Olomouca, Poľska a
do Brezovej pod Bradlom a tiež
do Chorvátska na tri desať-dňové
pobyty
• Zorganizovali sme aj 3x 10dňové pobyty v Chorvátsku
• Absolvovali sme pochod za
zdravím na Vachálkov rybník
• Zúčastňovali sme sa na významných výročiach organizovaných MsÚ Stupava
• V septembri sme vo vzájomnej
spolupráci so skupinou I usporiadali akciu za Svetový deň prvej
pomoci, pri ktorej sme pri kultúrnom dome merali krvný tlak prítomným ľuďom
• Naše dobrovoľné zdravotné
sestry robili zdravotný dozor na
akciách organizovaných MKIC
a ZŠ, za čo im patrí veľká vďaka
• V mesiaci, kedy sa vzdáva úcta
k starším t.j. v októbri sme usku-

točnili pre najstarších členov posedenie v Stupavskej krčme
s občerstvením, kde sme im
odovzdali kvety
• Aj v uplynulom roku sme sa
zúčastnili súťaže o najlepšiu kapustnicu, ktorú sme predávali pri
kultúrnom dome
• A na adventnú sobotu sme
predávali varené víno v spolupráci s kultúrnym domom
• V priebehu roka sme zorganizovali odber krvi pre chorých členov podľa potreby
• a 3 odbery krvi dobrovoľných
bezplatných darcov krvi v klube
Pohoda Stupava s mobilnou jednotkou z Ružinova. Na požiadanie sme poskytli krv pre 5 chorých členov: p. Miroslava Fišera,
p. Ruženu Ivicovú, p. Vieru Šlaukovú, p. Františka Ivicu, p. Rozáliu Kolárikovú z Pezinka a ďalšie
aktivity
Všetkým bezplatným dobrovoľným darcom krvi patrí naša vďaka a úcta za ich vysoko humánny
čin. Zároveň sa touto cestou
chcem poďakovať Mestskému
úradu Stupava za finančnú dotáciu pre náš spolok a spoluúčasť
na našich akciách.
V neposlednom rade patrí naša
vďaka aj sponzorom, ktorí aj
v tejto neľahkej dobe prispeli finančnými čiastkami a vecnými
darmi pre našich darcov a členov
MS SČK Stupava II
Oznam pre darcov krvi:
Na deň darcov krvi 20.6.2009 MS
SČK II pripravuje slávnostný zápis do pamätnej knihy pre držiteľov zlatej a striebornej Jánského plakety na MSÚ v Stupave.
Výbor MS-SČK Stupava II,

OZNAM O ZBERE TEXTILU V STUPAVE
V Meste Stupava sa bude opäť konať zber textilného materiálu na
humanitárne účely. Zber bude prebiehať v termíne od pondelka do
soboty a to: 4. – 9. mája 2009
Odovzdať môžete všetok nepotrebný textilný materiál (nemusí byť
vyčistený, môže byť aj poškodený, roztrhaný) – dámsky, pánsky,
detský, posteľná bielizeň, deky, periny, perie, závesy, obrusy, uteráky atď.
Odovzdať to môžete v stanovených dňoch v areály Mestského podniku technických služieb v Stupave na Dlhej ulici č. 11, kde tam pre
tento účel budú pristavené kontajnery. Informujte sa na vrátnici.
Zbierka prebieha od rána 8:00 hod. do večera 17:00 hod.
Tento textilný materiál bude zvážaný do Diakonie v Broumově
(humanitárna nezisková organizácia – www.diakoniebroumov.org),
kde sa bude ďalej triediť na humanitárnu pomoc. Nepoužiteľný materiál sa spracuje na priemyselné účely.
Viac informácii sa dozviete na Mestskom úrade v Stupave, kanc. č.
5 alebo na tel. čísle 02/6020 0925, prípadne odpady@stupava.sk.

Správajme sa normálne
Dlho som rozmýšľala, z ktorého konca začať, nakoniec som prišla na to, že
hocikde môžem, len aby to čo napíšem zabralo a hlavne, aby sa to dostalo do
povedomia ľudí. Čistota v našom meste – téma, o ktorej radi rozprávame, ale
najvyšší čas, aby sme ju začali vnímať ako niečo, čo sa týka nás všetkých. Aby
nebolo samozrejmé len to, že „máme firmu“ a jej povinnosťou je udržiavať poriadok. Áno, to je pravda, aj robia, čo môžu. Lenže to je ako s umývaním riadu, keď
niekto ustavične prikladá špinavý riad do drezu, darmo niekto sústavne umýva.
Nakoniec je z toho všetko, len poriadok nie. Poriadok musíme strážiť my všetci.
Každý aspoň vo svojom teritóriu. Súkromné dvory, záhrady a pozemky, prevádzkové areály automaticky sú udržované, čistené. Nemali by sme zabudnúť ani
na chodníky a verejné priestranstvá k nim priľahlé. Možno raz príde aj ten čas, že
tie chodníky budú nielenže čisté, ale aj zdobené kvetmi, ktoré tam aj zostanú do
druhého, tretieho a ešte ďalšieho dňa. Nechcem pripustiť, že to chce, aby naša
skautská generácia dorástla. Postupne, aj keď s prípadnými postihmi, musíme
k tomu dôjsť, aby aj naše mesto bolo také pekné, ako niektoré na okolí. Budem
pravidelne propagovať ilustráciami, že aj tak sa dá - dalo by sa aj u nás. Nie sme
o nič horší, len akosi nevnímaví. A to som sa ešte nedostala k našej akútne „neriešiteľnej téme“ – venčeniu psov. Sú krajiny, kde podľa nájdených „balíčkov“
a DNA psov nájdu majiteľov, ktorí potom pri zaplatení všetkých nákladov trpko oľutujú chvíľkovú lenivosť na odstránenie exkrementov. Majú tam perfektný poriadok
a žiadny problém s milovníkmi psíkov. Potom môžu pokojne pokosiť trávnik na
verejnom priestranstve bez toho, aby čiastky tých balíčkov lietali po okolí, do
okien bytoviek na prízemí, na ochranný odev koscov, na autá, čo parkujú na
blízku...
Je nenormálne žiadať od majiteľov psíkov, aby sa správali normálne? Je nemožné,
aby využívali mestské venčovisko? Je nenormálne, aby výkaly svojich miláčikov
zodvihli a uložili do zberných nádob? Je normálne, aby každá zelená plocha
v meste, dokonca ja pred bytovými domami bola verejným „wc“ pre psíkov? Je
normálne, aby deti, ktoré sa rozbehnú po trávniku priniesli na topánkach psie
výkaly? Je normálne, aby ľudia, ktorí kosia tieto plochy museli strpieť zápach,
znečistenie odevu, topánok psími výkalmi? To všetko je normálne, lebo niekto sa
nevie správať normálne? Je skutočne jediným riešením represia, pokutovanie,
verejná kontrola, „udávanie“, policajné kontroly, aby sa niektorí ľudia naučili, čo je
normálne? Vyzerá to tak, že to je jediná cesta. Osveta, lamentovanie, výzvy a
apelovanie nepomôžu tam, kde nie je ochota počúvať, vnímať aj ostatných, kde
sebectvo a neúcta voči druhým sú hlavným argumentom. Nie je to veľa ľudí, ktorí
sa ešte takto správajú, veľa ich úžasným spôsobom dokazujú, že za svojich
miláčikov berú aj zodpovednosť. Opakujem, väčšina sa správa normálne, zostávajú len arogantní ignoranti, ktorí skúšajú, čo si môžu dovoliť. Mesto by malo
jasne povedať svoje NIE.
-mt-
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Euro prináša nové možnosti pre stavebných sporiteľov
Viac šancí pre vaše lepšie bývanie
Súčasná ekonomická situácia na Slovensku núti každého z nás veľmi
starostlivo uvažovať, kam a komu zveriť svoje peniaze. O tom, že aj na
Slovensku existujú inštitúcie, v ktorých bezpečne a výhodne zhodnotíte
svoje úspory, hovoríme s Mgr. Boženou Ševčíkovou, koordinátorkou predaja Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Zmenilo sa v poslednom období správanie našich ľudí?
Ľudia sú opatrnejší, pretože nad
nimi visí hrozba straty zamestnania a z toho vyplývajúce prípadné problémy so splácaním úverov. Je dôležité podčiarknuť, že
stavebné sporenie ako produkt
vznikalo práve v období veľkej
hospodárskej krízy, teda v čase,
kedy ľudia potrebovali istotu
a stabilitu viac ako kedykoľvek
predtým. V istom zmysle sa história opakuje - hľadáme istotu
pre svoje peniaze a uprednostňujeme tie riešenia, ktoré sú nielen bezpečné, ale aj výhodné.
Stavebné sporenie spĺňa oba
tieto atribúty.
Z čoho vyplýva výhodnosť
a bezpečnosť stavebného sporenia?
Stavebné sporenie – a to treba
považovať za jeho veľkú výhodu
– je samostatný systém, s vlastnými podmienkami a pravidlami.
Stavebné sporiteľne takmer ne-

nakupujú finančné zdroje na medzibankovom trhu a ani neukladajú finančné prostriedky do
iných finančných inštitúcií. Finančné zdroje získavajú z dlhodobých vkladov svojich klientov,
ktoré zodpovedne a bezrizikovo
spravujú, a ktoré klienti následne
využívajú vo forme úverov len
a len na bytové účely.
V čom vidíte najsilnejšie stránky stavebného sporenia?
Každý náš klient má zo zákona
chránené vklady v plnej výške.
Vklady sú úročené nemennou
úrokovou sadzbou vo výške až 2
% ročne počas celej doby sporenia. Nemenné úrokové sadzby 2,9 % resp. 4,7 % ročne počas
celej doby splácania – garantujeme aj pri stavebných úveroch.
Každý náš klient – fyzická osoba
alebo spoločenstvo vlastníkov
bytov, má nárok na štátnu prémiu. V tomto roku predstavuje
12,5 % z vkladov, maximálne
66,39 € (2 000,07 Sk). Optimálna

Radíme záhradkárom
Konečne je tu jar a dúfajme, že nám prinesie teplejšie a príjemnejšie
počasie. Už dlho čakáme na príjemné, hrejivé slnečné lúče, ktoré nás
vylákajú von do záhrady. Dúfajme, že počasie v apríli nebude bláznivé, aby sme sa mohli vyblázniť pri práci v záhradke. A na čo nesmieme zabudnúť?
V ovocnej a zeleninovej záhrade na postreky.
- Jablone proti kvetovke jabloňovej (v štádiu zelených pukov), predjarný postrek (VEKTAFID + CALYPSO 480 SC)
- Jadroviny proti chrastavitosti a múčnatke (prvý preventívny postrek
tesne pred kvitnutím) DISCUS, TALENT, ZATO 50 WG
- Jahody proti kvetovke jahodovej (pred kvitnutím) DECIS EW50,
KARATE ZEON
- Neskôr pučiace ovocné stromy proti prezimujúcim škodcom (najneskôr pred kvitnutím) PREDJARNÝ POSTREK VEKTAFID + CALYPSO 480 SC
- Čierne ríbezle proti roztočovi ríbezľovému (len pri zistení zdurených
púčikov) OMITE 30 W
- Egreše proti americkej múčnatke (pred kvetom) DISCUS
- Vinič v čase pučania proti akarinóze, erinóze a ostatným prezimujúcim škodcom THIOVIT JET, KUMULUS W 6
- Višne proti monékovému odumieraniu kvetov a výhonov (na začiatku a na konci kvitnutia) SPORGON 50 WP, HORIZON 250 W
- Cibuľu proti mínerke pórovej (podľa signalizácie) DIAZOL 50WP +
ZMÁČADLO (SILVET L-77, AGROVITAL)

výška vkladu na získanie štátnej
prémie je 531,05 € (15 999 Sk).
Priemerný ročný výnos z vkladov
za šesťročné obdobie tak v Prvej
stavebnej sporiteľni, a. s., dosahuje až 5,95 %. Po šiestich rokoch sporenia môžu klienti svoje
finančné prostriedky využiť na ľubovoľný účel.
V roku 2009 už platíme novou
menou. Je aj s eurom stavebné
sporenie zaujímavé?
Na atraktivite stavebného sporenia sa nič nemení, skôr naopak.
Už to, že konverziu 1 068 962 účtov našich klientov sme úspešne
zvládli, svedčí o tom, že aj s novou menou fungujeme bez problémov. Navyše sme upravili našu
ponuku pre občanov tak, aby bola pre nich ešte zaujímavejšia. Pri
prepočtoch sme zaokrúhlili hodnoty nahor, v prospech klienta,
zvýšili sme napr. aj hranice pri
poskytovaní extra istoty z 9 294,3
€ na 10 000 € (z 280 000 Sk na
301 260 Sk), posunuli sme aj hranice minimálnych a maximálnych
cieľových súm pri sporiacich
zmluvách, zvýšili sme hranice pri
poskytovaní stavebného úveru,
ktorý je možné získať bez ručiteľa
a skúmania bonity klientov až do
výšky 40 tisíc eur. Noviniek je

viac. Aj v tomto roku chceme dokázať, že stavebné sporenie, ktoré počas svojej existencie poskytlo na bývanie viac ako 53 % z financií určených na financovanie
tejto dôležitej oblasti, má aj naďalej svoje nezastupiteľné miesto
na finančnom trhu.
Na záver už iba jedna otázka:
Prečo by ľudia mali sporiť?
Už naši predkovia vedeli, že treba myslieť aj na zadné kolieska.
Aj dnes finanční analytici upozorňujú, že aspoň 10 % zo svojich
príjmov by sme mali odkladať na
výdavky, ktoré budeme mať v budúcnosti. Práve dlhodobé sporenie a výhodné zhodnocovanie
peňazí, ktoré majú stavební sporitelia na svojich účtoch, vytvárajú potrebnú rezervu, ktorú budú
mať po ruke vtedy, keď to budú
najviac potrebovať. Veď ako sa
hovorí v rozprávke O troch grošoch – jeden si nechaj, druhý daruj a tretí požičaj...
Bližšie informácie o výhodách
a možnostiach financovania so
stavebným sporením získate na
adrese: Hlavná ulica 46 v Stupave, kontakt: 02/6593 5990

- Mladé rastliny hlúbovín proti skočkám (predovšetkým za suchého a
teplého počasia) ACTARA 25 WG, KARATE ZEON, DECIS EW 50
- Pokračujeme v ošetrovaní broskýň proti kučeravosti listov, najmä za
chladného a daždivého počasia. EFUZIN 500 SC, SYLLIT 65 WP,
DELAN 700 WDG
- Sadivo cesnaku namoríme pred výsadbou proti háďatku zhubnému.
SULKA
Samotná jar je vhodný čas na výsadbu ovocných stromov, kríkov,
drobného ovocia a jahôd a ak máte v záhradke málo priestoru na
ovocné stromy, odporúčame vysadiť stromy na podpníkoch určených pre zákrpkové formy.
Na ošetrenie trávnika: vertikutácia a hnojenie
Pri vertikutácii trávnik nesmie byť premokrený, preto počkáme kým
sa vysuší. Potom trávnik pokosíme a prihnojíme. Najlepšie je použiť
hnojivá určené špeciálne na trávu napr. TRAVCERIT, MULTIGREEN,
KRIKETS, BIOSTIM, TRASTIM, FLORACON – TRÁVNIK, KRISTALON
- TRÁVNIK, SUBSTRAL – TRÁVNIK, SCOTTS
Začíname presádzať izbové rastliny, najlepšie je použiť špeciálnu
zeminu na izbové rastliny. Rastliny, ktoré nevyžadujú presádzanie prihnojujeme hnojivom pre izbové rastliny.
Prajeme Vám veľa radosti a úspechov pri práci v záhradách, kde
môžete aspoň na chvíľu zabudnúť na každodenné starosti a nabiť sa
pozitívnou energiou.
A samozrejme veľa príjemných chvíľ v kruhu rodiny, alebo priateľov
pri posedeniach a grilovačkách v okrasných záhradách. DOBRÚ
CHUŤ !
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Seniori obnažili
“ženský kameň”

Dôležitá je prevencia

Stupavčania a turisti ktorí navštevujú prírodu , chodia na vychádzky
smerom na Červený domček. Jedným z bodov tejto vychádzky bol
často oddych pri ženskom kameni. Pre tých ktorí to nepoznajú, je to
veľký „ kameň “ ktorý leží vľavo tesne vedľa cesty smerom na červený
domček a svojou veľkosťou je taký, že zasahuje takmer až do potoka,
ktorý pod ním preteká. Kameň bol taký veľký, že si ho každý
prechádzajúci všimol, postál pri ňom a veľa krát tu bola vyslovená
otázka, ako sa sem ten kameň dostal?
Príroda a starostlivosť ľudí zapríčinila, že postupne sa kameň „strácal“. Prirodzené nálety zo stromov tam vysadili hustý mladý porast,
ktorý najmä v letnom období zamaskoval kameň , takže v ostatných
rokoch ste prešli takmer bez povšimnutia, že tam niečo je.

Napriek častej kritike činnosti mestskej polície, treba vidieť aj aktivity,
ktoré policajti vykonávajú, dokonca vo svojom voľnom čase. Príkladom je Ladislav Bartoš, príslušníkom polície je od roku 2008, ktorý sa

venuje preventívnej činnosti na stupavskej základnej škole. Prednáša
žiakom druhého stupňa o drogových závislostiach a trestnej zodpovednosti mladistvých. Jeho prednášky a stretnutia s mládežou majú zmysel, pretože situácia v tejto oblasti je veľmi zložitá. Veľa času mu
zaberie príprava na prednášky, pretože jeho poslucháči sú veľmi
dobre informovaní najmä o drogách, dokonca aj o ich výrobe, užívaní
a účinkoch. Čo je však dôležité, robí to dobrovoľne, vo svojom voľnom čase. Ako sám hovorí, záleží mu na tom, aby deti vedeli odolávať drogám a tiež, aby si uvedomovali zodpovednosť za svoje konanie. Chcel by sa venovať aj dopravnej výchove pre žiakov prvého
stupňa, oslovili ho aj materské školy, najmä škola na Ružovej ulici,
ktorá má k dispozícii dopravné ihrisko. Jedna vec je prevencia – osvetová činnosť, rád by však ponúkol svoje skúsenosti a schopnosti k organizovaniu aktívneho využitia voľného času. Ladislav Bartoš bol
úspešným boxeristom, reprezentantom Československej republiky, je
kvalifikovaným trénerom, inštruktorom športu. Bohužiaľ, zatiaľ nenašiel voľné priestory – telocvičňu alebo vhodnú halu, ktorú by dokázal
vybaviť zariadením pre trénovanie boxu a kondičnú gymnastiku. Určite by záujem bol, veď chlapci, plní energie, nemusia si svoju silu dokazovať len ohýbaním stĺpikov dopravných značiek alebo devastáciou lavičiek na námestí. Zmysluplné využitie voľného času napríklad
aj športovaním, to je tá správna odpoveď na nudu, účinná prevencia
a cenné rozvíjanie osobnosti mladého človeka.
-ps-

Kamerový systém funguje

Klub slovenských turistov – seniori s nastávajúcim jarom sa tiež prebudili a v prvých jarných dňoch si spravili výlet k ženskému kameňu
(napriek veku ešte majú vzťah k niečomu ženskému), aby ho obnažili
a ukázali ho verejnosti, že kameň je ešte tu. Vyzbrojili sa náradím
a niečim na občerstvenie. Vyrezali náletové dreviny, očistili kameň,
vyhrabali okolie a kameň sa znova ukázal vedľa cesty. Tohto „pracovného“ výletu sa zúčastnili seniori Ivan Kubovič, Milan Straský, Ján
Mader, Peter Hason a Ján Prokeš.
Naďalej ich však trápi otázka, ako sa fakt ten kameň dostal na miesto
kde sa nachádza, aké je jeho geologické, poprípade chemické zloženie. O tom ešte budú pátrať a keď poznáte nejakú historku o tom ako
sa kameň dostal na svoje miesto, ozvite sa im.
Text: Ivan Kubovič, foto Ján Prokeš

Múdro rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva, keď investovali do
kamerového systému v Stupave. Veď už bolo aj načase, pretože obnovená centrálna zóna a najmä mestský mobiliár dostávali riadne zabrať. Vyčíňanie vandalov nemalo konca kraja a škody išli do tisícok,
vtedy ešte korún. Od polovice marca funguje kamerový systém. Je to
systém piatich kamier, ktorými je monitorované Námestie sv. Trojice,
Hlavná ulica od križovatky s ulicou Nová až po „Vyhnálkovú uličku“,
ďalej Námestie M.R. Štefánika a časť Marcheggskej ulice a časť za
kostolom smerom k zámockému parku. Zároveň bolo zriadené chránené pracovisko, ktoré je umiestnené na prízemí budovy požiarnej
zbrojnice. Štyri pracovné miesta sú zriadené s finančnou podporou
z úradu práce a obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. Kamerový systém sa osvedčil, výsledkom je rýchly a prekvapivý zásah
mestskej polície, vyššia ochrana verejného majetku a tiež aj nižší počet dopravných priestupkov, najmä pri parkovaní.
-ps-
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Futbal v Stupave
Prvé jarné kolo začali naši futbalisti vo veľkom štýle, keď Jabloncu nastrieľali sedem gólov. V druhom kole v Dunajskej Lužnej zaostali za očakávaným výkonom
a po slabom výkone prehrali 3:1.
V domácom prostredí porazili tím
ašpirujúci na postup do druhej
ligy Ružinov 2:0 po dobrom a
bojovnom výkone. Mužstvo zimnú prípravu absolvovalo pod vedením nového trénera Ľubomíra
Gálika. Z 12-tich prípravných zápasov osemkrát vyhrali, dvakrát
remizovali a dvakrát prehrali.
Naše mužstvo seniorov stále
bojuje o popredné miesto v našej
súťaži, skvele reprezentuje naše
mesto, preto by sme očakávali
väčšiu podporu aj zo strany vedenia mesta. Prostriedky ktoré
boli vyčlenené pre športové kluby sotva vystačia na činnosť jedného – dvoch mesiacov. Našťastie zatiaľ sú ľudia, ktorí investujú
nemalé prostriedky do úsilia, aby
šport nezanikol v Stupave. Ale
dokedy?

Tréner: Ľubomír Gálik, Vedúci
mužstva:
Daniel
Chmúrny,
Masér: Knap Ladislav
Po veľmi bojazlivom nástupe
nášho mužstva do stretnutia, domáci v 16-tej minúte po rohovom
kope sa ujali vedenia. Ani tento
inkasovaný gól nedokázal „prebudiť“ našich futbalistov. Prehrávali sme osobné súboje a na bránu domácich sme v prvom polčase vystrelili iba jedenkrát.
Brankár Schwarz vybehol mimo
šestnástku, kde na dvakrát skúšal odkopnúť loptu, ale prihral
v strede pola súperovi, ktorý
z veľkej diaľky do odkrytej našej
brány strelil druhý gól. Po polčase domáci opäť po rohovom
kope zvýšili na 3:0. S blížiacim sa
koncom zápasu sme sa častejšie
dostávali do priestoru brány domácich. V 74. minúte po prihrávke Vadela, strelil Ščasný náš jediný gól. Do konca stretnutia sme
si vypracovali ešte tri sľubné šance, ale zlý začiatok sme už nedokázali napraviť.

Stupava – Jablonec 7:1 (4:0)
Prvé jarné kolo 22.3.
Góly: Ščasný 3, Pešl, Kostka,
Hodulík Ľ., Bednár
Zostava: Schwarz (78. Dostál),
Hodulík M., (74. Beleš), Samsely,
Čermák, Selecký, Ľ. Hodulík,
Polomský, Ščasný, Bednár (60.
Polák), Pešl, Kostka – kapitán.
Tréner: Ľubomír Gálik, Vedúci
mužstva: Daniel Chmúrny Masér:
Knap Ladislav
Hostia dokázali hrať vyrovnanú
partiu iba prvú štvrť hodinu. Sedem gólovú nádielku začal prvými dvoma gólmi Ščasný po prihrávkach Pešla. Tretí gól strelil
Pešl, keď jeho prudkú strelu tečoval obranca hostí do vlastnej
brány. Ojedinelú možnosť mali
hostia v 30. minúte, keď Paštiak
sa prekľučkoval cez našu obranu, ale jeho strela bola nepresná.
Gól do šatne dal Bednár po peknej akcii a zvýšil naše vedenie na
4:0. Svoju kopaciu techniku
predviedol Kostka, ktorý z priameho kopu vymietol pavučinu
Ochabovej brány. Na 6:0 zvyšoval Ľ. Hodulík a siedmi gól dal
hetrikom Ščasný. Hostia svoj
čestný gól strelili v predposlednej minúte stretnutia.

Stupava – Ružinov 2:0 (2:0)
Tretie jarné kolo 5.4.
Góly: Ščasný, Samsely
ŽK: Čermák
Zostava: Schwarz, Hodulík M.,
Samsely, Čermák, Selecký (89.
Kukumberg), Ľ. Hodulík, Polomský, Ščasný, Vadel (87. Polák),
Pešl, Kostka – kapitán (66. Salay). Tréner: Ľubomír Gálik, Vedúci mužstva: Daniel Chmúrny,
Masér: Knap Ladislav
V prvom polčase sme videli neúprosný boj v strede ihriska s miernou prevahou našich futbalistov.
Dlhé nakopávané lopty iba málokedy našli adresáta na obidvoch
stranách. Najväčšie šance, ktoré
mal Pešl zostali nevyužité.
O všetkom sa rozhodlo až
v druhom polčase. V 53. minúte
po priamom kope Kostku, Čermákovú hlavičku bravúrne vyrazil
brankár Zonyga. O tri minúty neskôr Vadelová prudká strela bola
zblokovaná. Náš očakávaný gól
padol v 59. minúte. Hostí sme
dostali pod tlak a Ščasný po prihrávke Vadela, z desiatich metrov umiestnenou strelou potešil
všetkých fanúšikov Stupavy. Michal skóroval v treťom zápase za
sebou. O tri minúty neskôr sa
lopta dostala po rohovom kope
k Samselymu, ktorý strelil svoj
prvý pekný gól za Stupavu.

D. Lužná – Stupava 3:1 (2:0)
Druhé jarné kolo 29.3.
Gól: Ščasný
Zostava: Schwarz, Hodulík M
(73. Polák)., Samsely, Čermák,
Selecký, Hodulík Ľ. (87. Beleš),
Polomský, Ščasný, Bednár (46.
Vadel), Pešl, Kostka – kapitán.

NE 26.4. 17,00
20. kolo Stupava – Čuňovo
NE 3.5. 17,00
21. kolo Stupava – Réca
NE 10.5. 17,00
22. kolo PL.Štvrtok – Stupava
SO 16.5. 17,00
23. kolo Stupava – Bernolákovo
NE 24.5. 17,00
24. kolo Lozorno – Stupava
SO 30.5. 17,00
25. kolo Stupava – Pezinok
SO 6.6. 17,00
26. kolo Lamač – Stupava
SO 13.6. 17,00

stretnutia, keď lopta „preskočila“
našu obranu a prudká strela
útočníka domácich bola nechytateľná. Potom sme sa úspešne
bránili sústavnému tlaku Ružinova. Naše útočné aktivity väčšinou
skončili pred šestnástkou domácej brány a vyrovnávajúci gól by
bol malým zázrakom.
Stupava – Gajary 1:0 (0:0)
Gól: Katona Ján
Zostava: Ralbovský, Salay, Méri,
Fatyka, Lučivjanský – kapitán,
Geršič (17. Sedlár), Katona Ján,

Dorastenci "A" horný rad zľava: Pavlačič, Geršič, Méri, Kováč, Lučivjanský,
Hanúsek M., Zalešík, tréner Zezula. Dolný rad zľava: Sedlár, Katona Ján,
Pokorný, Polák, Ralbovský, Katona Jakub, Fatyka

Dorast
Stupava – D. Lužná 1:1 (1:1)
Gól: Pokorný
Zostava: Ralbovský, Salay, Méri
(72. Fatyka), Lučivjanský – kapitán, Geršič, Katona Ján, Katona
Jakub (80. Polák), Pavlačič, Pokorný, Kováč, Hanúsek, Tréner:
Zezula Ondrej
Posledné zápasy s D. Lužnou
boli veľmi vyrovnané a podobne
tomu bolo aj v 16-tom kole. Túto
tradíciu sme mohli jednoznačne
prerušiť, keby sme boli využili naše tri veľké šance. Hostia sa ujali
vedenia v 30. minúte, keď po rohovom kope sme nedokázali odkopnúť loptu a hosťom sme ponúkli ojedinelú šancu, ktorú s radosťou využili. Do polčasu sme
vyrovnali gólom Pokorného, ktorému prihrával Ján Katona.
V druhom polčase nemožno naším dorastencom uprieť snahu,
ale tých pár chlapcov, ktorí pravidelne trénujú nemôžu utiahnuť
celé mužstvo.
Ružinov – Stupava 1:0 (1:0)
Zostava: Ralbovský, Fatyka, Méri, Lučivjanský – kapitán, Geršič,
Katona Ján, Katona Jakub, Pavlačič, Pokorný, Kováč, Hanúsek,
Tréner: Zezula Ondrej
V druhej minúte padol jediný gól

Vylosovanie jarnej časti
seniorov:
18. kolo Stupava – Blatné
NE 19.4. 17,00
19. kolo Grinava – Stupava

Pavlačič, Pokorný, Kováč (74.
Katona Jakub), Hanúsek (66. Polák), Tréner: Zezula Ondrej
S tretím tímom súťaže sme odohrali veľmi vyrovnanú partiu. Počas celého stretnutia sme veľmi
jasne preukázali túžbu po víťazstve. Obrana ako celok podala
veľmi dobrý výkon. Jediné naše
veľké zaváhanie, keď útočník hostí
z blízka strieľal, bravúrne vyriešil
brankár Ralbovský. Na druhej
strane brankár hostí sa taktiež
blysol, keď Lučivjanského strelu
z 25 metrov smerujúcu do
šibenice vychytil. Rozhodujúci
moment stretnutia prišiel v 80.
minúte, keď sa Pokorný v ľavom
rohu prekľučkoval a jeho prihrávku Jano Katona premenil parádnou hlavičkou. Enormné úsilie
hostí o vyrovnanie sme eliminovali dobrou taktickou hrou.
Mladší žiaci prípravné zápasy
Stupava- Domino 2:1
Stupava – ŠKP 4:0
Stupava – Kostolište 2:3
Tréneri jednotlivých mládežníckych mužstiev: st. žiaci: Weiss Ľubomír, ml. žiaci: Hóz Slavomír,
prípravka C: Pavlačič Jakub, Katona Ján, prípravka A: Katona
Samuel
ka.

Futbalový klub Tatran Stupava príjme do svojich
radov deti narodené v roku 2002 a staršie.
Kontakt: Jakub Pavlačič 0904 870 958
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rôzne
POĎAKOVANIE
Touto cestou by som chcela úprimne poďakovať
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim manželom p.
Eugenom Hasonom a prejavili úprimnú sústrasť
nad jeho náhlym odchodom dňa 2.2.2009.
Ďakujem.
Smútiaca manželka s rodinou

Spoloèenská kronika
Narodili sa:
Monika Benčúriková
Milica Gregorová
Salome Slezáková
Ľubomír Gažák
Nicolas Chmelík
Jakub Zonyga
Jakub Blažíček
Marko Zúbor
Sebastián Valent
Marcus Mráz
Laura Šálová
Martin Syrimis Slezák

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamičkou, sestrou,
tetou, švagrinou, babkou a prababkou p. Annou Tarabovou, rod. Skácalovou.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Dňa 11. apríla uplynulo 20 rokov, čo nečakane zomrel p. Karol Nepšinský zo Stupavy.

Zosobášili sa
Falk Wittek
a Mgr. Jitka Maderová

S úctou a láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

Opustili nás:
Terézia Horecká /1945/
Ing.Jaroslav Chudej /1954/
Pavlína Chmelová /1931/
Štefan Weinštuk /1919/
Jozef Vašina /1941/
Jozefína Hudecová /1928/
Rozália Poláková /1921/
Anton Daráš /1942/
Ján Čukaš /1948/
Mária Mikulová /1927/
Jozef Fischer /1942/
PaedDr. František Gebhardt /1936/
Dana Maderová (1956)

BLAHOŽELANIE
Všetko najlepšie k okrúhlemu životnému jubileu – 65.narodeninám
/18.4.2009/ p. Jaroslavovi Marošovi zo Záhradnej ulice v Stupave,
želajú priatelia.

SPOMÍNAME
Dňa 20.apríla uplynulo 22 rokov od úmrtia nášho
drahého otca p. Jána Kuboviča.

Felix Mikula, pápežským kaplánom

Dňa 7. mája uplynie 20 rokov od smrti našej milovanej mamy p. Anny Kubovičovej.
S úctou a láskou na nich spomínajú synovia a dcéry
s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.

Svätý Otec Benedikt XVI. menoval pápežských prelátov a kaplánov
pre Bratislavskú arcidiecézu. S veľkou radosťou a hrdosťou sme prijali správu, že medzi pápežskými kaplánmi bol menovaný aj náš stupavský farár vdp. Félix Mikula.
Menovací dekrét mu odovzdal vo štvrtok, 26. marca Mons. Stanislav
Zvolenský, Bratislavský arcibiskup metropolita.
Všetkým menovaným prináleží aj právo nosiť titul „monsignor“
(Mons.) Blahoželáme k menovaniu, a je pre nás poctou, že máme
medzi sebou kňaza - pápežského kaplána.
redakcia

Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Dňa 22. marca 2009 uplynulo 22 rokov, čo nás
navždy opustil náš otec, svokor a dedko p. Jozef
Daráš a 14. marca 2009 uplynulo 5 rokov od smrti
našej milovanej mamičky, svokry a babky p. Márie
Darášovej. Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.

Riadková inzercia
 hľadám učiteľku na klavír pre
10 ročné dieťa. Tel.: 0903 459
762
 prenajmem 1-izbový zariadený
byt v Stupave. Rozloha bytu je 37
m2. Cena dohodou.
Tel.: 0908 383 244
 vykonávam opravy, údržbu
a zasklievanie plastových okien
a dverí. Tel.: 0904 159 848
 predám malotraktor TERRA
s vlečkou a rotovátorom v Stupave. Tel.: 0905 273 413
 robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce lokše – 1 ks á 0,27
€/8,-- Sk. Tel.: 02/65 935 818,
alebo 0910 257 902
 predám AVIU A-60 valník. Cena dohodou. Tel.: 0905 429 380

Dcéra Kornélia, dcéra Dana s manželom,
vnučka Katka a vnuk Mirko s rodinou.

Nezabudneme
S bolesťou v srdci si pripomíname dni a noci, ktoré naplnili jeden rok, čo nás navždy opustil syn,
brat, manžel, otec a starý otec Ing. Ján Beleš.
Pominuteľnosť tohto sveta spočíva aj v zabúdaní.
Keby však celý svet zabudol, najbližším ani čas
neublíži a jeho pamiatka zostane v ich srdciach.
Spomíname a ďakujeme každému, kto spomína
s nami.
Manželka, syn, dcéry s rodinami

 hľadám prácu ako elektrotechnik. Ovládam § 22 /silnoprúd/,
vlastním vodičský preukaz B.
Nástup možný ihneď. Tel.: 0905
630 582
 predám staršiu Hondu Civic.
Info: 0911 656 611.
 predám, prerobený 1- izbový
byt v Stupave. Tel.: 0905 215
111

Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,
Agátová 16, 900 31 Stupava, Tel./fax: 02/ 6593 4312,

Pietna spomienka
Mesto Stupava a MKIC Stupava pozývajú na pietnu spomienku pri
príležitosti 90-teho výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava
Štefánika, ktorá sa koná v pondelok 4. mája o 17:30 hodine pri
pamätníku na Námestí M.R. Štefánika.

e-mail: zvesti@msks-stupava.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.
Povolené: Okresným úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: šéfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
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UŽ
V PREDAJI!
NOVÁ DIMENZIA
TONDACH® STRIECH
Na trhu sú 2 nové keramické
škridly:

TWIST

RUMBA

Vyrábajú sa v najmodernejšom
závode na výrobu škridiel
na svete a sú tvarované iba
z najčistejšej hliny.
V osvedčenej TONDACH®
kvalite ponúkajú dlhú životnosť, širokú škálu bezkonkurenčne stálych farieb a ochranu na viac, ako sto rokov.

So spotrebou iba cca. 9,3
kusov na m2 prinášajú produkty TWIST a RUMBA nové
pravidlá na trhu so strešnými
krytinami.

NOVÉ ŠKRIDLY

Železničná 53, 90031 Stupava
tel.: 02/6593 5880
tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk

POKRYJÚ VIAC A STOJA MENEJ

