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Celomestká pietna spomienka pri príležitosti
90-teho výročia úmrtia gen. M. R. Štefánika
4. mája 2009, Nám. M. R. Štefánika v Stupave

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupiteľstvo v Stupave
Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa konalo vo štvrtok 30. apríla s nasledovným programom: Otvorenie,
Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, Kontrola uznesení, VZN č. 4/2009 - o poskytovaní
priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Mesta Stupava návrh, Rozbor hospodárenia mesta, rozpočtových a príspevkových
organizácií za rok 2008, stanovisko hlavnej kontrolórky k rozborom hospodárenia, výrok audítora k záverečnému účtu mesta za
rok 2008, Odpísanie daňového nedoplatku - návrh, Určenie platu
primátorovi mesta a hlavnej kontrolórke, odmeny primátorovi
mesta a hlavnej kontrolórke za I. štvrťrok 2009 – návrh, Vyhlásenie cenovej ponuky na odpredaj pozemkov ul. Zadná – návrh,
Interpelácie, Rôzne, Návrh uznesenia, Záver.
Ako sa plnili uznesenia
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 30. apríla predniesla HK mesta Ing. Katarína
Tomkovičová správu o plnení uznesení.
Prednostke úradu bolo uložené
priebežne informovať MsZ o výsledkoch rokovaní vo veci údržby, prevádzky a investícií na štátnej ceste I/2. Mesto Stupava priebežne urguje správcu cesty I/2
SSC na odstraňovanie výtlkov na
komunikácií I. triedy prechádzajúcej mestom Stupava. Jedná sa
opätovne o výtlky v časti Mást
a poškodené kanalizačné poklopy v centre mesta Stupava.
V súčasnosti sú vykonané opravy výtlkov a kanalizačných poklopov. V prvom polroku bude položený asfaltový povrch na ceste
od Reštaurácie Besedič po Devínsku cestu.
Prednostke úradu bolo uložené
zadať spracovanie projektu na ul.
Štúrovu, ktorý by mal spĺňať parametre štandardnej komunikácie určenej na premávku vozidiel
do 3,5t. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie je
vypracovaná. V súčasnosti sa
pripravuje jej rozoslanie dotknutým organizáciám na pripomienky. Stavebné povolenie bude
predložené do dvoch mesiacov
od právoplatnosti územného rozhodnutia.
Prednostke úradu, dostala úlohu
zadať vypracovanie posudku na
parametre štandardnej komunikácie na projekt ul. Štúrova po
p. Madera vybranou firmou.
Odborný posudok je vypracovaný s prípadnými opatreniami na
parametre časti komunikácie ul.
Štúrova od napojenia ul. Železničná po rodinný dom p.Madera
firmou GEOCONSULT s.r.o.
Prednostka úradu mala tiež iniciovať rokovanie vedenia mesta so
zástupcami BSK a správcom DD
a DSS Kaštieľ vo veci ochrany
a údržby zámockého parku.
Stretnutie s riaditeľom DD a DSS
bolo 21. apríla. Riaditeľ Mgr. Pavol Podmajerský sa vyjadril, že

má plnú kompetenciu na rokovanie s mestom a vypracovanie
dohody o vzájomnej spolupráci.
Predmetom písomnej dohody
bude kosenie parku MsPTS
a kontrola poriadku, bezpečnosti
mestskými policajtmi, využívanie
parku na prípadné kultúrne podujatia organizované mestom
resp. MKIC a pod. Poslanec Ján
Borák žiadal zapracovať do zmluvy systém ochrany parku a tiež
premiestniť dve lavičky na Námestí sv. Trojice pri plote zámockého parku. Poslanec PaedDr.
Milan Gramblička žiadal zaviesť
určitý režim otvárania a zatvárania zámockého parku. Poslanec
Gustáv Beleš navrhol neotvárať
zadnú bránu do Parku.
MsZ uložilo 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 priebežne. Komisia
vykonáva svoju činnosť na základe menovacích dekrétov. Rokovania sa uskutočňujú podľa
navrhnutého harmonogramu.
V období 15. 4. - 17. 4. 2009 sa
uskutočnili prehliadky kotolne a
výmenníkových staníc za účasti
záujemcov o prevádzkovanie
tepelného hospodárstva v Stupave. Predkladanie ponúk bolo
stanovené v písomnej forme do
6. mája 2009. Následne komisia
určila termín prerokovania ponúk
verbálnym prejavom pred komisiou. Zasadnutie komisie sa
uskutočnilo 12. mája.
Ďalšie vyhodnotenie úlohy bude
predložené na rokovanie MsZ
v máji.
MsZ uložilo prednostke úradu
predkladať na rokovanie MsZ
všetky rozhodnutia týkajúce sa
výstavby a realizácie Relax
Centra.
Úloha sa plní. Žiadne rozhodnutia od posledného vyhodnotenia
zo strany mesta neboli vydané.

Mesto sa snaží skontaktovať
s konateľom spoločnosti Swisstrade marketing servise, s. r. o.
Odpoveď zatiaľ nebola doručená
na Mestský úrad v Stupave.
Mesto chce rokovať s konateľom
o zrušení vecného bremena.
Poslanec Gustáv Beleš sa zaujímal, či stavba pokračuje v intenciách schváleného projektu a
stavebného povolenia. Odpovedal Ing. Ľubomír Žiak - podľa dostupných informácií od bývalého
konateľa spoločnosti Swisstrade
marketing service, s.r.o. by malo
byť kúpalisko vybudované. Všetky rozhodnutia vydané tunajším
stavebným úradom sú v zmysle
územného rozhodnutia.
Ďalšia informácia bude predložená na májové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
MsZ uložilo prednostke úradu
spracovať písomný materiál
ohľadne investičnej akcie „Nájomný bytový dom, 22 b. j.“ v rozsahu vecnom a finančnom.
Úloha je splnená. Materiál bol vypracovaný a doručený poslancom. Obsahuje prehľad vykonaných projektových prác, ktoré
sa týkali prípravy stavby. Pôvodným zámerom bolo, že mesto
postaví tento bytový dom – sociálne byty s finančnou podporou zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Nakoľko sa zmenili podmienky a možnosti fondu, poslanci žiadali informácie o tomto
projekte, aby mohli rozhodnúť
o ďalšom postupe.
Poslanec Ing. Peter Mazúr navrhol pozemok na výstavbu
„Nájomného bytového domu“
odpredať, aby sa vrátili finančné
prostriedky mestu, ktoré vynaložilo na všetky práce spojené
s touto investičnou akciou. Efekt
vynaložených nákladov je pre
mesto nulový.
Poslanec Karol Janata upozornil
na vysoké plnenie v položke
„projektová dokumentácia“ - prípravné činnosti. Vedúci odboru
výstavby Ľubomír Illiť konštatoval, že stavebné konanie je zastavené.
František Lachkovič navrhol pokračovať vo výstavbe bytového
domu. Ing. Jozef Ukropec - predniesol návrh uznesenia, ktorým
mestské zastupiteľstvo uložilo
prednostke úradu navrhnúť spôsob využitia projektovej dokumentácie vypracovanej za účelom výstavby 22 b. j. v lokalite
Stupava, Kukučínova ul.
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Rozbory hospodárenia
Rozbor hospodárenia mesta,
rozpočtových a príspevkových
organizácií za rok 2008, stanovisko hlavnej kontrolórky k rozborom hospodárenia, výrok audítora k záverečnému účtu uviedol
predseda finančnej komisie Ing.
Jozef Ukropec. Všetky predložené materiály prerokovala finančná komisia a mestská rada.
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Stanovisko finančnej komisie
a mestskej rady - odporučili vysporiadať finančný vzťah k záverečnému účtu mesta tak, že hospodársky výsledok vo výške 59
tis. Sk bude ponechaný v príspevkovej organizácii na riešenie
vecných úloh v roku 2009.
Mestské kultúrne
a informačné centrum
Finančná komisia a mestská rada odporučili: vysporiadať finančný vzťah k záverečnému účtu
mesta tak, že mesto vykryje
vzniknutú stratu vo výške 573 tis.
Sk, aby sa zabezpečilo kvalitné
plnenie plánovaných vecných
úloh príspevkovej organizácie
v roku 2009. Odporučili prijať
účinné opatrenia v rámci podnikateľskej činnosti v tom smere,
aby sa strata zlikvidovala v priebehu I. polroka 2009.
Odporučili sledovať činnosť príspevkovej organizácie v súlade
s § 21 ods. 12 zák. č. 523/2004 Z.
z., vyhodnocovať štvrťročne v orgánoch mesta vývoj ekonomiky.
Odporučili prehodnotiť v priebehu I. polroka hlavnú a podnikateľskú činnosť. Činnosti vykazujúce
stratu presunúť do hlavnej činnosti.
Mestský podnik
technických služieb
Finančná komisia a mestská rada odporučili vysporiadať finančný vzťah k záverečnému účtu
mesta bez vzájomného vysporiadania (odvod, dotácia) Odporučili preveriť finančnú čiastku vynaloženú na kosenie futbalového
štadióna v roku 2008. Tento výkon vysporiadať formou vzájomných zmluvných vzťahov.
Mestské zastupiteľstvo zobralo
na vedomie
- Stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu mesta za
rok 2008.
- Správu nezávislého audítora
z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia Mesta Stupava za rok 2008.
- Vysporiadanie vykázaného pre-

spravodajstvo
bytku hospodárenia rozpočtu
mesta za rok 2008 vo výške 10
480 214,72 Sk upraveného podľa
§ 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov o účelové cudzie
zdroje.
Mestské zastupiteľstvo
schválilo
- Celoročné hospodárenie mesta
Stupava za rok 2008 bez výhrad.
- Disponibilný prebytok hospodárenia rozpočtu mesta za rok
2008 vo výške 4 306 329,32 Sk
vykázaný v rozbore hospodárenia Mesta Stupava za rok 2008.
- Prevod prebytku hospodárenia
z minulých období vo výške 14
256 296,13 Sk – do rozpočtu finančných operácií v r. 2009 a jeho použitie na financovanie kapitálových výdavkov a ostatných
rozvojových úloh v r. 2009.
- Prídel do rezervného fondu vo
výške 10 % z prebytku hospodárenia t. j. 430 632,– Sk,
14.294,36 €.
- Zapojenie prebytku hospodárenia z roku 2008 do rozpočtu finančných operácií v roku 2009
vo výške 3 875 697,32 Sk, t.j.
128 649,59 € a jeho použitie na
financovanie kapitálových výdavkov a ostatných rozvojových úloh
v roku 2009.
- Hospodárenie príspevkových
organizácií Mesta Stupava za rok
2008.
- Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií zriadených mestom z hlavného predmetu činnosti s nulovým
vyrovnaním na rozpočet mesta.
- Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií zriadených mestom z podnikateľskej činnosti s nulovým vyrovnaním na rozpočet mesta.
- Použitie dosiahnutého zisku
z podnikateľskej činnosti príspevkových organizácií na plnenie ich
vecných úloh v roku 2009.
- Úpravu príspevku na hlavnú
činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne a informačné centrum v roku 2009 vo
výške 500 tis. Sk t.j. 16 596,96
€.
Poslanec Ing. Peter Mazúr predseda dozornej rady TECHNICKÉ
SLUŽBY STUPAVA s. r. o., informoval mestské zastupiteľstvo, že
dozorná rada zhodnotila účtovnú
závierku tejto spoločnosti za rok
2008. Odporučil, aby primátor
mesta na valnom zhromaždení
spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA s. r. o. schválil hospodárenie tejto spoločnosti

a rozdelenie zisku za rok 2008.

venčenia psov“, nálepky boli
okamžite zlikvidované.

Mestské zastupiteľstvo
- Zobralo na vedomie informáciu
o hospodárení spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA s. r.
o. za rok 2008.
- Odporučilo primátorovi mesta
schváliť hospodárenie spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. za rok 2008 a rozdelenie zisku za rok 2008 na valnom zhromaždení spoločnosti.
- Odporučilo primátorovi mesta
predložiť návrh na valnom zhromaždení spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. na
vyplatenie odmeny každému členovi dozornej rady tejto spoločnosti vo výške 500,– €.

Optická telekomunikačná sieť
Poslanci navrhli, aby sa výkopové práce pri stavbe kanalizácie
efektívne využili aj na uloženie
optických káblov. Vedúci odboru
výstavby Ľ. Illiť bol poverený
osloviť firmy, ktoré by mali záujem tento projekt realizovať. Na
rokovanie zastupiteľstva bola
pozvaná spoločnosť PCS, a.s.
Zástupcovia firmy prezentovali
svoj návrh na spoluprácu so spoločnosťou PCS, a.s. o možnosti
založenia spoločnej akciovej
spoločnosti na realizáciu zavedenia mestskej optickej telekomunikačnej siete v meste. Návrh bol
prerokovaný v podnikateľskej komisii.

Občianska návšteva
Na rokovanie prišla občianska
návšteva pp. Zuzana Kompišová
Zuzana a Monika Holubová, ktoré zastupovali obyvateľov bytového domu na ulici Budovateľská
22.
Predniesli požiadavky občanov
a žiadali vyriešenie neschváleného chodníka pri bytovom dome
na Budovateľskej 22. Žiadajú vybudovanie iného chodníka a lávky cez potok Mláka. Zároveň
upozornili na skutočnosť, že 20.
marca 2009 doručili do podateľne mestského úradu sťažnosť, na
ktorú doteraz nedostali odpoveď.
Žiadali riešiť problém venčenia
psov pri bytových domov na verejných priestranstvách, navrhovali zvýšiť daň za psa.

Občianska návšteva
Ing. Stanislav Voda, ktorý projekt
inicioval svojimi listami a návrhmi
odporučil poslancom, aby sa
rozhodli, či považujú realizáciu
optických káblov v Stupave za
potrebnú alebo nie.
Zároveň sa musia rozhodnúť, či
uprednostňujú realizáciu optiky
z vlastných zdrojov mesta, alebo
v spolupráci s investorom, ktorý
bude ochotný splniť podmienky
mesta, pre napĺňanie cieľov vo
vzťahu k službám občanom.
Poslanec František Lachkovič
navrhol vymenovať komisiu, ktorá pripraví materiál na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prípadne nemusí byť
stanovená komisia, ak mesto
zorganizuje stretnutie s touto
organizáciou a oznámi poslancov termín rokovania.
Poslanec Gustáv Beleš informoval, že podnikateľská komisia odporučila vybudovanie optickej
siete.
Poslankyňa Andrea Foltínová
konštatovala, že mesto sa touto
otázkou a návrhmi riešenia malo
zaoberať skôr, ešte pred začatím
samotnej stavby..
Na záver diskusie sa dohodlo, že
4. mája sa uskutoční rokovanie
poslancov - Branislav Ondruš,
František Lachkovič, Gustáv Beleš, Miroslav Foltín, Karol Janata
so spoločnosťou PCS, a.s.
Mestské zastupiteľstvo zobralo
na vedomie návrh na spoluprácu
mesta so spoločnosťou PCS, a.
s. pri zavedení mestskej optickej
telekomunikačnej siete).

Poslanec Karol Janata navrhol
zriadenie zelene a vybudovanie
chodníka zo zámkovej dlažby.
Poslanec Ján Borák navrhol zachovať pôvodnú zeleň pri potoku
oplotením.
Prednostka JUDr. Elena Jaďuďová navrhla preveriť majetkovo právne vzťahy k pozemkom
a chodník budovať na pozemku
mesta. Konštatovala, že boli umiestnené koše na zvieracie
exkrementy. Mesto pripravuje
všeobecne záväzné nariadenie,
kde Mestská polícia na základe
všeobecne záväzného nariadenia môže ukladať pokuty za jeho
porušovanie.
Poslanec Gustáv Beleš konštatoval, že už dávnejšie navrhoval na
verejných
priestranstvách
umiestniť tabuľky „zákaz venčenia psov“, no nevie kde sú tieto
tabuľky? Ján Borák konštatoval,
že tabuľky boli osadené, následne buď ukradnuté alebo zničené.
Riaditeľ MSPTS Justín Miština
uviedol, že podnik technických
služieb umiestnil do vchodov bytových domov oznamy „zákaz

V rôznom odznelo
Primátor Ing. Ľubomír Žiak poslancov informoval o aktuálnych
problémoch a podnetoch, ktoré
prišli na mestský úrad.
Občania Stupavy cestujúci denne do Bratislavy autobusom do
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zamestnania žiadajú zriadenie
prístrešku pre cestujúcich na Patrónke smerom z Bratislavy. Patrónka patrí do mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves. Tento
problém sa netýka len občanov
Stupavy, ale aj priľahlých obcí
Marianka, Borinka. Najvhodnejšie riešenie je, aby Bratislavský
samosprávy kraj bol nositeľom
tejto úlohy. Zástupcovia dotknutých miest budú iniciovať stretnutie u predseda BSK.
Mesto musí riešiť aj otázku právnych služieb. Advokátska kancelária Mgr. Fúseka ukončila zmluvný vzťah o poskytovaní právnych služieb mestu. Mesto zvažuje zamestnať právnika na polovičný úväzok. Vzhľadom na
rozsah agendy, ktorú mesto
spravuje, na agendu stavebného
úradu sa ukazuje, že právne služby sú veľmi dôležité nielen pri zastupovaní mesta v sporoch, ale
pri samotnom výkone úradu.
Mesto vystupuje aj v rôznych
súdnych sporoch – spor o pozemky so spoločnosťou Cevaservis.
Ďalšie riešenie v súdnom spore
pozemkov v parku, na 14. mája
2009 je stanovené pojednávanie
s p. Valovičom. Mesto za-bezpečí právne zastupovanie ad-vokátskou kanceláriou. V súdnom
spore s akciovou spoloč-nosťou
v likvidácii POLYGÓN a.s. zatiaľ
nie je vytýčenie pojednávanie.
Zástupcovia mesta
v radách škôl
Mestské zastupiteľstvo schválilo
zástupcov zriaďovateľa do rád
školských a predškolských zariadení z radov poslancov mestského zastupiteľstva:
Základná umelecká škola – Ján
Borák
Materská škola Ružová – MVDr.
Robert Kazarka
Materská škola J. Kráľa – Jarmila
Hornová
Materská škola Marcheggská –
František Lachkovič
Materská škola Hviezdoslavova –
Andrea Foltínová (bod B/17 záverov)
Mesto podá projekt
Vedúci odboru výstavby Ľubomír
Illiť informoval poslancov, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo 3. apríla
2009 výzvu na rozvoj a obnovu
obcí. Prvý termín podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 3. júla 2009, druhý termín podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 2. októbra 2009.

(Dokončenie na strane 4.)

rôzne
Zasadalo mestské zastupiteľstvo v Stupave dokončenie
Projekt, ktorý mesto môže podať
bude pokračovaním obnovy centra mesta pod názvom „Modernizácia centrálnej mestskej zóny
Stupava - juh“. Projekt je pripravený mesto ho podávalo v roku
2007 a nebolo úspešné. Pôvodný projekt mesto dopracuje
a rozšíri. Navrhol vypracovať realizačný projekt - po bývalý obecný dom v Máste. V priebehu
spracovávania bude projekt
predložený na MsZ.
Mestské zastupiteľstvo
schválilo
Realizáciu projektu „Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stu-

pava – juh“ podľa spracovanej
projektovej dokumentácie a spolufinancovanie projektu „Modernizácia centrálnej mestskej zóny
Stupava - juh“ vo výške 5%
oprávnených nákladov z vlastných zdrojov rozpočtu mesta.
Prednostke úradu uložilo zabezpečiť vypracovanie realizačného
projektu na projekt „Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - juh“. Zároveň poverilo primátora mesta podpísaním zmluvy o poskytovaní poradenských
služieb so spoločnosťou Stengl
Consulting, s odplatou vo výške
5% z celkovej výšky schválených
a pridelených oprávnených nákladov projektu.

Deň matiek
„Nesiem Ti ruže, mamička moja, lebo dnes veľký sviatok máš.“
Druhá májová nedeľa sa tohto roku niesla v znamení obdarúvania našich mamičiek. Určite väčšina z nás si malým darčekom, kvietkom,
úsmevom, či objatím uctila najdôležitejšie ženy v našom živote – matky.

-podľ msz-

Priebežná informácia
o stave projektu
„Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia
ČOV v meste Stupava“
Prvou našou informáciou bolo oboznámiť obyvateľov Stupavy
o schválenom projekte a oboznámenie verejnosti s rozsahom pripravovaných prác a predpokladaným harmonogramom ich realizácie.
Počas samotnej realizácie, t. j. do 31. 7. 2010, vás budeme priebežne informovať o postupe samotných prác.
Samotná realizácia projektu bola zahájená 9. 3. 2009 spísaním protokolu o odovzdaní staveniska dodávateľovi. Mimo formalít, ktorými
stavby podobného charakteru sú sprevádzané (rozkopávkové povolenia, dopravné značenie, vytýčenie všetkých sietí), boli zahájené
práce na jednotlivých stavebných objektoch pri intenzifikácii ČOV a
na budovaní kanalizačných vetiev.
Intenzifikácia ČOV – samotné práce boli zahájené na výstavbe stavebných objektoch SO – 03 – anaerobný reaktor a anoxický regenerátov, SO – 05 – združený objekt biologického čistenia.
V súčasnosti sa pripravujú práce na zahájení SO – 02 – dažďová nádrž a SO – 06 – čerpacia stanica kalov. Práce na intenzifikácii ČOV
pokračujú podľa stanoveného harmonogramu
Kanalizácia Mást – práce boli zahájené na budovaní čerpacej stanice umiestnenej na ul. Dolná a následne pokračovali na kanalizačných vetvách E1 a E2, kde sa zároveň budujú aj domové prípojky.
Kanalizačná vetva C – práce na tejto kanalizačnej vetve boli zahájené od odbočky na Železničnej ul. a pokračovali po ul. Vajanského
včítane domových prípojok v smere na ul. Lipová v celej dĺžke. Druhou vetvou v smere po ul. Kúpeľná, na ktorú sa pripájajú ul. Agátová, Krížna, Záhradná, Marcheggská a Zemanská. Práce pokračovali
na ul. Továrenská, Keltská a Krížna. Následne na týchto uliciach sa
za-hajujú práce na domových prípojkách.
Kanalizačná vetva A – stavebné práce boli zahájenie aj na kanalizačnej vetve A 2-7 na ul. Lesná, ale z dôvodu veľmi stiesnených priestorových pomerov a kontrolu jestvujúcich inžinierskych sietí, boli
z technických príčin prerušené na doriešenie spôsobu uloženia výkopu a kanalizačného potrubia.
Priebežne tak, ako sme prisľúbili, vás o priebehu výstavby budeme
informovať.

Ľubomír Illiť
vedúci oddelenia výstavby a ŽP

Aj pracovníci MKIC Stupava v spolupráci s Mestom Stupava pripravili 10. mája pre „všetky stupavské mamy“ kultúrne podujatie, ktoré sa
konalo v Sedliackom dvore. Slávnostné nedeľné popoludnie otvoril
príhovorom riaditeľ MKIC p. Slezák a slová vďaky vyslovil aj primátor
Mesta Stupava Ing. Ľ. Žiak. Detičky z MC Fifidlo s p. Dankou Kľučarovou, vedúcou materského centra, boli prvými účinkujúcimi bohatého
kultúrneho programu. Nasledovalo vystúpenie dievčat zo ZUŠ Stupava, ktoré svojim spevom očarili aj prítomných pánov a žiaci ZŠ Stupava mali pripravené literárne pásmo, pri ktorom stiekla po líci slza nejednej mamičke. Dievčatá z tanečnej skupiny ELIAH ukončili svojimi
tanečnými vstupmi oficiálnu časť podujatia, po ktorej pán primátor
a pán riaditeľ odovzdali každej prítomnej mamičke kvietok vďaky –
gerberu. Nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny DUO Zvuk a Dym
z Levíc, ktoré svojim spevom spestrilo túto slávnostnú atmosféru.
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli chvíľku počas slávnostného nedeľného popoludnia a prijali pozvanie na Sedliacky dvor, či už ako diváci, alebo účinkujúci.
-hsch-4-

rôzne

Poslanci interpelovali
Uverejňujeme odpovede na Interpelácie poslancov
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave 26. 3. 2009
Poslanec Miroslav Foltín podal
interpeláciu vo veci vyriešenia
dopravnej situácie na Hlavnej
ulici pri základnej škole. Obyvatelia upozorňujú na značnú zaťaženosť križovatky z ulíc Marianska a Zdravotnícka. Otázkou je
čo sa stane keď sa zaľudní sídlisko ZIPAVA.
Odpoveď: Na Vašu interpeláciu
v súčasnosti nevie zo zamestnancov mesta nikto odborne
a konkrétne odpovedať. V prvej
etape riešenia tohto problému
mesto navrhovalo okružnú križovatku, ktorá po určitých štádiách
riešenia bola zamietnutá SSC
a Krajským úradom dopravy
z dôvodu priestorových možností (mesto pripravilo návrh na križovatku o rozmeroch v priemere
25 m, ale podmienka správcu komunikácie SSC bola taká, ktorá
sa do daného priestoru nedala
umiestniť – priemer 450 m). Na
základe týchto skutočností
správca komunikácie odporučil
tento problém riešiť svetelnou
križovatkou. V súčasnosti sa
mesto snaží túto situáciu riešiť
inteligentnou svetelnou križovatkou, ktorá je v spôsobe spracovania projektu, ale nebola schválená zo strany Krajského úradu
dopravy a cestných komunikácií
v Bratislave, ako i Dopravnom inšpektoráte policajného zboru SR
v Malackách, hlavne z dôvodu
obmedzených
priestorových
možností umiestnenia celej križovatky.
Komplexné vyriešenie tejto najzložitejšej križovatky v meste môže nastať len vybudovaním mestského obchvatu tak, ako ho rieši
územný plán mesta. Čiastočné
riešenia sú možné získaním väčšieho priestoru na umiestnenie
kruhového objazdu, resp. navrhovanej plnohodnotnej svetelnej
križovatky s dostatočne širokými
odbočovacími a vyraďovacími
jazdnými pruhmi.
Možno jednoduchšie a dostupnejšie by bolo riešenie na báze
inteligentných svetelných prechodov pre chodcov v celej zóne
mesta Stupava, aby sa docielil
efekt výjazdu motorových vozidiel z bočných ulíc.
Poslankyňa Andrea Foltínová žiadala zabezpečiť opravu kanalizačného poklopu na ulici Záhumenskej pri predajni ÚĽUV-u.
Odpoveď: Mesto Stupava písomne upozornilo správcu komunikácie Regionálne cesty
Bratislava na nutnosť utesnenia,

resp. výmenu kanalizačných poklopov na uliciach Devínska cesta a Záhumenská, ktoré sú uvoľnené a pri prejazde motorovými
vozidlami sú hlučné.
Poslanec MVDr. Róbert Kazarka
žiadal vykonať stavebné úpravy
pre odvodnenie v okolí telesa
chodníka v obytnej zástavbe na
Novej ulici.
Odpoveď: Pri realizácii chodníka na Novej ulici v rámci projektu
Výstavba technickej infraštruktúry v rekreačnej zóne mesta
Stupava boli úseky s predpokladanou akumuláciou dažďových
vôd odvodnené. Na základe tejto
interpelácie mesto vykoná v spolupráci s MsPTS Stupava kontrolu a prečistenie odvodňovacích
kanálov.
Ďalej žiadal aktuálne informácie
o priebehu súdneho sporu Mesto
Stupava c/a Polygón Stupava,
a.s. v likvidácii. V odpovedi sa
uvádza, že v súdnom spore Mesto Stupava zastupoval Mgr.
František Fúsek, advokát, advokátska kancelária Páričkova 18,
821 08 Bratislava, ktorý s Mestom Stupava ukončil zmluvu
k 31. 3. 2009.
Súdny spor prebiehal nasledovne Z odovzdaného spisu: Uznesenie Krajského súdu v Bratislave
sp. Zn. 14Co/14/2008-189 zo
dňa 26. 8. 2008 zrušuje rozsudok
OS Bratislava IV, zo dňa 12. 11.
2007. Okresný súd Malacky po
doručení rozhodnutia odvolacieho súdu doposiaľ pojednávanie
vo veci nevytýčil. Z uvedeného
vyplýva, že vo veci nie je nič
nové, nakoľko súd nekoná. Treba
rozhodnúť, kto bude Mesto Stupava v spore zastupovať ďalej.
Poslanec ďalej žiadal vykonať
drobné stavebné úpravy komunikácie na ulici Družstevná. V odpovedi sa uvádza, že mesto preverí možnosť úpravy a rozšírenia
komunikácie na ul. Družstevná
a využije každú dostupnú možnosť na jej úpravu. Žiadal uplatniť
reklamáciu zámkovej dlažby
oproti budove mestského úradu
pred prechodom pre chodcov.
Reklamácia na odstránenie nedostatku na dlažobnom chodníku pri prechode pre chodcov
oproti budove mestského úradu,
bola uplatnená u dodávateľa
stavby a bude ním odstránená.
Poslanec Kazarka žiadal písomne vyzvať správcu vodného toku
Stupavský potok, aby si priebež-

ne plnil svoje zákonné povinnosti – starostlivosť o koryto, spevnenie brehov po celej dĺžke vodného toku.
Odpoveď: Na základe predchádzajúcej písomnej interpelácie
pána poslanca už odišla písomná výzva ešte 26.11.2008, kde
bolo žiadané prečistenie a prehĺbenie zaneseného koryta.
Odpoveď mesto obdržalo koncom roka s rozpisom vykonaných prác: prekážky a naplaveniny boli čiastočne odstránené
z koryta toku v rámci akcie „Odstraňovanie prekážok v Stupavskom potoku v meste Stupava“,
ktorú správca toku vykonal v roku 2008. Akcia bola realizovaná
najmä v mestskom parku a pri
Bitúnkovej ulici.
Správa povodia Moravy podľa
tohto listu má v pláne na rok
2009 (na základe návrhov opatrení z povodňovej prehliadky
z roku 2008) vykonať menovitú
akciu „Odstraňovanie prekážok
z koryta Stupavského potoka
v km 4-9,5, km 11,1-11,8“. Táto
akcia sa týka lokálneho prečistenia Stupavského potoka od naplavenín a splavenín na viacerých kritických miestach na predmetných úsekoch, t.j. aj v intraviláne mesta Stupava.
Vzhľadom na súvislú zastavanosť
pobrežných pozemkov takmer
v celej časti Stupavského potoka
v meste Stupava, ktorá znemožňuje prístup pre mechanizmy na
čistenie vodného toku, nie je
možné vykonať komplexné prečistenie vodného toku od nánosov v celej požadovanej dĺžke.
Uvedené prečistenie by bolo
možné zrealizovať v spolupráci
s Mestom Stupava (ako príslušným stavebným úradom), ktoré by zabezpečilo verejne záväzným nariadením povinnosť občanov odstrániť jestvujúce objekty
nachádzajúce sa na pobrežných
pozemkoch vodného toku a sprístupniť pobrežné pozemky Stupavského potoka v celom úseku
v šírke min. 5, 0 m od brehovej
čiary vodného toku.Toto riešenie
je ale na uváženie, musíme nájsť
aj inú alternatívu. Pravidelne sa
informujeme s touto organizáciou aj telefonicky a hľadáme
vhodné riešenie.
Toho času prebiehajú práce
kongrescentra, aby sa zabránilo
k opakovanému spojeniu oboch
vodných tokov pri zvýšenej hladine vody. Do konca leta máme
prísľub na prehĺbenie Stupavského potoka v zámockom parku, kde hrozilo, že dôjde
k vyliatiu vody z koryta počas jarných dažďoch. Ďalej sa plánuje
prehĺbenie Mláky pri trhovisku,
pri dostupných úsekoch, tam je
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to tiež akútne. Podľa rozpočtu,
s ktorým môže naše mesto rátať,
bude ukončené prečistenie Mláky pri stavenisku ZIPAVA.
Poslanec Branislav Ondruš podal niekoľko rozsiahlych písomných interpelácií.
1. Na Zdravotníckej ulici bola posunutá dopravná značka označujúca jednosmernú prevádzku až
na koniec v styku s Budovateľskou ulicou. Žiadal o informáciu,
či tento posun je dočasný, alebo
toto označenie zostane aj po
dokončení komplexu Zipava.
Odpoveď: Dopravné značenie
na ulici Zdravotnícka bolo upravené dopravným inšpektorom
policajného zboru Malacky odsúhlasené tak, ako ste uviedli vo
Vašej interpelácii, t.j. dopravná
značka „jednosmerná premávka“ bola posunutá na hranicu ulice Budovateľskej, aby bolo
umožnené obyvateľov sídliska
ZIPAVA vychádzať na ul. Zdravotnícku aj na jednosmernú časť
ulice Budovateľská.
2. Žiadal informáciu, či sa pripravuje rokovanie so Slovenskou
správou ciest (SSC). Predmetom
rokovania by mal byť plán a harmonogram akcií SSC na území
mesta. Žiadal informáciu kedy
bude SSC opravovať povrch vozovky na ulici Hviezdoslavovej,
žiadal vytvorenie priechodu pre
chodcov pri mástskom kostole –
„predĺžený“ cez Záhumenskú ulicu tesne pred križovatkou Záhumenská – Hviezdoslavova.
Odpoveď: Rokovania so Slovenskou správou ciest sa konajú
každoročne, ale na tento rok mesto pracovné stretnutie zatiaľ nenaplánovalo. Toto pracovné
stretnutie podľa možností zástupcov SSC a mesta sa mesto bude
snažiť zorganizovať v máji 2009.
V dostatočnom časovom predstihu mesto bude poslancov o plánovanom stretnutí informovať.
Podľa vyjadrenia správcu komunikácií obnova asfaltového povrchu v úseku od reštaurácie Besedič v Máste po odbočku na Devínsku cestu by mala byť zrealizovaná v I. polroku 2009.
Čo sa týka zriadenia nového prechodu na komunikácii I. triedy,
musí navrhovateľ, t.j. Mesto Stupava, pripraviť návrh projektovej
dokumentácie (PD) a túto nechať
schváliť na SSC, DIPZ SR a Krajskom úrade pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Bratislave. Takto požiadať správcu komunikácie o zrealizovanie nových prechodov pre chodcov.

(Pokračovanie na strane 6)

rôzne
3. Žiadal o infromáciu, aké sú
v meste podmienky pre „psíčkarov“ na verejných priestoroch,
aby sa zabránilo znečisteniu
mesta. Žiadal prísnejšiu kontrolu
dodržiavania pravidiel ustanovených vo všeobecne záväznom
nariadení mesta.
Odpoveď: Je pravda, že nárastom obyvateľstva je aj väčší počet chovateľov v meste a situácia
s čistotou je niekedy neúnosná.
Komisia životného prostredia sa
otázkou zaoberala už na zasadnutí dňa 20.2.2008 ako aj na
ďalších zasadnutiach. Komisia
odporučila nákup špeciálnych
nádob a vrecúšok na exkrementy. V súčasnosti je rozmiestnených osem kusov takýchto
nádob s vrecúškami označených
piktogramom a ďalších päť je
objednaných. Oddelenie výstavby a ŽP pripravilo ja návrh VZN,
ktorý po prerokovaní v komisii ŽP
bude ďalej legislatívne spracovaný.
4. Žiadal o informáciu, či v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou kotolne základnej školy nie
je efektívnejšie napojiť školu na
jestvujúce tepelné hospodárstvo
– mestskú kotolňu, ktorá je od
školy vzdialená cca 500 metrov
a jej kapacita je využívaná len na
50%.
Odpoveď: Na rekonštrukciu kotolne v novej budove základnej
školy mestu poskytlo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu
v Bratislave účelovú dotáciu na
odstránenie havarijného stavu
jestvujúcej kotolne. Poznamenávame, že pred dvomi rokmi mesto dostalo obdobnú dotáciu na
rekonštrukciu kotolne v starej budove základnej školy, ktorá bola
aj zrealizovaná a zúčtovaná. Pohľad na situáciu, či má byť zrekonštruovaná terajšia kotolňa zá-

kladnej školy alebo objekty základnej školy by mali byť pripojené na centrálny zdroj tepla, je
rôzny. Keby mesto chcelo mať
presné informácie o pripojení na
centrálny zdroj tepla, muselo by
mesto dať spracovať minimálne
finančnú analýzu zmeny situácie
vykurovania objektu základnej
školy a to v rozsahu prvotných
nákladov na realizáciu zmeny
a vyhodnotenie prevádzkových
nákladov na zabezpečovanie tepla pre uvedené objekty. Konštatujeme, že samotná prevádzka
vykurovania objektov základnej
školy je finančne výhodnejšia za
použitia samostatných zdrojov
tepla a ich náklady predstavujú
cca 40 % úspory oproti prevádzke z centrálneho zdroja tepla.
5. Žiadal informáciu či MsPTS
plánuje vykonať komplexnú
rekonštrukciu mestského rozhlasu, nakoľko občania z viacerých
častí mesta sa sťažujú na jeho
nefunkčnosť.
Odpoveď: Ohľadne funkčnosti
mestského rozhlasu Vás informujeme, že v súčasnosti sa vykonáva komplexná kontrola 100 V rozvodu mesta Stupava a zároveň aj
funkčnosti samotnej ústredne.
Po ukončení tejto súbežnej kontroly (rozvodu aj ústredne) budú
zjavné príčiny výpadkov mestského rozhlasu odstránené.
6. Žiadal informáciu o výsledkoch rokovaní s majiteľom pozemku pod synagógou.
Odpoveď: Vlastníkovi pozemku
pod synagógou mesto predložilo
návrh zámeny pozemku, ktorý
nebol zo strany vlastníka akceptovaný. Ďalšie rokovania neprebehli.

-podľa msú-

Zmena telefónneho čísla na Úrad práce, odbor sociálnych vecí
a rodiny – pracovisko Stupava, Hlavná 9
odd.pomoci v hmotnej núdzi: 02/20451516, 20451517
odd.štátne sociálne dávky: 02/20451558
odd.peňaž.príspevkov na
komp.soc.dôsledkov ŤZP a PČ: 02/20451645, fax: 02/204 515 09
verejný telefónny zoznam úradov práce, soc. vecí a rodiny:
www.upsvar.sk

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

OZNAM
Plánované STUPAVSKÉ ZÁMOCKÉ
SLÁVNOSTI v termíne 19.-21.jún 2009
sa z technických príčin konať
NEBUDÚ.

MKIC Stupava pod záštitou
Malokarpatského osvetového
strediska v Modre

pozýva
na krajskú prehliadku
dychových hudieb
pod názvom

Stupavská krídlovka

výkup a predaj

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

- XIV. ročník,
ktorá sa uskutoční
21. júna 2009
v Sedliackom dvore
v Stupave so začiatkom
o 15:00 hod.
Vstup voľný.

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

OZNAM

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
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rôzne

 LISTÁREŇ 

Fľaše stlačte a nezatvárajte!

napísali občania

Začnime od seba
Už dávnejšie po odstupe snehovej prikrývky sa v plnej kráse odhalili
psie darčeky, ktoré tu zanechali miláčikovia niektorých majiteľov psov.
Mestská polícia sa pokúša zahájiť kontrolu zameranú na dodržiavanie
povinnosti majiteľov psov, ale akosi to všetko viazne na mŕtvom bode.
Týka sa to predovšetkým povinnosti mať psa zaregistrovaného na
mestskom úrade, zákazu vodenia psov na detské ihriská, parčíky
a hlavne upratať psie exkrementy po svojich miláčikoch. To posledné
sa u nás vôbec nerobí, veď prečo, keď v tráve na ihrisku to nevidieť.
Chúdence deti, ktoré prídu takto poznačené možno dostanú aj bitku,
kde sa vôbec boli hrať. Kontrolované osoby na jednej strane básnia
o tom, ako to inde ide, ako v iných mestách majú vytvorené podmienky pre psíčkarov a v našom meste to nejde. Obviňujú všetkých okolo,
mesto, primátora a keď ich chceme riešiť za priestupok, samozrejme
mestská polícia je tá najhoršia, ktorá žije z našich daní, on je tu domáci, ktorý môže robiť všetko možné i nemožné, len neobviňujú seba.
Hovoria o ostatných, ktorých nevidíme a ktorých sme akurát neprichytili. Lenže tu nejde o lapačku, ale o to, aby sme si uvedomili svoju
zodpovednosť, zodpovednosť voči ostatným, ale hlavne k deťom, ktoré sú najviac ohrozené infekčnými chorobami nachádzajúcich sa
v psích a mačacích exkremetnoch. Nebojte sa, upozornite a verejne
ukážte na tých, ktorí porušujú určené pravidlá pre majiteľov psov, ktorí
nezodpovedne venčia svojich miláčikov na nevhodných miestach
a neodstraňujú psie exkrementy, čím znepríjemňujú život ostatným
občanom. Veď chceme všetci žiť v príjemnom a zdravom prostredí.
A.Turanská

S takýmto doslova zúfalým pokrikom ma oslovili zamestnanci Mestského podniku technických služieb, ktorí pracujú na linke triedenia
odpadov. V areáli bývalej stolárskej dielne, ktorá sa postupne mení na
jedno pracovisko zberového dvora – plasty a tetrapaky, preberajú
„triedený odpad“ pozvážaný zo Stupavy. No je to drina, najmä pri pet
fľašiach, ktoré treba nielenže najprv vydolovať z ostatného odpadu,
ale každú otvoriť, pretože zatvorenú fľašu lis nedokáže stlačiť. To je
najväčší problém, ktorý zdržuje a znižuje efektívnosť práce. Vytriedený odpad sa lisuje a ukladá - zatiaľ na sklad, pretože kríza spôsobila
nezáujem o túto, dovtedy celkom zaujímavú komoditu. Pracovisko je
vybavené pásovým posunovačom, lisom a kontajnerom – tieto zariadenia boli zakúpené z prostriedkov z recyklačného fondu z roku
2008. Podľa slov riaditeľa MsPTS Justína Mištinu zámerom je vytvoriť
sociálny podnik, využiť podporu zo strany štátu a zamestnávať ľudí,
ktorí sú dlhodobejšie nezamestnaní. Pri pohľade na prácu, ktorú robia
zamestnanci firmy nezabudol apelovať na občanov, aby triedili odpad
dôsledne, pretože dotrieďovanie sa nemusí podobať na prehrabovanie sa v kontajneri.

Správajme sa normálne
Nedá mi nevyjadriť sa k článku v PPZ č.3 pod názvom „Správajme sa
normálne“, nakoľko som i ja majiteľom psa a mám pocit, že normálny, ale podľa pisateľky tohto článku som asi arogantný ignorant. No
preto, že táto pani nemá potuchy v akom stave na nachádzajú venčoviská v Stupave. Priestranstvo určené na voľný pohyb psa nie je oplotené, susedí s ihriskami ZŠ s dierami v plote, trávou vysokou po kolená plnou kliesťov a nedostatočným, vlastne žiadnym osvetlením. A to
sa niekedy nestačím diviť, keď sa tu spoza hustého porastu a kopcami akejsi zeminy začnú vynárať „bongáči“. Bývam asi 2 km od venčoviska, čo je dosť ďaleko, takže niekedy i ja musím vybehnúť len pred
dom a veľmi som sa po naliehaní na kompetentých potešil smetiakom
na exkrementy pre psov. Hneď prvý deň som mal neuveriteľný zážitok. Naše milé sídliskové deti si zo sáčikov na výkaly robili balóniky!
A vôbec im nevadilo, že stoja na nejakom výkale. Keď mám viac času, vyberiem sa i do nášho parku. Žiadny kvet, žiadna záhrada len
krásne stromy a zelina zmiešaná s neskutočným množstvom odpadu,
do ktorej by som svoje dieťa určite nepustil hrať, a keď tak zaočkované proti žltačke a kliesťam. Chce mi niekto povedať, že tie odpadky tu nechali miláčikovia zvierat? Milá pani, v okolí bytoviek je veľa
upravených trávnatých plôch, ale aj neupravených. A momentálne je
tráva už tak vysoká, že som rád, že vidím psa, ale akosi neviem nájsť
to, čo z neho vyšlo.
Ak niekto chce, aby sa dodržiavali nejaké pravidlá, tak musia byť na
to vytvorené i podmienky. A potom môžeme kritizovať, pokutovať atď.
Na záver len jedna otázka: „Je normálne, aby som v našom meste nemal kam so psom ísť?“
Mlynárik Peter

Zaznamenali sme
Oprava fasády a strechy filiálneho kostola v Máste je
pred ukončením.
V utorok 19. mája skupinka
horolezcov umiestnila na
vežu kostola zreštaurovaný
kovový kríž s pozláteným

OZNAM

náterom. Kríž má hmotnosť

V Knižnici Ruda Morica na Hviezdoslavovej 44 v Stupave prebieha
burza vyradených kníh, kde si môžete za symbolickú cenu kúpiť
dobrú knihu.

metra. V telese veže je

56 kilogramov, výšku 2,5
jeden meter dlhá tyč, na
ktorú bol kríž nasadený.

Ďalej knižnica ponúka na predaj knižné novinky z náučnej literatúry
aj z beletrie pre deti i dospelých.
-zo-

Horolezci pracovali vo výške štyridsať metrov.
-7-
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Miestna organizácia Smer – SD v Stupave
vás srdečne pozýva na

Deň detí a rodiny
v nedeľu 31. mája od 15.00 hodiny – do areálu reštaurácie „Vinckov dvor“ (Malacká cesta).
Pre deti sú pripravené súťaže, diskotéka, maľovanie na
tvár, ukážky výcviku psov, grilovačka, občerstvenie.
Vítaní sú aj rodičia a ich otázky pre hosťku podujatia poslankyňu NR SR za Smer – SD Oľgu Nachtmanovú.
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Pocta Štefánikovi

Putovanie historickou Stupavou

V Spišskej Novej Vsi sa 28. apríla 2009 pred Pamätníkom M. R. Štefánika na Štefánikovom námestí odštartovala štafeta s názvom „Pocta
Štefánikovi“. Celoslovenskú pietnu akciu organizovalo Ministerstvo
obrany s Generálnym štábom Ozbrojených síl SR a Slovenským rozhlasom pri príležitosti 90. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, dôležitej osobnosti v dejinách slovenského štátu.

Pod týmto názvom pripravila ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov súťaž k 740. výročiu prvej písomnej správy o Stupave pre
žiakov ZŠ kpt. J. Nálepku. Súťaž bola zrealizovaná v dvoch etapách.
Prvá časť – kvízová sa uskutočnila 5.5. pod názvom „Čo vieš o svojom meste?“, ktorej sa zúčastnilo okolo 80 žiakov siedmych ročníkov,
kde zaznamenávali správne odpovede z 25 otázok.
Najlepšie uspeli žiaci: Vanda Jánošová, VII.C /22 správnych
odpovedí/, Matej Gramblička, VII.C /21 správnych odpovedí/, Lucia
Prosňáková, VII.A /20 správnych odpovedí/, Annemarie Distlerová,
VII.B /20 správnych odpovedí/. Otázky boli zamerané na oblasť
histórie, historických pamiatok, prírodných krás, významné osobnosti Stupavy, nárečových názvov a súčasnosti Stupavy, naviac k výročiu

Do Stupavy prišiel posol so štafetovým kolíkom dňa 29. apríla. Pri pamätníku M. R. Štefánika v Stupave sa s poslom stretli zástupcovia
i občania mesta. Primátor Stupavy Ing. Ľubomír Žiak spoločne
s prednostkou mesta JUDr. Elenou Jaďuďovou slávnostne pripevnili
na kolík stuhu s nápisom „S úctou a vďakou – 29.4.2009 občania
Mesta Stupava“. Pietna spomienka vyvrcholila 3. mája pri Štefánikovej Mohyle na Bradle. Mesto Stupava a MKIC Stupava zorganizovalo tiež celomestskú pietnu spomienku, ktorá sa konala v pondelok
4. mája o 17:30 hod. Stretnutie pri pamätníku otvoril ženský spevácky
zbor Nevädza a riaditeľ MKIC Stupava. Program pokračoval slávnostným príhovorom primátora, ktorý okrem iného povedal:
Na tomto mieste v roku 1929 predchádzajúce generácie Stupavčanov postavili sochu národnému hrdinovi a spoluzakladateľovi prvého
štátu Čechov a Slovákov.
Pohnuté časy po druhej svetovej vojne, politická situácia spôsobili, že
socha pod rúškom noci zmizla a bola zničená.
V roku 2005 bola obnovená, aby sme sa opäť prihlásili k svojmu hrdinovi, aby sme opäť s úctou vyslovili jeho meno, aby nám pripomínal,
že máme svoje dejiny, máme svojich hrdinov a predovšetkým, že slobodne môžeme konať dobro pre svoju vlasť, domovinu, pre svoj
národ. Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu
zhrnul do troch slov: „Veriť – Milovať – Pracovať“ a on skutočne tak žil.
V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava
Štefánika.“
Pietna spomienka pokračovala položením kvetov a minútou ticha.
Na záver slávnosti zaznela hymna Slovenskej republiky.
-hsch-

oslobodenia mesta Stupavy. V dru-hej etape 6.5. sa uskutočnilo
„Putovanie historickou Stupavou“ so za-čiatkom v múzeu Ferdiša
Kostku, kde po výklade lektorky p. Suchej obdržali prvú súťažnú
úlohu a potom nasledovalo prvé stanovište, kde 4 súťažné družstvá
/5 členné/ mali za úlohu uviesť čo najviac historických pamiatok až po
Stupavský potok.
Nasledovalo druhé stanovište – Námestie sv.Trojice a rovnaká úloha
spočívala od Stupavského potoka až po hranicu Mástu.
Tretie stanovište od hranice Mástu až po jeho koniec. Medzitým však
účastníci sa zastavili v knižnici R. Morica, kde po výklade museli odpovedať na štyri zaujímavé otázky. Najlepšie sa darilo kolekívu: VII.C –
získalo 47 bodov, VII.A – získalo 42 bodov, VII.B – získalo 38 bodov
Súťaže sa naviac zúčastnili aj žiaci Špeciálnej základnej školy v Máste. Celkove súťaž splnila svoje poslanie. Z výsledkov bolo vidieť, že
žiaci sa svedomite na súťaž pripravovali, za čo boli odmenení peknými vecnými cenami, za čo treba poďakovať sponzorom p. K. Janatovi,
p. M. Grambličkovi, P. Grambličkovi, p. M. Hasoňovi, p. Hricovej, Reštauráciám - Srdiečko, Klub 44, Eminent, Maroš, Cukráreň Kvartet,
Drogéria DM, Fa-la-dro, kvetinárstvo Kytička, podniku PAM, Stavivá
Piaček, p. Stríbrnskej, predajni Železiarstvo JUST a predajni ABZ.
Záverom chceme poďakovať za dobrú spoluprácu Mestskému kultúrnemu a informačnému centru, ZŠ kpt. J. Nálepku a Múzeu Ferdiša
Kostku.
Jozef Kazarka, predseda ZO SZPB

Kráľ detských čitateľov Stupavy 2009
Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave každoročne od roku 1998
robí pre žiakov 4. a 5.ročníka ZŠ kpt. Jána Nálepku súťaž o Kráľa detských čitateľov Stupavy. Pracovníčky knižnice pripravia otázky primerané veku žiakov z literatúry, o Stupave a Pohni rozumom. Tieto otázky 1. kola, ktoré sú robené formou testu, žiaci vypracujú na hodine literárnej výchovy v jeden deň. Knihovníčky práce vyhodnotia a podľa
počtu dosiahnutých bodov pozvú žiakov do 2. kola, ktoré sa už koná
v školskej jedálni. Tu zase žiaci vypracujú otázky 2. kola. Knihovníčky
znovu práce vyhodnotia a podľa počtu bodov zostanú do 3. kola, čiže
finále len tí najlepší riešitelia. Na záver 3. kola – finále, dostanú všetci
finalisti pozvánku pre seba a svojich rodičov v nedeľu 24. mája od
15,00 hod. do Kultúrneho domu v Stupave na slávnostnú korunováciu Kráľa detských čitateľov Stupavy. O priebehu tejto milej slávnosti
si prečítate v budúcom čísle.
Z.O.
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O predvolebnej kampani
Mestské zastupiteľstvo dňa
30. apríla schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) č. 4/2009
o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Mesta
Stupava. Týmto sa stanovujú
miesta na vylepovanie volebných
plagátov v meste Stupava a podmienky poskytovania vysielacieho času na predvolebnú kampaň v mestskom rozhlase a priestoru v tlačenom mestskom periodiku. Dokument upravuje podmienky vedenia kampane vo voľbách kandidujúcich politických
strán, hnutí a ich koalícií (v ďalšom len politické subjekty), prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov (voľby do samosprávy obcí
a do VÚC) na území mesta Stupava najmä počas predvolebnej
kampane. Pre verejnosť z VZN
vyberáme tie ustanovenia, ktoré
sú verejne kontrolovateľné a riešia rovnaké podmienky pre všetky kandidujúce subjekty.
§3
Plochy na vylepovanie
volebných plagátov

veľkú plochu na miestach určených na vylepovanie plagátov.
4) Vylepovanie volebných plagátov na iných mestských plochách
nie je dovolené a zakladá dôvod
na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.
§4
Vylepovanie plagátov a údržba
plôch určených na vylepovanie plagátov
1) Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na vylepovanie plagátov,
vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho
subjektu, a ide na jeho náklady.
2) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný
kandidujúci subjekt.
3) Nie je dovolené prelepovaním
znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov na miestach určených na vylepovanie plagátov.

1) Na verejných priestranstvách
a na zariadeniach v majetku Mesta Stupava je počas predvolebnej kampane možné vylepovať
plagáty len na betónových valcoch, v propagačných vývesných skrinkách, ako aj na iných
mestských informačných plochách, určených osobitne na
tento účel.

4) Údržba plôch, určených na vylepovanie plagátov, je vecou Mesta Stupava a Mesto ju vykoná
spravidla do 10 dní po uskutočnení volieb alebo referenda.

2) Betónové valce, resp. iné
mestské informačné plochy určené na tento účel sú umiestnené
- Námestie Slovenského povstania oproti Stupavskej krčme,
- Nová ul. pri ihrisku,
- Hlavná ul. na zastávke SLOVAK
LINES, a. s. oproti Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ“,
- Hlavná ul. pri predajni BILLA,
- Hlavná ul. pri Základnej škole
kpt. Jána Nálepku,
- Hviezdoslavova ul. pri Mestskej
knižnici Ruda Mórica,
- Agátová ul. pri Mestskom kultúrnom a informačnom centre,
- Dlhá ul. oproti Mestskému podniku technických služieb Stupava,
- Zdravotnícka ul. pri Zdravotnom
stredisku.

1) Volebná kampaň v mestskom
rozhlase sa môže využiť výlučne
len vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. V ostatných voľbách je neprípustná. V mestskom rozhlase môže kandidujúci subjekt dať odvysielať vlastný
zvukový vstup na CD nosiči v trvaní 1x do troch minút alebo 3x
do jednej minúty za týždeň v pracovných dňoch počas celej predvolebnej kampane bezplatne.
V podaní určeného zamestnanca
mestského úradu sa vysiela len
oznam o konaní stretnutia s občanmi bezplatne.

3) Každý kandidujúci subjekt
môže využiť približne rovnako

§5
Vedenie predvolebnej kampane v mestskom rozhlase
a v mestskom periodiku

2) Nad rozsah uvedený v odseku
1) sú zvukové vstupy v mestskom rozhlase spoplatnené sumou 2,– EUR za každú začatú
minútu vysielania. Platba za zvukový vstup sa uskutočňuje formou hotovosti do pokladnice
Mestského úradu v Stupave,
úhradou faktúry alebo zloženky.
3) V sobotu a v nedeľu je mest-

ský rozhlas vylúčený z každej
činnosti súvisiacej z predvolebnou kampaňou.
4) V tlačenom mestskom periodiku môže kandidujúci subjekt
využiť formu propagácie prostredníctvom tlačeného výstupu,
dodaného výlučne v elektronickej podobe, v konečnej grafickej
úprave. Redakcia uverejní zoznam kandidátov bez fotografií na
proporcionálne rozdelenej redakčnej strane. Poskytnutý priestor
pre daný kandidujúci subjekt je
maximálne 1 normostrana (30
riadkov/stranu, typ písma Courier
New, 10-bodový). Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu a fotografie kandidátov je za úhradu
podľa aktuálneho cenníka redakcie mestského periodika. Na zverejnenie obsahu programu kandidujúceho subjektu podľa dodaných predlôh v elektronickej podobe je záväzný cenník inzercie
mestského periodika.
§6
Obmedzenia
1) Je zakázané vylepovať volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných domov,
na vstupných bránach, bez súhlasu majiteľa aj na vonkajšej
strane výkladov obchodov a prevádzok služieb, na stĺpoch verejného osvetlenia, na prístreškoch
a ďalších súčastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach, telefónnych búdkach
a na iných verejnoprospešných
zariadeniach.
2) Je zakázané na vylepovanie
volebných plagátov používať
vlastné plochy, zhotovené napr.
z lisovaného drevovláknitého
a podobného materiálu alebo
plastu a tieto rôznym spôsobom
umiestňovať na území mesta.
Mesto Stupava si vyhradzuje právo takéto propagačné prostriedky odstrániť na náklady toho, kto
ich rozmiestnil.
3) Mesto Stupava si vyhradzuje
právo uverejnenia zvukovej alebo textovej informácie a tlače-

ného výstupu odmietnuť, ak tieto
nezodpovedajú zásadám spoločnosťou uznávaných a všeobecne platných dobrých mravov,
slušnosti a morálky.
4) O dôvodoch odmietnutia sa
neodkladne vyhotoví zápis, ktorého kópiu dostane dotknutý
kandidujúci subjekt alebo jeho
zástupca.

§7
Kontrola dodržiavania
ustanovení
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) zamestnanci Mestského úradu
v Stupave,
b) poslanci Mestského zastupiteľstva v Stupave,
c) príslušníci Mestskej polície
v Stupave.
2) Zistené porušenia ustanovení
sa oznamujú Mestskému úradu
v Stupave.
§8
Spoločné a záverečné
ustanovenia
1) Cenník za poskytnutie priestoru na predvolebnú kampaň na
stránkach mestského periodika
sa v priebehu predvolebnej kampane nesmie meniť a je k dispozícii u vydavateľa v Mestskom
kultúrnom a informačnom centre,
Agátová 16, 900 31 Stupava.
2) Toto VZN bolo prerokované na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stupave 30. apríla 2009,
schválené uznesením v bode B/2
záverov.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť
15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mesta Stupava, t. j.
20. mája 2009.
4) Účinnosťou tohto všeobecne
záväzného nariadenia zaniká
platnosť a účinnosť Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta
Stupava č. 2/2008.
/podľa msú/

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 3/2009
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
na území Mesta Stupava
Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR, na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. h)
a n) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 ods. 2 zákona NR SR
č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie, o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Mesta Stupava (ďalej len
VZN).
(pokračovanie na strane 11)
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Čl. 1
Účel nariadenia
§ 1
Účelom tohto VZN je utvárať
a chrániť zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov Mesta Stupava pred
zneužívaním alkoholických nápojov a tiež zabezpečiť verejný poriadok v meste.
§ 2
Toto VZN určuje obmedzenia alebo zákaz podávania, predaja a
požívania alkoholických nápojov
na území mesta.

c) ďalej sa zakazuje predaj a požívanie piva a alkoholických nápojov na priamu konzumáciu
a rozlievanie alkoholických nápojov v priestoroch prevádzkových
jednotiek potravín, na chodbách,
vestibuloch a pozemkoch súvisiacich s týmito prevádzkovými
jednotkami.
d) predaj, podávanie a požívanie
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Mesta Stupava, okrem verejných priestranstiev, ktorých používanie na tento
účel povolilo Mesto Stupava (napr. priestory trhoviska a priľahlé
priestory v čase konania jarmoku, letné terasy a pod.“

Čl. 2 Základné pojmy
§ 3
Alkoholickými nápojmi sa na
účely tohto VZN rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako
0,75 objemového percenta alkoholu.
§ 4
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN je každé miesto na
území mesta Stupava, na ktoré je
umožnený vstup širokému okruhu individuálne, bližšie neurčenému počtu osôb a kde sa tiež
spravidla zdržiava viac ľudí, je na
tento účel určené a voľne alebo
za úplatu prístupné a kde nie je
vstup osobám zakázaný alebo
upravený osobitnými podmienkami. Sú to najmä cesty, námestia, terasy, chodníky, parkoviská,
odstavné plochy, lávky, mosty,
schodiská, plochy zelene, parky,
detské ihriská, areály škôl a školských zariadení, areály zdravotníckych zariadení, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, priestory
staníc a zastávok autobusovej
dopravy a podobne.
Čl. 3
Obmedzujúce opatrenia
§ 5
Zakazuje sa:
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať požívanie alkoholických
nápojov:
- osobám mladším ako 18 rokov
- osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom
- v zdravotníckych zariadeniach
- na zhromaždeniach a verejných
kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína
- na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby
mladšie ako 18 rokov.
b) podávať alkoholické nápoje
alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom

§ 6
Primátor Mesta Stupava môže na
základe žiadosti udeliť výnimku jednorazové povolenie predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, ak ide o organizované
spoločenské, kultúrne, športové,
predajné alebo propagačné podujatie.
Čl. 4
Osobitné povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

000,– Sk).2)
2) Na rozhodovanie o pokutách
sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.3)
3) Pokutu za porušenie § 5 tohto
VZN možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
§ 11
Pokuta podľa §9 tohto VZN môže
byť uložená v blokovom konaní.
Pokuta bude vyrúbená za porušenie ustanovení § 5 tohto VZN.
Výnosy z pokút sú príjmom Mesta Stupava.
Priestupky v blokovom konaní sú
oprávnení prejednávať a pokuty
ukladať príslušníci Mestskej polície Stupava.

Čl. 6
Kontrola
§ 12
Kontrolu nad dodržiavaním tohto
VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Stupave a poverení
zamestnanci mesta.

§7
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa
vzťahujú zákazy a obmedzenia
uvedené v článku §5 písm. a) až
e) tohto VZN, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením
alebo oznámením umiestneným
v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich
verejnosť nemôže prehliadnuť.
§8
Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré
sa vzťahujú zákazy uvedené v §5
písm. a) až e) tohto VZN je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku
veku, kým ju nepreukáže.
Čl. 5
Pokuty
§9
Fyzická osoba, ktorá poruší toto
nariadenie, sa dopúšťa priestupku1) a môže jej byť uložená pokuta do výšky 33,- € (994,– Sk).
§ 10
1) Primátor Mesta Stupava môže
za porušenie ustanovení tohto
VZN uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu od 165,97 € (5
000,– Sk) do 6 638,78 € (200
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Čl.7
Záverečné ustanovenia
§ 13
Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto
VZN, sú povinné zosúladiť svoju
činnosť s týmto nariadením najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
§ 14
1) Toto VZN schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Stupave 26. februára 2009 v bode B/2.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť
15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mesta Stupava po
jeho schválení v Mestskom zastupiteľstve Mesta Stupava, t.j. 18.
marca 2009.
Stupava, 27. február 2009
Ing. Ľubomír Žiak, v.r.
primátor mesta
1) § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
2) § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
3) zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok)

Oznamy mestského úradu
Mesto Stupava oznamuje, že odkazy občianskych združení pôsobiacich na území Mesta Stupava budú uverejnené na web
stránke mesta na základe ich žiadosti bezplatne prostredníctvom tunajšieho úradu.
Verejná vyhláška
o začatí konania na vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra Malacky
Pre katastrálne územie: Hrubé Lúky
dňom: 3.3.2009
s určeným operátom: operátom pozemkového katastra
Nahliadnutie do určeného operátu a ďalšieho katastrálneho operátu umožní komisia so sídlom v Stupave, v budove Mestského
úradu. Prehľadná mapa 1:10 000 je súčasťou tejto vyhlášky.
Výzva
na poskytnutie údajov, predloženie listín a iných dôkazov k pozemkom vymedzeným vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, ktoré nie sú
vpísané na listine vlastníctva v katastri nehnuteľností, alebo môžu
byť predmetom konania podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.
v znení zmien a doplnkov pre komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, zriadenej pre obec: Stupava na
Mestskom úrade v Stupave č. dv. 12
v dňoch: pondelok až piatok od 7:00-12:00
13:00-15:00
do 120 dní od zverejnenia vyhlášky
Poučenie
Je možné podať aj návrh na vydanie rozhodnutia o nadobudnutí
vlastníctva k takémuto pozemku vydržaním podľa § 11 zákona NR
SR č. 180/1995 Z. z. a to aj dedičom oprávneného držiteľa.
JUDr. Sedláková Ľubica
riaditeľka Správy katastra Malacky

rôzne

Synagóga opäť ožíva

Kabaret Neprebudených

Občianske združenie Pour Art a Nezisková organizácia Jewrope Vás
srdečne pozývajú na hudobno-literárny večer v podaní Mariána Vargu
a slovenských autorov súčasnosti Dušana Dušeka a Olega Pastiera,
ktorý sa uskutoční dňa 6. júna 2009 o 19.00 hod. v stupavskej synagóge. Večerom Vás bude sprevádzať Dado Nagy.

Divadelné predstavenie na tému humoru na Slovensku v minulom
storočí. Dvojica Jakub Nvota a Kamil Žiška prechádza vo svojich dialógoch a pesničkách jednotlivými desaťročiami od čias CK monarchie, cez vznik samostatného štátu, vojnové roky, 48 rok, 68 rok,
nežnú revolúciu, samostatnosť Slovenska až do súčasnosti. Vždy
a všade nemilosrdne komentuje a glosuje povahu nás samých, dejinné udalosti a paradoxy.
Predstavenie sa uskutoční 14. júna 2009 o 19.30 hod. vo Veľkej sále
Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave.
Cena vstupenky je 8 EUR (241 SKK). Predpredaj vstupeniek od 25.
mája 2009 v prevádzkach Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz, Lunik
Pub, Mestská knižnica v Stupave alebo na vstupenky@pourart.sk.
V čase, keď na nás denne v našich panelákoch útočia uragány susedov a priateliek takmer bez záväzkov, nám dvaja mladí muži Jakub
Nvota a Kamil Žiška so svojimi priateľmi/kami muzikantmi a spevákmi
navrhujú, aby sme vytiahli nohy z papúč a ruky z misiek s chipsami
a zašli za nimi do ich kabaretu.
Obaja mladí muži sa v predstavení Kabaret neprebudených šikovne
pohrávajú s loptičkami slovných gagov a nonsensov. Nemohol som
si nespomenúť na Jula Satinského a jeho nesmrteľný výrok v jednom
z dialógov s Milanom Lasicom: „A vtedy sem si uvedomil, jaké je to
umení mocné .Že nepoučuje, neusmernuje, len tak jemne človeka
pinkne.“
Nvota so Žiškom nás pinkajú, povedané ich vlastnými slovami v kabarete, „nezmyslami, ktoré dávajú zmysel“, a pritom vyslovia kopec
smutnosmiešnych právd o tom, akí sme boli v uplynulom dvadsiatom
storočí. A odrazu v ich podaní stojí pred nami naša národná povaha
v trenírkach, tak, ako ju dobrotivý slovenský Pánboh stvoril.
V hľadisku sa popod fúzy usmieva Milan Lasica a z neba im priateľsky
mávajú Julo Satinský a Jaro Filip. Ich deti sú na poriadku.
Zájdite sa na ne pozrieť aj vy, oplatí sa.

Cena vstupenky je 10 EUR (301,26 SKK). Predpredaj vstupeniek od
18. mája 2009 v prevádzkach Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz,
Lunik Bar, Mestská knižnica v Stupave alebo na vstupenky@
pourart.sk.

Ján Štrasser

RE: Shirley Krónerová
„Milému Pour Art a za fantastických divákov ďakuje Zuza
Krónerová“ Časté prerušovanie textu potleskom a príjemná atmosféra v hľadisku ako aj na javisku, tak by sme mohli zhrnúť marcové
divadelné predstavenie v Stupave. Vynikajúci výkon pani Zuzky Krónerovej v hre Willyho Russela - Shirley Valentine, ktorá dve hodiny
predvádzala zmes tých najrôznejších postáv, cez osud jednej ženy.
Dáma v rokoch, ktorá presvedčila nie len samú seba, že život je
skvelý a treba zaň bojovať, ale zároveň nám ponúkla príležitosť nazrieť
do ženskej duše. Hra emócií cez životné príbehy Shirley nám dali
možnosť skvelej zábavy, smiechu, zamyslenia a možno až súcitu. Hra
doplnená pesničkami, ktoré dotvárali príjemnú náladu, bola rozhodne
skvelá voľba ako stráviť nedeľný večer vo svojom meste. Pre mnohých vec priam zázračná. Roman Maroš
Foto: Jaro Pavlíček

VYBERÁME Z MÁJOVÉHO KALENDÁRIA
Občianske združenie Club ABBELLIMENTO pre vás pripravilo
kalendárium z histórie Stupavy. Viac sa dočítate na www.pourart.sk
1. mája 1927 v rámci prvomájových osláv a roztržky medzi sociálnymi demokratmi a komunistami, urazila miestna školníčka stupavského starostu na ktorého „vykríkala, že starosta sa má obesiť“.
Urážku riešila obecná rada. 1. mája 1930 za začala výroba v novovybudovanej Stupavskej cementárni. 24. mája 1997 zomrel v Stupave
Ladislav Kudijovský, stupavský učiteľ, divadelný ochotník a kultúrny
pracovník. Narodil sa 11. marca 1924, pochovaný je na novom cintoríne v Stupave. Autor: Milan Greguš, Club ABBELLIMENTO,
www.stupava.com
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Zápis do ZUŠ v Stupave
Základná umelecká škola oznamuje rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa na štúdium do Základnej umeleckej školy, že zápis sa
uskutoční 8.6.-10.6.2009 v čase od 13.00 – 17.30 v budove školy na
Cintorínskej ul. č.2.
Ponuka odborov: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický.
Bližšie informácie na tel. čísle 65 934 438 v popoludňajších hodinách, alebo na www.zusstupava.sk. Tešíme sa na Vás!

Literárna súťaž:
„Príroda je život pre každého“!
MKIC a Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave vyhlásila tento rok
už 14. ročník literárnej súťaže pre žiakov druhého stupňa ZŠ okresu
Malacky. Táto literárna súťaž, kde deti píšu svoje najkajšie zážitky
z prírody, bola vyhlásená na počesť spisovateľa, národného umelca
Ruda Morica, ktorý dlhé roky žil a tvoril v Stupave a napísal 47 kníh,
hlavne o prírode a deťoch. Aj preto sme literárnu súťaž nazvali „Príroda je život pre každého“. Propozície súťaže posielame 22 záklaným
školám okresu Malacky a do ZŠ SNP Sučany, čo je rodisko Ruda Morica. Školy pošlú práce detí k nám do knižnice. U nás zasadá odborná
porota, ktorá práce vyhodnotí a určí 10, ktoré sa dostanú do Zborníčka literárnych prác a budú odmenené.
O ukončení a vyhodnotení literárnej súťaže si prečítate v nasledujúcom čísle.
Z.O.

Deň matiek v Pastoračnom centre
V nedeľu 17. mája prijali pozvanie Farského úradu a Katolíckej jednoty do Pastoračného centra stupavské mladé mamičky, staršie mamičky, babky a starenky, ktorých sa zišla skoro rovná stovka.
Vdp. mons. F. Mikula v privítacom príhovore vyzdvihol osobnosť
matiek a žien opatrujúcich život, ktorých cenu si uvedomíme často až
vtedy, keď ich stratíme. Väčšinou až v dospelosti si človek uvedomí,
že matkina láska je dar, ktorý prináša odvahu, dodáva istotu a videnie
sveta z tej lepšej stránky.
V programe vystúpil ženský spevácky zbor Nevädza, ktorý sa prihovoril svojím vystúpením našim srdciam a stretol sa s obdivom a uznaním všetkých prítomných. Ďakujeme im za milé slová, obetavosť a
ochotu potešiť nás v toto nedeľné popoludnie. Nech ich za to Pán
Boh odmení.
O ďaľší kultivovaný program sa pričinili svojím vystúpením deti z detského farského spoločenstva Stupaváčik pod vedením Katky Rafajovej a Martina Tomkoviča. Peknými hudobnými výstupmi a milými básničkami nás dojali i rozosmiali. Vedúcim a deťom so srdca ďakujeme.
Popri peknom programe a milom slove dobre padlo občerstvenie, za
ktoré patrí poďakovanie Cukrárni p. M. Nemcovej a sympatizantkám
a členkám Katolíckej jednoty, ktoré sa postarali o výborné obložené
chlebíky, obsluhu a organizáciu celého podujatia.
KJS

Program letného kina Amfiteáter - Borník
Začiatok predstavenia: 21.15 hod
29.5. /PI/ POKOJ V DUŠI
Slovenská republika, 2009) 95 min., MN 15, dráma
Traja štyridsiatnici sa nachádzajú na životnej križovatke. Tóno sa vracia z väzenia
do rodnej dediny a zisťuje, že všetko je inak: s manželkou sa odcudzili, päťročného
syna vlastne vôbec nepozná, nemôže si nájsť prácu, ale súčasne sa odmieta živiť
tak, ako predtým. Rímsko-katolícky dekan Marek, ktorý zaskakuje v rodnej dedine
za chorého farára, sa ocitá v kríze svojej viery. Úspešný podnikateľ Peter zasa rieši
ďalší zo svojich obchodov a je opäť nútený odsunúť súkromie na vedľajšiu koľaj.
30.5. /SO/ B L E S K /BOLT/
USA,MP, SLOVENSKÝ DABING, 96 min., anim. rodinná komédia
Život psa menom Blesk, po boku jeho majiteľky Penny, je vyplnený dobrodružstvami, nebezpečenstvom a každodennou záchranou sveta. Jeho nadprirodzené
schopnosti ohurujú svet. Ale len kým beží kamera. Blesk je totiž najznámejšou
televíznou hviezdou a hrdinom televízneho seriálu. Nešťastnou náhodu sa však
jedného dňa ocitá mimo bezpečia hollywoodskeho štúdia a je odoslaný do New
Yorku. Spoločnosťou sa mu stane len túlavá mačka Mittens a Rhino, škrečok
v plastovej guli, posadnutý televíznymi seriálmi…
5.6. /PI/ S Ú M R A K
USA, 2008. 122 min., MP 12, české titulky, romantický horror

Bella bola vždy trochu iná. Keď sa jej mama znovu vydala, rozhodla sa zblížiť s otcom a nasťahovala sa k nemu do malého upršaného mestečka Forks. Na prvej
hodine v novej škole si k nej prisadol tajomný a očarujúci Edward, chalan, ktorý
je iný ako všetci, akých doteraz stretla. V škole sa o ňom šuškajú zvláštne veci,
rovnako ako o ostatných jeho súrodencoch, s ktorými vždy sedáva osamotený pri
stole v školskej jedálni. Aj napriek varovaniam Belliných kamarátov ju Edward
neovládateľne priťahuje a sníva o ňom. Postupne ju však premkne podozrenie, že
nie je úplne obyčajný chalan...
6.6. /SO/ CESTA NA MESIAC – 3D
film USA, 84 min., MP, slov. dabing, 3D, animovaná rozprávka
Traja muší uličníci sú nerozluční kamaráti. Každý z nich je iný: Nat je rojko a
rodený vodca, IQ je múdry a Scooter je neuveriteľne pahltný. V roku 1969 sa im
splnil sen o obrovskom dobrodružstve – ukrytí v helmách astronautov sa dostali
na palubu Apolla 11, kozmickej rakety, ktorá bola prvou misiou na Mesiac... Cesta
na Mesiac 3D je kúzelný animovaný film o troch malých muchách, ktoré sa stanú
súčasťou prvého pristátia na Mesiaci. Napínavé, vtipné i dojemné vesmírne dobrodružstvo je trojrozmerným zážitkom pre všetky generácie divákov.
12.6. /PI/ RUŽOVÝ PANTER 2
USA, 2009, 92 min., MP 12, slovenské titulky, rodinná komédia
Šperky z celého sveta miznú kvôli neznámemu zlodejovi, ktorý sa špecializuje na
krádeže historických artefaktov. Keď zmizne aj legendárny diamant Ružový panter,
vrchný inšpektor Jacques Clouseau sa spojí so skupinou medzinárodných detektívov a expertov, ktorí sú rovnako úžasní ako on sám. Spoločne sa vydávajú na
misiu, na ktorej musia nájsť ukradnuté šperky a zneškodniť nebezpečného zlodeja. V hlavných úlohách sa predstavia opäť Steve Martin a Jean Reno.
13.6. /SO/ MADAGASKAR 2
USA, 100 min., MP, slov. DABING, rodinná ANIM. komédia
Spomínate si na trosky lietadla zakliesnené v korune obrieho baobabu, ktoré
lemurí kráľ Julián používal ako tróniu sálu? Tak presne to sa stane kľúčovou
súčasťou geniálneho únikového plánu, ktorý vymysleli vynaliezaví tučniaci. Na
cestu domov sa okrem nich vydáva aj lev Alex, zebra Marty, hrošica Gloria, žirafiak Malman a šimpanz Phil s Masonom. Sprevádza ich kráľ Julián, jeho pobočník
Maurice a malý Mort, ktorí chcú poznať, ako to v tom civilizovanom svete chodí.
19.6. /PI/ NESTYDA
o 21,30 hod. Česká republika, 87 min., MN 15, komédia
Oskar by mal byť podľa všetkých predpokladov šťastný. Ako milovaný manžel,
starostlivý otec a populárny moderátor televíznej predpovede počasia drží v rukách všetky tromfy úspešného muža v najlepších rokoch. Kde je jeho problém?
Oskar začína strácať hlavu. Neurotický strach, že mu život bez skutočnej lásky
uniká, ho doženie k odchodu od manželky kvôli mladej, krásnej a úplne prázdnej
milenke. Na ceste z extrému do extrému sa zapletie aj so slávnou speváčkou.
Oskar je opitý slobodou a jeho život sa mení na divokú jazdu.
19.6. /PI/ RÝCHLI A ZBESILÍ
o 23,00 h. USA, 2009. 99 min., MP 12, slovenské tit., akčný
Hrdinovia filmu Rýchli a zbesilí sú opäť spolu. Brian dostane za úlohu infiltrovať sa
do gangu priekupníka drog Antonia Braga. Na pomoc mu prichádza Dominic
Torreto, ktorý sa ukrýva v Dominikánskej republike. Jeho priateľka Letty medzitým
v Los Angeles prevzala vedúcu úlohu v gangu a zaplietla sa do obchodu s Bragom. Keď Bragovi prestane byť Letty užitočná, pošle zabijaka Fénixa, aby sa jej
zbavil. Dominic sa dozvie o smrti Letty od svojej sestry Mii. Na Lettynom pohrebe
sa Dominic stretáva s Brianom a spoja sa .
20.6. /SO/ LÍBAŠ JAKO BŮH
Česká republika, 2008, 115 min., MP, komédia
Helena je sympatická učiteľka na gymnáziu, ktorá si rozumie so študentmi aj s kolegami v zborovni. Oveľa nepredvídateľnejšie chvíle prežíva v osobnom živote.
Spolužitie v jednom byte s bývalým manželom, ťažkosti ovdovenej sestry, manželské problémy syna a neskoré lásky babičky – to všetko ju zamestnáva natoľko, že
jej na vlastné city nezostáva čas. Napriek tomu jedného dňa príde to, čo obyčajne
prichádza, keď už sme na vlastné sny rezignovali. Muž medzi dvoma ženami a
žena medzi dvoma mužmi – to sú motory komédie, poháňanej hlúposťami, ilúziami a snami, ktorým podliehajú zamilovaní, nemilovaní a žiarliví…
26.6. /PI/ MAMMA MIA!
pôv. Znenie s titulkami, 2008, 108 min., MP12,
muzikál Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka, traja potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA. Ako sa to rýmuje? Náramne. Divadelnú muzikálovú show Mamma Mia! obsahujúcu všetky zmienené ingrediencie videlo v ôsmich jazykových verziách cez 30 miliónov ľudí. Ich rady teraz geometricky narastú, pretože tvorcovia pôvodného muzikálu sa „svoje dieťa“ rozhodli pojať ako celovečerný film. A aby Mamma Mia! na striebornom plátne dostala punc mimoriadnosti, obsadili do hlavných úloh Meryl Streepovú a Pierce Brosnana.

Viac na www.amfik.sk
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TURNAJ PLAYMINIHANDBALL 2009
HC Tatran Stupava, Strojár Malacky a Tatranček minihádzaná organizujú 2. ročník medzinárodného minihádzanárskeho turnaja 4+1 a turnaja mladších žiakov/žiačok 6+1. Vďaka spolupráci ZŠ Stupava, mesta Stupava a sponzorom vznikol na Slovensku turnaj, ktorý má za
úlohu spopularizovať minihádzanú a mládežnícku hádzanú. Veríme,
že náš turnaj bude ozdobou a pomôže trénerom motivovať deti k tomuto dynamickému športu.
PLAYMINIHANDBALL nie je len klasický turnaj, ale zábava a kopec
prekvapení, ktoré patria k športu. Tešíme sa na Vašu účasť a veríme,
že sa Vám bude u nás páčiť.
Zabávaj sa, bav sa hrou PLAYMINIHANDBALL.
18:00 - 20:00 /Hádzanárska exhibícia: All Stars - výber detí + výber
trénerov v Športovej hale Stupava.
Program turnaja:
Piatok 29.5.
8:00 - 18:00 /Zápasy Malacky – Športová hala Malina
8:00 - 16:00 /Zápasy Stupava – Mestská športová hala Stupava
16:00 - 18:00 /Beach minihandball turnaj 4+1 /Stupava – areál ZŠ
Stupava
Sobota 30.5.
8:00 - 18:00 /Zápasy Malacky – Športová hala Malina
8:00 - 15:30 /Zápasy Stupava – Mestská športová hala Stupava
18:00 - 20:00 /Hádzanárska exhibícia: All Stars v Stupave – Mestská
športová hala Stupava
21:00 /Priateľské posedenie účastníkov turnaja
Nedeľa 31.5.
8:00 - 12:00 /Zápasy o umiestnenie / Malacky – Športová hala
Malina/ Stupava – Mestská športová hala Stupava
12:15 /Finálové zápasy / Malacky – Športová hala Malina / Stupava
– Mestská športová hala Stupava
14:00 /Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien/ Malacky – Športová hala Malina / Stupava – Mestská športová hala Stupava
Všetky informácie nájdete na www.hctatranstupava.sk

31.5. /nedeľa/ o 15.00 hodine – koncert ženského speváckeho
zboru Nevädza vo farskom kostole, po skončení posvätenia zreštaurovanej sochy Sedembolestnej panny Márie pred kostolom.
31.5. /nedeľa/ – 15:30 hod. DEŇ DETÍ
Materské centrum Fifidlo v spolupráci s MKIC organizuje MDD – Čarovný deň, ktorý sa bude konať dňa 31.5.2009 o 15,30 hod. v priestoroch Amfiteátra Borník. Program začne divadielkom pre deti, následne budú prebiehať jednotlivé aktivity v tematických zónach: Zóna
Cesta k medovníkovému domčeku, Zóna tvorivé dielne, Zóna tanečno – spevácky kútik, Zóna kútik s pokladmi pre deti.
Viac info: 02/65934312 alebo na www.fifidlo.sk
7.6./nedeľa/ - 9:00 hod. VÝSTUP NA HRAD PAJŠTÚN
Klub slovenských turistov Tatran Stupava, MKIC Stupava a SHŠ URSUS pozývajú na turistické podujatie. Zraz účastníkov o 9.00 hodine
na Námestí sv. Trojice – pri výveske KST. Registrácia účastníkov – autobusová zastávka Na Obore (tá drevená, pekná). Program na hrade
Pajštún – vystúpenie skupiny historického šermu URSUS, rozprávanie o histórii hradu, súťaže pre deti i dospelých, opekačka.
15.6./pondelok/ - 18:00 hod. VÝSTAVA DETÍ ZUŠ STUPAVA
Srdečne Vás pozývame na výstavu prác detí zo ZUŠ Stupava pod vedením Mgr. art. Martiny Kolembusovej do Výstavnej siene a malej sály
KD Stupava.
Vernisáž sa uskutoční dňa 15. júna 2009 o 18:00 hod. vo Výstavnej
sieni KD Stupava. Vstup voľný. Výstava bude otvorená nasledovne:
PON - PIA, NED: 15,00 - 18,00 hod., SO: 8,00 – 12,00 hod.
21.6./nedeľa/ - 16:00 hod. STUPAVSKÁ KRÍDLOVKA
XIV. ročník regionálnej prehliadky dychových hudieb nedeľa 21. júna
od 15.00 hodiny v Sedliackom dvore pri KD. Hosťom programu je
Dunajská kapela. Vstup voľný.

Tenisové prázdniny pri kúpalisku Matador
Blíži sa záver školského roka s ním aj prázdniny. Mnohí z Vás rozmýšľajú, ako by deti mohli zmysluplne využiť tento čas. Máme pre Vás
tip.
Už od r. 1991 organizujeme pre deti vo veku od 4 do 16 rokov Tenisové prázdniny pri kúpalisku Matador. Ponúkame týždňové turnusy od
pondelka do piatku denne od 7.30 do 16.00. Pre deti ponúkame tenisovú výuku (rakety su k dispozícii zdarma), možnosť celodenného
vstupu na kúpalisko Matador, základy iných športov a aktivity (golf,
baseball, plávanie, skauting, stolný tenis, anglická konverzácia , obed
v reštaurácii). Deti zažijú veľa zábavy pod vedením skúsených lektorov, ktorí poskytnú športový materiál k všetkým športom pre Vaše deti
zdarrma.
V prípade nepriazdniveho počasia je k dispozícii športová hala.
A na záver turnusov zlosovanie o zájazd do Juhoafrickej republiky dejiska MS vo futbale. (Kapské Mesto), ktorý sa uskutoční cez jarne
prázdniny 2010. Losovania sa zúčastní 10 najlepších z každej kategórie za účasti rodičov. Viac informácií, ako aj prihlášky nájdete na stránke www.tenisarena.sk., alebo na tel.čísle 0905/446 008.

Pozvánky na podujatia MKIC Stupava
21.5. /štvrtok/ – 18:00 hod. VÝSTAVA Mgr. art. MICHALA
MÉSZÁROSA
Výstava bude sprístupnená nasledovne: PON - PIA, NED: 15,00 18,00 hod., SO: 8,00 – 12,00 hod.
30.5./sobota/ – 19:30 hod. BLÚDENIE V TME
Pozývame na komorný večer piesní, sprievodného slova a poézie
v podaní nevidiaceho speváka Mariána Banga a jeho manželky
Alexandry do veľkej sály 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.
Vstupné: 3,- € (vstup cez hlavný vchod), dôchodcovia, žiaci, ZŤP: 2,-€
Bližšie info.: 02/6593 4312, www.ambrelo.sk
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rôzne
POĎAKOVANIE
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, susedomm priateľom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke s našim drahým p. Jozefom
Fischerom, ktorý nás náhle opustil 17. apríla.
Ďakujeme aj za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca manželka, dcéry a synovia s rodinami

Spoloèenská kronika
Zosobášili sa
Martin Rešetka
a Vladimíra Mikulášová
Ing. Vladimír Slezák
a Ing. Katarína Porubská
Peter Šipoš
a Andrea Pavlačičová
Radoslav Minarovič
a Adriana Drahošová

POĎAKOVANIE
So smútkom v srdci sme sa 6.5.2009 navždy rozlúčili s našim milovaným manželom, otcom, dedkom,
strýkom a švagrom p. Jozefom Mercom. Úprimne
ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Narodili sa:
Natália Kissová
Milla Vinkovičová
Zara Schwanzerová
Ema Lajchová
Klára Andrejčáková
Sofia Tuláková
Kristián Sarkány
Nela Sabová
Zina Marunová

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli dna 7. 5.
2009 rozlúčiť s našou drahou maminkou, babinkou
a starkou p. Anastáziou Maderovou a svojimi kvetinovými darmi a slovami sústrasti vyjadrili hlbokú
a úprimnú ľútosť nad jej odchodom.
Smútiaca rodina
SPOMÍNAME
V hlbokom žiali a smútku oznamujeme, že 24.5.2009
to bude už rok, čo od nás odišla naša drahá maminka p. Annika Székházyová.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Martina Kopáčová
Samuel Bordáč
Alexander Huštaty
Sabina Daněk
Lenka Pešlová
Viktor Stoviček
Zuzana Mazagová
Kristína Slezáková
Adam Branderský
Nikol Karasová
Opustili nás:
Jozef Fischer /1942/
PaedDr. František Gebhardt /1936/
Dana Maderová /1956/
Žofia Hlavenková /1926/
Mária Beničová /1928/
Mária Zlatinská /1941/
Štefan Šlauka /1913/
Jozef Merc /1950/
Jozef Joch /1948/

Zväz telesne postihnutej mládeže usporiada

9. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ ABILYMPIÁDY®
27.- 30.6.2009 na SOU obchodnom v Rači Na pántoch.
ABILYMPIÁDA® je súťažná prehliadka pracovných schopností
a zručnosti zdravotne postihnutých. Aj keď sú súťažiaci rôzne postihnutí, nie sú určené rôzne kategórie, ktoré by boli odstupňované
podľa postihnutia. Súťažiaci dostane zadanie a v určenom časovom
limite má splniť súťažnú úlohu. Záleží iba na odvedenej práci – nie
na postihnutí.
Ak Vás táto téma zaujala či už ako divákov, alebo ako súťažiacich,
viac informácií nájdete na www.ztpm.sk

SPOMÍNAME
Dňa 14. júna uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko p. Ondrej Maroš. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
manželka, deti a vnúčatá

Oznam a poďakovanie

SPOMÍNAME
Dňa 1. mája 2009 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil náš milovaný
otec, syn, strýko, švagor p. Jozef Blažíček. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

V rámci starostlivosti o seniorov, o ich zdravie a pohodu usporiadal
klub seniorov „POHODA“ v Stupave v termíne od 25.4. do 1.5.2009
týždenný rehabilitačný pobyt v kúpeloch Nimnica pre svojich členov.
Zrehabilitovaní a oddýchnutí členovia klubu seniorov ďakujú vedeniu
klubu seniorov a personálu kúpelov za príkladnú starostlivosť.
Účastníci pobytu.
-pavol huk-

SPOMÍNAME
Dňa 26. mája 2009 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustil Ing. Anton Veselý. S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Riadková inzercia
 predám staršiu Hondu Civic.
Info: 0911 656 611
 vykonávam opravy, údžbu
a zasklievanie plastových okien
a dverí. Tel: 0904 159 848
 predám AVIU A-60 valník +
náhradné diely. Cena dohodou.
Tel.: 0905 429 380
 ponúkam na prenájom 2-izbový kompletne zariadený byt v novostavbe Zipava v Stupave..
Cena: 400,-- € + energie.
Tel.: 0903 900 215

Manželka a dcéry s rodinami

Z činnosti klubu seniorov POHODA
Dňa 7.5.2009 sme v klube seniorov Pohoda oslávili sviatok „Deň
matiek“ pri speve a tanci so skupinou Veterán Trio z Borinky a 11.5.
sme usporiadali posedenie s pesničkami z „Repete“, pretože pri
speve a tanci sa nestarne, je to cesta k dlhému a peknému životu.
Zapísala: V. Štefková

 predám 3-izbový byt prerobený
/ 4.posch./ v Stupave, na Ružovej
ulici. Cena: 79,66 € /2.399.000,- Sk, Tel.: 0902 818 003, alebo
0903 256 516
 všetky typy pôžičiek riešenie
pre každého BA a okolie 0910
366 460, 0907 580 983
 dám do prenájmu priestor pre
kaderníčku v Stupave na Hlavnej
ulici. Tel.: 0902 126 118
 darujem 3 mesačné šteniatkofenku. Tel.: 0903 459 116

Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,
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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

