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Základná umelecká škola v Stupave
si Vás dovoľuje pozvať na slávnostný koncert
pri príležitosti 50. výročia jej založenia.
Koncert sa uskutoční 18. 12. 2009 o 18. 00 hod.
vo Farskom kostole v Stupave.

Mestské kultúrne a informačné centrum a Farský
úrad v Stupave pozývajú na otvorenie betlehema
z dielne výtvarníčky Dany Polákovej. Slávnosť sa
uskutoční v sobotu 19. decembra o 14.00 hodine
na nádvorí pastoračného centra. V programe vystúpi DH Veselá muzika. Betlehem bude na nádvorí inštalovaný a verejnosti prístupný do 8. januára. Kolorované drevené plastiky sú zapožičané zo Záhradnej galérie A. Machaja.
O autorke na stránke www.danapolakova.com.

Mesto Stupava a MKIC Stupava pozývajú na
Vianočné trhy na námestí sv. Trojice v dňoch
18. – 20. decembra. V sobotu 19. decembra
o 14.00 hodine sa podáva Primátorská
kapustnica.

spravodajstvo

Výsledky volieb do orgánov
Bratislavského samosprávneho kraja
Voľby do BSK sa konali 14. novembra t.r. Vo volebnom obvode č. XI
– Stupava, Marianka, Borinka, Zohor, Vysoká pri Morave bol počtom
hlasov 577 zvolený za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja
Pavel Slezák, kandidát za SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska,
Hnutie za demokraciu. Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli zvolení
za poslanca vo volebnom obvode a ich poradie podľa počtu získaných platných hlasov: 1. Ing. Ľubomír Žiak – Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické
hnutie, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja, Občianska konzervatívna strana s počtom hlasov 527, 2.Mgr. Ľubomír Galko
– Sloboda a Solidarita s počtom hlasov 411, 3.MVDr. Robert Kazarka
– Nezávislý kandidát s počtom hlasov 347, 4.PhDr. Anton Hrnko, CSc.
– Slovenská národná strana s počtom hlasov 84, 5.Ľudmila Jánošová
– Komunistická strana Slovenska s počtom hlasov 37.
/podľa www.region-bsk.sk/

Cena vodného a stočného
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava oznamujú, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie, v ktorom určil cenu na
rok 2010 pre Vodárne a kanalizácie mesta Stupava takto:
1. za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom: 0,6669
€/m3 (20,09 Sk/m3)
2. za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:
0,7351€/m3 (22,15 Sk/m3). Uvedené ceny sú bez DPH
Blažej Fabián, riaditeľ VaK Stupava

Zasadalo mestské zastupiteľstvo
Vo štvrtok 5. novembra sa konalo riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Stupave. Rokovanie otvoril primátor mesta Ing.
Ľubomír Žiak. Poslancom predložil návrh programu, ktorý
odporučila mestská rada. Poslanci odsúhlasili nasledovný program: 1) Otvorenie, 2)Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, 3) Kontrola uznesení, 4)
Čerpanie rozpočtu – zmeny a úpravy k 30.9.2009 Mesta Stupava
a rozpočtových organizácií, 5) Zmeny rozpočtu MSPTS za rok
2009, 6) Návrh rozpočtu Mesta Stupava a rozpočtových organizácií na rok 2010 - 2012, 7) Návrh rozpočtu príspevkových organizácií – MSPTS, VaK a MKIC na rok 2010 - 2012, 8) Veci majetkové, 9) Interpelácie, 10) Rôzne, 11) Návrh uznesenia, 12) Záver.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Stupave MsZ
s termínom plnenia november 2009 uviedla hlavná kontrolórka Ing.
Katarína Tomkovičová. Písomné vyhodnotenie dostali všetci poslanci
spolu s ostatnými materiálmi.
MsZ 04. 09. 2008 uložilo prednostke úradu vypracovať projekt na Štúrovu ul., ktorý by mal spĺňať parametre štandardnej komunikácie určenej na premávku vozidiel do 3,5 t.
Úloha sa plní. Mesto na základe výberového konania objednalo vypracovanie PD v Geoconsult, s. r. o., zmluvou o dielo č. 1086/955
v rozsahu: dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti ZD) a dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia).
V súčasnosti je vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie, ktorý
má všetky kladné vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú doriešené
majetkové vzťahy územia dotknutého návrhom komunikácie. Ďalšie
vyhodnotenie: január 2010
MsZ 09. 10. 2008 uložilo prednostke úradu zabezpečiť kontrolu vykonaných prác financovaných z prostriedkov EÚ v meste po dobu platných záruk a o stave odstraňovania závad a o stave prevádzkovania
diela informovať MsZ raz za polrok. MsZ odporúča pri výkone kontroly
spolupracovať s komisiou územného plánovania. Úloha je splnená.
MsZ 23. 9. 2004 uložilo prednostke úradu predkladať na rokovanie

MsZ všetky rozhodnutia týkajúce sa výstavby a realizácie Relax
Centra. Úloha sa plní. K výstavbe Relax Centra boli v zmysle ich žiadostí stavebným úradom Stupava vydané a správoplatnené všetky
stavebné povolenia. Špeciálnemu stavebnému úradu pre cestnú dopravu a komunikácie bola predložená žiadosť na stavebné povolenie
stavebného objektu SO – 04 komunikácie a spevnené plochy. Stavebné konanie pre nedoložené kompletné doklady bolo prerušené a
následne zastavené. V diskusii odzneli reakcie a podnety poslancov
Ing. J. Ukropca, PeadDr. M. Grambličku, Braňa Ondruša, na ktoré odpovedali Ing. Ľ. Žiak a Ľ. Illiť. Ďalšie vyhodnotenie: január 2010
MsZ 03. 09. 2009 uložilo prednostke úradu zabezpečiť písomnú správu k návrhu riešenia budovania svetelnej križovatky ul. Hlavná, Školská, Zdravotnícka. Úloha splnená. Po vykonaných prieskumoch a posúdeniach dopravnej situácie v danej križovatke mesto Stupava 5. februára 2008 objednalo v projekčnej organizácii PROJ – SIG, s. r. o,
vypracovanie projektovej dokumentácie. Spracovaná PD bola 13. augusta 2008 po viacerých prerokovaniach odovzdaná a predložená na
vyjadrenie SSC, DI PZ MA a Krajskému úrade pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Bratislave, ako príslušný správny orgán pre cesty I.
triedy, nesúhlasil s navrhovaným riešením spracovanej križovatky.
Na základe pripomienok Krajského úradu by bolo nutné prepracovať
PD tak, aby spĺňala všetky požiadavky na štandardné cesty I. triedy,
t. j. šírkové parametre pre priame jazdné prúdy, odbočovanie a priraďovacie jazdné pruhy v oboch smeroch. Splnenie týchto podmienok
má zásadný vplyv na záber priľahlých pozemkov v dotyku s danou
križovatkou.
Nakoľko financovanie tejto akcie v dohľadnej dobe nie je zabezpečené, mesto Stupava zatiaľ neobjednalo prepracovanie PD.
V diskusii odzneli reakcie a podnety pp. Ing. J. Ukropca, PeadDr. M.
Grambličku, Braňa Ondruša, na ktoré odpovedali Ing. Ľ. Žiak a Ľ. Illiť.
MsZ 03. 09. 2009 uložilo prednostke úradu zabezpečiť správu o súčasnom stave a perspektíve riešenia realizácie komunikácie ul. Štúrova. Súčasný stav v oblasti prípravy komunikácie je taký, že k dnešnému dňu na základe uzatvorenej ZoD má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné konanie a následne rozhodnutie, určený KSU v Bratislave stavebný úrad Záhorská Bystrica, ako príslušný
úrad pre dané konanie, kompletné posúdenie projektu, ale stále chýba majetkové vysporiadanie predpokladaného záberu pozemkov
predpokladaným telesom komunikácie. Na 11.novembra bolo opätovne zvolané rokovanie vlastníkov dotknutých pozemkov. Po tomto
rokovaní budeme mať jasnejší pohľad na riešenie tejto pre mesto významnej komunikácie. V prípade neúspešného rokovania s vlastníkmi je tu možnosť určitý úsek tejto komunikácie, pravdepodobne
medzi RD pána Madera a vojenskou bytovkou, dočasne vybudovať
ako jednosmernú. Úloha sa plní. Ďalšie vyhodnotenie: január 2010
MsZ 03. 09. 2009 uložilo prednostke úradu informovať MsZ o stave
doterajších dohovorov medzi mestom Stupava a Zipp v oblasti vybudovania „Svetelná križovatka ul. Hlavná, Školská, Zdravotnícka, a premostenie potoka na ul. Vajanského“.
Úloha splnená. Počas výstavby areálu ZIPP prišlo k uzatvoreniu „Dohody o vzájomných právach a povinnostiach„ medzi investorom ZIPP
a. s., Bratislava a Mestom Stupava, ktorá bola vzájomne podpísaná
dňa 15. 12. 2007. Táto dohoda rieši okrem iného aj povinnosti ZIPP a.
s. voči mestu Stupava menovite v týchto oblastiach 1. Vybudovať premostenie potoka Mláka. Premostenie má byť situované v priamom
smere s budovami areálovou komunikáciou v priestoroch terajších
garáží na ulici Vajanského. Výstavbou premostenia je nutné odstrániť
päť jestvujúcich garáží, ktoré stoja na pozemku mesta a sú majetkom
jednotlivých fyzických osôb a prideliť terajším majiteľom náhradné garáže v budúcom bytovom dome B. Investor ZIPP a. s. požiadal mesto
Stupava o územné rozhodnutie na objekt „B“ spolu aj na premostenie. Vydanie UR je v riešení, nakoľko podmienka terajších majiteľov
garáži je taká, že až po pridelení garáži v bloku „B“ uvoľnia terajšie
garáže, čo ale doteraz robí problém investorovi. 2. Vybudovať svetelnú križovatku ulíc Hlavná – Školská – Zdravotnícka podľa projektovej
dokumentácie, ktorú v súčasnosti zabezpečuje mesto Stupava, prostredníctvom projekčného ateliéru PROJ – SIG, s. r. o. Ako je aj zo
zadania dohody zrejmé, ZIPP vybuduje svetelnú križovatku podľa PD
zabezpečovanej mestom Stupava, ktorú mesto Stupava dňa 5. febru-
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Bežné výdavky sú plnené k 30.9. 2009 na 94,14 %. Toto vysoké plnenie je spôsobené tým, že vo vykázanej skutočnosti v kapitole 0620 –
položka 6530001 – manipulačné poplatky je vykázaná skutočnosť vo
výške 681 576 €. Z tohto dôvodu sa navrhuje aktuálne zreálnenie
rozpočtu. Celková úprava výdavkov je navrhnutá vo výške 658.355 €.
Ďalej bola rada upozornená na zvýšenie výdavkov pri originálnych
kompetenciách o čiastku 34 837 €. Čiastka zahŕňa úpravy na MŠ Marcheggská ul. a ŠKD pri ZŠ.
Kapitálové výdavky – sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti – celkové úpravy sú - 1.269.571 €.
V diskusii vystúpili poslanci MVDr. R. Kazarka, Ing. J. Ukropec, K.
Janata, F. Lachkovič, G. Beleš, B. Ondruš, J. Borák, v ktorej vyjadrili
svoje pripomienky k úpravám a zmenám rozpočtu.

rára 2008 objednalo v projekčnom ateliéri PROJ – SIG, s. r. o. Po posledných rokovaniach sme sa dozvedeli, že ZIPP, a. s., v dôsledku
ekonomickej krízy nemá finančné zdroje na splnenie svojho záväzku.
Zástupca ZIPP, Ing. Varinská prehlásila, že ZIPP dostojí svojmu záväzku aj po skončení krízy (nezáleží na čase aj päť rokov po ukončení výstavby), respektíve keď sa obnoví trh z bytmi. 3.Poskytnúť päť náhradných garáží. Opätovné rokovanie so ZIPP a.s. sa nepodarilo zvolať.
Do diskusie vstúpili poslanci Karol Janata, Ing. Jozef Ukropec, Gustáv
Beleš, Ján Borák a občianska návšteva p. Valachovič.
MsZ 03. 09. 2009 uložilo prednostke úradu zabezpečiť nainštalovanie
alebo premiestnenie jednej z piatich nainštalovaných kamier na koniec mestského parkoviska tak, aby snímala zónu od parkoviska po
obchod „101 drogérie“. Úloha splnená.
Požiadavka bude realizovaná v súlade so závermi analýzy a koncepcie rozvoja kamerového systému v meste Stupava, ktorú vypracoval
Ing. Stanislavom Voda.

Návrh rozpočtov na rok 2010 - 2012
Vedúca ekonomického oddelenia p. Daniela Drahošová oboznámila
prítomných s predloženým materiálom a upozornila, že ide o pracovnú verziu. Predseda finančnej komisie Ing. Ukropec poukázal na príjmovú položku – výnos dane príjmov (podielovú daň – zo štátneho
rozpočtu), ktorá je v návrhu rozpočtu uvedená vo výške 1.993.600 €.
Pri tvorbe rozpočtu na 2009 -2011 bola táto daň rozpočtovaná vo
výške 2.423.150 € t.j. výpadok 429.550 € t. j. ( 12.940.623,- Sk ). Uvedený rozdiel má značný vplyv na tvorbu bežného rozpočtu a na zabezpečovanie rozvojových úloh samosprávy. Ďalej poukázal na výpadok položky – príjem za nájom skládky oproti r. 2009 vo výške 165
904€. V kapitálových príjmoch - skonštatoval, že sú v rozpočte na rok
2010 príjmy za odpredaj pozemkov Lokalita Zadná v hodnote 900 000
€. Pre reálne naplnenie treba zabezpečiť verejnú súťaž prípadne iný
spôsob, pre uskutočnenie predaja a získanie finančných prostriedkov
do pokladnice mesta. Finančné operácie zahŕňajú predpokladaný
prebytok z r. 2009 v čiastke 285.479 €.
K výdavkovej časti rozpočtu Ing. Ukropec skonštatoval, že sú tu zahrnuté rôzne potreby, ktoré mesto musí zabezpečovať v r. 2010 –
energie, nákupy materiálu, a rôzne iné služby - hodnotil kladne, že
v rozpočte na r. 2010 sú zapracované aj príspevky pre neziskové organizácie vo výške 16.598 €.. V kapitálovom rozpočte sú zahrnuté
akcie prechádzajúce z r. 2009 - dostavba kanalizácie a ČOV, výstavba
ŠH. Nové akcie - modernizácia mestskej zóny Stupava JUH, rekonštrukcia MŠ Ružová. Do diskusie vstúpili pp. F. Lachkovič, K. Janata,
Ing. J. Ukropec. Poslanci prijali uznesenie, ktorým vzali na vedomie
Návrh rozpočtu Mesta Stupava a rozpočtových organizácií na rok
2010 - 2012 s pripomienkami.

Miestny poplatok za komunálny odpad
Primátor Ing. Ľubomír Žiak požiadal poslancov o zmenu programu,
a to, prejsť na bod 6. Nákladové položky na výpočet miestneho
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území
mesta Stupava. Materiál predniesla Ing. Ľ. Konswaldová. Oboznámila
prítomných s jednotlivými nákladovými položkami na výpočet miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
V diskusii vystúpili J. Miština, riaditeľ MsPTS, pp. F. Lachkovič, K. Janata, B. Ondruš, Ing. J. Ukropec, RNDr. D. Nemcová, PeadDr. M.
Gramblička, ich pripomienky boli zapracované do návrhu Ing. Konswaldovej. Mestské zastupiteľstvo schválilo Štruktúru nákladových
položiek pre výpočet miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území mesta Stupava s pripomienkami.
Občianske návštevy
Primátor Ing. Ľubomír Žiak požiadal poslancov o udelenie slova
občianskej návšteve p. Klačmanovej z ul. Lesnej, ktorá predniesla
sťažnosť vo veci komunikácie na ul. Lesnej. Prítomným ozrejmila, aká
je momentálna situácia na tejto ulici čo sa týka stavu komunikácie
a stavu po dokončení prác na kanalizácií. Žiada mesto o nápravu terajšieho stavu a tým zlepšenie kultúry bývania a bezpečnosti občanov.
Ing. Ľubomír Žiak uviedol, že pozná terajší stav na spomínanej ulici
a že mesto vyvíja maximálne úsilie na primerané riešenie problému.
Slovo dostala aj ďalšia občianska návšteva JUDr. Milan Balogh a p.
Nováková z ul. Novej. JUDr. Balogh oboznámil prítomných o petičnej
akcii obyvateľov Stupavy bývajúcich na ul. Novej, ktorí žiadajú riešiť
problém dopravy, stavu vozovky, odvádzania dažďových vôd z
vozovky a prejazd ťažkých nákladných áut po spomínanej ko-munikácií. Primátor ich informoval, že mesto dohodne termín stretnutia so
SSC a BSK, kde bude obom stranám predložená petícia obča-nov z
ul. Novej.

Rozpočty príspevkových organizácií
Blažej Fabián, riaditeľ VaK Stupava informoval prítomných o hospodárení VaK a podotkol, že na budúci rok nebude potrebovať dotáciu
od mesta. V najbližšej dobe by chceli vybaviť VaK novým strojovým
parkom a vybavením. Ďalej informoval, že VaK splnil ohlasovaciu povinnosť na daňovom úrade. Justín Miština, riaditeľ MsPTS Stupava
predniesol návrh rozpočtu na rok 2010 – 2012, odpovedal na otázky
a reagoval na podnety poslancov Jarmily Hornovej, Františka Lachkoviča, Ing. Jozefa Ukropca. Daniela Drahošová predložila návrh, tak
ako ho predložil riaditeľ MKIC Pavel Slezák. Informovala, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie s audítorkou ohľadne financovania hlavnej
a podnikateľskej činnosti. Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie
Návrh rozpočtu príspevkových organizácií – MsPTS a VaK na rok
2010 – 2012. Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedo-mie Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie – MKIC na rok 2010 – 2012 s pripomienkami.

Čerpanie rozpočtu, zmeny a úpravy
Čerpanie rozpočtu – zmeny a úpravy k 30.9.2009 Mesta Stupava
a rozpočtových organizácií predniesla Daniela Drahošová spolu s Ing.
Jozefom Ukropcom, predsedom finančnej komisie, a skonštatovala,
že materiál reaguje na potrebu úprav rozpočtu na základe aktuálneho
stavu hospodárenia mesta k 30.9. 2009, prijaté uznesenia MsZ a vysvetlila zámery a ciele mesta, ktoré viedli k vypracovaniu nasledovných úprav rozpočtu:
Bežné príjmy rozpočtu k 30.9. 2009 sú naplnené na 77,29 %. Upozornila na položku – príjmy z podielovej dane - návrh na zmenu rozpočtu - 69 973 €, čo je v súlade s opatrením MF SR, ktoré predpokladá
zníženie zdrojov z podielovej dane pre samosprávy v roku 2009.
Kapitálové príjmy sú upravené o - 974.317 €. Zníženie tohto príjmu
vyplynulo z dôvodu úpravy rozpočtovanej čiastky – dostavba kanalizácie a ČOV. Rozpočtovaná čiastka bola aktualizovaná a upravená na
základe skutočne uplatnených ŽoP na MŽP SR. Rozdiel je prenesený
aj do návrhu rozpočtu r. 2010 - 2012 v príjmovej a výdavkovej časti
kapitálového rozpočtu.
Príjmové finančné operácie – úprava rozpočtu u položky 454 002 –
681 576 € z dôvodu zosúladenia príjmov a výdavkov so skutočnosťou.
Uvedený výdavok bol odsúhlasený MsZ.

Rôzne
Prednostka MsÚ JUDr. E. Jaďuďová predniesla návrh na menovanie
komisie pre cezhraničnú spoluprácu.Mestské zastupiteľstvo berie na
vedomie štatút komisie pre cezhraničnú spoluprácu a schválilo členov komisie pre cezhraničnú spoluprácu: Jarmila Hornová, Gustáv
Beleš, Ing. Jana Lužáková, Mgr. František Riczi, Ing. Ľudovít Toth
a Mgr. Peter Novysedlák.

/podľa msú/
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Mimoriadne zasadnutie MsZ
Mimoriadne zasadnutie MsZ sa konalo vo štvrtok 12. novembra
2009 s nasledovným programom: 1.Otvorenie, 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
3. Čerpanie rozpočtu – zmeny a úpravy k 30.9.2009 Mesta Stupava a rozpočtových organizácií, 4. Príprava návrhu VZN o dani
z nehnuteľnosti, 5. Návrh výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 6. Návrh – Zásady hospodárenia s majetkom mesta, 7. Rôzne, 8. Návrh uznesenia, 9. Záver.
Poslanci prerokovali jednotlivé body programu a prijali uznesenie
v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
A) B e r i e n a v e d o m i e
1. Čerpanie rozpočtu Mesta Stupava a rozpočtových organizácií na
rok 2009.
(hlasovanie: za - 9 poslancov, zdržali sa - 2, Foltínová, Beleš, neprítomní - 2, Lachkovič, Ondruš)
2. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2010.
(hlasovanie: za - 11 poslancov, neprítomní - 2, Lachkovič, Ondruš)
3. Poslanecký návrh „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“.
(hlasovanie: za - 11 poslancov, neprítomní - 2, Lachkovič, Ondruš)
B) S ch v a ľ u j e
1. Zmeny a úpravy rozpočtu na rok 2009 Mesta Stupava a rozpočtových organizácií podľa predloženého návrhu.
(hlasovanie: za - 10 poslancov, zdržal sa - 1, Beleš, neprítomní - 2,
Lachkovič, Ondruš)
2. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na území mesta Stupava na rok 2010 vo výške 24,90 €.
(hlasovanie: za - 11 poslancov, neprítomní - 2, Lachkovič, Ondruš)
3. Vypracovanie doplnku – zmeny územného plánu Mesta Stupava na
funkčnú plochu F9-C-01 a dielčie zmeny v stabilizovanom území týkajúce sa zmien využívania daných plôch
(hlasovanie: za - 9 poslancov, proti - 2,Lachkovič, Beleš, neprítomní
- 2, Ondruš, Gramblička)
C) U k l a d á
1. Prednostke úradu objednať vypracovanie doplnku – zmeny územného plánu Mesta Stupava.
(hlasovanie: za - 9 poslancov, proti - 2, Lachkovič, Beleš, neprítomní
- Ondruš, Gramblička)
/podľa msú/

Odpovede na interpelácie poslancov
Mestský úrad v Stupave zverejňuje odpovede na interpelácie poslancov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave 8. októbra 2009. Písomné interpelácie predložili poslanci: MVDr. Róbert Kazarka, Braňo Ondruš, Miroslav Foltín, Karol Janata, RNDr.
Darina Nemcová.
Poslanec MVDr. Róbert Kazarka
1. predmet: Žiadam, aby na písomne vypracované interpelácie bolo
odpovedané do 14 dní, inak sa vytráca aktualita poukázaných problémov.
JUDr. Elena Jaďuďová – Áno, súhlasím. Mesto urobí kroky, aby boli
lehoty predkladania odpovedí na interpelácie skrátené, resp. aby boli
odpovede do 14 dní.
2. predmet: Žiadam opraviť poškodenú lavičku v areáli malého parku
oproti MsÚ.
Justín Miština – oprava lavičky bola zrealizovaná v 43. týždni
3. predmet: Žiadam informáciu o priebehu súdneho sporu pozemky
pod skládkou.
JUDr. Elena Jaďuďová –Do spisov boli doplnené aktuálne plné moci,
bola podpísaná zmluva o zastupovaní medzi Mestom Stupava a
právnickou kanceláriou JUDr. Zelemová, Stankovianska. Doposiaľ
nebolo vytýčené súdne pojednávanie. Zo spisov bolo zistené, že súd
chcel v letnom období rozhodnúť o veci na neverejnom zasadnutí.
Poslanec Braňo Ondruš
1. predmet: Opätovne chcem požiadať o vyznačenie priechodu pre
chodcov na Hviezdoslavovej ul. pri mástskom kostole na jednej a materskej škole na druhej strane cesty. Jeho vyznačenie mi bolo prisľúbené pred rekonštrukciou povrchu vozovky, ale hoci povrch bol ob-

novený, priechod tam dodnes vyznačený nie je. Rovnako opakujem
požiadavku o vyznačenie priechodu cez cestu na Záhumenskej pri
križovatke s Hviezdoslavovou na severnej strane.
Ľubomír Illiť – Informovali sme Vás, že uvedený priechod pre chodcov
na ul. Hviezdoslavova je situovaný v úrovni reštaurácie Besedič a je
súčasťou projektu spracovaného SSC, ktorý mal byť pôvodne realizovaný v roku 2009, ale z dôvodu nedostatkov fin. prostriedkov bude
SSC zaradený do rozpočtu 2010. Túto informáciu sme sa dozvedeli
na osobnom rokovaní riaditeľa SSC Ing. V. Žáka a primátora mesta
Stupava Ing. Ľ. Žiaka dňa 21. 09. 2009.
Nakoľko prišlo k nesprávnemu pochopeniu Vašej interpelácie v celom
rozsahu, priechod pre chodcov na severnej časti Záhumenskej ul. bude zabezpečený dodatočne, prostredníctvom správcu RC Bratislava.
(spracovanie projektovej dokumentácie, odsúhlasenie DI Malacky).
2. predmet: Žiadam o predloženie informácie aké náklady vynaložilo
mesto na vybudovanie rýchlostných retardérov na ul. Dlhá a Zdravotnícka (pred zdrav. strediskom), vybudovaných v r. 2008. Taktiež žiadam informáciu o spôsobe výberu ich dodávateľa a spôsobe vyúčtovania nákladov na vybudovanie retardérov zo strany dodávateľa.
Ľubomír Illiť – Pre ul. Zdravotnícka a Mierová boli navrhnuté retardéry
vstavané, navrhnuté zodpovedným projektantom a overené aj s odporučeným dopravným značením príslušným dopravným inžinierom
na DIMA. Celková cena aj s DPH realizovaného retardéra na ul.
Zdravotnícka bola 170 640,87 Sk, a cena retardéra na ul. Mierová 168
108,70 Sk.
Cena za dodávku obsahovala:
- kompletné stavebné práce a dodávky podľa spracovanej projektovej
dokumentácie
- zvislé dopravné značenia
- vodorovné dopravné značenia (prechody pre chodcov a značenie
šikmých nájazdov)
V priebehu roka sme mali veľké problémy s výberom dodávateľa pre
opravy výtlkov na miestnych komunikáciách nakoľko výberom cenových ponúk v rámci verejného obstarávania bol vybraný dodávateľ
firma Swietelský, s r.o. Keďže ale po troch mesiacoch odstúpil od realizácie a termín na uskutočnenie realizácie prác pred zimným obdobím
sa krátil, mesto Stupava sa ocitlo v časovej tiesni a obrátilo sa na ďalších súťažiacich. Uzatvorilo zmluvu dňa 10. 10. 2008 s firmou Dokaro,
v.d. Bratislava, u ktorej zároveň objednalo aj realizáciu ustanovených
cestných retardérov na základe vypracovanej cenovej ponuky.
3. predmet: Navrhujem, aby – ak to zákon dovoľuje – vykonávala
mestská polícia najmä v dopravnej špičke kontrolu dodržiavania prenosného dopravného značenia, ktoré sa používa na Hviezdoslavovej
počas výstavby kanalizácie. Napriek zákazu zastavenia na kraji cesty
stávajú autá (zväčša nie s EČV malackého okresu) a významne brzdia dopravu na ceste 1. triedy.
Juraj Urbanič, zast. náčelník MsP – Na základe požiadavky vznesenej
na kontrolnom dni stavby – dobudovanie kanalizačnej siete, bolo uložené MsP zaradiť do svojej kontrolnej činnosti priebežné kontroly dodržiavania prenosného dopravného značenia na ul. Hviezdoslavova.
V rámci inštruktážneho listu hliadky, ukladám hliadke túto kontrolu vykonávať.
Poslanec Miroslav Foltín
1. predmet: Na žiadosť niektorých občanov ohľadom Dní zelá dávam
otázku, koľko eur stál ohňostroj v roku 2008 a tento rok.
Pavel Slezák, riaditeľ MKIC – cena za ohňostroj v roku 2008 bola dohodnutá vo výške 25 000 Sk (po zľave 5000 Sk). V roku 2009 bola cena za ohňostroj dohodnutá vo výške 1000 €, vrátane DPH. Zvýšenie
ceny je zdôvodnené tým, že vzhľadom na miesto odpálenia ohňostroja – z úrovne zeme, musela byť požitá iná pyrotechnika. Odpal ohňostroja z terasy Kultúrneho domu sme vylúčili (r.2008) z dôvodu možnosti poškodenia strešnej fólie. V prílohe prikladáme rozpis materiálu
a služieb pri ohňostroji od dodávateľskej firmy.
2. predmet: Kedy bude konečne dokončený priechod pre chodcov na
Mlynskej ulici, ktorý interpelujem od januára 2009?
Ľubomír Illiť – Na Vašu interpeláciu zo začiatku roka sme Vám odpovedali, že uvedený priechod pre chodcov na ul. Mlynská je súčasťou
budúceho projektu Modernizácia CMZ Stupava – juh. V druhom polroku sme sa na základe Vašich urgencií rozhodli vybudovať dočasne,
do budúcej realizácie uvedeného projektu v prípade jeho schválenia
bezbariérový priechod, ktorý je stavebne ukončený a v súčasnosti
čakáme na realizáciu vodorovného vyznačenia prechodu pre chodcov. Realizáciu sme objednali, prisľúbený termín je 11/2009.
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spravodajstvo
Poslanec Karol Janata
1. predmet: Prečo Mestská polícia pravidelne nekontroluje a nepokutuje vodičov na Hlavnej ulici, ktorí parkujú na priechodoch pre chodcov alebo tesne v ich blízkosti? Vozidlá by mali dostávať „papuče“,
aby to ostatní vodiči videli a situácia sa neopakovala.
Je mestská pokladnica tak naplnená, že mesto nemá záujem o možné príjmy? V Bratislave je najmenšia pokuta za nesprávne parkovanie
20 Euro, pričom pri porušení Zákazu zastavenia alebo parkovaní
v blízkosti priechodu pre chodcov sú autá odťahované (za cenu cca
160 Euro). Koho ochraňuje Mestská polícia? Občanov-chodcov, ktorí
chcú využiť priechod pre chodcov alebo občanov - arogantných vodičov, ktorí porušujú zákon???
Juraj Urbanič, zast. náčelník MsP – Na ul. Hlavná sa vykonávajú kontroly v rámci možností výkonu služby hliadky MsP a na základe oznamu kamerového systému. Tento systém je nedostatočný. V súčasnej
dobe sa pripravuje nový princíp činnosti kamerového systému.
Obsluha kamerového systému bude v prípade zaneprázdnenosti hliadky dokumentovať uvedené priestupky a tieto po zdokumentovaní
bude MsP riešiť v priestupkovom konaní. Zo zákona má možnosť MsP
priestupok riešiť dohovorom, v blokovom konaní, alebo vec odstúpiť
kompetentnému orgánu.
2. predmet: Prečo Mestská polícia pravidelne nekontroluje a nepokutuje vodičov na ostatných priľahlých uliciach, kde je Zákaz zastavenia?
Juraj Urbanič, zást. náčelník MsP - MsP v rámci svojich možností sa
zameriava aj na ostatné ulice, kde je zakázané stáť, no nemôže sa celú službu venovať len vyberaniu pokút. Plní aj iné úlohy, ktoré má stanovené v zákone o obecnej polícií č. 564/1991 /administratívna činnosť, kontrola dodržiavania VZN, preverovanie oznámení občanov
a pod..../
3. predmet: Je na pešej zóne dovolené parkovať mimo vybudovaného
prístupu k nehnuteľnostiam? Ako často pravidelné porušovanie predpisov kontroluje a rieši Mestská polícia? Aká je finančná čiastka, ktorú
mesačne vyberie Mestská polícia za porušovanie dopravných predpisov?
Juraj Urbanič, zást. náčelník MsP – Vzhľadom na to, že uvedená pešia
zóna nie je dostatočne označená dopravným značením, nie je možné
tu vybavovať priestupky v blokovom konaní. V prílohe zaslal súpis pripomienok, ktoré má MsP k pešej zóne na ul. Hlavná.
Pripomienky k spôsobu vyznačenia pešej zóny dopravnými značkami
na ulici Hlavnej:
- tunajšia Mestská polícia Stupava, plní okrem iného, aj úlohy na úseku dodržiavania zákonov, týkajúcich sa bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (zák. č. 8/2009 o cestnej premávke, vyhl. č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o CP, zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch
a pod.), pričom porušenie týchto je oprávnená riešiť aj uložením blokovej pokuty. K tomuto je však potrebné, aby boli splnené všetky potrebné zákonné podmienky – teda aj to, že priestupok musí byť
v zmysle § 84, ods. 1 zák. č. 372/90 Zb. o ptriestupkoch spoľahlivo zistený. Keďže na ulici Hlavnej a to pred pohostinstvom zv. Srdiečko
a v blízkosti predajne DM DROGERIE, boli osadené dopravné značky
IP 25a označujúce pešiu zónu, máme k tomuto nasledujúce výhrady
a pripomienky:
1/ - umiestnenie oboch značiek je podľa nášho názoru riešené nevhodným spôsobom, kde DZ pri „Srdiečku“ je vľavo od okraja cesty
a DZ pri DM Drogérii je v značnej vzdialenosti od okraja cesty, viacmenej mimo zorného pola vodiča, prichádzajúceho od Bratislavy
- v § 60, ods. 7, druhá veta, zák. č. 8/2009 o CP sa pritom hovorí, že
„Zvislé dopravné značky sa umiestňujú pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel“. V citovanom paragrafe, odseku č. 8, druhá veta, je
síce uvedené, že DZ upravujúce zastavenie alebo státie sa umiestňujú na tej strane cesty, na ktorú sa vzťahujú, no v danom prípade sa
podľa umiestnenia, má DZ pri „Srdiečku“ vzťahovať len na chodník.
2/ - absencia dopravných značiek IP 25b (koniec pešej zóny)
- Vyhláška č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o CP pritom určuje
v § 5, ods. 13, písm. a/, že platnosť DZ označujúcej pešiu zónu, sa
končí dopravnou značkou označujúcou jej skončenie, teda značkou
IP 25b
3/ - absencia dopravnej značky IP 25a (pešia zóna) pre vodičov, vychádzajúcich na Hlavnú ulicu z ulice Mlynskej, ktorý sa nemá ako
dozvedieť, že na náprotivnom chodníku je pešia zóna
- K značkám č. IP 25a a č. IP 25b:
Spresňujúce údaje, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený, prípadne v akom čase a podobne, možno vyznačiť v spodnej časti

značiek č. IP 25a a č. IP 25b vhodnými nápismi alebo symbolmi.
Značky č. IP 25a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do
určenej zóny. (Zbierka zákonov č. 9/2009 strana 171)
- Vyhláška č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o CP v § 8, ods. 8/
hovorí, že použité dopravné značky v cestnej premávke musia byť
včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia
musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad.
Z uvedených zákonných ustanovení je teda zrejmé, že označenie
pešej zóny dopravným značením sa vykonáva v súvislosti s „cestou“ ale nie na chodníku.
Vzhľadom k tomu, že v danom prípade je kontrolovanie dodržiavania
osobitných ustanovení o cestnej premávke v predmetnej „pešej zóne“
podľa § 59 zák. č. 8/2009 o CP skomplikované uvedenými nedostatkami, apelujeme na ich skoré odstránenie, inak nebudeme môcť takto
označenú „pešiu zónu“ akceptovať.
Poslankyňa RNDr. Darina Nemcová
1. predmet: Keďže pretrvávajú nedostatky s kvalitou mestského rozhlasu, možným riešením by mohlo byť aktualizovanie webovej stránky
mesta o rubriku – mestské správy a oznamy. V uvedenom okne by si
občan mohol „vysielané„ správy a oznamy prečítať, čím by sa spokojnosť občanov v tejto oblasti isto zlepšila. Chcem sa spýtať na časový
horizont realizácie môjho návrhu.
JUDr. Elena Jaďuďová – Oznamy na web – stránke mesta sú. Pani Voľnú sme kontaktovali, aby vytvorila podrubriku – Oznamy hlásené
mestským rozhlasom od pol. októbra/2009 budeme tieto uverejňovať
i tam.

Deň zelá obstál
Bratislavský samosprávny kraj
v rámci prípravy stratégie rozvoja
cestovného ruchu a turizmu dal
vypracovať u renomovanej agentúry
GfK rad štúdií, ktoré sú východiskom pre spracovanie strategického
plánu. Okrem iného aj Komunikačnú stratégiu CR BSK na roky 20092011. OP výsledkoch realizovaného
prieskumu v susedných krajinách
informoval na koordinančom výbore
2. decembra Ing. Rastislav Kočan.
Prieskum bol vykonaný formou rozhovoru so skupinami tých, ktorí už
BSK navštívili a tých, ktorí v našom
regióne nikdy neboli. Cieľové skupiny pochádzali z Budapešti, Prahy,
Viedne a Krakova. Hodnotenia BSK
nevychádzali práve optimisticky,
najviac výhrad mali, čo je zaujímavé, Česi a Rakúšania, to sa dalo očakávať. Priaznivejší postoj mali
Poliaci, obavy z nacionalizmu a nepriateľstva vyjadrovali Maďari. Pre
Stupavu a pre mňa samého bolo veľmi príjemným prekvapením, že z
ponuky atrakcií bratislavského kraja, ktoré respondentov zaujali a boli
hodnotené pozitívne a motivačne ako odpoveď na otázku prečo región navštíviť, Deň zelá v Stupave hodnotili maďarskí respondenti ako
druhú atrakciu po korunovačných slávnostiach v Bratislave. Rakúski
respondenti – pochádzajúci z Viedne – im dali dokonca prvé miesto.
Českí respondenti, ktorí porovnávali náš región s Južnou Moravou,
náš región považujú za podobný s menej rozvinutými službami. Poliaci považujú Bratislavu a región za príliš vzdialený, cenovo náročný
a málo atraktívny. Keby k nám mali prísť, tak by si neodpustili Viedeň
alebo Budapešť. Výsledky prieskumu potvrdili, že turisti, ktorí to
k nám majú najbližšie hľadajú niečo originálne, špecifické, jedinečné.
Deň zelá v tomto hodnotení obstál. Máme čo robiť, aby sme obstáli
v ich priazni, dobre vieme o slabých stránkach, o tom, čo treba robiť.
Určite táto pocta je hlavne veľkým záväzkom.
Výsledky prieskumu budú v najbližších dňoch zverejnené na stránke
www.region-bsk.sk.
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Pavel Slezák, riaditeľ MKIC Stupava

rôzne

Tréningová športová hala
Mesto Stupava zahájilo dňa 12.11.2009 výstavbu tréningovej športovej haly, prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti, na základe verejného obstarávania so zabezpečením finančných zdrojov z rozpočtu
mesta ako aj z čiastočnej dotácie z Ministerstva školstva SR.
Stavba tréningovej haly sa nachádza v areáli Základnej školy v Stupave na Školskej ulici č. 2. Dispozične je hala umiestnená v tesnej blízkosti objektu telocvične základnej školy v zadnej časti areálu. Trénin-

trávnatej plochy vyrastať stavba, ktorá sa už dnes začína podobať hale. Ako vidno na fotografiách po mesiaci nám už stojí skelet oceľovej
konštrukcie haly. Následne budú pokračovať práce na opláštení konštrukcie, montáži okenných a dverných otvorov. Nakoľko výstavba
haly sa rozdelila na dve etapy, t.j. 1. etapa: hrubá stavba a 2. etapa:
prepojovacia chodba a dokončovacie práce, bude stavba haly v rámci 1. etapy v prípadne priaznivého počasia dokončená už koncom
tohto kalendárneho roka.
Dokončenie tréningovej haly bude pokračovať v budúcom roku v prípade dostatočných finančných zdrojov. Veríme, že halu sa nám podarí dokončiť v čo najskôr časovom horizonte a tým vyriešiť nedostatok
tréningových priestorov dorastajúcej mládeže.

Program MKIC na mesiac DECEMBER
10.12./štvrtok/– 18:00 hod. SALÓN STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKOV
MKIC Stupava pozýva všetkých milovníkov výtvarného umenia do
Výstavnej siene na vernisáž I. ročníka Salónu stupavských výtvarníkov. Svoje diela vystavia akad. mal. Eduard Kalický, akad. mal. Iveta
Miháliková, Mgr. art. Michal Mészáros, akad. mal. Katarína Smetanová a ďalší stupavskí výtvarníci. Výstava potrvá do 8. januára 2010.
12.12./sobota/– 17:00 hod. DÁMSKY VEČIEROK
Pozývame všetky dámy na „babinec“. Program začína o 17:00 hod.
vo Veľkej sále MKIC Stupava. Program: Beata Rybárová – drôtené
šperky (dekorácie), Jana Králová – prezentácia zelených čajov a ich
účinky na ľudský organizmus, Vierka Hricová – vlasový styling, Katarína Genčová – projekt zdravia – doplnková výživa spojená s ochutnávkou a predajom, Miloš Lenner – vianočné aranžmány, ...
Vstupné: 7,– € vrátane občerstvenia, si môžete zakúpiť najneskôr do
11.12.2009 osobne v kancelárii KD. Rezervácie: osobne v kancelárii
KD (2. poschodie), telefonicky 02/6593 4312, e-mailom: mozova
@msks-stupava.sk
13.12./nedeľa/– 16:00 hod. III. ADVENTNÁ NEDEĽA
Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert Speváckeho zboru sv.
Ondreja z Vysokej pri Morave, ktorý sa bude konať v kostole sv. Štefana v Stupave. Vstupné dobrovoľné!
18. – 20.12. - STUPAVSKÉ VIANOČNÉ TRHY - nám. sv. Trojice
v Stupave. piatok – 14:00 – 20:00, sobota – 10:00 – 20:00, nedeľa –
10:00 – 18:00
Program k vianočným trhom:
18.12./piatok/-18:00 hod. Adventný koncert ZUŠ STUPAVA pri
príležitosti 50. výročia jej založenia, v kostole sv. Štefana
v Stupave.
19.12./sobota/-14:00 hod. Adventný koncert VESELEJ MUZIKY
zo Stupavy na Stretnutí pri Betleheme v Pastoračnom centre v Stupave.
Sprievodné podujatia: - Oratórium - prehliadka Oratória kostola sv.
Štefana v Stupave počas vianočných trhov. Sprevádza: Mgr. Gabriela Prokešová, Otváracie hodiny: pia – ne – 14:00 – 18:00 hod.
19.12./sobota/– 10:00 hod. KOCÚR V ČIŽMÁCH
MKIC Stupava srdečne pozýva detičky a ich rodičov na detské divadelné predstavenie v podaní Mariána Gregoričku do Veľkej sály
MKIC Stupava. Vstupné: 1,– €

gová hala bude priamo napojená spojovacou chodbou na školské
kryté komunikácie a šatne s hygienickým zázemím. Pôdorysné rozmery haly sú tvaru obdĺžnika cca 28,00 x 45,5m, čo umožňuje umiestnenie hádzanárskeho a florbalového ihriska oficiálnych rozmerov.
Mesto Stupava odovzdalo stavenisko dodávateľovi stavby dňa 9.11.
2009, čim sa odštartovala výstavba. V priebehu niekoľkých dní boli zahájené výkopové práce a následne betonáže základovej konštrukcie
objektu. Začiatky výstavby boli sprevádzané nepriaznivým počasím,
čo čiastočne pozastavilo práce. Postupne začala na mieste vtedajšej
-6-

26.12./sobota/– 15:00 hod. VIANOČNÝ KONCERT
Ženský spevácky zbor NEVÄDZA zo Stupavy srdečne pozýva na
vianočný koncert do Farského kostola sv. Štefana v Stupave dňa 26.
decembra o 15:00 hod. Vstup je voľný.

PRIPRAVUJEME 2010
23.1. Mestský reprezentačný ples
13.2. Šiškománia - Posedenie pre dôchodcov
16.2. Papučák
Zmena programu vyhradená!
Info: info@msks-stupava.sk, 02/6593 4312

rôzne

Vykurovacie obdobie prináša riziko požiarov
Vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané zvýšeným počtom požiarov rodinných domov, rekreačných a záhradných chát
a iných objektov od vykurovacích telies, komínov a dymovodov.
Príčinou týchto požiarov býva zlý systém vykurovania, nesprávna
inštalácia a obsluha palivových spotrebičov hlavne s kúrením na
tuhé palivo a kozubov, poškodené, zle inštalované a nefunkčné
komíny, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti.
Vo vykurovacom období od októbra 2008 do apríla 2009 vzniklo
v priamej súvislosti s vykurovaním a prevádzkovaním palivových spotrebičov v okrese Malacky 12 požiarov s priamou škodou 12 795,- € (385.453,- Sk). Za
porušenie predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi bola v deviatich prípadoch uložená bloková pokuta a jeden prípad bol
riešený v priestupkovom konaní.
V štyroch prípadoch bol príčinou
požiaru nevyhovujúci technický
stav komínov a dymovodov (vypadané murivo), kde sa od sálavého tepla a iskier cez vzniknuté
škáry vznietil horľavý materiál
v blízkosti komínových telies.
V troch prípadoch sa vznietili
usadené sadze v komíne, majitelia rodinných domov nezabezpečili pravidelnú kontrolu a čistenie
komínov. Neodborná resp. zlá
inštalácia dymovodov, teplovzdušných rozvodov a neodborné
vyhotovenie komínov bolo príčinou troch požiarov.

V dvoch prípadoch vznikol požiar
od žeravého popola, ktorý majitelia rodinných domov vysypali
do plastových nádob a uložili
v blízkosti palivového dreva.
Už na začiatku vykurovacej sezóny 2009/2010 (od 13. do 21. októbra) boli zaznamenané 4 požiare s celkovou výškou škody
224 000,- €. Tri prípady boli spôsobené zlou inštaláciou dymovodov, teplovzdušných rozvodov
a neodborným vyhotovením komínov, v jednom prípade sa vznietili usadené sadze v komíne
a následne došlo k vznieteniu
horľavých materiálov uložených
v blízkosti komína.
V posledných rokoch dochádza
k alternatívnemu spôsobu vykurovania – zámene plynu za vykurovanie na tuhé palivo, čo spôsobilo a spôsobuje nárast počtu
požiarov spôsobených prevádzkovaním palivových spotrebičov
na tuhé palivo. Zo spomínaného
počtu požiarov (od októbra 2008
to bolo 16 požiarov) vzniklo 15

požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov na tuhé palivo.
Vážení spoluobčania, dovoľte
nám pripomenúť niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu
vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia:
- dbajte na pravidelnú kontrolu
a čistenie komínov, na odborné
preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča, pred zámenou
spotrebiča, pred zmenou druhu
paliva a po stavebných úpravách
na telese komína,
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich
blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
- nepoužívajte na rozkurovanie
horľavé kvapaliny, najmä benzín,
petrolej, či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích spotrebičov a teplovodných rozvodov
od kozubov po objekte zverte
vždy odborníkom, pri plnom rešpektovaní pokynov od výrobcu,
- dbajte, aby boli vykurovacie telesá (sporáky, pece a pod.)
umiestnené na nehorľavej podložke, v predpismi určených rozmeroch a odborne zaústené do
komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích spotrebičov sypte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
- nedovoľte deťom manipulovať

s plynovými a elektrickými spotrebičmi, ako aj horľavými kvapalinami, hrať sa so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách,
- dbajte, aby neboli ponechávané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (ako tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie a pod.),
- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné
materiály.
Veríme, že tieto dobre mienené
rady prispejú k zastaveniu nepraznivého vývoja požiarovosti
i na tomto úseku, a tým i nežiaducich morálnych a ekonomických strát. Len dôsledným dodržiavaním týchto zásad a rád
predídeme možnému vzniku
požiarov vo Vašich domovoch.
Zamyslite sa nad nimi. Využite
preto túto možnosť, aby celá
Vaša rodina prežila nasledujúce
zimné vykurovacie obdobie
spokojne, bez obáv z požiarov.

Mjr. Mgr. Juraj Slovinský
Riaditeľ Okresného Riaditeľstva
HAZZ v Malackách

Stratila sa silueta Stupavy
Dlhé roky tvoril siluetu Stupavy obraz cementárskeho komína a cementových síl v cementárni. Postupom času sa i silueta mení, komín
bol zlikvidovaný v 90 – tych rokoch minulého storočia, v ostatných
dňoch sa stratili z obrazu cementové silá a tak pri pohľade napr. zo
Zemanskej uličky už je len čistý „obraz“ a nič nebráni vidieť ďalej.
V októbri t.r. sa pustili do likvidácii cementových síl a práce pokračujú veľmi rýchlo, takže denne sa silá znižovali, až sa vytvorí rovná plocha, ktorá bude v budúcnosti využitá na novú výstavbu.
Tieto silá boli postavené v 50-tych rokoch XX. storočia, boli to dva betónové valce spojené schodiskom a v ktorom bola aj výťahová šachta. Vnútorný priemer valca bol 14 m, výška po strop valcov bola + 26
m, výška strechy nádstavby bola + 29 m. Stavba bola zo železobetónu, vzhľadom k veľkým tlakom cementu na steny bola
armovaná veľmi „hustým“ armovaním, ktoré je ešte
dnes čiastočne vidieť. Kapacita síl umožňovala skladovanie cca 9000 ton cementu. Silá sa využívali najmä na plnenie vagónov a cisterien voľne loženým cementom.
Niekoľko priložených fotografií umožní spomienku na
to ako to bolo a ako prebiehajú demolačné práce.
O niekoľko dní už to bude
len rovná plocha, ktorá bude využitá na novú výstavbu.
S. Prokeš
-7-

rôzne

Nevädza úspešná v Prahe
Ženský spevácky zbor Nevädza prijal pozvanie medzinárodnej organizácie Music friends, ktorá organizuje 11. ročník festivalu speváckych zborov Adventní spjevy v Prahe. Podľa slov organizátorov tento rok sa podujatia zúčastní sedemdesiat sedem súborov,
z toho je dvadsať zo zahraničia.
Pre spevácky zbor vystúpenie
v Prahe bola veľká výzva. Doslova zmobilizovali svoje sily a pod
vedením dirigenta Tomáša Šelca
sa vrhli do prípravy. Nebolo to
jednoduché, pretože už len predstava vystúpenia pred náročným
publikom v sále Akademie musických umění (Lichtenštajnský
palác) a potom pred tisíckami

hostí vianočných trhov na Staromestskom námestí bola zaväzujúca. Nuž nič sa nedalo robiť, len
sa dobre pripraviť na reprezentáciu Stupavy i Slovenska. V piatok
27. novembra, v deň odchodu
do Prahy začal ten veľký krok do
neznáma, ktorý napokon dopadol veľmi úspešne. Sobotňajší
koncert v akadémii bol pre na-

šich veľkou skúsenosťou a možnosťou porovnať sa s podobnými
zbormi. Z piatich koncertujúcich
zborov – dva boli z Nemecka, jeden z Talianska a jeden z USA,
skončili naše speváčky na druhom mieste. Prvé patrilo mladým
Američankám, ktoré reprezentovali konzervatórium zamerané na
spev, to bola neporaziteľná konkurencia. Všetci s uznaním konštatovali, že Stupavčanky dobyli
Prahu svojim prirodzeným prejavom, kultivovaným prednesom,
výberom skladieb a celkovým
dojmom. Jednoducho zneli prekrásne. Po dvaapolhodinovom
koncerte nasledovalo spoločen-
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ské stretnutie zborov v peknom
prostredí reštaurácie v areáli
Strahovského kláštora na Hradčanoch. Tu sa opäť nezapreli,
pretože svojím spevom rozpútali
príjemnú zábavu, kedy opadli
všetky stresy i jazykové bariéry.
Bolo zaujímavé sledovať s akou
srdečnosťou a obdivom ich prijali
najmä mladé dievčatá z USA, asi
neboli zvyknuté na to, že aj
o niekoľko rokov staršia generácia sa dokáže zabaviť a doslova
ich „žrali“. Na záver ich požiadali,
aby si spoločne zaspievali Tichú
noc. Asi sa ešte nestalo, aby na
Hradčanoch, pod mesačným
svitom, vo vinohradoch Strahov-

rôzne
ského kláštora s pohľadom na
nočnú Prahu znela slovenská
a anglická verzia tejto vianočnej
piesne.
Treba ešte povedať takú perličku,
že boli ubytované v hoteli Top,
v ktorom počas víkendu prebiehal ustanovujúci kongres novej
politickej strany TOP 09. Na jej
čelo bol zvolený knieža Karel
Schwarzenberg. Ako by k tomu

prišli, keby sa s ním neodfotili,
prikladám dôkaz. Nedeľa už bola
voľnejšia a hoci je mesto krásne,
poldňová prehliadka mesta so
sprievodcom bola dosť náročná.
Večer ich totiž čakalo vyvrcholenie pobytu – koncert na Staromestskom námestí. Aj v chladnom a sychravom počasí dokázali, že vedia. Húfy náhodných
poslucháčov si pospevovali slo-

venské koledy a mohutný potlesk bol poslednou bodkou za
úspešným koncertovaním Nevädze v Prahe. Na záver len toľko,
že odvážili sa vykročiť smerom
k veľkej náročnosti. Napriek silnej konkurencii však dokázali, že
ako amatérsky súbor patria medzi najlepších. Za túto odvahu
treba poďakovať vedúcej súboru
pani Zuzane Mazancovej, ktorá

turné zorganizovala a dirigentovi
Tomášovi Šelcovi, ktorý spevácky zbor pripravil. Nuž a v neposlednom rade všetkým členkám
zboru, ktoré sa odhodlali a dokázali, že spievať s úspechom môžu aj v Prahe.
Pavel Slezák,
riaditeľ MKIC Stupava

Kappesmarkt v nemeckom Raesfelde
Stupavčania si určite dobre pamätajú našich nemeckých priateľov, ktorí na minuloročných slávnostiach kapusty dokázali po tri
dni usilovne strúhať kapustu
a pripravovať chutný kapustový
šalát. Podľa ich slov rozdali štyri
tisícky misiek s touto pochúťkou.
Za svoju pohostinnosť sa im
domáci i hostia odvďačili srdečným prijatím, na čo dodnes spomínajú.
Vo svojom rodnom meste Raesfelde organizujú podobné podujatie, ktoré vychádza z miestnej
tradície. Po sviatku Všetkých svätých sa v Raesfelde pred sto rokmi konal posledný trh so zeleninou a najmä kapustou. Každý
mal možnosť nakúpiť si zásoby
na zimu. Pred dvadsiatimi piatimi
rokmi sa k tejto tradícii vrátili
a obnovili Kappesmarkt. Slovo

„kappes“ znamená v ich nárečí
kapusta, je to niečo ako naše nárečové označenie „zelé“. V porovnaní s našimi slávnosťami je to
ich podujatie len trhom, veľkým
jarmokom. Súčasťou sú najmä
spoločenské podujatia, tento rok
to bolo napríklad stretnutie rodín,
ktoré v priezvisku majú „kapustu“. Je zaujímavé, že v Nemecku,
Rakúsku a Holandsku je pomerne veľa festivalov so zameraním
na kapustu a miestnu produkciu
zeleniny. Po prvýkrát sme Stupavu reprezentovali v roku 2005,
kedy si nás doslova „našli“ na internete. Naši priatelia boli v Stupave dvakrát a preto sme ich pozvanie na oslavy 25-teho výročia
festivalu prijali. Za naše mesto sa
na slávnostiach zúčastnila delegácia pod vedením poslanca Ing.
P. Mazúra v zložení A. Foltínová,

Dr. B. Ricziová, L. Rác, A. Nemcová, a P. Slezák. Príjemným
prekvapením pre nás bolo, že
okrem našich známych z Raesfeldu sme tu stretli partnerov
z maďarskej obce Vecsés a organizátorov slávností kapusty z Bavorska, Rakúska, Holandska
i Francúzska. Slávnostný večer
pri príležitosti výročia mal tak medzinárodný charakter a vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu
sme sa tu cítili ako medzi priateľmi, ako vítaní hostia a starí známi. Našou milou povinnosťou bolo počas podujatia reprezentovať
Stupavu a Slovensko v peknom
stánku. Tu sme ponúkali mástské
zelé od Ančiny Nemcovej, ale aj
vínko z domácej produkcie, či slivovicu a jablkovicu. Nechýbali
ani stretnutia so zástupcami ostatných delegácií, ktorí prejavili

-9-

veľký záujem zúčastniť sa na stupavských kapustových slávnostiach.
Podujatie oživila aj „kapustová
olympiáda“ v netradičných disciplínach – štafetový beh s kapustou, bežci mali obuté dreváky,
beh dvojíc na jedných lyžiach
opäť v drevákoch, beh s fúrikom
plným kapusty, rezanie kapusty
na čas, udržanie kapusty v jednej
ruke na čas. Dobrá nálada panovala aj vďaka celkom príjemnému počasiu. Na záver treba dodať, že sme opätovali návštevu
a účasť raesfeldských u nás. Môžeme skonštatovať, že vyše tisíc
kilometrov od Stupavy máme dobrých priateľov a partnerov pre
spoluprácu, hoci aj len na úrovni
„kapustových slávností“.
Pavel Slezák,
riaditeľ MKIC Stupava

rôzne

Obyčajný deň obyčajnej matky Zapojili sme sa!
Bežná matka: bez váhania ráno vstane z postele, s úsmevom a radostným výrazom sa presunie do kuchyne, kde na ňu čaká voňavá
káva. V červenom župane si s partnerom zatancuje a zaspieva, potom si sadne ku stolu, pri ktorom už deti, pripravené na odchod do
školy, svorne sedia a raňajkujú sušienky s mliekom. Aby mali deti po
celý deň dosť energie pribalí im do tašky sladkosť, najlepšie plnenú
čokoládou.
Od stola prechádza do kúpeľne, kde sa stáva sama sebou, pomocou
najdlhších a najhustejších rias. K dokonalosti jej pomôže aj účes,
ktorý vydrží navzdory času a počasiu celý deň, a to hneď s dvojnásobným objemom.
Pred odchodom si všetci spolu doprajú jogurtový nápoj, ktorý ich
všetkých dokonale ochráni pred zlým počasím a chrípkou.
V práci deň ubieha ako voda. Po rýchlom obede, prípadne kolektívnom popíjaní polievky do šálky pomáha žuvačka. Problém so šéfom
vyrieši malá postavička poskladaná z dobošiek. Zhrozenie z našedivelého oblečenia obratom vyrieši kolegyňa, ktorá pohotovo vytiahne
zo zásuvky prací prostriedok a poradí s úsmevom a dobrosrdečnosťou ako zvládnuť špinu a pach.
Počas prestávky zájde Bežná mama na toaletu, kde sa vďaka svojim
dňom a patričným hygienickým potrebám stáva šťastnou ženou činu
s výzorom sexidolu. (Vďaka Ti Bože za naše dni!)
Po práci, jedine s úsmevom, vyzdvihne deti zo školy, do ruky im vloží
tabuľku zdravej čokolády plnej mlieka a s patričnou radosťou sa všetci vracajú domov.
Deti sa hrajú a Bežná mama, upravená a šarmantná, mihnutím oka
prichystá chutnú a zdravú večeru, najlepšie z nejakého polotovaru
(zložením a obsahom škodlivín sa nik nezaťažuje).
Fľak na tričku nevadí, skôr poteší, veď dokonalé pranie máme už
v malíčku. Likvidácia vodného kameňa je dennou rutinou prinášajúcou ďalšiu radosť do života, pokračujeme rozvírením usadeného prachu pomocou nejakého voňavého spreja, aby to v domácnosti voňalo ešte dokonalejšie pridá maminka do vzduchu pár strekov vône jedným dotykom.
Nasleduje toaleta: tá sa síce leskne už pred čistením, ale prečo by
sme si upierali radosť z dokonalej čistoty?
Medzičasom už manžel zabezpečil umytie riadu pomocou úžasnej
tabletky do umývačky a pochválil sa výsledkami svojej práce.
Podvečer sa objavia príznaky chrípky a nachladnutia (napriek rannej
ochrane). Nevadí, neduh vyliečime namiesto šibnutím zázračného
prútika lyžičkou zázračného sirupu. Mama je na túto situáciu dokonale pripravená a okrem sirupu má v kabelke aj zásobu liekov a mastičiek, ktoré okamžite uľavia od bolesti.
Mama sa postará aj o to, aby členovia rodiny predchádzali krvácaniu
ďasien správnou zubnou pastou a aby jej nečistí chlapci išli do postele čistí.
S perfektným účesom a make-upom, zbavená celulitídy a v dokonale
voňavých perinách mama usína.
V tom zazvoní budík, pretrhne sen, mama so sebazaprením vstáva
a začína denný kolotoč (plienky, raňajky, plač v škôlke, ťažká taška
s nákupom, boľavé zúbky, unavený manžel a výpis z banky), ktorý ani
zďaleka nie je taký ideálny. Naopak, je nielen ťažší, ale aj krajší, lebo
v ňom vystupujú reálni ľudia, skutočné radosti a starosti a hlavne skutočná láska v očkách našich detí.
Ak sa chcete podeliť s Vašimi mamičkovskými radosťami a starosťami, príďte do stupavského Fifidla, medzi také obyčajné mamy.
fifidlovské mamy

„Ako by sme mohli jednoznačne a jednoducho vystihnúť materské
centrum v tekvicovom podaní?“ Tak znela naša úloha.
Odpoveď sme nemuseli dlho hľadať: „Bábätko v kočíku.“
OK, ide sa! .... Stretli sme sa v utorok večer, deti už spali a my sme
v centre kuli plány ako vyrobiť nášho tekvicového reprezentanta,
nakreslili sme návrh, rozdelili si úlohy a vo štvrtok, v plnej poľnej,
sme sa pustili do práce pod oknami našej herne.

Počasie nám prialo a k radosti z práce nám prispievali nielen naše
detičky, ale aj okoloidúci so svojimi povzbudeniami.
Súčasťou diela je aj jeho pomenovanie. U nás to bolo jednoznačné: „fifiduo“ - živé, pojašené dieťa; zdroj: Krátky slovník nárečia
slovenského, záhorackého, stupavského, podľa Magdalény
Dovičičovej.
Približne za hodinku sme mali svoj výtvor hotový a s patričnou
hrdosťou sme ho odniesli na pódium. Hrdé nielen na to, že sme aj
tento rok dokázali vytvoriť niečo pekné, ale aj na to, že sme
súčasťou stupavskej komunity a našim konaním sa snažíme
aktívne prispievať k dianiu.

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

OZNAM
SČK skupina II. dňa 18.10.2009 uskutočnila posedenie ku dňu „Október – Mesiac úcty k starším“ spojené s občerstvením. Posedenie spríjemnili svojím vystúpením deti z materskej škôlky na Ružovej ulici
a tanečná skupina DEVIL´S zo Stupavy. Svojím príhovorom oslovili
prítomných aj primátor mesta Ing. Ľubomír Žiak, viceprimátor Karol
Janata a poslanec Gustáv Beleš. Posedenie sa nieslo v príjemnej atmosfére.
Ďakujeme touto cestou sponzorom a vedúcemu reštaurácie Maroš,
ktorí nám prispeli finančne i vecnými darmi.
Výbor SČK II. Zapísala: Mária Fajkusová
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Vojna pekára z Pajštúna
Adolf Lachkovič (Stupava 1931),
autor vyše poltucta netuctových
kníh: Bozkal som sochu (1992),
Scenár asistenta (1994), Sladké
časy (1999), Príbehy spod gaštanov (2002), Autobusová romanca
(2006), Lásky hriešnych filmárov
(2007), Na hrane snov) 2008).
ČIERNE VÝLOŽKY nám osobitným, ľudovo jednoduchým štýlom
humorne, až groteskne ukazujú
celú „vojnu“ Záhoráka, pekára Cyrila z Pajštúna, takmer hrdinu v podobe novodobého Švejka. Satirický príbeh sa odohráva v najtvrdších päťdesiatych rokoch za ministra Čepičku v jednom z technických práporov vytváraných s cieľom pracovne využiť aj ľudskú rezervu brancov – polomrzákov.
Od vzrušenia z čepobitia som nemohol zaspať. Keby tak kniežatá a grófi vedeli, pomyslel som si, že
jeden Záhorák spí v ich parádnych komnatách! Už síce neboli parádne, aj nevykúrené, ba i trochu vlhké, no stále grófske. Dlho som nesníval. Ktosi zo mňa prudko stiahol deku a ostré svetlo baterky preťalo
tmu. Zastavilo sa na mojich nohách.
- Umyť! – zavelilo mi nie príliš šetrne pri uchu. Dobre, že som si vybral
vrchnú posteľ, lebo keď som z nej zoskočil, načisto som prestal snívať.
Vojak podo mnou pozeral do svetla baterky ako vyplašený trúlelek.
Kým sa dotackal z umyvárne, ja som bol už znovu na posteli
s nohami čistými, akoby som nimi týždeň šľapal stupavskú kapustu,
najlepšiu na svete. Veľmi mi to pomohlo. Vzápätí som počul udivený
hlas:
- Tohle, že jsou vyčistěný boty! Slyšíte vojíne?
Vyskočil som ako struna a zasalutoval.
- Nešaškujte mi zde! Přineste mi je ukázat! Vyčištěný, slyšel jste,
vyčištenýýý!
Prezentácia knihy stupavského rodáka A. Lachkoviča s autogramiádou bude 12. februára 2010 v Kultúrnom dome v Stupave.
Knihu si môžete objednať na našej adrese:
ŠHS, Martinská 48, 821 05 Bratislava
Cena: 5,– €

Detská ambulancia bude fungovať
Rozruch medzi rodičmi spôsobil oznam o ukončení pôsobenia detskej lekárky MUDr. J. Môcikovej. Na zabezpečenie fungovania detskej
ambulancie sme sa opýtali riaditeľky odboru zdravotníctva, lekára
Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Oľgy Veselej CSc.
Podľa jej vyjadrenia MUDr. Môciková končí 18. decembra t.r. Do
31.12. ju bude zastupovať, tak ako vždy, MUDr. K. Oravcová. Od 1.
januára nastúpi nová lekárka, s ktorou bude uzatvorená zmluva na
BSK a tiež zmluva na prenájom priestorov, ktorú podpisuje primátor
mesta Stupava. Napriek tomu, že ambulancia bude mať lekára, môže
sa stať a to z dôvodu administratívnych prieťahov, že nový lekár začne
ordinovať v druhej polovici januára. Opäť do tejto doby bude zabezpečené zastupovanie. Rodičom odporúčame, aby nepodliehali panike, pretože situácia je vyriešená. Ošetrujúci lekár môže vydať kartu
len na základe písomnej žiadosti od lekára, ku ktorému si dohodnú
rodičia prestup.
-ps-

Salón stupavských
výtvarníkov 2009
Výtvarná tradícia v stupavskom regióne má svoju bohatú históriu,
plodnú prítomnosť a mladú budúcnosť.
Počnúc keramickou dielňou majstra Kostku, cez prvé „výtvarné lastovičky“ v podobe akvarelov a olejov našich stupavských akademických maliarov, končiac ľuďmi, ktorých neoddeliteľnou súčasťou
života sa stalo práve výtvarné umenie. Začal sa proces vývoja vzťahu
človeka, ktorý je akokoľvek spojený s našim mestom, s výtvarným
umením. Výtvarná tvorba je jeho živobytím, alebo jej venuje všetok
svoj voľný čas, svoje odhodlanie, nadšenie, pocity, lásku.
Otvárame prvý ročník Salónu stupavských výtvarníkov.
Nejde len o výstavu, v zmysle akom ju poznáme a sme zvyknutí, ale
ide o poznanie, komunikáciu a pochopenie. Každý z nás je jedinečný a každá individualita sa odráža v našich činoch. Tak aj každé dielo
vytvorené človekom, o človeku čosi vypovedá.
Teraz máme všetci možnosť zoznámiť sa a pochopiť cez diela, ktoré
vytvorili ľudia žijúci tu s nami, na tomto našom kúsku zeme, individualitu každého umelca, nášho rodáka. Samotnej pripravovanej akcii
by sme mohli dať podtitul Poznajme sa vzájomne cez výtvarné umenie, lebo nemalo by ísť len o náš kontakt s dielami a umelcami, ale
i o kontakt a komunikáciu medzi umelcami samotnými.
Dávame priestor prezentácii, rozhovoru, spolupráci.
Sme radi, že pozvanie vystaviť svoje diela prijali akad. mal. Katarína
Smetanová, akad. mal. Iveta Miháliková, akad. mal. Eduard Kalický,
akad. mal. Peter Orvan, Mgr. art. Michal Mészáros a ostatní stupavskí
výtvarní umelci, s ktorých dielami sme sa mohli stretnúť pri iných
príležitostiach. Ďakujeme PhDr. Juliane Menclovej, že nám poskytla
informácie a diela od výtvarného fotografa Vladimíra Mencla a taktiež
rodine p. Milana Spála, ktorého pamiatku si tiež uctíme vystavením
jeho diel.
Pozývame všetkých milovníkov výtvarného umenia na výstavu Salón
stupavských výtvarníkov, ktorá sa bude konať od 10. decembra 2009
do 8. januára 2010 vo Výstavnej sieni a Malej sále MKIC Stupava.
Výstava bude otvorená: počas pracovných dní do 22. decembra v
čase od 9.00 do 15.00 hod, v sobotu 12. a 19.decembra od 9.00 do
12.00 hod (vchod zo Sedliackeho dvora – tržnica), v nedeľu 13., 20.,
decembra od 16.00 do 18.00 hod, 4.,5.,7.,8. januára od 16.00 do
18.00 hod. Vchod na výstavu od ulice Kúpeľnej. Info: 02/65934312.

Celodenné súkromné vzdelávacie centrum

HAPPY DAYS
hľadá učiteľku
◦ súkromná škôlka a opatrovanie detí
◦ vzdelávacie aktivity a výučba AJ
◦ krúžky s profesionálmi
Hargašova 44, Záhorská Bystrica
Tel.: 0905 858 287, www.happydays.sk
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Informácia o požiarnej ochrane
na území mesta Stupava
Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných
prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
v meste Stupava plní Mestský hasičský zbor. Presné vymedzenie povinností mesta o ochrane pred požiarmi ukladá Zákon SNR č. 314/
2001. Jednou z povinností mesta je aj zriadiť, udržiavať a zabezpečovať materiálno-technické vybavenie požiarneho zboru.
Hasičský zbor v Stupave má zásahové družstvo o počte 7 členov na
čele s veliteľom a dvoma strojníkmi. Toto zásahové družstvo je zaradené aj v plnení úloh pre potreby civilnej ochrany mesta. Zásahové
družstvo sa úspešne podieľa pri zdolávaní požiarov v meste Stupava
a blízkom okolí na požiadanie Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Malackách. Ako požiarno-asistenčná hliadka
sa zúčastňuje pri kultúrno-spoločenských podujatiach v meste ako
napr. Divadelné predstavenia, Svetový deň prvej pomoci, Športové
preteky, Hody, Deň zelá atď.
V prípade potreby počas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva /žatevné práce, v období mimoriadneho sucha / spolu s Mestskou políciou tvoria stálu službu na požiarnej zbrojnici. Pri požiari na skládke
odpadov v mesiaci február bola jednotka veľmi nápomocná počas
celého zásahu, ktorý trval 4 dni. Počas dlhotrvajúcich dažďoch v mesiaci jún zasahovala jednotka pri záplavách rodinných domov na ul.
Mariánska.
Členovia požiarneho družstva sa v priebehu celého roka vzorne starajú o pridelenú požiarnu techniku.
Mestský hasičský zbor disponuje požiarnou technikou:
- Požiarne vozidlo Tatra 815 CAS 32
- Požiarne čerpadlo – Honda
- Požiarne čerpadlo – kalové /380 W/
- Rádiostanica
- Mobilné telefóny 2 kusy – veliteľ, strojník.
V roku 2010 sa hasičský zbor chystá dôstojne osláviť 130-te výročie
svojho založenia.
Pri zostavovaní rozpočtu pre Požiarnu ochranu sa prípravný výbor
/pre oslavu výročia/ obracia o finančnú pomoc pre dôstojný priebeh
osláv.
Spracoval: Štefan Veselý, pracovník PO mesta

Čl.2
Časť III. § 30 sa dopĺňa o odsek č.3
s textom:
Ods. 3. Zakazuje sa obťažovať susedov
hlukom, prachom, dymom, alebo iným
zápachom, vibráciami a tienením nad
mieru prípustnú hygienickým predpisom, alebo znečisťovať ich pozemky
rôznym spôsobom.
Čl.3
V Časti III sa pod § 33 dopĺňajú nové
ustanovenia o používaní predmetov
zábavnej pyrotechniky a pôvodný § 33
– záverečné ustanovenia sa mení na §
34.

riadení, kostolov, a v uzavretých
priestoroch.
4. Pyrotechnické výrobky možno
predávať v rámci príležitostných trhov
podľa VZN č.1/1998 iba na Mikulášskom jarmoku s príslušným oprávnením na predaj a povolením mesta.

§ 33
Používanie predmetov zábavnej
pyrotechniky
1. Na území mesta je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety
a zábavnú pyrotechniku, okrem 31.
decembra a 1. januára kalendárneho
roka.

2. Porušenie ustanovení tohto dodatku
VZN je priestupkom podľa zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch, za
ktoré možno uložiť v blokovom konaní
fyzickej osobe pokutu do výšky 33 Eur
a primátor mesta môže podnikajúcej
právnickej alebo fyzickej osobe uložiť
pokutu až do výšky 6.638 Eur.

2. Zábavné pyrotechnické akcie sa
môžu uskutočniť len po oznámení
mestu a to najneskôr 7 dní pred termínom ich uskutočnenia s predložením situačného náčrtu miesta a so
zdravotníckym a protipožiarnym
zabezpečením.

3. Tento dodatok č.1 k VZN č. 21
nadobúda účinnosť 15 tým dňom po
jeho schválení v MZ zverejnení na
úradnej tabuli a v mieste obvyklom.

3. Pyrotechnické výrobky sa nesmú
používať v blízkosti školských za-

(podľa msú)

O zabezpečení poriadku
Problematike poriadku a bezpečnosti
v našom meste poslanci i primátor
venujú zvýšenú pozornosť. Po spustení
kamerového systému, ktorý výrazne
prispel k ochrane verejného majetku v
centre mesta, mestské zastupiteľstvo
rozhodne o dodatku k Všeobecne
záväznému nariadeniu č.21 z roku
1994 o zabezpečení poriadku. Návrh
predpokladá také opatrenia, ktoré
umožnia mestskej polícii účinnejšie
pôsobiť ako ochrancovia verejného
poriadku. Návrh bol zverejnený 27. novembra t.r. a bude prerokovaný na
zasadnutí MsZ v Stupave v pondelok
14. decembra. Návrh uverejňujeme
v plnom znení.
N á v r h - Dodatok k VZN č.21/1994
o zabezpečení poriadku
DODATOK č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.21
o vytváraní životného prostredia na
území mesta Stupava.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
(ďalej MZ) na základe ustanovenia §
6,ods.1 zákona SNR č. 369/1990 zb. o
obecnom zriadení v úplnom znení , a §
u 5 Občianskeho zákonníka sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom

nariadení( ďalej len VZN).
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto dodatku VZN je úprava
práv a povinností na úseku užívania
niektorých druhov verejného priestranstva, v rámci susedských vzťahov
smerujúcich k zamedzeniu zrejmému
zásahu do pokojného stavu a používanie predmetov zábavnej pyrotechniky.
Čl. 1
Časť I, § 7 - Podmienky pre niektoré
druhy užívania verejného priestranstva
sa dopĺňa o odsek 3 s týmto znením:
Ods.3. Zakazuje sa vstup do
oplotených a uzatvorených priestorov,
objektu základnej školy s priľahlým
pozemkom, do ohradeného priestoru
mestského detského ihriska, areálov
Materskej školy na ul. J. Kráľa,
Materskej školy na ul. Hviezdoslavova,
Materskej školy Ružová a Materskej
školy Marchéggska, do areálu
zámockého parku a do ohradených
priestorov mestskej tržnice pri Dome
kultúry vo večerných a nočných hodinách v čase po ukončení prevádzky
podľa informačných tabúľ umiestnených na vchodoch do areálov.
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Čl.4.
Záverečné ustanovenia a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto
dodatku VZN vykonávajú primátor
mesta, poslanci MsZ, mestská polícia,
hlavný kontrolór a poverení zamestnanci mesta.

4. Ostatné ustanovenia VZN č. 21,
zostávajú v platnosti.

šport

Máte problémy s učením, s čítaním,
s písaním, s gramatikou?
PORADŇA ŠTUDIJNÉHO CENTRA BASIC
Môj syn je piatak a má problémy, ako určiť slovné druhy vo vete. Stále mu to vysvetľujem, a zdá sa, že keď to doma cvičíme,
tak to vie. Na písomke v škole, to ale vždy spraví chybne. Ako
mu to vysvetliť tak, aby to vedel poriadne?
Najskôr je potrebné aby ste mu objasnili, čo to vlastne slovo „druh“
znamená. Vysvetľujte mu to na príkladoch, veciach okolo seba
(napr. druhy ovocia, stromov, zvierat, ...). Slovom druh označujeme
to, čo má spoločné vlastnosti. A potom vysvetlite spojenie „slovný
druh“ a prejdite na jednotlivé slovné druhy. Tak napríklad, pre podstatné mená je dôležité vysvetliť, čo to znamená, keď je niečo podstatné, čo by sa stalo, keby to vo vete nebolo. Vysvetliť čo je to meno, a čo všetko má meno a prečo. Čo majú všetky podstatné mená
spoločné. A tak postupovať. Na všetko treba veľa príkladov. Na čo
nezabúdajte je, aby syn sám prišiel na to, prečo to tak je. Aby vám
nakoniec on uvádzal príklady. Potom to bude jeho poznanie
a nikdy to už nezabudne.
Zlatica Schmidtová
Študijné centrum Basic

U nás stále ako pred 30. rokmi
Bola som v škôlke Mást, kde chodia môj vnuk a vnučka. Veľmi som
sa zhrozila, detské ihrisko a dvor tohto areálu len s nejakými doplnkami pre deti je v takom stave ako pred 30. rokmi, keď tam chodil môj
syn. Terén dvora ako skokanské mostíky. Ako som sa dozvedela od
syna a od pani riaditeľky, rodičia majú prispieť určitou sumou na
rekonštrukciu dvora a hracej časti. Obraciam sa na Vás pán primátor
a páni poslanci MsÚ, teraz keď sa bude robiť rozpočet MsÚ, aby bola
nejaká tá čiastka uliata aj pre tieto naše deti, ktoré navštevujú túto
škôlku. Nie sú to deti len z Mástu, ale aj zo Stupavy. Mohol by sa stať
konečne zázrak, že by túto škôlku zasiahol projekt MODERNIZÁCIA.
Je to smutné, že na túto škôlku sa akosi pozabudlo, lebo tam Vaše
vnúčatá nechodia, tak čo Vás potom. Žiadna škôlka taký zaostalý
dvor nemá. Treba to vidieť. Tieto deti nemajú veľký výber ani na vychádzky do okolia, okolo tejto škôlky z každej strany je veľká doprava, tak by mohli mať aspoň ten areál lepší, aby sa im lepšie prežil ten
čas strávený v škôlke bez maminy a tatina.
Veľké nebezpečie deťom hrozí aj pri odchode zo škôlky, mal by sa
vybudovať prechod z Hviezdoslavovej ulici na Záhumenskú. A pred
škôlkou natrieť zábradlie.Farba akou bolo natreté už pomaly nie je
k rozoznaniu.Ak sa polepší počasie to by sa ešte tento rok to dalo
stihnúť.
Turanská

Stanovisko MsÚ Stupava
V rámci prípravy rozpočtu na rok 2010 mesto určilo pre MŠ na Hviezdoslavovej ulici príspevok vo výške 76 380€ z rozpočtu mesta. V porovnaní s rokom 2008 (70 869€) ide o nárast o 5511€. Na rok 2010 má
mesto zostavený krízový rozpočet, nakoľko kríza ovplyvňuje výšku podielovej dane, z ktorej sú okrem iného financované aj predškolské zariadenia. Ako z uvedeného vyplýva mesto aj v tejto ťažkej situácii,
v rámci svojich možností, podporuje školy a školské zariadenia. /msú/

Novinky z Kaštieľa
Milí Stupavčania! V Kaštieli sme chceli aj tento krát našim klientom
pripomenúť milú tradíciu starých zvykov. Pri tejto príležitosti sme usporiadali tradičnú „Katarínsku zábavu“ spojenú s tombolou. Je zvykom, že práve na túto akciu prichádzajú aj príbuzní našich klientov.
Zábava sa konala v jedálni Kaštieľa. Účasť bola hojná – podľa odovzdaných tombolových lístkov až 98 klientov. Keďže sme nechceli, aby
bol niekto z klientov sklamaný, všetky tombolové lístky boli výherné.
Takže každému klientovi sa nejaká cena ušla a všetci boli spokojní.
Bez pomoci sponzorov ako Bufet – Daniel Horecký, Brbúch – potraviny, Delikates – Imrich Jurišta, Holičstvo – Gitka Pavlačičová, Kimberly – Clark, Lekáreň Medaco, Lekáreň u dvoch levov, Novota Marián,
Sanimat, Tena, Zelovoc – Milan Tóth, Zváč Company – Denisa Žolna-

yová, Zváč Company – Jozef Zváč, či zamestnanci zariadenia, by sa
nám toľko úsmevov na tvárach nepodarilo vyčariť. Všetkým v mene
našich klientov srdečne ďakujeme.
Okrem tomboly bola veľkým lákadlom pre klientov hudba, ktorej sa
ako zvyčajne ujalo „Veterán trio z Borinky“. Klienti aj s príbuznými si
zaspievali, zatancovali a podľa ich reakcií sa veľmi dobre bavili.
Zo zábavy odchádzali spokojní a natešení na ďalšie akcie.
Mgr. Renáta Biksadská sociálna pracovníčka DSS a ZpS Kaštieľ

Wi-fi free v parku Kaštieľa
Internet je skvelý výmysel, o tom už netreba nikoho presviedčať.
Reštaurácie a kaviarne ním lákajú zákazníkov. Bezplatné pripojenie
k sieti je častým motívom ich návštevy. Aj my v Kaštieli sa pridávame
ku komunikačnému boomu cez siete. Mikuláš nám prinesie nielen
pripojenie pre obyvateľov Kaštieľa, ale aj wi-fi free v parku Kaštieľa
pre obyvateľov Stupavy a jej návštevníkov.
Predstavujem si, ako si turista v parku pri jazierku sadne na lavičku
alebo do trávy a bez problému sa spojí so svojimi blízkymi kdesi na
druhom konci sveta. Ako si ktokoľvek bez nutnosti platiť internet
doma bude môcť vyhľadávať potrebné údaje, komunikovať s kamarátmi a známymi a ako sa v parku Kaštieľa postupne začne meniť
„klientela“. Bojové psy budú viac strážené a obyvatelia Kaštieľa sa
nebudú obávať vyjsť do prírody. Ba čo viac, predstavujem si do budúcnosti internetovú čajovňu, ktorá bude poskytovať viac než len sedenie a chatovanie. Okrem čajíkov aj príležitosť pre vytvorenie chráneného pracoviska... to už snívam. Ale bez snov sa ľudia hýbu dopredu pomalšie.
Realita dneška je, že projekt MosTsoM, finančne podporený Nadačným fondom Slovak Telekom sa chýli k úspešnému koncu. Finančné
prostriedky zaslané z fondu boli zriaďovateľom uvoľnené na plánované použitie. Obyvatelia Kaštieľa zasadali a rozhodovali o umiestnení internetového kútika. Bezplatné pripojenie pre obec Stupava
v parku Kaštieľa slávnostne spustili 4. decembra 2009. V súčasnosti
školíme pracovníkov, klientov a dobrovoľníkov k podpore iných pri
komunikácii cez internet. Našim cieľom je poskytnúť zručnosti vyhľadávania informácií, používania e-mailu, chatovania a telefonovania cez internet. Vy všetci, ktorí máte chuť stať sa dobrovoľníkmi, naučiť sa poskytovať podporu pri práci s IKT, ste vítaní! Začíname ďalšie kolo výcviku, kto má chuť môže poslať na seba kontakt na
vitalosova@gmail.com.
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šport

Polčas vo futbale
Po jesennej časti sa naši futbalisti umiestnili na 7. mieste so štvorbodovou stratou na 4. miesto. Možno niekto by namietal, že oproti
vlaňajšej sezóne sme klesli. Áno je to pravda, ale pred nami je ešte
druhý polčas, čiže jarná sezóna a dúfame, že káder bude v plnej sile.
V jesennej časti sa vážne a dlhodobo zranili naši hráči Pešl, Vadel, Ľ.
Hodulík, Beleš, Janis, Rybár a Diviak. Ich absencia bola veľmi citeľná.
Napriek týmto výpadkom chlapci ktorí hrali museli častokrát siahnuť
na dno svojich síl. V tomto náročnom období mužstvo potiahli:
Schwarz, Polomský, Ščasný, Kostka a bratia Hodulíkovci. Do mužstva veľmi dobre zapadli Samsely, Diviak a Salay, ktorých si priniesol
tréner Gálik z Lamača. Naši odchovanci Beleš a Lučivjanský sa zabudovali do kádra seniorov. Tréner bol nútený doplniť káder z radov dorastencov Pokorným a Katonom a s hráčmi, ktorí mali dlhší herný výpadok: Prokop, Slotík, Kluvánek a Ochránek. V pohárových súbojoch
naši seniori postúpili po dramatickom boji s Dunajskou Lužnou do
semifinále, ktoré sa bude hrať na jar. V prvom kole vyradili Vysokú p.
M. a v druhom kole MŠK Iskru Petržalka.
Tréner Gálik: „Pre mňa bolo veľmi náročné zabudovať nových hráčov
do herného systému, ale napriek ťažkostiam ďakujem všetkým chlapcom, že vybojovali 19 bodov. V jarnej časti by sme radi zopakovali
umiestnenie z minulej sezóny. Chcem sa poďakovať náročným stupavským divákom, ktorí v hojnom počte chodili na naše stretnutia. Na
druhej strane by som privítal väčší záujem mesta o stupavský futbal.“
Vďaka patrí celému realizačnému tímu na čele s prezidentom klubu
Miroslavom Belešom, trénerovi Mgr. Ľubomírovi Gálikovi, vedúcemu
mužstva Danielovi Chmúrnemu, lekárovi MUDr. Kaprálikovi, masérovi
Ladislavovi Knapovi a hospodárovi Rudovi Darášovi, že napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam „ťahajú“ stupavský futbal a prispievajú k dobrej reprezentácii mesta. Postupne sa vytvárajú vhodné
podmienky na stále náročnejší tréningový proces a rozrastajúcu sa
členskú základňu.
Dorastenci sa približujú k najúspešnejšej sezóne 2002-03 kedy pod
vedením Milana Hricu skončili na treťom mieste. Teraz po jesennej
časti sú na štvrtom mieste s dvojbodovou stratou na tretie miesto.
Mužstvo vedie skúsený tréner Ondrej Zezula. Naši žiaci pod vedením
Slavomíra Hóza hrajú regionálnu ligu. V kategórii starší žiaci sú na
štvrtom mieste. Z tejto kategórie naše nádeje: Hóz, Mašek, Belzár
a Kopp úspešne reprezentujú výber Bratislavy vidiek na mnohých
medzinárodných turnajoch. Mladších žiakov vedie Ľubomír Weiss. Po

Samsely

Záber zo stretnutia Stupava - Pezinok
ťažkostiach na začiatku sezóny sa postupne prebojovali zo spodných
priečok a u mužstva badať zdravý herný progres. Našich najmenších
prípravkárov, ktorí zbierajú prvé zápasové skúseností vedie trojica trénerov Samo a Jano Katonovci a Jakub Pavlačič.
ka.

Prvé futbalové kolá
Prvé jesenné kolá začali naši
seniori žiaľ v nekompletnej zostave. Dovolenkové obdobie si
„vyžiadalo“ niekoľko absencií,
pridali sa k tomu zranenia Kukumberga, Ľ. Hodulíka a Beleša.
Tréner Gálik si musel povolať na
pomoc dorastencov. V úvodnom
jesennom kole v Jablonci podali
naši seniori dobrý výkon. Veľkou
prekážkou im bol brankár Belica,
ktorý vychytil všetky naše obrovské šance. Domácim sa podarilo
skórovať z ojedinelej šance a tak
sme z Jablonca odchádzali veľmi
sklamaní. V druhom kole sme
privítali Pezinok, ktorý je ašpirantom na prvenstvo v našej súťaži.
V rozhodujúcom prvom polčase
sme nestačili na našich hostí,
padol jediný gól stretnutia do našej brány. V druhom polčase sme
prebrali iniciatívu, ale v ten deň
nebolo hráča, ktorý by dokázal
vyrovnať. Vytúžené prvé tri body
sme dosiahli v Lamači po urputnom a hektickom zápase. V pr-

vom polčase skóroval
Kostka z pokutového
kopu.
V druhom polčase veľmi
dôležitý gól strelil Pešl.
Domáci sedem minút
pred koncom zápasu
znížili na 1:2 a o výsledok sme museli veľmi
tvrdo bojovať.
Seniori odohrali aj prvý
pohárový zápas. V tréningovom tempe porazili
Plavecký Štvrtok „B“ 8:0.
Dorastenci začali svoju
súťaž dvoma víťazstvami
nad Karlovkou 5:1 a nad
Devínskou N.V. 4:2. Pre-hrali
doma s Kostolišťom 1:3. Do
mužstva dorastencov sa vrátili
Prokeš a Štefko.
Naši starší žiaci, ktorí sa v minulej
sezóne stali víťazmi
súťaže
vstúpili do regionálnej ligy
s víťazstvom nad Karlovkou 4:0
a prehrou s Devínskou N.V. 0:2.
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Futbalový klub Tatran Stupava príjme do
svojich radov deti
narodené v roku 2002 a staršie.
Kontakt:
Jakub Pavlačič 0904 870 958

rôzne
SPOMÍNAME
Dňa 27.10.2009 uplynul rok od smrti môjho manžela, otca a dedka p. Jozefa Šveca. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Spoloèenská kronika
Narodili sa:
Nina Královičová
Michal Mackovič
Vanesa Bubničová
Eliška Mlynáriková
Vivien Jurigová
Kim Victoria Johnston
Adam Wang
Ján Totka
Filip Paľo
Liliana Vlková
Dominik Slivka
Maroš Dinga
Stanislav Turčan
Hana Pavlíková
Matej Janovický
Matúš Mezey

smútiaca rodina
SPOMÍNAME
Dňa 23.11.2009 uplynulo 5 rokov od času, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka a mamka p.
Terézia Kalivodová. Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím tichú spomienku.
manžel a syn
SPOMÍNAME
Dňa 30.11. 2009 sme si pripomenuli 6.výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, svokra a dedka p.
Jozefa Tomkoviča. S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri plamienkoch sviečok na Teba
myslíme. Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami byť, ale
zato v našich srdciach budeš stále žiť...
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami

Opustili nás:
Štefan Kavický /1950/
Miroslav Galandák /1955/
Augustín Klamík /1924/

SPOMÍNAME
Dňa 8.12.2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
p. Vladimír Schwarz. Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
manželka Eva a syn Vlado s rodinou

Agnesa Reksová /1920/
Edita Mihálková /1930/
Anna Slobodová /1919/
Bernardína Kurtanská /1933/
Stanislav Mader /1957/
Ján Štefek /1933/
Vladimír Košík /1957/
Jozef Daráš /1931/
Elena Uherčíková /1929/
Antonia Havlíková /1925/
Zosobášili sa:
Peter Žák
a Lucia Kráľová
MVDr. Robert Vetrák
a Ing. Martina Töröková
Stanislav Šimor
a Soňa Kurucová
Martin Slovák
a Lucia Ďurovičová
Peter Korenič
a Lucia Janičáková

POĎAKOVANIE
Dňa 29.10.2009 sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným manželom, otcom, dedkom, bratom, švagrom p. Stanislavom Maderom. Ďakujeme všetkým
priateľom a známym, ktorí prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ.
Smútiaca manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina

SPOMÍNAME
Dňa 14.12.2009 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko p. Ivan Hason.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka, dcéra a syn s rodinami

POĎAKOVANIE
So smútkom v srdci sme sa dňa 6.11.2009 navždy
rozlúčili s našou drahou mamou, babkou, prababkou, svokrou a tetou p. Aničkou Slobodovou.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť, ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Dňa 16. decembra si pripomenieme dvadsať rokov od
smrti nášho otca, svokra a deda pána Štefana
Neradoviča. Kto ste ho poznali venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Riadková inzercia

SPOMÍNAME
Odišla tíško ako odchádza deň a v našich srdciach
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína každý,
kto ju mal rád.
Dňa 17.12.2009 si pripomenieme 2.výročie, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka, matka a babka p. Ľubica Geržová.
S láskou spomína smútiaca rodina

 Predám Hondu Civic, rok výroby 1995 v dobrom technickom stave.
Info: 0911 656 811
 vezmen do prenájmu, prípadne odkúpim garáž v okolí Vajanského
alebo Budovateľskej ulice v Stupave. Tel.: 0911 798 523
 predám garáž na Jilemnického ul. v osobnom vlastníctve aj s pozemkom. Cena 7.000,-- €. Tel.: 0915 799 736
 predám plynový prietokový ohrievač „Mora-Top“ za 133,-- EUR/
4.000,-- Sk. Volajte na t.č. 0902 715 615
 robíte oslavu-párty? Urobím Vám domáce lokše – 1 ks á 0,27 €/ks.
Tel.: 02/65 935 818, alebo 0910 257 902

SPOMÍNAME
Dňa 18.12.2009 uplynie 25 rokov, čo nás náhle opustil p. Imrich
Kováč. S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a
venujú mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Mesto Stupava a MKIC Stupava pozývajú na
Mestský reprezentačný ples, ktorý sa koná
23. januára 2010. Rezervácia vstupeniek:
02/ 6593 4312, info@msks-stupava.sk
Viac na www.msks-stupava.sk

SPOMÍNAME
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Stupavskom cintoríne
snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len
cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišiel
si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 18.12.2009 uplynú 3 roky čo nás nečakane
opustil náš drahý syn Vladko Brezovský.
S láskou spomínajú rodičia,
brat, babky, rodina a kamaráti
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