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Pre školu vybojovali sedem tisíc eur...

Žiaci stupavskej základnej školy Andrea Vaseková, Marco Gajarský – 7.A , Andrea Slezáková – 8.A, Jozef Orth, Denisa Mikletičová, Katka
Turoková, Natália Sláčiková – 8.B, Lukáš Vtáček, Boris Kopp, Marek Holúbek – 9.A, Silvia Chymová, Mario Krajčír – 9.B, vybojovali pre svoju
školu 7 tisíc euro (210 882 Sk) viac sa dočítate na strane 14

OSPRAVEDLNENIE OZNAM
Knižnica Ruda
Ospravedlňujeme sa týmto
p. Pavlovi Mikušovi za nesprávne uvedené telefónne
číslo v Záhoráckom informatóriu 2009 na str. 18 namiesto č. 0903 778 258 má
byť správne číslo: 0903 788
258

Morica
v Stupave na Hviezdoslavovej ulici 44 Vás pozýva
na nákup knižných noviniek pre deti, vhodných
ako darček za dobré vysvedčenie.
V bohatej ponuke sú aj
knihy pre dospelých, na
príjemné čítanie počas
dovolenky.

Pochod za zdravím
MS SČK Stupava 2 organizuje v sobotu 11.júla 2009 “Pochod za zdravím”
na Vachálkov rybník. Týmto pozýva svojich členov i darcov krvi na spoločne strávené chvíle s priateľmi spojené s občerstvením. Zraz účastníkov
bude o 11,00 hod. pred Kultúrnym domom v Stupave.
výbor MS SČK Stupava 2

MKIC Stupava pripravuje súťaž vo varení guláša
v sobotu 25.7. počas Svätojakubského jarmoku.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na t. č. 02/6593 4312, info@msks-stupava.sk.

spravodajstvo

Skládka v Stupave končí 15.júla Výberové konanie pokračuje
Dňa 19.12.2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Slovenskej
inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, číslo:
10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1, ktorým sa zmenilo integrované povolenie, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke
„Stupava –Žabáreň, skládka odpadov“ tak, že sa povolila jej prevádzka do 15.7.2009. Takže na skládku do Stupavy sa bude vyvážať
odpad ešte do polovice júla. Po tomto termíne skládka ukončuje
svoju prevádzku a odpad od obyvateľov zo Stupavy sa bude vyvážať
do Zohoru na skládku spoločnosti .A.S.A. Slovensko.
Na skládku do Stupavy sa bude môcť naďalej vyvážať iba zemina,
ktorá je potrebná na prekrytie, rekultiváciu skládky. Za jej vývoz
zaplatíte 1€ /tona.
Prevádzkové hodiny na skládke v Stupave:
16. – 30. 7. 2009 pondelok – nedeľa
7:00 – 17:00 hod
od 1.8.200
pondelok - piatok
7:00 – 15:30 hod
Pri väčších množstvách vývozu – najmenej 5 nákladných áut sa od
1.8.2009 bude dať vyvážať aj v sobotu, ale iba po vzájomnej dohode
na t.č. 65934112.
Ďalej oznamujeme, že drobný stavebný odpad v množstve 1 prívesného vozíka za obdobie 1 mesiaca, budú môcť obyvatelia s trvalým
pobytom v Stupave bezplatne odovzdať v areály skládky v Stupave.
Na tento účel tam budú pristavené veľkoobjemové kontajnery.
Obyvateľ sa musí vždy na vrátnici zahlásiť a preukázať sa občianskym preukazom. Až po skontrolovaní odpadu ho bude môcť premiestniť do kontajnera.
Referát odpadového hospodárstva na MsÚ v Stupave

Poplatok za odpady
V mesiaci jún dostali obyvatelia platobné výmery za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Výška poplatku na osobu predstavuje 24,89 €
(750,- Sk). Túto výšku poplatku odsúhlasili poslanci na zasadaní mestského
zastupiteľstva v novembri 2008.
Keďže nie všetci obyvatelia sledovali
oznamy a články k tejto téme koncom
minulého roka, uverejňujeme dôvod
zvýšenia poplatku ešte raz.
Podľa § 78 ods. 2 Zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady „sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov
súvisiacich so zabezpečením zberných
nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3
alebo kilogram týchto odpadov (pri
množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak
obec zabezpečuje zhodnocovanie
týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia“.
Pri výpočte miestneho poplatku na rok
2009 sa teda vychádzalo z nasledujúcich nákladových položiek:
1. Náklady spojené so zneškodnením
odpadu a náklady spojené s poplatkom
v zmysle Zák. č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

2. Náklady spojené so zvozom odpadu
v meste Stupava prostredníctvom
oprávnenej osoby, aj z nedostupných
oblastí
3. Náklady na separovaný zber a prevádzku zberového strediska
4. Náklady z údržby mesta
5. Náklady spojené s odstraňovaním
nelegálnych skládok
6. Náklady na opravu kontajnerov
7. Náklady spojené s pristavením a odvozom veľkoobjemových kontajnerov
pre nadrozmerný komunálny odpad –
4x do roka pre obyvateľov Stupavy
8. Náklady na pristavenie a zvoz kontajnerov v záhradkárskych osadách –
10x do roka
Súčet spomínaných nákladov sa vydelí
počtom obyvateľov. Od súčtu sa odráta predpis pre právnické osoby, pretože
oni majú množstvový zber, t.j. zaplatia
za množstvo odpadu, ktorý skutočne
vyprodukujú a odrátajú sa ešte mimostupavskí záhradkári, pretože ich poplatok sa vyráta ako alikvotná časť od
poplatku obyvateľov, keďže sa nezdržujú na území Stupavy 365 dní v roku.
Náklady na zneškodňovanie, skládkovanie odpadu: Cena za skládkovanie
komunálneho odpadu na skládke
.A.S.A. Zohor spol. s r.o. je 28,215 €
(850,- Sk)/t + DPH + zákonný poplatok obci. Predpokladané množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného
z mesta Stupava v roku 2009 je 3 500
t. Zákonný poplatok obci závisí od počtu druhov odpadov, ktoré sa v meste

Komisia pre výber nového nájomcu centrálneho zdroja
vykurovania informuje o svojej činnosti.
Vážení občania Stupavy,
dovoľte, aby som Vás opäť informoval o činnosti komisie, ktorá bola
poverená uskutočniť výberové konanie na nového nájomcu centrálneho zdroja tepla. Komisia od poslednej informácie absolvovala so
záujemcami fyzickú obhliadku tepelných zariadení.
Následne mesto Stupava obdržalo písomné ponuky do l. kola výberového konania od: pána Jaromíra Koppa, Dalkie a.s., Terrmingu a.s.
Hetechu servise a.s.,Tenerga Brno a.s. a Stupavských Teplárni s.r.o.
Podmienky 1.kola a zákonom predpísané oprávnenia podľa zák. č.
657/2004 splnili iba firmy Dalkia a.s., Terrming a.s., Hetech servises,
a.s. a Tenergo Brno, a.s. Po naštudovaní predložených projektov
členmi komisie boli vyššie uvedené firmy a spoločnosť Stupavské
Teplárne s r.o. vyzvané na osobnú prezentáciu projektov, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 25. a 26.5. 2009.
Na zasadnutí komisie dňa 2.6.2009 boli na základe zhodnotenia predložených projektov, ktoré prezentovali úroveň odbornej spôsobilosti
a pripravenosti prevádzkovať TTZ Stupava, posunuté na základe hlasovania komisie do druhého kola firmy: Dalkia a.s., Terrming a.s. a Tenergo Brno a.s.
Členovia komisie na svojom zasadaní dňa 8.6.2009 dopracovali podmienky druhého kola výberového konania a požiadavky mesta Stupava do nájomnej zmluvy, ktoré je potrebné zapracovať a doplniť do
návrhov. Predloženie ponúk do druhého kola je určené na 29.6. 2009.
Komisia sa zaoberala aj veľmi citlivou skutočnosťou, že výberovým
konaním neprešli dva subjekty pochádzajúce zo Stupavy, avšak predložené návrhy bohužiaľ negarantovali odbornú spôsobilosť, schopnosť a pripravenosť na tak náročný dlhodobý projekt , akým nesporne
je prevádzka TTZ Stupava. Komisia však jednomyseľne prejavila názor, že potenciál uvedenej skupiny je vhodné využiť na kontrolnú
a dozornú funkciu v mene mesta v projekte - návrhu, ktorý bude
schválený, v ochraňovaní záujmov obyvateľov sídliska (odberateľov
tepla) pri príprave a realizácii investícií, ale hlavne pri odsúhlasovaní
ceny tepla a kvalite dodávky tepla a teplej vody.
V súčasnosti boli vybraným firmám predložené zadania do 2. kola výberového konania. V rámci predmetných zadaní boli mestom Stupava spresnené podmienky pre prípravu ponúk do 2. kola.
Mesto vyzvalo vybrané firmy, aby predložili:
spôsob zabezpečenia prevádzky tepelného zdroja
návrh investičných opatrení
podmienky prevodu majetku po ukončení prevádzky
návrh vzájomnej kooperácie s mestom Stupava
návrh zmluvy o nájme
návrh na udržanie ceny tepla a dodržanie kvality dodávky tepla a teplej vody
Komisia do 14 dní po doručení návrhov predloží MsZ vyhodnotenie 2.
kola. V rámci predmetného zadania vyhlasovateľ – mesto Stupava prijalo opatrenie v rámci ktorého je oprávnené odmietnuť všetky predložené návrhy, pokiaľ nebudú spĺňať požadované kritéria.
S pozdravom Holubek Jozef - predseda komisie
V Stupave: 9.6.2009
Stupava triedia. Zákonný poplatok obci je v prípade mesta Stupava 4,979 € (150,Sk)/t.
Celková ročná suma za zneškodnenie odpadu: 134 941,578 € (4 065 250,- Sk)
Ďalšie nákladové položky (náklady Mestského podniku technických služieb v Stupave):
- zvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu: 89 623,580 €
(2 700 000,- Sk)
- zvoz z nedostupných oblastí: 4 979,087 € (150 000,- Sk)
- separovaný zber a zberové stredisko: 69 707,229 € (2 100 000,- Sk)
- údržba mesta: 16 596,959 € (500 000,- Sk)
- odstraňovanie nelegálnych skládok: 4 979,087 € (150 000,- Sk)
- opravy kontajnerov: 1 327,756 € (40 000,- Sk)
- veľkoobjemové kontajnery – pristavenie (4x do roka), zvoz: 6 638,783 €
(200 000,- Sk)
- záhradkári: 3 983,270 € (120 000,- Sk)
Spolu: 197 835,756 € (5 960 000,- Sk)
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(dokončenie na strane 13)
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Zasadalo mestské zastupiteľstvo v Stupave
Riadne zasadanie mestského
zastupiteľstva v Stupave sa konalo vo štvrtok 28. mája. Rokovanie
otvoril primátor Ing. Ľ. Žiak, poslanci odsúhlasili program v nasledovnom rozsahu: Otvorenie,
Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, Kontrola uznesení, Čerpanie rozpočtu mesta Stupava a rozpočtových organizácií
mesta k 31. 3. 2009, Úpravy
a zmeny rozpočtu mesta Stupava v roku 2009 návrh, Úpravy
a zmeny rozpočtu MsPTS Stupava v roku 2009 návrh, Úprava finančného plánu spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA,
s.r.o. v roku 2009 návrh, Veci majetkové, Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZN č. 1/2007, ktorým
sa určuje postup poskytovania
dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
- účelnosť poskytnutia dotácií
v roku 2008, Správa o výsledku
následnej finančnej kontroly
efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole kpt. Jána Nálepku
v Stupave, Interpelácie, Rôzne,
Návrh uznesenia, Záver.
Z kontroly plnenia uznesení
MsZ 17. marca 2005 uložilo prednostovi úradu priebežne informovať MsZ o výsledkoch rokovaní
vo veci údržby, prevádzky a investícií na štátnej ceste I/2. Úloha
sa plní. Uskutočnilo sa rokovanie
za účasti zástupcov mesta, spoločnosti Strabag, a.s. a Slovenskej správy ciest, na ktorom bol
prerokovaný harmonogram realizácie asfaltového povrchu na ul.
Hviezdoslavovej v úseku od reštaurácie Albert café po vyústenie
na Devínsku cestu. Ďalšie vyhodnotenie bude predložené na MsZ
v júni.
MsZ 29. mája 2008 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. V dňoch 25. a 26.
mája 2009 sa uskutočnili prezentácie záujemcov spoločnosti,
ktoré mali záujem o prenájom
a prevádzku tepelného hospodárstva v Stupave. Prezentácie
sa zúčastnili: Dalkia, a. s., Hetech
Services, a. s., Tenergo Brno, a.
s., Termming, a.s., Stupavské teplárne, s. r. o.
Poslanec Ing. Peter Mazúr - požadoval predložiť písomnú informáciu na júnové rokovanie MsZ

o výsledku rokovania s Farským
úradom Stupava o plnení nájomných zmluvných vzťahov medzi
mestom za účelom započítania
prefinancovaných
nákladov
k plateniu nájomného. Úloha sa
plní.
Uskutočnili sa rokovania s Farským úradom za účasti primátora mesta a poslanca Františka
Lachkoviča ohľadom nájomnej
zmluvy na Základnú umeleckú
školu, ktorá je vo vlastníctve cirkvi. Boli dohodnuté podmienky
nájomnej zmluvy s dobou prenájmu na desať rokov.
Zároveň sa rokovalo o vysporiadaní záväzkov podľa výsledkov
HK, mesto investovalo 1 400 tis.
Sk. Farský úrad by uznal 700 tis.
Sk, ktorými mesto zhodnotilo
majetok Farského úradu - ZUŠ.
Na túto finančnú čiastku bude vypracovaná dohoda medzi Mestom Stupava a Farským úradom
Stupava o vzájomnom započítaní
pohľadávok.
MsZ 30. apríla 2009 uložilo prednostke úradu zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu
„Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - juh“. Úloha sa
plní. Vedúci odboru výstavby
a ŽP Ľubomír Illiť sa zúčastnil konzultácie na MVaRR SR k tomuto
projektu. Pre projekty je stanovený limit vo výške 800 tis. €. Do
projektu bude navrhnuté multifunkčné ihrisko vedľa Základnej
školy v Stupave, ktoré sa bude
nachádzať mimo areálu základnej školy. Mesto je elektronicky
objednané na odovzdanie projektu, bude odovzdaný v auguste t.r. Ďalšie vyhodnotenie úlohy
bude v júni.

ohľadne výberu prevádzkovateľa
tepelného hospodárstva v Stupave. Všetky podklady sú prístupné na nahliadnutie na mestskom úrade. Ďalšie vyhodnotenie úlohy bude predložené v júni.
MsZ 4. septembra 2008 uložilo
prednostke úradu vypracovať
projekt na ul. Štúrovu, ktorý by
mal spĺňať parametre štandardnej komunikácie určenej na premávku vozidiel do 3,5 t.
Úloha sa plní. Krajský stavebný
úrad v Bratislave určil na túto výstavbu stavebný úrad v Marianke. Stavebné povolenie na komunikáciu bude vydané v časovom horizonte dvoch mesiacov.
Ďalšie vyhodnotenie - MsZ jún
2009.
MsZ 26. marca 2008 uložilo prednostke úradu predložiť návrh
VZN o státí a parkovaní vozidiel
na území Mesta Stupava. Úloha
sa plní. Návrh nariadenia je vypracovaný mestská rada ho neodporučila predložiť na rokovanie MsZ. Mesto pozvalo spracovateľa návrhu VZN kpt. Ing.
Balúna, člena dopravnej komisie
na rokovanie. Spracovateľ predstavil koncepciu riešenia, niektoré návrhy musí komisia ešte
prediskutovať a pripraviť definitívne znenie nariadenia. Ďalšie
vyhodnotenie úlohy bude predložené v júni.
MsZ 9. októbra 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 a výstavby
MsZ. Úloha sa plní. Obhliadka
prác financovaných z eurofondov sa uskutočnila 25. 5. 2009
spolu s komisiou územného plánovania a výstavby. Odstránenie
zistených závad uplatní mesto
v zmysle zmluvných podmienok
u dodávateľa stavby. Poslanec
František Lachkovič žiadal upraviť celý asfaltový povrch cyklotrasy v zákrute Železničná, Mierová.
Prasklina na cyklotrase za nadjazdom nad diaľnicou smerom
k Vachálkovmu rybníku. Upozornil, že na ul. Krížnej bolo naprojektované odvodnenie. Ing. Ľubomír Žiak - navrhol poslancovi
stretnutie s vedúcim oddelenia
výstavby a ŽP, aby sa doplnili zistené závady. Ďalšie vyhodnotenie úlohy bude predložené v októbri t.r.
MsZ 26. februára 2009 uložilo
prednostke úradu informovať

Hodnotili čerpanie rozpočtu
Poslanci hodnotili Čerpanie rozpočtu mesta Stupava a rozpočtových organizácií mesta k 31.
marcu t.r. a predložené návrhy.
Úpravy a zmeny rozpočtu mesta
Stupava v roku 2009., Úpravy
a zmeny rozpočtu MsPTS Stupava v roku 2009, Úprava finančného plánu spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o.
v roku 2009.
Materiály prerokovala finančná
komisia a mestská rada na spoločnom rokovaní 19. mája 2009.
Závery z týchto poradných orgánov uviedol predseda finančnej
komisie Ing. Jozef Ukropec. Finančná komisia a mestská rada
odporučili mestskému zastupiteľstvu predložené úpravy a zmeny
schváliť. V materiáloch sú zapracované úpravy schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva
30. 4. 2009, úpravy vyplývajúce
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z rozpočtu MsPTS na základe
predĺženia termínu prevádzky
skládky. Podrobne rozobral kapitálové výdavky vo väzbe na
príjmové možnosti rozpočtu
mesta. Upozornil na čerpanie
rozpočtových položiek k 31. 03.
2009 a štrukturálne rozobral príjmy a výdavky bežného rozpočtu,
kapitálového rozpočtu a finančných operácií vrátane vytvorených rezerv.
Závery finančnej komisie a mestskej rady: v bežných príjmoch
prišlo k zníženiu podielovej dane
o 6 %, t.j. - 164 710,– €, k zvýšeniu príjmov zo skládky z dôvodu
predĺženia činnosti skládky do
15. júla - zvýšenie o 165 904,– €,
Granty a transfery na prenesené
kompetencie – 9 240,– €. V kapitálových príjmoch prišlo k zníženiu príjmov o 1 003 063 €, t. j. 30
218 276,– Sk (nerealizovaný odpredaj pozemkov ul. Zadná)
a zvýšeniu príjmov za projekty
z EÚ z r. 2008 o 235 386,– €.
Celkové zníženie kapitálových
príjmov predstavuje čiastku 767
677,– €. Z tohto dôvodu bol predložený návrh na zrušenie plánovaných investičných akcií: Odľahčovacia stoka Marianska ul.
(39 833,– €), Rekonštrukcia objektu DJ Ružová ul. (464 715,– €),
rekonštrukcia
komunikácie
Sládkovičova ul. (66 388,- €), rekonštrukcia komunikácie Karpatská l. (199 164,– €). Do rozpočtu
boli zaradené investičné akcie:
modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava sever 15 090,€ - výdavky prechádzajú z r.
2008. Úprava je navrhnutá na
úroveň skutočnosti I. štvrťroku
2009, výkup pozemkov vo výške
45 400,- €, projektové práce - vo
výške 43 152,- € z dôvodu vypracovania realizačného projektu
pre projekt Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - juh.
Do roku 2009 finančne prešla aj
časť nákladov na vybudovanie
kamerového systému vo výške
32.878,- €. V súvislosti s výstavbou športovej haly dorozpočtovaná čiastka 199 164,- € - to by
znamenalo, že v r. 2009 sa môže
prestavať čiastka vo výške 331
940,- € .Na základe odporúčania
finančnej komisie a mestskej
rady na rokovanie mestského
zastupiteľstva bude predložená
štúdia a cenová ponuka nového
návrhu výstavby športovej haly.
Po týchto úpravách, ktoré sú navrhnuté v rozpočte na rok 2009 je
rozpočet vyrovnaný s nulovým
prebytkom hospodárenia.

pokračovanie na strane 4

spravodajstvo

Zasadalo... dokončenie
V súvislosti s výstavbou športovej haly poslanec MVDr. Róbert
Kazarka sa zaujímal, či je výstavba haly skutočne pripravená na
realizáciu v tomto roku. Ľubomír
Illiť, vedúci odboru výstavby konštatoval, že ak budú finančné
prostriedky, treba vykonať zmenu
projektu z dôvodu zmeny typu
haly. Ak mestské zastupiteľstvo
schváli výstavbu športovej haly,
mesto vykoná všetky potrebné
kroky na jej realizáciu. Celková
investícia predstavuje finančnú
čiastku 14,5 mil. Sk. Do konca
roka 2009 by mala byť realizovaná hrubá stavba. Poslanec
František Lachkovič konštatoval,
že na rokovanie mestské zastupiteľstva mala byť prezentovaná
obrazová časť tréningovej športovej haly spolu s ponukami.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec
uviedol, že mesto vlastní športovú halu, ktorej zostatková hodnota je 7 600 tis. Sk. Navrhol jej
odpredaj za zostatkovú hodnotu
alebo dohodou za vypracovaný
znalecký posudok. Mesto by tak
získalo finančné zdroje na výstavbu športovej haly pri základnej škole.
Poslanec Branislav Ondruš apeloval na poslancov, aby podporili výstavbu športovej haly.
Riaditeľ školy predložil písomný
a obrazový materiál športovej
haly na rokovaní mestského zastupiteľstva koncom roka 2008.
Problematika bola prerokovávaná na komisii školstva, mládeže
a športu. Na komisiu boli pozývaní záujemcovia, ktorí budú využívať túto tréningovú športovú
halu. Nový projekt bol vypracovaný z iniciatívy viceprimátora p.
Karola Janatu. Na aprílovom zasadnutí komisie boli opäť prizvaní
budúci užívatelia haly. Mesto by
malo podporovať a vytvárať podmienky na športové aktivity občanov mesta, hlavne mládeže.
Zároveň upozornil na skutočnosť, že kapacity materských
škôl sú nevyhovujúce, pričom investičná akcia nadstavby MŠ Ružová je z rozpočtu vyčiarknutá.
Komisia
mládeže,
školstva
a športu odporučila nadstavbu
MŠ realizovať.
Viceprimátor Karol Janata uviedol, že tréningová športová hala
bude v centre mesta. Architektonický vzhľad je zmenený. Mesto
oslovilo architekta - arch. Hučka.
Hrubá stavba bude stáť o 4 mil.
Sk menej ako uvažoval pôvodný
návrh. K tejto alternatíve je možné pristaviť ďalšie riešenia športovej haly. Podporil možnosť odpredaja mestskej športovej haly
v parku. Navrhol podporiť výstavbu športovej haly.

Poslanec Ing. Peter Mazúr povedal, že rozpočet v kapitálových
príjmoch a s tým aj súvisiacich
výdavkov je postavený na odpredaji pozemkov ul. Zadná. Navrhol pripraviť dobudovanie kamerového systému na parkovisku
v centre mesta (cukráreň). Súhlasil s výstavbou športovej haly,
na ktorú získalo 4 mil. korún (ešte v minulom roku) z rozpočtu
ministerstva školstva, na dofinancovanie projektu treba hľadať
príjmy a súhlasil s odpredajom
mestskej športovej haly. Poslanec František Lachkovič navrhol
dorozpočtovať náklady na elektrické rozvody a rekonštrukciu
bývalej kaviarne Delta.
Do diskusie vstúpila aj občianska
návšteva - zástupkyne Materskej
školy Ružová, p. Šerešová, p.
Okoličániová. Oboznámili mestské zastupiteľstvo s havarijným
stavom pavilónu B tejto materskej školy. Nadstavba materskej
školy sa nebude realizovať, čím
sa havarijný stav tohto pavilónu
nevyrieši. Elektrické rozvody, rozvody vody sú nevyhovujúce, zateká strecha, v zimných mesiacoch nie je možné túto časť školy
vykúriť. Do takýchto priestorov
nie je možné prijať deti od 1. septembra 2009. Mesto je o tomto
stave informované. Odovzdali
zápisnicu z rady školy, v ktorej sa
hovorí o jestvujúcej situácii (plesnivé steny, zima, zapácha kanalizácia).
Poslankyňa Andrea Foltínová sa
zaujímala, či má mesto informáciu o tomto nevyhovujúcom stave. Navrhla, ak sa nebude realizovať rekonštrukcia, treba hľadať
náhradné riešenie. K tomu sa vyjadril Ľubomír Illiť - mesto informácie má,príprava stavebných
prác bude ukončená v septembri
2009, následne bude vydané stavebné povolenie. Realizácia závisí od prísunu finančných prostriedkov odpredaja ul. Zadná.
Poslanec Branislav Ondruš povedal, že ak mesto nebude mať finančné prostriedky navrhne, aby
si mesto na tento účel zobralo úver.
Občianska návšteva - Ing. Stanislav Voda k rozprave o realizácii športovej haly a informovanosti poslancov o jej riešení odporučil, aby bol vypracovaný
koncepčný návrh riešenia športovej haly tak, aby v budúcnosti
a dostatku finančných prostriedkov, bola jednoduchšie rozšírená
na multifunkčnú halu, bez rozsiahlych rekonštrukčných stavebných úprav (využitie aj na kultúrno-spoločenské akcie). Navrhol,
aby na všetky pripravované akcie
zaviazať spracovateľov jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, aby všetky písomné a
výkresové podklady predkladali

objednávateľovi aj v elektronickej
forme (nie scan dokumentov, textová časť MS Word, tabuľková
časť MS Excel, výkresová časť vo
formáte dwg – Autocad a formáte
pdf – Acrobat reader), čo umožní poslancom efektívnejšie využívať NB na rokovaniach MsZ
s elektronickou archiváciou materiálov.
Na záver diskusie Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Čerpanie rozpočtu mesta Stupava a rozpočtových organizácií
mesta k 31. 3. 2009. Mestské zastupiteľstvo schválilo: Úpravy
a zmeny rozpočtu mesta Stupava v roku 2009 podľa predloženého návrhu., Úpravy a zmeny
rozpočtu MsPTS Stupava v roku
2009 podľa predloženého návrhu. Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi mesta schváliť
úpravu finančného plánu spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. v roku 2009 na valnom zhromaždení spoločnosti.
Odznelo v diskusii
Poslanec Ján Borák podal návrh
odmontovať lavičky pri kostole
na Námestí svätej Trojice. Zdôvodnil ho tým, že sa tu pravidelne
zhromažďuje skupina ľudí, ktorí
devastujú okolie, sú v podnapitom stave. Lavičky už teraz sú tak
poškodené, že by potrebovali
vymeniť.
Poslanec Gustáv Beleš upozornil
na skutočnosť, že stavebný úrad,
vzhľadom na množstvo agendy,
ktoré spracováva, má nedostatočné personálne obsadenie.
Navrhol prijať uznesenie, ktoré
ukladá prednostke úradu prehodnotiť objem práce na stavebnom úrade. V prípade potreby
prijať nových zamestnancov.
Prednostka úradu JUDr. Elena
Jaďuďová informovala, že sa
pripravuje návrh nového organizačného poriadku. Mesto vykoná
analýzu a predloží návrh riešenia. Prvý návrh bude predložený
na rokovanie MsZ v júni 2009.
Poslanec MVDr. Róbert Kazarka
pripomenul požiadavku na nové
vozidlo pre rozvoz obedov dôchodcom. Problém riešila prednostka, jednou z možností bolo
kúpiť ojazdené vozidlo. Mesto
požiadalo SPP, a.s. o poskytnutie
daru dvoch motorových vozidiel
na rozvoz stravy a odchyt túlavých psov. Poslankyňa Andrea
Foltínová žiadala informáciu
o zjednosmernení ul. Krížnej
a žiadala predložiť poslancom
vyhodnotenie prevádzkovania
športovej haly za rok 2008.
Ľubomír Illiť - v súvislosti s informáciou na začiatku rokovania
MsZ ohľadne prípravy na obstaranie územného plánu zóny
v zmysle stavebného zákona
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uviedol texty uznesení. Odpovedal aj na otázku prevádzkovania
mestského rozhlasu, podľa výsledku revízie ústredňa je v poriadku, problematické je vonkajšie
vedenie, prípadne závady v ampliónoch.
Poslanec František Lachkovič
konštatoval, že na skládku odpadov sa nevozí žiadna zemina, čo
môže spôsobiť problém s jej prekrytím a rekultiváciou. Justín Miština, riaditeľ MsPTS Stupava informoval poslancov, že v máji
2009 bolo vyvezených na skládku 3754 ton zeminy a 1353 ton
stavebného odpadu – materiálu,
ktorým sa skládka prekrýva.
V tom čase OLO Bratislava vyviezlo na skládku 900 ton komunálneho odpadu.
Poslanec PaedDr. Milan Gramblička navrhol porovnať nákladové položky na opravu mestského rozhlasu s nákladmi na káblovú televíziu a upozornil, že
chýba dopravná značka pri výjazde na Budovateľskú ul. zo
stavby ZIPAVA.
Poslanec Branislav Ondruš informoval o rokovaní s majiteľom
zberných surovín p. Barcajom.
Je ochotný od mesta odkupovať
železný odpad. Rozšíriť separovaný zber o kovový odpad. A.S.A
by od mesta odoberala starý papier. Navrhol vypovedať zmluvu s
firmou, ktorá odoberá papier.
Poslankyňa RNDr. Darina Nemcová - upozornila na nečistotu
v meste a žiadala informáciu, ako
sa tento stav bude riešiť. Primátor
prisľúbil, že spolu s riaditeľom
MsPTS prijme opatrenia k náprave.
Viceprimátor Karol Janata upozornil na kritický stav budovy
zdravotného strediska - nevyhovujúca elektroinštalácia, vodoinštalácia a iné závady, ktoré bude
nutné v čo najkratšom čase odstrániť. Žiadal umiestniť retardér
na ul. Školskej. Upozornil na
zabrané verejné priestranstvo
v súvislosti s výstavbou bytových
domov - Zipava, žiadal vyrubiť
sankčný postih. Primátor informoval, že bol vyrubený platobný
výmer za záber verejného priestranstva. Technický stav budovy
zdravotného strediska potvrdila
aj prednostka úradu, ktorá prijala
opatrenia a bude predložená
informácia spolu s rozpočtom a návrhom riešenia.
Poslanec Ing. Peter Mazúr navrhoval nerealizovať 22 b. j., rokovať so ZIPP Bratislava, doriešiť
prepoj ulíc Zdravotnícka - Vajanského. Zvyšok tohto územia
zrekonštruovať na verejnú zeleň,
športovisko a detské ihrisko.

/podľa msz/

rôzne

Mestský kamerový systém v prevádzke
Nastupujúca demokracia vyvolaná zmenou spoločensko-politických
pomerov, ktoré sa odohrali v závere roka 1989, priniesla so sebou aj
veľký nárast nežiaducich javov, akými sú páchanie trestnej činnosti,
vandalizmus, drogy, zníženie mravnosti a podobne. Sprievodným javom kriminality je rastúci strach občanov, zníženie pocitu ich bezpečnosti a ich vyššia tolerancia k porušovaniu zákonnosti (nevšímavosť).
Negatívnym javom, ktoré so sebou demokracia priniesla, musí spoločnosť čeliť vhodnými prostriedkami a opatreniami. Jedným z účinných prostriedkov, ktorým je možné nežiaduce javy potlačiť, je využívanie mestských kamerových systémov, ktoré nepretržite monitorujú
významné časti obcí a miest. Záznamy z kamier slúžia k objasňovaniu spáchaných trestných činov a majú preventívnu účinnosť.
Dňa 1.4.2009 Mesto Stupava uviedlo do prevádzky mestský kamerový systém a rozšírilo tak rodinu obcí a miest, ktoré tieto systémy s úspechom využívajú. Kamerový systém v nepretržitej, 24 hodinovej
prevádzke, monitoruje centrálnu - revitalizovanú oblasť mesta. Obraz
z jednotlivých kamier je kontinuálne zaznamenávaný na archívne médium, aby sa následne dal použiť, ako dôkazový prostriedok. Základným cieľom kamerového systému je:
- zabezpečiť ochranu osôb a majetku
- znížiť vandalizmus
- zlepšiť verejný poriadok a čistotu mesta
- obmedziť konzumáciu alkoholu a šírenie drog na verejných priestranstvách
- kontrolovať dopravnú situáciu
- poskytovať polícii operatívne informácie na vykovanie potrebných
opatrení/zásahov a objasňovanie spáchaných trestných činov.
Kamerový systém centrálnej časti mesta má inštalovaných 5 kamier,
ktorých rozmiestnenie je na obrázku č. 1. Inštalovanými kamerami je

monitorovaná Hlavná ulica, časť Mlynskej ulice, Námestie sv. Trojice
a časť ulice Slovenskej. Inštalované sú citlivé kamery, ktoré dokážu
nasnímať napríklad číslo auta, alebo detail tváre na veľkú vzdialenosť.
Na obrázku č. 2 je monitorovacie pracovisko kamerového systému
s nepretržitou 24 hodinovou službou. I napriek krátkej prevádzke, kamerový systém začal prinášať svoje ovocie.
Z hľadiska príslušných predpisov, záznamy z kamier nesmú byť po-

UPOZORNENIE
Mestský úrad v Stupave upozorňuje občanov, aby si prekontrolovali výšku splátok
v platobných výmeroch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pri ich spracovaní prišlo k programovej
chybe pri určení ich správnej výšky. Celková
suma k úhrade je však správna, ako aj údaj
na zloženke.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
MsÚ Stupava
ref. ekonomického oddelenia

skytnuté občanom, ale len pre služobné potreby polície a orgánov
činných v trestnom konaní.

Postupne, ako budú získané skúsenosti s prevádzkovaním tohto systému, má mesto záujem rozširovať tento systém aj do ďalších kľúčových oblastí mesta. Za týmto účelom, je v súčasnej dobe spracovávaný materiál „Analýza súčasného stavu realizovaného kamerového
systému a koncepcia jeho rozvoja“. Po dopracovaní materiálu, bude
tento predložený MsZ k posúdeniu a rozhodnutiu o postupe realizácie navrhnutých opatrení. Základ, ktorý bol realizovaný, stál mestskú
pokladnicu cca 62.700 € (cca 1.890.000,- Sk).
Bolo by vhodné, keby občania vyjadrili svoj názor na realizovaný kamerový systém a dali podnety, do ktorých oblastí by mal byť rozšírený. Je pochopiteľné, že z hľadiska finančných nákladov realizácie
a následného prevádzkovania kamerového systému, nebude možné
pokryť celú Stupavu. Dá sa predpokladať, že rozšírenie by malo byť
smerované do oblasti Mestského kultúrneho a informačného centra,
Zámockého parku, Autobusovej stanice, Základnej školy a pod. Za
zmienku stojí aj prípadné použitie mobilnej kamery (kamier), ktorá by
dočasne, podľa konkrétnej situácie, bola umiestnená do rizikovej
oblastí.
Vaše názory/podnety na mestský kamerový systém môžete napísať
prostredníctvom diskusného fóra, ktoré je zriadené na WEB stránkach: www.stupava.sk, www.mojastupava.sk, www.pourart.sk.
Po prečítaní tohto článku by bolo vhodné, aby rodičia a starí rodičia,
upozornili svoje ratolesti na existenciu kamerového systému a z toho
vyplývajúce možné dôsledky pre nespratníkov.
Autor príspevku: Ing. Stanislav Voda

Začala sa výstavba križovatky
diaľnic D2 a D4 Stupava juh
Bratislava 20. mája (TASR) - Poklopaním základného kameňa sa začala výstavba diaľničného úseku - križovatka diaľnic D2 a D4 Stupava, juh. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., realizátorom združenie spoločností Strabag, a. s., a Doprastav, a. s.
Podľa generálneho riaditeľa NDS Igora Chomu dĺžka stavby je 3200
metrov a vyžiada si náklady 20,4 milióna eur (614,57 milióna Sk).
Všetky financie pôjdu zo štátneho rozpočtu. Stavbu by mali zhotovitelia dokončiť za 24 mesiacov.
Ako zdôraznil Choma, hoci stavba nepatrí k tzv. veľkým, čo sa týka
stavebných výkonov, zaraďuje sa medzi ne svojím významom. Bude
súčasťou bratislavského diaľničného obchvatu a napomôže plynulosti
dopravy. V rámci úseku pribudne 6 mostov s celkovou dĺžkou 279
metrov a na úseku budú tri križovatky.
Na slávnostnom akte sa zúčastnili primátor mesta Stupava Ing. Ľ.
Žiak, prednostka MsÚ JUDr. E. Jaďuďová, vedúci odboru výstavby
a živ. prostredia Ľ. Illiť a predseda dopravnej komisie MsZ v Stupave
Dr. Milan Gramblička.
(prevzaté -tasr-)
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Boli sme v Ivančiciach
MKIC v Stupave pripravilo zájazd pre občanov Stupavy do družobného mesta Ivančice v Českej republike, ktoré leží v blízkosti Brna. Stupava má dlhoročnú družbu s týmto mestom, ktoré má charakteristické oslavy – Slávnosti chřestu – po našom špargľa.
Celkom zaplnený autobus sa pohol v sobotu 23.mája smerom do
„Česka“. Po diaľnici cesta rýchlo ubehla a prvá zastávka bola obec
Dolní Kounice, kde sme navštívili Kláštor Rosa Coeli.
Je to jeden z najstarších hradov v Čechách, kláštor založený v 12. storočí, bol neskoršie prestavaný na gotický hrad, ktorý sa postupne
zmenil na významnú moravskú pevnosť. Dnes ho vlastní súkromná firma, ktorá ho začala za pomoci pamiatkových orgánov a ďalších inštitúcií rozsiahle opravovať.
Kláštor je v rekonštrukcii, ale i počas prác je prístupný verejnosti Je to
pomerne veľký objekt, jeho oprava bude ešte dlho trvať, ale je vidieť
že sú prostriedky na jeho opravu. Po prehliadke kláštora-hradu sme
navštívili v tej istej obci židovskú synagógu.
Synagóga bola postavená v polovici 17. storočia, kedy bola v obci
asi 1/4 obyvateľov Židov. Po období II.svetovej vojny bola používaná
na skladovanie, v rokoch 1988 až 2004 bola obnovená, je tam stála
múzejná expozícia venovaná histórii a pamiatkam židovskej obce.
Po dobrom obede, ktorý sme absolvovali tiež v Dolních Kounicích
sme sa presunuli do 10 km vzdialených Ivančíc.
Ivančice patria medzi najstaršie mesto na Morave, počtom obyvateľov
(registrovaných) sú o cca 1000 obyvateľov väčšie než Stupava, ale na
architektúre mesta vidieť bohatú históriu, ktorú mesto prežilo. Námestiu dominuje gotický kostol s hranolovitou vežou, je tam viac historických domov.

zeum vystavuje.
Zaujímavé bolo niekoľko stretnutí s ľuďmi, presvedčili sme sa o hlbokej náklonnosti k Slovákom i k Stupave. Tak napr. prihovoril sa nám
starší pán a spomínal ako jazdil do Stupavy pre cement, že tam chodil
radšej ako do moravských cementární. Veľmi zaujímavú debatu sme
mali v múzeu s pánom Peškom, ktorý sa zaoberá regionálnou históriou a hasičstvom. Došlo až k tomu, že sme z múzea utekali do mestskej hasičskej zbrojnice, kde majú vystavenú hasičskú prilbu so štítkom Stupava. (Doma sme zistili, že pochádza z obdobia dvadsiatych
rokov minulého storočia a na fotografiách z roku 1930 – z osláv 50.
výročia založenia hasičského zboru v Stupave, majú takéto prilby.)
Ako sme zbežne zisťovali v Stupave takúto prilbu nemáme!
Návšteva v Ivančiach zorganizovaná MKIC v Stupave mala kladnú
odozvu medzi ľuďmi, ktorí sa zájazdu zúčastnili, bola dobre zorganizovaná a pripravený program návštevníkov uspokojil.
Čo sme si odniesli zo zájazdu - okrem „chřestu“?
Presvedčili sme sa, že dá sa veľa spraviť, o čom svedčili opravy hradu
a židovskej synagógy v Dolních Kounicích. Len sa musí za vecami
chodiť, hľadať všetky možnosti ako sa to dá a nie opačne.
V Ivančiciach sme videli, že „radní města “ sa starajú i o také veci,
ktoré nie sú príliš ekonomicky efektívne – myslím múzeum, ktoré však
majú veľký význam pre kultúru v meste. Nám sa v tomto smere príliš
nedarí.
K židovskej synagóge v Stupave - už sa veci pohli k lepšiemu, je čiastočne obnovená, bolo by potrebné v tom pokračovať a vdýchnuť do
nej život - čo sa už tiež začína. Na to treba asi spojiť sily.
Ešte jedna poznámka - k hasičom. Nehovorím o tom čo je v Ivančiciach , ale o tom, že u nás je hasičský zbor na nule a pripomínam, že
v budúcom roku bude 130 rokov od jeho založenia. Budeme schopní pripraviť niečo k takejto udalosti?
S. Prokeš, účastník zájazdu

Deň detí netradične
Dňa 29. mája pripravila tanečná skupina Eliah a skupina historického šermu Ursus, netradičný Deň detí, pre žiakov ZŠ kpt. J. Nálepku.
Neboli to súťaže, alebo loptové hry, či hľadanie pokladu, ale potulky
historickou Stupavou.
Na prvom stanovišti, ktorým bola Rímska stanica, sa deti dozvedeli
niečo o našich predkoch, ktorí už na prelome letopočtov obývali územie dnešnej Stupavy.
Na Námestí sv. Trojice, ktoré bolo druhým stanovišťom, rozprávali
deťom mešťania históriu rímsko – katolíckeho chrámu sv. Štefana
uhorského kráľa. Deti sa stretli aj s rytierom, ktorému meštiačky pomáhali obliecť ťažké brnenie. Po výstrele z dobovej zbrane sa deti presunuli na tretie stanovište, do Zámockého parku.
Na mestskej radnici sme boli privítaní a ponúkli nás malým občerstvením, zákuskami a kávou. Po tomto občerstvení bol individuálny
program na námestí a okolitých uliciach. Samotné slávnosti majú
kultúrnu časť a komerčnú. Je to podobné ako naše „slávnosti zelá“
Na námestí bolo postavené pódium s kultúrnym programom, bolo
tam veľa stánkov s predajom rôznych predmetov, občerstvenia na
jedenie i pitie.
Informovali sme sa o pestovaní plodiny, kvôli ktorej sa oslavy konajú
- o špargli. Dostali sme odpoveď, že túto momentálne pestujú súkromníci len v malom množstve, pre väčšiu spotrebu dovážajú špargľu z Veľkých Levár, teda slovenskú.
V jednom historickom dome na námestí je umiestnené múzeum, ktoré patrí MKIC a je v ňom umiestnená stála výstava ivančického rodáka Vladimíra Menšíka a Pamätník Alfonsa Muchu.
Prezreli sme si obidve expozície a možno povedať, že sme im závideli
múzeum ako také. (Nám sa v Stupave nedarí zriadiť múzeum, nemáme na to prostriedky.) V expozícii Vl. Menšíka sme si pripomenuli tohoto ivančického rodáka, jeho úlohy najmä v zábavných filmoch a televíznych programoch. Expozícia je veľmi pekná a jeho rodáci sú na
neho veľmi hrdí.
Alfons Mucha sa narodil v roku 1860 v Ivančiciach, zomrel v Prahe
v roku 1939. S jeho životopisom a dielom nás s nadšením oboznámila pracovníčka múzea, je známy najmä historickým cyklom Slovanská
epopeja. Vo viacerých miestnostiach sú uložené exponáty, škice, prípravné štúdie, menšie diela, jeho korešpodencia s rodákmi v Ivančiciach. Možno len skonštatovať, že návšteva múzea by si žiadala dlhší
čas , počas nášej návštevy sme nestačili vychutnať všetko to, čo mú-

Pod platanmi pri jazierku sa deti stretli s grófom Pálffym, ktorý bol
na svojej tradičnej rannej prechádzke so svojim služobníctvom. Veľmi
hrdo rozprával o tom, ako zrekonštruoval pôvodné šľachtické sídlo na
opevnený kaštieľ a dal mu tak podobu, akú poznáme dnes.
Poslednou zastávkou putovania po Stupave, bol amfiteáter Borník,
kde na deti čakal pestrý program. Po „vybláznení “ sa na lúčke vystúpila skupina historického šermu Ursus so svojim veselým divadlom
s názvom „Lov na divé prasa“. Po šermiaroch sa predstavila tanečná
skupina Eliah, ktorá svojim tancom potešila najmä pánov učiteľov.
Mladšie dievčatá z tanečnej školy zatancovali svojim spolužiakom, no
potom všetkých pozvali na pódium. Do výuky írskych tancov sa zapojili aj pani učiteľky, ktoré s úsmevom na tvári zvládali náročné krokové
variácie.
Na záver vystúpila mladá, ale veľmi talentovaná hudobná skupina
Paronymia, ktorá síce s históriou Stupavy nemá nič spoločné, ale
s budúcnosťou určite áno.
J.V.
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Brána
do neznáma
/literárna práca Jakuba Lukáča zo Stupavy/
„Jakub, poď so mnou nazbierať drevo na oheň“, povedal mi otec jedného dňa na súmraku. „Veď nechceme večer zmrznúť, no nie?“. „No
dobre,“ neochotne som zašomral a začal si obliekať šuštiakovú bundu a teplú čiapku. „Myslíš, že budú huby?“ opýtal som sa svojho otca.
„Mali by byť,“ odpovedal, „veď je vlhko a dnes doobeda a poobede
bolo teplo. Uvidíme!“ dopovedal otec.
„Ahojte!“ pozdravil som mamu, sestru a mladšieho brata. „Ahojte,“ pozdravil ich aj otec, „hneď sa vrátime,“ a vykročili k lesu. Šiel som za ním.
V lese už bola takmer tma. „Jakub, poď za mnou,“ popohnal ma otec,
lebo som zaostával a obzeral sa na všetky strany. Vykročil som rezkejšie a snažil sa nevšímať si stále sa zväčšujúce žlté svetlo pred
sebou. Keď už bolo také veľké, že sa nedalo nevšimnúť si ho, spýtal
som sa otca, či nevidí nejaké svetlo.
„Nie, prečo sa pýtaš?” Odpovedal mi. „Len tak,“ zamrmlal som a išiel
ďalej. Keď už bolo svetlo také veľké ako ja, zistil som, že je to akási
Brána. S údivom som zastavil. „Čo je to, Jakub?“ spýtal sa ma tatino.
„Nič,“ zašomral som stále udivenejší a vykročil som do Brány.
Ocitol som sa úplne inde. Stál som pred lesom. Veľmi zaujímavým
lesom. Vyzeral ako zo zlata vďaka svetlu vychádzajúceho slnka. Nebol to hustý les, a preto tam prenikalo svetlo. Ohromený som doň
vkročil. Začul som rozhovor, ale nevidel som žiadnych ľudí. Kto to
môže rozprávať? Rozmýšľal som. Odrazu predo mňa skočila veverička. „Pi-pi-pi-píí, pi-pi-éé? Pi, pi, pi“ zapišťala. Od prekvapenia som takmer zamdlel. Odkedy veveričky pištia a pípajú? Zrazu ako blesk z jasného neba stála predo mnou druhá, ale oveľa väčšia veverička. „Prepáčte miii, jeeej nezdvorilosť, alee, ééé, pi, pí, pí.“ pozerala na malú
veveričku prísne. Tá sa akoby zmenšila. „Jeee ešteee malááá aaa
nevieee, čo hovoriíí. Ešteé raz prepáčtééé, veverička sa mi uklonika a
vzápätí zmizla so svojou dcérou v húštine.
Tak to bol šok! Zviera, čo rozpráva?! To mi nikto neuverí. Pokračoval
som /keď som sa spamätal/ v ceste ďalej do lesa. Nemusel som dlho
čakať a uvidel som ďalšie zviera. Tentoraz medveďa. „Dobrý deň,“
pozdravil hrubým hlasom smutne. Už som si trochu zvykol na hovoriace zvieratá, tak som odpovedal: „Čo tak smutne, pán Medveď?“
„Ale, v tomto lese vyčíňa pytliak,“ povedal ešte smutnejším hlasom,
„a robí tu neporiadok, chystá na nás pasce. Už chytil môjho kamaráta srnca Bela. Pozajtra ho má upiecť,“ medveď vydával zvuky podobné plaču. „A kde ten pytliak býva? Možno by som Belovi vedel pomôcť.“ „Býva,“ odpovedal medveď zadúšajúc sa plačom, „iba kúsok
na západ.“ „Ďakujem,“ poďakoval som sa mu.
Medveď odišiel do svojho brloha a ja som sa vybral za pytliakom. Po
takej polhodine cesty som zbadal chatrč. Ale nebola polorozpadnutná, naopak, bola v dobrom stave. Radšej som zatiaľ zostal v kríkoch.
Mal by som k nemu prísť v noci, premýšľal som, mal by spať.
Počkal som do noci a keď zhasli lampy, prišiel som ku dverám. Skúsil
som, či je zamknuté. Nebolo. Otvoril som teda čo najtichšie dvere.
Našťastie sa pytliak nezobudil. Vnútri bol nepriadok. Rozhádzané knihy, otvorená skriňa, puška hodená na zemi... Na úplnom konci izby
bola klietka a v nej Belo. V tme som dobre nevidel, ako vyzerá, ale všimol som si biele bodky po celom ľavom boku. Pristúpil som ku klietke. Belo spal.
„Belo, zobuď sa, idem ťa zachrániť,“ zašepkal som do ticha. Belo sa
nehlučne zobudil. „Kto je to?“ tichúčko sa ma spýtal. „Som kamarát
pána Medveďa,“ odvetil som „je klietka zamknutá?“ „Nie, nie je. Nebojí sa, že otvorím. Nedokážem to!“ povzdychol si Belo. Opatrne som
otváral dvierka, ale aj tak zavŕzgali.
„Héj, čo sa to tu robí?“ zakričal rozospatý pytliak. Vošiel do izby
a zbadal, ako s Belom mizneme vo dverách. „Ja ti dám , ty chlapčisko
jedno, ukradnúť mi jedlo!“ vrieskal ako zmyslov zbavený a vytrielil
z chatrče. Ale my sme sa rýchlo vzďaľovali. Pytliak bol rozospatý
a zakopol takmer o každý koreň v lese a padal ako podťatý. Nakoniec
sme už len z diaľky začuli: „Veď ja ti to ešte spočítam!“
Na druhý deň ráno mi Belo ukázal brloh pána Medveďa. Radostne sa
zvítali. Ale pán Medveď nezabudol ani na mňa. „Ďakujem ti veľmi
pekne, nechcel by sa už vrátiť späť cez Bránu?“
„Áno, rád,“ až teraz som si spomenul na bránu, na otca a vlastne
všetko, čo som poznal pred Bránou, „ukážete mi cestu?“ „Samozrejme, ozvalo sa naraz dvoje zvieracích úst.
Sotva som sa dotkol kľučky, ocitol som sa v inom svete. „Jakub, no
čo stojíš, ponáhľaj sa,“ volal otec.
Ani som sa nestihol rozlúčiť.
Jakub Lukáč, V.A. 11 rokov, ZŠ kpt.J.Nálepku Stupava

Vyhodnotili literárnu súťaž
Príroda je život pre každého
Zo ZŠ okresu Malacky a ZŠ SNP Sučany do literárnej súťaže, ktorú
vyhlasujeme na počesť spisovateľa, národného umelca Ruda Morica,
poslali práce svojich žiakov tieto ZŠ: Láb, Lozorno, Malacky /len 1
škola/, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Stupava, Sučany, Veľké Leváre,
Závod a Zohor. Porota v zložení: Mgr. Eva Hornišová – redaktorka časopisu Superohník, p.Marta Šurinová – redakcia časopisu Slniečko,
vyhodnotila literárne práce a vybrala z 51 prác 10, ktoré boli ocenené
knižnými darmi a Zborníčkom víťazných literárnych prác. Zborníček
každoročne vydáva MKIC Stupava.
Vyhodnotenie literárnej súťaže a Zborníček sme poslali všetkým
školám, ktorým sme posielali propozície súťaže.
Ocenené práce žiakov: Nespať pre čisté Malacky – Kristína Dobrocká, 11 rokov, ZŠ Dr.Dérera Malacky, Môj najkrajší zážitok v prírode –
Dominika Horáková, 11 rokov, ZŠ Zohor, Môj najkrajší zážitok z prírody – Michaela Petrovičová, 14 rokov, ZŠ Veľké Leváre, Kozy – Eva
Cibáková, 14 rokov, ZŠ SNP Sučany, Brána do neznáma – Jakub Lukáč, 11 rokov, ZŠ kpt. J. Nálepku Stupava, Príroda – Barbora Klasová,
14 rokov, ZŠ Láb, Pomoc v núdzi – Pavlína Kákonyiová, 14 rokov, ZŠ
Rohožník, Zážitok z Tatier – Ivana Studeničová, 14 rokov, ZŠ a MŠ Závod, Putovanie lesom – Dominika Sedláková, 12 rokov, ZŠ Láb, Jarná
vôňa – Daniel Izakovič, 13 rokov, ZŠ a MŠ Závod
Oceneným žiakom blahoželáme a aj ostatným, ktorí sa do literárnej
súťaže zapojili želáme veľa tvorivých síl a chuť zúčastniť sa súťaže aj
v budúcom roku.
Ďakujeme tiež za spoluprácu učiteľom škôl, ktoré sa do súťaže zapojili a porote, ktorá literárne práce hodnotila.
Z.O.

Kráľ detských čitateľov Stupavy 2009
V nedeľu 24. mája 2009 o 15,00 hod. sa v MKIC Stupava stretli finalisti súťaže o Kráľa detských čitateľov, ich rodičia, súrodenci aj starí rodičia, aby sa zúčastnili slávnostnej korunovácie nového kráľa čitateľov.
Do finále sa prebojovali cez 3 súťažné kolá, títo žiaci:
zo 4.A triedy - Zuzana Veselá, Vladimíra Zubová, Jakub Gašparík
zo 4.B triedy – Soňa Belošicová, Natália Darášová, Kristína Rafajová,
Matej Hason
zo 4.C triedy – Silvia Lenerová
z 5.A triedy – Simona Belošičová, Simona Likierová, Jakub Lukáč
z 5.B triedy – Lenka Baloghová, Dominika Gabrišová, Monika
Jerigová, Michaela Košutová, Hanka Veselá, Martin Sečkár
z 5.C triedy - Tereza Bašteková, Denisa Beloritová, Kristína
Kamrlová, Barbora Kubovičová, Richard Frimmer
Zo všetkých finalistov najviac bodov získala a Kráľovnou detských
čitateľov Stupavy pre rok 2009 sa stala žiačka 5.B triedy Lenka
Baloghová.

Pre všetky deti bolo pripravené malé občerstvenie, knižné darčeky
s venovaním a diplom za účasť v súťaži. Na tomto peknom popoludní sa zúčastnila aj zástupkyňa I. stupňa ZŠ p. Klasová a primátor mesta Stupava Ing. Žiak, ktorý venoval za mesto Stupava Lenke Baloghovej hodinky. Knižné darčeky a občerstvenie pre deti poskytlo MKIC
a na tortu pre Kráľovnú Lenku sponzorsky prispela Cukráreň Kvartet.
Z.O.
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Dyslektik neznamená hlupák
Možno to taktiež dôverne poznáte. Napriek krásnym vetám, ktoré čítate v študijnom pláne svojho dieťaťa, Realita je taká, že jeho hendikep v škole nikoho nezaujíma. Dylektik, dysgrafik, či majiteľ inej podobnej poruchy? Pre mnohých proste hlupák, ktorý pomaly číta a ešte pomalšie chápe.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizovalo Materské centrum Fifidlo v spolupráci s MKIC Stupava dňa 31. 5. 2009 akciu MDD
– Čarovný deň. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sme museli podujatie preložiť z Amfiteátra Borník do interiéru MKIC. Sme veľmi radi,
že táto skutočnosť návštevníkov neodradila a mohli sme sa tešiť veľkému množstvu účastníkov.
Pre deti bolo nachystané divadlo Happy s predstavením Dráčik Ohniváčik, Čarovný les plný prekvapení, rozprávkových postáv, hier, súťaží
a odmien, tvorivé dielne, v hudobno – tanečnej zóne pod taktovkou
Snehulienky hry, piesne, tanec a diskotéka, v zóne s pokladmi prezentácie firiem ponúkajúcich tovar pre deti.
Bohatý program a rôznorodosť jednotlivých aktivít uspokojili snáď aj
najnáročnejších účastníkov, preto chceme touto cestou poďakovať
všetkým, s pomocou ktorých sme mohli Čarovný deň zrealizovať.
Akcia sa konala vďaka finančnej podpore z nadačného fondu T –
Mobile Slovensko, a.s., v Nadácii Pontis. Akciu mediálne podporili
regionálny týždenník Malacko a mesačník Podpajštúnske zvesti. Za
pomoc pri realizácii ďakujeme OZ Pohodka, štúdiu V&M image
graphic studio, za materiálnu pomoc firme Hamé Stupava. Rovnako
ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí na akcii spolupracovali.
V mene detí ešte raz všetkým ďakujeme.

POĎME SPOLU VYČISTIŤ PARK II.
Už po druhýkrát sa uskutočnila brigáda na vyčistenie parku v Stupave
v sobotu 23.5.2009. Čistenie parku zorganizovalo občianske združenie ENVIROSVET spolu s Mestom Stupava. Tak ako minulý rok sme
sa stretli pri jazierku, kde sa začalo naše zbieranie odpadkov. V parku
sme vyzbierali veľké množstvo plastových fliaš, skla a dokonca aj nejaké oblečenie.
Zbierania odpadkov sa, na naše prekvapenie, zúčastnilo málo obyvateľov vzhľadom na mesto s takým veľkým počtom obyvateľov. Napriek tomu sa nám podarilo vyčistiť celý Zámocký park a tak spríjemniť prechádzky v čistom prostredí ostatným obyvateľom. Po dobre vykonanej práci sme sa posilnili dobrým gulášom, ktorý pre nás navarili v neďalekom domove dôchodcov.
Ďakujeme všetkým od malých až po veľkých, ktorí sa zúčastnili čistenia parku. Dúfame, že čistota v parku vydrží čo najdlhšie a že o rok
nás bude viac...

Je to ako začarovaný kruh. Vaše
dieťa sa doma učí dlhé hodiny,
avšak výsledky v škole tomu rozhodne nezodpovedajú. Akoby
vôbec nechápalo čo číta a niežeby ešte aj dokázalo text niekomu
pretlmočiť. Nakoniec vám nezostane nič iné, než denne naštudovať niekoľko predmetov a znovu ich dieťaťu vysvetliť. Ak trénujete na pozíciu učiteľa základnej
školy, nie je to na škodu. Ak sú
však vaše ambície trochu iné,
zrejme vás niekoľkohodinová
denná strata nadšením nenaplňuje...
Zázrak? Asi áno...
„Čo som v škole nepochopil za
päť hodín, aj keď som popísal 15
stránok, pochopil som v BASICu
za desať minút. (Popísal som len
2 riadky),“ hovorí štrnásťročný
študent.
„Miško je ťažký dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik s diagnózou
LMD. Ťažko sa sústreďuje a trpí
poruchou chovania. Vyskúšali
sme všetky možné prostriedky
–terapia, domáci učiteľ atď. – bohužiaľ so slabým výsledkom.
Objavili sme BASIC a učiteľku,
ktorá má výnimočné schopnosti.
A naraz sa stal zázrak. Počas letného intenzívneho kurzu sa Miško zlepšil zázračne: plynulo číta,
v písaní používa diakritiku, na
ktorú predtým zabúdal. Najväčšiu radosť mi urobil, keď som ho
našla cca po 2 týždňoch doma
s knižkou a prelúskal prvých 30
strán. Teraz vidím syna spokojného a šťastného. Ďakujeme!“
hovorí mamina.
Desiatky stránok popísaných
odozvami rodičov som čítala ako
v snoch. Že by naozaj existovala

Za Envirosvet Mgr. Martina Rakovanová
Za Mesto Stupava Ing. Ľubica Konswaldová
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alternatíva denného únavného
doučovania? Znie to ako zázrak.
Rozhodne po tých rokoch, čo
doma bojujeme s poruchou učenia.
Usmievavá lektorka mi vysvetľuje, že Študijné centrum BASIC,
n.o. (www.centrumbasic.sk) pomáha deťom a študentom rôzneho veku zvládnuť problémy s čítaním, písaním a učením pomocou špecializovaného individuálneho doučovania.
Šanca pre každého
Na základe dosiahnutých výsledkov sa zdá, že aj tieto deti majú
šancu zaradiť sa medzi úspešných študentov a zaistiť si tak
uplatnenie v živote. Študijné centrum BASIC vo svojom programe
využíva špeciálnu študijnú technológiu, ktorá odhaľuje konkrétne prekážky, na ktoré môže študent počas štúdia naraziť a naučí
ho, ako ich zvládnuť. Nie je náhodou, že študijnú technológiu
vymyslel človek, ktorý ju potreboval každý deň. Bol to filozof,
vedec, spisovateľ a cestovateľ
pán L. Ron Hubbard. Na základe
výsledkov z použitia tejto technológie založili vysokoškolskí profesori v USA pred 32 rokmi neziskovú organizáciu s menom Aplikovaná Scholastika™ (v preklade: Praktický vzdelávací systém).
V rámci Aplikovanej Scholastiky
v súčasnosti používajú túto technológiu vo viac ako 600 školách
a vzdelávacích organizáciách po
celom svete.
Študijné centrum BASIC funguje
aj počas leta. Vtedy deti chodia
intenzívne jeden alebo dva týždne.
Iva Nováková

rôzne

Poďakovanie darcom krvi

DENNÝ EKOTÁBOR

Dňa 20.júna 2009 o 14,00 hod. sa uskutočnil v sobášnej sieni MsÚ v
Stupave slávnostný zápis do pamätnej knihy ocenených darcov krvi.
Podujatie sa konalo pri príležitosti 90-teho výročia založenia organizácie Červeného kríža v Stupave. Zápis darcov krvi bol vyjadrením
uznania a úcty ľuďom, ktorí neváhajú pomáhať iným v ťažkých životných situáciách. MS SČK Stupava I a Stupava II. ďakujú touto cestou primátorovi mesta Ing.Ľubomírovi Žiakovi a pracovníčkam MsÚ
za krásne vyzdobenú sálu a pripravené bohaté občerstvenie o ktoré
sa postaral p.Roman Bubnič. Taktiež ďakujeme p.Ľudmile Mózovej
za fotografie, ktoré nám pripomenú tieto slávnostné okamihy.
-vig, tur-

13.7.-17.7.2009 a 17.8.-21.8.2009
.....pre všetky deti vo veku od 7 do 13 rokov, ktoré majú rady
prírodu a chcú s nami zažiť týždeň plný dobrodružstva a ekohier.....
Cena tábora je 60 €
Každým dňom niečo nové :)
...druhová rozmanitosť parku...
...bylinkový deň...
...návšteva gazdovského dvora...
...indiánsky deň...
...ekoolympiáda a ekokarneval...

Zápis do pamätnej knihy na MsÚ Stupava
k 90.výročiu založenia SČK

...v cene je zahrnutá strava, pitný režim, poistenie, zdravotník,
ceny do ekoolympiády a ekokarnevalu, návšteva gazdovského
dvora, opekačky, indiánska dedinka, odborní lektori
počas celého tábora...

MS SČK Stupava I – ocenení darcovia krvi
Diamantová Jánskeho plaketa: Gajdošík Stanislav, Veselý Milan.
Zlatá Jánskeho plaketa: Horecký Peter, Lešková Lýdia,,
Macejáková Soňa, Mlynárik Miloš, Moravčíková Eva, Puškárová Libuša, Schvarcz Vladimír, Schwarczová Eva, Slezáková Štefánia,
Ševčíková Jarmila, Škrovan Zdeno, Šmidovič František, Trvalík Vik-

organizuje
Envirosvet a MKIC Stupava
Prihlásiť sa môžete najneskôr týždeň pred nástupom do tábora
(kapacita tábora je 20 detí)
KONTAKT: Mgr.Kristína Kopáčová 0903 394 996,
kopacova@envirosvet.sk
www.envirosvet.sk

Deň matiek v Kaštieli
Dňa 12.5.2009 sa v priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ (od 1.4.2009 je platný nový názov – pozn. autora) v Stupave konala oslava pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Celý
program s pomocou personálu pripravil a odmoderoval klient zariadenia pán Oldrich Zemánek, ktorý doň vniesol jemný humor a zabavil a svojím vyznaním mamičkám i rozcítil nielen svojich kamarátov,
ale aj všetkých hostí. Do programu prispela ako zvyčajne Základná
umelecká škola v Stupave pod vedením pani učiteľky Editky Gerbocovej. Vystúpili a príjemnou hudbou zaplnili sálu Barborka Horanová
a Martinka Mongensternová (obe sólový spev), Lukáš Polák ml. (trúbka), Vladimír Kopp a Bedřich Vavřena (obaja saxofón). Svojou hrou
prispeli a dokázali, že sú pedagógovia na správnom mieste aj pani
Edita Gerbocová a pán Miloslav Slezák. Nechýbali ani darčeky, ktoré
klientom daroval Mgr. Pavol Podmajerský (nový riaditeľ zariadenia –
pozn. autora). Tradíciou sa stali i keramické srdiečka, ktoré vyrobili
a klientom rozdali deti z OZ Pohodka spolu s pani učiteľkou Ivetou Vachálkovou. Celý program sa niesol v duchu príjemnej atmosféry, krásnej hudby, milého humoru, spomienok a v neposlednom rade dojatia.
Mgr. Renáta Biksadská,
sociálna pracovníčka DSS a ZpS Kaštieľ

Jún mesiac poľovníctva
Vážení spoluobčania Stupavy, dovoľte nám – členom poľovníckeho
združenia Stupava – Mást prihovoriť sa Vám, pri príležitosti mesiaca
jún, ktorý je mesiacom poľovníctva a predovšetkým ochrany prírody.
Práve v tomto období sa v našich lesoch a lúkach rodí nový život ako
mláďatá drobnej zveri, tak aj srnčej dančej ako aj ostatných voľne žijúcich živočíchov. Dovoľte v tejto súvislosti upriamiť Vašu pozornosť,
vážení spoluobčania, na potrebu chrániť túto zver, ktorá je súčasťou
našej okolitej prírody. Každý z nás môže prispieť k tomuto šľachetnému cieľu tým, že doprajeme zveri dostatočný kľud a pokoj. Je
vhodné obmedziť na pár týždňov prechádzky so psami, cykloturistiku, vozenie sa na hlučných terénnych vozidlách po lesných a poľnohospodárskych pozemkoch. Vážení spoluobčania príroda okolo
nášho mesta, je našou spoločnou pýchou aj starostlivosťou o jej
zveľaďovanie. Vynasnažme sa, aby v júni, v mesiaci ochrany, sme
my všetci občania prispeli citlivejším a ohľaduplnejším prístupom
k jej rozmanitosti a kráse. Za spoluprácu ďakujú členovia Poľovníckeho združenia Stupava – Mást.
Ladislav Rigler, predseda PZ.
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tor, Turanský Ján, Zálešíková Emília.
Strieborná Jánskeho plaketa: Filípková Oľga, Piaček Dušan, Švec
Peter ml., Turanský Martin.
MS SČK Stupava II. – ocenení darcovia krvi
Diamantová Jánskeho plaketa: Kříva Miroslav.
Zlatá Jánskeho plaketa: Fišer Marián, Horváth Vladimír, Ingeli Ľuboš, Mader Štefan, Mihálová Ľubica, Sivák Vladimír, Šurina Miroslav,
Vígerová Vilma, Vrábelová Terézia.
Strieborná Jánskeho plaketa: Belošič Albert, Čepička Ján, Černá
Dagmar, Darášová Andrea, Ďurková Ľubica, Hrebeň Milan, Ivánková
Monika, Janás Andrej, Júria Peter, Júriová Elena, Michálek Simeon,
Michálková Mária, Pažitný Igor, Peterková Mária, Šurinová Katarína,
Velčický Boris.
Poďakovanie za dlhoročnú prácu: Darášová Anna.

rôzne

Bývanie aj pre vaše deti

Aktívny SČK Stupava I.

O stavebnom sporení väčšina z nás uvažuje ako o produkte pre

Po zájazde, ktorý sa konal v máji trasa Slavkov – Brno – Moravský
kras jaskyňa Macocha, SČK Stupava I. poriadal už tradične „Pochod
za zdravím“, tentokrát na Červený domček. Väčšie i menšie deti
v sprievode svojich rodičov sa zapojili do tejto akcie, ktorá sa konala
13.6.2009. Aj keď piatok bol upršaný, sobota bola pekná – slnečná.
Pochodu sa zúčastnilo 40 členov. O rekordy sa tentokrát zaslúžili len
ženy. Najstaršia účastníčka bola pani Františka Šteflovičová /76
rokov/ a najmladšia účastníčka Kristína Gaschová /4 roky/, ktoré prejavili svoju radosť pri preberaní diplomu za účasť na tomto pochode.
O občerstvenie bolo postarané. Kto nebol, môže banovať. Deti spolu
s rodičmi odchádzali domov so spomienkou na pekné zážitky a s prianím o rok si pekný deň zopakovať. Tešíme sa už na ďalší ročník
a dúfame, že na budúci rok nás bude viac.
A. Turanská

dospelých. Nasledujúci rozhovor s Mgr. Boženou Ševčíkovou, koordinátorkou predaja Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., vás možno
presvedčí o tom, že nielen pre vás – rodičov, ale aj pre vaše deti je výhodné stať sa stavebným sporiteľom čo najskôr.
Je stavebné sporenie aj v súčasnej ekonomickej situácii bezpečným produktom?
Pri každej príležitosti hovoríme a opakujeme – stavebné sporenie je
nielen výhodné, ale aj bezpečné. V súlade s platnou legislatívou sú
vklady klientov chránené v plnej výške. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
patrí podľa hodnotení finančných analytikov dlhodobo medzi najlepšie bankové inštitúcie na Slovensku. Takže naozaj nie je dôvod pochybovať o bezpečnosti vkladov.
Môžu sa stať stavebnými sporiteľmi aj deti?
Klienti do 18 rokov predstavujú takmer 20 % našich stavebných sporiteľov. Za nich musí uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení rodič alebo
súdom určený zákonný zástupca dieťaťa – a to prakticky hneď po narodení dieťaťa. Pre deti máme pripravenú špeciálnu tarifu – tarifu junior extra. V tejto tarife môžu rodičia sporiť nízkymi mesačnými vklad-

Vernisáž žiakov ZUŠ
V pondelok 15. júna 2009 sa uskutočnila v malej sále MKIC Stupava
mimoriadna akcia - vernisáž výstavy žiakov Základnej umeleckej školy v Stupave a stupavských materských škôl pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Martiny Kolembusovej.
Na výstave sme mali možnosť vidieť viac ako 400 malieb a niekoľko
modelov z hliny. Všetky výtvarné práce boli veľmi zaujímavé.
Pani riaditeľka Mgr. Margita Vicianová otvorila vernisáž výstavy úvodným slovom a deti z hudobného odboru si pripravili dôstojný program
– koncert hry na trúbke a saxafóne. Zazneli skladby Scharade /Šaráda/ a svadobný pochod Time to said good bye /Čas povedať zbohom/. Najväčším poďakovaním pre p. učiteľku bol určite veľký záujem
rodičov detí, ktoré po celý rok s láskou viedla.
Miroslav Kováč

mi dlhší čas a dosiahnuť tak oveľa väčší efekt. Nižšie splátky umožňujú rodičom sporiť aj pre viac detí. Aj dieťa má nárok na štátnu prémiu
12,5 % z vkladov, maximálne 66,39 € (2000,07 Sk) a úroky až 2 % ročne. Sporenie v tarife junior extra poskytuje rodičom extra istotu. To
znamená, že v prípade úmrtia zákonného zástupcu, ktorý je uvedený
na zmluve o stavebnom sporení, bude PSS, a. s., pokračovať v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi až do nasporenia polovice cieľovej sumy – maximálne do výšky 10 000 € (301 260 Sk). Extra istota je bezplatná.
Hovorili ste o nízkych splátkach. Potom ale aj nasporená suma
bude pomerne nízka. Bude to stačiť na financovanie bývania?
To je práve to ,,čaro“ stavebného sporenia, tu je odpoveď na otázku,
prečo treba začať sporiť čo najskôr. Ak klient sporí dostatočne dlho,
už pri nasporení 25 % z cieľovej sumy mu vzniká nárok na stavebný
úver s ročnými úrokovými sadzbami už od 2,9 %. Navyše – Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s., ponúka stavebný úver až do výšky 40 000 €
(1 205 040 Sk) bez ručitelia a bez zábezpeky nehnuteľnosťou.
Neskúma sa ani bonita klienta. Takže tento typ stavebného úveru je
ideálnou príležitosťou, ako môžu financovať vlastné bývanie práve
mladí ľudia, ktorí zvyčajne nemajú vysoké príjmy a ktorí často ani
nemajú čím ručiť za úvery. Stavebný úver je možné splácať až
17 rokov, úrokové sadzby – ako som už spomínala – sú nemenné,
takže nikto sa nemusí obávať, že bude splácať viac, ako sa dohodlo
pri podpise zmluvy.
Bližšie informácie o výhodách a možnostiach financovania so
stavebným sporením získate na adrese: Hlavná ulica 46 v Stupave, kontakt: 02/6593 5990

Keď človek má pre koho spievať,
tak spieva veľmi rád
Dňa 30.mája 2009 o 19,30 hod. sa vo veľkej sále KD v Stupave uskutočnil koncert občianskeho združenia a hudobnej skupiny nevidiacich AMBRELO.
Dvaja nevidiaci manželia Marián a Alexandra Bangovci pripravili pre
hostí prekrásny komorný večer plný piesní, sprievodného slova
a vlastnej poézie s názvom „Blúdenie v tme“.
Ako hosťa si so sebou priviedli priateľa pána Mareka Gernáta.
Vstupy medzi hudobnými blokmi boli veselé, sprevádzané úsmevnými dialógmi medzi manželmi a ich hosťom...
„ja aj keď nevidím, vždy som sa obzeral za krásnymi ženami“.
Napriek tomu, že koncert bol propagovaný cez Podpajštúnske zvesti, na internete, na plagátoch a bol na Domove dôchodcov zavesený
transparent, prišlo veľmi málo ľudí /35/, aby povzdbudili týchto úžasných umelcov, ktorí sa vedia vysporiadať s tým, že sú nevidiaci. Je na
škodu veci, že práve o takéto vystúpenie nebol veľký záujem. Prišiel
pán z Lozorna, ktorý o nich počul a nenechal si ujst príležitosť stretnúť sa s nimi osobne. Aj keď sa spočiatku zdalo, že koncert bude sentimentálny a možno aj trochu smutný, opak bol pravdou. Pieseň
„Optimista“, ktorú spieval p.Gernát roztlieskalo hľadisko natoľko, že
bolo ťažké prestať.
Dňa 3. júna sme manželov mohli vidieť s Vilom Rozborilom v relácii
„Modré z neba“, kde pán Marián spieval spolu s Petrom Dvorským.
Ľ.M.
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rôzne

Kde bolo tam bolo,
kde
budeme uvidíme
Kde boli peniaze tam už nebudú. Znie to ako začiatok nejakej rozprávky, ale v našom meste sa to stane holým faktom. Na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol prerokovávaný snáď najdôležitejší bod programu tohto roka. Jednalo sa o zmeny pôvodne schváleného rozpočtu mesta Stupava na rok 2009. ako priamy účastník
tohto zasadnutia v občianskej lavici som bol veľmi zvedavý na rozdiel
od všetkých občanov nášho mesta, mínus dvaja tj. ja a pán Ing. Stanislav Voda . Zvedavý, ako sa mesto vysporiada s dopadom finančnej
krízy na mesto, čo sa stane prioritami v oblasti investícií, údržby mesta a jeho majetku, a podobne.
V plodnej diskusii o tomto bode sa veru riadne prášilo. Pretože bolo
potrebné povymetať každé jedno euro a na niektoré nové požiadavky
na tento rok by aj metla bola, ale eurá ani za svet. Tak sme teda ako
sa hovorí všetky účty vybielili. Popri financovaní budovania kanalizácie a ďalšieho rozšírenia čistiarne odpadových vôd, ktoré sú na 95%
financované európskymi peniazmi a peniazmi štátneho rozpočtu
(chvalabohu že sa realizuje a že sme v projekte uspeli) sa stala novou
prioritou výstavba tréningovej športovej haly pri základnej škole v celkovom finančnom náklade cca 500 tisíc euro. Z toho tento rok asi
331 tis. Euro a budúci rok zbytok (odkiaľ ho zobrať vie len Sybila).
Ešteže poslanec Lachkovič mal dostatočné množstvo odvahy aby
v rozpočte zostalo vybudovanie novej komunikácie na Štúrovej ulici,
ktorá by mohla pomôcť riešiť výjazd na hlavnú trasu zo spádovej lokality Stará kolónia, bytový komplex Harmony a bytové domy v južnej
časti areálu Cevaservis. Smelé investičné akcie pôvodne plánované
na tento rok ako napr. nadstavba pavilónu škôlky na Ružovej, cesta
na Sládkovičovej, cesta na Karpatskej si ešte počkajú. Do zabudnutia sa dostala aj výstavba mestských nájomných bytov vedľa ZIPPKY
(iní komerční dravci za čas, ktorý sme mi potrebovali na vybavenie
územného rozhodnutia a stavebného povolenia už postavili skoro
400 bytov)
Chápem všetkých poslancov mesta, že v situácii, keď chlpy na dlani
nerastú nie je čo vytrhnúť. Ale zase na druhej strane je určite pred takýmito závažnými rozhodnutiami vhodné dať nejakým spôsobom aj
nám občanom možnosť v predstihu sa vyjadriť k tomu, čo považujeme za priority v tomto meste.
Ja osobne si myslím, že hlavnou prioritou v tomto meste je dnes dopravná situácia, ktorá úzko súvisí s nárastom obyvateľov či už v nových rodinných domoch alebo bytových domoch a zároveň aj so stavebným boomom v susedných obciach ako je Borinka, Lozorno, Zohor. Samozrejme obrovský vplyv na preťaženosť Hlavnej ulice majú aj
priemyselné parky Lozorno a doprava zamestnancov do automobilky
Volkswagen.
V tejto chvíli potrebuje mesto aj jasné pravidlá riešenia statickej
dopravy – parkovania a je bezpodmienečne nutné spracovať odborníkmi na dopravu nový koncept dopravy vo vnútri mesta.
Asi by bolo dobré aby sme viacerí sadli na bicykle, kedže tu máme
aj miestnu cyklotrasu,( kto má vlastne na nej prednosť cyklista alebo
mamička s kočíkom?) ale doporučujem dva druhy, z toho jeden pre
horskú cyklistiku na úseku Krížnej ulice. (to nevidelo technické normy
ani z Mesiaca).
Bude ako nebolo. Prečo? Pretože sme naozaj tie účty vybielili, pretože nám 15.7.2009 zdochne sliepka , ktorá znášala zlaté vajcia do pokladnice mesta (myslím tým skládku, ktorá priniesla do pokladnice mesta od roku 1990 viac ako 300 miliónov korún). Zaujímavého majetku
na predaj tiež nieje bohviekoľko. Takže babo raď. Ja osobne si myslím, že v Stupave žije veľké množstvo ľudí, ktorí by aj poradili, pomohli, jedni svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami, svojim
vplyvom na patričných miestach, iní možno aj svojimi rukami,alebo
zdravým sedliackym rozumom. Mám pocit, že väčšine z nás vyhovuje tento systém tj. nechať o všetkom za nás rozhodovať tých druhých.
Však keď ich zvolili nech sa starajú.
Je tu dnes množstvo mladých rodín, ktoré si zvolili Stupavu za svoj
domov a nemyslím si ,že sem prišli iba bývať. Chcú sa cítiť bezpečne,
mať dostupnú obchodnú sieť, ich deti budú v škôlkach a škole, chcú
primerané zdravotnícke zariadenia, možno by uvítali viac detských
ihrísk, oddychové a rekreačné zóny s kúpaliskom skrátka asi budú
chcieť všetko po čom túžime aj my takzvaní starousadlíci. Bývať a žiť
v meste, ktoré nenesie toto označenie len z toho dôvodu, že nás obyvateľov bude stále pribúdať a pribúdať.
Takže „kde bolo tam bolo“, to už je za nami. Kde budeme a kam pôjdeme sa začnime pýtať viacerí a určite sa potvrdí staré porekadlo
„Viac hláv viac rozumu“.
Ján Valachovič

Bývanie Pod vŕškami si vyberiete
už v novom predajnom centre
Projekt Pod vŕškami ukázal nový výklad:
Predajné miesto čo inšpiruje
Bratislava (11. júna 2009) – Nové predajné centrum obytnej štvrte
Pod vŕškami otvorili pre verejnosť priamo na mieste výstavby projektu v Záhorskej Bystrici. Záujemcovia o bývanie tu nájdu komplexné služby v rámci výberu, kúpy i financovania nehnuteľností.
Miesto pre rodinný dom, či byt si môžu vybrať nielen podľa modelu štvrte, ale i rovno v teréne – pri prehliadke samotných pozemkov a prezentačného bytu v reálnych rozmeroch.
Nový reprezentatívny showroom Pod vŕškami s rozlohou 286 m2 sa
nachádza na Bratislavskej ulici v Záhorskej Bystrici, 15 min. autom
alebo MHD od centra Bratislavy priamo na mieste výstavby obytnej
štvrte. Veľkorysý priestor umožnil sústrediť na jedno miesto prezentačný byt s terasou a predzáhradkou s reálnou rozlohou, rozľahlý
a podrobný model celého projektu i ukážky štandardov. Interiér je ladený vo farbách projektu a umocnený jeho vizualizáciami. O poradenstvo pri výbere bytu, domu či pozemku a ich financovaní sa v diskrétnych pohodlných zónach starajú predajcovia, ktorí boli pre tento
projekt špeciálne školení. „Stretnutie so zákazníkom u nás nekončí
podpisom zmluvy. Sme mu k dispozícii vždy, keď potrebuje informácie
o projekte, pri každej požiadavke, ktorá sa týka zmien v jeho byte, pri
realizácii jeho predstáv,“ vysvetlil Danny Bercovich, hlavný manažér
SL Group.

Záujemcovia o bývanie v novej štvrti Pod vŕškami si môžu vybrať z ponuky pozemkov pre individuálnu výstavbu s výmerou od 600 m2 do
1228 m2, rodinné domy na kľúč a byty v nízkopodlažných domoch.
Práce na projekte pokračujú, v súčasnosti prebieha výstavba kľúčových komunikácii a inžinierskych sietí. Ukončenie prác na 1. etape,
ktorá zahŕňa 400 bytov developer projektu Opera SL Group plánuje
v roku 2011. Viac informácií nájdete na www.podvrskami.sk

OZNAM
V knižnici Ruda Morica na Hviezdoslavovej 44 v Stupave prebieha
celé prázdniny burza vyradených kníh, kde si môžete za symbolickú
cenu kúpiť dobrú knihu.
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výkup a predaj
motorových vozidiel
predaj náhradných dielov,
olejov, mazív, autokozmetiky
Odahová služba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP

kontajnerová preprava do 3,5t
prenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

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

predaj pneumatík a PNEUSERVIS
požièovòa prívesných vozíkov
pieskovanie okien “CAR CODE”
predaj LPG na ÈS
výmena PB f¾iaš
Uzatváranie povinného zmluvného poistenia
a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni GROUPAMA

rôzne
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rôzne
ANKETA
Systém zberu vytriedeného komunálneho odpadu
V meste Stupava funguje pri bytových domoch kontajnerový systém, t.j. vytriedený odpad – sklo, papier, plasty, tetrapaky – sa zberá
do 1100 litrových kontajnerov farebne rozlíšených pre dané komodity.
Pri rodinných domoch funguje v prevažnej väčšine vrecový systém,
kedy sa komodity zbierajú do plastových vriec. Tie sa v určených
mesačných intervaloch vykladajú pred dom a následne sú zbierané.
Ak by sme chceli prejsť v celej Stupave na kontajnerový systém,
znamenalo by to zriadiť na uliciach stojiská 1100 litrových kontajnerov – 4 druhy. Stojiská týchto kontajnerov budú umiestnené na uliciach alebo na križovatkách ulíc tak, aby sa zachovala optimálna
donášková vzdialenosť zo všetkých rodinných domov.
Zriadenie kontajnerového systému pre rodinné domy by okrem
výhod predstavovalo aj niekoľko nevýhod. Obyvatelia spolu s vrecami môžu vykladať aj elektroodpad a pneumatiky. Pri kontajnerovom
systéme by o túto možnosť prišli. Vytriedený odpad z kontajnerov je
viac znečistený ako býva vo vreciach. Je otázne či by niektorých
občanov neodradilo nosiť odpad niekoľko metrov od svojho domu.
Keďže chceme poznať aj názor samotných občanov, oslovujeme
Vás s touto anketou:
† Som naďalej za vrecový systém
Dôvod:

Som za zmenu na kontajnerový systém
Dôvod:

V Stupave sa uskutočnila ďalšia
zbierka textilu na humanitárne účely
V Stupave sa uskutočnila už v poradí druhá zbierka textilu na humanitárne účely. Tá prvá sa konala vo februári 2009, kedy sa vyzbieralo 17
plných 1100 litrových kontajnerov (také ako sa nachádzajú pri bytových domoch). Aj druhá zbierka sa uskutočnila pre humanitárnu neziskovú organizáciu – Diakonia Broumov. Táto organizácia poskytuje
sociálne služby a materiálnu pomoc sociálne odkázaným občanom.
Počas druhej zbierky sa vyzbieralo 30 plných 1100 litrových kontajnerov.
Druhá zbierka sa konala v dňoch 4. až 9. mája 2009. A keďže miestny rozhlas je stále mimo prevádzky, oznam o tejto akcii bol zverejnený na internetovej stránke mesta, letákmi vyvesenými na informačných tabuliach mesta a uverejnený bol aj v Podpajštúnskych zvestiach. Ako miesto zberu sa opäť určil Mestský podnik technických služieb v Stupave na Dlhej ulici, kde kontajnery na tento účel boli pristavené na vrátnici. Odovzdať sa tu mohol všetok nepotrebný textil –
dámsky, pánsky, detský, posteľná bielizeň, deky, periny, perie, závesy, obrusy, uteráky, atď.
O ďalšom osude tohto vyzbieraného textilu sme písali už po prvej
zbierke v Podpajštúnskych zvestiach 2/2009. Viac sa môžete dozvedieť na internetovej stránke spomínanej organizácie:
www.diakoniebroumov.org
Keďže sa tieto zbierky stretli s veľkým ohlasom, ďalšiu zbierku plánujeme uskutočniť na jeseň 2009. Oznam o jej konaní bude zverejnený
obdobným spôsobom.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.
MsÚ Stupava, referát odpadového hospodárstva

Poplatok za odpady

Ak sa rozhodnete vyjadriť svoj názor, doručte nám ho na mestský
úrad do konca augusta 2009 a to:
písomne: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
osobne: kancelária č. 5, e-mailom: odpady@stupava.sk
telefonicky: 02/ 60 20 09 25

Rozšírenie zberu separovaného odpadu
V meste Stupava sa zavádza zber ďalšej komodity – kovové obaly
Patria sem:
Hliníkové obaly - viečka z mliečnych výrobkov (jogurtov, termixov, rybích šalátov, rastlinných masiel, smotany, tvarohu), hliníkové fólie
(z tukov, masla, zo syrov, zmrzliny, hotových mrazených jedál,
kelímky z čajových sviečok, alobal), fólie od pochutín (vnútorné obaly
žuvačiek, čokolády), hliníkové misky od potravín, mäkké obaly z paštét, misky na grilovanie, hliníkové príbory, hrnce, riad a náradie, plechovky od nápojov (pivo, nealko), hliníkové skrutkovacie uzávery od
alko a nealko nápojov, fólia z hrdla fľaše, kompótové viečka, cigaretové
vnútorné obaly, hliníkové kozmetické výrobky (sprejové nádoby, tuby).
Železné obaly: konzervy z polotovarov (z paštét, fazule, hrášku, kukurice, pretlaku, mäsa...), kompótové viečka, hrnce, riad a náradie,
príbor, vrchnáky od piva
Pri pochybnostiach, či ide o kovový obal sa riaďte týmito písomnými
alebo číselnými znakmi na obale:
Zo všetkých obalov musí byť odstránené znečistenie a musia byť
vypláchnuté. Tento druh odpadu dávajte do kontajnera alebo vreca spolu s tetrapakmi
Väčšie kovové odpady, ktorých sa chcete zbaviť, môžete odovzdať v Stupave v zberných surovinách Barcaj na Devínskej ceste. Ak nemáte
možnosť dopravy, pracovníci zberných surovín prídu pre tento odpad
aj k Vám domov. Táto služba sa bude vykonávať 3x do roka v rámci
celého územia Stupavy zadarmo. Keďže ju zavádzame až teraz, termíny sú: 26.6.2009 a 23.10.2009. V priebehu celého roka, najneskôr
týždeň pred termínom zberu, môžete na t. č. 0911 434 581 nahlásiť
meno, adresu (z ktorej požadujete odpad odobrať) a popis odpadu.
Za odobratý odpad nebude vyplatená žiadna finančná odmena.

(dokončenie)

Tieto položky predstavujú predpokladané náklady v roku 2009. Všetky tieto druhy
položiek boli vždy zarátané do výpočtu miestneho poplatku aj po minulé roky, takže v roku 2009 sa nepridá žiadna nová nákladová položka, zvýši sa iba jej hodnota.
Predpokladaný príjem za rok 2009 za vyseparované množstvá - predaj komodít:
9 958,175 € (300.000,- Sk)
Predpokladaný príjem za rok 2009 z Recyklačného fondu (RF): 6 638,783 €
(200.000,- Sk)
Spolu: 16 596,959 € (500 000,- Sk)
Mesto Stupava si polročne na základe žiadosti uplatňuje na RF podľa zákona čiastku finančných náhrad po predložení potvrdenia odovzdaných množstiev jednotlivých komodít. V roku 2008 RF pristúpil k zníženiu finančných sadzieb za odovzdané jednotlivé komodity, čo pre nás v konečnom dôsledku znamená zníženie príjmu z RF o viac ako polovicu.
Zrušili sa úľavy pre deti do 3 rokov. Ponechali sa 50% úľavy pre obyvateľov nad
75 rokov a 50% úľavy pre občanov s preukazom ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP).
Pri tvorbe tohto poplatku sme rátali s tým, že skládka v Stupave mala ukončiť
svoju prevádzku 31.12.2008. Odpad zo Stupavy sa mal od začiatku roka 2009 voziť do Zohoru, na skládku spoločnosti .A.S.A.. Je to jediná a najbližšia skládka
v okolí Stupavy. S tým súviselo aj zvýšenie miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad. Zvýšila sa nielen cena za zneškodňovanie odpadu, ale aj dopravné náklady na zvoz a vývoz odpadu. Výhoda domácej skládky,
ktorú prevádzkuje mesto prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie, je aj
v cene za uskladnenie odpadu. Do konca roka 2008 sa za skládkovanie 1 tony odpadu platilo 6.970 € (210,- Sk) bez DPH a zákonného poplatku obci. Spoločnosť
.A.S.A. Zohor spol. s r.o. účtuje za skládkovanie 1 tony odpadu 28,215 € (850,Sk) bez DPH a zákonného poplatku obci, čo pre Stupavu predstavuje 4,979 €
(150,- Sk) za tonu. Táto cena je zo strany .A.S.A. garantovaná na tri roky. Na rokovaniach so zástupcami spoločnosti .A.S.A. bola snaha zo strany zástupcov mesta
o zníženie tohto poplatku, ale bohužiaľ neúspešne.
Novelizáciou zákona v decembri 2008, však bolo možné posunúť prevádzku
skládky do 15.7.2009. V tom čase však už bola výška poplatku schválená. Upraviť
jej výšku sa v priebehu roka nedá. Potvrdilo nám to ministerstvo financií aj daňový
úrad, kde sme sa o tejto možnosti informovali. Zároveň nám odporučili takto vyzbieraný vzniknutý preplatok presunúť do ďalšieho roka. Takže koncom roka 2009
pri tvorbe miestneho poplatku za odpady na rok 2010 sa bude brať do úvahy aj
možný vzniknutý preplatok v tomto roku.
Referát odpadového hospodárstva
na MsÚ v Stupave

Referát odpadového hospodárstva na MsÚ v Stupave
t.č. 02/60 20 09 25, odpady@stupava.sk
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šport

Program letného kina Amfiteáter - Borník

Veľké finále a ZŠ Stupava

Začiatok predstavenia: 21.15 hod

V sobotu 13.6.2009 sa na Tyršovom nábreží v Bratislave uskutočnilo
finále projektu „Ľahšie to ide ľahšie“, ktoré organizovali DM drogérie,
ako projekt na podporu športu na školách, pod záštitou ministerstva
zdravotníctva a ministerstva školstva SR.
Tento rok bol zameraný na tri športy: florbal, futbal a basketbal. ZŠ
Stupava sa zapojila do tohto projektu a po výberových kolách sa prebojovala do záverečného „Veľkého finále“.
Podujatia sa zúčastnilo 24 škôl zo Slovenska, za každý kraj traja zástupcovia. Tí dopoludnia medzi sebou súťažili o nemalé finančné čiastky – 7 tisíc EUR, pre víťažné školy, v prekážkových dráhách družstiev
12 detí – 6 chlapcov a 6 dievčat.
Naši žiaci v zložení: Andrea Vaseková, Marco Gajarský – 7.A , Andrea
Slezáková – 8.A, Jozef Orth, Denisa Mikletičová, Katka Turoková, Natália Sláčiková – 8.B, Lukáš Vtáček, Boris Kopp, Marek Holúbek – 9.A,
Silvia Chymová, Mario Krajčír – 9.B, bojovali veľmi dobre a zvíťazili,
čím získali i menovanú finančnú čiastku pre svoju školu.
Popoludní program pokračoval turnajmi krajov vo florbale, futbale,
basketbale. Podujatie bolo spestrené hudobnými vystúpeniami
známych interprétov populárnej hudby – Jaroš, Cmorík, Tina, IMT
Smile a moderovaním Adely Banášovej a Sajfom.
Deti sa mali možnosť stretnúť so známymi športovcami a trénermi
ako: Tittel, Šebo, Filc, Kropilák, Cibulková a ďalší.
Celý nabitý športový deň končil vo večerných hodinách odovzdávaním cien víťazným družstvám, kde sme i my v zastúpení p.uč.Štoffovej
prevzali šek v hodnote 7.000,-- EUR.
Ďakujeme všetkým žiakom za príkladnú reprezentáciu a bojovné
srdce!
Poďakovanie patrí taktiež p. učiteľkám - Štoffovej a Kachničovej, ktoré
žiakov kondične pripravovali a spolu toto podujatie absolvovali.
ZŠ Stupava

Turistický deň
V nedeľu 7. júna 2009 usporiadal Klub slovenských turistov Stupava
v spolupráci s MKIC Stupava a SHŠ Ursus výstup na hrad Pajštún.
Zraz účastníkov bol na námestí Sv. Trojice a registrácia na zastávke
na Obore. Počasie turistom prialo – slniečko svietilo, chvíľami sa
schovalo, ale nás príjemne chladil tieň pod stromami. Cestou na zrúcaninu hradu, ktorá sa už roky týči nad našim mestom, sme mohli
obdivovať ešte stále zachované krásy našich lesov. Počúvať pestrý
spev vtákov, načúvať hlasu prírody. Je to raj, niečo celkom iné, akési
oslobodenie od všetkého nepriaznivého, s čím sa denne stretávame.

3.7. /PI/ SEX DRIVE
USA, 2008) 109 min., MN 15, české titulky, komédia
4.7. /SO/ NEBO PEKLO …ZEM
Slovenská republika / Česká republika, 80 min., MN 15, , dráma
10.7. /PI/ MONŠTRÁ VS. VOTRELCI
USA, 2009, 98 min., DABING , komédia / animovaný
11.7. /SO/ DISASTER MOVIE
USA, 87´., MP12, , ČES.TITULKY, paródia
17.a 18.7. /PI+SO/ ANJELI A DÉMONI
USA, 2009) 140 min., MN 15, slovenské titulky, triler
24.7. /PI/ TERMINÁTOR SALVATION
USA, 2009, MP 12, slovenské titulky, postapokalyptický thriller
25.7. /SO/ B L E S K /BOLT/
o 20,45 hod. /LETNÁ FILMOVÁ NOC/
25.7. /SO/ CESTA NA MESIAC – 3D film
o 22,40 hod. /LETNÁ FILMOVÁ NOC/
7.-8.-9. augusta prichádza DOBA ĽADOVÁ 3
so slov. dabingom !!!

Viac na www.amfik.sk
Kultúrne leto 2009 Stupava - Program MKIC
4.7./sobota/ – 10:00 hod. ALADIN
Srdečne pozývame všetky deti (aj rodičov) na divadelné predstavenie Aladin. Orientálna rozprávka a jej hlavní hrdinovia ožijú v podaní
Stražanovho bábkového divadla dňa 4. júla o 10,00 hod. vo veľkej
sále KD Stupava. Vstupné: 1 €
5.7./nedeľa/ – 15:00 hod. PREHLIADKA CHRÁMOVÝCH ZBOROV
Pri príležitosti osláv tradície príchodu Cyrila a Metoda na naše územie
vás pozývame na XV. prehliadku speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 5. júla 2009 o 15:00 hod. v kostole sv. Štefana v Stupave.
V programe vystúpia spevácke zbory: Nevädza (Stupava), Uhranka
(Záh. Ves), Liturgia (Sl. Grob), Lamačsko-dúbravský spev. zbor, Vox
humana (Malacky), Suchovský spevácky zbor (Suchá nad Parnou),
Zbor Kráľovnej Rodiny (Bratislava) Vstup voľný.
Organizátori: MOS Modra, MKIC Stupava
12.7./nedeľa/ – 9:00 hod. FESTIVAL DYCH. HUDIEB – RATIŠKOVICE
MKIC Stupava poriada zájazd do Ratiškovic (CZ) na Festival
dychových hudieb dňa 12. júla 2009. Odchod autobusu je o 9:00
hod. od budovy MKIC Stupava. Poplatok za autobus: 7,00 €
17.7./piatok/ – 20:00 hod. NENÍ BRATR, JAKO BRATR - J. KRYL
Srdečne Vás pozývame na koncert Jana Kryla, ktorý sa uskutoční v
Sedliackom dvore v Stupave. V prípade nepriaznivého počasia sa
koncert uskutoční vo veľkej sále MKIC Stupava. Vstup zadarmo.
24.7./piatok/ – 18:00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY GLADIOLOV
25.7. /sobota/ od 9.00 do 17.00 hod – výstava spojená s predajom
25.7./sobota/ SVÄTOJAKUBSKÝ JARMOK a súťaž vo varení guláša
Zmena programu vyhradená! Info: www.stupava.sk, www.msks-stupava.sk

S dobrou náladou a úsmevom na perách sme sa všetci zišli v cieli.
Deti, mládež, dospelí, aj seniori. Pri bráne každý dostal odtlačok pečiatky s motívom hradu. Bol to nádherný pohľad vidieť generácie ľudí,
spolu nadšených pre dobrú vec. A ku každej turistickej akcii patrí
kúštik z histórie miesta kam sme prišli. Tak ani na Pajštúne to nebolo
inak. Za historický exkurz patrí vďaka pánovi Dr. Hrnkovi. Pre deti aj
dospelých pripravila SHŠ Ursus zábavné hry – hod loptičkou do cieľa,
preťahovanie lanom, zápas s tyčou,...
Príjemné chvíle pri ohníku, s kamarátmi, či známymi - tak by sa dala
charakterizovať prvá júnová nedeľa na našom Pajštúne. Mnohým
z nás sa ani naspäť nechcelo ísť...
(-hsch-)
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rôzne
(Asi) Najstaršia žijúca rodená Stupavčanka

Spoloèenská kronika
Narodili sa:
Simona Požgayová
Aneta Zwillingová
Simona Hrčiarová
Nina Sucháneková
Hugo Maroš
Opustili nás:
Jozef Joch /1948/
Anastázia Maderová /1927/
Štefan Lachkovič /1955/
Viliam Buchta /1937/
Vilma Sczakácsová /1914/
Otakar Schwarz /1955/
Ľudmila Kotková /1927/
Michal Slovák /1924/
Zosobášili sa:
Oliver Michálek
a Simona Dančíková
Tomáš Jankovič
a Miriam Prűmmerová

pri prechádzke zrekonštruovaným námestím pred kostolom vo štvrtok 11.6., stretli sme skupinku ľudí, v strede skupinky bola staršia pani
na invalidnom vozíku. Bola s nimi i naša kamarátka pani Hela Slezáková, pozdravili sme sa a prehodili niekoľko slov. V reči sme sa dozvedeli, že je to návšteva z Viedne a že tá pani na vozíčku je 105 ročná pani Terezia Sommer, rodáčka zo Stupavy, rodená Piačková.
Piačkovci bývali na začiatku terajšej Kostkovej ulici. Jej mama bola za
slobodna Slezáková.

Martin Mračna
a Miroslava Stríbrnská
Rudolf Chlebeček
a Svetlana Drahošová
Tomáš Hesek
a Lenka Kimličková
Ing. Martin Kovár
a Lenka Oreská
Darko Ceglec
a Katarína Kučerová
Stanislav Ambruš
a Petronela Hýravá
Tomáš Pál a Daniela Adámiková
Marius Metzl a Ľudmila Bošácka
Roberto Santi
a Lenka Vaškovičová
Daniel Rožman
a Martina Kahánková
Miroslav Rác
a Martina Michalovýchová
Martin Voltemar
a Petra Brezovská

Pani Terezia sa narodila v Stupave v roku 1904 a rodina sa odsťahovala v roku 1914 do Viedne. V Stupave boli jej rodičia „sedláci“, hospodárili na pôde, vo Viedni mali obchod s ovocím a zeleninou. Pani
je komunikatívna, komunikuje v nemčine i slovenčine, len nohy už
toľko neslúžia.
Rodina v ostatných rokoch pravidelne navštevuje Stupavu, a ide sa
pomodliť do kostola. Tak tomu bolo i v tento deň a v spokojnosti
a skromnosti prislúchajúcej jej veku sa pani Terezia v kruhu svojej
rodiny pomodlila s pánom farárom mons. Felixom Mikulom.
Máme za to, že je teda pravdepodobne najstaršia teraz žijúca Stupavčanka a ešte v tomto veku sa rada vracia do svojho rodiska!
Mimochodom, rodinným príslušníkom sa páčili úpravy námestia
a kostola a naše neplánované stretnutie s rodinou bolo veľmi srdečné a milé.
G+S Prokešovci, autori: F. Sommer a S. Prokeš

POĎAKOVANIE
So smútkom v srdci sme sa 30. januára 2009 navždy rozlúčili s našim milovaným manželom, otcom a dedkom p. Antonom Šeligom.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, ďakujeme
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
manželka a dcéra
SPOMÍNAME
Dňa 22. júna uplynie už 20 rokov, čo nás navždy
opustila manželka, matka, babka p. Vlasta Prokešová, rod. Sedláková. S úctou a láskou na ňu spomínajú manžel Ján, dcéra Ingrid a syn Marek s rodinami. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcela poďakovať, že dňa 27.5.2009 darovali pre môjho manžela Miroslava Fišera to najcenejšie – „krv“, ktorú
pre svoj život tak nutne potrebuje.
Sú to darcovia: slečna Andrejka Darášová, páni Ivan Sloboda, Peter
Landl, Vladimír Sivák a Marian Fišer.
Zároveň ďakujem za sprostredkovanie výboru II.skupiny miestneho
spolku SČK, pod vedením p.Vilmy Vigerovej.
Ešte raz zo srdca ďakujem.
manželka Mária Fišerová

SPOMÍNAME
Dňa 30. júna uplynie rok, od chvíle, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec a krstný otec pán Mikuláš Bačko. S bolesťou a láskou
v srdci stále spomínajú jeho najbližší. Ďakujeme
všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Smútiaca rodina

Riadková inzercia
 Kúpim byt v Stupave. Tel: 0918
/407 145
 Výhodne predám takmer novú
chladničku s mrazničkou zn.
Zanussi, tr. A.
Objem chladničky: 186l, mraznička: 44l. Kontakt: 0904/260 969.
 predám Hondu Civic, rok výroby 1995 v dobrom technickom
stave. Info: 0911 656 611
 vezmen do prenájmu, prípad-

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme rodine, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s p. Jozefom Polákom, ktorý
nás navždy opustil dňa 16. júna t.r. vo veku 72 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku zo srdca ďakujeme Mons.
Félixovi Mikulovi.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
S úctou smútiaca manželka, dcéra
a synovia s rodinami

ne odkúpim garáž v okolí Vajanského alebo Budovateľskej ulice
v Stupave. Tel: 0908 798 523
 vykonávam opravy, údržbu
a zasklievanie plastových okien
a dverí. Tel.: 0904 159 848
 Firma Zanzo Servis s.r.o.
príjme upratovačku s nástupom
ihneď na poštu Stupava. Kontakt:
02/45 64 21 84

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

SPOMÍNAME
Dňa 22.júla si pripomíname 4. výročie úmrtia Bohumila Kovačiča
zo Stupavy.
Spomína brat s manželkou, švagriná, vnuci a vnučka s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou Anton Kovačič

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

TWIST

RUMBA

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

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

NOVÉ ŠKRIDLY

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

POKRYJÚ VIAC A STOJA MENEJ

