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V sobotu 25. júla sa konal Stupavský MTB maratón, ktorý
bol športovým i kultúrnym zážitkom pre hostí i domácich.
Viac na strane 6.

Stupavské hody 2009
15.-17. august

v Zámockom parku
program podujatia na str.6

spravodajstvo

Mimoriadne o materských školách Boj s komármi
Napriek tomu, že začali prázdniny a dovolenkové obdobie stupavské
zastupiteľstvo sa 2. júla zišlo na mimoriadnom zasadnutí. Hlavnou
témou bola situácia v materských školách, najmä nedostatok voľných
miest pre umiestnenie detí predškolského veku. Situácia, v ktorej sa
školské zariadenia nachádzajú je tak zložitá, že sa poslanci rozhodli
venovať tejto problematike na samostatnom rokovaní. Mesto rieši
problém návrhom na rekonštrukciu zariadení a to: Komplexnú rekonštrukciu objektu detských jasieľ v areály MŠ na Ružovej ul., kde sa po
realizácií zvýši kapacita o 60 miest. V súčasnosti je spracovaná PD
a pracuje sa na vydaní stavebného povolenia. Predpokladané finančné náklady samotnej realizácie v zmysle spracovanej PD sú 530 tis
EUR (16 mil. Sk). Zároveň sa realizuje nadstavba pavilónu č.2 v MŠ
na ul. Marcheggská, ktorou sa zvýši kapacita o 20 miest. Rekonštrukcia a nadstavba je pripravená tak, aby do termínu 09/2009 bola ukončená s nákladmi 192 tis. EUR (5,8 mil. Sk). Vedúci oddelenia výstavby a ŽP Ľubomír Illiť predložil zastupiteľstvu návrh na výstavbu novej
budovy jednoduchého typu t.j. kontajnerovej stavby.
Rokovanie otvoril primátor Ing. Ľubomír Žiak, ktorý informoval poslancov o situácií v materských školách v Stupave, o počtoch neumiestnených detí na rok 2009/2010, 2010/2011 a o doterajších krokoch
riešenia danej situácie. Ďalej ponúkol poslancom možnosť navštíviť
MŠ na Ružovej ul. aby si urobili obraz o situácii v pavilóne „B“. Poslanci usúdili, že buď už tento objekt navštívili, alebo informácie poskytnuté na MsZ sú im postačujúce.
Ing. Ľubomír Žiak skonštatoval, že otázku riešenia kapacity MŠ treba
riešiť. Zároveň bol predložený návrh p. Ľubomíra Illiťa o riešení MŠ
Ružová. Navrhované práce - hydroizolácia strechy, odvedenie dažďovej vody zo stien, maľovanie interiéru boli vyčíslené na čiastku 11 618
eur (350 tis. Sk). Rozpočet potvrdil aj viceprimátor Karol Janata, ktorý
školu navštívil a konštatoval, že na troch miestach zateká, rohy budovy sa podmáčajú. Nevyhnutné je opraviť strechy, vykonať klampiarske
práce a odvedenie dažďovej vody. Poslanec Ing. Peter Mazúr myšlienku rekonštrukcie podporil a žiadal urobiť kompletne strechu a do
septembra 2009 vypracovať harmonogram- financovania rekonštrukcie a prípadne nadstavby pavilónu na tejto budove.
Poslankyňa Jarmila Hornová skonštatovala, že pri nutnej oprave MŠ
Ružová sa nezvýši kapacita školských zariadení. Podporila riešenie
kontajnerovými budovami. Primátor Ing. Ľubomír Žiak upresnil, že pri
odstránení havarijnej situácie na pavilóne MŠ Ružová sa zachráni 25
miest a pri kontajnerovom riešení by sa zväčšila kapacita materských
škôl, ale zvýšili by sa i náklady na celkovú prevádzku. Zároveň uviedol, že na tento školský rok chýba 60 miest a pre školský rok 2010/11
až 92 miest. Poslanec Branislav Ondruš – podporil návrh rekonštrukcie školy, ale sa zároveň opýtal, akým spôsobom vyriešime otázku
zvýšenia kapacity. Skonštatoval, že náklady pri riešení kontajnermi sú
nižšie ako rekonštrukcia.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec – usúdil, že v peniazoch problém nie je.
Spýtal sa, či sa bude tento rok robiť ul. Štúrova, ak sa tak nestane,
navrhol peniaze použiť na rekonštrukciu spomínaného pavilónu.
V diskusii poslanci žiadali, aby boli vyčíslené náklady na všetky alternatívy riešenia. Potom diskutovali o kontajnerovom riešení. Zástupcovia mesta rokovali s výrobcom kontajnerov na Slovensku s firmou
RIKOSTAV CONTAINERS, s r.o. (okrem iného aj s inými možnými dodávateľmi). Pripravený je návrh možného umiestnenia takejto budovy
do areálu MŠ na ul. J. Kráľa. Jednalo by sa o objekt pre dve triedy t.j.
44 detí s kompletným vybavením. Celkové rozmiestnenie priestorov
dorieši projektová dokumentácia, ktorú je potrebné vypracovať na
zosúladenie spodnej stavby s inžinierskymi sieťami a samotnej kontajnerovej nadstavby. Predpokladané náklady takto realizovanej
budovy MŠ by podľa cenovej ponuky dodávateľa predstavovali (vrátane všetkých so stavbou súvisiacimi nákladmi) 157 tis. eur (4,8 mil
korún).
Samotný návrh je pripravený ako prízemný objekt, ale možnosti kontajnerovej stavby sú staticky odsúhlasené na trojpodlažné stavby.
V prípade, že by sa pristúpilo k stavbe takéhoto druhu je na uváženie,
či nepostaviť dvojpodlažnú budovu a tým vyriešiť všetky požiadavky
na umiestnenie detí do predškolských zariadení v Stupave.
Poslanci k tomuto riešeniu nezaujali stanovisko, bol to len návrh, jedna z možností. Na záver rokovania mestské zastupiteľstvo schválilo
odstránenie havarijného stavu pavilónu B MŠ na Ružovej ul.- oprava
strechy klampiarskymi prácami, odvodom vody, vymaľovaním vnútorných priestorov. Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostke úradu zaradiť komplexnú rekonštrukciu s nadstavbou pavilónu B na MŠ Ružová ul. do návrhu rozpočtu mesta Stupava na r. 2010, vrátane harmonogramu realizácie.
(podľa -msz-)

Bratislavský samosprávny kraj privítal rozhodnutie predsedu vlády SR
Róberta Fica poskytnúť obciam na Záhorí finančnú dotáciu na riešenie akútnej situácie súvisiacej s výskytom komárov. Obce a mestá
v bratislavskom regióne sú nielen postihnuté hospodárskou krízou,
čo sa odráža na zdrojoch ich rozpočtov, ale majú aj značne obmedzené možnosti čerpania eurofondov. O to pozitívnejšie bola prijatá pripravenosť a ochota vlády SR pomôcť obyvateľom tohto regiónu práve
v takejto veľmi akútnej, nepríjemnej a život znepríjemňujúcej situácii.
Vláda SR sa v tejto otázke zodpovedne postavila k argumentom, ktoré predložili starostovia obcí zo Záhoria a plne ich akceptovala. Obyvatelia postihnutých oblastí nášho regiónu si tak budú môcť aspoň
čiastočne vydýchnuť. Bratislavský samosprávny kraj bol po osobných
rozhovoroch predsedu Vladimíra Bajana s niektorými starostami
pripravený pomôcť, avšak financie, ktoré by bol schopný vyčleniť, by
na tak rozsiahlu kalamitnú situáciu nepostačovali. Krok vlády v objeme 300 tis. Eur preto vnímame ako systémovejšie a efektívnejšie riešenie.
Na chvíľu si vydýchneme aj v Stupave. Primátor mesta Ing. Ľ. Žiak
zvolal v stredu 22.júla krízový štáb, aby sa mesto a občania pripravili
na opatrenia k likvidácii kalamity. Následne rokoval na krízovom štábe
v Malackách, kde bolo rozhodnuté o vykonaní dezinsekčného zásahu
na území mesta Stupava. Pozemný postrek vykonala firma DDD
v utorok 28. júla v čase od 04.00 do 6.30 hodiny a letecký postrek
okrajových častí mesta v čase od 18.30 do 20.30 hod. O zásahu bola
verejnosť informovaná prostredníctvom mestského rozhlasu. Firma,
ktorá zásah vykonala zároveň upozorňuje verejnosť na: potrebu pokosenia buriny a úpravy trávnatých plôch na súkromných pozemkoch
a všetkých verejných priestranstvách za účelom eliminácie úkrytu komárov a zlepšenia prieniku účinnej látky do cieľového prostredia, potrebu dôkladného umytia ovocia a zeleniny určenej na konzum v období troch týždňov po zásahu (resp. do doby, pokiaľ nezaprší) teplou
vodou. Upozorňuje tiež na skutočnosť, že pri postreku nie sú ohrozené hospodárske zvieratá ani včelstvá. Vzhľadom na skutočnosť, že
počas postreku sa nemajú obyvatelia pohybovať v bezprostredne
ošetrovanom teréne, bol zásah vykonaný v určenom a dohodnutom
čase. Na postrek bola použitá chemická látka MOSKYTO, ktorá je pre
ľudský organizmus neškodná.
(podľa msú)

Ako postupovať
v boji s komármi
Najefektívnejším spôsobom boja proti komárom, ktorý sa bohužiaľ u
nás takmer vôbec nevyužíva sú preventívne opatrenia. Medzi základné preventívne opatrenia patria:
• eliminácia vzniku liahnísk komárov v okolí obcí, miest, hospodárskych dvorov, stavieb a pod.;
• prípadne realizované terénne úpravy (napr. výkopové práce, prípravné práce na stavbu, regulácie vodných tokov) by mali byť ukončené tak, aby po nich nezostávali plytké priehlbiny, v ktorých by sa
mohla udržiavať dažďová alebo spodná voda;
• v prípade ak sa v blízkosti ľudských sídiel vyskytujú nádrže so stojatou vodou je vhodné ich zarybniť. V dobre zarybnenej vode sa komáre nestihnú vyliahnuť, pretože larvy a kukly sú vyhľadávanou potravou
pre ryby. Na zarybnenie je vhodné uprednostniť mladé ryby, ktoré sú
ešte vo vývoji a preto sú mimoriadne žravé (ideálne od 6 do 12 mesiacov). V plytkých vodných nádržiach sú schopné prežiť len také druhy rýb, ktoré nepotrebujú vodu z vysokým obsahom kyslíka a zároveň
uprednostňujú získavanie potravy z vodnej hladiny, resp. z vodného
stĺpca (napr. lieň, karas);
• medzi preventívne opatrenia je možné zaradiť aj zlepšenie podmienok pre prítomnosť prirodzených predátorov komárov, hlavne
hmyzožravého vtáctva, najmä belorítky, a lastovičky, ktoré sa v minulosti vyskytovali v mestských aglomeráciach v oveľa vyššom počte
ako v súčasnosti. Ďalším významným prirodzeným predátorom komárov sú netopiere. Napr. netopier vodný, ktorý loví hmyz predovšetkým v okolí vodných plôch potrebuje za noc nachytať hmyz o váhe až 1/3 svojej telesnej hmotnosti tzn. až 7000 komárov za noc.

-2-

(viac na www.stranazelenych.sk)

spravodajstvo

Plastiku Sv. Anny reštaurujú

Ako sa vyberá nájomca

Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku minulý rok
obohatila aj plastika Sv. Anny s malou Pannou Máriou, ktorá sa nachádza na starej pútnickej ceste zo Stupavy do Marianky. Iniciovanie
návrhu podali členovia občianskeho združenia Club Abbellimento,
akad. mal. Milan Kubíček a Milan Greguš. Stupavská plastika sv. Anny
z roku 1724 je ukážkou kvalitného barokového sochárstva, svojim výskytom je zriedkavá v rámci územia Slovenska. Stav tejto takmer tristoročnej pamiatky je úmerný
jej voľnému umiestneniu v prírode. Najväčším poškodením
však bola chýbajúca hlava
malej Panny Márie zobrazená
v náručí sv. Anny, ako ju vyučuje. Príjemným prekvapením bol jej objav, v roku 2005
našli túto hlavu pohodenú
v blízkosti sochy manželia
Osvaldíkovci z Marianky. Ing.
Ján Osvaldík nález uschoval
a po publikovaní príspevku
o plastike sv. Anny v ročenke
STUPAVA 2008 ho odovzdal
akad. mal. Milanovi Kubíčkovi. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Oblastný
reštaurátorský ateliér vypracoval pamiatkový zámer obnovy plastiky. Navrhované
riešenie zahŕňa kompletnú
renováciu pôvodnej plastiky a obnovu pôvodnej polychrómie. Na
pôvodné miesto má byť osadený odliatok originálu, zreštaurovanú
plastiku bude potrebné osadiť na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Ideálnym miestom by mohla byť Kaplnka sv. Anny
v Kostole sv. Štefana kráľa v Stupave. Reštaurovanie originálu je rozvrhnuté na časové obdobie dvoch rokov. Realizácia sa uskutoční vďaka miestnym sponzorom Mgr. Martinovi Seppovi a Karolovi Janatovi,
ktorý prisľúbili reštaurovanie pamiatky financovať. Zhotovenie kópie odliatku bude financované sponzorskými darmi od občanov, zbierku
naň organizuje pani Mária Stríbrnská z Mástu, tel. 0903 212 583.
Originál plastiky bol 9. júna odborne demontovaný a prevezený do
Oblastného reštaurátorského ateliéru v Bratislave. O jednotlivých etapách reštaurovania budeme čitateľov informovať.

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 obdržala 29. 6.
2009 doplnené ponuky firiem, Dalkia a.s. Bratislava, Termming, a.s.
Bratislava a Tenergo Brno a.s.
Na svojich rokovaniach komisia vykonala posúdenie jednotlivých
ponúk na základe určených váhových kritérií s dôrazom hlavne na
navrhovanú cenu tepla, podmienky investovania, podmienky prevádzkovania zdroja, možnosti vybudovania alternatívneho zdroja
tepla a možnosti spolupodieľania sa na tvorbe ceny tepla a kontroly
správy majetku mesta zvereného novému nájomcovi. Uvedené požiadavky boli zakomponované v jednotlivých návrhoch NZ.
Dňa 7. 7. 2009 hlasovaním jednotlivých členov bolo stanovené
poradie firiem, podľa kvality predložených ponúk nasledovne:
1. miesto: Termming, a.s. Bratislava, 2. miesto: Dalkia, a.s. Bratislava
3. miesto: Tenergo Brno, a.s. Brno.
Následne komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť
spoločnosť Termming, a.s. ako víťaza výberového konania a poveriť
primátora mesta rokovaním o konečnej podobe nájomnej zmluvy.
Dňa 23. 7. 2009 sa konalo mimoriadne rokovanie MsZ s jediným
bodom programu, výber nového nájomcu centrálneho zdroja tepla
v meste Stupava, za účasti zástupcov vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, ktorí boli na rokovanie MsZ prizvaní.
Mestské zastupiteľstvo schválilo komisiou odporučeného víťaza –
spoločnosť Termming, a.s. Bratislava.
V priebehu mesiaca august bude prebiehať rokovanie o konečnej
podobe nájomnej zmluvy, ktorá bude na schválenie MsZ predložená
dňa 3. 9. 2009
Holubek Jozef, predseda komisie

Škola volá...
Riaditeľstvo ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave
oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roku 2009/2010 bude dňa 2. septembra o 8.00 hodine na nádvorí školy.

Milan Greguš

Zberný dvor v Stupave
Oznamujeme občanom, že v areáli skládky v Stupave na Mierovej ulici, ktorej prevádzka skončila 15.7.2009 je vytvorený zberový dvor. Tento
dvor slúži obyvateľom s trvalým pobytom v Meste Stupava. Bezplatne sa tu môžu odovzdávať nasledovné druhy odpadov: sklo, papier, tetrapaky, plasty, batérie a akumulátory, pneumatiky, elektroodpad, odpad zo zelene, drobný stavebný odpad – čistá stavebná suť, tehly,
obkladačky, omietka, murivo, kváder, záchodová misa, umývadlo, zárubňa, dvere – odpad nesmie obsahovať drevo a plasty. Tento
druh odpadu predstavuje odpad z prerábania, opravy bytu, domu. Maximálne jeden prívesný vozík do mesiaca na jednu adresu, nie na
osobu.
Nadrozmerný, veľkoobjemový komunálny odpad – nábytok, kobervýkup a predaj
ce... maximálne 500 kg za jeden mesiac na jednu adresu, nie na jed
motorových
vozidiel
nu osobu – nábytok musí byť rozobraný, uložený na čo najmenší
predaj náhradných dielov,
objem.
olejov, mazív, autokozmetiky
Odahová služba NON STOP (0903 462 782)
Otváracie hodiny na zberovom dvore:
likvidácia vozidiel NON STOP
pondelok – piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:30
kontajnerová preprava do 3,5t
sobota:
8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
prenájom kontajnerov
(0903 462 782, lubos@grauto.sk)

Občan sa musí pri privezení odpadu prihlásiť pracovníkovi na zberovom dvore. Pri odovzdávaní odpadu sa musí občan preukázať občianskym preukazom. Všetky odpady sa musia odovzdať za prítomnosti pracovníka zberného dvora.

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

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

spravodajstvo

Z odpovedí na interpelácie poslancov
Kamióny na Marcheggskej
Problém, ktorý sa rieši už niekoľko rokov opäť otvoril poslanec M.
Foltín, ktorý 28. mája t.r. podal písomnú interpeláciu. Vychádzal
z podnetu občana, ktorý v októbri minulého roku, ako občianska
návšteva predniesol svoje pripomienky k situácii, ktorá strpčuje život občanov v tejto časti mesta. Z interpelácie vyberáme: „Na
vjazde na Marcheggskú ulicu je
značka zákaz vjazdu vozidlám
nad 5,5 tony v čase od 22.00 do
5.00 hodiny. Výsledok a reakcie
poslancov boli: návrh poslanca
Ondruša, aby sa urobil kontrolný
týždeň, teda celý jeden týždeň
každú noc by mestskí policajti
kontrolovali a pokutovali vodičov,
ktorí porušia zákaz – dodnes sa
nestalo, zodpovedný úradník mal
napísať list podnikom, ktoré majú
prevádzky v tejto lokalite a v bývalej cementárni, mesto malo zabezpečiť osadenie dopravných
značiek o zákaze aj v smeroch
z podnikov – nestalo sa tak, dodnes je tu len jedna značka, od
minulého leta pomaľovaná. Vodiči vlastne nič neporušujú, nič nevidia, nič sa teda nedeje...“ Mestský úrad k interpelácii vypracoval
nasledovné stanovisko: Mesto
Stupava sa v súčasnosti listom
obrátilo na najväčšieho prenajímateľa výrobných, skladových
a parkovacích priestorov v meste
Stupava. Požiadali sme Cevaservis, a.s. Stupava o deklarovanie
našej žiadosti na všetkých svojich nájomcov, ktorí sú sústredení
v areáli Cevaservisu. MsPTS dostal príkaz a objednávku na doplnenie dopravného značenia o
nočnom obmedzení prevádzky
kamiónov v oblasti ulíc Marcheggská, Záhradná, Agátová a Cementárenská tak, aby táto doplnková dopravná značka bola umiestnená spôsobom, ktorý stanoví podmienky prevádzky aj pri
výjazde zo sledovaného územia.
Čo sa týka kontrol vykonávaných
v nočných hodinách príslušníkmi
MsP, tieto budú vykonávané
v častejších intervaloch, ako sa
bežne doposiaľ vykonávajú.
A čo križovatka?
Poslankyňa A. Foltínová podala
interpeláciu a žiadala informáciu
v akom štádiu je riešenie križovatky Zdravotnícka - Školská Hlavná, ako dopadlo rokovanie
s kompetentnými plánované
v máji t.r.
Odpoveď na interpeláciu: Mesto
Stupava pripravilo projektovú
dokumentáciu svetelnej križovatky ulíc Hlavná – Školská -Zdra-

votnícka tak, aby sa táto umiestnila do jestvujúcich priestorov
a nevznikli nároky na územné
rozšírenie. V prípade nutnosti
územného rozšírenia sa samotná
reali-zácia zdala zdĺhavá z dôvodu že dotknuté pozemky potrebné na rozšírenie nie sú vo vlastníctve mesta.
Táto skutočnosť mala za následok, že Krajský úrad pre dopravu
a cestné komunikácie v Bratislave (KUDaCK) nesúhlasil s takým
variantom a požaduje križovatku
rozšíriť tak, aby táto spĺňala štandardné požiadavky a obsahovala
odbočovacie a vyraďovacie jazdné pruhy v oboch smeroch o šírke 3,25 m.
V súčasnosti projekčná organizácia PROJ – SIG, s r. o. Bratislava
pracuje na dopracovaní PD podľa pokynov KUDaCK a dopravného inšpektorátu (DI) v Malackách.
V mesiaci máj tak ako sme Vás
informovali, sa uskutočnilo rokovanie zástupcov mesta Stupava
a zástupcov ZIPP Bratislava,
medzi ktorými je spísaná dohoda
o financovaní svetelnej križovatky na základe PD, ktorú zabezpečí mesto Stupava. Samotné rokovanie neprebehlo tak,
ako by sme si predstavovali. Zástupcovia ZIPP deklarovali, že
v súčasnej finančnej kríze nie sú
schopní záväzok splniť podľa
prepracovanej PD.
Na dôvažok uviedli, že z prvých
štyroch bytových domov majú
predaných cca 20 % a pri samotnej stavbe z tohto titulu sú v hlbokej finančnej strate. Obe strany sa dohodli, že naďalej budú
hľadať možnosti riešenia danej
situácie.

a následne budú realizované
všetky domové prípojky.
Mesto však naďalej hľadá možnosti výškového upravenia cyklotrasy v časovom horizonte úplného ukončenia prác na realizácii
projektu „Dostavba kanalizácie
a intenzifikácie ČOV Stupava.“
Predĺženie komunikácie
Poslanec Ing. Peter Mazúr žiadal
informáciu, akým spôsobom
a kto bude realizovať výstavbu
komunikácie – predĺženie ulice
Pod Kremenicou po novovybudovanú ulicu v obytnej zóne Kremenica IV a povolenú v UR pre
lokalitu Lochy.
Odpoveď: Túto otázku ešte nemáme zodpovedanú. V tomto roku sme uskutočnili dve rokovania
so stavebníkmi, ktorí vo svojom
územnom rozhodnutí ako aj
v stavebnom povolení na vnútroareálové komunikácie majú aj
podmienku realizácie ulice Pod
Kremenicou. Doteraz sa nám túto problematiku nepodarilo rokovaniami doriešiť.
Ulica Pod Kremenicou, tak ako aj
ul. Lesná je nevybudovaná a investori, ktorí sa zaviazali tieto komunikácie vybudovať v minulosti,
to v súčasnosti odmietajú s argumentáciou, že platia dane a mesto je povinné sa starať o komu-

Vjazdy na Krížnej
Ďalšia interpelácia poslankyne
Foltínovej sa týkala riešenia sťažnosti obyvateľov z ulice Krížna
v súvislosti s cyklotrasou. Občania boli informovaní, že vjazdy do
ich domov sa budú upravovať
a riešiť pri realizácii kanalizácie.
Koncom mája bola kanalizácia
položená aj zasypaná v celej dĺžke ulice. Kedy príde na vjazdy?
Odpoveď: Písomne aj pri osobnom rokovaní pracovníci mesta
prisľúbili problém cyklotrasy
v časti ul. Krížna doriešiť počas
realizácie splaškovej kanalizácie
na tejto ulici. Avšak technické
problémy nedovolili situovať
hlavnú kanalizačnú vetvu na strane cyklotrasy. Kanalizácia na ul.
Krížna ešte nie je ukončená.
V súčasnosti bolo realizované len
hlavné kanalizačné potrubie
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nikácie, tieto budovať a udržiavať.
Odľahčovacia nádrž
Ďalšia interpelácia poslanca Mazúra sa týkala informácie o plánovanej (v rozpočte 2008) stavby
„Odľahčovacia nádrž – stoka na
ulici Marianskej“, ktorá mala zachytávať daždové vody z Kremenice. Stavba nebola realizovaná,
ako a kedy sa bude problém riešiť? Odpoveď: Mesto Stupava na
odľahčovaciu nádrž, ktorá by slúžila na odľahčenie kanalizácie na
ul. Mariánska a Školská, objednalo vypracovanie projektovej
dokumentácie u projekčnej organizácie Hydrocoop Bratislava, s r.
o. V priebehu projekčných prác
sa konzultáciou na Povodí Dunaja zistilo, že na splaškovej kanalizácii (aj keď pretlak kanalizácii spôsobujú dažďové vody), sa
odľahčovacie komory s vypúšťaním do recipientu nesmú realizovať.
Tento návrh mal vyriešiť problémy spôsobené prívalovými dažďami na ul. Mariánska a Školská.
V minulom roku, pre zlepšenie
tohto stavu sa realizoval prepoj
kanalizácie z ulice M. Benku do
novej kanalizačnej vetvy na ul.
Školská.
Situácia by sa mala úplne vyriešiť
po dobudovaní bytovej zóny Dielové, kde by dažďové vody z bývalých vinohradov mali byť odvedené dažďovou kanalizáciou.
/podľa msú/

ponúka predaj:
LAST MINUTE ZÁJAZDOV
letných pobytových zájazdov
poznávacích zájazdov
wellness pobyty
lyžovačky
exotiku
detské tábory
vstupenky zo siete TICKETPORTAL
našu ponuku nájdete na

www.viastupava.sk
Otváracia doba:
Po – Pi: 9,30 – 13,00 14,00 – 17,30
Sobota: 9,00 – 12,00
Adresa:
Hlavná 573/15, 900 31 Stupava
Kontakty:
tel/fax: 02/6593 4316, mobil: 0918/429 454
e-mail: via@viastupava.sk

rôzne

Pribudne na Patrónke prístrešok
pre prímestskú dopravu?
Nájsť riešenie pre kultúrnejšie čakanie na spoj prímestskej dopravy na bratislavskej Patrónke bolo snahou stretnutia, ktoré minulý týždeň zvolal Bratislavský samosprávny kraj.
Regionálna autobusová doprava spadá do kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja len v rozsahu uhrádzania tzv. výkonov vo
verejnom záujme. Napriek tomu vzhľadom na veľký záujem cestujúcej
verejnosti vstúpi predseda BSK Vladimír Bajan do rokovania so spoločnosťou JCDecaux, ktorá zabezpečuje prístrešky pre hlavné mesto.
„Pokúsim sa, aj vzhľadom sa súčasnú zlú situáciu vo verejných financiách, dohodnúť prípadné prijateľné podmienky financovania takéhoto prístrešku“, dodáva Bajan.
Podľa M. Borišinca z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy jeden prístrešok od firmy JCDecaux stojí približne 8,3 tis. Eur.
Okrem BSK sa na stretnutí zúčastnili starostovia obcí Vysoká pri Morave, Jakubov, Jablonové, zástupca Mestského úradu Stupava, zástupcovia hlavného mesta Bratislavy, dopravcu Slovak Lines a.s. a akciovej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava (BID).
Na problém upozornili starostovia spomenutých obcí, ktorých obyvatelia poukazujú na skutočnosť, že na Patrónke nie je žiaden prístrešok, kde by sa v prípade nepriaznivého počasia mohli cestujúci prímestskou dopravou ukryť.
Bratislavský samosprávny kraj napriek tomu, že nie je zodpovedný
za zastávky prímestskej dopravy, zareagoval a hľadal možné riešenia
– operatívne ale aj systémové.
Prvý návrh odrážal skutočnosť, aká je v iných mestách – napríklad
v Stupave či Pezinku – tam sa o prístrešky postarali tamojšie mestské
samosprávy. Takéto riešenie odmietlo hlavné mesto. Rovnako zamietavo sa predstavitelia mesta postavili k ďalšiemu návrhu okamžitého
možného riešenia – posunúť tzv. označník (teda tabuľu, na ktorej je
označenie zastávky) k zástavke Mestskej hromadnej dopravy pod
strechu, ktorá tam je a to napriek tomu, že v iných prípadoch sa na
území hlavného mesta zastávky spojili. Podľa rýchleho dopravného
prieskumu spoločnosti BID by to bolo možné, predstavitelia mesta to
spochybňujú.
BSK pracuje aj na systémovejšom riešení, ktoré súvisí s realizáciou
integrovaného dopravného systému a budovaním prestupných terminálov ale aj s výhľadovo navrhovaným modelom dopravnej obslužnosti pre samosprávny kraj, ktorý prinesie nové linkové vedenie
s uvažovanou intervalovou dopravou. To je však časovo náročnejšie.
/podľa BSK/

Zároveň v tejto súvislosti listom oslovil poslancov BSK, aby ich o sistuácii informoval a taktiež požiadal o stretnutie s ministrom financií
SR, keďže ohrozené môžu byť aj niektoré originálne kompetencie.
Návrhmi na konkrétne riešenia sa bude zaoberať mimoriadne zastupiteľstvo BSK, ktoré sa zíde zrejme koncom augusta.
/podľa BSK/

Céčko pomáha rodinám
späť na nohy
Céčko - Centrum pre rodinu v kríze už pol roka funguje v Bratislave
pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja. Od svojho vzniku má už takmer 130 klientov. Céčko sprevádza rodinu od náhleho
vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do
bežného života.
Rozvod, návrat z výkonu trestu, vážne ochorenie či úraz, úmrtie... to
všetko môže veľmi vážne zasiahnuť do chodu rodiny, do života rodičov i detí. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina
sa vie s obdobnými udalosťami vysporiadať. V tom horšom prípade
môžu byť následky veľmi závažné a môžu viesť k ďalším tragédiám.
Preto Bratislavský samosprávny kraj pristúpil v januári tohto roka
k spusteniu pilotného projektu pre obyvateľov kraja – na Slovensku
ojedinelého – Centra pre rodinu v kríze.
V rodinách, s ktorými Céčko komunikuje, sa prelínajú najmä psychické problémy, mentálne postihnutie, psychiatrická diagnóza a
poru-cha ADHD, takže je nutné zvlášť pracovať s maloletým dieťaťom
a zvlášť s rodičmi dieťaťa. Pri práci s rodičmi sa koordinátorka Céčka
sústreďuje na riešenie sociálnych problémov (a to najmä problémy
s ubytovaním, vybavovaním trvalého pobytu, občianskeho preukazu,
pomoc pri písaní a podávaní žiadostí na úrady a súdy...), ďalší odborní poradcovia vykonávajú psychologickú a terapeutickú prácu. Rodinám, alebo členom rodiny poskytlo Céčko v prvom polroku najmä
individuálne a skupinové (sociálne, psychologické, sociálno-právne)
poradenstvo, individuálne, párové terapie a psychoterapiu, krízovú intervenciu, možnosť zúčastniť sa terapeutických a svojpomocných
skupín pre deti a rodičov ale aj terénnu sociálnu prácu či už v domácnosti rodiny alebo sprevádza členov rodiny do iných zariadení a inštitúcií.
Céčko – centrum pre rodinu v kríze, Koordinátorka - Mgr. Michaela
Šopová, Adresa : Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava
Mobil: 0917 277 227, Telefón: 02/5910 0917
E-mail: rodinavkrize@mokrohajska.sk

Situácia je vážna

Neďaleko od nás – golfový raj

Po prijatí opatrení, ktoré znamenajú šetrenie prevádzkových a režijných nákladov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
a jeho zariadení (školy, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia)
na základe prognóz vývoja príjmov štátneho rozpočtu zo začiatku
roka, bude musieť kraj pristúpiť k ďalším, zrejme radikálnejším
opatreniam.
Zníženie príjmov štátneho rozpočtu sa totiž dramaticky odráža aj na
príjmoch samosprávnych krajov, ktoré hospodária predovšetkým
s podielom z dane z príjmov fyzických osôb. Úpravou nezdaniteľnej
položky, rastom nezamestnanosti a nižším výberom dane prichádza
regionálna samospráva na celom Slovensku podľa poslednej
prognózy ministerstva financií o takmer 77 miliónov Eur (2,3 mld. Sk).
Pre Bratislavský samosprávny kraj to znamená, že musí počítať s výpadkom v príjmoch z tohto dôvodu vo výške viac ako 6 mil. Eur (takmer 190 mil. Sk). Ak k tomu prirátame výpadok vo výške cca 16,6 mil.
Eur (cca 500 mil. Sk) z nezrealizovaného ale v rozpočte naplánovaného predaja majetku a možný pokles vo výbere daní z motorových vozidiel, bude potrebné nielen ďalej racionalizovať, ale žiaľ aj
upustiť od niektorých rozvojových projektov či plánovaných aktivít.
Rozpočet BSK na tento rok schválili poslanci na svojom rokovaní
v decembri minulého roka jednomyseľne ako vyrovnaný vo výške 145
mil. Eur.
„Budeme sa musieť sústrediť na to, aby zamestnaných mal v septembri kto prepraviť do práce, aby študenti a učitelia mohli v triedach svietiť a kúriť a klienti v sociálnych zariadeniach čo jesť. Nič viac ale verím,
že ani nič menej,“ okomentoval vážnu situáciu predseda BSK
Vladimír Bajan.

Malacky v sobotu 18. 7. prežívali významný deň. Doslova výnimočnou udalosťou golfovej scény možno nazvať otvorenie 27-jamkového
golfového ihriska White Eurovaley Golf Park v zóne D priemyselného
parku Eurovalley. Autor i realizátor projektu Ing. Arch. Jaroslav Kachlík na tlačovej besede vyzdvihol prednosti prirodzeného prostredia
borovicových lesov a pôvodných pieskov. „Zachránili sme tento les,
pretože ako hospodársky les bol pôvodne určený na výrub,“ povedal.
Podľa jeho slov tisíce starých stromov naďalej rastú na svojom mieste
vďaka vyňatiu z lesného hospodárskeho plánu. Na rozsiahlej ploche
najväčšieho golfového ihriska na Slovensku vznikol nový typ krajiny
s umelo vytvorenými vodnými plochami zo spodných vôd. Exteriér je
pôsobivý aj vďaka dunám z bielych pieskov.
V duchu hesla „Golf pre všetkých“ ešte neotvorený klub začína s cenovou revolúciou. „Naším cieľom je zlomiť golfu pečať buržoázneho
športu. Nechceme zakladať elitárske kluby, ale zameriame sa aj na
študentov a deti, ktorých chceme k tomuto športu pritiahnuť,“ tvrdí
prezident klubu Milan Vaškor. Už pred otvorením má novovznikajúci
klub 200 členov, ráta sa s prírastkom 300 členov do konca roka.
Víziou architekta i prezidenta klubu je postupný rozvoj areálu s efektom podpory golfovej turistiky (aj medzinárodnej) aj vďaka usporadúvaniu veľkých golfových turnajov. S tým ruka v ruke kráča aj rozvoj
ubytovacích kapacít a hotelierstva, welness služieb či akvaparkové
využitie vzácnych geotermálnych prameňov s horúcou vodou (106 st.
Celzia) s vlastnosťami vody z Mŕtveho mora.
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Prevzaté:
Text - Tatiana Búbelová
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Giant Stupavský Maratón
na skvelej úrovni

Stupavské hody 2009

V sobotu 25. júla sa bikeri postarali o menší dopravný kolaps
v Stupave, keď zabrali námestie a priľahlé ulice. Necelá päťstovka sa ich totiž vybrala na trať maratónu na 52 či 96 km; trať, ktorá
bola opäť v znamení blata. Ale o tom v reporte...
Štart krátkej trate maratónu bol vyhlásený na 11:00, čo i neranným
vtáčikom (ako ja) dovolilo načerpať sily prijateľným nočným spánkom. Je škoda, že viacero maratónov túto sezónu bolo tvrdo poznačených vrtochmi počasia – Stupavu nevynímajúc. Vo štvrtok Záhorie
takmer sfúkla masívna búrka, ktorá narobila veľa škody v obciach
a veľký bordel v lese. Organizátori strávili celý piatok čistením trate
(ktorá navyše musela byť preznačená, kvôli organizátormi nezavinenému konfliktu pôvodnej trate s Rally na Borinke. Už o 9:45 bolo pred
štartovým oblúkom slušné množstvo bikerov. Keď sa človek pozrel
okolo seba, videl veľmi široký vekový a výkonnostný rozptyl pretekárov. V istom zmysle bol Stupavský maratón najamatérskejší maratón,
ale to myslíme v dobrom. Prišlo množstvo bikerov, ktorí si to po prvýkrát prišli vyskúšať, a to je skvelé. Na druhej strane viacerí troška precenili svoje sily (alebo nepoznali princíp radenia sa pri štarte) a zaradili sa dopredu, a tak sa po štarte, ktorý bol o 11:06, vytvorilo
v úvodnom stúpaní viacero kolíznych situácií.

program podujatí
11.-14.8. Rezbárske sympózium
pri historických hodinách – pešia zóna (DM drogéria) od 15.8. –
nádvorie fary (výstava)
Sobota 15. august
16.00 Vranovské chodúľové divadlo – námestie sv. Trojice
Zámocký park – pódium
17.00 Akrobatický rock´n´roll, tanečná skupina Devil´s
17.30 koncert DH Veselá muzika
18.30 Čarovné ostrohy a hudba Berkyho Mrenicu
20.00 Pásmo k výročiu Stupavy, ohňová šou Eliah
21.00 Duo Otto a Sylvia z Marianky
Sprievodné podujatia:
16.00 – slávnostné otvorenie expozície
Oratórium farského kostola v Stupave
Nedeľa 16. august
9.30 Slávnostná sv. omša ku cti sv. Rócha v Máste
10.45 Slávnostná sv. omša ku cti sv. Štefana vo farskom kostole
v Stupave, asistuje spevácky zbor Glória zo Zohoru
15.00 Veteran car – prezentácia historických vozidiel
- námestie, Zámocký park - pódium
16.00 Koncert Sama Tomečka
18.00 Koncert Funny Fellows
19.30 Koncert „Mariacchi sin fronteras“
Sprievodné podujatia:
15.00 -20.00 prehliadka kostola a oratória so sprievodcom
Od 15.00 prezentácia jazdeckej školy Karlov dvor
– koníky pre deti v Zámockom parku
Pondelok 17. august
17.00 – Futbalový zápas „starí páni“ Stupava – Vysoká pri Morave
štadión TJ Tatran Stupava

Paralelne s pretekmi sa na námestí odohrával sprievodný program,
ktorý bol nezvykle bohatý. Pre deti (a zjavne hlavne pre ich rodičov)
bol prichystaný Detský Maratónik, divákov bavili koncerty Marcela
Berkyho, Barbory Balúchovej, Fuera Fondo, ďalej show na trialovej
rampe v podaní VSA Extreme a hlavne moderátor celého podujatia
Pinďo. Kto si bol ochotný zaplatiť € 50 za 10 minútový let, mohol sa
prelietieť vrtulníkom ponad Stupavu a vidieť preteky z vtáčej perspektívy.
Maratón mal množstvo silných sponzorov, čo sa prejavilo aj na cenách pre víťazov a hlavne cenách v tombole. Na tú čakalo neobvyklé
množstvo bikerov a bolo aj prečo. Ceny
v hodnote vyše € 5.000 od bikových
sponzorov potešili určite každého, kto
mal to šťastie si prevzať výhernú
igelitku. Po tombole a záverečných slovách organizátorov sa námestie značne vyčistilo, ale na pódium prišla kapela Problém 5, ktorá sa starala o dobrú náladu pre tých, čo sa domov ešte
neponáhľali.
JURAJ NOVOTNÝ (Ďurki)
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- Veterán TRIO z Borinky
18.00 – koncert DH Záhorienka s hosťom Jirkom Helánom
na námestí pred kostolom
Zmena programu vyhradená!
Info: 02/6593 4312

INFORMÁCIA O REALIZÁCII PROJEKTU
Predkladáme verejnosti ďalšiu priebežnú informáciu o stave a realizácií projektu „ Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta
Stupava“.
Počas realizácie od 9. marca 2009 boli na projekte v časti dostavby
kanalizácie realizované nasledovné práce:
Kanalizácia Mást – práce začali výstavbou čerpacej stanice umiestnenej na rozhraní ulíc Bottova a Dolná a pokračovali budovaním
kanalizačných vetiev „E“ od čerpacej stanice ČS po štátnu cestu
v dĺžke 205 m, kde bude pretláčaním pod komunikáciou pokračovať
po ul. Hviezdoslavova - po odbočku na Devínsku cestu.
Od ČS bola budovaná ďalšia kanalizačná vetva „E 1“ na ul. Bottova
v dĺžke 141 m spolu s domovými prípojkami. Práce pokračovali na
kanalizačnej vetve „E2“ od ČS po ul. Dolná a Záhumenská v dĺžke
475 m a taktiež boli realizované domové prípojky. V súčinnosti s realizáciou prác na vetve „E2“ bol realizovaný aj výtlak v dĺžke 500 m od
ČS na Bottovej ulici až do poslednej jestvujúcej šachty na ulici
Záhumenská. V súčasnosti na tomto stavebnom úseku t.j. ulíc
Bottova, Dolná, Záhumenská sú realizované spätné úpravy terénu
záverečným asfaltovaním.

ukončené aj domové prípojky a realizovaná spätná úprava komunikácie asfaltovaním.
Na tejto vetve pokračovali práce na ulici Továrenská vetva C3-1 od
šachty S 61 po šachtu S 74 v dĺžke 194 m. Na tomto úseku sú realizované aj domové prípojky.
Ulica Keltská, vetva C3 je pripojená šachtou S 63 po šachtu S 69 a je
realizovaná aj s domovými prípojkami.
Ulica Marcheggská, vetva C3-3 je realizovaná od šachty S 70 po
šachtu S 79 a šachtou S 69 je pripojená na vetvu C3 na Keltskej ulici.
Ulica Cementárenská, vetva C3, je realizovaná od šachty S 16 od
križovatky Lipová – Cementárenská po šachtu S 75. Vetva C3 je realizovaná v dĺžke 462 m, vetva C3-1 v dĺžke 194 m a vetva C3-3 v dĺžke
151 m.
Vetva C2 je realizovaná od šachty S 11 po šachtu S 33 v dĺžke 358 m
a je vedená po ulicu kúpeľná a Agátová.
Vetva C2-1 je realizovaná na ulici Krížna od šachty S 31 po šachtu S
47 v dĺžke 226 m.
Vetva C2-2 je vedená po ulici Zemanská a je realizovaná v dĺžke 155
m a to s napojením v šachte S 33 po šachtu S 51.
V časti projektu INTENZIFIKÁCIA ČOV sa postupne zahájili práce na
výstavbe nových stavebných objektov:

Práce na stavbe dažďovej nádrže - ČOV

Budovanie kanalizácie na ul. Záhradnej
KANALIZAČNÁ VETVA A
Tento stavebný úsek pozostáva z troch častí:
1. A7-1 – kanalizačná vetva po ulici Lesná spolu s domovými prípojkami, začína pripojením na vetvu A7 na Novej ulici v šachte S264
a pokračuje po Lesnej ulici po šachtu S254, čo predstavuje realizovanú dĺžku 605 m .
2. A7–2 – kanalizačná vetva na ulici Duklianska. Práce boli zahájené
stavbou ČS 3 a následne práce pokračujú kanalizačnou vetvou A7-1
a sú doteraz realizované po šachtu S 231 v dĺžke 100 m.
3. A6– zahájenie prác v parku za hotelom Stupava s napojením
v šachte S 202 trasa kanalizačnej vetvy pokračuje pod štátnou cestou
do Borinky a následne v súbehu s komunikáciou na ul. Nová (Obora).
V súčasnosti je realizovaný úsek po šachtu S 218 v dĺžke 383 m.

SO-03 – anaerobný reaktor a anoxický regenerátor
SO-05 – združený objekt biologického čistenia
SO-02 – dažďová nádrž
SO-06 – čerpacia stanica kalov a kalovej vody
Postup realizácie je riadený tak, aby stavebné časti objektov boli
pripravené na montáž technológie a v 10/2009 pripravené na prepojenie jestvujúcich zariadení ČOV na nové objekty a postupne pristúpiť
k rekonštrukcií jestvujúcich objektov ČOV.
O ďalšom postupe prác na projekte budú priebežne obyvatelia
mesta Stupava informovaní v ďalších priebežných informáciach
v rámci publicity a informovaní o samotnom projekte..

KANALIZAČNÁ VETVA C
Realizácia tejto vetvy začínala v šachte S 1 na ulici Železničná a vedie
pod železnicou po ulici Vajanského a končí šachtou S 11 v dĺžke 316
m. Od tejto šachty sa rozdeľuje v smere na ulicu Lipová po šachtu S
22 v dĺžke 470 m. Na ulici Vajanského a v prvej časti ulice Lipová sú

Schválenie finančného príspevku MŽP SR: 21.1.2009
Dátum začatia realizácie projektu: marec 2009
Dátum ukončenia realizácie projektu: júl 2010
Celkové uznateľné náklady: 12 057 950, 21 eur (363 257 808,01 Sk)
Dotácia EU z OPŽP: 10 249 257,68 eur (308 769 136,87 Sk)
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A predsa sa konal

MS Slovenského červeného kríža Stupava 2 poriada jednodňový
poznávací zájazd do BUDAPEŠTI dňa 5. septembra 2009 t.j. v sobotu. Odchod autobusu je o 6,30 hod. pred KD
Program: Tropicarium, Rybárska bašta, Hrad – zámok, Galéria –
Parlament, Nám.Osloboditeľov
Cena: 14,-- EUR/osoba - v cene nie sú zarátané poplatky za vstupy
do objektov pri prehliadkach.
Prihlásiť sa môžete v predajni Elektro Stupava u p.Vizmüllerovej.

PROSÍME O POMOC
Tragédia v Nitre, kde deti dvojročné dvojičky vypadli z okna na 5. poschodí sa nás hlboko dotkla. Malý Damianko ten hrozný pád z takej
veľkej výšky neprežil. Jeho sestrička Deanka leží v Detskej fakultnej
nemocnici na Kramároch a čaká ju ešte niekoľko operácií.
Žiadame o pomoc darcov krvi, darujte z nej pár kvapiek pre malú
Deanku. Pri odbere krvi je potrebné si vyžiadať potvrdenie, ktoré
odovzdáte p. predsedkyni SČK II. p.Vilme Vígerovej.
Ďakujeme
výbor SČK II Stupava

POCHOD ZA ZDRAVÍM
Dňa 11.7.2009 SČK Stupava 2 organizoval „Pochod za zdravím“ na
Vachálkov rybník. Účasť bola dobrá, ale čakali sme ešte viac záujemcov z radov mladších ročníkov. Deti aj seniori sa tam vyšantili v rôznych súťažiach, ktoré pre nich pripravili manželia Darina a Ľuboš Vígeroví. Boli to jednoduché hry s loptou, skákanie cez švihadlo, skákanie vo vreci, do ktorej sa zapojili aj naše seniorky, chytanie loptičky
do lapačky atď. Každý zo zúčastnených dostal „Diplom“ a sladkosti,
ktoré nám podarovali potraviny Hrica p. Debrecká a sponzorské
darčeky od p. Mózovej a p. Brbúcha. Pani Peterková deťom predniesla a prakticky ukázala základné veci pri poskytovaní prvej pomoci ako je ošetrenie odretých rán, či ako treba podať prvú pomoc pri

zlomenine. Na záver prednášky a súťaží každý dostal chutný guláš,
čo pre nás všetkých navaril p. Roman Bubnič. Svorne sme sa bavili
až do príchodu návštevy, čo ešte prišla medzi nás. Bol to p. viceprimátor Janata s manželkou, ktorý nám taktiež priniesol malé občerstvenie a p. Gustáv Beleš s manželkou, čomu sme sa naozaj potešili,
že na nás nezabudli. Videli, ako sa naša predsedkyňa p. Vígerová
stará o svojich členov a angažuje sa v práci SČK. Výlet sa nám podaril, počasie prialo, odchádzali sme až vo večerných hodinách, kedy
nás vyhnali komáre.
Za pomoc pri organizovaní tohto pochodu by sme chceli ešte nakoniec poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas na prípravu
tohto podujatia a priložili ruku k dielu. Predsedkyni SČK Stupava 2 p.
Vígerovej, členkám výboru s rodinnými príslušníkmi, ktorí pomáhali
pri dovoze občerstvenia, či vybavili vstup do areálu Vachálkov rybník,
všetkým sponzorom, ktorí neváhali a svojimi darmi na občerstvenie
prispeli k výbornej nálade.
za výbor SČK Stupava 2 všetky členky ďakujeme.

Dňa 15. júla 2009 Základná organizácia protifašistických bojovníkov
poriadala zájazd do Banskej Štiavnice. Autobus bol do posledného
miesta zaplnený. Cesta ubiehala k spokojnosti aj keď bola veľká horúčava. Počas cesty s históriou Banskej Štiavnice nás oboznámila pani
Antónia Suchá, ktorá je zároveň lektorkou nášho múzea Ferdiša Kostku.
Naša cesta mala vytýčený smer, tak ako každý rok „Po stopách
SNP...“. O ťažkých bojoch počas II. svetovej vojny v Štiavnických vrchoch a okolí informovala pani Kazarková. Po dorazení do Banskej
Štiavnice sme navštívili kultúrnu pamiatku Starý zámok. Expozície na
Starom zámku predstavujú návštevníkom históriu banskoštiavnického regiónu. Po absolvovaní tejto historickej pamiatky nás čakal chutný obed v miestnej reštaurácii. Po obede sme sa spoločne poklonili
k pomníku SNP, kde sme zároveň položili kyticu kvetov, čím sa naplnil
program nášho výletu, ktorý sme mali v náplni práce našej ZO SZPB.
Nášho zájazdu sa zúčastnilo niekoľko detí, čím sme sa im snažili priblížiť históriu Slovenského národného povstania. Potom bol voľný rozchod, ešte nejaké to foto a nástup späť do autobusu. Z Banskej Štiavnice sme odchádzali so spomienkami na pekné zážitky a s prianím,
aby sme mohli takýto výlet znova zopakovať. Za príjemné prežitie
nášho zájazdu veľká vďaka patrí našim sponzorom a to: Hamé s.r.o,
Potraviny Brbúch, Potraviny Hrica a Seko pekáreň.
A. Turanská

Za dychovkou na Moravu
Hosťom na Stupavskej krídlovke, ktorá bola v júni t.r. bola DH z moravských Ratíškovic. Po peknom vystúpení nezabudli pozvať divákov
k nim na Medzinárodný festival dychových hudieb. MKIC v Stupave
zorganizovalo autobusový zájazd a tak 12. júla sme sa zúčastnili najväčšieho festivalu dychových hudieb v Českej republike. Na trávniku
miestneho futbalového ihriska bolo postavené pódium, na ktorom sa
počas dňa vystriedalo 11 dychoviek z Moravy a Slovenska, ktoré
predviedli návštevníkom svoje umenie, vhodne komentované konferenciérmi. Tribúna na štadióne bola úplne zaplnená poslucháčmi muziky až do konca prehliadky, ktorá končila okolo 19 hod. Medzi vystupujúcimi kapelami bola i menovkyňa stupavskej kapely a to Veselá
muzika Ratíškovice. Na záver zahrali všetky kapely spolu a dirigovali

ich dirigenti jednotlivých kapiel. Počasie vydržalo po celý deň, na ihrisku boli stánky s občerstvením a tak dobrá nálada a príjemné
prostredie umožnilo návštevníkom prežiť príjemný deň. Z našej strany
bola i mierna kritika a to – že v poobedných hodinách nemali v stánkoch víno. Keď sme zisťovali príčinu, zistili sme, že to bolo zámerne ,
aby niektorí návštevníci „neprebrali“. (Takže môže to byť i príklad pre
usporiadateľov podobných akcií). Prečo o tom píšeme? Pretože zo
Stupavy boli vypravené dva autobusy, ktoré boli zaplnené. Zájazd
pripravilo MKIC ako jednu z vydarených akcií v rámci svojej činnosti.
Zdá sa nám, že akcie usporiadané v Stupave naši občania málo
navštevujú (a pritom kritizujú že v Stupave je málo kultúry - nič sa nerobí), napr. výborný koncert pesničkára J. Kryla navštívilo asi menej
poslucháčov ako bolo Stupavčanov v Ratíškoviciach.
Rodina Siváková a Marošová
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plachovala /perfundovala/. Pacientku priviezli z internej kliniky,
od profesora Haviara a začala sa
vlastná transplantácia. Srdce naskočilo, potom prestalo, niekoľ-

a zlyhanie imunity. Zlom nastal
až v 80 – tych rokoch po vynajdení Cyklosporínu – lieku podporujúceho hojenie srdca. Začal sa
používať umelý krvný obeh, vybudovalo sa špeciálne detské
kardiocentrum v Bratislave na
Kramároch. Spomínam si, že

kokrát sme ho defibrovali /oživovali/. Skončili sme až neskoro večer, okolo pol jedenástej. Počas
operácie sa tími pracovníkov
striedali. Telo som mala niekoľkokrát prepotené, museli sme sa
prezliekať, ale na únavu sme nemysleli. Operácia sa podarila,
pacientka zomrela na následky
závažných ochorení /poškodenie
pečene, pľúc, obličky/. Ale aj inde na svete počiatočné úspechy
boli len na 50 %. Pacienti zomierali na neprijatie cudzieho tkaniva

kým sa uskutočnila prvá transplantácia srdca u človeka, predchádzala jej dlhá príprava, včetne experimentovania na psoch.
Na II. chirurgickej klinike som odpracovala 13 rokov, potom som
prešla na urologickú kliniku Nemocnice akademika Dérera
v Bratislave na Kramároch k profesorovi MUDr. Vladimírovi Zvarovi, DrSc. Tam som zase bola v tíme, ktorý 22. júna 1972 uskutočnil PRVÚ TRANSPLANTÁCIU OBLIČKY na Slovensku. Transplan-

A BOLA PRITOM…..
9. júl 1968. Deň ako každý iný,
bolo leto, čas prázdnin a dovoleniek. Ale predsa to bol deň s veľkým „D„ - na operačnej sále II.
chirurgickej kliniky na Partizánskej ulici v Bratislave uskutočnili
PRVÚ TRANSPLANTÁCIU SRDCA v histórii krajín bývalého socialistického tábora a 25 – tu
v poradí celosvetového rebríčka.
Bolo to len o pár mesiacov neskôr, ako robili 1. transplantáciu
srdca na svete /3. decembra
1967 v Juhoafrickej republike,
pod vedením profesora Christiána N. Barnarda /.
U nás k takémuto zákroku inicioval tím lekárov doc. MUDr. Ladislav Kužela, Csc. - „slovenský Barnard„. Zúčastnili sa jej napr. akademik Karol Šiška, doc. MUDr.
Marian Holomáň, Csc., profesor
Haviar a ďalší /podľa Národnej
obrody z 25.IV. 1995 / .
Medzi zvučnými menami chirurgov – srdciarov bolo i meno inštrumentálnej sestry, našej Stupavčanky, pani JOZEFÍNY ŠTĚPÁNKOVEJ /rod. Královej/. Po
41- rokoch si pani Jožka spomína takto: „Bolo to v utorok, 9. júla. Prišla som na siedmu do práce, na vrátnici stál ošetrovateľ,
ktorý skončil službu, a povedal
mi, Jožka idete transplantovať
srdce. Neblázni, hovorím ja. Ale
naozaj. Pacientka je už tu. Na
veľké špekulácie nebolo času,
museli sme sa chytiť práce. Začali sme o 9. hod. ráno. Najskôr
sme odoberali srdce od darcu,
ktoré muselo ísť do fyziologického roztoku a laborantka ho pre-

Deň otcov v škôlke
Dobrou tradíciou je každoročná oslava Dňa matiek, pripomíname si aj
MDŽ, ale na oteckov sa akosi myslí menej. V minulom roku dostali pani učiteľky a pani riaditeľka z materskej školy na Ružovej ulici v Stupave nápad. Netradičnou formou
osláviť Deň otcov. A tak sa uskutočnila prvá špekáčková oslava.
Nakoľko mala oslava v minulom
roku veľký úspech, tak sa i tento
rok 18. júna uskutočnila už po druhý raz oslava ku Dňu otcov spojená s opekačkou. Organizátorkou
celého podujatia bola pani učiteľka
Mgr. Oľga Darášová. Pripravila
program plný zábavy. Každý otecko musel splniť určené úlohy so
svojim dieťaťom: "Beh cez prekážky so svojím dieťaťom na chrbte,
zatĺkanie klincov, rúbanie dreva".
Potom sa deti povyzúvali, všetky
topánky dali na jednu kopu a pani
učiteľky ich dobre pomiešali. Úlohou oteckov bolo nájsť svojmu dieťaťu jeho topánky a obuť ho. Aby toho nebolo málo, deti nakoniec súťaží učili svojich oteckov tancovať tanec, ktorý ich naučila pani učiteľka Olinka. Mamičky s úsmevom sledovali, ako ockovia zvládajú úlohy.

tácia bola úspešná, pacient žil
s ňou 8 rokov. Dodnes si pamätám i jeho meno – bol to pán Štefan Kuruc z Vrábľov. Tam pracoval ako vedúci zubný laborant na
ÚNZ. Transplantácia trvala okolo
šesť hodín, postupom času sa
rutinou operatérov doba skracovala. Behom roka sme sa i my
v Bratislave zaradili medzi 14 000
transplantácii sveta. Samotná
transplantácia je veľmi náročná
na kolektívnu prácu vedeckých
ako aj zdravotníckych pracovníkov.
Na urologickej klinike som odpracovala 10 rokov. Odtiaľ som
prešla do Štátneho ústavu národného zdravia, terajšieho Národného onkologického ústavu
na Kramároch. No a odtiaľ, po 40
– tich odpracovaných rokoch do
dôchodku.
Do práce som chodila veľmi rada
a s vedomím, že ľuďom pomáham alebo im aspoň predlžujem
i ja život. Dnes si už len spomínam na to pekné, čo sme prežili.
A poviem Vám, že som hrdá, že i
ja , Stupavčanka, som bola pri takýchto závažných chirurgických
začiatkoch.“
Sedela a počúvala som túto príjemnú pani Jožku i s jej manželom. Dokonca i jej obľúbení psíkovia tichúčko ležali pri nás.
Možno aj počúvali. Zaspomínala
si aj na obdobie z 2. svetovej
vojny, keď prebiehalo oslobodzovanie Stupavy i na požiar kostolnej veže v 1947 – om roku ba aj
na stupavských grófov. Som jej
vďačná a želám manželom Štěpánkovým hlavne zdravia. Ďakujem.
Mgr. Gabriela Prokešová
OZ Club Abbellimento v Stupave

Všetky pani učiteľky kontrolovali priebeh súťaží. Za úspešné zvládnutie zábavných súťaží boli deti a oteckovia odmenení medailami. No
a potom nasledovalo to najdôležitejšie. Oteckovia zapálili pripravené
drevo a išlo sa opekať. Keďže nám počasie prialo, dobrá nálada nechýbala, hlavne keď začala pani učiteľka Olinka so svojím priateľom
spievať obľúbené country piesne.
Všetci sme ju poznali ako pani učiteľku, ale nie ako speváčku. Všetci
sme boli milo prekvapení. Deti boli
spokojné, rodičia sa dobre cítili
a všetci sme sa bavili pri dobrom
občerstvení, hudbe a speve. Dobrá
nálada trvala do 20:00 hod. Keby
nás ráno nečakal pracovný deň,
určite by sme sa zabávali dlhšie.
V mene spokojných rodičov
ďakujem za príjemné spestrenie
všedného dňa, ktorý ocenili hlavne
ockovia. Ďakujem pani učiteľke
Mgr. Oľge Darášovej za výborný
nápad a spevácky výkon, pani
učiteľkám za vzájomnú spoluprácu
v priebehu súťaží a pani riaditeľke Anne Velčickej, že umožnila, aby sa
to všetko mohlo uskutočniť na školskom dvore. Verím, že tento deň sa
stane každoročnou tradíciou.
Ing. Martina Švecová

-9-

rôzne

Začiatok novej futbalovej sezóny

Reprezentanti z Kaštieľa
Dňa 10.6.2009 sa v Modre – Harmónii konal Medzinárodný petangový
turnaj, ktorý organizoval Domov sociálnych služieb Merema z Modry.
DSS a ZpS Kaštieľ a tým aj mestečko Stupava reprezentovali Rudolf
Cserge, Pavel Krucovčín ml. – rodák zo Stupavy a Ján Prokop.
Na turnaji sa zúčastnilo šestnásť mužstiev, kde tím zo Stupavy bol evidentne najstarší. Prvý zápas hrali s A družstvom z Báhoňa, ktorý
s prehľadom vyhrali. S báhoňským B mužstvom vzápätí vyhrali druhý
zápas. V štvrťfinále sa stretli s družstvom Hestia XXL z Pezinka. Víťazstvo tu bolo oveľa tesnejšie. Postúpili do semifinálového zápasu,
v ktorom si sily zmerali s mladými trénovanými chlapcami z DSS
Rosa. Napätie rástlo a mládež to nevydržala. Finále bolo isté. Postúpilo aj mužstvo organizátora. V silnej konkurencii a po dlhom zápase
náš tím vyhral. Stali sa víťazmi a získali aj zaslúžený titul Najúspešnejší nováčik. Všetkým trom srdečne blahoželáme! Bolo to pre našich
klientov príjemným rozptýlením, vítanou zábavou a tešia sa na hru aj
v areáli Kaštieľa.
Mgr. Renáta Biksadská
sociálna pracovníčka

Začiatok novej sezóny 2009/10 je na programe 23.8.09. Naši seniori
svoj prvý majstrovský zápas odohrajú v Jablonci a o týždeň doma
privítame Pezinok. Mužstvo naďalej povedie tréner Ľubomír Gálik.
Z mužstva odišiel Čermák (Rakúsko) a hosťovanie skončilo Polákovi.
Marek Hodulík po prestupe z Interu sa stal naším hráčom
„Úspechom mužstva by bolo zopakovať umiestnenie z minulej sezóny. Chceme hrať moderný útočný futbal a peknou hrou zabaviť divákov.“ - povedal tréner Gálik.

Juniáles v Kaštieli
Milí Stupavčania!
Akiste viete, že vo Vašom meste sa nachádza Domov sociálnych služieb. Veď sa takmer denne stretávate v mestečku s jeho obyvateľmi.
Pracovníci tohto zariadenia sa snažia pre svojich klientov urobiť maximum a integrovať – zaradiť ich naspäť do „života“, aby nemali pocit
odloženosti a zbytočnosti.
V rámci tejto integrácie sa dňa 24.6.2009 konal Juniáles. Zúčastnili sa
na ňom aj klienti iných zariadení (DSS Báhoň, DSS Merema z Modry,
DSS Plavecké Podhradie, DSS Rozsutec z Bratislavy a DSS Senec).
Veľkolepá udalosť bola naplánovaná na nádvorie Kaštieľa. Nepriazeň
počasia však vohnala všetkých účastníkov do jedálne Kaštieľa, kde sa
slávnosti tohto typu odohrávajú. Bola to doposiaľ najväčšia zábava
v novodobých dejinách tohto starobylého kaštieľa – zúčastnilo sa
cca. 160 ľudí. Imobilní obyvatelia však tiež neboli ukrátení – či už
o jedlo alebo hudbu, ktorá sa niesla celým zariadením. Prípravy
a moderovania programu sa opäť skvelo ujal pán Oldrich Zemánek –
klient zariadenia. O hudbu sa postarala osvedčená a veľmi obľúbená
skupina „Veterán trio z Borinky“. Získali sme aj niekoľko dobrovoľníkov, zo Stupavy to bola konkrétne pani Bc. Andrea Sporerová rod.
Weissová.
Počas zábavy sa podávala cigánska pečienka, mastný chlieb s cibuľou a paprikou, malinovky, slané pochutiny. Takúto veľkú udalosť by
sme nezvládli bez prispenia našich sponzorov – Delikates, Cereals,
Milan Tóth a Daniel Horecký. Všetkým v mene našich klientov srdečne
ďakujeme.
Celý juniáles sa niesol v duchu príjemnej atmosféry, výbornej hudby,
humoru, tanca a nových priateľstiev. Spokojní odchádzali nielen hostia, ale i klienti nášho zariadenia. Dúfame, že pri ďalšej podobnej slávnosti sa zapoja aj obyvatelia malebnej Stupavy a snaha nás, zamestnancov bude odmenená spokojnosťou obyvateľov.
Mgr. Renáta Biksadská sociálna pracovníčka DSS a ZpS Kaštieľ

Podobný herný systém nám dlho pomáhal v minulej sezóne držať sa
na vysokej priečke, ale v posledných rozhodujúcich zápasoch s Bernolákovom a s Pezinkom sme akosi boli o „krok“ neskôr pri lopte a
prehrali sme obidva zápasy. Napriek tomu sa treba poďakovať chlapcom i celému vedeniu, že v tretej lige skončili na štvrtom mieste dva
body za druhým a štyri body za prvým mužstvom. Naše ambície
neboli druholigové, ale na pomyslenom stupni víťazov sme chceli
stáť. Čo sa nepodarilo seniorom, to dosiahli mladší žiaci, ktorí pod
vedením bývalého dlhoročného hráča Stupavy Slavomíra Hóza vyhrali svoju súťaž a získali pre Stupavu cenné ocenenie. Pohár Bratislavského futbalového zväzu bude naším žiakom slávnostne odovzdaný pred zápasom seniorov.
Veľkú vďaku si zaslúžia rodičia, ktorí nemalou mierou prispeli k tomuto víťazstvu. Foto zo Stretnutia Stupava – Čuňovo: Z prava v bielom:
Samsely, Čermák, Janiss, Selecký, Schwarz, Hodulík M.
-ka-

Novootvorená škôlka v Stupave
Pekné prostredie so samostatnou záhradou,
zariadenie má tiež detské jasličky,
ponúkame
celodennú opateru detí, ako aj možnosť
umiestnenia dieťatka na kratší čas – ak si
potrebujete niečo vybaviť, ísť na nákupy,
alebo len tak na kávičku ... sme tu pre Vás.
Viac info na www.tvojaskolka.sk,
alebo tel. č. 0907 020 156

Súkromné TVOJE JASLIČKY
Sídlime v rodinnom dome
v Záhorskej Bystrici.
O Vaše dieťatko sa postaráme celodenne
od 7,00 – 17,00 hod., ako aj možnosť
umiestnenia dieťatka na kratší čas – ak si
potrebujete niečo vybaviť, ísť na nákupy,
alebo len tak na kávičku...
sme tu pre Vás.
Viac info na t.č. 0918 177 130
alebo www.tvojaskolka.sk
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Redakcia: šéfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
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rôzne

Od nás pre vás
S takýmto názvom sme dostali pozvánku na stretnutie jubilantov pri
príležitosti ukončenia povinnej školskej dochádzky po päťdesiatich
rokoch. Neopísateľná atmosféra stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 10.
júna t.r., bude navždy pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Stretli sme
sa pri základnej škole, tu sme sa zvítali a spoločne sa vybrali do farského kostola, aby sme sa zúčastnili svätej omše za zomrelých spolužiakov, rodičov, učiteľov i za nás všetkých. Chceme sa poďakovať
nášmu duchovnému otcovi Mons. Félixovi Mikulovi za srdečné a povzbudivé slová, ktoré odzneli v jeho kázni. Boli sme nimi dojatí, ešte
raz ďakujeme aj spevokolu za dôstojnú asistenciu pri bohoslužbe.
Naše pozvanie prijali aj bývalí učitelia pani Anastázia Lachkovičová

Spoloèenská kronika
Narodili sa:
Kristína Mitická
Kristína Hamarová
Adrian Pokorný
Emília Kmentová
Nicolas Besedič
Victoria Ščasná
Lea Pauková
Dominik Pavlík
Kristian Karlovský
Boris Lukáč
Alexandra Prosňáková
Matej Kmeť
Teodor Hamšík
Opustili nás:
Štefan Lachkovič /1955/
Jozef Polák /1937/
Miroslav Fišer /1943/

Ivan Bartalský /1954/
Marian Rúčka /1938/
Peter Štefek /1954/
Zosobášili sa:
Juraj Valachovič
a Lenka Kostková
Petr Kovalčík
a Andrea Hírešová
Ing. Pavel Terem
a Emília Farková
Marcel Soóky
a Lucia Kotulová
Peter Machovič
a Andrea Valíčková
Karel Beran
a Andrea Glatzová
Ing. Tomáš Adamík
a Ing. Zuzana Mazúrová

POĎAKOVANIE
S bolesťou v srdci nad stratou nášho milovaného
syna Róberta Škrovana úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu s nami prišli s ním naposledy
rozlúčiť. Ďakujeme za kvetinové dary, za slová útechy a spoluúčasť na našej bolesti a smútku. Nech
spomienka zostane v našich srdciach.
S úctou rodičia a súrodenci

a pán Imrich Schlosser. Na posedení s občerstvením i tancom, ktoré
pokračovalo do skorých ranných hodín, sme spomínali a možno
najprv aj tipovali a hádali – kto je kto- . Nuž, za to môže čas, ktorý nás
tak pekne až k nepoznaniu mení... Mysleli sme aj na tých, ktorí žijú,
ale z rôznych príčin sa stretnutia nezúčastnili, ozvite sa nám a budeme radi, keď sa s vami stretneme. Nestretli by sme sa, keby nebolo organizátorov, ktorí sa rôznym spôsobom pričinili o stretnutie po
krásnom polstoročí od ukončenia povinnej školskej dochádzky. Naša
vďaka patrí našim spolužiakom Dr. Milanovi Grambličkovi a Ivanovi
Kubovičovi.
Za všetkých spolužiakov Jarmila Banovičová

SPOMÍNAME
Dňa 19.8.2009 uplynie 5 rokov od smrti nášho milovaného manžela, otca, dedka a pradedka p. Jozefa
Martinkoviča. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.

Poďakovanie za pomoc

manželka s rodinou

Ďakujeme všetkým nezištným darcom krvi, osobitne zamestnancom
spoločnosti Nectel, ktorí svojím činom zachraňujú život nášmu synovi Marekovi Záreckému. Ďakujeme za všestrannú pomoc a podporu všetkým, ktorí stoja pri nás a pomáhajú nám...
rodina Zárecká

SPOMÍNAME
Dňa 8. augusta uplynie rok od chvíle, keď nás navždy opustila naša
milovaná manželka, maminka a babka Ľudmila Krajačičová,
rodená Rožárová. S veľkým smútkom a láskou na ňu stále spomíname. Ďakujeme všetkým, ktori spomínajú s nami.
Smútiaca rodina."

Predám kočík PEG PEREGO VENEZIA šedo-červený po jednom
dieťati, zachovalý. Pôvodná cena 340 €, nová cena 200 € (dohoda možná) Tel.: 0908 716 279

POĎAKOVANIE
So smútkom v srdci sme sa 31.júla 2009 navždy rozlúčili s našim
milovaným otcom, dedkom, pradedkom a strýkom p. Petrom Štefekom, ktorý nás opustil vo veku 55 rokov. Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Riadková inzercia
 Špecializovaná predajňa Panasonic v Bratislave prijme predajcu. Informácie na: praca@
panasonic-shop.sk
 predám garáž na Jilemnického
ulici s vlastným pozemkom. Tel.:
0915 799 736
 vysokoškolák študujúci vo
Francúzsku doučí francúzštinu.
Tel.: 02/65 934 640
 predám 50 l demižóny. Tel.:
02/65 934 457, alebo 0905 740 163
 dám do prenájmu priestory pre
kaderníčku na Hlavnej ulici v Stupave. Tel.: 0904 572 278

SPOMÍNAME
Dòa 17. augusta uplynie 5 rokov od smrti nášho
brata Jozefa Madera z Mástu. Jeho náhly odchod
je pre nás stále bolestivou stratou a najmä smutným poznaním, že s milovaným èlovekom odišiel
pokoj v našej ve¾kej rodine, úcta k jeho rozhodnutiu i k jeho poslednej vôli. Náš Pán je milosrdným
sudcom živých i màtvych. Modlíme sa za spásu jeho nesmrte¾nej duše a prosíme za odpustenie živým pre ich tvrdos
srdca a neúctu voèi nám a našim rodièom.
Anna Nemcová a súrodenci
11

STAVUS
◦ Komplexné vedenie
účtovníctva, DPH,
mzdová a personálna
agenda
◦ Maľovanie, stierkovanie
interiéru, nátery
Budovateľská 14,
900 31 Stupava
Mobil: 0903 450 116
e-mail: stavus@zoznam.sk

tel.: 02/6593 4733
fax: 02/6593 5948
e-mail: stavmix@stavmix-plus.sk

tel.: 0911 20 22 77

Železničná 53,
900 31 Stupava

pre nízke
sklony

NOVÁ ŠKRIDLA
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