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Aj mòa zoberte
do koly!!!

Zápis do prvého roèníka základnej koly je prelomový okamih v ivote naich detí.
Bezstarostné detstvo konèí a prichádzajú povinnosti. V Stupave sa v dòoch 8. a 9. februára
2008 v priestoroch starej budovy koly uskutoèní zápis iakov do 1. roèníka nasledovne:
· 8. februára 2008 od 14,00 do 18,00 hodiny
· 9. februára 2008 od 09,00 do 12,00 hodiny ...viac na strane 5

riport

editoriál

Doznievajú v nás ete vianoèné sviatky,
novoroèné prípitky a elania.
Ani poèasie nám ve¾mi nepraje,
aby sme si aspoò opticky rozírili obraz Vianoc
a prelomu roka. Dni tuím utekajú ete rýchlejie
ako predtým a konèí prvý mesiac.
Aj faiangy sú kratie a plesová sezóna ete ani
nezaèala a u konèí. Èo v nás môe zosta troku
dlhie je mono objavená rados z rodiny,
ktorá sa stretla pri tedroveèernom stole.
Môe v nás zosta teplo dobrého slova,
odpustenia, zmierenia, rados z najbliích.
Ete sa stáva, e v tých slávnostných a rozcítených
chví¾ach dokáeme vníma tých druhých iným,
láskavejím i múdrejím spôsobom.
Poznám dvoch ¾udí, ktorí ma presvedèili,
e ivot je krají ne sa zdá.
Prvý napriek svojmu údelu a kríu,
ktorý nesie nie na zlatej retiazke na krku,
ale na svojich pleciach, zaèal rozdáva optimizmus.
iari úasnou dobrou silou, silou ktorá dvíha zo
zeme, nie silou, ktorá do zeme zatlaèí a poliape.
A on objíma celý svet tak ve¾kou náruèou,
e ak sa kohoko¾vek opýta - Ako sa má ?-,
nikto pri òom a v porovnaní s ním,
môe poveda len -Dobre! Druhý, rozdával a náruè mal tie nairoko otvorenú,
aby sfackaný osudom ju zatvoril.
Ako mu¾a, do seba a pevne. A keïe naiel to,
èo h¾adal, otvoril sa, otvoril svoju náruè a svoje
srdce, aby miloval ¾udí takých, akí sú. Tak ako perlorodka, ktorej sa pri otvorení dostane" na telo" zrnko
ostrého piesku, ktoré od bolesti obalí perleou.
Nádherná perla sa rodí z bolesti.
Mávajme rukami, otvárajme a zatvárajme náruè,
lebo tak to chodí. Vdy lepie, ne keby sme tými
rukami mávali na rozlúèku poslednú.
Kráèame dòami nového roku a predsavzatia u
pomaly vzali za svoje, ale predsa len môeme sa
pokúsi bra veci z tej lepej strany,
h¾ada skôr optimizmus ne posedie si
s pesimizmom. Vetko okolo nás môe by krajie
aj ¾udia môu by astnejí a spokojnejí,
ak budeme spokojní aj my sami so sebou a s tým,
èo nám ivot prináa. Ako prinesie, tak aj odnesie,
aj dobré aj to horie. Tak teda s radosou do nových
dní ! To nie sú ve¾ké a prázdne slová, to môe by
predsavzatie na kadé nové ráno, ktoré nám bude
dopriate. To môe by motto pre kadý deò,
ktorý astne skonèí veèer v kruhu najbliích.
V novom roku vám, milí èitatelia prajem,
úasné záitky z váho bytia na tomto svete,
nad ktorým nikdy nemávnite rukou ¾ahostajnosti
a rezignácie.

Vyriei
sa parkovanie
Stupava - Mesto objednalo vypracovanie
projektu rekontrukcie komunikácie na ulici
Slovenskej smerom od Námestia sv. Trojice
a po mostík cez potok. Projekt riei vybudovanie parkovacích miest od námestia a
po budovu bývalého lesného úradu. Po spracovaní projektovej dokumentácie mesto
pristúpi k realizácii. Cie¾om je zabezpeèi
parkovanie a vytvori tak podmienky pre zachovanie pôvodného zámeru regenerácie
námestia. Vylúèi sa tak parkovanie na námestí s prejazdom vozidiel bez monosti zastavenia a státia v tomto priestore. Realizácia
sa plánuje v tomto roku.
-il-

Pripravujú
najväèí projekt
Stupava - Mestský úrad pripravuje najväèí
projekt v histórii mesta. Kompletné odkanalizovanie mesta Stupava a rozírenie èistiarne
odpadových vôd (ÈOV) je nielen témou èíslo
jeden, ale v súèasnosti dostáva konkrétnu
podobu. Mesto sa tak v predstihu pripravuje
na výzvu, ktorá bude vyhlásená v priebehu
februára. Pod¾a slov vedúceho oddelenia výstavby a ivotného prostredia ¼ubomíra Illia
sú spracované projektové dokumentácie aj
s právoplatným stavebným povolením. Pre
intenzifikáciu ÈOV zaèalo na Obvodnom úrade P v Malackách stavebné konanie, ktoré
bude vydané v priebehu januára. Podmienkou pre podanie iadosti o financovanie projektu je doloenie stavebnej dokumentácie
vrátane vydaného právoplatného stavebného
povolenia. Mesto zároveò vyhlásilo verejné
obstarávanie na dodávate¾a stavby. Vzh¾adom na predpokladaný rozpoèet vye 300
mil. korún bol vyhlásený európsky tender, èo
znamená, e uchádza sa môu dodávatelia
zo vetkých krajín EÚ. Aj týmto krokom chce
mesto zabezpeèi optimálny priebeh realizácie stavby, pretoe v prípade úspenosti iadosti o grant z EÚ, musí by stavba ukonèená
do dvoch rokov odo dòa podpísania zmluvy.
Na poslednom minuloroènom zasadnutí
mestského zastupite¾stva poslanci uloili
prednostovi úradu venova príprave projektu
maximálnu pozornos, pretoe ide o prioritu
a ancu, ktorá sa u nemusí zopakova.
-msú-

Projekt úspene
ukonèený
Stupava - Projekt Výstavba technickej infratruktúry v rekreaènej zóne Stupava bol v decembri úspene ukonèený. Prebehlo preberacie a odovzdávacie konanie medzi objednávate¾om stavby mestom Stupava a dodávate¾om Vodohospodárskymi stavbami a.s.
Bratislava. Pre úplné ukonèenie schváleného
projektu je potrebné ukonèi kolaudaèné konanie jednotlivých stavebných objektov. Ko-2-

laudácia chodníkov a parkovacích miest na
ulici Nová bola 18. januára, kolaudácia hlavnej èasti projektu - kanalizaèných trás A6, A7,
preèerpávacej stanice a výtlaèného potrubia
sa konala 22. januára. Nasleduje vykonanie
závereènej monitorovacej správy projektu a
jeho vyhodnotenie. Poèas realizácie sa
vyskytli aj nepredvídané komplikácie, kto-ré
sú u vyrieené. Ilo najmä o kalue na vozovke, ktoré vznikli tým, e nový chodník bol
vyí ne teleso komunikácie a daïová voda
zostala na ceste. Pod chodníkom sú urobené
odvodnenia, èím je problém vyrieený.
Nie sú ete dokonèené práce na vodorovnom (prechody pre chodcov) a zvislom dopravnom znaèení. Termín bol posunutý do
31. marca t.r.
Mesto rokovalo s odborom dopravy Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a so zástupcami Regionálnych ciest, ktorým komunikácia na Novej ulici patrí. Medzi cestou
a chodníkom zostal pás nespevnenej zeme
a mesto navrhuje, aby sa vyuil na rozírenie
vozovky. Závisí od rozhodnutia BSK, èi bude
túto úpravu komunikácie financova. -msú-

U len do mája
Stupava - Práce na projekte Regenerácia
centrálneho verejného priestranstva mesta
Stupava vrcholia, o èom svedèí stavebný
ruch aj v týchto dòoch. Do konca mája, kedy
má by projekt ukonèený, zostáva dobudova
parkovisko, chodník a úprava fasády na troch
objektoch. Z meních prác ide o osadenie
mobiliára, ukonèenie výsadby zelene a úpravy chodníka okolo vysadených stromov. Súbene sa robilo odkanalizovanie povrchových vôd, to vak bolo financované z rozpoètu mesta. Pod¾a harmonogramu prác je májový termín ukonèenia prác reálny.
-ps-

Vysadia aj stromy
Stupava - Projekt Modernizácia centrálnej
mestskej zóny Stupava - sever napriek èasovému sklzu pokraèuje tak, aby bol dodraný
termín ukonèenia stavby v septembri t.r.
V súèasnosti sa na úseku od námestia po
splav kladie keramická a kamenná dlaba,
ostatné úseky chodníkov budú pod¾a projektu z betónovej dlaby. Zároveò sa pripravuje
úprava fasád objektov patriacich mestu - budovy mestského úradu, objekty poiarnej
zbrojnice a susedného objektu na bývanie.
V rámci projektu bude vybudovaný chodník
vedúci od "stráneho domèeka" Na Marcheggskej ulici, prístreok na autobusovej
zastávke oproti Domovu dôchodcov smerom
ku kriovatke Hlavná - Nová ulica. Súèasou
stavby je vybudovanie parkovania a parkovacích miest od vchodu do malého parku a po
Novú ulicu, výsadba zelene. Vysadených bude 14 stromov, z nich jeden platan a 13 gatanov, ako pokraèovanie gatanovej aleje na
Hlavnej ulici.
-msúInformácie o èinnosti Mestského úradu
v Stupave a Mestského zastupite¾stva
v Stupave nájdete na stránke
www.stupava.sk

spravodajstvo

Poslanci podali interpelácie

kraja si myslí, e bol sprístupnený verejnosti za predpokladu,
e mesto sa postará o èistotu, poriadok a bezpeènos tohto areálu.
Vlastník vo svojom záujme môe park uzatvori a sprístupni len klientom Domova sociálnych sluieb. Kontatovala, e park je skvostom,
ktorým sa Stupava môe pýi a mal by by súèasou rekontruovaného námestia. V interpelácii sa pýta v akom tádiu je majetkovoprávne
usporiadanie, iada, aby technické sluby zabezpeèili èistotu a poriadok v parku, iada informáciu, ako zabezpeèuje poriadok a bezpeènos v parku mestská polícia. V druhej interpelácii upozoròuje na skutoènos, e rieenie parkovania na Námestí sv. Trojice kompromisom
je v rozpore s pôvodným zámerom a stanoviskom mesta. iada osadenie znaèiek zákazu parkovania a zabezpeèi ich dodriavanie. Navrhuje plochy na námestí vyui v letných mesiacoch na terasové kaviarenské posedenie, doplni priestor o zeleò, v zimných mesiacoch
navrhuje organizova vianoèný predaj spojený s kultúrnym programom. Odporúèa zabezpeèi parkovanie poèas bohosluieb v zadnej
èasti námestia pri fare a na Slovenskej a ïalích pri¾ahlých uliciach.
- pod¾a msú-

Stupava - Poslanci MsZ Stupava podali na zasadnutí zastupite¾stva
13. decembra písomné interpelácie. Poslanec MVDr. Robert Kazarka
interpeloval vedúceho odboru výstavby ¼ubomíra Illia so iadosou,
aby vyzval Povodie Dunaja, ako správcu Stupavského potoka vykona
na toku úpravy, prehåbenie koryta ako súèas opatrení pred prípadnými povodòami. Na iados obyvate¾ov ulice U Kozánka poadoval pokrytie nespevnenej prístupovej cesty k obytnej zástavbe v tejto èasti
Obory. Primátora mesta interpeloval iadosou poda informácie
o rozhodnutí súdu v spore Mesto Stupava versus Cevaservis vo veci
vlastníctva pozemkov v areáli skládky odpadov. iadal aj informáciu
o èasovom horizonte zaèatia výstavby polyfunkèného objektu spoloènosti Green City na ulici Hlavnej (pozemok bývalej Karkulky).
Písomné interpelácie predloila aj poslankyòa Andrea Foltínová. Opätovne upozornila na poriadok a èistotu v Zámockom parku. Napriek
odpovedi, e park je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho

Pozemok
vyèistili
Stupava - Mesto vydalo dòa 21.
januára oznámenie o tom, e ako
vlastník pozemku parc. è. 4137/
50, k. ú. Stupava, lokalita abáreò vykoná dòa 25. januára
o 10.00 hodine èistenie tohto
pozemku. V rámci opatrení na
zamedzenie akýchko¾vek majetkových kôd týmto oznámením
iadalo, aby boli odstránené
vetky veci v osobnom vlastníctve, ktoré sa na tomto pozemku
neoprávnene nachádzali. V rámci èistiacich prác bude odstránená zdevastovaná oce¾ová gará
a murovaná prístavba v zadnej

èasti garáe. Mesto k tomuto
kroku pristúpilo na základe
miestnej obhliadky dòa 17. januára t.r. Bolo zistené, e predmetné objekty sú znaène zdevastované a pozemok sa nachádza
v katastrofálnom stave. Predstavuje reálne nebezpeèenstvo
ohrozenia ivota a zdravia osôb
pohybujúcich sa v okolí. Odstránenie stavieb a vyèistenie predmetnej èasti pozemku je nutné z
dôvodov verejného záujmu,
monosti vzniku hygienických
problémov, epidémií a premnoenia hlodavcov. Oznámenie bolo vyvesené od 22.1. 2008 do lehoty vykonania prác v mieste konania a na úradnej tabuli mestského úradu.
-msú-

Názvy nových ulíc
môete ete zmeni
Stupava - S rozmachom bytovej výstavby v naom meste prichádza
aj povinnos pomenova novovzniknuté ulice. Urèi názvy ulíc nie je
vôbec jednoduché, pretoe názov by mal by nadèasový, mal by ma
urèitú logiku, mal by repektova u jestvujúci systém názvoslovia
a urèite by mal by prijate¾ný nielen budúcimi obyvate¾mi ulice, ale aj
obèanmi mesta. Pri mestskom zastupite¾stve bola ustanovená
názvoslovná komisia, ktorá vypracovala návrh urèenia názvov nových ulíc. Uverejòujeme ho a zároveò oznamujeme, e obèania môu pripomienky a návrhy písomne predloi do podate¾ne Mestského
úradu Stupava, alebo na e-mail: primator@stupava.sk do termínu 8.
február 2008.

Návrh názvov ulíc v novovzniknutých zástavbách
Mesta Stupava.
1) Lokalita è. 1 - Obytná skupina Kremenica Sever - I. etapa 9
RD
- ul. Pri Greftoch
2) Lokalita è. 2 - Bytová výstavba Píla - I. etapa
- Boèná ul.
3) Lokalita è. 3 - Stupava - Obytný súbor ZIPAVA
- Okruná ul.
4) Lokalita è. 4 - Obytná zóna Stupava - Dúbravy Juh, pri
Malackej ceste
- ul. Pod vàkom
- Borovicová ul.
- Jed¾ová ul.
5) Lokalita è. 5 - Výstavba bytových domov v Stupave,
Jilemnického ul.
- ul. Vincenta ikulu
- ul. Dominika Tatarku
- ul. Jána Ondrua
6) Lokalita è. 6 - Obytná skupina 14 RD Stupava - Rímska ul.
- ul. Vojtecha Ondroucha
7) Lokalita è. 7 - Obytná skupina 12 RD, Stupava, túrova ul.
- Matukova ul.
8) Lokalita è. 8 - Výstavba RD v Stupava - ul. Za alejou
- Fándlyho ul.
9) Lokalita è. 9 - Zástavba RD Stupava - lokalita Noviny
+ obytná skupina 15 RD - Noviny 15 RD
- Dubová ul.
3
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téma

Praskajú kôlky vo víkoch?
Stupava - Predkolské zariadenia patria do zriaïovacej právomoci obcí, ide o takzvané originálne kompetencie. V praxi to znamená, e mesto zo svojho rozpoètu financuje vetky výdavky spojené s prevádzkou a investíciami týchto kôl. V Stupave sú zriadené tyri predkolské zariadenia - materské koly na ulici Marcheggská, Ruová, Janka Krá¾a a na Hviezdoslavovej ulici. V objekte M na Ruovej existovali aj jasle, ktoré sú u dávno minulosou. Zariadenie pre deti do dvoch rokov v Stupave vôbec neexistuje. Nebol urobený prieskum záujmu o takéto zariadenie, rodièia tento problém pravdepodobne rieia platenou opatrovate¾kou. Úèelom týchto zariadení je aj napåòanie sociálneho programu tátu, aby eny matky neboli diskriminované, aby im bolo
umonené zotrva v zamestnaní, nielen pre kariéru, ale aj v situácii, kedy pomery rodiny vyadujú, aby obaja rodièia boli zamestnaní. Takto to vníma mesto a zastupite¾stvo a preto reaguje na
zvyujúci sa dopyt po umiestnení detí v predkolských zariadeniach. Konkrétnym krokom je zaradenie rozírenia jestvujúcej budovy M na Ruovej ulici o ïalie priestory, dokonèená bola rekontrukcia budovy M na Marcheggskej ulici a pripravujú sa
ïalie investièné projekty. Zisovali sme aká je realita v predkolských zariadeniach z poh¾adu ich riaditeliek.
Pod¾a slov riadite¾ky M na Ruovej ulici Anny Velèickej situácia je

z roka na rok horia. Momentálne majú zapísaných 94 detí a dochádzka je ve¾mi vysoká. O deti
sa stará osem uèiteliek. Denne
prichádzajú ïalie iadosti o umiestnenie, trieda najmeních detí je
naplnená u na kolský rok
2008/2009 a zapísané sú aj deti
na rok 2009/2010. Zariadenie
prelo ve¾kými úpravami, boli
zrekontruované vetky siete a
rozvody, poloené nové dlaby,
mesto investovalo do rekontrukcie toaliet a kúpe¾ní, vynovená
bola aj kuchyòa, v ktorej sa varia
obedy aj pre M na Hviezdoslavovej ulici. V priestoroch bývalých jasiel je trieda predkolákov,
ktorých je dvadsaosem. Vetky
miestnosti a priestory sú naplno
vyaené, jediným rieením je
nadstavba budovy, èím by sa vyrieila nielen problematická rovná strecha, ale zariadenie by zí-

Vynovený objekt Materskej koly
na ulici Marcheggskej ulici signalizuje, e mesto ako zriaïovate¾
venuje materským kolám ve¾kú
pozornos. Investovalo sa do rozsiahlej rekontrukcie dvoch pavilónov, v minulom roku bola zrekontruovaná strecha vrátane
krovu na hospodárskej èasti
koly t.j. na kuchyni, bola urobe-

skalo ïalie priestory, ktoré u
dnes chýbajú.
Materská kola na Hviezdoslavovej ulici sa nachádza v pôvodných priestoroch, ktoré umoòujú kapacitu cca 48 detí. V kole
sú dve triedy, obidve sú naplnené. Rodièom, ktorí by chceli prihlási diea do koly vyhovie nemôu. Priestory sú èisté a útulné,
nedávno vyma¾ované. Nová je aj
fasáda, budova je zateplená,
okná sú plastové. Pekné prostredie dopåòa aj priestranný dvor
s preliezkami a rôznymi drevenými objektmi. Záujem o umiestnenie detí je vyí ne monosti
koly. Pani riadite¾ka Mgr. Eva
Hnátayová v èase, keï sme robili
rozhovor bola na dovolenke.

ná aj fasáda a vymenené vetky
okná za plastové. Zostáva u len
stredný pavilón, ten potrebuje
vymeni krov a strenú krytinu,
zatepli a novú fasádu. S nadstavbou sa neráta, statika stavby
to nedovo¾uje. Dvor koly je atypický - úzky, do úvahy neprichádza ani prístavba. Pod¾a slov riadite¾ky Anny Gorbárovej v troch
triedach je umiestnených 67 detí.
Evidujú es iadostí o umiestnenie v triede najmeních detí,
ktoré nemôu uspokoji, stav na
rok 2008/2009 je u naplnený,
desa iadostí asi neuspokoja.

-4-

Kapacita koly je vyèerpaná,
priestory sú maximálne vyuité.
Materská kola na ulici Janka
Krá¾a sa nachádza v najmodernejích priestoroch, ktoré repektovali novie normy a poiadavky na takéto zariadenie. Aj
v tejto kole sa investovalo do rekontrukcie - výmeny okien
a vchodových dverí, výmeny termostatických ventilov na radiátoroch, èo výrazne zníilo náklady na energie, boli poloené nové podlahové krytiny. V súèasnosti zariaïujú poèítaèovú triedu, majú 16 poèítaèov a nábytok
získali od súkromnej koly len za
odvoz.
Riadite¾ka koly Alena Pogayová smutne kontatovala, e ka-

dý deò sa stretáva s rodièmi,
ktorí chcú prihlási diea do koly.
Napriek tomu, e trpezlivo vysvet¾uje situáciu a kola je naplnená
na sto percent, rodièia nechcú situáciu pochopi, ponúkajú pomoc kole v podobe sponzorského príspevku, ïalí si aj zanadávajú, ale nedá sa niè robi.
V kole sú tyri triedy a 88 detí,
z toho je pä dvojroèných, ktoré
sa rátajú jedno za dve. Áno, pred
nieko¾kými rokmi bola situácia
úplne iná, detí bolo málo a bol
problém naplni potrebné poèty.
Dnes je situácia opaèná, chýbajú
priestory, navye sa pripravuje
zákon, ktorý ukladá povinnos,
aby diea absolvovalo predkolskú dochádzku, budú sa upravova maximálne poèty detí v triedach. V takejto situácii sa ako
predvída a plánuje èo bude na
budúci kolský rok.
-ps-

téma
Predkolská výchova a vzdelávanie

Predkolská výchova a vzdelávanie detí v predkolských zariadeniach od
dvoch rokov veku a spravidla do es rokov veku nadväzuje na výchovu dieaa v rodine a dopåòa ju o výchovno-vzdelávaciu èinnos zameranú na vestranný rozvoj osobnosti dieaa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosami.
Súèasou predkolskej výchovy vzdelávania detí v predkolských zariadeniach je príprava dieaa na povinnú kolskú dochádzku. V súlade so zákonom è. 279/1993 Z. z. o kolských zariadeniach v znení neskorích predpisov sa do predkolských zariadení (materských kôl a peciálnych materských kôl) prednostne prijímajú deti, ktoré dovàili pä rokov veku a deti
s odloenou povinnou kolskou dochádzkou. Podrobnosti o prijímaní detí do
materských kôl a peciálnych materských kôl sú súèasou vyhláky MV
SR è. 353/1994 Z. z. o predkolských zariadeniach v znení neskorích predpisov. (viac: www.minedu.sk)

Zápis do prvého roèníka
Riadite¾stvo Základnej koly kpt. J. Nálepku v Stupave oznamuje
vetkým dotknutým, e v dòoch 8. a 9. februára 2008 sa v priestoroch starej budovy koly uskutoèní zápis iakov do 1. roèníka nasledovne:
· 8. februára 2008 od 14,00 do 18,00 hodiny
· 9. februára 2008 od 09,00 do 12,00 hodiny
Na zápis si treba prinies:
· vyplnený dotazník, ktorý rodièia obdria v M alebo na Z
· rodný list dieaa
· obèiansky preukaz jedného z rodièov
· finanèný príspevok na prvú knihu a uèebné pomôcky, ktoré diea
dostane prvý deò v kole (300,- Sk)
Pre odklad kolskej dochádzky alebo zaradenie do nultého roèníka
je potrebné:
· iados rodièa o odklade kolskej dochádzky, resp. zaradenie
do nultého roèníka
· odporúèanie psychológa, alebo lekára
· vyplnený dotazník
Na zápis do 1. roèníka v zmysle zákona musia prís vetky deti, ktoré
dovàia 6 rokov do konca augusta 2008, a to sa týka i tých, ktorí
iadajú o odklad povinnej kolskej dochádzky.
Ak sa pre chorobu, alebo z iných ványch príèin nemôe diea
zúèastni zápisu, iadame rodièov o vèasné oznámenie tejto situácie
na riadite¾stve Z v Stupave. Dodatoèný zápis môu rodièia vykona
potom u zástupkyni riadite¾a Z pre 1. stupeò.
Ïalej odporúèame vetkým rodièom, ktorí budú ma prvákov v kolskom roku 2008/2009, aby svoje deti dali zakoli do materských
kôl, pokia¾ ich nenavtevujú. Zakolené deti ¾ahie znáajú adaptáciu na kolu, prácu v kolektívoch a lepie zvládajú uèivo predpísané
osnovami ministerstva kolstva.

RODIÈIA DEOM STUPAVY
Pred rokom 1989 existovalo v Stupave es materských kôl. Vplyvom
zmien po roku 1989 boli dve z nich postupne zruené. V súèasnosti
fungujú v Stupave iba tyri materské koly, ktoré sú plne obsadené
a z kapacitných dôvodov nemôu vyhovie vetkým iadostiam o prijatie detí do predkolského zariadenia. Z toho dôvodu a vplyvom pozitívnejieho demografického vývoja, ako aj zmenami územného plánu Stupavy - výstavbou nových domov a bytov - v posledných rokoch
stále viac rodièov prihlasuje svoje deti do materských kôl v Bratislave, prípadne h¾adá iné formy starostlivosti o svoje deti. Táto nepriaznivá situácia pre rodièov, deti a v koneènom dôsledku i celú Stupavu
inpirovala nieko¾kých rodièov zaloi obèianske zdruenie, ktoré by
pomohlo riei tento problém.
V decembri roku 2007 vzniklo obèianske zdruenie s názvom Rodièia
deom Stupavy. Toto obèianske zdruenie sa svojimi stanovami zaviazalo za spolupráce s orgánmi tátnej a verejnej správy, samosprávy,
pedagogickými pracovníkmi, predstavite¾mi kresanských cirkví a mimovládnymi organizáciami napomôc pri zriadení, intitucionalizovaní
materskej koly, resp. rozírení niektorej materskej koly o ïalie triedy a tým umoni vetkým deom v Stupave navtevova miestnu materskú kolu. Okrem toho si ako peciálny cie¾ vytýèilo zriadi túto novú materskú kolu s kresanským zameraním, èím by ponúkla rodièom alternatívu k existujúcim kôlkam. Predstavou zakladajúcich rodièov je, e výchova a vzdelávanie v kresanskom duchu by prebiehalo nenútenou formou a bolo by obohacujúcim prvkom vo výchovnovzdelávacom procese, a tým by táto materská kola bola otvorená
pre vetky deti. Aj po zriadení bude OZ Rodièia deom Stupavy túto
materskú kolu ïalej vo vetkých smeroch podporova.
Zástupcovia OZ Rodièia deom Stupavy doteraz viedli rozhovory
o cie¾och zdruenia s niektorými zástupcami samosprávy, prièom
zatia¾ sa stretli len s pozitívnymi ohlasmi. Plnú podporu vyjadril aj
miestny kòaz vdp. Mikula. V súèasnosti obèianske zdruenie Rodièia
deom Stupavy zisuje a h¾adá monosti umiestnenia materskej koly.
OZ zároveò realizuje formou dotazníka prieskum, ktorým chce zisti
záujem rodièov o materskú kolu s kresanským zameraním. Milí
rodièia, budeme ve¾mi radi, ak nám svojimi odpoveïami v dotazníku
dáte najavo svoj záujem, prípadne aj nezáujem o túto materskú kolu.
V prípade otázok sa môete obráti na Mgr. Miroslavu Mikulovú (0903
867 067, mikulovam@nextra.sk), Mgr. Soòu Tomekovú (0903 605
433, sona_t@centrum.sk) alebo Mgr. Veroniku Ivanèíkovú (0908 226
898). Vyplnený dotazník môete odovzda buï osobne niektorej
z uvedených zástupkýò zdruenia alebo zasla na adresu OZ Rodièia
deom Stupavy, túrova 896/2, Stupava.
OZ Rodièia deom Stupavy ponúka èlenstvo vetkým, nielen rodièom
malých detí, ktorí sa stotoòujú s cie¾mi zdruenia a majú záujem
akýmko¾vek spôsobom sa podiela na èinnosti zdruenia a podporova jeho ciele. Èlenom zdruenia sa môe sta aj právnická osoba.
OZ Rodièia deom Stupavy

Dotazník
Máte záujem o zriadenie materskej koly s kresanským zameraním
v Stupave?

Upozoròujeme rodièov, e na zápis do 1. roèníka musia znovu prís
aj tie deti, ktoré v minulom roku mali odklad povinnej kolskej
dochádzky.

..........................
Mali by ste záujem da Vae diea do tejto kôlky?

Mgr. Ladislav Csillaghy
riadite¾ koly

..........................
Vek Váho dieaa (detí), príp. kolský rok nástupu dieaa
do kôlky:
..........................
Meno, priezvisko rodièa:

Rodièia sa môe rozhodnú,
do ktorej koly zapíu svoje diea.
Pre lepiu informáciu a presnejí obraz
o stupavskej základnej kole
vám odporúèame navtívi kolskú stránku:
www.zsskolstu.edu.sk

......................................................................................................
Adresa:
......................................................................................................
Kontakt (telefón, e-mail):
.........................................
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Narodeniny Základnej koly
s materskou kolou v Záhorskej Bystrici

tyridsapä rokov v ivote intitúcie, ako je kola, nie je ve¾a, no v ivote èloveka je vek skoro stredný, kedy sa pomaly zaèína hodnoti,
obzera sa dozadu, mnohokrát aj spomína na chvíle preité za bránami, ktoré pre mnohých znamenali vedomosti, ale aj kamarátstva, nevedné záitky z mimokolských podujatí, striedanie úspechov a neúspechov, jednoducho tú úplne normálnu prípravu pre ivot.
23. novembra 2007 takéto 45. narodeniny slávila aj Z s M Hargaova v Záhorskej Bystrici. V duchu príprav na toto jubileum sa niesol
u aj samotný zaèiatok nového kolského roka a nasledujúce jesenné mesiace. Postupne sa kola obliekala do slávnostného atu v podobe aktuálnych násteniek, výzdobou tried a celého areálu jednotlivých pavilónov koly. Prípravy na slávnos vrcholili tretí novembrový
týdeò zostavovaním scenára slávnostného kultúrneho programu. Pri
tejto príleitosti boli postavené pri hlavnej ceste dva informaèné bilboardy naej koly na mieste vstupu do Záhorskej Bystrice od Bratislavy.
V deò D - 23. novembra- bolo cíti, e aj vyuèovanie je iné - slávnostné. Na triednických hodinách si iaci s triednymi uèite¾mi pripomínali
historické okamihy vzniku koly, zaspomínali na bývalých uèite¾ov, na
prvé krôèiky pri získavaní vedomostí, úspechy, ale aj pády. Od vedenia koly v zastúpení triednych uèite¾ov získali darèeky a jubilejný
kolský èasopis - Zmena - mena, v ktorom nali spomienky a záitky
bývalých i súèasných pedagógov a iakov, príhovor súèasnej pani riadite¾ky PaedDr. Aleny Janèekovej, interwiew s pánom starostom Vladimírom Kubovièom ako bývalým iakom i s ïalími pedagógmi, prezentaèné práce iakov a samozrejme, nechýbali ani poïakovania
sponzorom. V závere vyuèovania si iaci prezreli aj kultúrny program
v Spoloèenskom dome v Záhorskej Bystrici.
Bohatá úèas rodièov na vrcholnom oslavnom podujatí - slávnostnej
akadémii - v Spoloèenskom dome svedèí o tom, e im ivot koly
a ich detí v nej nie je ¾ahostajný a sú s òou v bezprostrednom spojení.
Slávnostný veèer otvorila pani riadite¾ka PaedDr. Alena Janèeková. Vo
svojom príhovore zhodnotila doterajiu èinnos koly, ïakovným
uznaním ocenila nároènú a obetavú prácu bývalých /niektorých ete
i súèasných/ pedagógov - bývalých riadite¾ov a zástupcov koly - Jozefa Poèucha, Vojtecha Vigha, Jozefíny Poèuchovej, Miloa Surového, Jána Kocúna, Rueny Matlovièovej, Viery Polónyiovej, pedagógov p. Fialovej, Èechovej, Polónyho, Gulu. Nezabudla poïakova za
spoluprácu pánovi starostovi Vladimírovi Kubovièovi a predsedovi
Rady koly Ing. Ivanovi Bonákovi. Dôkazom peknej spolupráce bola
aj ïakovná kytica, ktorú pán starosta po svojom príhovore venoval
pani riadite¾ke.
Po oficiálnej èasti nasledoval kultúrny program iakov, ktorý presvedèil, e kola ije aktívne nielen vo vyuèovacom èase, ale aj v bohatej
mimokolskej krúkovej èinnosti. Pódium Spoloèenského domu oilo
¾udovými tancami detí predkoského veku, spoloèenským a moderným scénickým tancom detí rôznych vekových kategórií. Pestros
tancov oivili detskí ¾udoví hudci s primáom pánom uèite¾om Dudíkom a divadelné scénky starích iakov. V závere krásneho slávnostného veèera pani riadite¾ka PaedDr. Alena Janèeková za nároèný
scenár poïakovala súèasnej zástupkyni riadite¾ky PaedDr. Tatiane
Hanincovej.

Obrovský úspech Z s M Hargaova
Záhorská Bystrica

Obrovský úspech dosiahli iaci Z s M Hargaova na finálovom turnaji EXEL Z CUP 2007 v Koiciach. V kategórii piatych a iestych
roèníkov základných kôl vybojovali vynikajúce tretie miesto. Dostali
sa tak na picu kolského florbalu na Slovensku. Títo chlapci podali
kolektívny a ve¾mi bojovný výkon, ktorý bol korunovaný atraktívnou a
vzruujúcou hrou. Spanilú jazdu zaèali 13.12.2007 (prvý hrací deò)
proti Z Valaliky. Zápas vyhrali 4:0. Aj ïalie zápasy v tomto dni boli
v ich réii: Z s M Hargaova Záhorská Bystrica - Z s M Sp.
Sobota Poprad 6:0, Z s M Hargaova Záhorská Bystrica - Z s M
Praice 7:1, Z s M Hargaova Záhorská Bystrica - Z Mudrochova
Senica 3:2.
Po prvom hracom dni bolo jasné, e mladí Bystrièania skonèia prinajhorom tvrtý. Semifinále mali isté. Èakal ich najdôleitejí zápas,
semifinále proti Z Niná. S týmto súperom sa u stretli na Majstrov-

stvách Slovenska chlapcov do 11 rokov v máji tohto roku, kde ich dokázali porazi. No v Koiciach sa iakom Z Hargaova proti ním nedarilo. Zápas bol vyrovnaný a ance sa striedali na oboch stranách.
Najmä naich, do tej doby neomylných strelcov, opustilo astie. Aj
keï brankár Simon Sedláèek èarovnými zákrokmi dral tím do po-

slednej chvíle, zápas sme napokon prehrali 0:1. V súboji o tretie miesto sa Bystrièania opä stretli so Z Mudrochova zo Senice. V tomto
zápase nai iaci nenechali niè na náhodu. Od zaèiatku sa pustili do
súpera s ve¾kým nasadením a porazili Senièanov 5:1. Turnaj napokon
vyhrala SG Uhorodská z Koíc, ktorá si poradila vo finále s chlapcami s Ninej 3:2. Chlapci (na fotke sprava): Denis Jakubík, Martin
Kuboviè, Oliver Kubaský, Denis Leskovský, Lucien Haraslín, Nicolas
Antal, Patrick Barducci, Adam Fabianek, brankár Simon Sedláèek
a tréneri imon Dudík s Jurajom Hvozdikom si zaslúia ve¾kú pochvalu. Svojou prácou a výkonmi zvidite¾nili nielen svoju kolu, ale aj Záhorskú Bystricu a celý kraj. Viac informácii a fotiek z turnaja nájdete
na www.skhargasova.eu.

Nové sadzby miestnej dane za psa chovaného na území
mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica

Na predvianoènom zasadaní poslanci schválili nové znenie VZN MÈ Bratislava Záhorská Bystrica è. 1/2008 o miestnych daniach za psa, uívania verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Sadzba dane za psa sa
urèuje v slovenských korunách za jedného psa a kalendárny rok takto:
a) 500 Sk pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo
drite¾om psa v bytovom dome,
b) 1.000 Sk pre fyzickú osobu, ktorá vyuíva psa ako stráneho psa právnickej
osoby,
c) 300 Sk pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo
drite¾om psa v bytovom dome s výcvikom základnej poslunosti a predloí o tom
osvedèenie,
d) 100 Sk pre fyzickú osobu, ak je majite¾om psa osamelá osoba v bytovom dome
staria ako 65 rokov,
e) 200 Sk roène za psa, ktorého majite¾ chová v rodinnom dome.
Sadzba dane pod¾a písm. c), d) a e) sa uplatòuje, ak majite¾ vlastní jedného psa.
Za kadého ïalieho psa platí majite¾ 500 Sk. Od dane za psa je oslobodený
majite¾ psa, ktorý:
a) sa zúèastòuje na medzinárodných pretekoch min. jedenkrát roène,
b) je osamelý a má viac ako 70 rokov, toto oslobodenie sa vzahuje len na jedného psa. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké, výskumné a záchranárske úèely, ani pes umiestnený v útulku zvierat.
Doklady, preukazujúce nárok na zníenú sadzbu dane, prípadne jej oslobodenie,
je vlastník alebo drite¾ psa povinný predloi správcovi dane spolu s oznámením
vzniku daòovej povinnosti. Ak nárok na zníenú sadzbu alebo oslobodenie vznikne
v priebehu ïalieho zdaòovacieho obdobia, výka dane sa upraví, prípadne sa uzná oslobodenie a od 1. januára nasledujúceho zdaòovacieho obdobia. Doklady
preukazujúce tento nárok je povinný daòovník predloi správcovi dane do 31.
januára prísluného zdaòovacieho obdobia.
Daòová povinnos vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daòovník nadobudol psa a zaniká prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daòovník u nie je vlastníkom, alebo drite¾om psa.
Daòovník je povinný písomne oznámi vznik daòovej povinnosti správcovi dane na
tlaèive, ktoré tvorí prílohu è. 1 tohto nariadenia do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti a v tejto lehote zaplati daò na zdaòovacie obdobie alebo pomernú èas dane
za zostávajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla daòová povinnos. Ak daòová povinnos zanikne v priebehu zdaòovacieho obdobia, daòovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú èas dane za zostávajúce mesiace zdaòovacieho
obdobia, za ktoré bola daò zaplatená.
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Uznesenia z rokovania Miestneho zastupite¾stva mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica zo dòa 18.12.2008
Návrh rozpoètového provizória
MÈ B - ZB na január 2008
U z n e s e n i e è. 140/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e rozpoètové provizórium pre
Mestskú èas Bratislava - Záhorská Bystrica na mesiac január
2008.
Návrh Zásad hospodárenia
s majetkom MÈ B - ZB
U z n e s e n i e è. 141/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e Zásady hospodárenia
s majetkom Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica s pripomienkami Ing. rámka s úèinnosou od 1.1.2008.

Termín: do konca februára 2008
Informatívna správa o prechode opatrovate¾skej sluby
v MÈ B - ZB z n.o. Privilégium
na dcérsku spoloènos Vitálny
ivot
U z n e s e n i e è. 145/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e prechod opatrovate¾skej
sluby v Mestskej èasti Bratislava
- Záhorská Bystrica z n.o. Privilégium na dcérsku spoloènos Vitálny ivot.
Správa o vykonanej inventarizácii nájomných zmlúv a zmlúv
pre sluby a èinnosti

U z n e s e n i e è. 143/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e Veobecne záväzné nariadenie Mestskej èasti
Bratislava - Záhorská Bystrica o
miestnych daniach za psa, uívania verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
2. u k l a d á prednostovi miestneho úradu pripravi Veobecne
záväzné nariadenie o chove domácich zvierat na území Mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica.

U z n e s e n i e è. 146/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
správu miestneho kontrolóra o
inventarizácii zmlúv Mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
2. u k l a d á
a) miestnemu kontrolórovi vykona kontrolu zakladate¾skej zmluvy spoloènosti BRS s.r.o. zaloenej Mestskou èasou Bratislava Záhorská Bystrica, preskúma
predmet podnikania a pohyb na
bankovom úète spoloènosti od
jej zaloenia a skontrolova chýbajúce zmluvy, uvedené v správe
miestneho kontrolóra
Termín: 15.2.2008
b) prednostovi
vypracova smernicu pre evidenciu, dranie a registráciu (archiváciu) zmlúv s urèením zodpovednosti prísluných referátov
miestneho úradu
Termín: 15.3.2008
vypracova novú evidenciu platných zmlúv a zabezpeèi vyradenie zmlúv neplatných
Termín: 15.3.2008
3.  i a d a starostu, aby zabezpeèil doplnenie chýbajúcich
zmlúv
Termín: 15.1.2008

Návrh koncepcie vyuitia tvorivých dielní v ¼udovom dome

Správa o èinnosti miestneho
kontrolóra za 2. polrok 2007

U z n e s e n i e è. 144/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
návrh
koncepcie
vyuitia
tvorivých dielní v ¼udovom dome
2.  i a d a starostu, aby zabezpeèil prevádzku v ¼udovom dome.

U z n e s e n i e è. 147/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
správu o èinnosti miestneho kontrolóra za 2. polrok 2007
2. k o n  t a t u j e , e uznesenie
è. 73/2007 (Plán kontrolnej èinnosti miestneho kontrolóra na 2.

Návrh Odmeòovacieho poriadku zamestnancov MÈ B - ZB
U z n e s e n i e è. 142/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e Odmeòovací poriadok zamestnancov Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica s pripomienkou.
Návrh VZN MÈ B - ZB o miestnych daniach za psa, uívania
verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné
hracie prístroje

polrok 2007) zo dòa 26.6.2007 je
splnené.
Plán kontrolnej èinnosti na 1.
polrok 2008
U z n e s e n i e è. 148/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e plán kontrolnej èinnosti na
1. polrok 2008 predloený miestnym kontrolórom.
Návrh na priznanie odmeny
miestnemu kontrolórovi za 2.
polrok 2007

U z n e s e n i e è. 151/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. o d v o l á v a èlenku komisie
kultúry p. Gabrielu Zsigmondovú
2. s ch v a ¾ u j e doplnenie komisie kultúry o Mgr. Dagmar Krajèírovú od 1.1.2008.
Informácia o návrhu rieenia
kriovatky ulice Hodonínskej
a cesty do DNV

U z n e s e n i e è. 149/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2007 vo
výke 30 % základného platu.

U z n e s e n i e è. 152/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo u k l a d á
komisii výstavby a dopravy, aby
predloila monosti rieenia dopravnej situácie v kriovatke ulice
Hodonínskej a cesty do Devínskej Novej Vsi.
Termín: do najbliieho zasadnutia MZ

Rámcový plán èinnosti Miestneho zastupite¾stva MÈ B - ZB
na 1. polrok 2008

Návrh na priznanie výky
odmeny poslancom MZ za rok
2007

U z n e s e n i e è. 150/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e Rámcový plán èinnosti
Miestneho zastupite¾stva mestskej èasti Bratislava - Záhorská
Bystrica na 1. polrok 2008.
Návrh na odvolanie èlenky komisie kultúry p. Zsigmondovej
a doplnenie novej èlenky Mgr.
Krajèírovej
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¼udový dom oije

U z n e s e n i e è. 153/2007
zo dòa 18.12.2007
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e odmenu poslancom Miestneho zastupite¾stva mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica za dobre vykonávanú poslaneckú prácu v roku 2007 vo výke 10 000 Sk pre kadého poslanca.

Záhorská Bystrica - Úspený projekt vybudovania ¾udového domu
s remeselným dvorom bol ukonèený v novembri minulého roku.
S podporou EÚ sa podarilo vybudova ve¾mi pekný objekt, ktorý zvýraznil pôvodný vidiecky charakter dnes mestskej èasti Bratislavy. Podarilo sa zachova to najkrajie a jedineèné, èo sa zachránilo z naej
Bystrice. Aj ako Stupavèan hovorím z naej, lebo vdy sme Záhorskú Bystricu mali za nau - záhorácku a v mnohom obdivuhodne
"pevnejiu" a rázovitejiu. Vznikol tu ve¾ký priestor pre rozvoj ¾udových remesiel, tradícií a kultúry, ktorý sa ponúka najmä remeselníkom. V pondelok 21. januára sa konalo stretnutie, ktoré zvolal starosta Vladimír Kuboviè. Cie¾om bolo prezentova tieto priestory a ponúknu ich nielen remeselníkom, ale vetkým, ktorí dokáu odovzda svoje zruènosti deom
i dospelým. Úèastníci stretnutia sa dohodli, e do
konca februára pripravia
ponuku kurzov a workopov pre verejnos, aby dom
skutoène oil a poskytol
priestor pre rozvíjanie toho
najkrajieho, èo nám po
naich predkoch zostalo.
Lebo to nie je len nae, to
musíme odovzda aj generáciám po nás. Bliie informácie: 02/6595 6210 -ps-

inzercia

Ticketportal

A máte po problémoch...
Plánujete najkrají Deò svojho ivota?
Plánujete svadbu, oslavu ivotného jubilea?
Ponúkame vám priestory ve¾kej sály Kultúrneho domu
(od 50 do 150 hostí)
- k dispozícii priestor pre catering
- parkovisko
- k dispozícii piatok - nede¾a (pod¾a dohody)
- miesto pre fajèiarov
- atòa so slubou
- zabezpeèíme program - privítanie, odèepèenie
BONUS - alkoholické a nealkoholické nápoje za vae ceny
a pod¾a vaej chuti!

Vstupenky na dosah
Predaj v TINI CLUBE
Denne od 18.00 - 24.00 hod
Rezervácia 02/6593 5833

Rezervácia na rok 2008:
info@msks-stupava.sk, 02/65934312,
kancelária Kultúrneho domu vchod od ulice Kúpe¾nej.

Pozývame Vás na PAPUÈÁK a pochovávanie basy
v utorok 5. februára v Retaurácii Stupava
od 18:00 hod. Hrajú a basu pochovávajú Záhoráci.
Vstup vo¾ný, masky vítané!!!
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inzercia

-9-

rôzne

Kúri treba bezpeène

na telese komína,
· neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesute v ich
blízkosti hor¾avé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
· intaláciu vykurovacích spotrebièov a rozvodov od kozubov po
objekte zverte vdy odborníkom,
pri plnom repektovaní pokynov
od výrobcu,
· dbajte, aby vykurovacie telesá
(sporáky, pece a pod.) boli umestnené na nehor¾avej podloke, v
predpismi urèených rozmeroch a
odborne zaústené do komínových prieduchov,
· popol z vykurovacích spotrebièov sypte zásadne do nehor¾avých a uzatvárate¾ných nádob,
· dbajte, aby neboli ponechané
v prevádzke a bez dozoru také
spotrebièe, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyadujú trvalý dozor (ako tepelné spo-

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiarov rodinných domov, rekreaèných, záhradných chát a iných objektov. Príèinou týchto poiarov býva zlý
systém vykurovania, zle intalované alebo nefunkèné palivové
spotrebièe hlavne s kúrením na tuhé palivo a kozuby, ako aj ich
nesprávna obsluha, pokodené, zle intalované a nefunkèné komíny, o èom nás kadoroène presviedèa tatistika poiarovosti.
V roku 2007 bolo v okrese Malacky zaznamenaných 9 poiarov
spojených s vykurovaním objektov s výkou kody 3 507 000, Sk:
- v januári horela záhradná chatka - poiar bol spôsobený zlým
zhotovením komína - neboli dodrané bezpeèné vzdialenosti
drevených materiálov v kontrukcii strechy od komínového telesa. Majite¾ke záhradnej chatky
vznikla koda vo výke 30 000,- Sk.,
- v marci horela strecha na rodinnom dome, príèinou poiaru bolo
znova zlé vyhotovenie komína vo vzdialenosti 3 cm od dymovodu bol umiestnený drevený trám
kontrukcie strechy. Majite¾ vyèíslil kodu na rodinnom dome
(skolaudovanom v roku 2005) na
150 000, Sk.,
-v októbri boli v súvislosti s vykurovaním zaznamenané dva
poiare. V prvom prípade poiar
strechy rodinného domu spôsobil zlý technický stav komína (vypadané murivo). Od sálavého
tepla a iskier, ktoré prenikli cez
vzniknuté káry zaèal horie najskôr trám v blízkosti komína a následne horela kontrukcia strechy. Poiarom spôsobená koda
na majetku bola vo výke 50 000,
Sk. V druhom prípade príèinou
poiaru rekreaènej chaty bolo
nedodranie bezpeènej vzdialenosti hor¾avých materiálov od keramickej pece. Od vysokej teploty zaèal horie podh¾ad z tatranského profilu a následne sa poiar rozíril na podkrovie a strechu. V tomto prípade majite¾ke
rekreaènej chaty vznikla koda
vo výke 2 000 000, Sk.,
- dva poiare vznikli aj v novembri a horeli strechy rodinných domov. V prvom prípade príèinou
poiaru bolo pouitie nevhodného stavebného materiálu na výstavbu krbovej vloky. Pôsobením
tepla vypadalo spojivo a cez
vzniknuté medzery pôsobením
sálavého tepla sa vznietil drevený trám a následne strecha.
V tomto prípade poiar pokodil
aj strechu susedného rodinného
domu. koda spôsobená týmto
poiarom bola vo výke 1 000
000, Sk. Druhý poiar bol spôsobený zlým technickým stavom
komína, ktorý bol vyhotovený

svojpomocne a pred pripojením
spotrebièa nebol komín preskúaný osobou s odbornou spôsobilosou. Úlety z iskier z pokodeného (deravého) komína zapálili slamu uskladnenú na povale rodinného domu a poiar sa
preniesol na kontrukciu strechy.
Majite¾ovi rodinného domu vznikla koda vo výke 150 000, Sk.,
- v poslednom mesiaci tohto roka
zasahovali hasièi pri poiaroch
spôsobených vykurovaním tri
krát. Príèinou poiaru v prvom
prípade bolo vznietenie dreva
(uskladneného v tesnej blízkosti
pri spotrebièi na tuhé palivo) od
uhlíka, ktorý vypadol pri kladení
dreva do spotrebièa. Poiarom
spôsobená koda v pivnièných
priestoroch rodinného domu
bola 2 000,- Sk. O tri dni neskôr
úplne zhorela unimobunka,
v ktorej bol intalovaný spotrebiè
na tuhé palivo a poiar bol spôsobený zlým technickým stavom
dymovodu. V tomto prípade sa
poiar rozíril i na ved¾ajiu unimobunku a koda bola vyèíslená
na 120 000,- Sk. Na druhý deò
opä hasièi zasahovali pri poiari
tentoraz na rodinnom dome.
V tomto prípade horeli sadze
v komíne, na ktorý bol pripojený
spotrebiè na tuhé palivo. Poiarom spôsobená koda je vo výke 5 000,- Sk.

trebièe bez automatickej regulácie a pod.),
· dodriavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a pouívanie hor¾avých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán - bután, tuhé palivá a iné materiály.
Veríme, e tieto dobre mienené rady prispejú k zastaveniu
nepriaznivého vývoja poiarovosti v tejto oblasti. Len dôsledným dodriavaním týchto
zásad a rád predídeme monému vzniku poiarov vo Vaich
domovoch. Zamyslite sa nad
nimi. Vyuite preto túto monos, aby celá Vaa rodina preila zimné vykurovacie obdobie spokojne, bez obáv z poiarov.
kpt. Mgr. Juraj Slovinský, riadite¾
OR Hasièského a záchranného
zboru v Malackách

Daò z motorových vozidiel sa nemení

Zastupite¾stvo Bratislavského samosprávneho kraja vydalo 6.12. 2006 pre územie Bratislavského kraja Veobecne záväzné nariadenie è.13/2006 o dani z motorových vozidiel. Poslanci zastupite¾stva schválili platnos roènej sadzby dane
v rovnakej výke aj pre rok 2008. Daò z motorových vozidiel (ïalej len daò) pouívaných na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním na území Bratislavského kraja sa pre rok 2008 urèuje pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora:
do 900 cm3 vrátane ............................................................ 1 760 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane .................................... 2 310 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane ................................. 3 190 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane ................................. 4 070 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane .................................. 5 170 Sk
nad 3 000 cm3 .................................................................... 6 160 Sk.
-pod¾a bsk, viac: www.region-bsk.sk -

Oznámenie o cene

Úrad pre reguláciu sieových odvetví vydal dòa 14.1.2008 rozhodnutie èíslo 0148/2008/V, ktorým sa urèuje vecne regulovaná cena za
výrobu a dodávku pitnej vody a za odvetvie a èistenie odpadovej
vody na rok 2008.
- cena za výrobu a dodávku pitnej vody
20,09 Sk/m3
- cena za odvedenie a èistenie odpadovej vody
20,09 Sk/m3
Ceny v rozhodnutí sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.
Príspevková organizácia mesta Stupava "Vodárne a kanalizácie
mesta Stupava" nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty.
Rozhodnutie nadobúda úèinnos 1.januára 2008.

Pravidlá
bezpeèného vykurovania
Tvrdenie "môj dom - môj hrad"
poznáme vetci. A naozaj - ná
dom, chata èi chalupa majú spåòa nae predstavy. Èasto sa
vak zabúda na to, aby tento
"hrad" bol aj bezpeèný i z poiarneho h¾adiska. Preto treba v plnom rozsahu repektova súvisiace predpisy a vyhláky.
V opaènom prípade sa ná
"hrad" môe ¾ahko zmeni na
kôpku popola.
Aby sme spoloène predchádzali
poiarom, chceme Vám poskytnú nieko¾ko struèných rád ako
im prechádza:
· dbajte na pravidelné èistenie
a kontrolu komínov, na odborné
preskúanie komínov pred pripojením spotrebièa, pred zámenou
spotrebièa, pred zmenou druhu
paliva a po stavebných úpravách

Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, Blaej Fabián, riadite¾

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV
Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646
Znaèiek:
PROTHERM
JUNKERS
VAILLANT
LEBLANC
BUDERUS
GEMINOX
DESTILA
QUADRIGA
JOHN WOOD
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PROJEKT: Skatepark Stupava

Dobrý deò, príleitos, ktorú chcem v tejto chvíli vyui, je prvým kontaktom a krokom na upútanie pozornosti a na predstavenie novovzniknutého obèianskeho zdruenia s názvom Pour Art, ktoré sídli
v Stupave. Obèianske zdruenie Pour Art je dobrovo¾ným a demokratickým zdruením obèanov, ktorí sa venujú kultúre, umeniu, vytváraniu pozitívnych vzahov k umeniu, vytváraniu priaznivého prostredia
pre vo¾noèasové aktivity a skvalitòovaniu ivota spoluobèanov vetkých vekových kategórií. Naím cie¾om je podporova trvalý rozvoj
èloveka a prostredníctvom kultúrnych, umeleckých a portových aktivít a projektov sa usilova o veobecné dobro. Nae (Vae) zdruenie
je apolitické a je zaloené na obèianskom princípe. V duchu tolerancie a otvorenosti chce spolupracova so slovenskými a zahraniènými
tátnymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami, spolkami a samosprávou, aktívne sa zapája do ivota mesta, podporova neprofesionálnych umelcov, vyh¾adáva a prezentova alternatívne umenie
a vytvára prostredie na tvorbu a prezentáciu umenia. Chceme vyvíja
aj vzdelávacie aktivity smerujúce k zvyovaniu teoretickej, technickej
a umeleckej úrovne. Plánujeme sprostredkováva a organizova kolektívnu aj autorskú prezentáciu výsledkov tvorivej práce, zabezpeèova prezentáciu tvorby na výstavách a podujatiach doma i v zahranièí,
prispieva k popularizácii tvorby prezentáciou diel na podujatiach urèených irokej verejnosti. Tie chceme vydáva dokumentaèné a propagaèné publikácie a materiály z oblasti umenia, pod znaèkou zdruenia organizova a finanène zabezpeèova vystúpenia, festivaly, kolenia, tvorivé dielne a semináre, poskytova metodickú, materiálnu
a finanènú pomoc jednotlivým subjektom pôsobiacim v oblasti umenia. Uplatòujeme si právo vyjadrova sa a dáva pripomienky k legislatíve v oblasti kultúry a èinnosti mimovládnych organizácií a samosprávy. Privítame akúko¾vek pomoc, podnet èi pripomienku, pretoe
chceme, aby sa toto zdruenie stalo zdruením o ¾uïoch a pre ¾udí.
Ak by mal niekto záujem aktívne sa podie¾a na formovaní zdruenia,
radi túto monos privítame.
Touto cestou chcem tie upozorni, e vo výstavbe je internetová
stránka, na ktorej budete môc nájs informácie spojené s obèianskym zdruením Pour Art a tie informácie, postrehy a komentáre venované ivotu v meste Stupava. www.pourart.sk
Verím, e spoloène dosiahneme ciele, ktoré sme si vytýèili.
Roman Maro,
predseda OZ Pour Art, kontakt: info@pourart.sk

Obèianske zdruenie Pour Art predkladá mestu projekt na výstavbu
outdoorového skateparku v blízkosti areálu Z. Miesto momentálne
slúi ako nie ve¾mi vyuívané cvièisko psov.
Projekt je urèený hlavne mladým ¾udom vo veku od 13 do 20 rokov,
ktorí sa zaujímajú o porty ako skateboarding, bikeing alebo in-lineing na akejko¾vek úrovni. Skatepark chce poskytnú priestor pokroèilým aj zaèiatoèníkom na vzájomnú výmenu informácií a vlastných
skúseností. Èlenmi organizaèného tímu sú Katarína Slezáková a mladý biker Juraj Vlkoviè.
V Stupave existuje u pomerne ve¾ká skupina prevane mladých
¾udí, ktorá sa nemá kde stretáva a rozvíja svoje schopnosti, èo mnohých môe odradi a odvies od portu k inej, èasto neelanej,
zábave, akou je vandalizmus, bitkárstvo èi drogy.
Skatepark uvítajú aj ostatní obèania, ktorí skaterov povaujú za ruivý element v centre náho mesta, kde tí môu pokodzova verejný
majetok alebo ohrozova chodcov.
Ïalím nemenej dôleitým cie¾om je rozvoj náho mesta. Stupava je
moderným mestom, teda by mala jednoznaène podporova svoju
mláde a rozvoj nových portových odvetví. Skatepark priláka mnohých mladých ¾udí. Okrem slávnostného otvorenia tu budú prebieha
pravidelné súae atraktívne pre irokú verejnos. Tento pozitívny
efekt môeme pozorova vo viacerých slovenských, ale aj èeských
mestách, kde boli obdobné parky u vybudované.
Tento projekt predkladáme na najbliom mestskom zastupite¾stve
dòa 31. januára 2008. O výsledku rokovania Vás budeme informova.
Katarína Slezáková, vedúca projektu, OZ pour Art
katarina@pourart.sk
Kontaktné údaje:
Obèianske zdruenie Pour Art
Hlavná 68, 900 31 Stupava
www.pourart.sk, info@pourart.sk

Spolok Zamatového Kladiva

Spolok Zamatového Kladiva je novo vzniknuté obèianske zdruenie
podporujúce tradiènú umelecko-remeselnú èinnos - kováèstvo.
Sídlo Spolku je v nedávno dokonèenom ¼udovom dome na Námestí
sv. Floriánka v Záhorskej Bystrici, kde sa v budúcnosti bude prevádzkova dielòa umeleckého kováèstva.
Touto formou chceme oslovi ¾udí blízkych tejto mylienke o pomoc

PROJEKT: Kultúrne centrum

na zriadenie tradiènej kováèskej dielne. Ak máte doma kováèske

Obèianske zdruenie Pour Art predkladá mestu projekt na rekontrukciu bývalej kaviarne Delta v priestoroch Kultúrno-informaèného
centra v Stupave na nový priestor vhodný na prezentáciu irokého
spektra umenia.
Napriek tomu, e na území Stupavy ije pomerne ve¾a talentovaných
¾udí, kultúrno-spoloèenský ivot mesta sa vôbec nerozvíja, skôr upadá. Zdruenie vidí problém v nedostatoènom priestore na realizáciu
projektov, aktivít a plánov mladých alternatívnych umelcov. V súèasnosti teda meninové ánre nedostávajú priestor na prezentáciu svojej práce.
Zdruenie vidí rieenie daného problému v otvorení kultúrneho centra, ktoré by bolo platformou na prezentáciu pre vetky druhy umenia.
V priestoroch kultúrneho centra by prebiehali divadelné predstavenia
profesionálnych, poloprofesionálnych a tudentských súborov, premietanie filmov, koncerty rôznych týlov hudby, výstavy, festivaly, debaty. Kultúrne centrum by podporovalo a zastreovalo umelecké
spolky, hudobné súbory, zaloenie neprofesionálneho divadla, kapiel
atï. Centrum by organizovalo aj rôzne kolenia, ktoré by rozvíjali
schopnosti a rozirovali spektrum znalostí umelcov a irokej verejnosti. Tento priestor by bol ïalej ponúknutý Základnej umeleckej kole
v Stupave na prezentáciu iakov.
Mesto Stupava má ancu získa kultúrny priestor, ktorý v dnenej dobe chýba. Vypracovaný projekt sa pokúsime predstavi na najbliom
zasadaní mestského zastupite¾stva a o výsledku náho úsilia Vás
budeme následne informova.

náradie (kliete, vyhòu, nákovu....), roky Vám to hrdzavie v pivnici,
chceli by ste týmto veciam vdýchnu ivot a ste ochotný ich darova
námu Spolku, dajte nám vedie. Urèite im vrátime ich zalú slávu.
Ïakujeme.
Kontaktne osoby: Roman Hanusek tel. 0903 046 987, ¼ubo
Kruic 0905 970 376, e-mail: zamatovekladivo@gmail.com

Roman Maro, vedúci projektu, OZ Pour Art, roman@pourart.sk
- 11 -

Fvýkup a predaj
Fmotorových vozidiel
Fpredaj náhradných dielov,
Folejov, mazív, autokozmetiky
FOdahová sluba NON STOP (0903 462 782)
likvidácia vozidiel NON STOP

Fkontajnerová preprava do 3,5t
Fprenájom 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: lubos@grauto.sk

Fpredaj pneumatík a PNEUSERVIS
Fpoièovòa prívesných vozíkov
Fpieskovanie okien CAR CODE
Fpredaj LPG na ÈS
Fvýmena PB f¾ia

Uzatváranie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia, ako i majetku
v poisovni KOOPERATIVA a WÜSTENROT

kultúra

Program na mesiac
február 2008
Kadý pondelok (11.2., 18.2., 25.2.) o 10,00 hod. - Buï fit s fifidlom - cvièenie na fit loptách s demi, precvièuje Jana Prokeová
Kadý utorok (5.2., 12.2., 19.2., 26.2.) o 18,30 hod. - Cvièenie
pre maminky s Janou Prokeovou, vhodné aj pre tehu¾ky vstup
50,-Sk
Kadý tvrtok (7.2., 14.2., 21.2., 28.2.) o 16,00 hod. - ¼udové
tance pre kôlkárov s Dankou, vstup 150,-Sk/mes.
4. 2. o 16, 00 hod. (pondelok) - FAIANGOVÝ KARNEVAL
vstup 20,- Sk
11. 2. o 16, 00 hod. (pondelok) - Podporná skupina dojèiacich
matiek, stretnutie dojèiacich matiek aj èakateliek
23. 2. o 16, 00 hod. (sobota) - Posedenie pri èaji - bylinky okolo
nás
Heròa je otvorená v týchto dòoch:
Pondelok, streda a tvrtok
od 16, 00 - 18, 00 hod.

KLUB SENIOROV "POHODA"
informuje

Kontakt: MC Fifidlo MKIC Stupava - boèný vchod,
0905 152 722, 0903 677 372, mcfifidlo@zoznam.sk

Stupavská roèenka urèite
poteí

Aktívna èinnos zdruenia Club Abbellimento kadoroène vrcholí vydaním roèenky. Svetlo sveta uzrela v poradí u tretia - obsiahla a obsahom ve¾mi bohatá publikácia z histórie Stupavy. Okrem hodnotenia
èinnosti klubu si môete preèíta druhú èas histórie ochotníckeho
divadla v Stupave a v Máste, o Námestí Sv. Trojice, rozsiahly príspevok o heraldických pamiatkach doplnený o fotodokumentáciu. Doteraz nepublikované informácie o klátornej katolíckej dievèenskej kole a hrnèiarskom cechu sú výsledkom nároèného bádania v archívnych dokumentoch. Autorský kolektív nezabudol venova pozornos
aj osobnostiam, ktorých ivot bol spojený so Stupavou. Históriu Stupavy oivili autobiografie tefana Buriána - diplomata z èias RakúskoUhorska a Bey Littmanovej - stupavskej
slávice. Rozsiahly príspevok o prvej svetovej vojne mapuje
doteraz biele miesto
v naich dejinách a je
zadosuèinením
obèanom, na ktorých sa skoro zabudlo. Rozsiahla sta je
venovaná aj sochárovi Alojzovi tróblovi, autorovi plastiky
- Zhasínajúci jeleò -,
ktorá sa nachádzala
v parku katie¾a
a dnes je ozdobou
sídla
prezidenta
v Topo¾èiankach. Príspevky Poklad na
Vrchnej hore a Lietajúci obor Saturnia
pyri sa venujú stupavskej flóre a faune.
Publikácia poskytuje
sedemdesiatjeden strán pútavého èítania o Stupave a predstavuje
významný príspevok do pokladnice literatúry venujúcej sa miestnej
a regionálnej histórii.
-ps-

Stav zdravia zo 75 % ovlpyvòuje kadý sám a preto poriadame v naom klube akcie, ktoré zdravie podporujú a aj dobrú pohodu.
V júni sme boli na pobyte pri mori na ostrove Pag, v októbri na 5-dòovom Welness pobyte v Patinciach, navtívili sme divadelné predstavenie, spoloènú zábavu s hudbou a kaèacinou, v novembri sme sa
boli kúpa v termálnych kúpeloch, chodíme do so¾nej jaskyne, zúèastòujeme sa na stretnutiach pri príleitosti osláv "Mesiac úcty k starím".
Poriadali sme oslavy 80. narodenín naich èleniek p. Anny Daráovej
a p. Anastázii Maderovej.
Viera tefková
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CLUB ABBELLIMENTO vydal novú roèenku

STUPAVA 2007
Záujemcovia si ju môu zakúpi
v novinovom stánku pri Bille
a
v stánku pri hostinci Veselá krèma (Maro).

rôzne

Vydali propagaèné materiály
Stupava - Mestské kultúrne a informaèné centrum (MKIC) vydalo dva
propagaèné bulletiny na tému Stupava a okolie. Jeden je zameraný
na architektúru, kultúrne a historické pamiatky, druhý na prírodné
zaujímavosti mesta a jeho okolia. Bulletiny boli distribuované na výstave cestovného ruchu Regiontour Brno a Slovakiatour Bratislava,
rozsev je zabezpeèený aj na výstave Holiday v Prahe. Pripravujú sa
ïalie jazykové mutácie - maïarská, po¾ská, anglická a nemecká, èím
reagujeme na dopyt a monos oslovi turistov na podujatiach v zahranièí. Na týchto podujatiach je distribúcia zabezpeèená prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja resp. Slovenskej agentúry cestovného ruchu (SACR). V tomto roku plánujeme vyda sériu
poh¾adníc zachytávajúcich zaujímavé miesta náho mesta. Termín
vydania je jún, aby sme boli pripravení na zaèiatok turistickej sezóny.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC Stupava

Propagovali Stupavu
V spoloènej expozícii Záhorie, ktorú financovalo Zdruenie obcí
Záhorskej oblasti (ZoZo), sa na výstave cestovného ruchu Slovakiatour 2008 predstavila aj Stupava. V dòoch od 17. do 20. januára expozíciu navtívilo ve¾a záujemcov, najmä z Bratislavy a blízkej Moravy,
ktorí mali záujem o ponuku na víkendy. Nemôeme oèakáva, e sa
títo klienti v Stupave ubytujú, ale chcú u nás prei aspoò jeden deò,
prichádzajú s demi, na bicykloch, chcú by aktívni a teia sa na nové
záitky. Z h¾adiska blízkej budúcnosti budeme musie zlepi ponuku
pre cykloturistov, pre ktorých sa buduje Stupavský cyklochodník. Stupava bude dostupnejia a bude dôleité, aby sa návtevníci nesklamali. Mesto Stupava na výstave zastupovalo Mestské kultúrne a informaèné centrum, ktoré pripravilo expozíciu, propagaèné materiály
i program. V porovnaní s inými mestami a zdrueniami obcí môeme
poveda, e len vïaka vypätiu vetkých síl sme ako tak vyzerali, ale
mnohé mestá venovali výstave väèiu pozornos i väèie finanèné
prostriedky. Asi im turizmus prináa viac peòazí do rozpoètu, i keï toto nie je rozhodujúce kritérium pre hodnotenie významu cestovného
ruchu. Ide najmä o prosperitu a rozvoj miestneho podnikania,
udrania zamestnanosti, vytváranie príleitostí pre podnikanie v turizme a udrate¾nos rozvoja obcí a miest.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC

Stupavèanka podpísaná na tisíckorunáèkach

Dòa 19.8.2007 o 19.00 hod. zaznela správa v TN Markíza (Internet), e Ing. Milena Koreòová
(rod. Daráová), pracovníèka vo
vedení Národnej banky Slovenska (NBS), podpisuje tisíckorunové bankovky. Je to senzácia
pretoe je prvou enou, ktorá je
podpísaná na bankovkách. Prítomný guvernér NBS poznamenal, e aj najmladou. Jej podpis
nájdete na bankovkách vyda-

ných v roku 2007. Cesta k úspenej kariére nebola jednoduchá.
Po úspenom konkurze do
BÈS pre SR v Bratislave v r.
1992 pracovala na rôznych pozíciách vo vedení Národnej banky
Slovenska.
Od 1.2.2007 vykonáva funkciu
výkonnej riadite¾ky pre oblas
platobného styku a peòaného
obehu. Je èlenkou výboru pre
platobné systémy, zúètovania
cenných papierov európskej
centrálnej banky. Dòa 29.9.2004
bola vládou SR vymenovaná za
èlena bankovej rady Slovenska.
Ïalej pracuje vo výbore pre zavedenie EURA pre banky a finanèný sektor.
Dòa 16.1.2008 v TN Markíza nás
informovala o zavedení eura. Do
kadej domácnosti bude zaslaný
balíèek euro mincí za 500,-- Sk

pre oboznámenie s novými mincami. V peòaenkách budeme
ma viac mincí ako sme zvyknutí.
Teraz máme 5 rôznych korunových mincí, ale s eurom ich bude
a 8 - 1, 2, 5, 10, 20, 50-centové
a 1 a 2 eurové.
Budeme musie
da pozor na
zbytoèné míòanie drobných cent nie je
halier a euro nie
je koruna. Kadý cent sa ráta.
Dvojité oceòovanie bude trva
ete najmenej
rok. Individu-álne budú uvedené hodnoty na
výpisoch z banky, dôchodcov-
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ské a sociálne dávky, úèty, faktúry. Euro je pokraèovaním
európskej integrácie a jeho zavedením na Slovensku vstupujeme
do eurozóny.
A. Lachkovièová,
kronikárka mesta

rôzne

Odohrali Silvestrovský stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový klub PST - Stupava na konci roku 2007 zorganizoval turnaj v stolnom tenise, ktorý
sa uskutoènil 29. 12. 2007 v telocvièni Z Stupava. Tohtoroèný,
u tretí roèník turnaja sa hral
v dvoch kategóriách, do 16 rokov
- zúèastnilo sa 12 hráèov. V kategórii tvorhra bolo prihlásených
28 hráèov.
Na turnaji sa stretli zanietenci pre
tento port zo Stupavy, Lozorna,
Bratislavy (Karlova Ves) a nechýbali ani hráèi zo susedného
Rakúska (Angern).
Kategória do 16 rokov bola rozdelená do dvoch 6 - èlenných
skupín, z ktorých postúpili prví
tyria hráèi do tvrfinále:
Kovaniè K. (Lozorno) - Nemec M.
(K. Ves) 3:0
Marek J. (Lozorno) - Blecha A.
(Stupava) 3:0
Prekop J. (Lozorno) - Maruák T.
(Lozorno) 3:0
Trenz M. (Angern) - Stríbrnský R.
(Lozorno) 3:1
semifinále: Kovaniè K. - Marek J.
3:1
Prekop J. - Trenz M. 3 : 0

zápas o 3. miesto: Trenz M. Marek J. 3 : 0
zápas o 1. miesto: Prekop J. Kovaniè K. 3 : 0

zápas o 1. miesto:
Ulehla J./Ulehla V. - Kahánek
J./vajdlenka M. 3 : 1

Kategória tvorhra (vekom neobmedzená) - prihlásených 28
hráèov bolo rozdelených do
dvoch 7 - èlenných skupín, z ktorých postúpili prvé 4 dvojice do
tvrfinále:
Ulehla J./Ulehla V. (PST Stupava)
- Tuschl B./Tuschl G. (Rakúsko)
3:0
Molnár Ch./Andre D. (Angern) Salai J./Neradoviè R. (PST
Stupava) 3 : 1
Kahánek J./vajdlenka M. (PST
Stupava) - Jáno R./ultýs J.
(Stupava) 3 : 2
mejkal M./Vicena J. (PST
Stupava) - Arpa L./Sedláèek P.
(K. Ves) 3 : 1
semifinále:
Ulehla J./Ulehla V. - Molnar
Ch./Andre D. 3 : 1
Kahánek J. /vajdlenka M. mejkal M./Vicena J. 3 : 1
zápas o 3 miesto:
Molnar Ch./Andre D. - mejkal
M./Vicena J. 3 : 0

Na záver by sme chceli vyzdvihnú skutoènos, e s pribúdajúcimi roèníkmi turnaja sa zvyuje aj
poèet úèastníkov, a to nielen
z radov dospelých, ale najmä
mládee. Teíme sa preto na ïalí roèník tohto stolnotenisového

Sprejerstvo je trestný èin

Sprejerom u od 1. júla 2005 hrozia peòané pokuty alebo trest
väzenia od jedného a do troch rokov. Páchate¾, ktorý pokodí cudziu vec tým, e ju poma¾uje, postrieka èi popíe farbou alebo inou
látkou, bude potrestaný odòatím slobody a na jeden rok alebo
peòaným trestom. es mesiacov a tri roky väzenia alebo peòaný
trest hrozí tomu, kto spácha tento trestný èin opakovane alebo ako
èlen organizovanej skupiny.
V Stupave je tento jav v celku bený, nezastavia sa ani pred úplne
novými fasádami, ako o tom svedèí poma¾ovaná stena bytového
domu na ulici Sama Chalupku. Vandalizmus sa prejavuje aj v iných
podobách. Napríklad na Námestí sv. Trojice vzali za svoje operadlá na
nedávno osadených lavièkách. Na niektorých sú ohnuté pred
odlomením, na ïalích sú u odlomené. Ako tento problém vníma
mestská polícia, na to sme sa opýtali Radoslava Buchtu, náèelníka
Mestskej polície Stupava.
- Kadý deò rieime na námestí problém so správaním mládee.
Upozoròujeme ich na nevhodné správanie, ale pred naimi oèami sa
správajú slune. Pochopite¾ne, e pred nami nebudú nièi lavièky, ale
my tam tie nemôe pri kadej lavièke stá dvadsatyri hodín. Bez
kamerového systému umiestneného na námestí nie je moné predchádza kodám, alebo tieto kody páchate¾om dokáza. Èo sa týka
sprejerstva v minulom roku sme úspene odhalili mladistvého páchate¾a, prípad, keïe ide o trestný èin vyetrovanie prevzalo obvodné oddelenie polície. Obraciam sa na obèanov, aby boli vímavejí a
keï sú svedkami páchania trestného èinu, aby ihneï volali mestskú
políciu. Okamité ohlásenie urèite pomôe pri dolapení páchate¾ov.
Väèina z nich sú mladiství a len nedávno opustili kolské lavice. Za
ich èiny nesú zodpovednos ich rodièia. -ps- 14 -

turnaja.
Turnaj sa uskutoènil za prispenia
riadite¾a Z Stupava p. Mgr. L.
Csillaghyho, primátora mesta
Stupava p. Ing. J. Belea a cukrárky p. A. Kahánkovej. Touto
cestou im ïakujem.
Jozef Kahánek
PST - Stupava

rôzne
SPOMÍNAME

Zväz telesne postihnutej mládee ponúka

"U celý rok chýba medzi nami,
tak ako je nám bez nej i..."

PORADENSTVO V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH ¼UDÍ
Bezplatne Vám poradíme:
- ako získa príspevky Úradu práce na zriadenie a prevádzkovanie
chráneného pracoviska alebo chránenej dielne
- ako prevádzkova alebo vykonáva samostatne zárobkovú èinnos
pomocou príspevkov Úradu práce
- ako zriadi a prevádzkova chránenú dielòu
alebo chránené pracovisko
- ako vypracova podnikate¾ský plán a rozpoèet
- ako sa zorientova v príslunej legislatíve týkajúcej
sa zamestnávania zdravotne postihnutých
- ako postupova od podania iadosti k èerpaniu príspevku
Bliie informácie poskytujeme: Raèianska 66, 831 02 Bratislava,
02/52444710, ima-ztpm@changenet.sk, www.ztpm.sk
Projekt je podporovaný a spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Dòa 19. februára 2008 si pripomenieme prvé
výroèie, keï nás neèakane opustila vrúcne milovaná manelka a sestra Mária Beleová zo Stupavy. Navdy ostáva s nami v spomienkach.
Manel a sestra s rodinou

SPOMÍNAME
Dòa 21.1.2008 uplynuli 3 roky od úmrtia náho
milovaného manela, otca a dedka pána Jána
Roára. Ïakujeme vetkým, ktorí spolu s nami na
neho spomínajú.
S úctou manelka s demi

SPOMÍNAME

OZNAMY SÈK

So smútkom v srdci úprimne ïakujeme vetkým priate¾om a známym,
ktorí sa prili dòa 21.januára 2008 poslednýkrát rozlúèi s naou milovanou manelkou, mamou a babkou Emíliou Ivicovou. Chceme
poïakova za slová útechy a za vetky kvety, ktoré prikryli miesto jej
posledného odpoèinku.
S úctou manel Frantiek,
dcéra Danka a syn Vladimír

SÈK skupina I.-II.
Oznamujeme vetkým dobrobo¾ným darcom krvi, e dòa 31.1.2008 o 7,30 hod.
bude odber krvi v klube "POHODA". Prosíme o bohatú úèas. Radi privítame
mladých dobrovo¾ných darcov krvi - mláde od 18 rokov.
SÈK skup. I.-II. v Stupave
SÈK skup.I.-II. v Stupave oznamujú vetkým èlenom a dobrovo¾ným darcom
krvi, e dòa 2.2.2008 o 19,00 hod. poriadajú "Faiangovú zábavu" v Stupavskej
krème, na ktorú Vás srdeène pozývajú. Vstupné + veèera 250,- Sk.
Záujemci sa môu prihlási u p.Vigerovej

SPOMÍNAME

Odiiel neèakane a tak náhle, e nevieme uveri,
e sme ho navdy stratili. A tak vetkým, ktorí sa
prili rozlúèi s naim drahým tatkom, manelom,
dedkom,
bratom
a
strýkom
Jozefom
Neradovièom v Lozorne. ïakujeme a chceme
poïakova za vyslovené slová útechy a kvetinové
dary, ktoré prikryli miesto jeho posledného
odpoèinku.
Smútiaca rodina

SÈK skup.II. oznamuje vetkým èlenom a dobrovo¾ným darcom krvi, e dòa
10.2.2008 o 15,00 hod. sa bude kona "Výroèná èlenská schôdza" v retaurácii
Stupavská krèma, na ktorú Vás vetkých srdeène pozývame.
Vilma Vigerová - predsedníèka

SPOMÍNAME

POÏAKOVANIE
SÈK skup. II. praje vetko najlepie, ve¾a zdravia, pracovných úspechov v novom
roku 2008 vetkým èlenom, dobrovo¾ným darcom krvi a sponzorom. Ïakujeme
vetkým dobrovo¾ným bezplatným darcom krvi za darovanie krvi pre chorých
¾udí.
Ïakujeme vetkým sponzorom za vecné a finanèné dary, ktoré poskytli SÈK
skup.II. v roku 2007.
Vilma Vigerová - predsedníèka

Dòa 10.2.2008 uplynie 12 rokov od smrti náho
manela, otca a dedka pána tefana Kriflíka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomína manelka s rodinou.

Navtívte Múzeum Ferdia Kostku v Stupave.
Info: 02/6593 4882, 0907 161 461

Riadková inzercia
l Dám do prenájmu gará na
Dlhej ulici v Stupave. Tel.: 02/65
934 457, alebo 0905740163.
l Predám FIAT 125P pojazdný,
zachovalý. EK 10/08, TK 04/08 +
ve¾a súèiastok. Cena dohodou.
Tel.: 0903 179 797.

l Dám do prenájmu dobre
zabehnutý kozmetický salón v
Stupave. Kontakt : 0907 334 085
l Prijmeme èaníka, èaníèku
do dennej kaviarne v centre Bratislavy. Tel.: 0905 498 793

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

e-mail: zvesti@msks-stupava.sk
Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá.
Povolené: Okresným úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99
Redakcia: éfredaktor: Pavel Slezák, grafik: Peter Rác.
Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,
Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk

15

