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NEPREDAJNÉ

V tomto èísle si preèítate: Zasadalo mestské zastupite¾stvo l Pes priate¾ èloveka a èo ostatní? l Zámocký
park v interpeláciách l Parkovanie na námestí l Straiak sa volá BONGO l Vynikajúca reprezentácia
Záhorskej Bystrice na 39. Bále Záhorákov l Pozvánky na marec...
Faiangy sú za nami, odili. Mono aj na bicykli spolu s pretekárom pretekov
mieru, ktorý sa zabudol a vpálil spolu s ïalími faiangovými maskami
rovno medzi iakov základnej koly v Stupave.

Ve¾konoèný jarmok

MKIC Stupava pozýva na Ve¾konoèný jarmok, ktorý sa koná 15. marca pri Kultúrnom dome a v areáli "Na barónovom". Pre deti je od
10.00 hod pripravené divadelné predstavenie v podaní manelov Strinkovcov - ve¾ká sála KD, vstupné 20 korún.Vo výstavnej sieni
Kultúrneho domu sú od 11.00 hod pripravené podujatia pre deti - ma¾ovanie ve¾konoèných kraslíc (OZ Pohodka) a pletenie korbáèov. Zároveò od 9.00 hod pozývame verejnos na predajnú výstavu ve¾konoèných aranmánov, kraslíc a remeselníckych výrobkov.

riport

editoriál

Krátký faang - dúhý smích.
Tak sme ve¾mi rýchlo preili faiangové obdobie,
e nám mono ani nebolo a tak ve¾mi do smiechu.
Vetko má svoju mieru, skoro priamu úmeru,
ale sú veci, na ktoré neplatia iadne pravidlá.
A faiangy sú èas roztomilej pretvárky,
masiek a líèení, ktoré aspoò na chví¾u
zmenia nau tvár. Nie podstatu.
Do ovèích kouchov sa prezliekajú vlci a do vlèích,
aspoò na tú chví¾u pokorné barance.
Takí sme aspoò na tú chví¾u.
A biznis je biznis. T
ak niekto objavil Valentína - sviatok zamilovaných.
A obchody rýchlo vymenili doznievajúcu výzdobu
Vianoc za veselý a pestrý at
s tovarom pre zamilovaných.
Je to tak, s tovarom.
Pre oèi, pre srdce i duu.
Len èo sa dopredajú posledné kúsky,
u ideme na ve¾konoèné èaro.
Ete predtým sa mono podarí oprái nostalgiu
za em-dé-et sviatkom vetkých ien tohto sveta.
Tak ideme od sviatku k sviatku.
Pekný a pestrý to je ivot, plný mí¾nikov,
na ktorých sa môeme zastavi a posedie si,
potei seba i druhých.
Keby sa aj to ¾udské v nás tak obnovovalo,
aspoò pri týchto príleitostiach, bolo by nám
vetkým lepie. Len akosi to a tak dobre
a jednoducho nefunguje. Viac nakupujeme
a zháòame, radej platíme, ne by sme skutoène
precitli a darovali, napríklad sami seba.
Darovali kúsok zo seba, darovali porozumenie,
toleranciu, pomoc a podporu.
Skôr vidíme ostraitos a pripravenos ublíi,
podrazi, vycíti príleitos pre získanie výhody
a zisku pre seba, mono aj v situácii,
kedy ten druhý preíva problém,
chorobu, nepriazeò osudu.
Tak sa niekedy stáva, e pevný stisk ruky neznamená silu srdeènosti.
Pevný stisk môe by aj zahryznutie skuòka divokého psa, ktorý u nepustí.
No nech sa len drí, vetko do èasu.
To predsa nemôe znamena, e u nikomu
nepodáme ruku. To by sme dopadli!
Teme sa, e v kalendári sú vyznaèené sviatky,
teme sa, e obchody menia svoju tvár.
Teme sa, ale svojou tvárou,
kraboky odlome, faiangy u dávno skonèili.

Príprava na euro
Stupava - Mestské zastupite¾stvo na svojom zasadnutí 31. januára prijalo Akèný plán mesta
Stupava na zavedenie eura. Mesto sa tak hlási ku svojej zodpovednosti za plynulé zavedenie
eura vo svojich podmienkach a na svojom území. Preberá zodpovednos za hladké zavedenie novej meny v rámci svojich kompetencií, právomocí a úloh. Ako zriaïovate¾ rozpoètových
a príspevkových organizácií (napr. základné koly, materské koly, príspevkové organizácie
mesta) preberá zodpovednos za úèinnú pomoc pri zabezpeèení vetkých krokov a postupov,
ktoré umonia týmto organizáciám zavedenie eura v ich podmienkach. V rámci komunikácie
s obèanmi bude vypracovaný vlastný komunikaèný plán, zabezpeèí trvalé informovanie obèanov o dopade eura v SR na miestnej úrovni - zmena VZN, zmena platobných výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, poplatkov za sluby, zmena platieb za prenájmy priestorov,
zmena poplatkov v sociálnej, kolskej a ïalích oblastiach a pod. Mesto vytvorí priestor na
dialóg s obèanmi o eure na mestskom úrade pri vybavovaní rozlièných záleitostí obèanov.
Zároveò bude spolupracova s miestnymi spolkami a organizáciami a komunikova s tzv.
ohrozenými skupinami, napr. dôchodcami, sociálne odkázanými obèanmi a pod. Vetky opatrenia vyplývajúce z Akèného plánu ... bude riei eurotím, ktorý menuje primátor mesta. -msú-

Zastupuje prednostu EURO - infolinka
Stupava - Primátor mesta Ing. Ján Bele
dòom 11. februára poveril zastupovaním
prednostky Mestského úradu (Msú) Stupava
pani ¼ubicu Havranovú. Prednostka Msú
Mgr. Zita Kurová je dlhodobo práceneschopná. Vzh¾adom na nárast agendy v súvislosti s
prípravou a realizáciou projektov toto rieenie napomôe skvalitneniu práce mestského
úradu.
-msú-

Oznam

Mesto Stupava oznamuje dôchodcom, e okrem
Retaurácie Stupava a stravovacieho zariadenia
Gastrostill v Cevaservise, sa môu stravova aj v retaurácii na Nám. Sv. Trojice 3 (bývalá vináreò).
Stravná jednotka v bývalej vinárni je 80,- Sk/1obed,
z èoho 50,- Sk zaplatí dôchodca a 30,- Sk za obed
dopláca mesto. Dôchodca sa preukáe rozhodnutím
o dôchodku a obèianskym preukazom priamo v stravovacom zariadení, v ktorom sa chce stravova.

Vzh¾adom na blíiaci sa termín prechodu slovenskej meny na spoloènú európsku menu
zriadilo Euro Info Centrum pri Úrade vlády
SR bezplatnú infolinku 0800 103 104, na
ktorej vykolení operátori poskytujú potrebné informácie. Telefónne èíslo Infolinky je
jednotné pre vetkých mobilných operátorov. Infolinka funguje od 1. januára tohto roku
a do polovice januára 2009. Záujemcovia
môu telefonova poèas pracovných dní od
8.00 do 18.00 hod. V hodinách mimo vymedzených hodín poskytuje odpovede na najèastejie kladené otázky automatický systém
v podobe nahrávky.
Viac informácií sa dozviete na stránkach
www.euromena.sk

Poslanci interpelovali
Na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa
31. januára poslanci podali nasledujúce písomné interpelácie. Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal informáciu o tom, èi má Bratislavská vodárenská spoloènos vo svojom investiènom pláne na tento rok vybudovanie automatickej tlakovej stanice pre II tlakové pásmo
vody pre lokality Borník, Kremenica., v akom
tádiu je príprava rekontrukcie Karpatskej
ulice a èi technicko-stavebné rieenie uvauje so spodnou èasou Karpatskej ulice v napojení na "Vyhnálkovu" ulièku. iadal informáciu, ktorý investor mal vybudova pokraèovanie cesty a kedy na ulici Pod Kremenicou.
Poslanec Braòo Ondru iada umiestni zvislú dopravnú znaèku Priechod pre chodcov
v oboch smeroch na nový priechod, ktorý bol
vodorovne vyznaèený v Máste na styku ulíc
Záhumenská a Hviezdoslavova. Upozoròuje
na stav murovaného oplotenia areálu materskej koly na Hviezdoslavovej ulici. Tento je
nahnutý a nebezpeène sa opiera o plynový
meraè. iada vykona okamitú obhliadku
a opravu muriva. Primátora mesta interpeloval so iadosou predloi informáciu o realizácii úprav a investícií do modernizácie po¾nohospodárskeho majetku v Máste. Túto informáciu toti ete vlani na jeseò s¾úbil, e
-2-

predloí konate¾ spoloènosti, ktorá majetok
vlastní. Pod¾a saností obèanov na vyváanie moèovky na pole a neznesite¾ný zápach
sa iadne zmeny doteraz asi neuskutoènili.
Poslanec Miroslav Foltín predloil odporúèanie komisie územného plánovania a výstavby
mesta, aby boli informovaní èlenovia komisie
a poslanci o priebehu realizácie projektu Regenerácia centrálneho verejného priestoru
mesta Stupava a to najmä o preh¾ade rozostavanosti, termínoch plnenia výstavby, finanènom kalendári a prípadných nákladoch navye rozpoètu.
Komisia zároveò odporúèa oddeleniu výstavby a ivotného prostredia, aby vyzvalo investora spoloènos Kanvood s.r.o, ktorý realizuje
stavbu hotela Stará pota, k plneniu dohodnutej spolupráce s komisiou pri projektovaní
stavby hotela.
iadal prija opatrenia pre zamedzenie parkovania na chodníkoch od zastávky SAD na
Hlavnej ulici po budovu drogérie. Navrhol,
aby do verejných priestranstiev a ulíc, ktoré
sú èistené a udriavané technickými slubami bola zahrnutá aj ulica Zemanská.
-pod¾a msú-

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupite¾stvo
Stupava - Vo tvrtok 31. januára
sa konalo riadne zasadnutie
Mestského zastupite¾stva v Stupave. Rokovanie zasadnutia viedol viceprimátor mesta Ing. ¼ubomír iak. Z dôvodu pracovnej
neschopnosti boli ospravedlnení:
Ing. Ján Bele, primátor mesta
a Mgr. Zita Kurová, prednostka
úradu.
Rokovanie sa riadilo nasledovným programom: Kontrola uznesení, Správa hlavnej kontrolórky
o plnení plánu kontrolnej èinnosti za rok 2007, Dodatok è. 1
k VZN Mesta Stupava è. 3/2007
o miestnych poplatkoch - návrh,
Dodatok è. 1 k Zriaïovacej listine
MsPTS Stupava - návrh, Vyradenie neupotrebite¾ného majetku
MsPTS Stupava - návrh, Nerealizované investície Mesta Stupava
k 31. 12. 2007 - návrh, Odmeny
primátorovi mesta a hlavnej kontrolórke za IV. tvrrok 2007 - návrh, Realizácia projektov financovaných z prostriedkov EÚ - príprava nových projektov - informácia, Veci majetkové, Správa
o èinnosti Mestskej polície Stupava za december 2007, Dokumenty obchodnej spoloènosti
TECHNICKÉ SLUBY STUPAVA, s.r.o. - návrh, Interpelácie,
Rôzne, Návrh uznesenia, Záver.
Kontrolórke
poïakovali za prácu
V rámci programu bola prerokovaná Správa hlavnej kontrolórky
o kontrolnej èinnosti za rok 2007,
ktorú predniesla hlavná kontrolórka (HK) mesta Ing. Zdenka
Packová. Kontroly vykonávala na
základe schváleného plánu kontrolnej èinnosti HK na rok 2007.
Celkom bolo vykonaných trnás
tematicky zameraných kontrol
vrátane vypracovania stanovísk
k návrhu závereèného úètu mesta za rok 2006 a k návrhu rozpoètu na rok 2008. Na základe rozsiahlej písomnej informácie poslanci iadali, aby zistené nedostatky boli rieené personálnymi
opatreniami voèi zodpovedným
pracovníkom. iadali, aby do
správy o vybavovaní saností
boli zahrnuté aj nevybavené sanosti z predchádzajúcich období, nie len tie, ktoré boli podané
za sledované obdobie. Poslanci
správu vzali na vedomie a vyjadrili spokojnos s prácou HK Ing.
Zdenke Packovej, ktorej poïakovali za prácu vykonanú navye
jej pracovných povinností.
Rozhodli o odmenách
V zmysle zákona èíslo 253/1994

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorích predpisov navrhol viceprimátor Ing. ¼ubomír iak odmenu primátorovi mesta za IV.
tvrrok 2007 vo výke 50 % (trojmesaèného platu) pod¾a predloeného výpoètu. Poslanec Frantiek Lachkoviè navrhol primátorovi odmenu vo výke 25 % z dôvodu, e nerepektuje uznesenia
MsZ (o postupe pri realizovaní investícií nad 50 tis. Sk) a tie nie je
spokojný s odpoveïami na interpelácie (napr. vo veci parkovania
na Nám. Svätej trojice). Poslanci
návrhy prerokovali a schválili primátorovi mesta odmenu za IV.
tvrrok vo výke 50 %.
V zmysle § 18c ods. 5 zákona
SNR èíslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov viceprimátor navrhol
odmenu hlavnej kontrolórke za
IV. tvrrok 2007 vo výke 30 %
(trojmesaèného urèeného pod¾a
ods. 1 vyie citovaného zákona.
Poslanci návrh prerokovali,
schválili odmenu hlavnej kontrolórke za IV. tvrrok 2007 vo výke 30 % pod¾a predloeného návrhu.

draný. Projekt je zrealizovaný
na cca 80 %. V tomto období práce pokraèujú na úprave parkoviska a èasti chodníkov od objektu
AVANA po objekt bývalej poty.
Nie je dokonèená oprava fasády
domov è. 2, 3 a 5, na ktorých sa
v nasledujúcich dòoch obnoví
pracovná èinnos. Postupne sa
dopåòa mobiliár pod¾a projektu,
pri lepom jarnom poèasí budú
ukonèené práce na úprave zelene.
Projekt "Modernizácia centrálnej
mestskej zóny Stupava - sever"
Realizácia projektu zaèala v júni
2007 a práce budú organizované
tak, aby termín ukonèenia september 2008 bol dodraný. V súèasnosti je zrealizovaných cca 20
% prác. Cie¾om projektu je úprava chodníkov na jednej strane od
Námestia svätej Trojice po ul.
Novú a na druhej strane od stráneho domèeka - ul. Marcheggská, po kriovatku na ul. Novú
vrátane parkoviska, parkovej
úpravy a opráv fasád mestských
objektov - MsÚ, PZ, bytový dom.
Projekt "Vybudovanie a napojenie
stupavskej cyklocesty na medzinárodnú moravskú cyklistickú
cestu"
Práce na projekte zaèali v auguste 2007. Projekt riei vybudovanie cyklocesty od Hlavnej ulice
po uliciach mesta a po medzinárodnú moravskú cyklistickú
cestu okolo rieky Morava. Do
dneného dòa sa pracovalo na
úsekoch ul. Zemanská, eleznièná a postupovalo sa od nadjazdu
cez dia¾nicu smerom na Moravu.
Celková vybudovaná dåka je
cca 1,5 km. V týchto dòoch sa
pripravuje trasa odstraòovaním
koreòov stromov a zemnými prácami. Dodávate¾ stavby koordinuje práce tak, aby termín ukonèenia realizácie projektu september 2008 bol dodraný.
Projekt "Zlepenie cezhraniènej
dostupnosti pomocou dia¾nièného privádzaèa Stupava - sever"
Projekt zaèal v júli 2007 a za obdobie realizácie boli vykonané
prípravné práce, verejné obstarávanie a bola spracovaná túdia
vyuite¾nosti a realizovate¾nosti
projektu. Postup prác nasleduje
pod¾a schváleného projektu.
V súèasnej dobe vykazuje sklz
v príprave výberu dodávate¾a
hlavnej èinnosti spracovania projektu pre stavebné povolenie.
V diskusii poslanec Ing. Jozef
Ukropec iadal l zabezpeèi náleitú ochranu majetku mesta,
vzh¾adom na vynaloené investície z EÚ. Ako príklad uviedol

Informoval
o realizácii projektov
Informáciu o realizácii projektov
financovaných z prostriedkov EÚ
a o príprave nových projektov
podal vedúci oddelenia výstavby
a ivotného prostredia p. ¼ubomír Illi. Na základe odporuèenia
mestskej rady poslanci obdrali
písomnú informáciu. Na otázky
poslancov odpovedal ¼ubomír
Illi.
Projekt "Výstavba technickej
infratruktúry v rekreaènej zóne
mesta Stupava"
Projekt zaèal v októbri 2006 a rieil vybudovanie kanalizaèných
zberaèov: A 6 - od Hotela Stupava a po bývalú ÈOV, A 7 - od
Hlavnej ulice a po Oboru, Èerpaciu stanicu s výtlakom do zberaèa A 7, Chodníky a parkovisko
na Novej ulici.
Celý projekt bol v stanovenom
termíne 12/2007 ukonèený, odovzdaný a prevzatý. Na základe
týchto skutoèností skolaudovaný. V súèasnosti je vypracovávaná závereèná zúètovacia správa.
Projekt "Regenerácia centrálneho
verejného priestranstva mesta
Stupava"
Realizácia projektu zaèala v septembri 2006 a práce pokraèujú
tak, aby stanovený termín ukonèenia projektu máj 2008 bol do3

devastovanie Námestie svätej
Trojice. Poslanec Ján Borák v tejto súvislosti iadal pozva na rokovanie mestského zastupite¾stva zástupcov tátnej polície,
aby sa vyjadrili k bezpeènostnej
situácii v meste. Za týmto úèelom
navrhol zvola mimoriadne zasadnutie MsZ. Poslanci informáciu o realizácii projektov financovaných z prostriedkov EÚ zobrali
na vedomie.
Prerokovali projekt
Vedúci oddelenia výstavby a ivotného prostredia p. ¼ubomír
Illi informoval o pripravovanom
projekte "Výstavba kanalizaènej
siete a intenzifikácia ÈOV Mesta
Stupava". Ministerstvo ivotného
prostredia SR uverejní koncom
februára, zaèiatkom marca 2008
výzvu v Operaènom programe
"ivotné prostredie". Poslanci na
pracovnom rokovaní 22. januára
2008 prerokovali realizáciu projektu "Dostavba kanalizaènej siete a intenzifikácia ÈOV Mesta
Stupava". Odporuèili jeho realizáciu, spolufinancovanie vo výke
5 % oprávnených nákladov, podpísanie zmluvy o poskytovaní poradenských sluieb so spoloènosou Steng Consulting, s.r.o. so
sídlom Bratislava, Metodova 7,
pouitie
mimorozpoètových
zdrojov na krytie bených výdavkov spojených s týmto projektom.
Poslanci
prijali
uznesenia
a schválili: 1. Realizáciu projektu
s názvom "Dostavba kanalizaènej siete a intenzifikácia ÈOV
Mesta Stupava" pod¾a spracovanej projektovej dokumentácie.
2. Spolufinancovanie projektu
"Dostavba kanalizaènej siete
a intenzifikácia ÈOV Mesta Stupava" vo výke 5 % schválených
oprávnených nákladov z vlastných zdrojov rozpoètu mesta.
Zároveò poverili primátora mesta
podpísaním zmluvy o poskytovaní poradenských sluieb so spoloènosou Stengl Consulting,
s.r.o. Bratislava na projekt "Dostavba kanalizaènej siete a intenzifikácia ÈOV Mesta Stupava"
s odplatou vo výke 5 % z celkovej výky schválených a pridelených oprávnených nákladov projektu.
Poslanci uznesením súhlasili
s pouitím mimorozpoètových
zdrojov - rezervný fond, na krytie
bených výdavkov spojených
s výstavbou investiènej akcie
"Dostavba kanalizaènej siete a intenzifikácia ÈOV Mesta Stupava"
(Dokonèenie na str.6)

téma

Pes priate¾ èloveka a èo ostatní?
Nielen v naom meste je chov psov, ale aj iných domácich zvierat problémom. Rastúca ivotná úroveò prináa so sebou aj zmeny v správaní ¾udí, mení sa ivotný týl, ktorý podlieha móde. Pes
sa stáva nielen spoloèníkom, ochrancom, priate¾om, ale aj záleitosou prestíe, módy a súèasou ivotného týlu. Vetko by bolo
v poriadku, len keby ten pes nemal tie svoje potreby a keby si jeho majite¾ uvedomil, e okrem neho a psa je tu aj ostatný svet. Toto nie je veobecne platné tvrdenie, pretoe stále viac je takých
majite¾ov psov, ktorí rieia tento problém v súlade so svojou inteligenciou, kultúrnosou a tie s vedomím, e im nepatrí len pes,
ale aj vetko, èo so psíkom súvisí. Napriek tomu sa stále stretávame s problémom, e majitelia psov za výbehy povaujú trávnik
pár krokov od bytového domu, e chodník je na to, aby si pes u¾avil pred ich oèami a pred oèami okoloidúcich. Dokonca aj plochy
okolo stromov na námestí sú zneèistené psími výkalmi. Zdá sa,
e neexistujú iadne zábrany a obmedzenia. Podobne je to aj
s vo¾ne pobehujúcimi psami, za ktorými ledva dobiehajú ich astní majitelia, èo je ete ten lepí prípad. Horí je ten, keï je na ulici pes bez majite¾a - drite¾a, dokonca aj so známkou na krku. Nu
naberte odvahu a skúste si vimnú a preèíta, èi na nej pod¾a
platného VZN nie je náhodou napísané, e ide o nebezpeèného
psa.
Mesto má svoje zákony
Mesto má vo svojej právomoci
tento problém riei. Má na to
nielen právo, je to i povinnos zo
zákona. Na jednej strane má
mesto právo vyrubi daò za psa,
v Stupave rozliujeme dve taxy jednu platí drite¾ psa chovaného
v rodinnom dome, druhú a ove¾a
vyiu drite¾ psa chovaného
v bytovom dome. Správca poplatku teda pri rozliovaním výky poplatku predpokladá, e bude ma vyie náklady s odstraòovaním následkov chovu psov
v bytových domoch. Je to pochopite¾né, pretoe to, èo sa deje
na dvore rodinného domu znáa
majite¾ rodinného domu, i keï aj
ten urèite vyvedie svojho psíka
na ulicu. Pozrime sa, èo o chove
psov hovorí litera zákona - Veobecne záväzné nariadenia mesta
Stupava (VZN).
O draní psov
V Stupave od 27. júna 2003 platí
VZN mesta Stupava è. 1/2003
o podmienkach drania psov.
Úèelom tohto nariadenia je chráni zdravé prostredie, ivot, zdravie a majetok osôb a stanovi základné pravidlá drania psov na
území mesta Stupava. Predmetom nariadenia je zavedenie evidencie psov v súlade s osobitným predpisom (zákon 282/2002
Z.z.) VZN hovorí o tom, e nebezpeèným psom je kadý pes,
ktorý pohrýzol alebo poranil èloveka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouil v nutnej obrane
alebo krajnej núdzi. Definuje aj
pojem vo¾ný pohyb psa ako pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenie
na chov. Za vo¾ný pohyb psa sa

nepovauje pohyb zvlátneho
psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na
chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
Pes, ktorý je chovaný a draný
na území Mesta Stupavy nepretrite a viac ako 90 dní, podlieha
evidencii psov, ktorú vedie Mestský úrad v Stupave - referát daní
a poplatkov. Drite¾ psa je povinný prihlási psa do evidencie
v meste Stupava v lehote do 30
dní od uplynutia lehoty 90 dní,
poèas ktorej je nepretrite draný
na území SR, ak sa pes v danom
roku prevane nachádza na území katastra mesta Stupavy. Kadý drite¾ psa je povinný pred jeho zaevidovaním predloi aj veterinárne potvrdenie o tom, e
bol pes veterinárne vyetrený
a oèkovaný proti besnote. Kadú
zmenu skutoèností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je drite¾ psa povinný do 30 dní od
zmeny skutoèností alebo údaje
nahlási na referáte daní a poplatkov.
Po splnení oznamovacej povinnosti a zaevidovaní psa do evidencie, vydá mesto drite¾ovi psa
evidenènú známku psa, ktorou
drite¾ psa preukazuje totonos
psa. Na známke sa uvedie:
a) názov - Mesto Stupava,
b) evidenèné èíslo psa,
c) v prípade, e sa jedná o nebezpeèného psa, známka sa bude farebne odliova a bude na
nej údaj - nebezpeèný pes.
Známka je neprenosná na iného
psa. Jej stratu, odcudzenie, znièenie, je drite¾ psa povinný nahlási mestu do 14 dní odo dòa,
kedy túto skutoènos zistil. Mesto
za poplatok 100,- Sk vydá drite¾ovi psa náhradnú známku.

Vodenie psa riei zákon
Vodenie psa je moné len v súlade s ustanovením osobitného
predpisu (zákon è. 282/2002
Z.z., § 4). Vodi psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov, môe len osoba, ktorá
je fyzicky a psychicky schopná
ho ovláda v kadej situácii, prièom je povinná predchádza tomu, aby pes útoèil, alebo iným
spôsobom ohrozoval ¾udí alebo
zvieratá a zabraòoval vzniku
kôd na majetku, prírode a ivotnom prostredí. Nebezpeèného
psa môe mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
vodi len osoba, ktorá je schopná
plne zvládnu vedeného psa. Na
verejnom priestranstve musí ma
nebezpeèný pes vdy nasadený
náhubok. Za psa zodpovedá
vdy drite¾ psa alebo osoba,
ktorá ho vedie, alebo nad psom
vykonáva doh¾ad. Drite¾ psa
a ten, kto psa vedie je povinný
oznámi svoje meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu osobe,
ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa
vedie, je povinný osobe, ktorú
pes pohrýzol aj meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu drite¾a psa. Súèasne je povinný
skutoènos, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouil v nutnej ochrane
alebo krajnej núdzi, oznámi mestu.
Kam so psom nemôete
Zakazuje sa vstup so psom do:
zdravotníckych zariadení, potravinárskych zariadení a prevádzok,
do priestorov kôl a kolských
zariadení, na portové a detské
ihriská a pieskoviská, na cintoríny, kultúrnych, vzdelávacích,
portových a iných zariadení,
kde je vodenie psov prevádzkovate¾om týchto zariadení zakázané.
Ïalej je zakázané
VZN zakazuje pouíva psa na
psie zápasy a prípravu na ne,
uviaza ani ponecha psa samého na verejnom priestranstve
(napr. pred obchodom). Vodenie
psa bez vôdzky (vodítka) je na
celom území mesta Stupava zakázané. (v celom intraviláne mesta vrátane ve¾kého a zámockého
parku). Vo¾ný pohyb psa je povolený na trávnatej ploche za Základnou kolou kpt. Nálepku Stupava. Jedna osoba môe vodi
maximálne dvoch psov, prièom
hmotnos kadého jedinca nepresahuje 50 kg.
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Zneèisovanie verejných
priestranstiev
Ak pes zneèistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa
vedie, povinný výkaly bezprostredne odstráni. Mesto umiestni na vyhradenom priestranstve
nádoby, na to urèené.
Pozor na priestupky
(1) Priestupku sa dopustí drite¾
psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umoní, aby psa viedla osoba,
ktorá nespåòa podmienky ustanovené v èlánku 4 ods. 1 a 2,
c) neohlási, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouil v nutnej ochrane
alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, znièenie alebo stratu známky.
e) poruí èlánok 5 tohto veobecne záväzného nariadenia.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto
vedie psa ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a
meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu drite¾a psa osobe,
ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útoèil alebo iným spôsobom ohrozoval èloveka alebo zvieratá,
c) neohlási, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi
d) evidenènou známkou nepreukáe totonos psa,
e) nerepektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz vo¾ného pohybu psa.
(3) Za priestupok pod¾a ods. 2,
písm. d) a e) mesto uloí pokutu
do 500,- Sk, a pod¾a ods. 1
a ods. 2, písm. a) a c) uloí
pokutu do 5.000,- Sk.
Mesto môe uloi pokutu do 1
roka odo dòa, keï sa o poruení
povinnosti dozvedelo, najneskôr
vak do 3 rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo. Pri
ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závanos a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa
vzahuje veobecný predpis
o správnom konaní. Výnos z pokút je príjmom rozpoètu mesta.
Ak sa drite¾ psa alebo ten, kto
psa vedie, dopustí priestupku
opakovane, mono mu uloi
pokutu do výky dvojnásobku
hore uvedených pokút.

téma
Odchyt psov
Ten, kto psa vedie v prípade, e
mu povolí vo¾ný pohyb, je uzrozumený so skutoènosou monosti odchytu tohto jedinca osobou na to oprávnenou. (Mestská
polícia v súèinnosti so tátnou
políciou). Odchytený pes musí
automaticky podstúpi karanténu
a v prípade známeho vlastníka
(majite¾a) uhradi náklady spojené s karanténou.
Za psa treba zaplati
Mestské zastupite¾stvo v Stupave
v zmysle zákona è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov rozhodlo, e
v nadväznosti na § 98 zákona è.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s úèinnosou
od 1. januára 2008 zavádza miestnu daò za psa. Daòovníkom je
fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je vlastníkom psa alebo drite¾om psa, ak sa nedá preukáza, kto psa vlastní. Základom
dane je poèet psov. Daò sa vyrubuje pod¾a poètu draných psov
Sadzba dane za kalendárny rok
je:
a) 800,- Sk za jedného psa draného v bytových domoch
b) 120,- Sk za jedného psa draného v rodinnom dome alebo
v inom objekte neslúiacom na
trvalé bývanie
a) 1.000,- Sk za jedného psa draného v objektoch právnických
osôb.
Predmetom dane za psa nie je:
pes chovaný na vedecké úèely
a výskumné úèely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so peciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, pes, ktorého vlastní obèan s akým zdravotným postihnutím, pes, ktorého chová osamelo ijúci dôchodca.
Ako je to v praxi?
Pod¾a informácií z oddelenia
správy daní Mestského úradu
v Stupave k 15. februáru bolo prihlásených 853 psov. Tento poèet
sa mení kadým dòom a poèas
celého roku. V minulom roku príjem z tejto dane predstavoval
cca 118 tisíc korún, pritom sa
platil poplatok za psa draného
v rodinnom dome vo výke 120
korún a v bytovom dome sa platilo 500 korún. Pri prihlásení psa
dostane drite¾ psa evidenènú
kartu psa a pre psa evidenènú
známku. Za to zaplatí poplatok
35 korún. Ak majite¾ oznámi, e
pes je nebezpeèný dostane èervenú známku, normálny pes nosí
známku ltoèiernej farby.
Obèania sa pri prihlasovaní psa

pýtajú na rozírenie výbehových
plôch na území mesta, na koe a
papierové vrecká urèené na exkrementy.
Polícia je kritizovaná
Kontrola uplatòovania VZN je
v kompetencii mestskej polície.
Táto je èasto kritizovaná za situáciu na chodníkoch, verejných
priestranstvách i v uliciach mesta. Po Stupave sa potulujú nie jeden, ale u svorky psov. Pod¾a
slov náèelníka Mestskej polície
Stupava Radoslava Buchtu jediným prostriedkom na odchyt
psov, ktorým disponujú je odchytová tyè. Na základe pripomienok verejnosti, komisií a zastupite¾stva pripravuje návrh komplexného rieenia odchytu túlavých psov. Rieenie predpokladá
vozidlo s uzatvoreným priestorom na prepravu odchyteného
psa, veterinárnu prehliadku, dranie v karanténe, s èím súvisí
stravovanie, oetrovanie a najmä, èo potom... Skúsenosti
s ochranárskymi organizáciami
nie sú práve najlepie, útulky sú
preplnené a navye argumentujú, e slúia len urèitému územiu
- napríklad Bratislave.
Èo sa týka venèenia psov a zneèisovania verejných priestran-

stiev situácia je ve¾mi zloitá, pretoe venèovisko je ïaleko a pes
svoje biologické potreby vykoná
do cca desa metrov od bytového domu. Vetko je otázka disciplíny a kultúrnosti drite¾ov psov.
Èo poveda na záver
Vetky obce a mestá sa stretávajú s podobnými problémami. Situácia v Stupave sa bude riei
a dúfajme, e sa aj vyriei k spokojnosti vetkých. Tým myslíme
obèanov bez psíkov aj obèanov drite¾ov psov. Kultúrnos sa prejavuje aj vzahom k zvieratám,
k prírode, ale sa prejavuje aj tým
v akom prostredí ijeme. No a urèite nikto si nepredstavuje pekné
a èisté mesto zneèistené výkalmi,
ktoré pochádzajú hoci aj od najmilieho miláèika alebo psieho
majstra sveta. Pravidlá pre ¾udí
by mali plati aj pre zvieratá. Teda
ich majite¾ov, zvieratám neubliujme...
-ps-

Na okraj

Komu patria psie exkrementy?
Napadla ma taká - mono si poviete blbos - filozofická otázka:
Kto je vlastne majite¾ psích exkrementov a ako to celé je... Keï to
zoberieme èiste pragmaticky, tak
majite¾ovi psa ten pes patrí. Èie
mu patrí pes ako taký, obojok,
koík, tá smiena vestièka na psa
aby nezamrzol (viem e je to potrebné, ale mne to jednoducho
pripadá smiene - minule som videl takú aj s kapucòou!) atï. Èie
pes sa okrem iného skladá aj
z nevylúèených exkrementov
v jeho vnútri. Tie sú rovnako majetkom majite¾a èi sa mu to páèi,
alebo nie. Ak jeho pes na vychádzke vylúèi exkrementy, tak tie sú
pod¾a môjho názoru stále majetkom majite¾a, ktorý ich teraz nevlastní u len virtuálne, ale aj
prakticky, to znamená, e ich
môe zdvihnú zo zeme a hodi
do koa (sluný to tak robia), respektíve si s nimi slobodne robi
èoko¾vek. Minimálne z morálneho h¾adiska vak èas vety "...slobodne robi èoko¾vek..." neznamená, e ich nechá tam kde boli
vylúèené. Nenechávajte svoj majetok na trávnikoch, ale dávajte
ho tam kam patrí! Je skutoène
vá a ostatní po òom netúia!
(anonym)

ských obydlí. V neskorích dobách, ako sa postupne vyvíjalo
mnoho psích plemien, poskytoval pes èloveku èoraz viac uitoèných sluieb. Zato u ¾udí nachádzal dostatok a pravidelný prísun
potravy a taktie ochranu.V súèasnosti sa pes stáva spoloèníkom a je "ubytovaný" spolu so
svojim majite¾om pod¾a jeho
moností a predstáv. Pes sa tak
dostáva nielen do dvorov pri rodinných domoch, ale aj do bytov.
S tým súvisia obmedzené monosti pre jeho prirodzené potreby, tým narastajú poiadavky na
vytváranie verejných priestranstiev urèených pre psov. Pes
v meste sa stáva súèasou ulice a
súèasou ulice sa stávajú aj
exkrementy. Nastáva konflikt. Na
jednej strane je to pes priate¾ a
spoloèník, na druhej strane pes
so svojimi potrebami.
(pod¾a wikipédia)

Psie exkrementy
Pod¾a tatistických údajov pripadá na Slovensku na kadých 10
a 12 obyvate¾ov jeden pes. Z
uvedenej tatistiky vyplýva, e na
priemernom sídlisku s 20 000
obyvate¾mi je chovaných 1 600
a 2 000 psov. V roku 1995 bolo
na Slovensku pod¾a tatistiky
chovaných 70 000 psov a roèná
produkcia exkrementov týchto
zvierat bola na odhadovaj úrovni
7 000 ton (350 nákladných vagónov). Psie exkrementy patria do
kategórie nebezpeèného odpadu. Ich zberom a likvidáciou
chránime obèanov pred nákazlivými ochoreniami parazitárneho,
bakteriálneho alebo vírusového
pôvodu. Spa¾ovaním trusu sa do
ovzduia dostane aj pri dodraní
vetkých zákonných noriem
mnostvo splodín nedokonalého
spa¾ovania. Odborným kompostovaním môeme do pôdy doda
nieko¾ko tisíc ton ivín a minerálnych látok.

Pes domáci (canis lupus familiaris alebo canis familiaris) sa niekedy povauje za samostatný
druh, inými vedeckými kruhmi
zasa za poddruh vlka. Nech je
akoko¾vek, dnes je u pes domáci nato¾ko geneticky a povahovo
odliný od vlka, e ho pre úèely
veobecného preh¾adu môeme
povaova za samostatný ivoèíny druh. Kadopádne vlk je
najbliím príbuzným psa a pravdepodobne jeho predkom.
O druhu pes domáci môeme
hovori pribline od obdobia 15
000 rokov pred Kr. Do tohto obdobia archeológovia kladú prvé
odchovy psích teniat v ¾udských
príbytkoch, ktoré boli kríené u
len medzi sebou a nevyskytovalo
sa prekríenie s divo ijúcim vlkom. Pes domáci je teda najstarie domestikované zviera, ak vôbec mono proces pridruenia
sa psa k èloveku nazva domestikáciou. Pes toti nebol èlovekom
"skrotený", alebo prinútený zotrva pri èloveku násilím. Pes sa
pre súitie s èlovekom rozhodol
dobrovo¾ne, na základe obojstranných výhod. Najskôr pes pomáhal èloveku pri love, neskôr sa
stal strácom a ochrancom ¾ud-
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spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupite¾stvo
pokraèovanie zo str. 3

Mestská polícia podala správu
Správu o èinnosti Mestskej polície Stupava za december 2007
uviedol viceprimátor mesta Ing.
¼ubomír iak. V správe sa okrem
iného uvádza, e za december
boli rieené nasledovné priestupky - poruenie Veobecne záväzných nariadení mesta Stupava
(VZN) vo veci zaberania verejného priestranstva a o podmienkach drania psov na území mesta (1 pokuta a 3 upozornenia),
za poruenie zákona è. 315/1996
Z. z. a vyhláky è. 327/1997 Z. z.
bolo uloených 29 pokút a 11
upozornení. V osemnástich prípadoch mestská polícia spolupracuje s obvodným oddelením
Policajného zboru SR, prièom
ide najmä o pátranie po h¾adaných osobách, chovancoch na
úteku, nezvestných, podozrivých
z násilnej trestnej èinnosti, podozrivých z trestných èinov, po osobách odsúdených na výkon trestu, na zatknutie a o vojenských
zbehoch. Mestskí policajti v decembri udelili 31 pokút v blokovom konaní v celkovej výke 10
100 korún, jeden priestupok bol
rieený odstúpením na prísluný
orgán. Súèasou správy bol návrh na zvýenie poètu zamestnancov Mestskej polície. Návrh
predpokladá zvýi ich poèet
o dve osoby a vychádza zo skutoènosti, e mesto sa v rámci
rozsiahlej bytovej výstavby rozrastá, vznikajú nové obývané
lokality. Okrem toho v súvislosti
s priemyselným parkom sa zvyuje pohyb cudzích osôb v meste, ktoré bývajú v rôznych ubytovniach. Zvyuje sa aj poèet
obyvate¾ov, odhadom v Stupave
ije tisíc obyvate¾ov bez trvalého
pobytu, èo spolu s evidovanými
8736 obyvate¾mi predstavuje
skoro desa tisíc ¾udí ijúcich
v Stupave. Jedným z dôvodov sú
aj rozsiahle investície do revitalizácie centra mesta, ktoré pochádzajú z eurofondov a je nutné zabezpeèi ich ochranu. V blízkej
budúcnosti sa uvauje so zriadením pultu centrálnej ochrany, ktorým chce mestská polícia zabezpeèi ochranu verejného a súkromného majetku v meste.
S tým bude súvisie aj prijatie
ïalích zamestnancov mestskej
polície.
V diskusii k správe sa poslankyòa Andrea Foltínová pýtala, èi má
mesto prijaté veobecne záväzné nariadenie o parkovaní v meste. Poslanec Branislav Ondru
poloil otázku, èi bude nárast

èlenov MsP o dve osoby dostatoèný o dvoch èlenov? Z dôvodovej správy o zvýení poètu zamestnancov mestskej polície je
zrejmé, e títo budú vykonáva
vetky èinnosti i za ostatných súèasných zamestnancov.
Vyjadril nespokojnos s èinnosou mestskej polície a upozornil,
e v správe nie je vyhodnotenie
a rentabilnos vykonávaného
úkonu merania rýchlosti jazdy
a iadal prija koncepèné opatrenia na zabezpeèenie bezpeènosti v meste - meranie rýchlosti. Na
marcové rokovanie mestského
zastupite¾stva iadal zaradi bod
rokovania "verejný poriadok
v meste" a prizva náèelníka
Okresného riadite¾stva Policajného zboru SR.
V tejto súvislosti HK Ing. Zdenka
Packová oznámila poslaneckému zboru, e mesto obdralo
upozornenie prokurátora Bratislava IV, e mestská polícia neoprávnene meria rýchlos jazdy
a ukladá blokové pokuty za poruenie obmedzenej rýchlosti jazdy
v meste. Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal, aby sa problém mestskej polície riei komplexne.
Upozornil na skutoènos, e
v meste sa pohybuje ve¾ké mnostvo túlavých psov, ktorými sú
ohrozované hlavne deti a starí
¾udia. Poslanec Ján Borák kontatoval, e tátna polícia si neplní
svoje povinnosti a neexistuje
úèinná spolupráca tátnej polície
s mestskou políciou. Poslanec
Frantiek Lachkoviè navrhol venova zvýenú pozornos èinnosti
a kontrole mestskej polície. Poslanec Ing. Jozef Ukropec iadal
spracova koncepciu mestskej
polície a predloi na rokovanie
MsZ marci 2008.
Po rozsiahlej diskusii poslanci
Správu o èinnosti mestskej polície Stupava za december 2007
zobrali na vedomie s výhradami
uvedenými v zápisnici z rokovania MsZ. Uloili prednostke úradu vypracova koncepciu èinnosti Mestskej polície Stupava s termínom predloenia na rokovanie
MsZ marec 2008. Odporuèili primátorovi mesta zabezpeèi prostredníctvom Mestskej polície
Stupava zvýenú kadodennú
kontrolu na ochranu majetku mesta a na rieenie nepriaznivej dopravnej situácie, najmä na Námestí svätej Trojice - peia zóna s
monosou prejazdu a na Hlavnej ulici, kde vzniká nové dielo financované z prostriedkov mesta
a EÚ.

V bode Rôzne odznelo
Poslanec MVDr. Róbert Kazarka
podal návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupite¾stvo ukladá
prednostke úradu zvola pracovné rokovanie za úèelom prevodu
majetku tátu - Daòové riadite¾stvo Bratislava do vlastníctva Mesta Stupava. Poslanci návrh prerokovali a schválili.
iadal vypracova súpis pamätihodností mesta v súvislosti so
stavebnou èinnosou v meste.
Následne predloi súpis na rokovanie komisie kolstva, mládee a portu, ktorá navrhne ïalí
spôsob rieenia.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal
vyriei uzamykanie Malého parku a zabezpeèi úpravu vnútorného nádvoria katie¾a. Poslankyòa RNDr. Darina Nemcová iadala osadi tabu¾ky "zákaz venèi
psov". Riadite¾ MsPTS Justín Mitina, informoval, e tabu¾ky boli
osadené pod¾a odporuèenia komisie ivotného prostredia. Poslanec Branislav Ondru iadal
vypracova návrh na zníenie poplatkov za vývoz úmp formou
dotácie pre tých obèanov mesta,
ktorým sa vyváajú umpy vrátane prepoètu dopadu na rozpoèet mesta. Poslanec Ing. Jozef
Ukropec predloil návrh uznesení oh¾adne problematiky zavádzania EURA Poslanci zobrali na
vedomie materiál Akèný plán Me-
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sta Stupava na zavedenie eura
a uloili prednostke úradu predloi informáciu o postupnom
zavádzaní eura v podmienkach
Mestského úradu Stupava. Viceprimátor Ing. ¼ubomír iak informoval, e pán Peter Kalivoda,
Hviezdoslavova 70, Stupava sa
vzdal èlenstva vo finanènej komisii z dôvodu, e od 1. februára
2008 bol poverený vedením Daòového úradu Malacky. Ïalí dôvod uviedol moný prípadný stret
záujmov, ktorý by mohol vyplynú z jeho pôsobenia na tejto
funkcii. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. Predseda finanènej komisie uvái, èi bude navrhnutý iný èlen komisie. Poslanec Frantiek Lachkoviè predloil
návrh uznesenia: "pozastavi realizáciu projektovej dokumentácie
investièných akcií, parkovisko pri
bytovom dome Hlavná 998, parkovisko na Slovenskej ulici. Poslanci o návrhu hlasovali nasledovne Parkovisko Slovenská ul.
- návrh bol schválený. Parkovisko Hlavná pri bytovom dome
Hlavná 998 -. Návrh nebol schválený.
Poslanec Gustáv Bele iadal,
aby mesto v prenajatých nebytových priestoroch na Hlavnej
ul. (nájomca OZ POHODKA) vykonalo iba nevyhnutné rekontrukèné práce. iadal informáciu, èi na vykonanie projektových
prác bolo vyhlásené výberové
konanie.
-pod¾a msu, upravené, skrátené-

Obèania sa vyjadrili
Stupava - Za úèelom vyhodnotenia pripomienok obèanov k pripravovaným názvom novovzniknutých ulíc v Stupave sa 13. februára
konalo mimoriadne zasadnutie názvoslovnej komisie. Pripomienky
obèanov smerovali len k dvom názvom - ulica Profesora Ondroucha
a ulica Pri Greftoch. K názvu Pri Greftoch prili tri pripomienky, navrhovali sa n poui názvy rastlín, komisia vak odporuèila pôvodný
návrh, ktorý zachováva historický názov lokality. K názvu ulice
Profesora Ondroucha prili tyri pripomienky. Vetci pisatelia navrhovali poui názov ulice Horná. Po diskusii sa komisia priklonila
k svojmu pôvodnému návrhu a to z dôvodu, e názov je priliehavý
k lokalite, pretoe profesor Vojtech Ondrouch sa mimoriadne
zaslúil o objavenie archeologických nálezov rímskej stanice v Stupave, ktorá s ulicou susedí. Komisia vychádzala aj z listu, ktorý
mestu zaslal PhDr. Peter Maráky, generálny riadite¾ Slovenského
národného múzea, v ktorom sa obracia na mesto s prosbou, aby pri
pomenovaní nových ulíc v tejto lokalite sa nezabudlo na Profesora
V. Ondroucha. aiskom jeho archeologicko-výskumnej práce bol
odkryv stavebného komplexu z doby rímskej v polohe Kopec v Stupave. Mono práve z neznalosti týchto súvislostí prili aj pripomienky, z tohto dôvodu prináame na str. 15 informáciu o ivote
a diele profesora Ondroucha.
Komisia zároveò kontatovala, e je chvályhodné, ak sa obèania zaujímajú o veci verejné, o èom svedèia pripomienky k návrhom názvov ulíc a v budúcnosti pri svojej èinnosti budú brané do úvahy aj
ich návrhy.
-ps-

rôzne

Zámocký park
v interpeláciách

Parkovanie na námestí

Touto cestou chcem objasni niektoré skutoènosti oh¾adom situácie Zámocký park, ktorú nieko¾kokrát interpelujem na zasadanutí mestského zastupite¾stva. V 1. èísle Podpajtúnskych zvestí, v èlánku "Poslanci podali interpelácie" je uvedená moja interpelácia v skratke.
V l. polovici 90-tych rokov, pod¾a vyjadrenia tatutárneho zástupcu
Domova sociálnych sluieb (ïalej DSS) Ing. Viery Nagyovej, prebehlo
rokovanie na úrovni vedenia Mesta Stupava a DSS, kde mesto iadalo sprístupnenie verejnosti uzamknutého zámockého parku.
Mesto Stupava pris¾úbilo, e sa postará o èistotu, poriadok a bezpeènos v danom priestore. Samozrejme dnes sa mesto vyhovára a h¾adá zodpovednos u majite¾a. Sme spä v èase byrokracie kedy ústne
dohody, ako táto, u nemajú svoju váhu.
Urèite viac Stupavèanov, ktorým tento problém nie je ¾ahostajný, mi
dá za pravdu, e sa zámocký park vyuíval, v èase sprístupnenia
parku verejnosti, na "veselice". Mesto urobilo v priestore pri rybníku
pódium, kde sa obyvatelia stretli pri muzike. Denne vo veèerných hodinách mestská polícia uzamykala brány parku. Dnes sú bránky vandalmi znehodnotené. Úasná mylienka s ktorou priiel bývalý primátor Ing. Anton Dará a ktorá tak ve¾mi rýchlo upadla do zabudnutia.
Keï by mesto v minulosti nemalo záujem o sprístupnenie s urèitou
zodpovednosou v rámci ústnej dohody, preèo potom investovalo do
osvetlenia parku, do pódia, do ozvuèenia (dodnes sú funkèné rozvodové skrine). Z tohto dôvodu som presvedèená, e ústna dohoda bola, nie ako sa píe v odpovedi na moju interpeláciu, kde sa okrem
iného spomína, e nie je moné pouíva prostriedky rozpoètu mesta
na údrbu cudzieho majetku bez predchádzajúcich dohôd. Preèo
ete aj dnes príspevková organizácia MsPTS (dnes Technické sluby
Stupava, s.r.o) vykonáva èistiace práce v zámockom parku, a to v sezónnom období 2x mesaène a mestská polícia obhliadky zámockého
parku 4-5x denne na svoje náklady??
Apelujme spoloène na mesto, aby nalo rieenie a vykonalo nápravu
v èistote a poriadku a nedopusme, aby tatutári DSS museli pre závanos situácie pristúpi na monos uzatvorenia zámockého parku.
Ïalie problémy, ako napr. parkovanie na námestí sv. Trojice, zlá dopravná situácia na Hlavnej ulici, bezpeènos v naich uliciach sú a budú predmetom mojich ïalích interpelácií.
Andrea Foltínová

Straiak sa volá BONGO
Ani som netuil, e bongo nie je len názov pre hudobný nástroj. Vetko nájdete na internete a tok som aj ja surfoval na net-e, keï som zapoèul, e pod týmto názvom sa skrýva technológia likvidácie zdravia
naich detí, ktorá bohuia¾ má svojich priaznivcov aj v naom malom
meste. Je to o dvoch prázdnych f¾aiach väèej a menej, ktoré keï
dobre do seba zapadnú stanú sa ideálnym prístrojom na extrakciu
vysokého percenta THC z konope. No výborne, ïalej postup a procedúru popisova nebudem, ale takéto "zariadenia" sa nali pri potoku
za Kultúrnym domom a doslova hniezdo kolákov, u závislých sa nachádza pri Munkáèi vo Ve¾kom parku. Aj v kole vrabce èvirikajú o vyznávaèoch tohto spôsobu úniku z benej reality a ide o iakov druhého stupòa. Opýtajte sa, milí rodièia svojich detí, èo vedia o bongu
a mono nebudete musie h¾ada na internete. Nemali by sme by ¾ahostajní k tejto novej pliage, ktorá sa rozmáha v naich uliciach a pripravuje nae deti o zdravie, privádza ich k závislosti a ohrozuje ich
ivot! Èasto vidíme ako polícia zapa¾uje polia marihuany, naa polícia
by mala "vypáli" tieto údolia bonga svojou pozornosou a nekompromisným postojom.
Pavel Slezák

Viete kto sa stará o cesty?
Bratislavský samosprávny kraj zabezpeèuje údrbu ciest vo svojej
správe prostredníctvom spoloènosti Regionálne cesty Bratislava, a.s.
(RCB). Centrála v Bratislave spolu so strediskami v Senci, Pezinku
a Malackách upravujú cesty II. a III. triedy v regióne Bratislavského
kraja, mimo územia hlavného mesta SR Bratislavy. Bratislavský samosprávny kraj a Regionálne cesty Bratislava, a.s. môu obèania, vodièi
informova o akýchko¾vek situáciách, kolíziách, èi udalostiach na cestách na telefónnych èíslach - 02/4341 4108 (Dispeèing RCB) a 0800
111 003 (bezplatná infolinka BSK).
-www:region-bsk.sk-

Stupava - Revitalizácia Námestia sv. Trojice priniesla nielen nové rieenie tohto priestoru vrátane nového poh¾adu na dominantu mesta,
ale aj problémy. O tom, e treba chráni vybudované hodnoty, navye
zaplatené aj zdaní obèanov Európskej únie sme u písali a poslanci
navrhli rad rieení, ktoré by sa mali v najbliej dobe aj realizova.
Predmetom interpelácií je aj problematika rieenia parkovania na námestí. Revitalizácia námestia vôbec neuvaovala s monosou parkovania, plochu rieil projekt ako peiu zónu. Skutoènos je vak taká, e dodatoène museli by osadené ståpiky, ktoré ako tak chránia
plochy peej zóny. H¾adalo sa aj alternatívne rieenie pre parkovanie
a to úpravou komunikácie a vybudovaním parkovacích miest na ulici
Slovenskej (pri plote parku). Na zasadnutí MsZ 31. januára prijali po-

slanci uznesenie pozastavi realizáciu projektovej dokumentácie investiènej akcie parkovisko na Slovenskej ulici. Cie¾om bolo zabez-peèi vetkými dostupnými prostriedkami dodriavanie zákazu parkovania na námestí a v tejto zóne. Vyhradený prejazd bez monosti zastavenia a státia môe zabezpeèi len prísne dodriavanie predpisov
a trvalý policajný doh¾ad. Asi by nikto nezaplatil nepretritú slubu policajtov, ktorí by hliadkovali len na námestí. Rieením môe by intalácia bezpeènostných kamier a pultu centrálnej ochrany. Ochrana tejto èasti mesta nebude lacná, ale jej zabezpeèenie je nevyhnutné nielen z h¾adiska u vzniknutých materiálnych kôd, ale aj z h¾adiska morálneho - zodpovednosti voèi tomu, kto finanènú podporu poskytol
a tie udrania kreditu mesta, ktoré finanènú podporu získalo a vyuilo vo svoj prospech.
-ps-

H¾adá sa dodávate¾
Stupava - Na problém opravy ulíc Záhradná - Agátová - Cementárenská (s betónovým povrchom) upozornil vo svojich interpeláciách poslanec Miroslav Foltín. V minuloroènom rozpoète boli schválené dva
milióny korún na opravu povrchu týchto komunikácií, ale oprava sa
nerealizovala. Tieto peniaze sú opä zahrnuté v rozpoète na rok 2008.
Pod¾a slov vedúceho oddelenia výstavby a ivotného prostredia ¼ubomíra Illia problém spoèíva v komplexnosti rieenia. Mesto momentálne h¾adá dodávate¾a, ktorý vykoná práce na základe spracovanej
túdie komplexne a to z dôvodu dodrania neskorích záruk. Celková
oprava je finanène nároèná a mesto si nemôe dovoli, e v prípade
poloenia vrchnej vrstvy (na ktoré má viac potenciálnych dodávate¾ov) v priebehu dvoch - troch rokov bude asfalt kopírova terajie nerovnosti. V prípade reklamácie sa môe dodávate¾ vyhovára na zle
pripravenú spodnú betónovú vrstvu. Teda v tomto prípade nejde len
o povrchovú úpravu, ale celkové rieenie, vrátane podkladu. Keïe
úloha je prenesená na rok 2008, mesto h¾adá takého dodávate¾a, ktorý bude akceptova vetky jeho poiadavky, bude garantova kvalitu
a ivotnos vozovky a vyriei problém k spokojnosti obèanov, ktorí
v tejto lokalite bývajú.
-ps-
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inzercia

KURZ KERAMIKY pre rodièov s demi

skrátený - 2 x 2hodiny
Kurz keramiky, na ktorom sa môu rodièia spolu s demi pod
vedením lektora nauèi rôzne techniky pracovania s hlinou. Na
prvom stretnutí sa bude mode¾ova a na druhom glazova. Pri práci
s hlinou sa dá dostatoène vypnú (je to druh arte - terapie), máte
príleitos strávi príjemné a kreatívné chvíle spolu s Vaími demi,
nauèí sa nieèo nové ale i spozna nových ¾udí.
Kurz sa uskutoèní v dòoch 8. a 15.marca (sobota), od 15,00 do
17,00 hod, spolu 4 hodiny. Poplatok je 600,-Sk za rodièa a diea.
V cene je hlina, glazúry, výpal a lektor.
Poèet miest je obmedzený (6-8 ¾udí), preto sa treba záväzne prihlási
a zaplati poplatok najneskôr do 1.marca 2008. Vyplnením prihláky
a zaplatením poplatku sa povaujete za prihláseného.
V prípade väèieho záujmu ponúknem i ïa¾í termín.
Da¾ie informácie Vám rada zodpoviem na t.è. 0903 956 627.
Teím sa na Vau úèas
Iveta Vachálková

KURZ KERAMIKY pre dospelých

skrátený - 2 x 2,5 hodiny
Kurz keramiky, na ktorom sa môete pod vedením lektora nauèi
rôzne techniky pracovania s hlinou. Na prvom stretnutí sa bude
mode¾ova a na druhom glazova. Pri práci s hlinou sa dá dostatoène vypnú (je to druh arte - terapie), máte príleitos strávi príjemné a kreatívné chvíle, nauèí sa nieèo nové ale i spozna nových
¾udí.
Kurz sa uskutoèní v keramickej dielni v Stupave, Hlavná ulica è.58,
v dòoch 7.marca a 14.marca, od 17,30 do 20,00 hod, spolu 5 hodín.
Poplatok je 600,-Sk. V cene je hlina, glazúry, výpal a lektor.
Poèet miest je obmedzený (6-8 ¾udí), preto sa treba záväzne prihlási
a zaplati poplatok najneskôr do 1.marca. Vyplnením prihláky a zaplatením poplatku sa povaujete za prihláseného.
V prípade väè-ieho záujmu ponúknem i ïa¾í termín.
Da¾ie informácie Vám rada zodpoviem na t.è. 0903 956 627.
Teím sa na Vau úèas
Iveta Vachálková

Pripravujeme zájazdy

Výbor SÈK Stupava II organizuje dòa 14. marca autobusový zájazd
do Po¾ska. Pripravuje 4-dòový zájazd do Ríma v mesiaci máj a v mesiacoch júl-august dovolenkové pobyty v Chorvátsku. Bliie informácie u p. Vígerovej 02/6593 6649, 0907 161 531.

Hodnotili minulý rok

Výroèná èlenská schôdza MS SÈK II sa konala dòa 10. februára
a na nej boli odmenení dobrovo¾ní darcovia krvi: Roman Geriè,
Patrik Mihál, Braòo Ondru, Zuzana Tomeková, Monika Ivánková,
Erik Júria, Peter Bugár, Ján Èepièka, Simeon Michálek, Elena
Júriová, Vladimír Horváth a Marian Fier. V roku 2007 sa uskutoènili
tri organizované odbery, ktorých sa zúèastnilo 51 darcov. Okrem
toho èlenovia skupiny poskytli krv pre sedem chorých èlenov.
Venovali sa aj spoloèenskej èinnosti - organizovali pochod za
zdravím, zájazd do Paría, tri letné dovolenky do Chorvátska, zájazd
do Po¾ska. V Krompachoch navtívili p. Ringoa a jeho syna Jakubka a odovzdali im výnos verejnej zbierky od obèanov Stupavy, príspevok od ÈSOB Bratislava a zlatú retiazku s príveskom od SÈK.
Pozornos zamerali aj na návtevy a starostlivos o seniorov a chorých èlenov. Navtívili ich dvadsa, boli aj v domove dôchodcov, kde
seniorom odovzdali darèekové balíèky. Zorganizovali zbierku atstva, ktoré odovzdali Detskému domovu v Klasove.
V októbri pripravili posedenie s kultúrnym programom v rámci podujatia mesiaca úcty k starím. Na schôdzi odznelo poïakovanie
mestu Stupava za finanèný príspevok na èinnos organizácie. Za
dlhoroènú prácu a obetavú pomoc pri organizovaní odberov krvi
výbor poïakoval p. Vierke tefkovej a pani Anne Daráovej. Na
schôdzi sa ako hostia zúèastnili poslanec Braòo Ondru, Ján Holiè
za ZO SZPB, p. Milan Balog za ZO SZZ.
-fajkusová-8-

inzercia

Rokovala komisia
Stupava - Komisia územného plánovania a výstavby pri MsZ v Stupave rokovala dòa 24.01.2008. Predmetom rokovania bola 1.Prezentácia projektu veterného parku Alfa Wind SK, s.r.o.,
2. Prerokovanie iadosti o záväzné stanovisko mesta Stupava k zmene územného rozhodnutia pre stavbu "Apartmánový hotel Stupava" (bývalý pivovar
v lokalite park), pre investora Anona,
s.r.o., so sídlom Bratislava.,
3. Prerokovanie iadosti o záväzné stanovisko mesta k investiènému zámeru
fy Agroservis Stupava - "Výstavba záhradného centra v lokalite Mást - rybník"., 4. Prerokovanie iadosti o zmenu
úèelu vyuitia stavby a prístavby "Retaurácia a pohostinstvo" na pozemkoch bývalého drustva, pre iadate¾a
300, s.r.o., so sídlom Bratislava., 5.
Prerokovanie iadosti o prístavbu polyfunkèného objektu, na pozemku parc.
è. 726/5 k. ú. Stupava (oproti domovu
dôchodcov), pre investora: Pavol Miku, bytom Stupava.
Prezentácia projektu veterného parku
Alfa Wind SK, s.r.o.
Spoloènos Alfa Wind realizujúca projekt výstavby veterných parkov bola
pozvaná na zasadnutie komisie, aby
osobne prezentovala svoj zámer. Nako¾ko sa nemohli zúèastni komisie
v stanovenom termíne, ospravedlnili

svoju neúèas. Èlenovia komisie daný
bod neprerokovali.
Prerokovanie iadosti o záväzné stanovisko mesta Stupava k zmene územného rozhodnutia pre stavbu "Apartmánový hotel Stupava" (bývalý pivovar
v lokalite park), pre investora Anona,
s.r.o. Územie pre stavbu Apartmánového hotela Stupava sa nachádza v intraviláne mesta Stupava v tesnej blízkosti Zámockého parku (pozemok bývalého pivovaru). Pod¾a územného plánu mesta je vyhradené územie urèené
funkène pre obèiansku vybavenos,
administratívu, obchod, sluby a prechodné ubytovanie. Na stavbu hotela
bolo vydané územné rozhodnutie
08/2007. Predkladanou zmenou sa nemení poloha ani zastavaná plocha
stavby. Dôvodom zmeny je funkènoprevádzková úprava objektu z pôvodného klasického hotela na hotel apartmánového typu. Komisia nepodoruèuje navrhovanú zmenu územného rozhodnutia, nako¾ko podlanos objektu
nie je v súlade s územným plánom
mesta Stupava. Hotel sa nachádza
v zóne ve¾kého parku, kde je prioritou
zachovanie rekreaèno oddychovej
funkcie vo forme verejne prístupného
parku, kde by mali by poskytované
sluby, typu retauraèného zariadenia s
ponukou vyej úrovne a väèej kapa-

city na uspokojenie návtevníkov parku
ako aj ubytovaných osôb. Predpokladané zníenie kapacít retauraèného
zariadenia, neumoòuje vyuíva komplexné sluby pre verejnos ako aj pre
ubytovaných hostí, èo v koneènom dôsledku nekoreponduje s vyie uvedenou poiadavkou. Komisia taktie
upozoròuje na nedostatok exteriérových parkovacích miest.
Komisia prerokovala iados o záväzné
stanovisko k investiènému zámeru "Záhradného centra v lokalite Mást - rybník" pre spoloènos Agroservis Stupava. Èlenovia komisie doporuèili, aby
investor repektoval irie väzby dopravného napojenia z h¾adiska návrhu
kruhového objazdu v zmysle územného plánu mesta Stupava.
Prerokovanie iadosti o zmenu úèelu
vyuitia stavby a prístavby "Retaurácia a pohostinstvo" na pozemkoch bývalého drustva, pre iadate¾a 300,
s.r.o., so sídlom Bratislava. Navrhované objekty pre Retauráciu a pohostinstvo sa nachádzajú v areáli bývalého
drustva na ul. Malacká. Konkrétne sa
jedná o dva existujúce, samostatne
stojace objekty, ktoré neboli vyuívané.
Návrh rieenia vyplynul z poiadaviek
investora vykona ozdravné opatrenia rekontrukciu, modernizáciu, tak aby
spåòali objekty vetky predpisy a normy pre retauráciu.
Po pretudovaní podkladov komisia,
doporuèila navrhovanú iados riei

v zmysle regulácie vyuitia funkènej
plochy pod¾a územného plánu mesta
Stupava. Objekty sa nachádzajú na
funkènej ploche F23-B-01 (funkcia urèená na vymiestnenie alebo transformáciu). Na základe podmienok a východísk pred zaèatím investorskej prípravy, musí by funkèná plocha rieená
ako celok v rámci ÚPN-Z v súlade so
Zadaním ÚPN-Z, vypracovaným v zmysle platného stavebného zákona.
Prerokovanie iadosti o prístavbu polyfunkèného objektu, na pozemku parc.
è. 726/5 k. ú. Stupava (oproti domovu
dôchodcov), pre investora: Pavol Miku, bytom Stupava. Predloená projektová dokumentácia pre prístavbu
polyfunkèného domu navrhuje z èasti
samostatne stojaci objekt (zo západnej
strany pristavaný ku jestvujúcemu polyfunkènému objektu), umiestnený na
pozemku oproti domovu dôchodcov.
Èlenovia komisie nedoporuèujú realizova predmetnú stavbu, z dôvodu
umiestnenia objektu na funkènej
ploche Verejná zeleò, parky a cintoríny,
èo je v rozpore s územným plánom
mesta Stupava. Taktie nie je dodraná
zaloená stavebná èiara objektu, vyplývajúc z regulatívov záväznej èasti ÚP
mesta, centrálne mestská zóna I.
stupòa.

Miroslav Foltín, predseda komisie

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

NA PRENÁJOM
V STUPAVE

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

n obchodné priestory v centre
n kancelárske priestory

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

n skladové priestory od 50 m2

likvidácia vozidiel NON STOP

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

Viac informácií na tel èísle

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

0902 16 00 19
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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

Záhorská Bystrica

Schválený rozpoèet
mestskej èasti na rok 2008

Vynikajúca reprezentácia Záhorskej
Bystrice na 39. Bále Záhorákov

O tom, e záhorácky ples má u po mnohé desaroèia vynikajúcu
kvalitu a renomé netreba nikoho zo znalcov a vyh¾adávaèov dobrej
zábavy presviedèa. Stretnutie Záhorákov ijúcich v Bratislave s tými
"pravými" z dedín a miest celého Záhoria býva u tradiène oivením
plesovej sezóny v Bratislave. Pod taktovkou pána Antona Baláa
a richtárskym ezlom záhoráckej richtárky Márie Královièovej si takmer tisícka prítomných vychutnávala ukáky záhoráckeho folklóru
a plnila taneèný parket pri rytmoch dychovky z Holíèa i skvelej kapely pána Zajaèka. Svoju reprezentáciu na tohtoroènom 39. Plese Záhorákov v Bratislavskom PKO v sobotu 9. februára mala aj Záhorská
Bystrica. Muská spevácka skupina súboru Bystrièan otvárala svojim
blokom veselých záhoráckych piesní program plesového veèera.
Svojim speváckym výkonom i krojmi si nai chlapi vyslúili uznanie
poèetného publika i organizátorov. (foto Martin Besediè)

aiskovým bodom rokovania poslancov na zasadnutí 29. Januára
bolo schva¾ovanie rozpoètu mestskej èasti na rok 2008. Prijímanie
rozpoètu a na zaèiatku nového roku bolo spôsobené potrebou poèka na rozhodnutie mestského zastupite¾stva oh¾adne prerozdelenia
daní z príjmov fyzických osôb. V porovnaní z minulý rokom si Záhorská Bystrica v tomto ukazovateli znaène polepila, keïe môe v tomto roku poèíta so sumou 24 miliónov korún z podielových daní. Poslanci schválili rozpoèet ako vyrovnaný vo výke 48 411 000 Sk.
Z bených výdavkov odèerpajú sumu 10,6 milióna výdavky verejnej
správy. Náklady na fungovanie stavebného úradu schválili poslanci
vo výke 1 650 000 Sk. Taktie v rozpoète schválili poslanci dotáciu
pre farský úrad na realizáciu opravy chodníka popri starom cintoríne
vo výke 600 000 Sk. V oblasti kolstva bol schválený rozpoèet Základnej koly s materskou kolou, originálne kompetencie vrátane
príspevku na stravné v M vo výke 4 610 000 Sk, z rozpoètu mestskej èasti odíde na fungovanie Základnej koly spolu s príspevkom na
stravné 2 265 000 Sk. V kapitole Správa a údrba ciest sa z väèích
investícii poèíta s opravou chodníka na Roického ulici a súpravou
plochy pred garáou miestneho úradu.

14. Reprezentaèný ples
MÈ Záhorská Bystrica

Dlhooèakávanou udalosou na ktorú sa mnohí teia býva u pravidelne Ples Mestskej èasti Záhorská Bystrica. Svojou kvalitou a organizaèným zabezpeèením rastie ako diea kadým rokom a tak sme sa
takmer nebadane dostali u k jeho 14. roèníku. Príjemné starosti a
pomyslené vrásky na èele robí poèet záujemcov, ktorí by sa plesu
radi zúèastmili. A to nehovoriac o tom, e vstupenky na ples boli vypredané u vo chvíli, keï sa zaèínali predáva. Tento problém vyrieili
organizátori èiastoène rozírením sedenia v novej sobánej sieni.
Záujem teí a je iste prís¾ubom do budúcna. Na kadého z vye troch
stoviek hostí èakal v sobotu 26. januára hneï pri vchode do sála prípitok na privítanie z rúk pána starostu, ktorý krátko po dvadsiatej hodine slávnostne ples otvoril. Ako po minulé roky, tak aj teraz prijal pozvanie aj starosta druobnej obce Brumovice i starosta susednej obce Marianka i viacero poslancov miestneho zastupite¾stva. O dobrú
zábavu sa po celý veèer starala kapela Atlantic a moderátor veèera
herec Duan Cinkota. A kto u nevládal tancova, alebo sa na preplnený parket ani nedostal mohol strávi èas v príjemnej atmosfére,
ktorú vytvárala a sobánej sále cimbalová hudba Bezanka. O polnoci u bolo vetko pripravené na zlosovanie naozaj bohatej tomboly,
o ktorú sa zaslúili sponzori plesu. No nebolo by vetko v poriadku
a skutoène na úrovni, keby za vetkým nebolo ve¾a organizaènej
práce komisie kultúry pod vedením pani Fabiankovej a pracovníèky
miestneho úradu Mgr. Dagmar Krajèírovej. Mestská èas vyjadruje
touto cestou poïakovanie vetkým sponzorom, ktorý prispeli do tomboly vecným alebo peòaným darom: Viaspol s.r.o. p. Lyièiar, Profi
Beton s.r.o. p. Slaninka, Mäso - údeniny s.r.o. p. Jurita, HB Reavis s.r.o., OPERA s.r.o. SLS group managment, Mediambul, BB
Centrum p. Borecký, Esco s.r.o. p. Hlavenka, SARPHO p. Spielböck, Diagnostické cenrum pre mláde, Kristl - brány, pohony p.
Kristl, Bramac s.r.o. p. Juríková, Eurostyle, Retaurácia Kohútik
p. rámek, Kovohuty Slovakia p. Hanúsek, Vôòa Rue p. Fabianková, T-Mobile p. Boòák, rodina Balková, Milvin p. M. Sajan, Potraviny Esko p. Liïák, Retaurácia pri kaplnke, Advokátska kancelária Dr. Martinkovièa, p. Vio Bojòanský, Bistro Pohoda p. Kraloviè, Z s M Hargaova, Záhradníctvo p. Fabian, p. Vavøinec
Charvát, Ovocie-zelenina p. Luèanièová, p. Marian Turanský, p.
Griaè, Polovnícka spoloènos Záhorská Bystrica, Pohostinstvo
Ivák, Corona Bar p. Draho.

Výzva Policajného zboru obèanom

Krajské riadite¾stvo Policajného zboru sa obracia na obèanov Záhorskej Bystrice, aby venovali zvýenú starostlivos ochrane svojich motorových vozidiel. Keïe sa aj v naej mestskej èasti v poslednom období vyskytlo viacero prípadov krádeí a vykrádania vozidiel je bezpeènejie vozidlá parkova vo dvoroch a garáach ako ich necháva odparkované na ulici.

Pozvánka na vystúpenie
Magdy Pavelekovej a Gizely Oòovej

Komisia kultúry pri miestnom zastupite¾stve Bratislava - Záhorská
Bystrica a Klub dôchodcov Vás srdeène pozývajú na hudobno zábavný program Èi si môj milý pamätá? v podaní Gizely Oòovej,
Juraja Oòu a nenapodobite¾nej umelkyne Magdy Pavelekovej. Nai
hostia sa teia na stretnutie s Vami v nede¾u 2. marca o 15. hodine vo
Ve¾kej sále spoloèenského domu. Vstupné na program je 50 Sk.

Faiangový karneval

Materské centrum Sestry
Zdenky v spolupráci s Obèianskym zdruením dòa 19.
Januára 2008 zorganizovalo
pre naich najmeních faiangový karneval. Vetkých
príjemne prekvapila hojná
úèas detí v maskách. Stretli
sme tu Spidermanov, Èervenú èiapoèku, psíka, èarodejníka, vetky rozprávkové
princezné a iné masky. Deti sa
zabávali v miestnosti materského centra a v salóniku na
fare. Vetky deti zaujalo
a poteilo aj bábkové divadielko o Pipi Dlhej Panèuche. Ïakujeme vetkým, ktorí prijali pozvanie a teíme sa na ïalie stretnutia s rodièmi a demi v Materskom
centre.
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Záhorská Bystrica

Uznesenia Miestneho zastupite¾stva mestskej
èasti Bratislava -Záhorská Bystrica
zo dòa 29.1. 2008

2. s ch v a ¾ u j e komisiu na vypracovanie súaných podmienok v zloení:
Mgr. Besediè, p. Balková, p. Fabianková, p. Liïáková, p. Sajan.

Správy o bezpeènostnej situácii v MÈ
B - ZB za rok 2007
U z n e s e n i e è. 154/2008 zo dòa
29.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správy
o bezpeènostnej situácii v MÈ B - ZB za
rok 2007, predloených riadite¾om OO
PZ Bratislava - Dúbravka a riadite¾om
MsP Bratislava - Dúbravka
2. u k l a d á
a) komisii na ochranu verejného poriadku a ivotného prostredia zorganizova a pripravi stretnutie s dodávate¾mi
kamerového systému a súkromnými
bezpeènostnými slubami s vytypovaním verejných priestorov na umiestnenie kamerového systému za úèelom
monitorovania a ochrany MÈ B - ZB
Termín: do 15.3.2008
b) prednostovi MÚ zabezpeèi zasielanie VZN MÈ B - ZB a po 1 výtlaèku
Podpajtúnskych zvestí OO PZ Bratislava - Dúbravka.
Termín: ihneï a priebene

iados Zdruenia vlastníkov pôdy
Strmé vàky o súèinnos pri integrácii
územia záhradkárskej osady Strmé
vàky do obytnej zóny
U z n e s e n i e è. 162/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo s ú h l a s í so
spracovaním overovacej urbanistickej
túdie na územie záhradkárskej osady
"Strmé vàky" na náklady Zdruenia

Rozpoèet Základnej koly s materskou kolou na rok 2008
U z n e s e n i e è. 155/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e
rozpoèet Základnej koly s materskou
kolou, Hargaova 5 na originálne
kompetencie na rok 2008 vo výke:
- predkolská výchova a kolský klub
4 110 tis. Sk
- stravné materská kola 510 tis. Sk
- základné vzdelanie 1 200 tis. Sk
- stravné pre iakov základnej koly
1 065 tis. Sk s pripomienkou, e rozpoèet pre Z s M sa bude prerokováva a upravova pod¾a potrieb roku
2008
2. b e r i e n a v e d o m i e rozpoèet
pre Z s M, Hargaova 5 na prenesené kompetencie
3.  i a d a riadite¾ku koly o zvýené
úsilie pri zabezpeèovaní mimorozpoètových zdrojov pre kolské zariadenie.
Návrh rozpoètu MÈ B - ZB na rok
2008
U z n e s e n i e è. 156/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu
rozpoètu MÈ B - ZB na rok 2008
2. s ch v a ¾ u j e rozpoèet mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica na
rok 2008 s pripomienkami.
Návrh na urèenie výky nájomného
za pozemky a nebytové priestory v
správe alebo vo vlastníctve MÈ B - ZB

U z n e s e n i e è. 157/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e cenový
návrh na výku odplaty na poskytovanie nájmu pozemkov a nebytových
priestorov v správe alebo vo vlastníctve MÈ B - ZB
2. u k l a d á prednostovi miestneho
úradu pripravi návrh VZN o urèovaní
výky nájomného za prenajaté pozemky v MÈ B -ZB. Termín: do 15.3.2008
Návrh zmluvy a návrh dodatku
k zmluve o prenájme nebytových
priestorov Spoloèenského domu so
spoloènosou KomSis Slovakia
U z n e s e n i e è. 158/2008 zo dòa
29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
a) návrh Zmluvy o nájme nebytových
priestorov Spoloèenského domu so
spoloènosou KomSis Slovakia
b) návrh Dodatku è.1 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov zo dòa 2.10.
2006, ktorej predmetom je nájom retaurácie s prísluenstvom.
Návrh zmluvy na prenájom pozemkov
spoloènosti JJJ STAV BUILD s.r.o.
U z n e s e n i e è. 159/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo p o t v r d z u j e
uzn. è. 133/2007 o predåení nájmu
obecných pozemkov spol. s r.o. JJJ
STAV BUILD s nasledovnými pripomienkami:
- doplni v èl. IV. Nájomnej zmluvy èíslo
úètu prenajímate¾a
- doplni v èl. V. bod 1 ...vlastné náklady, okrem benej údrby a opráv.
- v èl. V. bod. 3 písm. b) doplni
...zmluvy a zákona è. 116/1990 Zb.
- s úèinnosou zmluvy od 1.2.2008.
Návrh zmluvy o nájme nebytových
priestorov medzi MÈ B - ZB a M.K.
Bratislava s.r.o.
U z n e s e n i e è. 160/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a ¾ u j e
návrh zmluvy o prenájme nebytových
priestorov miestnosti è. 15 v objekte
na ul. Èsl. tankistov 134 v Záhorskej
Bystrici v prospech firmy M.K. Bratislava s.r.o. na dobu neurèitú s úèinnosou
od 1.2.2008.
Návrh na vyhlásenie súae o logo
Záhorskej Bystrice
U z n e s e n i e è. 161/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e Návrh
starostu MÈ B - ZB na vyhlásenie súae o logo Záhorskej Bystrice

vlastníkov pôdy Strmé vàky.
Tvorba webovej stránky MÈ B - ZB
U z n e s e n i e è. 163/2008
zo dòa 29.1.2008
Miestne zastupite¾stvo u k l a d á prednostovi MÚ, vedúcej stavebného úradu
a poslancom MZ zabezpeèi doplnenie
webovej stránky MÈ B - ZB o materiály súvisiace s náplòou èinnosti jednotlivých referátov MÚ a komisií MZ.
Termín: 29.2.2008

Verejná anonymná súa o logo
Záhorskej Bystrice

Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica na základe uznesenia
Miestneho zastupite¾stva è. 161/2008 zo dòa 29. januára 2008 vyhlasuje verejnú anonymnú súa o logo Záhorskej Bystrice. Záhorská
Bystrica ako dynamicky rozvíjajúca sa súèas hlavného mesta cíti
potrebu popri oficiálnych symboloch, ktorými sú erb a zástava
preniknú do povedomia vlastných obèanov ale aj irokej verejnosti
novou modernou symbolikou, svojim stvárnením bliou poiadavkám dneka. Nové logo by malo by v budúcnosti svojim moderným
charakterom a dôrazom na jednoduchú identifikáciu znakom pouívaným popri erbe tak v oficiálnom ako aj neoficiálnom styku. Na
úradných dokumentoch, webovej stránke, vizitkách zamestnancov
obce a volených funkcionárov, verejných oznamoch obèanom a tlaèovinách vydávaných miestnym úradom.
Podmienky súae:
Súae sa môe zúèastni ktorýko¾vek obèan Slovenskej republiky.
LOGO má ma moderný charakter s dôrazom na jednoduchú identifikáciu. Vyhlasovate¾ súae nestanovuje povinný motív ani farebnos nového loga. Jeho stvárnenie vak musí zodpoveda poiadavkám na pouívanie v oficiálnom i neoficiálnom styku.
Návrh LOGA musí by vypracovaný vo formáte A4 vo farebnom prevedení, spracovaný formou tlaèe. Súèasou návrhu musí by jeho
krátky vysvet¾ujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu. Návrh treba
poda v zalepenej obálke A4, prièom obálka musí obsahova:
- návrh farebného LOGA vo formáte A4 - poèet návrhov nie je
obmedzený
- zdôvodnenie návrhu a jeho popis;
- ïaliu zalepenú obálku vo formáte A5 s identifikaènými údajmi
spracovate¾a návrhu (meno, priezvisko, adresa a telefónne èíslo).
Kadému návrhu LOGA bude pridelené poradové èíslo.
Návrhy treba doruèi na adresu MÚ Bratislava - Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava najneskôr do 30. apríla 2008.
Vyhodnotenie návrhov:
Obálky s návrhmi LOGA budú komisionálne otvorené do 7 dní od
uzávierky. Hodnotiaca komisia bude zostavená z poslancov miestneho zastupite¾stva, odborníkov z oblasti reklamy a propagácie a výtvarných umelcov. Následne budú vetky návrhy LOGA vystavené
v priestoroch MÚ po dobu 7 dní, poèas ktorých môu obyvatelia Záhorskej Bystrice formou hlasovania podpori svojim poradným hlasom jednotlivé súaiace návrhy. Do 30 dní po uzávierke komisia návrhy LOGA vyhodnotí a tri najlepie návrhy postúpia do 2.kola.
Do 15 dní od vyhodnotenia návrhov osloví sekretariát starostu víazov a vyzve ich, aby predloili rieenia zodpovedajúce jednotnému
vizuálnemu týlu mestskej èasti - spôsobu akým sa bude logo pouíva a prezentova na jednotlivých formátoch.
Hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo neurèi víazné návrhy ani
ich poradie!
Odmena:
Autorovi víazného návrhu prináleí odmena 10.000,-Sk. Podmienkou je odstúpenie autorských práv v prospech Mestskej èasti Záhorská Bystrica za odplatu 10.000,-Sk
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rôzne

Program na mesiac
marec 2008
Kadý pondelok o 9,30 hod. - Buï fit s fifidlom cvièenie na fit loptách s demi, je potrebné sa nahlási
Kadý utorok o 18,30 hod. - Cvièenie pre maminky s Janou
Prokeovou, vhodné aj pre tehu¾ky
Kadý tvrtok o 16,00 hod. - ¼udové tance pre kôlkárov
3.3. o 16,00 hod. - Práca s hlinou v ker. dielni Pohodka
- tvorivé dielne urèené pre rodièov s demi, je potrebné sa vopred
nahlási, poèty sú ve¾mi obmedzené
4.3. a 6.3. o 10,00 hod. - Rozprávka pre najmeních
Bibiana Ondrejková preèíta zo svojej knihy pár pouèných príbehov o dievèinke Julinke
10. 3. o 16,00 hod. - Podporná skupina dojèiacich matiek,
stretnutie dojèiacich matiek aj èakateliek
12. 3. o 10,00 hod. - Nutrilon - prednáka o zavádzaní príkrmov
spojená s ochutnávkou det. kaièiek
17.3. o 16,00 hod. - Výroba ve¾konoèných ozdôb
- tvorivé dielne pre rodièov s demi
29. 3. o 16,00 hod. - Sobotné popoludnie
- recepty starých mám

Karneval vo Fifidle
Karneval je, vese¾me sa,
do reaze zapojme sa!
Vyskakujme, výskajme,
rezkú pieseò spievajme!
By faiangy hojné boli,
kadý sa ver rýchlo strojí,
do masky sa oblieka,
do Fifidla uteka.
...... a tak sme sa zabávali, veï sála v KD v Stupave bola plná na
prasknutie.
Prili k nám princezné, víly, aovia aj èertíci a mnoho, mnoho iných
milých postavièiek, spolu vye 50 malých úèastníkov. Masky boli
krásne a mamièky pyné na svoje fifidielka. Aspoò na krátky èas sme
sa mohli cíti ako v rozprávke, v ktorej boli vetci kamarátmi a spoloène tancovali so Snehulienkou. Mamièky z MC sa postarali o pestrú výzdobu a sladké obèerstvenie.
Za poskytnutie priestorov aj tento krát ïakujemeriadite¾ovi MKIC Stupava pánovi Pavlovi Slezákovi.
Teíme sa na Vás opä o rok!

Mamièky, ktoré majú záujem o cvièenie na fit loptách spolu
so svojimi demi, sa môu prihlási aj v priebehu mesiaca.
Heròa je otvorená v týchto dòoch:
Pondelok, streda a tvrtok
od 16, 00 - 18, 00 hod.
Podporte nás svojimi 2% z daní, viac info na www.fifidlo.sk
Kontakt: MC Fifidlo MKIC Stupava - boèný vchod,
0905 152 722, 0903 677 372, mcfifidlo@zoznam.sk
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Vzniklo nové obèianske
zdruenie ENVIROSVET

Záujmové krúky

Naej verejnosti nie sú neznáme problémy, ktoré súvisia s ochranou
ivotného prostredia. Predkladá sa nám tento problém v takej miere,
e èlovek, ktorý v tomto prostredí ije, nemal by by ¾ahostajný k tomu, ako sa okolo nás zneèisuje ovzduie, pôda, voda, aká je nedostatoèná ochrana potravín pred kontamináciou, ako sa zhoruje kvalita pracovného prostredia, ohrozený je ivot mnohých zvierat, a pod.
V naom slovníku sa èastejie zaèala spomína vedná disciplína
e n v i r o n m e n t a l i s t i k a, ktorá sa týka práve vzahu èloveka
k prostrediu, v ktorom ije, teda k ivotnému prostrediu a k jeho
ochrane. Len skúma túto vednú disciplínu nestaèí. Èlovek zákonite
sám musí krajinu, v ktorej ije chráni, stara sa o òu, nepokodzova
ju ale zve¾aïova.
S týmto cie¾om bolo u nás zaloené obèianske zdruenie ENVIROSVET. Je to mimovládna, dobrovo¾ná, záujmová, environmentálna
a nezisková organizácia. Bude podporova a zabezpeèova aktivity
v rámci environmentálnej výchovy a ochrany ivotného prostredia, organizova výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, mláde a irokú
verejnos. Aby si aj deti uvedomili a zaili prvé dotyky s prírodou, doplnili si informácie o jej bohatom ivote a zaili v nej vzácne okamihy.
Ïalím cie¾om zdruenia je vybudova v Stupave ekocentrum, pretoe
rozvojom tohto mesta sa zvyuje tlak aj na ivotné prostredie. To súvisí s potrebou zvyova environmentálne povedomie nielen dospelých, ale tie detí, èím sa môe zníi riziko ohrozenia náho prostredia v ktorom ijeme.
Mono práve èlovek v dôsledku rôznych nerozványch aktivít spôsobuje také zmeny, ktoré môu vyvola aj obavy o ïalí osud ivota
mnohých rastlín a ivoèíchov v okolí Stupavy.
Obèianske zdruenie bude svoju èinnos realizova prostredníctvom
environmetálnych programov, vyuèovaných na základných kolách,
v materských kôlkach, záujmových krúkoch, v tvorivých dielniach,
workshopoch, organizovaním rôznych ekohier, ekosúaí v rámci vyhlásených dní o ivotnom prostredí. Tie organizovaním denných
ekotáborov poèas prázdnin a mnoho ïalích akcií. Tie môe ís o
spoluprácu mesta Stupava s inými mestami v rieení problémov
ochrany ivotného prostredia.
Je snahou tohto dobrovo¾ného zdruenia, ktorého klub a kancelária
sa nachádzajú v budove Mestského kultúrneho a informaèného centra (Kultúrny dom) v Stupave, aby jeho èinnos pozitívne ovplyvnila
nás vetkých, ovplyvnila hlavne vzah detí k prírode a to od útleho veku. Zároveò prispela k tomu, aby sme si vetci uvedomili, e terají
vzah k ivotnému prostrediu ovplyvní v budúcnosti kvalitu ivota
kadého z nás.
Za ENVIROSVET o.z., Mgr. Martina Rakovanová,
Bc. Kristína Kopáèová

Blahoeláme

Doi sa spoloèného pädesiatroèného
manelského spoluitia je krásna
a vzácna udalos v ivote manelov i celej rodiny. Zlatá svadba manelov
Pavlíny a Jána Kahánkovcov bola
udalosou, ktorú sme my s nimi preívali ako vzácnu chví¾u plnú radosti, lásky a dobrého slova. Prajeme im ete ve¾a dní spoloèného ivota. Vzájomná
podpora, porozumenie a láska, nech
ich sprevádzajú ich poehnaným manelstvom.
enský spevácky zbor Nevädza
zo Stupavy

Obèianske zdruenie ENVIROSVET pri Dome kultúry Stupava
organizuje pre deti kolského veku tieto záujmové krúky:
Tvorivé dielne
V rámci tohto krúku budú deti vyrába, hlavne z prírodných materiálov rôzne perky, hraèky, koíky, obrazy a nauèia sa technikám ako
je batikovanie, výroba papiera a pod.
Tvorivé dielne sa budú kona 1x do týdòa a to v pondelok alebo
v stredu od 16:00 do 17:30 v priestoroch DK Stupava.
Mesaèný poplatok je 360,- Sk. Pokia¾ diea nechce alebo nemôe
navtevova krúok pravidelne, môe do krúku prís pod¾a záujmu.
V tomto prípade zaplatí za jeden krúok 90,-Sk.
Poplatok zahàòa aj náklady na materiál.
Krúok trvá 1,5hod.
Ekokrúok
Tento krúok je pripravený pre deti, ktoré milujú prírodu a mono sa
chcú sta ozajstnými prírodovedcami. Záujmové èinnosti budú prevane v prírode v okolí mesta Stupava. V prípade nepriaznivého poèasia sa budeme stretáva v DK Stupava.
Ekokrúok sa bude kona 1x do týdòa a to v utorok alebo vo tvrtok od 15:30 do 17:00.
Mesaèný poplatok je 320 ,- Sk. Pokia¾ diea nechce alebo nemôe
navtevova krúok pravidelne, môe do krúku prís pod¾a záujmu.
V tomto prípade zaplatí za jeden krúok 80,-Sk.
Krúok trvá 1,5hod.
Prihlási deti je moné od 1.2.2008
KONTAKTY:
Bc. Kristína Kopáèová 0903 394 996
Mgr. Martina Rakovanová 0911 472 514
envirosvet@gmail.com

Súbor Bystrièan
poteil víazov

V priestoroch Matice slovenskej v Bratislave sa 6. februára 2008 uskutoènilo slávnostné odovzdávanie Cien predsedu Matice slovenskej
urèených pre zdravotne znevýhodnených obèanov, ktorí úspene reprezentovali Slovensko na 7. medzinárodnej abilympiáde v Japonsku. Ide o súa pracovných schopností a zruèností zdravotne postihnutých ¾udí v mnohých súaných kategóriách. V prítomnosti pozvaných hostí a mladých ¾udí z obèianskych zdruení si ceny z rúk predsedu MS Jozefa Markua prevzali: Martin Buzna z Trstenej na Orave
v kategórii "Mláde" a Helena Bottková z Povaskej Bystrice v kategórii "Dospelí". Martin Buzna sa na svetovom finále abilympiády v Japonsku umiestnil na tvrtom mieste v súanej kategórii "Fotografia"
a stal sa najúspenejím stredokolákom zo Slovenska. Fotografovanie je jeho budúcou profesiou a aktívne sa mu venuje u od detstva
napriek zdravotnému postihu spôsobeného detskou mozgovou obrnou. Helena Bottková získala bronzovú medailu v kategórii "Vyívanie" a stala sa najúspenejou úèastníèkou slovenskej reprezentácie na svetovom finále Abilympiády v Japonsku. Bola zároveò jedinou
Európankou, ktorá získala medailovú pozíciu. Ani skleróza multiplex
neprekazila jej dlhoroènú zá¾ubu, ktorá prerástla v schopnos konkurova v tvorivosti a kreativite na medzinárodnom súanom fóre.
Slávnostné odovzdávanie cien sprevádzolo premietanie krátkeho filmu o Abilympiáde, hudobný doprovod matièného spevokolu Bystrièan a minikoncert finalistu superstar Petra Baíka z Oravy. Pre nás
je poteite¾né, e Bystrièania prispeli svojim umením k slávnostnej
atmosfére podujatia, ktoré bolo poctou ¾u´dom, ktorí napriek telesnému postihu dokáu zápasi s nepriaznivým osudom a silou vôle ho
dokáu aj porazi.
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Stupavskí turisti hodnotili
Dòa 9. 2. 2008 sa Mestskom kultúrnom a informaènom centre stretli
stupavskí turisti na výroènej èlenskej. Hodnotili turistický rok 2007 a
pripravovali plán turistických akcií na rok 2008. Poèet turistov sa
rozíril o ïal-ích 8 nových èlenov, èím stúpol poèet organizovaných
turistov v KST Stupava na 67. Turistický oddiel uskutoèòuje po celý
rok jednodòové akcie po Malých Karpatoch a viacdòové akcie na
Slo-vensku a v Èechách. Svoje stretnutie ukonèili prezentáciou
fotografií z turistických akcií roku 2007. Výbor KST
Výber akcií na najbliie obdobie:
22. 3. 2008 - Otvorenie turistickej sezóny 2008 - Koarisko Borinka
12. 4. 2008 - Cyklotúra - Záhorie popri Morave
25. 5. 2008 - Lozornský okruh - KST Lozorno
Na vetky akcie Vás pozývajú turisti KST T. Stupava.
-eb-

Rybári pozývajú
Stupava - Mestská organizácia SZR Záhorie v spolupráci s obvodnou
organizáciou Stupava pozýva na èlenskú schôdzu, ktorá sa uskutoèní
16. marca o 9.00 hodine v kolskej jedálni Základnej koly v Stupave.
So sebou si prineste èlenský preukaz. Obvodná organizácia SRZ Stupava pri MsO Záhorie oznamuje svojím èlenom termíny brigád na rok
2008: 26.4., 27.4., 27.9., 28.9., 11.10. a 12.10. Zraz úèastníkov je na
Vachálkovom rybníku vdy o 8.00 hodine. So sebou si prineste pracovné náradie a èlenský preukaz k potvrdeniu úèasti na brigáde.
Oznamujeme, e Detské preteky na Vachálkovom rybníku sa konajú
3. mája od 8.00 do 12.00 hod. Info: 02/6593 3372 alebo osobne v predajni Rybárske potreby Mást (Hviezdoslavova ulica). tartovné rybárske lístky budú v predaji na mieste pretekov pred ich zaèatím.
Rybárske lístky pre èlenov SRZ sú v predaji V Rybárskom dome na
Staniènej ulici v Zohore a to v utorok a v nede¾u od 16.00 do 19.00
hod. V Stupave na Mestskom úrade si môete zakúpi roèné a trojroèné rybárske lístky v kancelárii p. Vainovej. Záujemcovia o èlenstvo
v SRZ sa môu o podmienkach informova u pána Jánoíka v predajni Rybárske potreby v Máste alebo na t.è. 02/6593 3372.
-jánoík-

Zo zápisníka polície
Èo vetko rieili v decembri
Hliadky mestskej polície sú skoro ako linka dôvery. V decembri rieili - únik vody
na kriovatke Hlavná - eleznièná. Zabezpeèovali odvoz màtvej líky na Lintávoch,
rozbité okná na budove Mestskej kninice (to sa za dvadsa rokov ete nestalo!).
Polícia asistovala pri zameriavaní pozemku na Kalvárskej ulici, pri naloení
agresívnych pacientov do sanitky na psychiatrické vyetrenie jedného z ulice
Záhumenskej, druhého z ulice Budovate¾skej, pri deratizácii bytového domu mesta
na Hlavnej 21, pri rieení kritickej situácie, kedy sa syn vyhráal otcovi, e vyskoèí
z okna. To sú skutoène nároèné situácie, kedy do konfliktov vstupujú prísluníci
mestskej polície - tie len ¾udia - a musia prekona akéko¾vek zábrany a riei konflikty medzi¾udských vzahov. Okrem toho hliadky mestskej polície asistovala pri
dopravných nehodách - pri zráke dvoch vozidiel na Hviezdoslavovej ulici, pri
dopravnej nehode na Hlavnej ulici pred potou, prièom pátranie po úèastníkovi
nehody, ktorý z miesta uiel bolo neúspené.Hliadka bola privolaná na miesta, kde
sa na dlabe stupavských ulíc bezmocne leali osoby, ktorým bolo treba z akýchko¾vek dôvodov pomôc. Veï staèí zavola! Nie je tá sluba taká jednoduchá, nie
je tá naa Stupava taká k¾udná a pokojná...
Zanechal stopu
Hliadka 13. decembra zistila, e na Námestí sv. Trojice je olejom zneèistená
dlaba. Olej unikol z havarovaného vozidla a po intenzívnom pátraní nala pri starom cintoríne zaparkované vozidlo. Bolo síce bez vodièa, ale privolaná dopravná
polícia dala pokyn na odobratie EÈ. Potom bola privolaná odahová sluba, zistil
sa majite¾, priiel jeho otec, ktorý vetko vysvetlil. Vozidlo bolo odtiahnuté. Prípad
ete nie je dotiahnutý do konca, pretoe pekná a najmä nám vetkým drahá dlaba
je v dezolátnom stave.
Alarm v dome smútku
Presne na Silvestra sa stala kuriózna udalos. V dome smútku sa spustil alarm.
Hliadka objekt skontrolovala, nezistila iadne známky násilného vniknutia. Na mieste sa zistilo, e prítomní pracovníci alarm neskoro vypli.
(pod¾a správy Mestskej polície za december 2007)

Pozvánky na marec

Hráme Milionára
Mestská kninica Ruda Morica pripravila pre deti do 10 rokov súané podujatie Detský milionár. Súa spojená s premietaním rozprávok sa koná v stredu 27. februára od 10.00 hod v Kultúrnom dome
v Stupave - na 1. poschodí, vchod od ulice Kúpe¾nej.
Info: 02/6593 4818
Ve¾konoèný jarmok
MKIC Stupava pozýva na Ve¾konoèný jarmok, ktorý sa koná 15.
marca pri Kultúrnom dome a v areáli "Na barónovom". Pre deti je od
10.00 hod pripravené divadelné predstavenie v podaní manelov
Strinkovcov - ve¾ká sála KD, vstupné 20 korún.Vo výstavnej sieni
Kultúrneho domu sú od 11.00 hod pripravené podujatia pre deti ma¾ovanie ve¾konoèných kraslíc (OZ Pohodka) a pletenie korbáèov.
Zároveò od 9.00 hod pozývame verejnos na predajnú výstavu
ve¾konoèných aranmánov, kraslíc a remeselníckych výrobkov.
NÁRODNÝ TÝDEÒ TRÉNOVANIA PAMATI
Prednáka10.3.2008 o 17,30 hod v konferenènej sále Kultúrneho
domu vchod od Agátovej ulice. Vstup ZADARMO.
V rámci celosvetovej akcie "Týdeò uvedomenia si mozgu" (Brian
Awareness Week), ktorý u osem rokov organizuje organizácia
Dana Alliance for the Brain, sa aj Slovensko opätovne prihlásilo k
spopularizovaniu tejto akcie formou verejných prednáok, diskusií a
èlánkov. Prednáky budú prebieha v týdni od 10. - 16.3.2008 na
rôznych miestach Slovenska.
V tomto marcovom týdni sa svetová verejnos dozvedá zrozumite¾nou formou o fungovaní mozgu prostredníctvom rôznych akcií,
usporiadaných vedeckými intitúciami, ktoré sa výskumom mozgu
zaoberajú, prípadne intitúciami, ktoré výsledky výskumov aplikujú
v praxi. Cie¾om NÁRODNÉHO TÝDÒA TRÉNOVANIA PAMATI je
presvedèi verejnos a najmä seniorskú populáciu, e si ete stále
dobre pamätá, ak jej niekto poradí ako správne uklada informácie
do pamäti. Trénovanie pamäti je efektívny nástroj proti mentálnej
deteriorácii, je prevenciou proti zhorovaniu pamäti, vedie k zlepovaniu pozornosti a koncentrácie a súèasne sa stáva aj rýchlou cestou k zvyovaniu sebavedomia.
Súèasou prednáky sú aj ukáky testov a spôsobov trénovania
pamäti. OBSAH PREDNÁKY PRE VEREJNOS a SENIOROV
- starnutie populácie a dopad na spoloènos
- význam trénovania pamäti pre jednotlivca
- jednotlivé typy pamätí
- interferencia, zabúdanie
- význam pozornosti a koncentrácie
- cvièenie na zlepenie súèinnosti mozgových hemisfér
- pecifické vnímanie muov a ien
- "chytrá strava" a mozgový jogging
- èo mozgu neprospieva a èo je naopak pre mozog prospené
- ukáky testov a mnemotechniky
V prípade záujmu je moné prihlási sa do niektorého 5-dòového
kurzu trénovania pamäti, ktoré sa konajú celoroène. Kurzy prednostne prebehnú na tých miestach, ktoré ponúkli svoje priestory pre
uskutoènenie prednáok v rámci Národného týdòa trénovania
pamäti.
Kontakt: Daria Lukáèová, ¼ubovnianska 2, 851 07 Bratislava
t. è. 02/ 63 834 464, mobil 0905 43 55 21
mail: daria.lukacova@chello.sk alebo saktor@chello.sk

Riadková inzercia
l Lacno predám 45 metrov
káblu s koncovkami na 380,
nerezový drez, vodovodné
batérie k drezu, do umývadla a
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sprchy, zvyok Bramac krytiny.
Volajte 02/65933 050 po 19.00
hodine.
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Objavil
rímske dejiny Stupavy

Spoloèenská kronika

zosobáili sa:
Viktor Maòo - Svetlana Petríková
Matej Hutta - Mária Greová
Andrej Vajay - Elena Vlèková
Peter Moravický - Katarína Pírová
Narodili sa:
Klára Drahoová
Barbora Boroová
Alica Paulina Daniov
Jakub Magát
Veronika Dianová
Tomá Slivka
Filip Komada
Alex Krajèír
Patrik Hanúsek
Tomá Dávid Hlavatý
Veronika Masárová
Peter Markoviè
Júlia Ïuriová
Tomá Voèek
Sofia Stankovská
Dominik Brezovský
Viktória Gebhardtová
Karolína Jantová
Stano Sajan
Filip Kósa
Juraj Karpinský
Martin Macák
Hana Orbanová
Lea Vlèková
Michal Fiala
Martin Neradoviè
Martin Dlouhý
Natália Tóthová

Profesor Vojtech Ondrouch sa narodil v ro-ku
1891 v Smriciach, okr. Prostìjov, v rodine
dedinského krajèíra s je-denástimi demi.
Vysoko-kolské túdium zaèal na teologickej
fakulte v Olo-mouci, neskôr prestúpil na túdium uèite¾stva na stredných kolách pre odbor dejepis - zemepis na Filozofickej fakulte
Kar-lovej univerzity v Prahe.
Po skonèení túdia pôsobil na viacerých
stredných kolách na Slovensku (Skalica,
Bratislava). V ro-ku 1934 sa habilitoval pre
odbor staroveké dejiny na Filozofickej fakulte
Ko-menského
univerzity
v Bratislave, v roku 1939 bol vymenovaný za
mi-moriadneho profesora starovekých dejín, v roku 1945 sa stal riadnym profesorom. Krátko pôsobil aj ako dekan a prodekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V roku 1950 musel z fakulty odís. V rokoch 1950 - 1953 pôsobil v Slovenskom múzeu v Bratislave (dnes Slovenské národné múzeum v Bratislave).
V roku 1953 odiiel pracova do novovzniknutého Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied a pracoval tu a do roku 1955, keï sa opä vrátil na pôdu
Filozofickej fakulty UK. Tu pôsobil do roku 1959, kedy odiiel do dôchodku.
Profesor Ondrouch preil celý svoj aktívny ivot na Slovensku, zasvätil ho vedeckej a pedagogickej práci. Zomrel 16. júna 1963 v Bratislave. Okrem archeologického výskumu v Stupave a v Borinke (Pajtúne), previedol výskum v Rusovciach
(Gerulata), Jarovciach, Èuòove a na Povaí. Patrí medzi naich významných historikov, archeológov a numizmatikov. aiskom jeho výskumu bolo rímske obdobie naich dejín. V tejto oblasti boli mnohé jeho objavy a výsledky bádania priekopnícke, patril medzi najväèích èeskoslovenských numizmatikov svojej doby.
Profesor Ondrouch sa najväèou mierou zaslúil o nové vedecké zhodnotenie
a propagáciu rímskej stanice v Stupave. Na tejto lokalite sa prevádzali amatérske
"archeologické kopania" u koncom 19. storoèia. Prvý odborný výskum previedol
a v roku 1925 Anton Gnirs. Tento výskum vak spoèíval len na krátkodobom
odkryve malých plôch, navye od seba vzdialených. Z obmedzeného výskumu
nebolo moné rekontruova pôdorysy objavených budov.
Nasledoval ïalí výskum, ktorý realizoval v rokoch 1940 - 1941 prof. Vojtech
Ondrouch. Tento výskum bol pre rímsku stanicu v Stupavu prelomový. Pod vedením prof. Ondroucha sa podarilo vymedzi celkovú rozlohu stanice sledovaním
obvodového múru, odkry vnútorné budovy a pomenova ich. Odkrytá bola
velite¾ská budova, kúpele, doklady podlahového vykurovania a stopy polychrómovej maliarskej výzdoby. Získané bolo aj mnostvo archeologických nálezov.
Profesorovi Ondrouchovi sa ako prvému podarilo zisti celkovú pôdorysnú situáciu, výsledky výskumu publikoval v odborných publikáciách. Jeho zásluhou dostala táto lokalita názov "rímska stanica" a tak je zavedená v odbornej literatúre
podnes. V odborných výskumoch sa pokraèovalo a v sedemdesiatych rokoch
20. storoèia. Od roku 1986 tu prebieha ïalí revízny prieskum pod vedením
Vladimíra Turèana a Ivana Staníka.
Stupava a Stupavèania vïaèia profesorovi Ondrouchovi za objavný vedecký
výskum, jeho zhodnotenie a následne aj propagáciu rímskej stanice v Stupave.
Publikované výsledky jeho výskumnej práce zaujali vedeckú verejnos v celej
Európe. Bol prvým, kto dostatoène odhalil význam tejto cennej archeologickej
lokality. Prevaná èas Stupavèanov nevie, kde sa rímska stanica v Stupave nachádza. Pre cudzích návtevníkov je dokonale ukrytá, nesmeruje k nej iadna orientaèná tabu¾a. Pomenovanie ulice po prof. Ondrouchovi v blízkosti rímskej stanice by mal by prvým krokom k náprave tohto nekultúrneho stavu.
Milan Gregu, OZ "CLUB ABBELLIMENTO"

Emilly Timárová
Katarína Haverlová
Michal Pavlaèiè

Opustili nás:
Michal Maek /1922/
Anna Kralovièová /1920/
Genoveva Beleová /1926/
Mária Prosòáková /1920/
Jozefa Janèárová /1925/
Vladimír Hubina /1937/
Jozefína Kudijovská /1924/
O¾ga Rácová /1950/
Milan Lachkoviè /1956/
MUDr. Ida Schwanzerová /1938/
Vladimír Hubina /1937/
Ján Veselý /1940/
Angela Kadleèovièová /1932/
Mária Zaleíková /1941/
Ing. Igor Dupkaniè /1968/
¼ubica Gerová /1957/
tefan Jelaiè /1933/
Milo èasný /1959/
Jana Kubovièová /1967/
Imrich evèík /1930/
Magdaléna Lachkovièová /1910/
Emília Ivicová /1939/
Mikulá Gorbár /1924/
Jana vecová /1949/
Anna emberová /1910/
Anna Slezáková /1926/
Karol Fier /1930/
Mária Janásová /1925/
JUDr. Vojtech Mader /1919/

SPOMÍNAME

Dòa 7. marca uplynie rok, èo nás navdy opustila
milovaná manelka, mamièka a stará mama pani
Janka Mazúrová. Èas hojí rany, ale boles a smútok zostávajú v naich srdciach.
Ïakujeme vetkým, ktorí s nami spomínajú.
manel a dcéry s rodinami

POÏAKOVANIE

S hlbokým zármutkom v srdci sme sa 19. februára
naposledy rozlúèili s naou milovanou manelkou,
mamièkou, babkou, prababkou, sestrou, tetou
a vagrinou Máriou Janásovou, rod. Suchou,
ktorá nás opustila vo veku nedoitých 83 rokov.
Ïakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste nám vyjadrili svoju úèas.
Smútiaca rodina

POÏAKOVANIE

Dovo¾te, aby som poïakovala darcom pp. Braòovi Ondruovi,
Viliamovi Horváthovi, Patrikovi Mihálovi, Marianovi Fierovi a Petrovi
krovanovi, ktorí dòa 31. januára 2008 darovali krv pre môjho manela Miroslava Fiera.
Zároveò ïakujem výboru SÈK II pod vedením p. Vilmy Vígerovej za
zabezpeèenie odberu.
S úctou a poïakovaním manelka Mária s rodinou

Rozlúèili sme sa

V stredu 20. februára sme sa poslednýkrát rozlúèili s JUDr. Vojtechom
Maderom. Zomrel vo veku 88 rokov a tým ukonèil svoj bohatý a èinorodý ivot.
Narodil sa v Palárikove, neskôr sa rodina presahovala na grófsky majer Kolhuf
v Stupave. ivot v biednych pomeroch ho nauèil skromnosti, usilovnosti ale aj
solidárnosti a ochote nezitne pomáha. Bol priamym úèastníkom II. svetovej
vojny a po celý ivot sa aktívne angaoval v SZPB a bol dlhoroèným predsedom
stupavskej organizácie. Po skonèení túdia práva od roku 1958 vykonával viaceré funkcie ako sudca a po predsedu senátu Najvyieho súdu SR (od r.
1972). V Stupave pôsobil ako poslanec a istý èas ako podpredseda Miestneho
národného výboru. Svojou prácou prispel k rozvoju mesta, za èo mu patrí úcta
i vïaka.
Èes jeho pamiatke!
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