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NEPREDAJNÉ

V tomto èísle si preèítate: Zasadalo mestské zastupite¾stvo l Problém sa vyrieil l Národný park Neusiedler
See l Oslavy Dòa matiek v Záhorskej Bystrici l Jediné detské ihrisko volá o pomoc l Deò matiek
v Pastoraènom centre l Medzinárodný stolnotenisový turnaj v Angerne...

Len nedávno sme si pripomenuli esdesiate tretie výroèie konca druhej svetovej vojny. Zdalo by sa, e je to úplne
dávno, pomaly u ani nemá kto spomína, pretoe uplynul od tej doby èas
skoro jedného ¾udského ivota. Opak je
pravdou, keï z nièoho niè narazíte napríklad na delostrelecký mínometný
granát, ktorý naiel syn Tibora Riga
zo Stupavy. Stalo sa to v nede¾u 11.
mája o 16.15 na Pajtúne asi 50 metrov
od hlavnej brány a 4 metre od turistického chodníka. Privolaný pyrotechnik
kontatoval, e nevybuchnutý granát
v prípade explózie má smrtiaci dosah
150 metrov od epicentra výbuchu.
Pyrotechnik za asistencie mestského
policajta Petra Brbúcha granát zaistil
a bol odvezený na znekodnenie. Take
pozor, vojna síce skonèila, ale obèas sa
pripomenie

editoriál

Mali sme smutnú príleitos spoloène napísa kondolenènú knihu. Nepamätám si, e by sme boli
v Stupave vystavení takejto výzve. Pochopite¾ne,
nikto sa na takúto výzvu nepripravuje, ale v takejto
situácii je rozhodujúci hlas srdca. To je o pocitoch,
to je o úprimnosti srdca, to sa nedá organizova,
lebo ten komu vyjadrujeme svoju úèas neèaká
pretvárku, to nie je povinné.
Kondolenèná kniha je bodkou, ktorú svojím srdcom
napíeme za ivotom nebohého.
Bol som vystavený skutoènosti, e zomrel primátor.
Nemal som doteraz takú skúsenos a nikto z nás
a myslím tým aj poslancov Mestského
zastupite¾stva. Bolo pred Prvým májom,
a ete v pondelok sme sa dohodli, e 30. apríla
sa nebude stava mája na nádvorí Stupavskej krèmy
a poslanci akceptovali, e Prvomájový program sa
pri Kultúrnom dome uskutoèní v plánovanom
rozsahu. Niè sa nemenilo, niè nebolo obmedzené,
lebo primátor Ján Bele sa nikdy nepovyoval, nikdy
nemal osobitné nároky,
ktoré by ho povyovali nad záujmy verejnosti. Nikto
niè nezakázal a deò po pohrebe pri Kultúrnom dome
sa konali Prvomájové oslavy.
Mrzí ma, e poèúvam výèitky a obvinenia, e sme
ako Mestské kultúrne a informaèné centrum nieèo
zruili. Rieili sme kritickú situáciu
a vyrieili sme ju v prospech Stupavèanov.
Ale, ani to nebolo dobré, lebo sa nali aj takí,
ktorí tvrdili, e vo tvrtok sa futbalový zápas odohral
a pritom kultúrne stredisko prvomájové oslavy
zruilo - ako sme si to mohli dovoli!!!Jednoducho vdy sa nájdu takí, ktorým niè nie je
dobré, ktorým je vlastne vetko dobré,
pre to, aby ukodili. Poznáte ich pod¾a toho, e sú
vám ochotní porozpráva tie najfantastickejie príbehy a dokáu to tak preíva, e im uveríte.
Neverte prosím vetkému,
èo znie lepie ne obyèajná pravda!
A tak premý¾am nad zmyslom udalostí,
ktoré sa stali. To nás tie reklamy o pracích prákoch
tak sfackali, e u nevieme,
èo je dôleité a èo je len malichernos tohto sveta?
Nikdy sme ete nepochovávali primátora.
Mono aj toto je skúka pre nás, aby sme vedeli
ako sa dokáeme zachova. Nikto z nás nemôe
posudzova, ani súdi, lebo nikto z nás nie je bez
viny. Navye ani nemáme èo závidie, hoci ten kto
závidie chce, vdy si príèinu a podnet nájde.
Èiernu zem, hoci aj na tom najèestnejom mieste,
tmavý a studený hrob, nemusíme nikomu závidie.
Zdvihnime sa, poskoème aspoò troku nad svoju
obvyklú úroveò, aby sme sa dostali nad vec.
Nad vetko, èo je pominute¾né, nad vetky malichernosti náho i tohto sveta. Povýme sa nad závis,
povýme sa nad pohnútky vedúce nás k nej ako
slepcov... Vyhnime sa úskaliam, ktoré z nás robia
meních, nepríjemných a tých, ktorí zakladajú
nenávis. Nemusíme by ve¾kí, staèí ak sme dôstojní, bez výèitiek a hanby. A tak idúc na Nový cintorín
nech nae srdce naplní len obyèajná ¾útos nad
zhasnutou sviecou ivota.
Modlime sa, alebo aspoò len dúfajme,
aby sme nezomreli uprostred práce,
modlime sa aby sme zomreli len uprostred rodiny
a milovaných. To nie je víazstvo, to nie je a taká
ve¾ká èes by na oèiach vetkých do poslednej
chvíle a do posledného dychu. Táto kapitola je u
dopísaná a kniha je u zatvorená.
ivot ide ïalej, s nami èi bez nás.
Radujme sa kadému novému ránu...

Rozlúèili sme sa s primátorom
Stupava - Po krátkej a akej chorobe v sobotu 26. apríla zomrel
Ing. Ján Bele, primátor mesta Stupava. Posledná rozlúèka so
zosnulým sa konala v stredu 30. apríla vo farskom kostole. Za
mesto Stupava a poslancov Mestského zastupite¾stva Stupava sa
s primátorom rozlúèil viceprimátor Ing. ¼ubomír iak. Prináame
rozlúèkový príhovor v plnom znení.
Váená smútiaca rodina,
váení smútoèní hostia.
V mozaike okamihov, z ktorých sa skladá
¾udský ivot, majú svoje miesto zvítania,
úsmevy astia, ale aj aké chvíle rozlúèok.
Napriek tomu, e sme ¾udia reálni, poznajúci
prísnu logiku ivota, vdy nás prekvapí a zraní skutoènos, keï èlovek navdy odiiel
z tohto sveta. Odiiel a zanechal tu svojich
blízkych, zanechal vetko, èo miloval...
ako h¾ada slová útechy na boles, ktorá
prudko zasiahla nielen srdcia Vás najbliích,
ale aj nás ostatných, ktorí sme sa prili
rozlúèi so zosnulým Ing. Jánom Beleom,
primátorom mesta Stupava. Nechce sa nám
veri, e èlovek, ktorý ete pred nedávnom
sral elánom, mal ïalekosiahle plány, u nie
je medzi nami. Smr je vdy krutá, je vak o to
bolestivejia, ak zoberie milovanú bytos
v plnom rozkvete ivotných síl. Èlovek s ¾útosou prijíma skutoènos, napriek tomu, e
veda pokroèila ïaleko, e ¾udstvo si podmaòuje vesmír, zákerné choroby doteraz si,
bez rozdielu veku, chladno vyberajú daò
v podobe ivota naich blízkych. Vieme, e
najviac sa táto smutná udalos dotýka Vás,
váená smútiaca rodina, dovo¾te mi preto,
aby som Vám v mene mestského zastupite¾stva, mestskej rady, zamestnancov mesta
a jeho organizácií a tie v mene svojom prejavil tú najhlbiu a najúprimnejiu sústras.
Príli skoro bola pretrhnutá ni ivota Ing. Jána Belea. Mal ete ve¾ké plány, ktoré vak u
nestihol úplne zrealizova. Dielo, ktoré po sebe zanechal je hmatate¾né tu u nás v Stupave. Presviedèame sa o tom denne. Staèí sa
pozrie na vynovené námestie sv. Trojice,
Hlavnú ulicu, ktorých koneènú vynovenú podobu, ia¾ u na vlastné oèi neuvidí.
Ing. Ján Bele bol od mladosti èlovek ve¾mi
húevnatý, pracovitý, ale bol najmä vynikajúci organizátor. Tieto vlastnosti získal v mladosti vïaka aktívnemu portovaniu v TJ Tatran Stupava, v ktorej v neskorom období
zastával funkciu predsedu. Nevenoval sa len
portu, ale ivo sa zaujímal aj o verejný ivot.
Pôsobil ako poslanec obecného a neskôr
mestského zastupite¾stva v Stupave. Svoje
odborné ekonomické vedomosti zúroèil vo
funkcii predsedu finanènej komisie vo viacerých funkèných obdobiach.
Vo vo¾bách v roku 2002 bol obèanmi mesta
zvolený za primátora Stupavy. Miloval Stupavu, v ktorej preil celý svoj plodný ivot. Preto
jej ïalie zve¾aïovanie bolo jeho prvoradým
záujmom. So svojimi spolupracovníkmi vypracoval viaceré úspené projekty realizované s pomocou prostriedkov z Európskych
fondov, ako napr. obnova kultúrneho domu,
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vybudovanie infratruktúry pre rekreaènú
zónu v Stupave, revitalizácia centrálnych
verejných priestorov, pozostávajúca zo strednej èasti - námestie a Hlavná ulica a èasti
Sever, budovanie cykloturistickej trasy Stupava - rieka Morava. Vytváral predpoklady
pre uskutoènenie jeho ve¾kého cie¾a - dobudovania kanalizaènej siete pre celé mesto.
S jeho podporou mohli vdy ráta pokraèovatelia v miestnych tradíciách (Deò zelá), èlenovia dobrovo¾ných spolkov a organizácií.
Vdy sa s radosou zúèastòoval spoloèenského ivota v meste. Ve¾a obèanov si ho
pamätá a pripomína zo stretnutí osobných
alebo oficiálnych, pri takých príleitostiach
ako sú uvítania detí do ivota, sobáe, stretnutia s jubilantmi, dôchodcami, rád prijímal
úspených iakov, portovcov, reprezentantov mesta...
Hoci ve¾ký lokálpatriot, neuzatváral sa len do
hraníc mesta. Spolupracoval nielen s okolitými obcami a ich predstavite¾mi, ale spolupráca presiahla hranice. Mesto má aj prostredníctvom jeho úsilia výborné kontakty v susednej ÈR a Rakúsku.
Ako bol pán primátor nároèný na svojich
spolupracovníkov, tak bol nároèný aj na seba. Pracoval vytrvalo a húevnato. Ani v èase,
keï vedel, e je váne chorý, sa nevzdával
a pracoval, pokia¾ mu to fyzické sily dovo¾ovali. Bol optimista a veril, e sa mu podarí
zvíazi nad chorobou a opä sa bude môc
vráti do práce. ia¾ nebolo mu to dopriate
a tak nemohol dokonèi realizáciu svojho sna
o krajej Stupave.
Napriek tomu sme mu vïaèní za to, èo vykonal. Nie je toho málo.
Opä sa uzavrela jedna kapitola ¾udského
ivota. Dotåklo srdce jedného z nás, ostalo
prázdne miesto pri rodinnom stole, v pracovni, zostanú spomienky a vykonané dielo. Kolobeh ivota nedokáeme zastavi. Jeden
z nás odíde, ale jeho miesto zaplní nová
¾udská bytos. Aj v rodine pána primátora sa
v pre nich ve¾mi akých dòoch narodili
chlapec a dievèatko. Oni budú potechou,
ktorá pomôe zmierni ia¾ a boles.
Na záver si dovolím vyslovi najbliím
príbuzným slová spoluúèasti na bolesti, ktorú
preívame spoloène: existuje nádej, odôvodnená nádej, ktorá je taká silná, e nám
umoòuje èeli prítomnosti, prítomnosti, ktorá
je aj akou skutoènosou a mono ju s tou
nádejou prijíma a i - je tu odôvodnená
nádej, e Vá drahý manel a otec sa vrátil
domov - k Otcovi.
Vïaka za vetko, pán primátor,
odpoèívajte v pokoji!

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
dárstva v meste Stupava è. 48/1997
/PC. Spoloèné rokovanie sa uskutoènilo 20. 03. 2008. JCI zaslali písomnú
informáciu o nadobúdajúcej hodnote
majetku vrátane DPH 12 450 824,- Sk.
Ing. Jozef Ukropec - navrhol, aby JCI,
spol. s r.o. naïalej prevádzkovala tepelné hospodárstvo a do doby, kedy
budú vzájomné poh¾adávky na nule. Po
tejto dobe mesto vyhlási verejnú súa
na prevádzkovanie tepelného hospodárstva. Naïalej je potrebné rokova so
súèasným prevádzkovate¾om, t.j. JCI,
spol. s r.o., Seberíniho 1, Bratislava.
¼ubica Havranová - mesto zriadi komisiu odborníkov na preberanie ako technologického zariadenia tak i z h¾adiska
ekonomického. Za spoloènos JCI,
spol. s r.o. - Ing. Volentier, za Mesto
Stupava p. L. Penko. Poslanec Miroslav Foltín navrhol do komisie p. Jozefa
Holúbka. Úloha je splnená.
Poslanci zobrali vyhodnotenie na
vedomie a uloili prednostke úradu:
- Pripravi ukonèenie zmluvných
vzahov s JCI, spol. s r.o., Seberíniho
1, Bratislava na sústavu tepelného
hospodárstva - kotolòa Ruová k 01.
01. 2009.
- Vykona ekonomicko - technické
vyhodnotenie tepelného hospodárstva
a menova komisiu na postupné preberanie kotolne ul. Ruová.

Mimoriadne zasadnutie zastupite¾stva

V pondelok 28. apríla sa konalo mimoriadne zasadnutie MsZ v Stupave 2008.
Poslanci vzali na vedomie zánik mandátu primátora Mesta Stupava smrou pod¾a
§ 13a, písm. i) zákona Slovenskej národnej rady èíslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorích predpisov.
Zástupcovi primátora mesta Ing. ¼ubomírovi iakovi na základe zákona Slovenskej národnej rady èíslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky èíslo 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
stanovili mesaèný plat.
Mestské zastupite¾stvo prijalo uznesenie a súhlasilo s vyèlenením plochy na
mestskom cintoríne na ul. Rímskej v Stupave na pochovávanie významných
osobností zo Stupavy. Na pietne miesto vyèleòuje plochu za hlavným kríom
ohranièenú chodníkom, hlavným kríom a brezovým stromoradím. Na pochovávanie telesných pozostatkov významných osobností Stupavy na vyèlenené pietne miesto je potrebný súhlas Mestského zastupite¾stva v Stupave. Súhlasilo
s uloením telesných pozostatkov primátora mesta Ing. Jána Belea na vyèlenené pietne miesto.
Mestské zastupite¾stvo poverilo Ing. ¼ubomíra iaka, zástupcu primátora mesta,
plnením úloh primátora mesta v plnom rozsahu do zloenia s¾ubu novozvoleného
primátora mesta pod¾a § 13b, ods. 5) zákona Slovenskej národnej rady èíslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov. Ing. ¼ubomíra
iaka, zástupcu primátora mesta, poverilo písomne poiada Národnú radu Slovenskej republiky o vypísanie termínu konania volieb na funkciu primátora Mesta
Stupava.
-pod¾a msz-

Zo zasadnutia zastupite¾stva
Stupava - Mestské zastupite¾stvo sa
stretlo na svojom 20.zasadnutí vo tvrtok 24. apríla. Rokovanie otvoril viceprimátor mesta Ing. ¼ubomír iak otvoril zasadnutie mestského zastupite¾stva. Poslanci schválili nasledovný
program rokovania: Vo¾ba pracovného
predsedníctva, návrhovej komisie
a overovate¾ov zápisnice., Kontrola
uznesení., Rozbor hospodárenia Mesta
Stupava a rozpoètových organizácií za
rok 2007, rozbor hospodárenia príspevkových organizácií zriadených
mestom za rok 2007., Stanovisko hlavného kontrolóra k závereènému úètu
mesta a príspevkových organizácií
zriadených mestom za rok 2007.,
Lokalita ul. Zadná - informácia., Veci
majetkové., Odmeny primátorovi mesta a hlavnej kontrolórke za I. tvrrok
2008 - návrh., Interpelácie., Rôzne.,
Návrh uznesenia., Záver.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na MsZ
s termínom plnenia apríl 2008 uviedla
hlavná kontrolórka. Písomné vyhodnotenie obdrali vetci poslanci spolu
s ostatnými materiálmi.
MsZ 23. 09. 2004 B/1 - ukladá prednostovi úradu predklada na rokovanie
MsZ vetky rozhodnutia týkajúce sa
výstavby a realizácie RELAX CENTRA.
Od posledného zasadnutia mestského
zastupite¾stva sa neuskutoènili iadne
zmeny. Úloha sa plní. Ïalia informácia
bude podaná na zasadnutí MsZ v máji
2008. (body A/1 záverov)
Ing. Peter Mazúr - navrhol, aby mesto
vyzvalo investora na predloenie èasového a stavebného harmonogramu.
MsZ 17. 03. 2005

C/1 - ukladá prednostovi úradu priebene informova MsZ o výsledkoch
rokovaní vo veci údrby, prevádzky
a investícií na tátnej ceste I/2.
Dòa 1. apríla sa uskutoènilo rokovanie
za úèasti zástupcov SSC, investièná
výstavba, Bratislava, zástupcov mesta
a poslancov MsZ PaedDr. Milana
Gramblièku a Branislava Ondrua. Písomný záznam z tohto rokovania uverejnený v predchádzajúcom vydaní
Podpajtúnskych zvestí.
MsZ 31. 01. 2008
C/2 - ukladá prednostke úradu zvola
pracovné rokovanie za úèelom prevodu
majetku tátu - Daòové riadite¾stvo
Bratislava do vlastníctva Mesta Stupava. Listom 10. 03. 2008 mesto poiadalo Daòové riadite¾stvo Banská Bystrica o informáciu monosti odkúpenia
nehnute¾ností p. è. 745/2, 745/1 v k. ú.
Stupava vedené na liste vlastníctva è.
2791. Stanovisko mesto zatia¾ neobdralo. Mesto obdralo list z Daòového
riadite¾stva z 31. 03. 2008, ktorým
oznamuje, e bude vyhlásené osobitné
ponukové konanie na odpredaj danej
nehnute¾nosti. Mesto má monos sa
uchádza o tento majetok.
Ing. Ukropec, Ing. Peter Mazúr - navrhli
vypusti toto uznesenie a pripravi
aktuálnejie uznesenie. Odporuèili prihlási sa do ponukového konania.
Ïalia informácia bude podaná na
zasadnutí MsZ v máji 2008.
MsZ 28. 02. 2008
C/2 - ukladá prednostke úradu rokova
so zástupcami Johnson Controls International, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Seberíniho 1, o ukonèení Zmluvy
o vzájomnej spolupráci pri rekontrukcii a prevádzkovaní tepelného hospo-

MsZ 27. 03. 2008
C/1 - ukladá prednostke úradu informova o plnení opatrení vyplývajúcich
zo správy hlavnej kontrolórky mesta
z vykonanej kontroly obehu dokladov
pri ukladaní sankcií a pokút Mestskou
políciou Stupava. Úloha je splnená.
Prijaté opatrenia sú priloené k vyhodnoteniu.
C/3 - ukladá prednostke úradu bezodkladne objedna vypracovanie PD na
nadstavbu pavilónu M ul. Ruová
v súlade s rozpoètom mesta.
Úloha sa plní. Na základe dodaných
cenových ponúk bude vykonaný výber
dodávate¾a.
Frantiek Lachkoviè - zabezpeèi statický posudok a uvaova s rekontrukciou strechy - výstavba pokrovia. K objednanej PD objedna i nadstavbu tejto
M.
Branislav Ondru - navrhol túto monos preveri u riadite¾ky M.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. Ïalia informácia bude podaná na
zasadnutí MsZ v máji 2008.
C/4 - ukladá prednostke úradu zabezpeèi, aby materiály, ktoré podliehajú
schváleniu mestského zastupite¾stva
boli predkladané pred realizáciou
a s èasovým predstihom.
C/5 - prednostke úradu predklada poslancom mestského zastupite¾stva vopred a s èasovým predstihom návrhy
dohôd a zmlúv vo veciach, ktoré patria
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do rozhodovacej právomoci mestského zastupite¾stva. Obidve úlohy C/4 a
C/5 majú trvalý termín. Zatia¾ neboli
vyhodnocované.
Gustáv Bele - vetky materiály majú
by zasielané poslancom, nie predkladané tesne pred rokovaním mestského
zastupite¾stva.
Obèianska návteva
Na rokovaní zastupite¾stva sa zúèastnila aj obèianska návteva, poiadavky
predniesol hovorca zástupcov obèanov
Stupava oh¾adne zrovnoprávnenia obèanov mesta za vývoz splakov - p.
Ing. Stanislav Voda. (viac na strane 6)
V diskusii odznelo
Obèianska návteva - p. Kazarka,
vyjadril svoj postoj k výstavbe kanalizácie v meste. Uviedol, e primátor
mesta informoval, e Stupava bude do
konca roku 2007 plne odkanalizovaná,
èo sa neudialo.
Ing. Jozef Ukropec, poslanec MsZ príspevok na vývoz splakov obèanom, ktorí nie sú napojení na mestskú
kanalizáciu, nie je právne podloený.
Vykonal poslanecký prieskum, ktorý
podloil tatistickými údajmi a analýzami. Uviedol, e mesto bolo úspené
v podávaní projektu z environmentálneho fondu, kde získalo finanèné prostriedky na odkanalizovanie Mástu vo
výke 5,5 mil. Sk.
Obèianka p. Badíková kontatovala, e
vyváa splaky kadý mesiac, èo predstavuje roènú finanènú èiastku cca 12
tis. Sk. Upozornila, e 100,- Sk/m3 je
ve¾mi vysoká èiastka - vysoký poplatok
za dopravu. Pri výstavbe rodinného domu v roku 1998 nedostali povolenie na
výstavbu umpy, z dôvodu, e lokalita
bude odkanalizovaná, èo sa dodnes
nestalo.
Andrea Foltínová, poslankyòa MsZ patrí tie k starousadlíkom mesta.
Uviedla, e Mesto Stupava v spolupráci s mestským zastupite¾stvom vykonáva vetky potrebné kroky, aby projekt na výstavbu kanalizaènej siete a intenzifikáciu èistiarne odpadových vôd
v meste bol úspený.
Branislav Ondru, poslanec MsZ - táto
diskusia nepatrí na riadne rokovanie
mestského zastupite¾stva. Podal návrh
na zorganizovanie verejného zhromadenia obèanov oh¾adne výstavby kanalizácie v meste a zrovnoprávnenia obèanov oh¾adom vývozu splakov z rodinných domov, nenapojených na
mestskú kanalizáciu s obèanmi, ktorí
na kanalizáciu sú napojení. Verejné
zhromadenie navrhol uskutoèni 5.
mája 2008. V rozpoète mesta treba vyèleni finanènú èiastku na zvýenie
príspevku na vývoz splakov. Zmeny
rozpoètu mesta budú predloené na
júnové zasadnutie mestského zastupite¾stva. Zmenu treba vykona komplexne.
(pokraèovanie na str. 4)

spravodajstvo

Zo zasadnutia zastupite¾stva
(pokraèovanie zo str. 3)
Obèianka p. èepánková - uviedla, e
ul. Kalinèiakovu nikto neèistí, v zime pri
zlom poèasí boli polámané stromy,
ktoré si obyvatelia odstránili vlastnými
silami. Obyvatelia v iných èastiach Stupavy tieto starosti nemajú. Mestský
podnik technických sluieb ostatné
miestne komunikácie èistí. iadni
poslanci sa o túto èas mesta nezaujímajú.
Obèan Ján Valachoviè - mesto má príleitos získa finanèné prostriedky na
odkanalizovanie mesta. Ak mesto nebude úspené, treba pripravi postupný
plán výstavby kanalizácie. Vypecifikova získanie finanèných prostriedkov.
Ing. Stanislav Voda - navrhol, aby sa
materiály premietali a sprístupnili irokej verejnosti. Problematiku riei nie
verejným zhromadením, ale mimoriadnym zasadnutím mestského zastupite¾stva.
Branislav Ondru, poslanec MsZ - mimoriadne rokovanie MsZ sa riadi Rokovacím poriadkom MsZ. Z toho vyplýva, e obèania nebudú ma ve¾ký priestor na vyjadrenie svojich návrhov.
Frantiek Lachkoviè, poslanec MsZ navrhol vykona analýzu vývozov splakov. Odporuèil obèanom, aby chodili
èastejie na zasadnutia mestského zastupite¾stva, nie len vtedy ak ich niekto
zavolá. Ve¾ké firmy sa napájajú na
mestskú kanalizáciu, èím zahlcujú èistiareò odpadových vôd. Finanène sa
nepodie¾ajú na výstavbe kanalizácie.
Ing. Jozef Ukropec, poslanec MsZ - vyjadril presvedèenie, e mesto bude
úspené v podávaní projektu na odkanalizovanie mesta a intenzifikáciu ÈOV.
Ak mesto nebude úspené bude nútené èerpa úverové zdroje.
Schválili dotáciu
Na rokovanie prili zástupcovia florbalového klubu a riadite¾ Z Mgr. Csillaghy. Základná kola v januári podala
iados o finanènú dotáciu na portové
aktivity koly, hlavne florbalu. iados
nebola hodnotená, pretoe prila po
uzávierke pre podávanie iadostí.
V súèasnosti je ohrozené financovanie
portu. Zaèínajú sa kona florbalové
turnaje, na ktoré kola nemá finanèné
zdroje. iadal poslancov o odsúhlasenie finanèných prostriedkov na financovanie portových aktivít pre základnú kolu vo výke 400 tis. Sk. Bliiu
informáciu o iniciatívach a iniciatívach
florbalu v Stupave podal p. Jaroslav Fier, predseda florbalového klubu Bogdau Stupava.
Branislav Ondru, poslanec MsZ informoval, e táto problematika bola prerokovaná v komisii mládee a portu,
ktorá podá návrh rieenia.
Daniela Drahoová, vedúca ekonomického oddelenia MsZ informovala poslancov, e mesto môe finanène prispie z rozpoètu mesta z kapitoly po-

dielové dane.
Andrea Foltínová, poslankyòa MsZ sa
zaujímala, èi poiadala kola o dotáciu
z ministerstva kolstva. Pod¾a slov riadite¾a koly iadali Ministerstvo kolstva SR o dotáciu na Stupava Cup,
ktorý sa bude kona pod zátitou Mesta
Stupava a Ministerstva kolstva SR.
Poslanci po diskusii schválili finanèný
príspevok vo výke 250 tis. Sk formou
úpravy rozpoètu na finanèné zabezpeèenie úloh florbalu a ostatných portových aktivít Základnej koly kpt. Jána
Nálepku v Stupave. Ïalie finanèné
prostriedky poslanci schvália v zmenách rozpoètu mesta.
Obèianska návteva OZ Pour art
Predseda Obèianskeho zdruenia Pour
Art Roman Maro prezentoval poslancom projekty a ciele zdruenia. Poadoval prenajatie priestorov bývalej kaviarne Delta v Mestskom kultúrnom
a informaènom centre Stupava za úèelom vybudovania variabilného javiska.
Branislav Ondru, poslanec MsZ - komisia mládee, kolstva a portu podporila túto èinnos. Nepovaoval to za
nutné predklada na rokovanie mestského zastupite¾stva. Nie je schopný
tento problém vyriei tak rýchlo, ako si
zástupca obèianskeho zdruenia predstavuje.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC Stupava
informoval, e aj mesto malo zámer
prebudova priestory kaviarne na koncertnú a divadelnú sálu. Ponúkol obèianskemu zdrueniu spoluprácu
s mestom. Mestské zastupite¾stvo by
malo rozhodnú, èi prenaja priestory
kaviarne a za akým úèelom. Svoje stanovisko k tejto problematike predloí
písomne.
Frantiek Lachkoviè, poslanec MsZ
kontatoval, e návrh na pridelenie pozemku na zriadenie skateparku nebol
predmetom rokovania majetkovej komisie a odporuèil prenájom priestorov
kaviarne obèianskemu zdrueniu Pour
art
Branislav Ondru - navrhol nové stretnutie s èlenmi Obèianskeho zdruenia
Pour Art. Návrh nie je kompletne pripravený na schválenie mestským zastupite¾stvom. Prenájom pozemku nie je
vhodné rieenie.
Katarína Slezáková, èlenka OZ - podala
podrobnú informáciu o projekte skateparku (viac na www.pourart.sk)
Poslanec Ing. Jozef Ukropec - podporil
projekt. Treba doriei majetkovo právne vzahy, finanèné a vecné zabezpeèenie. Následne predloi na MsZ.

chádza kaplnka. Niekto ju rekontruuje
- obkladom z polystyrénu. Týmto spôsobom bude znièená. iadal informáciu, komu patrí táto kaplnka. Upozornil,
e v parku niekto vyrúbal 300 roèný
strom.
Poslanec Frantiek Lachkoviè predloil
opätovné interpelácie: Skládka odpadov. Pri¾ahlé miestne komunikácie nie
sú èistené tak, ako by mali. Odstránenie automobilových vrakov. Na MsZ
27. 03. 2008 zástupca náèelníka mestskej polície podal informáciu, e na
Hviezdoslavovej vrak nie je odstránený
- stále sa tam nachádza. Záhumenská poklopy. Zodpovedal p. Illi, ktorý tvrdil,
e sú opravené. Oprava oplotenia Z nevykonáva sa. Kontatoval, e doteraz
podal 17 interpelácií na opravy chodníkov na ul. Kúpe¾ná, Dlhá, F. Kostku, prièom nedostatky neboli odstránené,
èím vznikla koda pre mesto.
Poslanec Ing. Jozef Ukropec upozornil
na státie na chodníkov na ul. Ruovej
a iadal tento stav - preveri mestskou
políciou. Kontatoval, e novovysadené gatany v mesteèku treba polieva.
PaedDr. Milan Gramblièka v interpeláciách uviedol, e v pondelok 21. 04.
2008 niekto vyváal neporiadok ved¾a
DURY, kde je vykopaná jama a tá je
zaváaná neporiadkom. Na ul. kolskej
sú ukradnuté poklopy. Diery po poklopoch nie sú oznaèené.
Pri ve¾kých daïoch teèie voda s pieskom na ul. Lesnej. Kto udruje túto komunikáciu? Dr uskladnenú na MsPTS
navrhol rozvies na Nám. Slovenského
povstania - upravi autobusovú stanicu. iadal upravi chodník v zákrute
na ul. Kúpe¾nej.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal informáciu kedy sa zaène provizórna výs-

Interpelácie poslancov
Písomné interpelácie podali poslanci
Miroslav Foltín, Andrea Foltínová, Branislav Ondru. Poslanec Branislav Ondru oddelil opakované interpelácie od
nových interpelácií. Upozornil, e na
Námestí Slovenského povstania sa na-4-

tavba komunikácie od Citroenu.
Mesto podá projekt
Vedúci oddelenia výstavby a P ¼ubomír Illi, informoval poslancov, e 31.
marca bola uverejnená výzva Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR, Operaèný program Bratislavský
kraj - regenerácia sídiel. Od 28. apríla
2008 sa budú podáva projekty. Projekt
má mesto vypracovaný. Jedná sa
o èas Stupavy od ul. Vyhnálkovej po
mástsky kostol. Celkový objem
finanèných nákladov je cca 69 mil. Sk,
spoluúèas 5%. Poslanci navrhli doprojektova projekt o základnú kolu.
Ing. Jozef Ukropec vyjadril súhlas s podaním projektu, odporuèil zastupujúcej
prednostke úradu preveri monos
èerpania finanèných prostriedkov
z úverových zdrojov.
Frantiek Lachkoviè sa opýtal, ako dlho
mesto vie o tomto projekte, keï sa poslanci o òom dozvedajú a teraz. Súhlasí s podaním projektu za podmienky, e projektové práce nebude vykonáva spoloènos INKO - Karol melík.
Poslanci informáciu prerokovali
a schválili "Registráciu podania projektu "Regenerácia centrálnej mestskej
zóny Stupava - juh" s 5% spoluúèasou
financovanou z rozpoètu Mesta Stupava s rozírením o Základnú kolu kpt.
Jána Nálepku v Stupave".
Pod¾a ïalích bliích informácií bude
k tomuto problému zvolané mimoriadne zasadnutie MsZ.
Na návrh predsedu komisie kolstva,
mládee a portu Branislava Ondrua
poslanci zvolili pána Milana Gregua,
za èlena tejto komisie.
- pod¾a msz -

Písomné interpelácie

l Miroslav Foltín, poslanec MsZ podal nasledovné písomné
interpelácie:
Otázky dotknutých obèanov:
1. iadam o opravu rozhlasu na ul. Marcheggskej a pri¾ahlých uliciach. Rozhlas raz funguje, druhý raz nie.
2. Na podnet obèanov iadam zriadi prechod pre chodcov na týchto kriovatkách: Záhumenská - Devinská cesta (pri kole),
Záhumenská - Hviezdoslavova a pri kninici. Sú to nebezpeèné
kriovatky najmä pre deti. Ïalej iadam odpoveï, akým spôsobom
by sa dali riei chodníky na menovaných uliciach.
3. Akým spôsobom sa postupuje v iadosti o vydanie záväzného
stanoviska mesta k stavbe "ZIPAVA" - objekt "B"? Neboli tu splnené
podmienky zo zasadnutia stavebnej komisie zo dòa 5.11.2003.
l Braòo Ondru, poslanec MsZ
Na prednostku MsÚ
1. iadam osadi dopravnú znaèku Daj prednos v jazde na
túrovu ulicu v mieste kriovatky so elezniènou ulicou.
2. V celom Máste nefunguje miestny rozhlas u nieko¾ko mesiacov,
ani s poruchami nie. iadam okamitú nápravu tohto stavu.
3. iadam o informáciu, kedy bude ukonèená obnova èasti Záhumenskej ul. a Devínskej cesty (opravy chodníkov) a ako je finanène
zabezpeèená. Minulý rok, v Podpajtúnskych zvestiach 5/2007 bola
informácia, e sú na túto opravu vyèlenené 4 milióny korún a chýba
5,5 mil. Je tento problém vyrieený? Zároveò iadam, aby chodník
aspoò na jednej strane bol na Devínskej ceste a na koniec mesta,
pokia¾ siaha zástavba RD.
>>>

rôzne
4. iadam zakáza vjazd kamiónom po 22. hodine a cez víkendy na
elezniènú ulicu. Táto ulica je èoraz viac zaaená nielen osobnou, ale
aj nákladnou dopravou a keïe oféri èasto nerepektujú obmedzenie rýchlosti na 40 km/h a ulica je úzka, stáva sa nebezpeènou.
5. iadam o informáciu, èi stavebné povolenia pre bytovú výstavbu
komplexu ZIPAVA a bytovky v bývalom expediènom sklade tátnych
lesov poèíta s výsadbou zelene a stromov.
6. Navrhujem ete pred zaèiatkom letnej turistickej sezóny, aby sa vybudovali v centrálnej zóne mesta verejné toalety, lebo v naom meste
sa iadne nenachádzajú.
7. iadam o informáciu, èi existuje povolenie na výrub stromov v Stupavskom parku kvôli výstavbe hotela a ak áno, tak ko¾ko a akých stromov má ete by vyrúbaných. V stredu 23.4.2008 v popoludòajích
hodinách vyrúbali pracovníci firmy A.S.A asi 200-roèný strom na pozemku, kde vraj má v budúcnosti stá hotel.
8. iadam informáciu o tom, komu patrí kaplnka na nám. SNP a èi nemôe mesto zastavi jej devastáciu. Na kohosi pokyn mne neznámy
subjekt "opravuje" kaplnku tým, e ju obkladá polystyrénom, èím
úplne nièí jej fasádu, znaène tým nièí aj interiér a tým úplne likviduje
jeho historickú hodnotu.
Predkladám aj opakované interpelácie, keïe v minulých mesiacoch
som na ne síce dostal pozitívne odpovede, ale v skutoènosti sa z pris¾úbených rieení nerealizovalo niè.
1. Umiestni na nám. Sv. Trojice tabu¾u s mapou mesta a prípadne aj
blízkeho okolia pre potreby orientácie turistov, resp. návtevníkov Stupavy.
2. Umiestni do mestskej èasti Mást informaènú tabu¾u MsÚ, keïe
starí obyvatelia Mástu sú informaène diskriminovaní, nako¾ko najbliia je pri terajej pote v centrálnej èasti Stupavy.
3. Na elezniènú ulicu umiestni pri býv. elezniènej stanici dopravnú
znaèku upozoròujúcu na výjazd nákladných áut zo staveniska v tých
priestoroch, kde skutoène vychádzajú nákladné autá zo staveniska
budúceho bytového komplexu ZIPAVA.
l Andrea Folínová, poslankyòa MsZ Stupava
Interpelácia na prednostku mestského úradu Stupava
Na zasadnutí MsZ dòa 28.2.2008 som mala dotaz v bode 6). Mala
som dosta odpoveï na nasledujúcom zastupite¾stve 27.3.2008, èo
som nedostala. V bode Rôzne som opä iadala vysvetlenie a poiadala som o zápis do zápisnice, èo samozrejme nebolo vykonané.
Zároveò podotýkam, e zápisnicu zo zasadnutia 27.3.2008 som do
dneného dòa neobdrala, èo je v rozpore so zákonom è. 369/1990
Zb. a Rokovacím poriadkom.
iadam touto cestou, aby zapisovate¾ka bola vdy po rokovaní zastupite¾stva prednostne uvo¾nená z plnenia iných úloh. Opätovne podotýkam, e v mnohých mestách a obciach sa z rokovaní zastupite¾stiev
vyhotovujú aj zvukové záznamy, ktoré tie úèinne pomáhajú zapisovate¾ovi èo najvernejie zaznamena do zápisnice podstatné skutoènosti. Vopred ïakujem.

Stretnutie obèanov s poslancom

Èoraz viac ¾udí v Stupave vníma problémy mesta a je dobré, ak sa o ne obyvatelia
zaujímajú a prichádzajú s vlastnými návrhmi. V poslednom èase sa vak nieko¾kokrát ukázalo, e otváranie dlhých diskusií priamo na zasadaniach MsZ nie sú
vdy najlepím rieením. Na zasadaniach zastupite¾stva sa má predovetkým rozhodova, lene poslanci by nikdy nemali rozhodova skôr, ne si vypoèujú názory
svojich volièov.
Z tohto h¾adiska sa ako dobrý spôsob obojstrannej komunikácie ukázali pravidelné stretnutia s poslancom, na ktoré si u najmä ¾udia z Mástu zvykli. Tu je (takmer) neobmedzený priestor na vyjadrenie názorov, na prezentovanie postojov, na
nastolenie poiadaviek, ale aj na obojstrannú diskusiu o problémoch. Po stretnutí,
ktoré bolo pred zasadaním MsZ v apríli je preto pripravené ïalie.
Ako najlepie rieenie vzh¾adom na monosti sa ukázal Klub dôchodcov Pohoda,
v ktorom sa uskutoèní aj najbliie stretnutie 18. júna od 17. hodiny. Hovori sa
bude o aktuálnych problémoch: budovanie kanalizácie, obmedzenia vyplývajúce
z výstavby v Stupave, èistenie melioraèného kanála, fungovanie po¾nohospodárskeho "drustva" v Máste, dopravná situácia.
Pozývam vetkých, aby prili na stretnutie, získali informácie, prípadne vystúpili
s vlastnými pripomienkami a návrhmi.
Braòo Ondru, poslanec MsZ

Problém sa vyrieil
Zástupcovia mesta rokovali 12. mája so spoloènosou Kanvod - investorom hotela Eminent o bytovej situácii rodiny K. Ide o ¾udí, ktorí od roku 2006 neoprávnene obývali stavbu susediacu s bývalou potou. Investor vlastní pozemok, na
ktorom sa nachádza stavba, ktorej vlastníkom je mesto. Z dvora tohto domu podnik technických sluieb nieko¾kokrát vyváal hromady odpadkov, aby zabránil
vzniku semenia hlodavcov, na ktoré sa saovali susedia z kadej strany. Mesto
prejavilo záujem o osud ¾udí, ktorí sa vlastnou vinou dostali do nerieite¾nej situácie. Investor sa zaviazal, e na s mestom dohodnutom mieste zabezpeèí primerané ubytovanie pre túto rodinu, avak len doèasne maximálne na tri mesiace. Pôjde
o priestor na abárni. Za ten èas mesto pripraví pozemok na trvalé umiestnenie
ubytovania a to v lokalite krabalky. Na pozemku v abárni sa v blízkej budúcnosti uvauje s výstavbou sociálnych bytov, do ktorých budú presahovaní obyvatelia
sociálnych bytov na ulici Dlhej. Nemala by teda rodina K. zosta na ulici, ale musí
repektova rieenie, ktoré bolo dohodnuté.
-pod¾a msú-

Mestská polícia rýchlos
na cestách mera môe
Stupava - Mono aj vy ste z èasu na èas zachytili v médiách polemiku
o tom, èi mestské polície (MSP) konajú v súlade so zákonom, ak merajú rýchlos na cestách a za prekroèenie maximálne povolenej
rýchlosti vyberajú pokuty. Proti takémuto konaniu sú najmä nepoctiví
oféri, ale výhrady má aj tátna polícia a ministerstvo vnútra. Aj MSP
v Stupave vlani po prvýkrát vyskúala tento "biè" na vodièov a tatistiky
vybraných pokút svedèia o tom, e to malo zmysel. Avak je to, alebo
nie je v súlade so zákonom?
Musím prizna, e keï som sa s touto otázkou obrátil na rôzne intitúcie, dostal som rôzne odpovede. Jedni tvrdia, e urèite áno, druhí, e
iba za urèitých podmienok, tretí, e to zákon jednoducho nedovo¾uje.
Pokutovanie cestných pirátov
Prvým dôleitým zákonom je zákon SNR è. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii, ktorý bol nieko¾kokrát pozmenený. Pod¾a dnes platnej verzie
konanie obecnej polície vychádza "zo veobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupite¾stva a z rozhodnutí starostu
obce." Na základe §3 písm. f) zákona obecná polícia "ukladá a vyberá
v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tie za priestupky proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy
cestnej premávky vykonanej dopravnými znaèkami alebo dopravnými
zariadeniami."
V "¾udskom jazyku" táto zloitá veta znamená, e aj mestskí policajti
v Stupave môu vybera tzv. blokové pokuty pod¾a zákona o priestupkoch. No a tento zákon v §22 hovorí, e "priestupku sa dopustí ten,
kto ako vodiè motorového vozidla (...) prekroèí rýchlos ustanovenú
dopravnou znaèkou." A "do hry" ete vstupuje zákon o premávke na
pozemných komunikáciách.
Dôleitým momentom z h¾adiska zákonov je fakt, e mestská polícia
môe mera a následne pri prekroèení povolenej rýchlosti pokutova
vodièov iba tam, kde je dopravnou znaèkou ustanovená niia rýchlos, ne
hovorí zákon. Aby toti mohol mestský policajt vytiahnu pokutový
blok, musí ofér "neuposlúchnu zákaz", poruenie napr. príkazovej
znaèky naa polícia tresta blokovou pokutou nemôe. Naastie, vyhláka MV SR è. 225 z 29. marca 2004, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách jasne
stanovuje, e dopravná znaèka "B 27 a Najvyia dovolená rýchlos"
je "zákazová znaèka". Ak ju teda ofér nerepektuje, "neuposlúchol
zákaz, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými znaèkami" a mestská polícia proti nemu môe zasiahnu.
Pouitie radaru je v súlade so zákonom
O práve vybera pokuty za prekroèenie rýchlosti teda niet pochýb.
Avak zákon dáva odpoveï aj tým, ktorý spochybòujú právo pouíva
tzv. radar a teda mera rýchlos áut. Opä zákon o obecnej polícii v §4
ustanovuje, e "organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah
technických prostriedkov obecnej polície urèuje obecné
zastupite¾stvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh." Keïe nepopulárny
radar je "technický prostriedok", aj Mestská polícia v Stupave ho môe
pokojne pouíva a vyuíva pri svojej práci. pokraèovanie na str. 6
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Mestská polícia rýchlos
na cestách mera môe

Otvorený list obèanom Stupava
Informácia z rokovania MsZ dòa 24.4., Kanalizácia - zrovnoprávnenie obèanov

pokraèovanie zo str 5.
Potrebuje na to len predchádzajúci súhlas mestského zastupite¾stva.
Zákon teda nevyaduje, aby si mesto radar kúpilo - pokojne môe
pouíva aj prenajatý, len musí by riadne kalibrovaný a atestovaný.
Na základe pretudovania viacerých zákonov, ktoré o tejto problematike hovoria teda môeme kontatova, e mestská polícia v Stupave môe mera rýchlos na celom území mesta, lebo máme zónovo obmedzenú rýchlos dopravnými znaèkami na 40 km/h. Môe pritom pouíva radar a môe za prekroèenie rýchlosti dáva previnilcom
aj pokuty.
Samozrejme, je na zváení vedenia mesta i samotnej MSP, nako¾ko
sa bude tejto èinnosti venova. Mestské polície by toti mali pôsobi
ako poriadkové, to znamená, e majú v prvom rade kontrolova dodriavanie poriadku v meste. Mestskí policajti by mali by v prvom rade
tam, kde sa poruujú VZN, kde sa nièí spoloèný majetok, kde jedni
¾udia ruia druhých nad rámec zákona (napr. noèný pokoj), kde drzí
oféri svojimi autami zapracú celý chodník.
(Aj) policajti sú problém
Avak niet pochýb o tom, e v Stupave treba prísnejie posudzova
aj dodriavanie poriadku priamo na cestách. Dopravná situácia sa
zhoruje z mesiaca na mesiac - áut pribúda priamo v naom meste,
ale aj v jeho okolí. A my máme smolu, e presne stredom mesta vedie
tranzitná cesta prvej triedy, take nás zaauje rastúci poèet áut nielen naich spoluobèanov, ale aj ¾udí z mnohých okolitých obcí, ktorí
cez Stupavu denne prechádzajú. A veru, gentlemanov medzi nimi
mono neraz naráta na prstoch rúk.
Prive¾a oférov nerepektuje obmedzenie rýchlosti a èasto prekraèujú aj esdesiatku. Pritom sa to nedeje iba na Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici, ale aj Záhumenskej, Marcheggskej, Malackej, Hlavnej a F.
Kostku, ba aj na boèných uliciach, akou je napr. eleznièná. A to sú
ulice, po ktorých sa - hoci aj po chodníkoch - bene pohybujú starí
¾udia, mamièky s koèíkmi, ale najmä deti, pre ktorých sú prirýchli
vodièi obzvlá ve¾ké riziko.
Problematika mestskej polície je pálèivou v Stupave u dlhý èas a treba ju koneène riei zásadnými opatreniami. Aj preto sa prednedávnom peciálne k tejto téme stretli vôbec po prvýkrát spoloène dve
komisie MsZ a navrhli niektoré kroky. Následne celé zastupite¾stvo
poverilo zastupujúcu prednostku pani Havranovú, aby v priebehu
nieko¾kých mesiacov pripravila koncepciu ïalieho fungovania MSP
v Stupave. Nespokojnos s naimi policajtmi je oprávnená, ale treba
jasne poveda, za akých podmienok môeme oèakáva zlepenie.
Veï kadému musí by u na prvý poh¾ad jasné, e napr. poèet - dnes
sú to dokopy 6 mui - neumoòuje policajtom by vade, kde by sme
ich chceli vidie.
Na jeseò sa aj v súvislosti s rozpoètom musí MsZ k problematike
MSP vráti a jasne rozhodnú, ako ïalej. Je fajn, keï vieme, e mestskí policajti môu robi poriadok na naich cestách a rozhodne by sa
do toho mali pusti. Ale vetkým je nám jasné, e to nestaèí...
Braòo Ondru, poslanec MsZ

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

Váení spoluobèania, touto cestou by som chcel poïakova tým obèanom, ktorí
prijali moju výzvu v predchádzajúcom èísle Podpajtúnskych zvestí a prili na
rokovanie mestského zastupite¾stva (MsZ) dòa 24.04.2008. Cie¾om mojej aktivity
je dosiahnutie náho zrovnoprávnenia v poplatkoch za splakové vody bez oh¾adu
na to, kedy bude kanalizácia v meste dobudovaná.
V mene obèianskej návtevy, ako hovorca, som predniesol nau poiadavku na
zrovnoprávnenie v poplatkoch za splakové vody a predloil návrh uznesenia
s cie¾om zvýenia dotácie mesta tak, aby v poplatkoch dolo k zrovnoprávneniu.
Zároveò som pracovníkov mestského úradu (MsÚ) a poslancov upozornil na
urèité nedostatky súvisiace s èinnosou samosprávy. V krátkosti o histórii prípravy
budovania kanalizácie a prís¾uboch v danej oblasti informoval pán Kazarka starí.
Mimoriadne dôrazný a podporný príspevok mala Ing. Badíková. Následne odzneli
ïalie príspevky obèanov, ktoré podporili moju výzvu. Samozrejme, e odzneli aj
iné príspevky obèanov, ktoré ich aia v kadodennom ivote.
Poslanec Ukropec reagoval na poiadavku zrovnoprávnenia svojou "analýzou".
Jeho argumentáciu som odmietol s tým, e porovnáva treba údaje, ktoré sú
porovnate¾né. Nedá sa toti porovnáva cena vypúania splakov do kanalizácie
s cenou vývozu splakov. Ïalej informoval, e na dotáciu obèanom nie je právny
nárok, neuviedol vak konkrétne ustanovenie zákona, ktoré to zakazuje. Údajne,
Stupava je jediné mesto na Slovensku, kde MsÚ prispieva obèanom.
Ved¾a vyjadrení iných poslancov reagoval aj poslanec Ondru so zdôraznením
svojich aktivít - zvolávanie stretnutí s obèanmi. Navrhol do dvoch týdòov zorganizova verejné zhromadenie (ïalej len zhromadenie) obèanov s niektorými
poslancami a pracovníkmi MsÚ v MKIC (kulturák), na ktorom by problematika
kanalizácie a zrovnoprávnenia bola prerokovaná. Pre úplnos treba uvies, e na
rokovaní MsZ dòa 28.02.2008, kde som vystúpil s obírnym príspevkom,
poslanec Ondru vyhlásil, e na nasledujúcom zasadaní MsZ (27.03.2008) predloí vlastný návrh zrovnoprávnenia v poplatkoch za splaky, èo sa vak doposia¾
nestalo. Zo strany obèanov sme vyjadrili súhlas so stretnutím, avak formou
mimoriadneho zasadnutia MsZ. Po následnej diskusii bol vyjadrený obèiansky
súhlas, e z dôvodu odstránenia procesného postupu rokovania MsZ, uskutoèní
sa zhromadenie obèanov s niektorými poslancami a pracovníkmi MsÚ. Bolo tie
dohodnuté, e vetky informácie súvisiace s kanalizáciou a zrovnoprávnením
v poplatkoch, budú prezentované vizuálne cez projektor (premietanie na stenu
alebo plátno) so slovným komentárom. Táto forma komunikácie poskytuje vyiu
úroveò oboznámenia sa s problematikou a tým aj zaujatím zodpovednejieho
stanoviska k problému. Na záver bolo dohodnuté, e zhromadenie obèanov
s poslancami a niektorými pracovníkmi MsÚ, sa uskutoèní dòa 05.05.2008.
Do pozornosti obèanom dávam aj informáciu poslanca Ondrua k reakciám
obèianskej návtevy na rokovaní MsZ dòa 24.04.2008, ktorú zverejnil na svojej
internetovaj stránke: (http://www.branoondrus.sk/post/stretnutie-obcanov-bezkanalizacie-15/). V jeho informácii sa mi nepáèi, citujem "Naozaj si myslím, e
diskusia, ktorá sa odohrávala na zasadaní chví¾ami prechádzala do hádky, ktorá
jednak nebola dôstojná rokovaniu MsZ, jednak nemohla niè vyriei." Dá sa poveda, e nespokojnos obèanov ktorá odznela, dá sa vyjadri aj podobným spôsobom. Ako vak vyjadri "kultivované vyjadrovanie" poslancov a pracovníkov
MsÚ na rokovaniach MsZ, ktoré vak v mnohých prípadoch je nekompetentné?
Alebo, ako vyjadri postoj poslanca k rokovaniu MsZ, keï si odskakuje na cigaretu a potom bez problémov hlasuje?
Zhromadenie naplánované na 05.05.2008 viceprimátor "po dohode s poslancami" zruil s tým, e bude zvolané neskorie, a obèania budú informovaní obvyklým spôsobom. V predmetnej veci som pátral po dôvode zruenia dohodnutého
termínu zhromadenia. Na internete je ako dôvod uvedené odporúèanie poslancov
a úmrtie primátora. V predmetnej veci som oslovil 5 poslancov, traja o dohode
nevedeli niè, jedna poslankyòa odloenie zhromadenia odobrila, jeden bol neutrálny. Keïe ku dòu 07.05.2009 nebol stanovený náhradný termín
zhromadenia, doruèil som na sekretariát MsÚ viceprimátorovi list, v ktorom som
navrhol uskutoèni zhromadenie v niektorom z dní 22. a 28.05.2008. Tento termín som navrhol preto, aby bol vytvorený potrebný èasový priestor, na kvalitnú
prípravu zhromadenia zo strany pracovníkov MsÚ aj poslancov. Navrhnutý termín
je vhodný aj preto, lebo zhromadenie obèanov by bolo uskutoènené tesne pred
riadnym zasadnutím MsZ (29.05.2008). To by malo by urèitou zárukou, e
poslanci si zapamätajú nae poiadavky a svoje prís¾uby, a pod¾a toho budú na
rokovaní MsZ hlasova.
Týmto vás, váení spoluobèania, opätovne vyzývam k úèasti na zhromadení
s poslancami a pracovníkmi MsÚ. Samozrejme, e poèítam aj s Vaou úèasou na
rokovaní MsZ dòa 29.05.2008, aby ste sa na vlastné ui a oèi presvedèili, aké
postoje poslanci zaujmú.
Autor príspevku: Stanislav Voda, Stupava 11.05.2008
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Stanovisko viceprimátora

OZNAM

MKIC - Mestská kninica Ruda Morica v Stupave na Hviezdoslavovej
ulici ponúka na predaj kniné novinky pre deti kadého veku vhodné ako darèek za dobré vysvedèenie. V ponuke sú aj kniné novinky
pre dospelých a tie pre menie deti rôzne leporelá a ma¾ovánky.

Na riadnom zasadnutí MsZ 24. apríla 2008 si poslanci vypoèuli
iados obèianskej návtevy, ktorú zastupoval Ing. Stanislav Voda.
Problém, ktorý iadali riei nie je jednoduchý a pán poslanec Ondru ho navrhol riei na stretnutí s obèanmi. Termín stretnutia po
dohode so zástupcom primátora Ing. ¼ubomírom iakom bol predbene oznámený na 5. mája 2008. Uznesenie k stretnutiu s obèanmi nebolo prijaté. V sobotu 26. apríla 2008 zomrel primátor a mesto
rieilo túto mimoriadnu situáciu. V stredu 30. apríla 2008 sa po pohrebe konalo stretnutie poslancov a hostí na mestskom úradu. Tu
prítomní poslanci a zamestnanci mesta sa dohodli, e termín stretnutia s obèanmi sa musí preloi, pretoe nebol èas na kvalifikovanú
prípravu. Nechceli sme improvizova, to bol jediný dôvod, preèo sa
plánované stretnutie nekonalo. O termíne stretnutia budeme verejnos informova dostupnými oznamovacími prostriedkami.
Ing. ¼ubomír iak, viceprimátor mesta Stupava

Mestská kninica - AKCIA

MKIC - Mestská kninica Ruda Morica v Stupave upozoròuje svojich
èitate¾ov, ktorí zabudli vráti dlhie poièané knihy, e môu tak
urobi v týdni od 16. júna do 20. júna, kedy nebudú plati pokutu
z omekania, ale iba èlenské poplatky.

Opýtali sme sa za vás...

Dobrý nápad treba realizova!

Stupava - mesteèko malé, ale známe ¾udovou piesòou. V súèasnosti
sa zväèuje raketovou rýchlosou. Okrem mladých ¾udí pribúda i ve¾a,
ve¾a detí.
Múdri vedci povedali, e deti sú naou budúcnosou. Je na nás, ako
ich vychováme, aké im dáme podmienky a monosti.
Je jar a slneèné lúèe nás poteklia hneï zrána a deti lákajú von.
A pohyb plný detskej radosti a smiechu je zdravý pre deti i pre rodièov. Vtedy skrsol v múdrej hlave skvelý nápad. Èo tak urobi nieèo
pre nae deti?! A zároveò i pre nás. Neostalo len pri slovách. Zilo sa
pár pracovitých muov i ien, zobrali si náradie a predovetkým ve¾kú
chu nieèo uitoèné urobi. Zve¾adi a skultúrni prostredie okolo
bytovky na túrovej ulici. Vïaka patrí i mestu Stupava, ktoré nás z
èasti materiálne zabezpeèilo. A kto patrí medzi tých pracovitých

aktivistov? Rodina Straková, rodina Majoroová, rodina Sobeková,
pán Lukáè, pán Wiederman, pán Jevèák. Mono, e ich bude i viac!
Keï pôjdete na prechádzku vimnite si, e na túrovej ulici za bytovkou vyrastá malé, ale chutné detské ihrisko. Vetko je len na zaèiatku
- plány a ideály sú ve¾ké, ale splnite¾né. U len dokonèi to zaèaté. Za
nau snahu sa nám poïakujú nae deti svojou radosou a smiechom.
A v nás ostane pocit spokojnosti a dobrého skutku.
Elena Lukáèová

ZU oznamuje
Prijímacie skúky do hudobného, taneèného a literárno-dramatického odboru ZU sa uskutoènia 2. 6.- 5. 6. 2008 a do výtvarného
odboru 2. 6. - 4. 6. 2008 v èase 13.00-17.30 ( Záujemci o túdium vo
výtvarnom odbore si prinesú na ukáku výtvarné práce).
Skúky sa uskutoènia v budove koly, Cintorínska 2, Stupava.

"U nieko¾ko mesiacov fotím zastávku autobusu do Bratislavy v Malackách. Raz do týdòa som v Malackách a zastávka ma priam vytáèa. Najprv bola tabu¾a, totálne neèitate¾ná a vdy bola na inom
mieste. O nieko¾ko týdòov tam dali úplne nové cestovné poriadky,
avak nie na smer Stupava a Bratislava(!). Pre èakajúcich niekto vtipný tam ceruzkou napísal STUPAVA ZA CHVILKU IDE!!! V stredu 30.
apríla boli na zastávke nalepené dva plagáty "BOMBA" a informoval,
o programe na prvého mája.Napokon na zastávke nezostal ani plech.
S pozdravom Libua Pukárová-Kordíková"
Informáciu sme postúpili
na vyjadrenie správcu
autobusových zastávok
spoloènosti Slovak Lines
a.s. prináame odpoveï.
Slovak Lines a.s: Téma
údrby a vylepovania cestovných poriadkov, ktorú
naèrtla pani Pukárová Kordiková, je aj pre nás
pálèivá. V rámci komplexnej starostlivosti naa spoloènos venuje tejto problematike naozaj ve¾kú pozornos. Cestovné poriadky sú aktualizované a operatívne vylepované na zastávky pri kadej, aj menej
vykonanej zmene. Okrem
toho v pravidelných intervaloch kontrolujeme, èi nie
sú cestovné poriadky
alebo oznaèenia zastávok
pokodené. ia¾, napriek
naej snahe nie je vdy
moné okamite odstráni
vetky vzniknuté pokodenia a aj keï nikomu nepovo¾ujeme na tieto plochy
umiestòova reklamné èi iné oznámenia, je aké ustriehnu, aby sa
tak nekonalo. Pokodzovanie vecí, ktoré majú slúi vetkým, sa najmä v poslednom období stalo celospoloèenským problémom, ktorý
je èoraz intenzívnejí.
V rámci pravidelnej kontroly aj nai pracovníci zistili, e na zastávke
Malacky, Okresný súd, v smere do Bratislavy chýbal cestovný poriadok linky 102417 Bratislava-Malacky so spojmi v smere do Stupavy.
Dnes je u cestovný poriadok doplnený. Zároveò sa ospravedlòujeme za problémy, ktoré mohli z tohto dôvodu cestujúcim vzniknú.
Vetky ostatné cestovné poriadky sú na tejto zastávke vylepené
správne, na niektorých z nich je vak uvedený aj opaèný smer linky.
Voèi uvedeniu oboch smerov linky sme sa zatia¾ s pripomienkami od
cestujúcich nestretli.
Ak by mal v budúcnosti ktoko¾vek z cestujúcich podnet, ktorý by
mohol prispie k lepej kvalite informovanosti o odchodoch spojov
z jednotlivých autobusových zastávok, môe nás kontaktova priamo
na telefónnom èísle 02/5556 7356 alebo e-mailom na adrese: sekretariat@slovaklines.sk.

Poplatok je 50.-Sk. Info na www.zusstupava.sk a na

Eva Vozárová,
hovorca Slovak Lines, a. s.

tel. 02/ 6593 4438 v popoludòajích hodinách.
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Informaèná búdka v mesteèku
(verejné hodiny s informáciami o Stupave a o poèasí)
V priebehu apríla 2008 v rámci
projektu modernizácie centrálnej
mestskej zóny bola naintalovaná informaèná búdka, ktorá
vhodne zapadla do prostredia a
vzbudila záujem u obyvate¾ov,
najmä u starích ¾udí, ktorí si pamätajú, e v týchto miestach niekedy takáto búdka (verejné hodiny s barometrom) stála. Viï fotografia z obdobia 50-tych rokov.
Vrátim sa do histórie, na obdobie po prvej svetovej vojne.
V Stupave v tých rokoch existoval Okrá¾ovací spolok, ktorý
aktívne pôsobil na rozvoj Stupavy a jednou z jeho aktivít bolo
i osadenie búdky s verejnými
hodínami a zapisovacím barometrom s vyznaèením nadmorskej výky v mieste osadenia. Toto sa udialo v roku 1932. Búdka
stála na Hlavnej ulici, v gatanovej aleji a slúila svojmu úèelu a
do roku 1968, kedy sa rozirovala cesta a za obe padol i jeden
rad gatanovej aleji a tie búdka.
Take vydrala na mieste 36 rokov, preila politické zmeny i prechod fronty, nevydrala rozirovanie cesty a po ukonèení rozírenia sa nedostala na svoje miesto.
V roku 2004 vzniklo obèianske
zdruenie Abbellimento, ktoré
má pod¾a stanov iniciova ochranu a propagáciu kultúrnych pamiatok , aktívnou èinnosou sa
usilova o povznesenie mesta po
stránke kultúrnej a estetickej.
V rámci takejto èinnosti bol spracovaný návrh na obnovu takejto
informaènej búdky.
Návrh bol predloený na MsÚ
v Stupave a 25.5.2005 prejednaný s primátorom Ing. Beleom.
Stanovisko primátora bolo také,
e súhlasí s návrhom, ale v súèasnosti mesto nemá prostriedky
na realizáciu. Dohodli sme sa, e
keï sa bude riei modernizácia
centrálnej èasti Stupavy, tento
návrh bude zapracovaný do projektu. Toto stanovisko primátora
povaujem za základné a rozhodujúce pre budúcu úspenú realizáciu. Tento moment sme ustráili a projektanti modernizácie
manelia Balaovci zapracovali
návrh do projektu. Po miernych
usmerneniach z naej strany,
kde sa rieilo miesto osadenia

bol projekt umiestnenia spracovaný pod¾a naich predstáv.
Zo strany Abbellimenta sme
spracovali realizaèný výkres,
s technickou správou a s návrhom na vybavenie búdky zariadeniami a informaènými tabu¾-

na takmer to isté miesto, kde
bola pôvodne osadená. Na dobovej fotografii vidie posledný
strom vpravo od búdky, je to lipa. A dnené umiestnenie je tie
také, e lipa je posledný strom,
to znamená, e umiestnenie je

Ktoré informácie nám poskytne
"búdka"?
- èas - osadené sú troje elektrické ruèièkové hodiny, automaticky ovládané,
- informácie o histórii Stupavy,
geografické údaje o Stupave,
- informatívnu mapku Stupavy,
- digitálny prístroj dáva informácie: dátum a digitálny èas, informáciu o aktuálnej teplote, o relatívnej vlhkosti vzduchu,
- zapisovací manometer robí zápis o tlaku vzduchu.

kami, návrh na farebné rieenie.
Samotná realizácia zaèala v marci 2008. Zaèala u ved. Odboru
výstavby pána Illia, kde sa rokovalo s dodávate¾om modernizácie - firmou Svietelsky. V spolupráci s Ing. Sejákom, pánom Jánom Suchým pripravili základ
pre osadenie. Vyím dodávate¾om bola firma Elektro Rác. Realizaèný tím sa stretol u stolára
pána Rudolfa Predajòu (mladieho), kde sa dohodla realizácia
drevenej èasti búdky. V tejto èasti
prác vetci zúèastnení prejavili
záujem o túto realizáciu a prejavilo sa nadenie pre akciu. Ve¾mi
aktívne sa do prác zapojil pán
Rudolf Predajòa starí, ktorý svojimi dobrými radami a tie vykonaním prác prispel ku zhotoveniu
drevenej èasti kontrukcie búdky
a strechy. Strechu oplechoval
klampiar pán Ladislav Rác.
Pri zabezpeèovaní kontrukèných detailov pomohli pán Miroslav urina a pán Vladimír Sivák.
Tabu¾ky a mapu pripravila firma
BOBO. Dodávky hodín a zariadení vybavila firma Rác, kde obaja otec a syn zabezpeèili dodávky
vo ve¾mi krátkom èase a zabezpeèili montá a spustenie do
prevádzky. Vetko bolo ve¾mi
dobre pripravené a dòa 16. apríla
bola búdka namontovaná a zariadenia uvedené do èinnosti.
Postupne sa "doahujú" detaily.
Mono teda kontatova, e po
40-tich rokoch sa búdka vrátila

Zo strany OZ Abbellimento sa na
realizácii podielali S. Proke,
akad. maliar M. Kubíèek, G. Prokeová.
O naintalovanú techniku sa naïalej bude stara firma Rác.

takmer na tom istom mieste, rozdiel je vo vzdialenosti od cesty,
keïe vtedy boli dva rady gatanov a búdka stála medzi nimi.
Spolu s naintalovanými lavièkami je tu vytvorené miesto, kde sa
dá oddýchnu a tie získa informácie.
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Pri tejto príleitosti opakujem
výzvy na obyvate¾ov a na mláde
u uverejnené v èasopise Podpajtúnske zvesti o tom, aby sme
si vytvorené dielo - zmodernizovanú centrálnu èas Stupavy
chránili, chovali sa k nej ako
k svojej, nedovolili vandalom nièenie pekného diela, lebo situácia pri kostole, kde sú u znièené
lavièky, smetné koe, pokodené
stoiare, ukradnuté zvody daïovej vody z kostola i z kaplièky
v katiely nesvedèia o výchove
èasti mládee a jej kladnom vzahu k svojmu mestu.
Spracoval: Svetozár Proke

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: grauto@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 OTP GARANCIA

rôzne

Národný park Neusiedler See

Na hodinách nemeckého jazyka
sa nai iaci èasto stretávajú s rakúskymi zemepisnými reáliami.
Pri témach o ochrane ivotného
prostredia sa zoznamujú s chránenými oblasami, ako je napr.
Donau Auen alebo Neusiedler
See. Najlepím spôsobom uèenia je spojenie slova so skutoènosou, názorné vyuèovanie.
Keïe je Národný park Neusiedler See (Neziderské jazero)
v blízkosti naich hraníc s Rakúskom, h¾adali sme monos uskutoèni pre naich iakov exkurziu
do tejto oblasti. Mestské kultúrne
a informaèné centrum v Stupave
na èele s p. Slezákom nám vylo
v ústrety a finanène nám zabezpeèilo takúto exkurziu. Tak sme
mohli 22. apríla spravi náuènú
vychádzku popri jazere Neusiedler See. Navtívili sme mesteèko Podersdorf s vyhliadkou na
jazero, zastavili sme sa v informaènom centre v mesteèku
Illmitz, kde deti dostali propagaèné materiály a pozreli si výstavu
fauny a flóry tejto oblasti. Z vyhliadkových veí v okolí Illmitzu
pozorovali ïalekoh¾admi najmä
vtáctvo a aj rastliny, ktoré práve
kvitli, vo ve¾kom poète sa tu vyskytovali orchidey.
Nai iaci sa dozvedeli o tejto
chránenej oblasti viacero skutoèností, ktoré Vám chceme tie
sprostredkova.
Oblas okolo jazera Neusiedler
See je pre Rakúanov výnimoèným prírodným miestom. Leí
v spolkovej krajine Burgenland,
táto spolková krajina bola zaloená v roku 1926. Neusiedler See
je najzápadnejie stepné jazero
V Európe. Jazero s rozlohou 320
km2 je ve¾mi plytké a jemne slané
a jeho juná èas konèí v Maïarsku. Poèasie v tejto oblasti je
skoro stepné, to znamená teplé a

suché letné mesiace, ktoré striedajú chladné a na sneh chudobné zimy. Silný vietor tu prakticky
fúka po celý rok. Okolo jazera sa
vyskytujú rôzne druhy pôd a rastlinstva, napr. ve¾ké vlhké plochy,
pastviny, lúky, suché plochy,
stepné piesoènaté plochy a slané jazierka. Tieto slané jazierka -

torované rakúskymi a zahraniènými ornitológmi. Mono tu vidie
mnohé druhy volaviek (Ardea),
husí (Anser), èajok (Larus). Ak
máme astie, spozorujeme i lyièiara bieleho (Platalea leucorodia), rybárika rieèneho (Alcedo
atthis), abliarku modronohú
(Recurvirostra avosetta) a mnohé

Lacken sú plytké a slané vodné
plochy, okolo ktorých sa usádzajú rôzne druhy vtákov na jarné
hniezdenie. Preto sú èasto moni-

ïalie vzácne druhy vtákov. Touto oblasou prelieta tisíce vtákov,
mnohé z nich tu hniezdia, ïalie
tu nachádzajú oddych pred dl-

hým putovaním do vzdialených
krajín. Spomenuté so¾né jazierka
sa postupne vysúajú a v lete zostávajú po nich biele so¾né plochy. V blízkosti jazier i na lúkach
rastie mnostvo vzácnych rastlín.
Po nemecky sa tieto plochy
okolo jazier volajú Hutweiden
a v maïarèine ich poznáme pod
názvom puszta.
Vyhlásenie Národného parku
Neusiedler See má vak dlhú históriu. Juná èas jazera bola u
v roku 1939 vyhlásená za národný park. V roku 1940 sa zrodil
plán projektu na zriadenie národného parku so irím územím, aj
s èasou západného brehu. V roku 1954 bola v mesteèku Neusiedler See zaloená biologická stanica a stala sa vedeckou základòou pre budúci národný park. Na
zasadaní UIPN (Union Internationale pour la Protection de la Nature) v Salzburgu (1953) sa rozhodlo, e sa musí zaloi tento
národný park. Politické rozhodnutie o Národnom parku Neusiedler See padlo v roku 1988 a zákonom bol schválený v roku
1992.
Celá chránená oblas má dômyselne prepracovaný systém
chodníkov pre peích turistov
a cykloturistov. Nachádzajú sa tu
vyhliadkové vee, z ktorých mono ïalekoh¾adom pozorova okolitú krajinu bez toho, aby návtevníci ruili zvieratá a nièili rastliny.
Je tu obmedzený pohyb áut, najmä nákladných a zákaz výstavby.
Vetko je prispôsobené zachovaniu vzácnej fauny a flóry a zároveò je tu vytvorený ve¾ký priestor
pre turistiku a letné dovolenky.
Táto krajina je hojne navtevovaná a ukázalo sa, e sa dá spoji
turistika, dovolenky a ochrana ivotného prostredia.
Nai koláci si odniesli z exkurzie
vzácne poznatky a krásne záitky.
-ricziova-

Deò Zeme v Stupave
20.4.2008 sa v Sedliackom dvore uskutoènila oslava Dòa Zeme, ktorú pripravilo obèianske zdruenie Envirosvet v spolupráci s MKIC Stupava.
Kadý kto priiel, si mohol na stanoviskách vyskúa ako sa vyrába papier, presýpacie hodiny zo starých plastových flia, urobi si chemickú
analýzu vody. Deti kreslili na ve¾kú zemegu¾u, èo sa im páèi na Zemi a dospelí zatia¾ písali o tom, èo sa im páèi a nepáèi v Stupave. Vo ve¾kej
sále sa po celý èas premietali filmy Pavla Barabáa. a kadý návtevník sa mohol ís pozrie do Ekocentra, ktoré bolo tento deò 1x otvorené
pre verejnos. Celú akciu spríjemòovala hudba country skupiny. O 15:00 nám svoje umenie a krásu lietajúcich dravcov predviedla sokoliarska
skupina Aquila z Bojníc. Po ich predstavení nasledovalo vyhlásenie víazov
výtvarnej súae: "Ako sa budí príroda" tu sú:
Kategória od 0 - 6 rokov:
1. miesto: Olívia Jánoíková (M Hviezdoslavova)
2. miesto: Simonka Bednáriková (M Hviezdoslavova)
3. miesto: Júlia Krianová (M Hviezdoslavova)
Kategória od 6 - 10 rokov: 1. miesto: Mária Martonová (Bratislava)
2. miesto: Erik Záblacký (Z Marianka)
3. miesto: Hana Mihaljevièová (Z Marianka)
Vetky práce malých maliarov boli vystavené vo výstavnej sieni Kultúrneho domu.
Na záver celej akcie prebehol predaj sadeníc ihliènatých stromov. Výaok z ich predaja bol
urèený na èinnos obèianskeho zdruenia Envirosvet.
Ïakujeme vetkým, ktorí nám pomohli pripravi tento pekný deò, poèas ktorého nám svietilo stále slnko nad hlavou.
Envirosvet
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27. - 29. júna 2008 - Zámocký park,

Stupavské
zámocké slávnosti
Piatok:
- od 19:00 hod. budú otvorené brány Zámockého parku.
Skupiny historického ermu tu ukonèia svoj pochod po
Stupave.
- otvorenie výstavy fotografií z histórie Stupavského katie¾a
(chodba na prízemí)
- o 20:00 hod. vystúpi hudobná skupina Druina
- o 21:00 hod. program ukonèí Ohòová show
- o 22:00 hod. budú brány Zámockého parku uzavreté
Sobota:
- od 10:00 hod. sa bude kona sprievod skupín
historického ermu po Stupave
- o 11:00 hod. sa znovu otvoria brány Zámockého parku
- od 12:00 hod. zaèína hlavý program - vystúpenie skupín
historického ermu (Trnavèania, Spiculatores, Ursus, Wagus,
Adorea, Argyll, Vargar, Havrani, Aramis, Et cetera), vystúpenie taneèných skupín (Eliah, Galthilion, Bruné tance), koncerty hudobných skupín (Arcus, Banda, Vrbovské Vrby,
Gitaristi), ukáky zbraní a táborového ivota, ukáky
bojových taktík, divadelné predstavenie (Kasprzyk, Gitaristi,
Detské divadlo), kaukliarske a onglérske vystúpenie
- o 21:00 hod. program skonèí Ohòovou show
- program budú sprevádza rôzne atrakcie, dobové hry,
súae, obrí ach, klasická hudba a krátke
upútavky k programu
- o 22:00 hod. sa zatvoria brány Zámockého parku
Nede¾a:
- od 11:00 hod. sa otvoria brány Zámockého parku
- od 12:00 hod. zaène hlavný program, v ktorom vystúpia

skupiny historického ermu (Wagus, Sarus, Adorea,
Trnavèania, Spiculatores, oldnieri, Ursus, Argyll, Vargar,
Aramis, Havrani, Et cetera), taneèné skupiny (Eliah,
Galthilion), hudobné skupiny (Arcus, Rokhan, Gitaristi),
divadelné súbory (Kasprzyk, Gitaristi, Detské divadlo),
kaukliari a ongléri
- o 20:00 hod. ukonèenie programu a poïakovanie
sponzorom
Sprievodnými akciami celého podujatia budú detské hry,
remeselnícky jarmok a kuová strelnica.
Vstupné:
v piatok 27.6. vstup vo¾ný
Vstupenky na sobotu a nede¾u v predpredaji: 100,- Sk na dva
dni.
Vstupenky na sobotu a nede¾u na mieste: 100 Sk/ deò, 150
Sk na dva dni.
Deti v sprievode rodièov do 120 cm zadarmo.
Predpredaj vstupeniek od 17. mája kadú sobotu na trhovisku poèas sobotòajieho trhu, v pracovné dni v kancelárii
Kultúrneho domu, v Mestskej kninici R. Morica.
Info: 02/6593 4312, www.msks-stupava.sk,
www.stupava.sk.
Organizátori: Mesto Stupava, Mestské kultúrne a informaèné centrum v spolupráci so skupinou historického
ermu URSUS.
S finanènou podporou Bratislavského samosprávneho
kraja
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Záhorská Bystrica

DEÒ UÈITE¼OV 2008

Jarná brigáda

Dòa 27. marca 2008 pri príleitosti Dòa uèite¾ov sa uskutoènilo
v Spoloèenskom dome v Záhorskej Bystrici slávnostné stretnutie pedagógov a zamestnancov Z s M Hargaova v zriaïovate¾skej pôsobnosti Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici a peciálnych pedagógov, vychovávate¾ov a majstrov odbornej výchovy Diagnostického
centra Záhorská Bystrica.
Medzi hosami sedel aj pán prednosta Eduard Pokorný a prítomných
pedagógov pozdravili a za ich prácu im poïakovali p. starosta Vladimír Kuboviè a predseda Rady zástupcov rodièov p. Ing. Ivan Boòák.
Vo svojich príhovoroch ocenili nároènú prácu uèite¾ov a do ïalích
dní im popriali dostatok energie, zdravia, spokojnosti a astia v práci
i osobnom ivote.
Pri tejto slávnostnej príleitosti si z rúk starostu Záhorskej Bystrice
prevzali ïakovné listy za pedagogickú èinnos zo Z s M uèitelia
Mgr. Anna Kratochvílová, Mgr. Ján Soták, Lenka Kapustová a z diagnostického centra p. zástupkyòa riadite¾a PhDr. Jana Poláchová, Mgr.
O¾ga imeková, Dáa Sabová.
V závere oficiálnej èasti slávnostného stretnutia sa vo svojom príhovore pani riadite¾ka PaedDr. Alena Janèeková poïakovala p. starostovi za dôveru, za jeho návrh na prestíne ocenenie Krajským kolským úradom, ktorý 27. marca v sále Zichyho paláca v rámci Bratislavského kraja ocenil pri príleitosti Dòa uèite¾ov tridsa pedagógov.
Medzi nimi bola aj naa pani riadite¾ka.
Scenár slávnostného veèera príjemne osvieili a naplnili vetkých prítomných krásnym umeleckým záitkom piesne slovenských a svetových muzikálov v interpretácii zástupcov umeleckej agentúry Baretka a sólistov Novej scény Jarmily Hittnerovej a Martina Hudeca.
Po skonèení kultúrneho programu sa pedagógovia stretli v neviazanej diskusii na malej recepcii v priestoroch Spoloèenského domu.
(Mgr. Agata Vicáòová, uèite¾ka SJ)

- Pozametajme si pred vlastným prahom
Sobota 19. apríla patrila dlho oèakávanému a v tomto roku aj dôkladne propagaène zvládnutému jarnému upratovaniu v naej mestskej
èasti. Bilboardy s metlami lemujúce
cestu do Záhorskej Bystrice úspene
pripravili a motivovali Bystrièanov
k tomu, aby urobili nieèo konkrétne
a prospené pre najbliie okolie
svojho domu i ivotné prostredie
celej obce. U od ranných hodín bolo
na naich uliciach nezvyèajne runo.
¼udia upravovali svoje predzáhradky,
kosili trávniky, vyhrabávali spopod
kríkov a stromov suché lístie a odpadky, èi zametali chodníky pred svojimi
domami metlami, ktoré ako symbol
upratovania dostali od Miestneho
úradu. Vetkým snaivým sa dostalo
pozitívneho hodnotenia od detí zo
Základnej koly v podobe zelenej usmiatej nálepky.
Do jarného upratovania sa u tradiène zapojili aj koly a spoloèenské
organizácie naej mestskej èasti. Chlapci z Diagnostického centra
pre mláde upratovali na cintoríne, deti zo Základnej koly vyèistili
Námestie sv. Petra a Pavla a park na ulici Èeskoslovenských tankistov. kôlkari so svojimi rodièmi brigádovali v areáli Materskej koly.
Po¾ovníci za technickej pomoci Drustva podielnikov vyh¾adávali a likvidovali èierne skládky odpadu v katastri obce na Ivancoch, medzi
dvoma mostami a pri Volkswagene. Èlenovia Dobrovo¾ného hasièského zboru èistili koryto Mariánskeho potoka. Mestská èas vyslovuje poïakovanie vetkým obèanom a organizáciám, ktoré prijali pozvanie a zapojili sa do kampane za krajiu a èistejiu Záhorskú
Bystricu.

Oslavy Dòa matiek
v Záhorskej Bystrici
Druhá májová nede¾a patrila oslave dòa, kedy si viac ako inokedy
uvedomujeme a pripomíname lásku a dobrotu naich mám. Ve¾ká
sála spoloèenského domu opä raz praskala vo víkoch. Zili sa tu
mamièky i staré mamy, aby prijali blahoelania od svojich detí a vnúèat. Prítomným mamám sa slávnostným slovom prihovoril starosta
pán Vladimír Kuboviè. Vyjadril im vïaku a obdiv, pozastavil sa pri význame rodiny pre dnenú spoloènos. Obdarované kvetmi z rúk muov z klubu dôchodcov potom prijali blahoelania v podobe hudobných a taneèných vystúpení od naich najmeních, detí z materskej
a základnej koly. Vïaku a blahoelanie ku Dòu matiek patrí aj vetkým pani uèite¾kám, ktoré s demi nádherný program pripravili.

Stavanie máje
Peknou tradíciou stavania máje sme
vstúpili do najkrajieho mesiaca v roku. A hoci dnes u máje v Bystrici
pod oknami dievèat nevidie, tú ve¾kú
na Námestí Rodiny aj tento rok zazriete u z ïaleka. Máju 26 metrov
priviezol od ¾udového domu na námestie konský záprah za výdatného
spevu muskej speváckej skupiny
súboru Bystrièan. Hojne zaplnené
námestie so zatajeným dychom sledovalo, ako sa nai hasièi zhostia za
pomoci eriavu jej postavenia.
O dobrú náladu vetkých prítomných
sa okrem súboru Bystrièan starala aj
dychovka pod vedením pána Milana
Bilaèièa. Vydarenému podujatiu viac
ako po iné roky prialo aj poèasie,
vïaka èomu pod májou vládla dobrá
zábava do neskorých hodín.

Pozvánka

na oslavu Medzinárodného dòa detí

Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica, Materská kola so základnou kolou a Materské centrum blahoslavenej sestry Zdenky
pozývajú vetky deti s rodièmi na oslavu Medzinárodného dòa detí,
ktorá sa uskutoèní v piatok 30. mája 2008 o 9.00 hodine v areáli
Materskej koly na Hargaovej ulici. Pre deti je pripravený zábavný
program s divadielkom Èervená èiapoèka, darèeky i malé obèerstvenie.
12

Záhorská Bystrica

Uznesenia Miestneho zastupite¾stva Bratislava
- Záhorská Bystrica zo dòa 29.4. 2008
U z n e s e n i e è. 193/2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e
n a v e d o m i e informatívne
správy o stave kolských zariadení v MÈ B - ZB v Z s M, Hargaova 5, SOU - energetického a
Diagnostického centra mládee
za rok 2007. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.

U z n e s e n i e è. 194/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) správu o výsledkoch hospodárenia mestskej èasti B - ZB za rok
2007
b) stanovisko miestneho kontrolóra k závereènému úètu MÈ B ZB za rok 2007
c) správu audítora z overenia
roènej úètovnej závierky MÈ B ZB za rok 2007
2. s ch v a ¾ u j e
a) závereèný úèet MÈ B - ZB za
rok 2007
b) odvod 10 % z prebytku
hospodárenia vo výke 829 504,
80 Sk do rezervného fondu.
3. u k l a d á miestnemu kontrolórovi
a) pripravi preh¾ad poh¾adávok
a záväzkov FO a PO so stavom
k 30.4.2008
b) predloi preh¾ad zakúpených
technických zariadení a softvéru
za rok 2007 Termín: 31.5.2007
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 195/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko miestneho kontrolóra
k výsledkom hospodárenia Z
s M, Hargaova 5 za rok 2007
2. s ch v a ¾ u j e výsledky
hospodárenia Z s M, Hargaova 5 za rok 2007
3. u k l a d á prednostovi MÚ
vypracova alternatívne návrhy
na celkovú rekontrukciu objektov základnej koly s dôrazom na
zníenie energetickej nároènosti.
Termín: do nasledujúceho zasadnutia MZ
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 196/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o èinnosti Klubu
dôchodcov v MÈ B - ZB za rok
2007
2. v y j a d r u j e poïakovanie
predsedníèke klubu dôchodcov
a èlenom výboru za obetavú prácu v prospech starích obèanov
Záhorskej Bystrice
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 197/2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n
a v e d o m i e správu miestneho kontrolóra o výsledku kon-

troly hospodárenia miestnych organizácií MÈ B - ZB v roku 2007.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 198/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e navýenie
rozpoètu na dostavbu spoloèenského domu - èas miestny úrad
vo výke 927 571, 30 Sk
2. p o v e r u j e starostu podpísaním dodatku so stavebnou
spoloènosou ESKO. Uznesenie
bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 199/2008
Miestne zastupite¾stvo s ú h l a s í
s darovaním vodohospodárskeho zariadenia na ul. tefana Majera: - hlavnej vodovodnej vetvy
V1, ktorá je z potrubia tvárnej
liatiny TL 100 celkovej dåke
254,80 m a vetvy V2 z potrubia
TL 100 dl. 17,0 m. Napojenie vetvy V1 verejného vodovodu DN
100, ktorá je vedená súbene
s trasou daïovej kanalizácie, je
rieené z verejného vodovodu
DN 100 vedeného v Hargaovej
ulici a jeho zaokruhovaním s verejným vodovodom DN 150 vedeným v Gbelskej ulici. Na trase
vodovodného potrubia V1 sú vybudované 4 ks podzemných poiarnych hydrantov DN 80 do
vlastníctva Bratislavskej vodárenskej spoloènosti a.s. Bratislava.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 200/2008
Miestne zastupite¾stvo b e r i e n
a v e d o m i e iados LPS
o prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. Èsl. tankistov
134 pre LPS v Záhorskej Bystrici. Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.
U z n e s e n i e è. 201/2008
Miestne zastupite¾stvo s ú h l a s í
s prenájmom miestnosti na prízemí v objekte na ul. Èsl. tankistov
134 Miestnemu spolku SÈK v Záhorskej Bystrici za symbolickú
cenu 1,- Sk roène od 1.5.2008 na
dobu neurèitú. Uznesenie bolo
jednomyse¾ne schválené.

U z n e s e n i e è. 202/2008
Miestne zastupite¾stvo
n e s ch v a ¾ u j e prenájom nebytového priestoru v spolo-èenskom dome pre p. Jaroslava
Valenta. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 203/2008
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e
a) zadanie spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja MÈ B - ZB dodávate¾ským spôsobom výberovým konaním

b) komisiu na výber dodávate¾a
na spracovanie PHSR v zloení
- Ing. Jana Kubaská - predsedníèka, Ing. Eduard Pokorný èlen, p. Marta Liïáková - èlenka
2. u k l a d á prednostovi MÚ
zabezpeèi vypísanie výberového
konania na spracovanie PHSR
do 15.5.2008
3.  i a d a starostu, aby zabezpeèil priebenú koordináciu èinnosti procesu spracovávania
PHSR pod¾a poiadaviek dodávate¾a. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.

U z n e s e n i e è. 204/2008
Miestne zastupite¾stvo r u  í
uzn.è. 187/2008 bod. b) zo dòa
25.3.2008. Uznesenie bolo jednomyse¾ne schválené.
U z n e s e n i e è. 205/2008
Miestne zastupite¾stvo s ch v a¾ u j e starostovi
a) odmenu vo výke 50 % základného platu za 1. tvrrok 2008
b) mimoriadnu odmenu za plnenie prebytkového závereèného
úètu vo výke 20 000 Sk.
Uznesenie bolo jednomyse¾ne
schválené.

Oznamy miestneho úradu

Miestny úrad ponúka na prenájom kancelársky priestor vo výmere
22,5m2 v spoloèenskom dome na Námestí Rodiny. Bliie informácie poskytneme na tel.è. 02/65956110 u pani Abíkovej.
Váení spoluobèania, ospravedlòujeme sa Vám, e z technických
príèin nebolo moné otvorenie zberného dvora, ktoré sa malo kona
5.5.2008. Nový termín Vám bude oznámený formou internetu,
Podpajtúnskych zvestí a miestneho rozhlasu. Za pochopenie ïakujeme.

Harmonogram pristavenia ve¾kokapacitných kontajnerov
v Záhorskej Bystrici
Dátum: Deò
22.5.2008 tvrtok
22.5.2008 tvrtok
23.5.2008 piatok
23.5.2008 piatok
23.5.2008 piatok
23.5.2008 piatok
23.5.2008 piatok
23.5.2008 piatok
29.5.2008 tvrtok
29.5.2008 tvrtok
30.5.2008 piatok
30.5.2008 piatok
30.5.2008 piatok
30.5.2008 piatok
30.5.2008 piatok
30.5.2008 piatok
5.6.2008 tvrtok
5.6.2008 tvrtok
6.6.2008 piatok
6.6.2008 piatok
6.6.2008 piatok

Miesto pristavenia
Pútnická za dom 76 - ako je transformátor
Pútnická 37 - pri bývalých potravinách
Trstínska - tenisový kurt
Gbelská - pri poiarnej zbrojnici
Èsl. tankistov pred dom 30
Èsl. tankistov pred dom 159
Teedíkova pri trafike
Prídavkova 59
Tatranská 53 (spojovacia ulièka s Hargaovou)
Roického - kriovatka Hargaová - Èsl. tankistov
Plánky - nad futbalové ihrisko
Plánky - za potok
Podkerepuky - na zaèiatok
Podkerepuky - 7 ulica
Leopoldov Majer - koniec Teedíkovej
Bratislavská - výjazd na hlavnú cestu
Donská 2
Donská 91
Strmé vàky - námestie
Hargaová - k Z
Záhumenská

Obnovená internetová stránka mestskej èasti
Miestny úrad dáva do pozornosti obèanov obnovenú a zaktualizovanú oficiálnu stránku mestskej èasti. Prináa informácie o fungovaní miestnej samosprávy, uznesenia miestneho zastupite¾stva, platné veobecno-záväzné nariadenia aj formuláre tlaèív a iadostí
potrebných k stavebnému konaniu. Obèania sa budú môc viac ako
v minulosti dozvedie o pripravovaných a konaných spoloèenských
podujatiach a èinnosti miestnych organizácii. www.zahorskabystrica.sk
Kurz servítkovej techniky v ¼udovom dome
Miestny úrad v Záhorskej Bystrici organizuje kurz servítkovej techniky na rôzne predmety napr.: kvetináèe, sklené nádoby a iné predmety v ¼udovom dome, kadý pondelok so zaèiatkom od 18.30 do
20.00 hod.
Radi privítame aj mamièky s demi a strávime spolu príjemné chvíle.
Bliie informácie poskytne pani Jajcayová na t.è.0905 857 055
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rôzne

Stupava, ako ïalej?
Bývam v Stupave u dva roky
a sledujem dianie v okolí, nielen
z poh¾adu, ako sa to dotýka iba
mòa alebo mojej rodiny, ale snaím sa na jednotlivé èinnosti,
udalosti h¾adie oèami aj ostatných Stupavèanov. Som pomerne èastým návtevníkom www
stránky mesta, z ktorej sa síce
dozvedám mnostvo informácií,
ale na niektoré som odpoveï nedostal.
V naom meste sa za posledný
èas toho zmenilo ve¾mi ve¾a, hoci
niektoré zmeny nevnímam iba
pozitívne. Mono bol taký zámer,
mono rozhodlo ekonomické
h¾adisko a naviac, to èo sa nepáèi mne, môe oslovi iných. Len
jeden príklad, terénne úpravy v
okolí kostola a v centre urèite vylepili imid náho mesta. Obávam sa vak letných horúèav, poèas ktorých naakumulované teplo bude z ve¾kých vydládených
plôch sála do hlbokej noci. Taktie prachu nebude stá niè
v ceste, aby sa poèas veterných
dní veselo preháòal po vo¾ných
plochách.
Pozitívne ale vnímam to, e sa
vôbec "pohli veci", ale vopred
upozoròujem, e ïalie riadky
nebudú oslavou uskutoèneného,
ale v záujme ïalieho vylepenia
existujúceho stavu, sa budem
snai mono aj "rýpavými" otázkami rozèeri stojaté vody.
Bývam na Duklianskej ulici a preto sa budem v mojom liste zaobera touto oblasou.
1. Zámocký park - v minulosti,
s doèasne pracujúcim prednostom úradu s p. Prokeom sa nám
podarilo vyriei bránu a mostík
vedúci zo zámockého parku.
Pracovníkmi TS opravený mostík, zábradlie, ako aj samotná
brána chátrajú. Dosluhujú a tak
je len otázkou èasu, kedy budú
musie by nahradené novými.
Hlavne mostík by si zaslúil väèiu pozornos. Mono by mal by
nahradený mierne oblúkovou
kontrukciou, pretoe jeho svetlá
výka nad ulièkou je minimálna.
Vyím osobám hrozí poranenie
hlavy. Druhou vecou, na ktorú by
som chcel upozorni v tomto
bode, je údrba parku, udrovanie èistoty, starostlivos o zeleò.
Pozornos sa venuje iba hlavným
cestièkám vedúcim cez park. Pozrel sa niekto na kút pri potoku
resp. na priestory pri múre, za
ktorými vedie úzka ulièka, spájajúca Slovenskú ulicu s Duklianskou (ïalej iba "ulièka") konèiaca
elezným mostíkom? Priestor je
neudriavaný, plný odpadkov.
Ako smetisko slúia obidva bre-

hy jednej vetvy potoka, ktorá prechádza stredom ulièky. Mimochodom, kovové preklady, ktoré
drali múr nad potokom asi u
niekto speòail v zberných surovinách. Múr nad otvorom u drí
iba silou vôle. Tretiu oblas, mono najnepríjemnejiu, èi aie
zvládnute¾nú zaènem otázkou:"
Sleduje polícia, èi u mestská
alebo tátna, priestor pri múre"?
Je miestom stretnutia pubertálnej mládee, ktorá si vychutnáva
prvé "luky" èi hlty alkoholu, ale
èo je horie, boli spozorované
pochybné ivly, aplikujúce si drogy. Tieto osoby sú v kríkoch dobre skryté a naviac majú dobrý
výh¾ad na celý park. Prís sluobným autom nemá význam, skupina sa dávno rozpàchne.
2. Ulièka. Táto úzka komunikácia,
chodník je pomerne frekventovaný a vyuívajú ho nielen obèania
bývajúci na Duklianskej ulici. Podarilo sa nám asi pred rokom,
spoloènou akciou, ulièku spriechodni tak, aby sa nemusel chodec brodi v blate. Technické
sluby doviezli drvinu, ktorú sme
vo vo¾nom èase rozviezli. Bodka.
Viac sa zo strany TS alebo aj zástupcov mesta o tento chodník
nestaral nik. Viackrát som vo svojom vo¾nom èase ulièku vyhrabal,
odpadky pozbieral a vyviezol na
mestskú skládku. Som presvedèený, e tak ako èistenie ostatných verejných komunikácií èo je
úlohou TS, tak aj tento priestor
má svojho pána a samozrejme
by si pozornos TS zaslúil. Je
smutné, aby si kadý, kto ulièkou
prejde musel svoju obuv alebo
odev èisti. Rovnako by bolo
dobré, aby sa kompetentní
zamysleli, samozrejme po obhliadke na mieste, ako opravi múry
po obidvoch stranách ulièky,
ktoré sa pomaly, ale isto rozpadajú, ako vyèisti potok, ktorý
vedie cez jej stred a je plný
odpadkov.
Ete by som dodal, e aj z historického h¾adiska je táto spojnica ulíc Duklianska a Slovenská,
zaujímavá. Historickú cenu neviem ani len odhadnú, ale urèite
by bolo kodou necha ju schátra. Zopár slov o kovovom moste, èiastoène upravenom pracovníkmi TS, na základe mojej diskusie a následnej obhliadky s p.
Prokeom a zástupcom TS. To,
e chýba ochranný náter, je fakt,
ale èo ma trápi je skutoènos, e
základy mosta výrazne utrpeli po
posledných povodniach a mali
by by podrobené detailnejej
obhliadke a následnej oprave.
Poznámka na okraj. Priamo pri

mostíku sa nachádza roh obvodového múru Zámockého parku.
U dávnejie sa v òom "vytvorila"
diera, otvor. Je vyuívaná demi
z okolia, ktoré si òou skracujú
cestu z mesta. Mono by stálo za
zváenie, èi by nebolo vhodné
"dieru" otvori na rozmery vchodu
do Zámockého parku s tým, e
by ïalej pokraèovala cestièka vedúca napr. k Veterinárnej ambulancii. Ak to nie je moné, navrhujem dieru uzavrie. Minimálne
z estetického h¾adiska.
3. Park ku tadiónu. Poteil som
sa, keï pracovníci TS minulý rok
pokosili a vyèistili skoro celý
park. Píem skoro, lebo zabudnutá zostala plocha pri múre a pri
hlavnom potoku. Priestor sme
pokosili sami, ale za múrom sa
zaèína opätovne vytvára skládka. Je pohodlné igelitku s odpadkami prehodi cez múr a pokraèova v chôdzi. Pôvodnú skládku, sme svojpomocne zruili, odpadky vyhrabali a vyviezli, opätovne, na nae náklady na miesto na to urèené, na mestskú
skládku.
Smutný je poh¾ad na malý rybník. Nielene je poloprázdny, ale
jeho povrch pokrývajú odpadky.
4. Psy. Èasto diskutovaná téma,
ale ia¾ iba vo veobecnej rovine,
naviac ve¾mi chúlostivá, lebo
èasto sa týka medzi¾udských
vzahov a vzájomného spolunaívania. Na toto som bol upozornený, pri mojom pokuse upozorni a poiada o nápravu v prípade psov suseda, ktorý v dome
oproti ani nebýva, iba chová
dvoch psov. Pod¾a informácii dotyèná osoba platí mestu Stupava
iba za jedného psa, hoci u len
na Duklianskej sú psy dva
a predpokladám, e v dome, kde
osoba skutoène býva je ïalí. To,
e za psov neplatí je jedna vec,
dá sa to ve¾mi ¾ahko zisti a pri
troche snahy aj zjedna náprava.
Èo ma trápi je tá skutoènos, e
mení pes môe vo¾ne pobieha
po okolí a ohrozuje okoloidúcich
obèanov. (Napadol, aj èlenov
mojej rodiny, potárku a pod.)
Èo s tým? Èi vlastne, èo s ním?
Predpokladám, e moje skúsenosti nie sú osamotené. ia¾.
V iadnom prípade nechcem
útoèi na psíèkarov, mnohých
vídam, ako psa vedú na vôdzke
a ich tvornohí priatelia nie sú
hrozbou okoloidúcich obèanov.
Naviac sám mám v pláne si psa
v budúcnosti zadovái.
5. Polícia. V naom meste pôsobí
tátna a mestská polícia. Je pravdou, e ich stav je poddimenzovaný a nestíhajú by vade. Výsledok je známy nám vetkým.
Pýtam sa: "èo ïalej? Mám túto
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skutoènos iba zobra na vedomie a pomôc si v prípade núdze
sám? Mám sa stara o verejný
poriadok? S rizikom, e vystavujem nebezpeèenstvu mojich
rodinných prísluníkov, alebo
sa prípadne môem obáva
o môj majetok. Viackrát sme
upozoròovali na narkomanov
a iné pochybné ivly, ktoré sa
zhromaïujú v zámockom parku. (Viï bod 1). Pýtam sa: "Domnievate sa, e zjednáte nápravu tým, e v zmysle nejakého
rozpisu èi plánu práce, prejde
polícia autom okolo?". Naviac
takéto ivly majú prirodzený cit
na nájdenie miesta, kde sa môu
skry a hlavne z ktorého majú
dobrý výh¾ad resp. dobré
"rozptylové" podmienky.) A èo
tak pochôdzkar, nebolo by to
rieením? Nie je to moderné? Ale
ten by si urèite vimol kadú
zmenu, spoznal by ¾udí, ktorí v
danom priestore ijú. Naviac by
bolo moné upozorni ho na
rôzne nové skutoènosti.
6. Doprava. Kto skúsil výjazd
z Duklianskej ulice mi dá urèite
za pravdu. Je to pomerne nebezpeèný manéver. Na hrane spojnice je síce osadené zrkadlo, ktoré
pomáha, ale nie ráno a urèite nie
poèas zimných mesiacov, keï je
zarosené alebo je na òom námraza. Potom vodièovi nezostáva
niè, iba sa vysunú a do jazdnej
dráhy vozidiel, idúcich do Borinky. O èo je to nebezpeènejie, ak
práve v tomto mieste parkujú
vozidlá.
Podobný problém je pri vyústení
Novej ulice na Hlavnú. Momentálne sa dokonèievajú práce, ktoré súvisia s odstránením benzínovej èerpacej stanice. Predpokladám, e iroký odstavný pás
bude slúi na parkovanie. Dúfam, ako aj mnohí vodièi idúci od
Borinky, e bude zvislým dopravným znaèením zakázané parkovanie prakticky a v kriovatke,
tak ako je to teraz. Cez odstavené autá nie je vidie autá prichádzajúce od Bratislavy.
Navrhujem, aby sa kompetentní
prili pozrie na situáciu, lebo
autá èasto parkujú aj v druhom
smere, na neupravenej ploche
miniparèíka. Väèinou sú to
dodávky, mono iba v raòajích
hodinách, ktoré vo výh¾ade smerom na Lozorno zavadzajú.
Je po vo¾bách a do ïalích ïaleko. Kto z kompetentných sa príde na túto oblas Stupavy pozrie
kritickejím a kontruktívnejím
poh¾adom?
S pozdravom Ing. Peter Gábri

rôzne

Stupavská cesta

Teroristi v Stupave

So záujmom som si preèítala v Podpajtúnských zvestiach è. 4 informáciu o jednaní náho zastupite¾stva s predstavite¾mi Slovenskej
správy ciest o monosti obchvatu tátnej cesty 1/2 okolo Stupavy. U
len tá mylienka, e by nám popri domoch v budúcnosti prestali
rapota osobné autá, zavýja motorky, dunie nákladné autá a plne
naloené kamióny, èloveka naplnila nádejou. "Peia zóna" by sa premenila na skutoènú peiu zónu, kde by chodci u viac nemuseli
inhalova výfu-kové plyny a uskakova pred autami pri prechádzaní
cez ulicu. Výsle-dok jednania nás navrátil spä do reality a vlastne ani
nebol prekvapujúci. Peniaze na taký obchvat neboli, nie sú a ani nebudú. V Stupave sa poèíta s vybudovaním prípojky sever a juh na dialnicu D2 a basta. Myslím, e kadého Stupavèana takáto zves musela
zarmúti. Mesto Stupava má takú hustotu premávky na uvedenej tátnej ceste, ktorá prechádza just stredom mesta, e tromfne akúko¾vek
výpadovku z Bratislavy. Mnostvo aut sa stále zvyuje a bohuia¾,
s nárastom stavebnej èinnosti v Stupave a v okolí, rastie poèet nákladných aut, ktoré Stupavou prechádzajú. Tieto autá ve¾akrát nespåòajú podmienky technickej kontroly, ony asi ani na iadne kontroly
nechodia, z ich výfukov sa kúdolia nadmerné emisie, sú väèinou
riadne zablatené a nechávajú blato na uliciach. Keï sa blato vysuí,
skonèí ako prach na kraji cesty, vietor ho rozfúka po okolí a my chodci tento smog vo¾ky-nevo¾ky vdychujeme, samozrejme, najviac trpia
malé deti. Nenamý¾ajme si, e sa to týka len obèanov, ktorí bývajú
pri ceste. Koncentrácia splodín postaèí aj na od¾ahlejie ulice. Nemyslím si ani, e prípojky na dia¾nicu vyrieia zamorenos ovzduia
Stupavy, lebo tie autá, ktoré prechádzajú cez Stupavu zo Záhoria do
Bratislavy a spä, pôjdu tadia¾ aj potom, lebo si nekupujú dia¾nièné
známky. Len Stupavèanom by sa umonilo skorie napojenie na
dia¾nicu aj to len tým, ktorí si kupujú dia¾nièné známky. Ak vezmeme
do úvahy, e v blízkej budúcnosti sa bude na dia¾nici vybera drahie
mýto a to najprv od nákladných áut, môeme u teraz vedie, e
poèet nákladných aut, ktoré budú prechádza cez Stupavu sa urèite
zvýi. Tento problém sa týka aj Záhorskej Bystrice. Terajia neúnosná
dopravná situácia v Stu-pave a neradostné výhliadky do budúcnosti
si skutoène vyadujú nie výhovorky, ale urýchlené konanie Slovenskej správy ciest, aby sa vyuila cesta, ktorá vedie popri Volkswagenu
a na òu sa napojil obchvat Stupavy a Záhorskej Bystrice. Toto rieenie by bolo pre zdravie obèanov uitoènejie ako budovanie napojenia na dia¾nicu.
Ing. Magda Lukáèová, CSc, Malacká 38, 900 31 Stupava

Nie, nechcem íri poplanú správu, iadne samovraedné atentáty
nám nehrozia, ani lietadlá nevletia do kostolnej vee. Stupavu si za
svoj cie¾ nevybrala al-Káida, ale viacero tzv. developerov - firiem, ktoré
tu stavajú a budujú prevane nové bytovky. Stavebný ruch je prirodzenou súèasou rozvoja náho mesta a v podstate je to tak dobre.
Avak tento stavebný ruch sa nesmie premeni na nástroj teroru voèi
¾uïom, ktorí ijú roky, desaroèia, od narodenia. A to sa, bohuia¾, stáva.
Príkladom je výstavba bytoviek v priestoroch bývalého manipulaèného skladu tátnych lesov. Je chvályhodné, e stavebník chce svoje
dielo dokonèi èo najskôr a budúci majitelia bytov sa urèite teia, keï
sa sem koneène dostanú. Lene zároveò hrozí, e terají obyvatelia
elezniènej a pri¾ahlých ulíc sa medzitým dostanú "do hrobu". Stavebná firma a jej pracovníci toti neberú na "starých" obyvate¾ov Stupavy
ani trochu oh¾ad. Na stavbe sa pracuje od skorého rána do skorej noci, èo by nebol problém, keby aspoò cez víkend, nechali stavbári obyvate¾ov oddychova. Èulý ruch, ktorý skutoène poèu na nieko¾kých
uliciach, ta vak vládne aj v sobotu a v nede¾u a to u od siedmej hodiny. Búchanie, údery, dokonca i hlasná hudba tam neraz znie aj
o desiatej veèer. O tom, e to nie je "s kostolným poriadkom" svedèí
aj opakovaný zásah mestskej polície pre ruenie noèného pokoja.
Reakcia stavbárov? Keï policajti odili, hudbu zasa pustili a obyvate¾om okolitých domov drzo povedali, e si tam budú robi bárs aj
diskotéku.
Je naèase, aby proti takýmto praktikám zasiahol stavebný úrad. Na
strane obyvate¾ov je zákon, ktorý obmedzuje stavebné aktivity tak cez
pracovný týdeò, ako aj cez víkend. Mestský úrad môe písomne
upozorni stavebníka na poruovanie predpisov a v prípade, e takto
niè nedosiahne, siahnu aj k najprísnejím trestom: pokutám, ktoré sa
môu vyplha do miliónov. Väèina Stupavèanov tie stavala svoje
domy kadý ho chcel ma hotový èo najskôr. Ale rýchle stavebné tempo nemôe ís na úkor ¾udí, ktorí tu u ijú. Stavebný ruch je naozaj
súèasou rozvoja náho mesta, avak tento rozvoj má by v prospech,
nie proti záujmom obyvate¾ov. V tomto prípade úèel (akéko¾vek) prostriedky posväti nemôe.
Braòo Ondru, poslanec MsZ

Jediné detské ihrisko volá o pomoc
Do redakcie priiel e-mail (4.5.), z ktorého citujem: "Znièené hojdaèky,
vytrhnuté schody na myk¾avke, ve¾ká diera v plote, tráva miestami
vyia ako malé deti, ovracané drevene sochy, sklo v piesku, nieko¾kokrát do mesiaca neotvorené - takýto je stav jediného mestského
ihriska v Stupave. So iadosou o preverenie bezpeènosti a hygieny
ihriska u rodièia malých detí oslovili prísluné tátne orgány. Prosím
polite túto správu kompetentným, tým, ktorí za stav jediného detského ihriska v Stupave zodpovedajú."
Mestské detské ihrisko je v správe Mestského podniku technických
sluieb Stupava, opýtali sme sa riadite¾a Justína Mitinu, aké opatrenia prijal k náprave súèasného stavu ihriska.
J. Mitina: Areál ihriska je dnes u pokosený, opravili sme vytrhnuté
schody, vymenili sedaèky na hojdaèkách. Zamestnanci náho podniku minimálne jedenkrát do týdòa vysýpajú odpadové koe.
Zabezpeèili sme aj výmenu piesku v pieskoviskách, boli tam navezené tyri kontajnery piesku. Oplotenie je evidentne pokodené zo
strany susedného areálu materskej koly. Znamená to, e tam sa
pravdepodobne zdrujú iní, ktorým ako preletí lopta na ihrisko neváhajú znièi plot." Otváranie ihriska zabezpeèuje mestská polícia. V prípade, e by neolo otvorené, èo sa môe sta aj tým, e slúiaci policajti rieia nejaký závanejí problém, staèí zavola - èíslo je uvedené
na informaènej tabuli. Ak volá ihrisko o pomoc, tak mu teda
pomôme. Oslovil som mladých ¾udí v zdruení Pour art, osobne
Ivana Klasa, tudenta architektúry, aby navrhol výtvarné rieenie
oplotenia detského ihriska. Urèite teraz nevyzerá a tak príjemne a esteticky, aby sme mohli by hrdí na tento stav. Moju výzvu prijal a dúfam, e nájdeme podporu a pochopenie aj pre realizáciu návrhu
a spoloène urobíme nieèo pre krajiu Stupavu.
Pavel Slezák
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V centre Stupavy prenajmeme
nebytový priestor asi 50m
tvorcových, pozostávajúci
z jednej miestnosti, chodby,
kuchyòky a sprchovacieho kúta
s WC. Podrobnejie info na
0903 860 235.

Prenájom kancelárskych priestorov
na Hlavnej ul. v Stupave
u od 22 m2

tel: 0902 16 00 19

rôzne

Prvomájové oslavy
Stupava - 1. máj - "Sviatok práce" sme tento rok oslávili zaujímavým
spôsobom. Miestom konania osláv sa stal Sedliacky dvor pri Kultúrnom dome. Práve zaujímavým bol program, ktorý MKIC pre obèanov pripravilo. U od 14:00 hod. zaèal svoju show CIRKUS OBROV.
Deti (i starí) s nadením pozorovali ako principál krotí elmy, alebo
ako baletka tancuje. Umenie krotenia divých zvierat, èi vlastné baletné umenie si mohli vyskúa aj deti samé. Program pokraèoval vys-

vïakou prihovorili riadite¾ MKIC p. Slezák a viceprimátor Ing. ¼. iak,
ktorí ich po svojich slávnostným príhovoroch obdarovali kvietkom.
A nejednej z nich sa náhle skotú¾ala po líci slzièka astia.
-hel-

Koncert a tanec
túpením známej country skupiny Arion. Dychová hudba Májovanka
svojím spevom poteila najmä stariu generáciu spoluobèanov. Akordy z gitár a spev skupiny Arion pokraèoval od 18:00 hod. a rozprúdil
krv v ilách vetkým prítomným. Záitkom pre vetkých bolo aj vystúpenie speváckeho zboru "Poupata" pod taktovkou Pavka Korèagina,
ktorí k nám zavítali a z ïalekých ruských zem¾aniek. Len pre zaujímavos, Poupátami nazval vïaène pán riadite¾ MKIC speváèky zo stupavského zboru Nevädza. Sprievodným prvomájovým podujatím bol aj
futbalový zápas na tadióne TJ Tatran Stupava, kde hrali Starí páni
Internacionáli a Stupavskí hádzanári. Program bol pestrý, poèasie nás
nesklamalo. Len koda, e 1. máj nie je kadý deò.
-hel-

Stupava - Ôsmy deò v mesiaci máj sa pri KD niesol v znamení hudby
a tanca. Taneènú show pripravilo MKIC v spolupráci so stupavskými
taneènými formáciami Devil´s (moderný tanec) a Eliah (írske tance).
V programe vystúpili i iaci taneèného odboru ZU Stupava, pod
vedením Dagmar Surovièovej. Sprievodným podujatím bol koncert
gitarového dua WHY NOT? z Bratislavy, ktoré hralo známe, pre niekoho i menej známe piesne slovenských a èeských interpretov. Vedúcim
taneèných formácií patrí nae poïakovanie za to, e rozvíjajú cit pre
taneèné umenie nielen u svojich najmeních zverencov, ale aj v nás
vetkých.
-hel-

Deò matiek v Stupave
Stupava - Ani tento rok sme nezabudli na tradièné oslavy pri príleitosti Dòa matiek. Druhá májová nede¾a bola peciálnym dòom. Dòom
venovaným naim mamièkám a starým mamám. Je to deò výnimoèný, kedy sa búrajú vetky bariéry, zasypávajú sa vetky priepasti vo
vzahu matka - diea a vzýva sa vïaka, úsmev, èi nený dotyk.
V Sedliackom dome pri KD sa uskutoènil koncert dua Otto a Sylvia
(Kollmannoví) z Marianky. Spevákom sa podarilo vyèari úsmev na
tvárach nielen matkám, ale aj ich ratolestiam, ktoré v hojnom poète
pod¾ahli tónom a zaplnili taneèný parket. Mamièkám sa s vrúcnou

Podujatia v Stupave
31. 5. - 14:00 DEÒ DETÍ
MKIC Stupava v spolupráci s taneènou skupinou Eliah pripravuje
súano-zábavné popoludnie pre deti v amfiteátri Borník spojené
s vystúpením taneèných skupín Eliah, Devils a skupiny historického
ermu. Pre deti je pripravené divadelné predstavenie Ako vodníkovi
vyhorel rybník. V areáli mestského detského ihriska sa od 14.00 hod
pre detièky do es rokov koná divadelné predstavenie O Jankovi
a Marienke - Medovníkový domèek, podujatie pokraèuje programom MC Fifidlo. Vstup je vo¾ný.

13. 6. - 17:00 HISTÓRIA STUPAVY VO FOTOGRAFII V PRVEJ
POLOVICI 20. STOROÈIA (vernisá)
OZ Abbellimento pre vás pripravuje výstavu historických fotografií zo
ivota Stupavèanov. Historické fotografie a iné dokumenty budú vystavené vo Výstavnej sieni Kultúrneho domu. Výstava potrvá do 29.
júna.
21. 6. - 16:00 STUPAVSKÁ KRÍDLOVKA
MKIC Stupava pod zátitou Malokarpatského osvetového strediska
v Modre a Bratislavského samosprávneho kraja pripravuje regionálnu prehliadku dychových hudieb "Stupavská krídlovka". Podujatie sa
uskutoèní v areáli Sedliackeho dvora.

Vyplòme prázdne miesta

Ma¾uje? Fotí? Píe? (...?) Obèianske zdruenie Pour Art vypisuje súbeh prác na
tému "Stupava oèami...". Cie¾om tejto akcie je ukáza Stupavu iným uhlom poh¾adu
a ponúknu tak priestor na prezentáciu kadému, kto o to stojí. Vetky diela budú vystavené na netradièných miestach náho mesta.
Ak sa chce zapoji, práce mono posiela na adresu Obèianske zdruenie Pour Art,
Hlavná 68, 900 31 Stupava, alebo na elektronickú adresu stupavaocami@pourart.sk
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www.pourart.sk, info@pourart.sk
Sponzor
akcie:

rôzne

Kurz keramiky pre dospelých
16. a 23. mája, 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 16.mája a 23.mája, 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 13.mája. 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 rodièov s demi

17. a 24.mája, 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 17. a 24.mája (sobota), od 13:00 do 15:00
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
13.mája 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

Poïme spolu vyèisti park!
24.5.2008-sobota
Stretneme sa pri rybníku v Zámockom parku o 10:00.
Zapoji sa môe kadý Stupavèan v kadom veku.
Plastové vrecia, rukavice a kontajnery na vyzbierané odpadky
budú pripravené, take si so sebou netreba niè nosi, iba dobrú
náladu a chu urobi nieèo pre nae okolie!

v spolupráci s mestom Stupava
Bliie informácie na tel.è.: 0903 394 996, 0911 472 514
envirosvet@gmail.com

Divadielko vo Fifidle
"Divadlo" - druh umenia, cie¾om ktorého je tvorba obrazu, ktorý odráa skutoènos prostredníctvom konania postáv. Výsledkom tvorivej
èinnosti herca alebo hereckého kolektívu je predstavenie, ktoré spája
literárnu, hereckú, výtvarnú, hudobnú a umeleckú zloku. Urèujúcim
momentom divadla je priamy kontakt herca s divákom. Divadlo plní
okrem estetickej funkcie aj funkciu výchovnú, etickú, zábavnú, vzdelávaciu.
..........no preèo by sme my, stupavské mamy, nedopriali naim deom
takú príjemnú formu vzdelávania?
A tak sme na sobotu, 26.4. pozvali do Kultúrneho domu "Divadlo
oproti". Veronika Koøínková a Adriana Gerièová predviedli deom
úasné predstavenie, v ktorom spolu s demi a bábkovými zvieratkami postupne zisovali Ako si slony umývajú zuby.
Deti sa s nadením im vlastným zapájali do rozhovorov, tvorby scény
a skúali aj hýba bábkami. Na 45 minút sa z nich stali diváci, herci,
taneèníci aj speváci. Hereèky ich prirodzeným a hravým spôsobom
vtiahli do deja, zapojili do rozmý¾ania a h¾adania odpovedí, dovolili
im vymý¾a, tvori, zahra sa a spieva na plné hrdlo. Pesnièka to bola
chyt¾avá, nejedna mama si ju pospevovala s nimi.
Poznáte príjemnejí spôsob ako vysvetli deom význam pravidelnej
ústnej hygieny?
Divadielko bolo príjemným a veselým záitkom pre vetkých zúèastnených.
Petra Gubková

Program na mesiac jún 2008

- Kadý pondelok o 11,00 hod. - Buï fit s fifidlom - cvièenie na fit
loptách s demi, je potrebné sa nahlási
- Kadý pondelok o 18,30 hod. - Joga
- Kadý utorok o 18,30 hod. - Cvièenie pre maminky,
vhodné aj pre tehu¾ky
- Kadý tvrtok o 16,00 hod. - ¼udové tance pre kôlkárov
2. 6. 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
9. 6. o 16,00 hod. - Podporná skupina dojèiacich matiek,
stretnutie dojèiacich matiek aj èakateliek
5. 6. o 17,30 hod. - Ela a Hop
vstupné 20,- sk/ os.
21. 6. o 16,00 hod. - Sobotné popoludnie - ovocné aláty
23. 6. o 16,00 hod. - Ma¾ba na hrnèeky - tvorivé dielne
pre rodièov s demi
Kontakt: MC Fifidlo MKIC Stupava - boèný vchod,
0905 152 722, 0903 677 372,
www.fifidlo.sk, mcfifidlo@zoznam.sk

Klub Kaktusárov NOBILIS
a Botanická záhrada UK v Bratislave
Vás srdeène pozývajú na XIV. Bratislavské sympózium

KAKTUSÁRSKA JAR 2008
6.6 a 8.6. 2008.
Miesto konania Botanická záhrada UK Bratislava
a prednákové priestory Prírodovedeckej fakulty UK
Bratislava
Doprava Elektrièkou è. 1, 4, 5, 9, 12 alebo autobus
(smer Karlova Ves)
Úèastnícky poplatok 100,- (pri prezentácii)
Prípadné dotazy na tel.: 0905/935 490
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Turnaj vo Ve¾kých Ú¾anoch

V sobotu 12. 4. 2008 sa konal Medzinárodný mládenícky turnaj
v stolnom tenise vo Ve¾kých Ú¾anoch. Stretli sa tu hráèi zo Slovenska,
Èeska, Rakúska a Maïarska. Nae mesto, Stupavu, reprezentovali
traja hráèi, iaci Základnej koly v Stupave. Boli to Jozef Kahánek, ml.,
Matú Ragas a Kristián Fier. Turnaja sa zúèastnilo 50 hráèov v troch
vekových kategóriách, od 10 - 12, 12 - 15 a 15 - 20 rokov. Nai reprezentanti sa zúèastnili najmladej vekovej skupiny, kde bolo 11 hráèov
rozdelených do troch skupín. Z kadej skupiny postúpili do ïalej fázy turnaja prví dvaja. Z naich postúpili Ragas a Fier, po odohratí ïalích zápasov sme sa teili z celkového 3. miesta Matúa Ragasa.
Jozef Kahánek, PST Stupava

Medzinárodný stolnotenisový turnaj v Angerne

V Angerne sa 26. 4. 2008 konal III. medzinárodný turnaj v stolnom tenise. Turnaja sa zúèastnili chlapci aj
dievèatá tyroch vekových kategórií do 18 rokov.
Zastúpené bolo Rakúsko, Slovensko, Èesko, Maïarsko. Nai dvaja hráèi Jozef Kahánek, ml. a Kristián
Fier patrili do najmladej kategórie, tzv. - minis.

Deò matiek v Pastoraènom centre

Tohtoroèný májový mesiac sa nesie nielen v znamení mariánskej úcty,
ale je bohatý na viaceré slávnosti v Katolíckej cirkvi a aj v naej farnosti. A tak sme ho zaèali tým, e v nede¾u 4. mája 2008, troku v predstihu, prijali pozvanie Farského úradu a Katolíckej jednoty do Pastoraèného centra stupavské mladé mamièky, starie mamièky, babky
a starenky.
Vdp. farár F. Mikula v privítacom príhovore vyzdvihol osobnos Panny
Márie ako naej duchovnej Matky i osobnos matiek a ien opatrujúcich ivot. Väèinou a v dospelosti si èlovek uvedomí, e matkina
láska je dar, ktorý prináa odvahu, dodáva istotu a videnie sveta z tej
lepej stránky.
V programe vystúpil enský spevácky zbor Nevädza pod vedením p.
Nezníkovej. Koncert krásnych piesní, ktoré sa prihovárali srdcu svojou dojemnosou, sa stretol s obdivom a uznaním vetkých prítomných. Èlenky súboru prili napriek tomu, e mali za sebou obdobie
nároèné na prípravu a na predchádzajúci bohatý program. Ïakujeme
im za obetavos a ochotu potei nás aj v toto nede¾né popoludnie.
Nech ich za to Pán Boh odmení.
O ïa¾í kultivovaný program sa prièinili svojím vystúpením deti zo súboru Stupaváèik pri Farskom úrade pod vedením Martina Tomkovièa.
Peknými hudobnými výstupmi pripomenuli niektorým starím ich hudobné zaèiatky a preto vieme oceni ich námahu. Takisto im patrí ná
obdiv a vïaka.
Na záver programu sa po prvýkrát v Pastoraènom centre predstavili
detièky z Materského centra Fifidlo s pani Mgr. Dankou K¾uèárovou.
Ich detské ¾udové tanèeky vyvolali úsmev i dojatie. Krají záver si pri
takomto podujatí ani nemono predstavi.
Popri peknom programe a milom slove dobre padlo obèerstvenie, za
ktoré patrí poïakovanie Retaurácii Stupava p. Minarovièovej a èlenkám Jednoty, ktoré napiekli výborné zákusky a predviedli sa svojim
cukrárskym umením.
KJS, poboèka Stupava

Výsledky hráèov v skupinách:
Kahánek - Lepe (V. U¾any) 0 : 3, Fier - Rusnák (Lozorno) 0 : 3
Kahánek - Trubaè (Lanhot) 0 : 3, Fier - Ciprys (Lanhot) 0 : 3
Kahánek - Alexander (Angern) 3 : 0, Fier - Hufnagl (Angern) 3 : 0
Nai hráèi do ïalích bojov u nepostúpili. Kadú skúsenos, ktorú
získame si ceníme.
PST - Stupava, Jozef Kahánek
MS SÈK I. a II. pozývajú, /hlavne privítajú mláde od 18 rokov/ na
odber krvi, ktorý sa uskutoèní 27. mája 2008 od 7,30 do 10,30
hod. v klube Pohoda na Hlavnej ulici v Stupave.
Vilma Vígerová a O¾ga Filípková

MS - SÈK II. - Stupava organizuje

Dovolenkový pobytový zájazd M A K A R S K A v dòoch od 15.8. 24.8.2008. Cena je 9.500,-- Sk., Penzión MARIO
V cene je zahrnuté: 7x - ubytovanie v penzióne Mario, 7x - polpenzia
- raòajky bufet, veèera výber z 3 jedál, Doprava LUX BUS, Kúpe¾ný
poplatok, CK poistenie. Prihlási sa môete u p.Vigerovej, ktorá Vám
poskytne aj bliie informácie. Tel.: 02/6593 6649, mobil: 0907 161
531.

MS - SÈK II. - oslavovala

Dòa 4.5.2008 sa zúèastnili v Brezovej pod Bradlom osláv, kde si pripomenuli 89. výroèie od smrti Milana Rastislava tefánika a dòa 10.5.
sa zúèastnili osláv 160. výroèia iadosti slovenského národa v Liptovskom Mikulái.
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Oslavy 63. výroèia
oslobodenia Stupavy

Spoloèenská kronika
Narodili sa:
Jakub Jáno
Vanessa Mitická
Dominika Krajèírová
David Jáno
Oliver Franz
Martin Samson
Aneka Stránska
Nicolas Martin Pavlaèiè
Samuel Haraslín
Christian Pohl
Zosobáili sa:
Luká Pavlíèek - Martina Sanitríková
Pavol Mukát - Martina Navrátilová
¼ubo Slovák - Anna Nemcová
Peter Vojèík - Daniela Cichá
Martin Hurban - Renáta Kubovièová

Základná organizácia Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov, na svojej èlenskej schôdzi hodnotila oslavy 63. výroèia oslobodenia Stupavy pri pamätníkoch "Kvet vïaky" pred Mestským kultúrnym a informaèným centrom a pri pamätníku padlých sovietskych vojakov na Obore.
I keï bolo ve¾mi chladné veterné poèasie na oslavách sa zúèastnili
nai èlenovia pod¾a svojich zdravotných moností. V naej organizácii sú vetko ¾udia skôr narodený - dôchocovského veku a za úèas
im patrí vïaka.
Po skonèení oficiálnych pietnych aktov vetkých zúèastnených èlenov základných organizácii pozvala firma Chaer v spolupráci s expresom Luci-Jana (ved¾a zmrzliny p. Drahoovej) na milé posedenia
spojené s obèerstvením, za èo im naa Základná organizácia uprimne ïakuje. Pri tomto posedení v drunej besede si nai èlenovia spomínali na útrapy II. Svetovej vojny, na boje pri oslobodzovaní Stupavy kde bolo civilné obyvate¾stvo schované v úkrytoch ako vítali Stupavèania sovietskych vojakov a tie kpt. Jozefa Brunovského, toho
èasu generála vo výslube, rodáka z Lozorna a Antona Nièa obèana
Stupavy a taktie obèana Stupavy p. Obadala, ktorý pri stavbe pontónového mostu cez rieku Moravu zahynul.
Je smutné, aj napriek tomu, e dátum a èas osláv oslobodenia 63.
výroèia Stupavy bol oznámený miestnym rozhlasom, nezúèastnili sa
ani tento rok tejto významnej mestskej udalosti iadny zástupca
Základnej koly kpt. Jána Nálepku v Stupave ani iadne kolopovinné deti, resp. mláde. Preto by sme chceli vyzva vedenie koly, aby
sa nad týmto zamyslela, nako¾ko sa okrem naich èlenov a zástupcov
mesta Stupavy a Mestského kultúrneho a informaèného centra zúèastnili a poloili kytice vïaky pri pamätníkoch aj zástupcovia iných
základných organizácií, ako Èerveného kría I. a II., KSS, Klub Pohoda a pod.
Teíme sa na budúcoroèné oslavy a u teraz pozývame vetkých
obyvate¾ov Stupavy na ïalie významné spomienkové slávnosti súvisiace s národnooslobodzovacím bojom II. Svetovej vojny.

Roman Zúbor - Katarína Abothová
Roman Cabadaj - Darina Nemcová
Ing. Pavol Èavojský - Michaela
Béberová
Opustili nás:
Ján Salay /1953/
Viliam Hrnko /1938/
Margita Blaíèková /1925/
Mária Javorská /1921/
Emil Mackoviè /1922/
Emília Fatiková /1923/
Ing.Ján Bele /1947/

Poïakovanie

Úprimne ïakujem vetkým, ktorí sa prili rozlúèi s mojím
manelom, Ing. Jánom Beleom, a svojimi kvetinovými darmi a slovami sústrasti vyjadrili hlbokú a úprimnú ¾útos nad jeho odchodom.
Smútiaca manelka s rodinou
Osobitné poïakovanie patrí p.dekanovi Felixovi Mikulovi, p. Pavlovi
Slezákovi, p. Ing. ¼ubomírovi iakovi, p. ¼ubici Havranovej, p.
Justínovi Mitinovi, spolupracovníkom, poslancom a vetkým, ktorí
sa zaslúili o dôstojnú rozlúèku s mojím manelom.
Ve¾mi pekne ïakujeme, Hana Beleová

Spomíname

So smútkom v srdci a s láskou si pripomíname
prvé výroèie od poslednej rozlúèky s naím milovaným manelom, otcom a starým otcom pánom
tefanom Slezákom, ktorý nás opustil 30. apríla
2007. Ïakujeme vetkým, ktorí spolu s nami spomínajú na milovaného èloveka, ktorý nám ve¾mi
chýba.
manelka, synovia a dcéra s rodinami

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifaistických bojovníkov v Stupave

Riadková inzercia
l Predám èistokrvné tieniatka
labradora bez PP, len psov.
Cena dohodou. (v Stupave)
Tel. 0904 517 532
l Predám Toyotu Corolu 1,4,
èervená metalíza, rok výroby
1999, najazdené 109 tis. km ,
centrál, klíma, garáované, TK a
Emisná platí do 13/02/2010.
Cena 145 tis.
l Predám nábytkovú zostavu
obývacia izba, veiaková stena,
kuchynské stolièky, chladnièku s
mraznièkou, dvere, luster a
koberec do detskej izby. Volajte:
02/65 934 322, 0907 517 550,
0902 802 764l Predám demióny od 5 l do 50
l. Tel.: 0915 434 162
l Robíte oslavu-párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 7,-Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo
0910 257 902
l Predám úplne nový nemecký
elektrický písací stroj zn.
"OLLIVETI" Linea 101, alebo
vymením za rovnocenný písací
stroj "slovenský" - mechanický,
rovnakej kvality! Cena dohodou.
Tel. 02/65 935 780 v Stupave.

Spomíname
Dòa 25.5.2008 uplynie 10 rokov, èo nás navdy
opustila vo veku nedoitých 17 rokov naa milovaná dcéra a sestra Zuzana Antalová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomíname

V mesiaci máj 2008 uplynie 10 rokov, kedy nás
opustil otec, dedko, dlhoroèný kolník stupavskej
koly Pavel Huk.
Rovnako bude tomu 23 rokov, èo sme k miestu
posledného odpoèinku odprevadili nau mamu,
babku Aneku Hukovú.
V tichej spomienke
Syn Pavol a ostatní súrodenci s rodinami

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.

19

l Lacno predám 16 ks "U" profil,
60x30x3 v dåkach 210 cm,
v Stupave. Tel.: 02/65 934 510
l Predám nový strený nosiè na
auto Ford Mondeo, z¾ava 60%
/cca 2.000,-- Sk/
v Stupave. Tel.: 0908 564 303
l Predám 6-uflíkovú mraznièku
250 l zn, Gorenje za 800,-- Sk.
Treba ju opravi, stav dobrý,
v Stupave. Tel.: 02/65 934 510
l Do TPP prijmeme èaníèku do
kaviarne v centre Bratislavy. Info
na è.t. 0905 498 793.
l H¾adáme manelský pár,
najlepie vitálnych dôchodcov z
okolia Malaciek alebo Stupavy,
na správcovstvo rodinného
domu v Borinke. Jedná sa o
bené
správcovské
práce,
údrbu vonkajieho aj vnútorného priestoru - upratovanie,
údrba okolia s ve¾kou okrasnou
záhradou. Tel.: 0915 912 583,
alebo 02/45 524 031
l Predám kodu Felíciu
1,3MPi, 50kW, r.v. 2000, ané
zar., zimné pneu, rádio. Cena
dohodou.
Tel.: 0905 720 200

