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Na otvorení výstavy Slovakiatour sa s predsedom BSK Vladimírom
Bajanom stretli primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele a starosta Záhorskej Bystrice Vladimír Kuboviè

NEPREDAJNÉ

Trojkrá¾ovým koncertom vo farskom kostole privítali nový rok enský
spevácky zbor Nevädza zo Stupavy a muský spevokol Männergesangverein z Marcheggu

Novozvolení èlenovia mestského zastupite¾stva v Stupave zloili s¾ub poslanca dòa 20. decembra 2006. Z¾ava doprava: Gustáv Bele,
Ing. Jozef Ukropec, Frantiek Lachkoviè, Ing. Peter Mazúr, Andrea Foltínová, Ing. ¼ubomír iak, Jarmila Hornová, Branislav Ondru,
RNDr.Darina Nemcová, PaeDr. Milan Grambièka, Miroslav Foltín, MVDr. Robert Kazarka. Trinástym èlenom zastupite¾stva je Ján Borák,
ktorý na fotografii chýba.

z obcí

editoriál

Zaèína nový rok. Nielen tým prvým
januárom, ale úplne novým kalendárom.
Dokonca sa to rýmuje. Kadý nový rok zaèíname s ve¾kými predsavzatiami, ktoré sú
vdy väèie ne nae skutoèné sily
a monosti. Je to tak preto, e máme ve¾kú
odvahu a nadenie zmeni seba a skoro
aj celý svet. Je to jednoducho v nás, e
túime zmeni to, èo ijeme. Nemusí to by
práve tá najhoria mizéria ivota, ale vdy je
to aspoò minimum naej vnútornej nespokojnosti, s ktorou stále zápasíme. Môe to by
záväzok zaèínajúci pri rozhodnutí skoncova
s fajèením a konèiaci pri radikálnej zmene
spôsobu ivota. Motivácia je rôzna, keby
sa zdala akoko¾vek sebecká, vdy je aspoò
troku pozitívna, lebo nikto z nás sa nechce
meni k horiemu, kadý z nás myslí na
svoje dobro. A keï sa tak postretajú vetky
túobne oèakávané dobrá, môe to dopadnú aj nie ve¾mi dobre. Na nae astieneastie ete tu pôsobí sila vôle. Napokon
ona rozhodne, èo sa presadí a èo zostane
len vysloveným prianím a roztopí sa ako
prvý, èi posledný sneh. Aj keï sa sneh roztopí dá aspoò ancu novému ivotu. A tak
keï sa pozrieme jasným zrakom na plynutie
èasu a náho ivota zistíme, e aj tie boie
mlyny predsa len melú, aj máme poèka
a oddýchnu si, lebo niè sa tak horúce neje
ako sa uvarí a tie je zbytoèné plaka nad
rozliatym mliekom. Niè múdrejie sme
nevymysleli, lebo vetko, èo sa deje u niekto okomentoval a musíme len prizna, e má
pravdu. V èom teda spoèíva zmysel tých
naich predsavzatí? Má to nejaký zmysel?
Má ten prvý januárový deò, ako medzník,
èi nový tart opodstatnenie?
Nie je to len reklamný trik
a dobre premyslený ah na bránu?
Kadá cesta má svoje mí¾niky. Aj tá naa pú
potrebuje mierku, aby sme vedeli, ko¾ko
sme toho preli, aby sme sa vedeli zastavi
a odpoèinuli si. Aby sme sa zamysleli. Sami
seba sa opýtali, èi ete vieme odkia¾ ideme
a kam sa to chceme dosta. ¼udský ivot je
taká krehká nádoba. V nej sa odohrávajú
aj tie najstranejie búrky a zemetrasenia
a predsa len èaká na poslednú kvapku.
Obyèajnú kvapku, mono nepostrehnute¾nú
okom, mono niè nevái, mono je úplne
nevinná a predsa keï príde a pridá sa,
rozhodne o vetkom. Nevieme, kedy nám
prikvapká, je dobre maskovaná, skoro
nevinná, neohlasuje sa, neprichádza ako
tsunami, nemá svoj presne urèený èas,
ale keï príde, rozhodne o vetkom. Ukazuje
nám, e nie ve¾ké vlny, nie ve¾ké zemetrasenia a ve¾ké výhry, èi prehry sú rozhodujúce,
ale nebadané posledné kvapky zmenia
¾udský ivot. Nevyzývam vás k opatrnosti,
len k rozumnej bdelosti. Pozorne sledujme
kadú kvapku, kadý krok, aby nebol tým
povestným pohybom motýlich krídiel, ktoré
spôsobia katastrofu. Nebojme sa vykroèi,
lebo nám iné nezostáva, to je ná údel. Len
si dávajme pozor, aby sme neublíili, aby
sme nepoliapali, aby sme neodvrhli, lebo
vetko, èo rozdáme sa nám vráti.
A k zákonu zachovania hmoty a energie by
sa mal prida ete zákon zachovania rozdávania. Rozdávajme len dobré, aby sme to
schytali bez ve¾kých treskov...

Preèo kolská komisia?

Na prvom rokovaní novozvoleného mestského zastupite¾stva predloil primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele návrh na zriadenie komisie pri mestskom zastupite¾stve, ktorá by vo svojej
agende mala problematiku kolstva. Návrh sa nestretol s porozumením väèiny poslancov
a bol schválený a na mimoriadnom zasadnutí 18.1.2006. Jedná sa o novú komisiu, ktorá
doteraz neexistovala, problematika stupavských kôl a kolských zariadení sa rieila v rámci
ve¾mi iroko zameranej sociálnej komisie. Primátor reagoval na skutoènos, e z roka na rok
sa na samosprávu presúvajú kompetencie z oblasti kolstva a tie argumentoval tým, e
rozpoèet kôl a kolských zariadení predstavuje cca 40 mil. Sk, èo je len o nieèo menej ako
prevádzkový rozpoèet mesta. Nejde len o financie, ale o vplyv samosprávy na rozvoj regionálneho kolstva, ktoré priamo spadá do kompetencií a najmä zodpovednosti mesta.
Skutoènos, e tento systém funguje a fungoval aj bez vplyvu mesta ete neznamená, e je
vetko v poriadku. V budúcom plánovacom období EÚ, rozpoète na roky 2007-2013, sa
predpokladá výrazná podpora infratruktúry vzdelávania, to nie sú len príleitosti, ale to sú
najmä záväzky a súlad koncepcií rozvoja kolstva a tu je dôleité a rozhodujúce slovo samosprávy. Dôleité je aj to, aby sa mesto zaoberalo problematikou kolstva, pretoe nestaèia
len deklarácie a volebné s¾uby, ako sa budeme zaobera demi a mládeou. To je síce pekné,
ale pred vetkými stojí kus práce a nemálo problémov, s ktorými sa kolstvo v Stupave borí.
Nemusia to by len záleitosti prevádzky kolských budov, ale ide aj o kvalitatívny posun a
ponuku na úrovni súèasných poiadaviek rodièov na úroveò týchto vzdelávacích intitúcií,
ktorých zriaïovate¾om je mesto Stupava. Stojí za zamyslenie otázka, akým spôsobom mesto
vstupuje do tejto problematiky, je to azda len na úrovni ekonomických ukazovate¾ov alebo sa
touto dôleitou oblasou mesto zaoberá aj hlbie? Vstupuje mesto do problematiky kolstva
aktívne alebo je to len pre odborníkov a predpokladá sa, e to funguje dobre? Sú to nové
skutoènosti, ale aj ve¾ké príleitosti pre budovanie lokálpatriotizmu, pre vnímanie Stupavy,
ako domova, miesta, kde sa mladá generácia narodila. To je ve¾mi dôleité, pretoe od
rozhodnutí tejto a budúcich generácií naich detí závisí aj rozvoj náho mesta. Je dôleité,
aby sme ten pocit spolupatriènosti vtepili naim deom aspoò do podvedomia, lebo oni raz
dozrejú a naou ve¾kou výhrou bude, ak sa vzdelaní a svetom skúsení ¾udia, nae deti, sem
vrátia, a budú myslie a pracova pre svoje rodné mesto. Preto musíme venova maximálnu
pozornos vzdelávaniu a naim kolám, to je naa budúcnos a kadé pochybenie a
zaváhanie sa nám raz nepríjemne zúroèí. Ak by mesto malo ma otvorenú náruè pre nieèo
dôleité, tak nech je to kolstvo, neetrime, neváhajme a nebuïme malicherní. Vetko, èo
urobíme pre nae deti dnes budeme zbera o pár rokov. A keï budeme prekvapení u bude
neskoro, aby sme sa pýtali, kde sme urobili chybu...
-ps-

Sociálna politika nielen pred vo¾bami
Stupava - Máme po vo¾bách. Starostlivos
o obèana bola vo volebných programoch
a s¾uboch skloòovaná vo vetkých pádoch.
Pochopite¾ne, práve táto oblas je obèanovi
najbliia. Prieskum verejnej mienky prostredníctvom dotazníka napokon ukázal, e
obèania sú s touto oblasou ivota náho
mesta najmenej spokojní. Je zaujímavé, e
takýto názor vyjadrili vetky vekové kategórie
a to rôznym spôsobom, èi u písomne alebo
prostredníctvom internetu. To znamená, e
za slabú ju povaujú alebo tak vnímajú aj
skupiny obyvate¾ov, ktoré nie sú odkázané na
pomoc. V minulom období sa tie ve¾a nas¾ubovalo, napríklad, e sa vybuduje dom sociálnych sluieb. Zostalo len pri s¾uboch.
Respektíve sa vybudoval nový priestor pre
klub dôchodcov, ale na ten sa získali peniaze
z predaja bývaleho klubu na Kúpe¾nej ulici
(predal sa za 1,6 mil Sk). Nedá sa vak sociálna politika mesta zúi len na urèitú skupinu obyvate¾ov. Dnes sa obmedzuje na seniorov - rozvoz stravy, príplatok na stravovanie (odstupòovaný pod¾a výky penzie)
a podporu èinnosti klubu seniorov Pohoda.
Ostatné aktivity mesta sú menej výrazné,
mono nie sú tak vidite¾né, ale sociálna komisia rieila len iadosti o finanèný príspevok
pre ¾udí v núdzi. Pritom sociálna politika predstavuje ve¾mi iroké spektrum nástrojov,
ktorými môe samospráva pomáha svojim
obèanom. Mnohé potreby sú akoby skryté,
pretoe zaostáva ich vyh¾adávanie. Je tu ve¾ká skupina detí, ktoré ijú v akých sociál-2-

nych podmienkach, sú tu mnohodetné rodiny, osamelé matky s demi, ¾udia s telesným
handicapom, osamelí ¾udia v dôchodkovom
veku, vdovy, polosiroty a podobne. Sú tu aj
bezdomovci, ktorých vnímame ako súèas
koloritu mesta, s tým, e nejako u len preijú, sú tu drogovo závislí mladí ¾udia bez
akejko¾vek perspektívy. Je toho skutoène
dos, èo by malo stá za pozornos. Pochopite¾ne, e mesto nemôe "spasi celý svet",
mesto vak môe urobi aspoò to¾ko, e sa
bude zaujíma o problémy ¾udí, ktorí sa dostali na pokraj spoloènosti alebo nad priepas
svojich moností a h¾adajú východisko
a hlavne pomoc. Na druhej strane sú tu aj
zdruenia, ktoré majú vo svojom poslaní rieenie problémov práve tejto cie¾ovej skupiny
a snaia sa týmto ¾uïom pomáha. Oni vedia
najlepie o ich problémoch a mono aj
o spôsobe, ako im pomôc, èo im chýba sú
práve prostriedky a monosti problémy riei.
Tu sa ukazuje ako východisko zaèa a rozvíja
komunikáciu samosprávy s týmito spolkami,
aby spoloène h¾adali a najmä nali rieenia.
Stupava nebude prvá, ktorá nastúpi takúto
cestu, musí to by vak ve¾mi rýchlo, aby nebola posledná. I keï nezáleí na poradí, problém je tak závaný a akútny, e potrebuje
ve¾mi rýchlo nájs rieenie. To je dôleité nielen pre tých, ktorí pomoc potrebujú, ale aj pre
tých, ktorí ju môu poskytnú, aby si splnili
svoju povinnos.
-Pavel Slezák-

Riport

Prvé zasadnutie mestského zastupite¾stva
Stupava - V zmysle zákona o obecnom
zriadení a zákona o vo¾bách od orgánov samosprávy obcí primátor mesta
Ing. Ján Bele zvolal dòa 20. 12. 2006
slávnostné zasadnutie mestského zastupite¾stva. Okrem novozvolených poslancov boli pozvaní zástupcovia stupavských kôl, organizácií zriadených
mestom, prítomní boli aj predstavitelia
politických strán zastúpených v zastupite¾stve.
Prvé zasadnutie mestského zastupite¾stva, je to moment odovzdania a prevzatia "moci" sa uskutoènilo pod¾a
"Metodického návodu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky è. SVS202/2006/03716 z 29. novembra
2006".
Rokovanie mestského zastupite¾stva sa
riadilo nasledovným programom:
Otvorenie, Urèenie zapisovate¾a, Výsledky volieb do orgánov samosprávy
obcí, konaných 2. decembra 2006,
ktoré predniesol predseda mestskej
volebnej komisie, Zloenie s¾ubu novozvoleného primátora mesta, Zloenie
s¾ubu poslancov mestského zastupite¾stva, Príhovor novozvoleného primátora mesta, Vo¾ba návrhovej, volebnej
komisie a overovate¾ov zápisnice, Vo¾ba zástupcu primátora, Zriadenie mestskej rady a vo¾ba jej èlenov, zriadenie
komisií a vo¾ba ich predsedov - návrhy,
Urèenie a schválenie sobáiacich,
Schválenie platu primátora mesta,
Schválenie uznesenia a záver.
Pod¾a návrhu programu rokovanie
malo slávnostnú a pracovnú èas, na
prvom rokovaní sa rieili tie najdôleitejie problémy fungovania orgánov
samosprávy, tak aby úrad a mesto
mohli neruene fungova.
Predseda mestskej volebnej komisie
Michal Paulík oboznámil prítomných
o priebehu a výsledkoch komunálnych
volieb, konaných 2. decembra 2006.
Informoval, e vo¾by prebehli v zmysle
zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách
do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorích predpisov.
Za primátora mesta bol zvolený Ing.
Ján Bele s poètom platných získaných hlasov 1493. Z celkového poètu
platných hlasov 2691 to predstavuje
55,5 %.
Za poslancov Mestského zastupite¾stva Stupava boli v jednotlivých volebných okrskoch zvolení:
volebný okrsok è. 1 - MVDr. Robert
Kazarka s poètom hlasov 252, èo je
48,6 % z platných, hlasov v tomto
okrsku. RNDr. Darina Nemcová s poètom hlasov 164, èo je 31,6 % z platných hlasov v okrsku.
PaedDr. Milan Gramblièka s poètom
hlasov 162, èo je 31,2 % z platných
hlasov v okrsku.
volebný okrsok è. 2 - Ján Borák s poètom 113, èo je 40,8 % z platných hlasov v okrsku.
Miroslav Foltín s poètom hlasov 67, èo

ta Ing. Jána Belea zobralo na vedomie. Primátor mesta predstavil riadite¾ov príspevkových a rozpoètových organizácií mesta a týmto sa skonèila
slávnostná èas zasadnutia mestského
zastupite¾stva

je 24,2 % z platných hlasov v okrsku.
volebný okrsok è. 3 - Gustáv Bele
s poètom hlasov 198, èo je 44,3 %
z platných hlasov v okrsku.
Andrea Foltínová s poètom hlasov 177,
èo je 39,6 % z poètu platných hlasov v
okrsku.
volebný okrsok è. 4 - Frantiek Lachkoviè s poètom hlasov 134, èo je 35,2
z poètu platných hlasov v okrsku.
Jarmila Hornová s poètom hlasov 81,
èo je 21,3 % z platných hlasov v okrsku.
volebný okrsok è. 5 - Ing. Peter Mazúr
s poètom hlasov 221, èo je 45,8 %
z platných hlasov v okrsku.

Vo¾by orgánov mestského
zastupite¾stva
Primátor mesta navrhol, aby vo¾by jednotlivých orgánov mestského zastupite¾stva a jeho èlenov sa konali tajným
hlasovaním, návrh nebol schválený
o orgánoch zastupite¾stva sa hlasovalo
verejne.
V zmysle § 13b zákona SNR è. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorích predpisov, primátor mesta

predloil návrh na vo¾bu zástupca
primátora mesta. Zákon toto právo navrhova zástupcu dáva len primátori,
pretoe ide o jeho zástupcu, má teda
monos vybra si z poslancov a zastupite¾stvo má zase právo schváli
alebo neschváli jeho návrh, o návrhoch, ktoré by podali poslanci sa nehlasuje. Primátor na funkciu svojho zástupcu ako prvú navrhol RNDr. Darinu
Nemcovú, poslanci návrh neschválili.
Následne podal druhý návrh - navrhol
Ing. ¼ubomíra iaka, ani tento návrh
poslanci hlasovaním neschválili. Zástupca primátora mesta nebol zvolený.

Ing. Jozef Ukropec s poètom hlasov
184, èo je 38,1 % z platných hlasov
v okrsku.
volebný okrsok è. 6 - Branislav Ondru
s poètom hlasov 212, èo je 39,3 %
z platných hlasov v okrsku.
Ing. ¼ubomír iak s poètom hlasov
190, èo je 35,2 % z platných hlasov
v okrsku.
Pod¾a Rokovacieho poriadku Mestského zastupite¾stva Stupava novozvolený
primátor mesta Ing. Ján Bele zloil do
rúk najstarieho èlena doterajieho poslaneckého zboru p. Pavla Huka zákonom predpísaný s¾ub, ktorý potvrdil
svojim podpisom.
Potom novozvolený primátor mesta
Ing. Ján Bele preèítal znenie s¾ubu poslanca mestského zastupite¾stva. Poslanci svojimi podpismi pod text s¾ubu
zloili do rúk primátora mesta zákonom
predpísaný s¾ub.
Primátor mesta Ing. Ján Bele predniesol krátky príhovor. Poïakoval za vyjadrenú dôveru vo vo¾bách do orgánov
samosprávy obcí. Poprial novozvoleným poslancom ve¾a úspechov v práci.
Uviedol, e bude pokraèova v aktivitách zaèatých v minulom volebnom
období a bude sa riadi textom s¾ubu
primátora. Mestské zastupite¾stvo vystúpenie novozvoleného primátora mes-

Komisie mestského zastupite¾stva
Mestské zastupite¾stvo môe zriadi
svoje komisie, ktoré pracujú ako
poradný orgán a pomáhajú pri rieení
odborných a pecifických problémoch,
vyjadrujú sa k predkladaným materiálom a dokumentom, dávajú svoje stanoviská k nakladaniu s majetkom mesta, k rozpoètu, rieia podnety a návrhy
obèanov atï. Na èele komisie zastupite¾stvo volí zo svojich radov predsedu
(poslanca), ktorý navrhuje ïalích èlenov svojej komisie z radov poslancov a
obèanov mesta. V predchádzajúcom
období bolo zriadených sedem komisií.
Primátor vo svojom návrhu vychádzal
3

zo skúseností a z èinnosti týchto komisií, zásadne sa ich zameranie nezmenilo, upravili sa len názvy, aby lepie
vyjadrovali poslanie komisie. Primátor
mesta navrhol rozèlenenie komisie sociálnych potrieb, zdravotníctva, kolstva a portu na dve komisie a to na komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva
a verejného poriadku a komisiu kolstva, mládee a portu. Poslanci hlasovaním komisiu kolstva, mládee
a portu neschválili.
Na návrh primátora mesta mestské zastupite¾stvo zriadilo: pod¾a § 14 zák. è.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorích predpisov, mestskú
radu v poète 4 èlenov.
Pod¾a § 15 zák. è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov, komisie mestského zastupite¾stva: finanènú, majetkovú, dopravnú
a miestnych komunikácií, územného
plánovania a výstavby, ivotného prostredia, sociálnych vecí, zdravotníctva
a verejného poriadku, podnikate¾ských
èinností. Mestské zastupite¾stvo zvolilo
predsedov komisií mestského zastupite¾stva: finanènej - Ing. Jozefa Ukropca., majetkovej - Frantika Lachkovièa., dopravnej a miestnych komunikácií - PaedDr. Milana Gramblièku.,
územného plánovania a výstavby - Miroslava Foltína, ivotného prostredia Ing. ¼ubomíra iaka., sociálnych vecí,
zdravotníctva a verejného poriadku MVDr. Roberta Kazarku., podnikate¾ských èinností - Gustáva Belea.
Mestské zastupite¾stvo uloilo
predsedom komisií mestského zastupite¾stva predloi na nasledujúce
zasadnutie mestského zastupite¾stva
návrhy na èlenov zriadených komisií z
radov po-slancov a obyvate¾ov mesta.
Mestské zastupite¾stvo zvolilo èlenov
mestskej rady: Ing. Jozefa Ukropca SMER, MVDr. Roberta Kazarku - SDKÚ
- DS, Frantika Lachkovièa - NEKA.
tvrtým èlenom mestskej rady bude
zvolený zástupca primátora.
Mestské zastupite¾stvo poverilo výkonom funkcie sobáiaceho vo volebnom období rokov 2006 - 2010
poslancov mestského zastupite¾stva
MVDr. Roberta Kazarku, Ing. Petra
Mazúra.
Na základe zákona NR SR è. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorích predpisov
èlen návrhovej komisie MVDr. Robert
Kazarka predloil návrh platu primátora
mesta.
Mestské zastupite¾stvo schválilo plat
primátora mesta v minimálnej zákonnej výke, ktorú stanovuje zákon.
Po skonèení rokovania mestského zastupite¾stva sa konalo neformálne spoloèenské stretnutie.
(pod¾a materiálov msz)

Z obcí

Mimoriadne zasadnutie zastupite¾stva

Primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele zvolal mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupite¾stva, ktoré sa konalo vo tvrtok 18. januára. Návrh programu rokovania obsahoval nasledovné body: vo¾ba zástupcu
primátora, doplnenie poradných orgánov mesta, plán zasadnutí
mestskej rady a mestského zastupite¾stva na rok 2007, návrh uznesenia a záver. Primátor navrhol na funkciu zástupcu primátora Ing. ¼.
iaka, poslanci návrh neschválili. Mestské zastupite¾stvo zriadilo komisiu kolstva, mládee a portu a do funkcie predsedu zvolili poslanca Branislava Ondrua. Primátor navrhol, aby bola mestská rada doplnená o tvrtého èlena, pôvodne ním mal by zástupca primátora,
poslanci návrh neschválili, navrhli, aby sa definitívne tento problém
dorieil na riadnom zasadnutí mestského zastupite¾stva. Nerokovali
ani o pláne zasadnutí mestskej rady a mestského zastupite¾stva, nako¾ko materiál dostali poslanci a na rokovaní. Poslanci sa dohodli, e
zasadnutie mestskej rady sa bude kona 6. februára a riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva bude zvolané dòa 15. februára 2007,
kedy budú okrem iného doplnené komisie mestského zastupite¾stva
o ïalích èlenov.
-pod¾a msú-

Mesto Stupava a Mestské kultúrne
a informaèné centrum
pozývajú na

v sobotu 10. februára 2007 od 19.30 hod
vo ve¾kej sále Kultúrneho domu
Vstupné: 900 Sk
Predpredaj vstupeniek: kancelária KD,
rezervácia: 02/6593 4312
e-mail: info@msks-stupava.sk
V cene vstupenky: aperitív, teplá veèera výber z 3 druhov jedál (bufet),
bufet - bohatý výber studených jedál.
oznamujú, e na základe Rozhodnutia è.0083/2007/V, zo dòa 21.12.
2006, ktoré vydal "Úrad pre reguláciu sieových odvetví", v zmysle
zákona è.276/2001 z.z. a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è.658/2004 z.z. a v súlade s výnosom úradu è.3/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a èistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou, pre regulovaný subjekt Vodárne a kanalizácie mesta Stupava na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom /ide o èiastkový vodovod v Stupave na ul. Budovate¾skej, Bezruèovej a Zdravotníckej/ pre vetkých odberate¾ov = 19,81 Sk/m3
- pevná cena za odvedenie a èistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v meste Stupava pre vetkých producentov = 18,09 Sk/m3
Uvedené ceny sú bez DPH.
B. Fabián, riadite¾ podniku

MVDr. Robert Kazarka

Srdeène ïakujem vetkým volièom ktorí mi odovzdali svoj hlas,
ve¾mi ma teí prejavená dôvera.Verím,e spoloène s Vami ktorí
máte záujem o veci verejné dokáeme správnymi rozhodnutiami
pomôc mestu Stupava.
Do Nového roka 2007 prajem vetkým obyvate¾om Stupavy ve¾a
pevného zdravia, úspechov v osobnom aj pracovnom ivote.
Na záver ïakujem nielen za seba ale aj za vetkých poslancov za
SDKÚ-DS, ktorí sa uchádzali o vau dôveru /p.Foltín, p. Foltínová./

V tejto novej rubrike budeme uverejòova nápady, návrhy, podnety
naich èitate¾ov. Veríme, e nájdu odozvu u kompetentných, v naom
prípade medzi poslancami, urèite si ich vimne primátor, èi ïalí adresáti vaich - naich nápadov.
Seniori, obedujte, kde sa vám páèi...
"Podnikáme v oblasti verejného stravovania. Mesto v rámci svojho sociálneho programu prispieva na stravovanie dôchodcom jednému
stravovaciemu stredisku. Listom sme oslovili mestský úrad so iadosou, aby mesto prispievalo aj na stravu seniorom, ktorí sa stravujú
v naom zariadení. Chodia k nám, pretoe to majú bliie. Navrhli
sme, aby mesto v rámci príspevku na stravovanie vydalo svoje stravné lístky a tieto poskytovalo seniorom. Oni by sa mohli rozhodnú,
kde si ich uplatnia, pochopite¾ne, e mesto by muselo uzatvori zmluvy so vetkými podnikmi z oblasti stravovania, aby si ich mohli da
preplati. V èom spoèíva zmysel náho návrhu? Nu iba v tom, aby sa
aj seniori mohli rozhodnú a vybra si nielen z ponuky, ale aj z h¾adiska
dostupnosti sluieb, ktoré mesto podporuje."
-podnikate¾Grantová uzávierka: ¼udia pre stromy
Nadácia Ekopolis vyhlásila 2.roèník grantového programu ¼udia pre
stromy. Cie¾om programu je zvýi záujem ¾udí o svoje okolie a zlepi
ivotné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou.
O podporu do výky 80 tisíc korún na projekt, sa môu v otvorenej
súai uchádza mimovládne organizácie, skupiny obèanov, koly,
obce, mestá a príspevkové organizácie.
Uzávierka prijímania projektov je 1. marca 2007.*
Výsledkom 1. roèníka programu ¼udia pre stromy je 6504 vysadených stromov a kríkov, 19 zachránených vzácnych stromov a 19 obnovených zelených plôch kôl, kôlok, sídlisk èi iných verejných priestorov po celom Slovensku.
Program ¼udia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, vhodných drevín, ploné a vertikálne zazeleòovanie, ktoré zvyuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, oivenie
parkov, výsadbu zelene v okolí kôl, vo verejných záhradách a zve¾aïovanie zelených plôch. Kladie tie ve¾ký dôraz na aktívnu úèas ¾udí
- od prípravy projektu a po následnú starostlivos o vysadenú zeleò
a upravené plochy.

XIV. Mestský reprezentaèný ples

VaK mesta Stupava

Nápady

Hlavné kritériá pre výber projektov:
* miera zapojenia verejnosti
* praktická a finanèná úèas ïalích partnerov -- miestne
mimo-vládne organizácie, miestna samospráva a podnikatelia,
a pod.
* zaistenie následnej dlhodobejej starostlivosti o vysadenú zeleò
* vhodný výber drevín
* komplexnos rieenia -- konzultácie s architektom, záhradníkom
* vhodný výber lokality -- uprednostnené budú aktivity v oblastiach
s nedostatkom zelene, resp. v oblastiach s najviac zaaených
antropogénnou èinnosou
* viacnásobný efekt
* prínos k ekologickej stabilizácii územia
* estetická hodnota výsadby
Uzávierka, dåka trvania projektu:*
* Uzávierka grantového programu: 1. marca 2007
* Vyhlásenie výsledkov grantového programu: 20. marca 2007
* Predpokladané ukonèenie projektov: do konca novembra 2007
Viac info a formuláre
http://www.ekopolis.sk/?cat=ef3930d4f4366071428cdbc3319bcefe
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DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ v roku 2007 DO POZORNOSTI PODNIKATE¼OV!
Mestské zastupite¾stvo v Stupave na svojom zasadnutí dòa 14. 11.
2006 schválilo Veobecne záväzné nariadenie è.3/2006 o dani z nehnute¾ností na rok 2007. Výka sadzby dane z pozemkov, stavieb
a bytov sa nezmenila a zostáva v takej výke ako v r. 2006.

· Daòové priznanie na rok 2007 podávajú len tí daòovníci, u ktorých
v roku 2006 vznikla daòová povinnos alebo nastala zmena - nadobudli nehnute¾nos (pozemok, stavba, byt) do vlastníctva, pozemok
do nájmu, do uívania alebo do správy, alebo ak nastala zmena skutoèností, rozhodujúca pre vyrubenie dane pre rok 2007 (za zmeny
v daòovom priznaní sa povauje i obdranie búracieho, stavebného,
kolaudaèného rozhodnutia, právoplatného dedièského rozhodnutia,
odpredaj èasti nehnute¾ností alebo prikúpenie novej nehnute¾nosti).
Taktie treba správcovi dane oznámi zmenu bydliska, mena a pod.
· Daòovník, ktorému uplynie lehota oslobodenia od dane z bytov
pod¾a skorích predpisov k 1. januáru budúceho roka, u nemá povinnos zo zákona podáva daòové priznanie. Správca dane mu v lehote do 15.mája 2007 vyrubí daò z bytov.
· Termín na podanie daòových priznaní k dani z nehnute¾ností je do
31. januára 2007. Daòové priznanie sa podáva pod¾a stavu k 1.1.
2007. Prísluné tlaèivá obdríte na Mestskom úrade Stupava, na referáte daní a poplatkov, èíslo dverí 4.
· Správca dane vyrubí daò platobným výmerom do 15.mája 2007.
Daò je splatná naraz do 31.mája 2007 ak nepresiahne u fyzickej osoby 500,-Sk a u právnickej osoby 5000,-Sk. Vyiu daò mono zaplati
v tyroch splátkach a to v termíne do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra 2007.
· Upozornenie - do 30 dní treba správcovi dane oznámi kadú zmenu
v nehnute¾nostiach, ktorá nastane v priebehu roka. Povinnos má bývalý aj nový majite¾. Vlastníctvo sa nadobúda spravidla dòom povolenia vkladu do katastra nehnute¾ností - vtedy zaèína plynú lehota. Pri
nesplnení tejto oznamovacej povinnosti správca dane v zmysle
zákona o správe daní a poplatkov è. 511/1992 Zb. v znení neskorích
predpisov je povinný uloi pokutu fyzickej osobe od 200,-Sk a právnickej osobe od 2000,-Sk.
· Informácie obèanom budú poskytnuté na tel.èísle 02/6020 0918
alebo e-mail: dane@stupava.sk.
V Stupave, 8.1.2007

Vypracovala: Koreòová D.

Mesto Stupava ako vecne a miestne prísluný orgán tátnej správy
ochrany ovzduia v zmysle zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia upozoròuje na povinnos právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta.
Zneèisujúcimi látkami sú akéko¾vek látky vnáané ¾udskou èinnosou
priamo alebo nepriamo do ovzduia, ktoré majú alebo môu ma
kodlivé úèinky na zdravie ¾udí alebo ivotné prostredie. Prevádzkovate¾om malého zdroja zneèisovania ovzduia sa rozumie fyzická
alebo právnická osoba, ktorá má právo alebo fyzickú monos prevádzkova zdroj zneèisovania ovzduia na území mesta. Najbenejími zdrojmi sú vykurovacie zariadenia.
Poplatková povinnos vyplýva pod¾a § 6 ods. 4 zákona NR SR è.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov. Pod¾a tohto zákona prevádzkovate¾ malého zdroja je povinný oznámi kadoroène do 15. februára obci za kadý malý
zdroj zneèisovania ovzduia spotrebu palív a surovín, z ktorých zneèisujúce látky vznikajú, a ïalie údaje potrebné na zistenie mnostva
a kodlivosti zneèisujúcich látok vypustených do ovzduia. Obec
môe upravi veobecne záväzným nariadením náleitosti oznámenia, ktoré v naom meste sú spracované vo VZN è. 6/2004.
Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe mnostva
a kodlivosti zneèisujúcich látok za uplynulý rok vydá rozhodnutie,
v ktorom urèí roèný poplatok prevádzkovate¾a malého zdroja za zneèisovanie ovzduia.
Oznámenie o prevádzke musí by doruèené preukázate¾ne (priamo
do podate¾ne alebo doporuèene), tlaèivá sú k dispozícii na Mestskom
úrade na oddelení ivotného prostredia.
Prevádzkovate¾ je povinný písomne oznámi zánik alebo ukonèenie
prevádzkovania malého zdroja zneèisovania ovzduia do 15 dní
Mestu Stupava.
Za nesplnenie uvedených povinností (oznámenie) obec uloí prevádzkovate¾ovi malého zdroja pokutu od 500,- do 20.000,- Sk, ktorú
mono uloi do jedného roka odo dòa, kedy mesto zistilo poruenie
povinnosti, najneskôr vak do 3 rokov od poruenia tejto povinnosti.
Za nesplnenie povinnosti zaplatenia poplatku je prevádzkovate¾ povinný zaplati za kadý deò omekania penále vo výke 0,1 % z celkovej sumy poplatku.
Poplatok platený prevádzkovate¾om malého zdroja ako aj pokuty sú
príjmom rozpoètu mesta.
Oddelenie výstavby a ivotného prostredia

MESTO STUPAVA vyhlasuje

Mestská kninica Ruda Morica v Stupave
oznamuje svojich èitate¾om
poplatky na rok 2007

V zmysle § 5 zákona è.552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorích
predpisov
Výberové konanie
na miesto prednostu úradu

èlenské :

Poiadavky:
1. bezúhonnos
2. vzdelanie: V
3. najmenej 5 rokov praxe v oblasti riadenia
4. ovládanie práce s PC /WINDOWS, MS
OFFICE/
5. vodièský preukaz skupiny "B"

dospelí
tudenti
iaci 8. a 9.roè.
deti
dôchodcovia

70,- Sk
50,- Sk
30,- Sk
20,- Sk
30,- Sk

Poplatok za predåenú výpoièku 2,- Sk za kadú
kniniènú jednotku. Výpoièná lehota je jeden mesiac.
poplatky:
za I. upomienku
za II. upomienku
za III. upomienku

Prihláky doloené profesijným ivotopisom,
dokladmi o vzdelaní a odpisom z registra trestov
nie starím 3 mesiace, zasielajte do 15.2.2007
na adresu: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24,
900 31 Stupava
Ing. Ján Bele, primátor mesta

deti
10,15,25,-

dospelí
20,30,50,-

Pri strate kniniènej jednotky je èitate¾ povinný:
a/ zaobstara tú istú kniniènú jednotku alebo kópiu
b/ poskytnú finanènú náhradu za stratenú kniniènú jednotku
- zaplati trojnásobok ceny za stratu náuènej literatúry
- zaplati dvojnásobok ceny za stratu beletrie
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Ferienmesse Wien - Prater, 11.1.2007 - 14.1.2007
Tak ako kadý rok sa aj tentokrát
uskutoènila výstava "dovoleniek"
(pozn. autora: vo¾ný preklad) na
najväèej výstavnej ploche v Rakúsku - Messegelände Wien-Prater. Dalo by sa to prirovna k výstave Cestovného ruchu v Inchebe - Bratislave, prièom výstavná
plocha je vo Viedni o ve¾a tvorcových metrov väèia.
Výstava bola tématicky rozdelená do viacerých hál. V hale A mali stánky jednotlivé krajiny sveta.
V hale B boli stánky iba z Rakúska - cestovné kancelárie, jedno-tlivé zariadenia na trávenie vo¾ného èasu na území Rakúska, ako
aj jednotlivé rakúske spolkové
krajiny, ako Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko a podobne. A nakoniec v hale C sa nachádzala vý
stava automobilov - "MotorShow".
Samozrejme e nechýbal ani
stánok Slovenskej republiky,
v ktorom mali miesto nasledovní
zástupcovia: SACR - Slovenská
Agentúra Cestovného Ruchu,
zodpovedná za celý stánok Slovenska; Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava, Slovenská plavba a prístavy - lodná
osobná doprava a nakoniec spoloènos Aqua Park Tatralandia.
Keïe patrí Záhorie pod Bratislavský samosprávny kraj, malo
svoje miesto práve tu.
V stánku Bratislavského samosprávneho kraja boli zastúpené:
BSK - Bratislavský samosprávny
kraj: Bc. Ivan Záhorec, Mestské
informaèné centrum Pezinok:
Petra Kollárová, Záhorie zástupcom z Mestského kultúrneho
a informaèného centra Stupava:
Andrej Lehotský. Hlavným cie¾om celej tejto èasti slovenského
stánku bolo ukáza záujemcom,
e existujú aj regióny v okolí Bratislavy a nie len Bratislava ako
hlavné mesto, keïe mesto Bratislava malo svoju vlastnú èas
stánku.
Tak, ako sme predpokladali,
mnohí záujemcovia sa zaujímali
práve o mesto Bratislava, ale
vïaka ve¾mi dobre zvoleným
a prepracovaným materiálom
sme im pohotovo predstavili okolie Bratislavy, predstavili región
Záhorie, región Malých Karpát
spolu s vínnou oblasou, ako aj
región okolo rieky Dunaj. Kadého to ve¾mi zaujalo a poèúvali nae informácie s ve¾kým záujmom
a odchádzali spokojní v ruke

s materiálmi o kadom subregióne s nadením, e spoznali ïalie miesto pre svoju dovolenku.
Záujemcom, ktorých zaujímal
niektorý subregión bliie, sme
poskytli potom pecifický materiál o danom subregióne.

ku. O to viac boli prekvapení, keï
sme ich oslovili èistou nemèinou
s nemeckým a nie rakúskym prízvukom (pozn. autora: kadý, kto
ovláda nemecký jazyk na tlmoèníckej úrovni, prípadne je to jeho
materinský jazyk, dokáe pod¾a

V rámci postrehov z výstavy je
potrebné doda, e 99,9% percent komunikácie so záujemcami prebiehala v nemeckom jazy-

prízvuku a výberu slov zaradi
nemecky hovoriaceho do regiónu, kde sa nemecky hovori nauèil). Samozrejme, e sme sa po6

kúsili aj otestova monos komunikova výluène v angliètine, èo
opä nebol pre záujemcov iadny
problém a niektorí sa aj poteili,
e môu oprái svoju angliètinu.
Dôleité je pri podobných podujatiach predstavi záujemcovi región, prípadne subregión, tak
veobecne, aby pochopil, e sú
pre neho pripravené monosti
vetkého druhu a môe si vybra
èinnos, prípadne tematický celok, ktorý ho zaujíma. Ve¾mi dôleité je ma tak koncipované materiáli, e je moné poskytnú záujemcovi veobecné informácie,
ktorých základom je ve¾mi dobrá
grafická a obsahová koncepcia,
ako aj monos obráti sa na niekoho s ïalími informáciami. Takýmto subjektom môe by práve
informaèná kancelária, cezhranièné informaèné centrum. Ve¾mi
dôleité je pri tom zabezpeèenie
komunikácie elektronickým spôsobom (e-mail), ako aj s alternatívnym telefonickým kontaktom.
Z postrehov pre konkrétny región Záhorie môem poveda
z osobných rozhovorov so záujemcami asi nasledovné. Záujemcov by som mohol rozdeli do
troch skupín: záujemcovia, ktorí
Záhorie poznajú hlavne vïaka
cyklotrasy pozdå rieky Morava,
záujemcov, ktorí poznajú región
Záhorie vïaka inej èinnosti, prípadne z dôvodu ich trvalého bydliska v pohraniènej oblasti v Rakúsku a záujemcovia, ktorí o regióne Záhorie ete niè nepoèuli.
Pre prvé dve skupiny záujemcov
bolo dôleité poskytnú im materiály, aby moli ete bliie spozna cyklotrasy na Záhorí, ïalej
ale poukáza aj na mnostvo
iných moností v regióne Záhorie. No a nakoniec tretiu skupinu
záujemcov bolo potrebné presvedèi
vïaka
materiálom
o mnostve moností v regióne,
o jeho výnimoènostiach a zaujímavostiach.
Za seba Vás môem ubezpeèi,
e kadý, kto prejavil èo i len najmení záujem o región Záhorie,
odchádzal v ruke so veobecným materiálom o histórii, pamiatkach a zaujímavostiach regiónu, o monostiach vyuitia
vo¾ného èasu v regióne a samozrejme s presvedèením, e najbliie slávnosti DNI ZELÁ 2007
v Stupave si urèite nenechá ujs,
lebo práve tu spozná Záhorie

Rôzne
a okolie v priebehu troch dní asi
najlepie.
No nakoniec mi nedá neuvies aj
jednu kritiku, ktorá smeruje pravdepodobne najviac na SACR,
pretoe to je tátna organizácia,
ktorá rozhoduje o ve¾kosti a výzore, ako aj zastúpení regiónov
v slovenskom stánku. Aj vïaka
fotografiám Vám urèite neunikne,
e expozícia Slovenska bola zo
vetkých najhoria. Skoro iadna
propagácia navonok - farby a oznaèenie stánku. Chýbalo zastúpenie z regiónov Tatry, Spi,
Banská Bystrica, Koice. Jednoducho celé stredné a východné
Slovensko. Aj západné Slovensko predstavova iba regiónom
Bratislava a okolie nie je vôbec
dostaèujúce. Otázky na oblasti,
ako Pieany, Nitra, Banská Bystrica, Tatry, Spi, Koice zostali
zodpovedané veobecnými materiálmi, ktoré jednoducho neboli
a nemohli by zodpovedané dostaèujúco. Kadý Slovák, ktorý
sa pri nás zastavil horko zaplakal, keï uvidel svoju krajinu v takomto stánku a porovnal to
s inými krajinami. Hlavne blízkos
obrovského stánku Èeskej republiky s bohatou ponukou produktov a sprievodného programu pre úèastníkov, ako muzika,
jedlo, informácie o kadom regióne - zastúpených bolo spolu
30 regiónov a organizácií, vyznievala v ná neprospech
a hanbu. Osobne si myslím a záujem o prospekty o regióne Záhorie, mi to potvrdilo, e ná región poskytol návtevníkom kvalitné prospekty a získal si mnoho
záujemcov. Pre región Záhorie je
to výzva do budúcnosti snai sa
zabezpeèi si úèas na tejto akcii
aj na ïalie roky. Argumentova
návtevníkovi z Viedne a okolia,
e sa dostane vlakom za 58 minút z Viedne do Bratislavy, nemôe nikto iní len my. Blízkos
regiónu Záhorie je jeho najväèou výhodou a na tomto poli by
mal naozaj tvrdo zabojova a pokraèova v doterajej èinnosti
v prospech rozvoja turizmu,
o ktorom sa najmä teraz tak ve¾a
rozpráva a rozpráva ...
Andrej Lehotský, MKIC Stupava

Otvárajte kempingy!

dia, Hotel Tatra a v prvom rade
Slovenská agentúra cestovného
ruchu a jej zástupkyòa pre táty
Beneluxu Ingrid Stupavská.
Výstava sa rozliehala na gigantickej ploche. Neuverite¾ných 9
hál utrechtského výstaviska bolo

Bratislavský kraj sa predstavil na
ve¾trhu cestovného ruchu Vakantiebeurs 2007 v Holandskom
Utrechte. Ve¾trh Vakantiebeurs je
najväèím ve¾trhom svojho druhu

zastavaných nápaditými kontrukciami, príjemnými miestami
na sedenie, stanmi, farebnými
plagátmi, javiskami a pultíkmi, za
ktorými stáli zástupcovia krajín
ochotní poskytnú akúko¾vek in-

v Holandsku a návtevnos je tie
kadoroène ve¾mi ve¾ká.
Poèas iestich dní navtívilo výstavu takmer 150 tisíc prevane
holandských "dovolenkárov". Je
to skutoène scestovaný národ.
Holanïania majú cestovanie
priamo v krvi, na dovolenky sa
vyberajú aj 5-krát roène, prièom
ob¾ubujú cesty dlhé a okruné,
najlepie po viacerých tátoch.
Cestovate¾mi sú v prevanej väèine seniori, ktorí nie sú èasovo
obmedzení a vyberajú sa aj na 3mesaèné poznávacie cesty vo
svojich obytných prívesoch (domoch na kolesách). Holandskí
seniori sa toti udriavajú vo výbornej telesnej aj psychickej
kon-dícii a tak cestujú a do
vysoké-ho veku.
Obyvatelia Holandska majú skôr
uzavretú mentalitu a tak sa ve¾mi
teia prívetivosti a otvorenosti
Slovákov a u preité dovolenky
na Slovensku si nevedia vynachváli. Okrem toho predstavuje
Slovensko v oèiach západného
sveta ete stále exotiku východnej Európy s dobrými slubami
a výhodnými cenami.
Na prezentácii Bratislavského
kraja sa spolu s BSK podie¾ali aj
zástupcovia vidieckych regiónov:
malokarpatského v zastúpení
s mestom Pezinok a Záhoria
v zastúpení mestom Stupava,
v rámci realizácie projektu "Propagácia cestovného ruchu v území spadajúcom pod Cie¾ 2".
Okrem Bratislavského kraja reprezentovali Slovensko na ve¾trhu aj kúpele Pieany, Tatralan7

formáciu o dovolenke vo svojej
krajine. Na javiskách si návtevníci mohli pozrie taneèné alebo
spevácke vystúpenia exotického
folklóru a z nejedného stánku sa
ozývala ¾udová muzika príslunej
krajiny.
Po Èechách, Po¾sku, Maïarsku
a iných krajinách je Slovensko
ïalím atraktívnym cie¾om ich
okruných poznávacích ciest, na
ktoré sa vydávajú vo svojich
obytných prívesoch. Poiadavky
a otázky záujemcov o dovolenku
na Slovensku sa týkali najmä
kempingov, ubytovaní na súkromí, cyklotrasy v rámci Slovenska
ale aj ich prepojenie na iné krajiny, kúpele, horská turistika, kultúra, jazerá a vodné nádre a taktie bol ich záujem orientovaný
na jazykové schopnosti hostite¾ov, preh¾adnos dopravného
znaèenia ciest a miest, bezpeènos a hlavne bezbariérový prístup kdeko¾vek.
H¾adajú krásu a pokoj prírody, históriu v mestách, oddych v termálnej vode. H¾adajú priestor
(16,5 milióna obyvate¾ov na ploche asi 3 Slovenska).
Len sa pripravme na "húfy" holandských turistov, otvárajme
kempingy, nech nájdu u nás, èo
h¾adajú!
Soòa Durdíková, MKIC Stupava

z obcí

Club Abbellimento vydal roèenku

Stupavské Obèianske zdruenie Club Abbellimento sa dostalo do povedomia najmä vydávaním ve¾mi zaujímavých a vysoko odborných
roèeniek, ktoré sa zaoberjú doteraz nepreskúmaných stránok histórie
Stupavy a jej okolia. V roku 2006 sa zdruenie zameralo na vyh¾adávanie starých fotografií, dokumentov a predmetov, ktoré súvisia s históriou Stupavy. Do zbierkového fondu pribudlo 850 rôznych fotografií a dokumentov,
ktoré boli skopírované
a archivované. Cenné
prírastky tvoria zdigitalizované súbory negatívov, pôvodne na sklených platniach, ktoré
zachytávajú výstavbu
stupavskej cementárne
v rokoch 1929 - 1933.
Zdruenie nechce budova len archív, ale
èas získaných fotografií
chystá prezentova. Zámerom je usporiada
výstavu
komparatívnych fotografií. Ku kadej historickej snímke
priradia súèasný záber
v rovnakej perspektíve.
Fotografie budú dopåòa krátke informatívne
popisy. Okrem zberate¾skej èinnosti sa zdruenie venovalo aj záchrane troyerovskej kúrie. Toto úsilie sa stretlo s porozumením na Fakulte
architektúry Slovenskej technickej univerzity. V minulom roku tu vypracovalo es poslucháèov architektúry pod vedením doc. Ing. Arch.
Pavla Gregora PhD. (ateliér obnovy pamiatok) es alternatívnych projektov jej pamiatkovej obnovy. Je to konkrétny krok na záchranu tejto
kúrie (objekt domáci poznajú pod názvom "Barónové" a nachádza sa
pri Kultúrnom dome) a je na rozhodnutí zastupite¾stva, ale i názoru
verejnosti, èi niektorý z pripravovaných projektov sa zrealizuje, alebo
sa rozhodne o asanácii tejto stavby.
Zdruenie má na rok 2007 ambiciózne plány - chce iniciova zaloenie mestského múzea a vypracovanie súpisu pamätihodností mesta
Stupavy. Cie¾om múzea je zhromadi rôzne predmety, ktoré dokumentujú históriu mesta. Dôleité a potrebné je vypracova zoznam
pamätihodností, do ktorého treba zaradi okrem hnute¾ných a nehnute¾ných pamiatok aj kombinované diela prírody a èloveka. Pôjde
o pamiatky, ktoré majú význam z h¾adiska miestnych dejín a ich zaradenie do zoznamu im zabezpeèí istý stupeò ochrany zo strany miestnej samosprávy a verejnosti.
V decembri 2006 uzrela svetlo sveta roèenka, ktorá svojim obsahom
a spracovaním je skutoène dôstojnou a reprezentatívnou publikáciou,
s ktorou sa Stupava môe pochváli nielen v regióne. V roèenke nájdete texty a bohatý obrázkový a fotografický materiál o ochotníckom
divadle v Stupave a Máste, o po¾ovaèkách a po¾ovnom hospodárení
grófa Károlyiho, krypte v kostole sv. tefana krá¾a, spomienku na profesora Jána Horeckého, ve¾mi zaujímavý dokument o stupavských
koreòoch svetoznámeho znalca divadelného umenia Maxa Reinhardta, spomienku na stupavského rodáka zvukového majstra Rudolfa
Pavlíèka, a ve¾mi zaujímavý text o stupavskom parku. Opä sa autori
venovali aj okoliu Stupavy a èitate¾om priblíili históriu a súèasnos
Kamenného mlyna a tradícii pálenia vápna v Borinke. Publikácia
predstavuje 47 strán textu a ilustrácii a je pútavým èítaním pre kadého, kto sa zaujíma o miesto, kde ije. Roèenka môete získa v pracovné dni v kancelárii Kultúrneho domu a v mestskej kninici, v sobotu vo vestibule KD (poèas trhu). Publikácia je nepredajná, napriek tomu a z úcty k dielu a najmä jeho hodnote, sa vyberá dobrovo¾ný príspevok na podporu mimoriadne vzácnej a potrebnej èinnosti zdruenia Club Abbellimento.
Kontakt: stupava@mail.t-com.sk

- ps -

Relax centrum - Willisport

Stále aktuálnejím sa pri rozvoji slovenského hospodárstva ukazuje
rozvoj a najmä masívne investovanie do turizmu a cestovného ruchu.
Známy slovenský "turistológ" p. Motyèka, ktorý sa pravidelne prihovára vdy v sobotu na vlnách Slovenského rozhlasu, posledne kontatoval, e aj táto zvlátna zima nám dáva lekciu, ako máme myslie
a najmä kona v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Nestaèí sa spolieha len na prírodné danosti, ktoré sme dostali do vienka, ale treba
myslie aj na alternatívy a èo najiriu ponuku pre hostí, ktorí sa rozhodli nás navtívi a tu minú svoje peniaze. Dokonca aj slovenská vláda zvauje nad zriadením osobitného ministerstva, ktoré by sa výhradne orientovalo na turizmus. Retrukturalizácia hospodárstva
a èlenstvo Slovenska v EÚ prináajú stále nové mylienky a najmä výzvy, ako sa môeme uplatni so svojim potenciálom. Lebo my nemáme niè výnimoèné v porovnaní s ostatnými èlenskými krajinami EÚ
(okrem lacnej pracovnej sily), èo by nám zaruèovalo nejaké zvlátne
postavenie a na obrovský a zatia¾ zanedbávaný potenciál pre rozvoj
turizmu. Slovensko má v podstate od pútnych podmienok na Záhorí
a po ve¾hory - Vysoké Tatry, okrem mora vetko. Otázkou je, èi to dokáeme vyui a èi vieme odpoveda na nové trendy a výzvy, ktoré súèasnos poaduje od destinácií. Príkladom schopnosti reagova na
nové trendy sú aj aktivity stupavského podnikate¾a p. Viliama Maroa.
Od vybudovania tenisových kurtov a rekontrukcie hotela preiel anabázou h¾adania moností a rozirovania ponuky pre stále nároènejiu
klientelu. Pred dokonèením je nový areál - relax centrum, ktorý je razantnou odpoveïou na nové trendy a poiadavky v oblasti cestovného ruchu. Dopåòa doteraz ponúkané sluby jednak pre ubytovaných

hostí, ale aj pre irokú verejnos domácich. Projekt pripravila spoloènos INKO a realizovala ho firma A studio Bratislava ako generálny dodávate¾ s tým, e subdodávky zabezpeèovali miestne firmy. Investor
vyuil monos kofinancovania tohto ambiciózneho projektu zo zdrojov EÚ, výka príspevku z únie bola vak limitovaná do 10% objemu
celkových nákladov. Èo v najbliej dobe môete v areáli hotela Park
navtívi? Vybudovaný bol nový objekt s rozlohou 825 m2, ktorý je prepojený na bývalé fitnes centrum a portovú halu. Nájdete tu bazén
s vodnými atrakciami, suchú a mokrú saunu, modernú halu - fittnes
centra s najmodernejími posi¾novacími strojmi, ktoré uspokoja i najnároènejích klientov (modely rady technogym). Bazén - ve¾ká vírivka
je vybavená 10 relaxaènými tryskami - protiprúd, sprcha, bublinková
masá. Pre hostí je k dispozícii bistro s kapacitou 40 miest, kde sa budú ponúka najmä mieané a iontové nápoje - vetko pre zdravý spôsob ivota. K dispozícii je i bowlingová dráha s dvoma hracími plochami, vetko je ovládané a riadené priamo z recepcie.
Kedy môete relax centrum navtívi? Pod¾a slov p. Maroa prevádzka novej a samostatnej èasti areálu zaène zaèiatkom februára t.r. Najprv pôjde o skúobnú prevádzku, ale verejnos je vítaná od prvého
dòa od otvorenia prevádzky. A ceny za sluby? Pod¾a majite¾a budú
porovnate¾né s cenami podobných sluieb v okolí, budú dostupné
pre irokú verejnos, ktorá je ochotná urobi nieèo pre svoje zdravie.
Navye relaxaèný bazén bude k dispozícii aj pre koly. Cie¾om projektu je ponúknu návtevníkom Stupavy komplexné sluby, pre ich
spokojnos, aby ich nepriazeò poèasia nezaskoèila a neo¾utovali, e
sa rozhodli investova do návtevy Stupavy. Otázkou zostáva, èo im
ponúka Stupava?
-psPoznámka: cenník sluieb uverejníme v budúcom èísle Podpajtúnskych zvestí
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Inzercia

Novinky v Materskom centre Fifidlo

Behanie, skákanie, ma¾ovanie, stavanie kociek, spievanie, kotú¾anie
sa, hojdanie - takto vyzerá heròa materského centra. Pre ve¾a stupavských mamièiek sa u stala popoludní ob¾úbeným miestom, kde sa
ich malé "fifidlo" môe do sýtosti vyanti. Od januára bude heròa
otvorená aj dopoludnia a to: v utorok a v stredu od 10.00 hod. do
12.00 hod. Vïaka podpore z fondu ÈSOB, zaloeného v Komunitnej

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

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

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

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

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

nadácii Bratislava získalo materské centrum nové úloné debnièky,
závesné koe, police a detský riad. V zútulnenej herni sa detièky cítia
ako vo ve¾kej detskej izbe, v ktorej sa navye môu kadý deò hra
s novými kamarátmi. Ïalou novinkou bude 30. januára burza detských vecí. Detské obleèenie, koèíky, postie¾ky, detské potreby
a hraèky môe kadá mamièka ponúknu formou inzerátu aj s fotografiou. V materskom centre bude k dispozícií katalóg, kde sa tento
inzerát zaloí a bude ostatným maminám k dispozícii. Piatkové
dopoludnia 12.1. a 26.1. od 10.00 hod. sú vyhradené pre ob¾úbené
cvièenie mamièiek s detièkami. Taneèno-hudobné popoludnie pre
najmeních zaèína v stredu 17. januára o 16.00 hod. Na zaèiatok februára materské centrum pripravuje ve¾ký faiangový karneval pre
vetky deti vo veku od 0 do 100 rokov, na ktorý sa môu mamièky
pripravi v tvorivých die¾niach v utorok 23. januára. Milé mamièky, na
januárové stretnutie s vami a vaimi malými ratolesami sa teí materské centrum Fifidlo.

Tvorivé dielne v materskej kôlke

V novembri OZ Pohodka uskutoènilo tvorivé dielne v Materskej kôlke
na Ruovej ul. v Stupave. Malé vèielky, ale i abky si najprv vyva¾kali
hlinu a potom povykrajovali formièkami vianoèné ozdoby. O týdeò si
u vypálené ozdoby vyfarbovali a zdobili. Malí remeselníci boli ve¾mi
ikovní a práca s hlinou ich aj zaujala. Nielene sa pri práci hrali, ale
si i cvièili jemnú motoriku.
Svoje výrobky potom podarovali malé vèielky na vianoènej besiedke
svojim mamkám a tatkom, ktorým sa ich dielo ve¾mi páèilo.
Touto cestou ïakujeme i pani uè. Sonièke a pani uè. Irenke, e nám
pri práci s demi pomáhali. Cítili sme sa tak medzi kôlkármi výborne
a veríme, e sa èoskoro v tvorivých dielòach opä stretneme.
/OZ Pohodka/

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 - aj záruèný
JUNKERS - aj záruèný
VAILLANT - aj záruèný
LEBLANC - aj záruèný
BUDERUS - aj záruèný
THERM
DESTILA
GASEX
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FLORBAL - CHRISTMAS CUP

Posledným podujatím florbalistov v roku 2006 bol u tradiène celoslovenský vianoèný turnaj pod názvom CHRISTMAS CUP 2006. Organizátorom turnaja bol Slovenský zväz florbalu, ktorý si tak trocha netra-

diène vybral za dejisko turnaja portovú halu v Stupave. Zápasy
v chlapèenskej i enskej kategórii prebiehali v dvoch skupinách systémom kadý z kadým a potom dva najlepie kolektívy z kadej skupiny postúpili do semifinále a teda boli v hre o medaily. Ostatné drustvá hrali zápas o umiestnenie. V enskej kategórii sa stupavskému

"SILVESTROVSKÝ STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ 2006"

30. december je pre nás priaznivcov stolného tenisu charakteristický nielen blíiacim sa koncom roka, ale aj tradièným "Silvestrovským turnajom". Tohtoroèný silvestrovský turnaj sa hral v dvoch
kategóriách, do 16 rokov bolo 6 hráèov. V kategórii tvorhra bolo
prihlásených 18 hráèov.
Do 16 rokov sa hrala jedna skupina, kadý s kadým.
1. Lukas Nezhyba /Angern, Rakúsko/
2. Jozef Prekop /Lozorno/
3. Kristián Kovaniè /Lozorno/
4. Andreas Helmer /Angern, Rakúsko/
5. Michael Trenz /Angern, Rakúsko/
6. Luká Karoviè /Lozorno/
Kategóriu "tvorhra" tvorili dve skupiny "A" a "B", z kadej skupiny
postúpili prví dvaja do semifinále:
Jozef Kahánek /Stupava/
3:1
Milo mejkal /Stupava
Jozef Keleèín /Lozorno/
Duan Fusek /Stupava
Jozef Ulehla /Lohorno/
Vlado Ulehla /Lozorno/

3:0
-

Ján Vicena /Stupava/
Jozef Salai /Stupava/

o 3. miesto:
Milo mejkal
Duan Fusek

3:2
-

Ján Vicena
Ján Salai

o 1. miesto:
Jozef Uhlehla
Vlado Ulehla

3:2
-

Jozef Kahánek
Jozef Keleèín

Na tomto turnaji sa stretli ¾udia zanietení pre tento port aj zo susedných obcí /Lozorno, Plavecký tvrtok, Záhorská Ves/ a dokonca aj Rakúska.
Naou snahou je pritiahnú viac mladých ¾udí medzi nás. Preto
príïte, trénujeme kadý pondelok, stredu a piatok v starej
telocvièni Z od 19.00 hod.
Turnaj sa uskutoènil za prispenia riadite¾a Z Stupava p. Mgr. Ladislava Csillaghyho a primátora mesta Stupava p. Ing. Jána Belea.
Touto cestou im ïakujeme.
Stolnotenisový klub PST Stupava
Jozef Kahánek

drustvu Fireball nepodarilo postúpi zo základnej skupiny a tak sa
dievèatá museli uspokoji s 5. miestom, ktoré si vak museli vybojova v zápase o koneèné umiestnenie s veèným rivalom FBC Dragons
Ruinov Bratislava. Do semifinále v chlapèenskej kategórii sa dostali
obidve stupavské drustvá Bogdau i tart. Ich semifinálový vzájomný
duel bol ozdobou celého turnaja (najvyie kritériá splnil i finálový zápas ) s úspenejím koncom pre Bogdau.
tartéri zabojovali i v zápase o 3. miesto, vak drustvo z Dolného Kubína prekvapenie nepripustilo a obsadilo bronzovú pozíciu. O finále
sa postarali drustvá Grasshoppers ilina a Bogdau Stupava. V dramatickom závere sa astena priklonila k ilinskému drustvu, ktoré
po víazstve 3:2 získalo prvenstvo v turnaji. Po 3.mieste v roku 2004
a 4. mieste v roku 2005 je 2. prieèka ïalím úspechom stupavských
BOGDAU v celoslovenskom meradle.
Kalendár podujatí florbalu v nasledujúcom období:
- celoslovenská florbalová liga a regionálne ligy s postupom na
Majstrovstvá SR (január - apríl)
- Majstrovstvá SR 2007 - finálové turnaje
U15 (1992 a ml.) 27.-29.4.2007
U13 (1994 a ml.) 4.-6.5.2007
U17 (1991 a ml.) 4.-6.5.2007
U11 (1996 a ml.) 18.-20.5.2007
- EXEL FLORBAL CUP - celoslovenská kolská súa o kolského
majstra Slovenska - 18.-23.5.2007
- NISAOPEN - Liberec - medzinárodný turnaj - 7.-10.6.2007 pre
kategóriu 1993 a ml. a 14.-17.6.2007 pre kategóriu 1991 a ml.
- SLOVAK OPEN - Bratislava - medzinárodný turnaj - 28.6-1.7.2007
- PRAGUEGAMES - Praha - najväèí florbalový turnaj v Európe - 10.714.7.2007

Futbal - komentár k jesennej èasti

"Do sezóny 2006-7 sme vstupovali s cie¾om umiestni sa v strede tabu¾ky
a tým sa vyhnú bojom o záchranu. Ná cie¾ sa nám takmer podarilo splni
a od plánovaného postu nás delia tri body. Mrzia nás domáce prehry najmä
s D. Lunou 0:1 a s Bernolákovom 2:4, kde sme dobre rozohrané partie nakoniec prehrali." S týmito slovami zaèal svoje hodnotenie prezident FK v Stupave p. Miroslav Bele.
Kormidlo pred sezónou prebral staronový tréner Milan Hrica a vedúcim mustva sa stal Ing Ján Oravec. Tento tandem úspene doviedol stupavských dorastencov v sezóne 2006-07 v III.lige st. dorastu na 3. miesto. S trénerom
od dorastu k seniorom preli hráèi: Tuinský, Bele, Fráz a Giertl, èím sa káder znaène omladil. Dorastenci sa postupne vèlenili do kolektívu a pravidelne
hrávali v majstrovských zápasoch (okrem Fráza).
Mustvo príchodom p. Hricu získalo nový impulz. Zlepila sa dochádzka na
tréningové procesy. Z hosovania sa vrátili brankári Schwarz a Dostál,
z obrancov Blaíèek.
V prvých iestich kolách Stupavèania získali 11 bodov a skalpy Ruinova 1:0
a Iskry Petralky 3:1. V nastúpenom trende sme nedokázali vydra. V ïalích
iestich zápasoch sme získali iba dva body - z remízy v Lamaèi a Èuòove
zhodne 0:0. Vysoko sme prehrali doma s Pezinkom 1:5; s D. Lunou sme
hrali 0:1 a v dramatickom stretnutí s Bernolákovom 2:4. Mustvu sa paradoxne darilo lepie na pôde súperov, kde sme dvakrát vyhrali a trikrát remizovali. Potvrdilo sa to aj v poslednom kole v Sl. Grobe, kde sme zvíazili 3:1.
Radi by sme chceli po kvalitnej zimnej príprave skonèi v súai aspoò o jedno
miesto vyie ako v jesennej èasti.
Dorastenci sa po minuloroènom výbornom umiestnení ocitli po jeseni v druhej polovièke tabu¾ky. Èaká ich ve¾mi tvrdá práca, aby si vybojovali post
vzdialený od zóny ohrozenia zostupu.
Z mládeníckych mustiev sú starí iaci so znaèným náskokom na prvom
mieste, ale k postupu do vyej súai okrem prvenstva musia vybojova baráové zápasy v lete toho roku s víazmi zo skupiny Malacky-sever, Pezinok
a Senec.
Výborný turnaj na Mikuláa pre nae najmenie nádeje z prípravky "A" zorganizovali nadení rodièia s trénerom Hózom. Okrem skvelej atmosféry nechýbali pekné poháre, tombola a hlavne futbalové nadenie. Vo finále prehrali nae nádeje na pokutové kopy s mustvom z Vysokej p. Morave.
Aj touto cestou sa obraciame na rodièov, ktorí by mali záujem prihlási svoje
deti do futbalového klubu, e sa môu telefonicky obráti na p. Katonu, mob.
0904 148 177, ktorý vám podá bliie informácie.
Pestrú fotodokumentáciu nájdete na naej webovej stránke: www.fkstupava.sk.
Ka.

- 10 -

Z kultúry

POZVÁNKA

Spoloèenská kronika Stupava
Zosobáili sa:
Andrej Vlèek - Bibiana Vlèková
Peter Skácal - Kvetoslava urinová
Narodili sa:
Jakub Sýkora
Sofia Turanská
Ján Dudík
Zuzana Beloritová

Od 8.1. - 31.1.2007 máte monos pozrie si výstavu "Cesta svetla"
s tématikou o nevidiacich, v nákupno-zábavnom centre Shopping
Palace na Zlatých pieskoch v Bratislave. Vo fotografickej súai "Cesta
svetlom" získala druhé miesto Libuka Pukárová s fotografiou, na
ktorej je Peter na vozíèku, ktorý je od narodenia telesne postihnutý.
72-roèná Libua Kordíková - zrakovo postihnutá mu ukazuje ako sa
háèkuje. Fotografia vznikla na 8-mej celoslovenskej abilympiáde.

Opustili nás:
Ivan Hasoò /1935/
Jozef vajdlenka /1923/
Milan Peschl /1939/
Florian Vilem /1923/
Anna Siváková /1926/
Jolana Královièová /1931/

Spomíname

"Nezomrel ten, kto v srdciach ostáva"
Pä smutných a bolestných rokov uplynie dòa 7. februára od tragickej chvíle, kedy nás navdy opustil ná milovaný syn a otec
naich vnúèat ¼ubomír Proke. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S bolesou v srdciach, s láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Ïakujeme vetkým priate¾om a známym, ktorí prili
dòa 22.decembra 2006 odprevadi na poslednej ceste
náho drahého syna a brata Vladimíra Brezovského.
Ïakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa snaili zmierni ná ia¾ nad stratou milovaného
zosnulého, ktorý nás opustil vo veku 22 rokov.
Smútiaci rodièia a brat

NAJKRAJÍ VIANOÈNÝ DARÈEK

Kadý vie, e krv je najvzácnejia tekutina. DARUJ KRV - ZACHRÁNI
IVOT - toto heslo hovorí samé o sebe.
Pred Vianocami má kadý zhon - zháòanie darèekov, ktoré poteia
blízkych, zaberie ve¾a èasu.
Najkrajím darèekom pre mòa bolo, keï sme spoloène s mojími
dcérami Grétkou a Libukou a mojím synom Jurkom odovzdali krv.
Jurko bol prvodarca. Tento rok sa chystá po prvýkrát odovzda krv aj
môj druhý syn Ferko.
Slovensko má stále nedostatok krvi. Je smutné, keï pacient zomrie
"len" preto, e nemali k dispozícii potrebné mnostvo krvi.
Kto ste ete krv neodovzdali, urobte tak prosím. Uvidíte, aký je to
dobrý pocit, e práve vaa krv niekomu zachráni ivot.
12.12.2006 spolu so sestrou - sme dvojièky, sme si prevzali ZLATÚ
JÁNSKEHO PLAKETU, ktorá je za 30 bezplatných odberov krvi.
Mohla som si pria krají vianoèný darèek?

Dòa 3.1.2007 uplynulo 7 rokov, èo nás navdy opustil
Juraj Pukár /nar. 3.11.1956/. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ïakuje smútiaca rodina. Manelka
s demi Grétkou, Libukou, Ferkom a Jurkom.
Dòa 22. 1. 2007 si s láskou a úctou pripomíname 10.
výroèie úmrtia môjho drahého manela Rudka Osvalda. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manelka Darina s rodinou.

Ïakujem vetkým priate¾om a známym, ktorí prili dòa
29.12.2006 odprevadi na poslednej ceste môjho
manela, otca, svokra a dedka Milana Peschla. Ïakujem za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa
snaili zmierni môj ia¾ nad stratou milovaného zosnulého, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
Smútiaca manelka a deti s rodinami

ABILYMPIÁDA v Japonsku

Na 8-mej celoslovenskej abilympiáde získala Libuka Pukárová druhé miesto v súanej disciplíne - tvorba www stránok. Súaná úloha
bola vytvori webovskú prezentáciu v HTML, ktorou sa odprezentujú
aktivity ZTPM súvisiace s prípravou na celosvetovú abilympiádu v Japonsku v roku 2007.
Abilympiády organizuje Zväz telesne postihnutej mládee abotova
2, 811 04 Bratislava, Obèianske zdruenie je registrované aj ako prijímate¾ 2%.
Identifikaèné èíslo prijímate¾a: 173 23 011.
Ak sa rozhodnete sponzorsky prispie èíslo úètu a bankové spojenie
ZTPM je: 2669080187/1100.
Prosíme písomne alebo telefonicky oznámi, e ide konkrétne o príspevok na úèas Libuky na abilympiádu do Japonska.
ZTPM po návrate z Japonska vydá bulletín, kde je moné firme, ktorá
sa rozhodne sponzorsky prispie, faktúrova reklamu. Náklady na takúto reklamu si môe sponzor da celé do nákladov /presnejie informácie na t.è. 02/65 933 981, alebo 0915 742 334 - Libua Pukárová/.
V prípade zohnania dostatku peòazí, bude môc v dòoch 13.18.novembra 2007 Libuka súai v Japonsku v tvorbe www stránok
a v súanej disciplíne reportána fotografia. Bolo by dobré, keby
mohla reprezentova Slovensko aj Stupavu na tak významnom podujatí, akou je celosvetová abilympiáda v Japonsku.

SPOMIENKA
Zaèiatkom januára 2007 sme si s úctou pripomenuli rok od úmrtia
Gitky Hricovej, zakladate¾ky a prvej predsedníèky Katolíckej jednoty v Stupave. S láskou spomíname na jej priate¾stvo a obetavos. Venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spomienku s modlitbou.
KJS, poboèka Stupava

Najmení na návteve v Domove dôchodcov

Celý november sa nai najmení trojroèní remeselníci v keramických
dielòach OZ Pohodka pripravovali na vianoènú návtevu starých obyvate¾ov Domova dôchodcov v Stupave. Vyrábali krásne ozdoby z hliny, ktoré potom naglazovali a vypálené potom odniesli do Domova
dôchodcov. Tam ich spolu so svojimi mamièkami rozdávali naim
starím obyvate¾om mesta. Deom sa páèilo a starkí sa teili z návtevy malých koledníkov.
Veríme, e sme spolu s malými demi priniesli ku starkým trocha radosti a atmosféry Vianoèných sviatkov.
/OZ Pohodka/

Libua Pukárová
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Rôzne

Oznam

Mestské kultúrne a informaèné centrum pozýva na prednáku
Aktuálne ochorenia jesenných a zimných mesiacov u psov
a maèiek a ich prevencia
Prednáa: MVDr. Robert Kazarka
Termín: 24.2.2007 od 11.00 do 12.00 hod
Miesto: malá konferenèná sála v KD, 1. poschodie, vchod od
Kúpe¾nej ulice.

Dòa 13.1.2007 sa konala v Stupavskej krème faiangová zábava,
ktorú pripravil výbor SÈK skupina 2 pre svojich èlenov. Touto cestou
chcem poïakova celému výboru, hlavne p. predsedkyni p. Vilme
Vígerovej a p. Anne Daráovej a tie vetkým sponzorom ktorí prispeli na toto podujatie: p. Tóthovej za poskytnutie sály a výbornej
veèeri, p. Hurajovi za skvelú zábavu a sponzorom tomboly:
Mestskému úradu Stupava - p. primátorovi Beleovi, p. Gramblièkovia a p. Gramblièkovej, firme TI - TO, p. Horeckému Miroslavovi, p.Macháèkovej, p. Daráovej Anne, p. Horváthovi - CD, firme BO - BO, firme Hamé, Pohostinstvu pri Srdieèku, p. Mercovi Autoservis, kaderníctvu Veronika, kaderníctvu Hana, rod. Nemcovej,
p. Brenej, Obramárovej Vilme, p. Pírovej z predajne krmivá pre
zvieratá, p. vajdlenkovi, p. Mózovi - elektro, hodinárstvu Denisa, p.
Tomkovièovej, p. Peschlovi z domácich potrieb, p. Bubnièovej a
vetkým èlenkám výboru, ktoré prispeli do tomboly. Srdeène ïakujeme! Zároveò oznamujem, e sa poriada 4 - dòový zájazd na
karneval do Benátok dòa 8.2. v cene 2680 SK. V cene je zahrnutý
autobus, raòajky, veèera a cesta loïou. Záujemci prihláste sa u
p. Vígerovej. Taktie chystáme Jozefovskú zábavu v Stupavskej
krème. Záujemci prihláste sa u èleniek výboru a u p. Vígerovej.
SÈK skupina 2 v Stupave.

Stupava na Slovakiatour 2007

V termíne od 18. - 21.1.2007 sa v Inchebe konal medzinárodný ve¾trh
cestovného ruchu ITF Slovakiatour ako aj ïalie zaujímavé výstavy:
Po¾ovníctvo a oddych, port, Danubius Gastro, Expoxhop, Gastropack a festival Camera Slovakia. V rámci spoloènej expozície Záhorie
u tradiène má svoje miesto aj Stupava s okolím pod názvom Podpajtúnsky región. Úèas a prezentáciu zabezpeèuje u nieko¾ko rokov mestské kultúrne stredisko v Stupave a zastupuje aj okolité obce.
Na tohtoroènej prezentácii sa podpísali aj nedávne komunálne vo¾by,
kedy v obciach prilo k výmene na postoch starostov. Napriek tomu
v stánku bol dostatok informaèných a propagaèných materiálov, ktoré
poskytli návtevníkom aspoò základnú ponuku a informácie o tom,
èo ich v najbliom bratislavskom okolí èaká, èo sa im ponúka. Práve
ponuka je najväèím problémom, pretoe rozvíja sa pomaly a zaostáva za stále vyími nárokmi prichádzajúcich turistov. Ete stále nie je

Oznam

Klub seniorov pohoda Stupava poriada v letných mesiacoch pre
seniorov pobyt pri mori v Selciach v Chorvátsku. Informácie v Klube
seniorov.
V marci poriadame rekreaèno - ozdravný pobyt v Liptovskom Jáne
v hoteli Avena, týdenný pobyt za 3700 Sk. V cene je zahrnuté ubytovanie, 10 lieèebných kúr, polpenzia a doprava.
tefková Viera

Program Mestského kultúrneho
a informaèného centra 2007
Kontakt: 02/65934312, 0905 364224,
e-mail:info@msks-stupava.sk

turizmus docenený a povaovaný za dôleitý moment miestneho
a regionálneho rozvoja. Azda najbliie k vytúenému cie¾u - ponúknu balíèek sluieb, programu a záitkov pre návtevníkov náho regiónu - je podujatie Slávnosti kapusty, ale aj na tomto, preve¾kom
a irokom poli, je èo robi a nad èím sa zamý¾a, aby podujatie bolo
nielen záitkom, ale aj miestom s kvalitnými slubami od dostupnosti (organizácia dopravy) a po záitky "chuové" to znamená bohatú
a peciálnu ponuku obèerstvenia postaveného na regionálnych a kapustových pecialitách. Dos bolo kritiky, lebo ju niekto obráti proti
nám! Medzinárodný ve¾trh je aj miestom pre rokovania a plánovanie
podujatí a spoloèných aktivít. Záujem o ná stánok bol ve¾ký, v deò
otvorenia ho navtívil aj predseda Bratislavského samosprávneho
kraja p. Bajan, jeho trnavský kolega p. Miku a ná stánok bol aj miestom stretnutia starostov a primátorov regiónu Záhorie. Riadite¾ MKIC
Stupava Pavel Slezák rokoval so zástupcom SACR vo Varave p. Jánom Bosnovicom o prezentácii Slávností kapusty v Krakove, ktorá sa
uskutoèní v rámci Dní Slovenska - Bratislavský región v októbri t.r.
Trojdòová prezentácia bude nároèná na program a najmä na skutoène bohatú ponuku regionálnych pecialít, produktov, propagáciu
ubytovacích a retauraèných zariadení a hlavne na tie "balíèky" záitkov, kvôli ktorým by mali k nám prís po¾skí turisti.
-ps-

10.2.

XIV. Mestský reprezentaèný ples
Kultúrny dom, od 19.30 hod, vstupné 900 Sk

17.2.

Detské divadelné predstavenie
Kultúrny dom, výstavná sála, od 10.00 hod

20.2.

Papuèák - Babský chmat, sprievod od 11.00 hod
zábava od 18.00 hod - Retaurácia Stupava,
rezervácia : 02/65934442

22.2

Regionálne fórum aiskový región Klimatickej aliancie
Stupava a okolie / Marchfeld
Kultúrny dom - konferenèná sála

Riadková inzercia
l Predáme nebytové priestory na podnikanie - 268 m2 v Stupave
na Hlavnej ulici è.26 /pri MsÚ/. Tel.: 02/6593 3060
l Predám 3,5 m vysokú striebornú borovicu na presadenie. Tel.:
0915 434 162
l Kúpim v Stupave 2-izbový byt
v osobnom vlastníctve.
Tel.: 02/65 933 631
l Predám chladnièku ARDO 220 l s výparníkom, jeden rok pouívanú za 5.500,- Sk Tel: 0905
740 163, 02/65 934 457
l Mladý manelský pár h¾adá
podnájom 2-izbového bytu, alebo rodinného domèeka s monosou odkúpenia v okolí Stupa-
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va, Zohor, Lozorno. Tel.: 0907
898 742
l Robíte oslavu - párty? Urobím
Vám domáce loke - 1 ks á 6,Sk. Tel.: 02/65 935 818, alebo
0910 257 902
l Príjmem predavaèku do potravín v Stupave. Nástup moný
ihneï. Tel.: 0910 941 710
l Predám 2 babety v Stupave,
eleznièná 45. Tel 02/65 933 488
l Príjmeme predavaèku do Mariatálskych
lahôdok-potravín.
Info: 0905 632 542

