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editoriál
Vo¾akedy dávno, aj ja si nieèo pamätám,
sme sa raz s mojím bratom dívali z okna a na tedrý
veèer sme èakali Jeika. Aj keï sme v kole
poèúvali o dedovi Mrázovi, my sme èakali
Jezuliatko, ktoré nám podsype darèeky pod
stromèek. Dodnes si pamätám, e pod naimi
oknami postávali malé Cigánèence z naej ulice.
My z tepla izby sme sa striasli, lebo boli obleèené
chatrne, na holé nohy mali obuté tenisky.
Postávali na ulici a mono ich rodièia poslali èaka
na Jeika. Pokým sme ich pozorovali,
nai starostliví rodièia za Neho podsypali darèeky
pod stromèek. Zaèali Vianoce. Detským rozumom
som nechápal a ani sa u ïalej nezaujímal o osud
tých, èo stáli na ulici. Dostali sme svoje doma
a ete nás èakala nádielka u krstných rodièov.
Jeiko bol bohatí ne ten dedo Mráz.
Keï s tým ve¾kým odstupom èasu premý¾am
nad tými bosonohými v teniskách, niè u o nich
teraz neviem, mám pocit, e vetci ¾udia oèakávajú
nezitného darcu Obdarovate¾a tohto sveta.
Máme to¾ko snov a po to¾kých veciach túime,
e sme v koneènom dôsledku naklonení oèakáva
splnenie aj snov a obdarovanie vecami.
Neviem, èi starostliví rodièia tých detí im podsypali
pod stromèek aspoò ponoky. Viem vak,
èo dokáu narobi nevímavos, necitlivos,
odmietnutie a povrchnos. Zlomia srdce.
Sèesnú ho ako blesk. Len symbolicky, èlovek to
preije. Èlovek je silný tvor, odolnejí ne akýko¾vek
iný. Ale aj agresívnejí, zákernejí, podlejí,
spriadajúci intrigy - lebo má rozum,
preto je korunou tvorstva. Èlovek má aj srdce.
Niekto povie, e je to len pumpa pumpujúca kyslík,
tak dôleitý pre ivot ¾udského tela. Srdce je záhadné. Srdce nezostrojil ako pumpu èlovek. Lebo nerátal
so srdcom zlomeným a rozèesnutým, ktoré ten kyslík pumpuje ïalej. Èlovek vyráta záruènú dobu na
svoje prístroje, a boe aké sú inteligentné a nerozbitné... Srdce je vak nerieite¾nou záhadou.
Je pumpou a zároveò jaskyòou zázrakov.
Jaskyòou ticha, jaskyòou vání, bolestí, utrpenia
a chronického krvácania. Srdce je aj jaskyòou
ivej vody odpustenia, objavenej radosti a jaskyòou
zázraèného prameòa lásky. Staèí len kvapka
na suché a vyprahnuté pery a stane sa zázrak,
zrazu vidíme veci a zloitosti tohto náho sveta
v úplne inom svetle. Vo svetle pominute¾nosti tohto
sveta. Vo svetle, ktoré svieti vetkým rovnako.
Nad nikým nezvíazíme, nikoho neporazíme,
nikto nad nami nezvíazí a nikto nás neporazí.
A tak pri spomienke na bosonohých rovesníkov
si myslím, e neboli horí a neboli ani lepí od nás
za oknom vyhriatej izby. Vetci oèakávame zrodenie
svetla nádeje. To vak svieti aj bez nás, aj láska
tu je bez nás. A èi sme obutí alebo sa trasieme
zimou, ani na tom nezáleí. Záleí len na tom,
èi máme otvorené srdce, èi to dobré vnímame
a èi to dokáeme darova.
A záleí aj na tom, èi doma potajomky nebrúsime
klince pre to diea, ktoré sa narodilo v jaslièkách.
To je dôleité, to sa nám zapoèíta.
Ak sme milovali a máme pocit, e sme sa sklamali,
aj to sa zapoèíta, lebo láska má len plusové hodnoty. Nebojte sa milova, nebojte sa obetova
a navigova hlasom srdca.
Neèakajte niè lepie ne "dobre vám tak!"
Nu, "dobre nám tak" a milostiplné Vianoce!

Milí priatelia,
Znovu sa chýli ku koncu jeden obèiansky rok
- znovu je to jeden rok z náho ivota.
Ná letopoèet poèítame od ve¾kej udalosti
v dejinách ¾udí.
Je to narodenie Jeia Krista.
Rok èo rok túto udalos slávime. Nie vak len
z poh¾adu dejinného - rozdelenie náho
letopoètu -, ale predovetkým z poh¾adu
ivota nás ¾udí, ktorí tu
na zemi svojim ivotom vytvárame nielen
¾udské dejiny, ale aj
dejiny veèné.
Lebo Boh tak miloval
tento svet, e poslal svojho Syna, aby kadý,
kto uverí nezahynul, ale aby mal veèný ivot.
Vy starí hovoríte, e sa svet ve¾mi mení. Porovnávate ako to bolo kedysi a ako je to
dnes. Zároveò vak dodávate, e je aj ve¾a toho, èo sa nemení.
Choroby boli vtedy aj teraz, vojny boli takisto
vtedy vo svete a sú aj teraz, aj vtedy boli chudobní aj bohatí ako je tomu aj dnes. Napokon
vak poviete: ¼udia boli akýsi spokojnejí
a astnejí ako dnes.
Vianoce sú krátkym obdobím, kedy sú ¾udia
trochu spokojnejí, azda aj trochu radostnejí. Èlovek sa môe pýta: "Preèo to vetko tak
krátko trvá?"
Lebo Svetlo v tmách svieti a my sme ho neprijali.
ÈO je tou tmou? Odpoveï je krátka. Naa
nespokojnos. Vedeli by sme rozpráva o politike, o zlých susedoch, nedostatku peòazí
o rôznych osobných trápeniach. Èasto sme
nespokojní aj z toho, e nemáme to, èo majú
iní. To je tá tma, v ktorej ijeme.

Pred èasom bol na návteve v Stupave bývalý kaplán - teraz biskup na Ukrajine Mons.
Milan áik a ten povedal " Èasto pozeráme
napravo, kde sa nám zdá, e majú viac, pozrime sa aj na¾avo a poïakujme za to, èo máme." Staèí v tej naej nespokojnosti zájs do
nemocnice a po návteve mnohej bolesti
a utrpenia - vyjs na zdravé ovzduie a poveda Boe ïakujem Ti za zdravie. Je mnoho
hodnôt v naom ivote, ktoré èasto tma nespokojnosti
zastrie
a my sa z nich
nevieme tei.
Kristus priiel ako
Svetlo. Nie preto sa èlovek obracia k Bohu,
e ije v tme a neastí. Èlovek sa preto obracia k Bohu, lebo vdy má za èo ïakova.
Vdy sa má z èoho tei. To je to pravé Svetlo,
ktoré v malom Dieati prilo na tento svet.
Ve¾ký, väèí, najväèí
Túi by èlovek.
Malý, mení, najmením
Sa stal ná Boh.
Ako dlho ete nebudeme
Túto Boiu cestu
Rozumie?
Nech Boí Syn, ktorý sa stal èlovekom,
naplní Vae srdce pokojom a radosou, aby
ste jeho cestu poznali a po nej kráèali. Nech
Vás milí èitatelia a Vae rodiny Boh sprevádza
svojím poehnaním v novom roku 2008.
Z priate¾ského srdca vetkým praje

Zabudnite na
nepokoj

Felix Mikula,
duchovný správca v Stupave

Dokonèili to za vlastné
Rekontrukcia stupavského katie¾a patrí
v súèasnosti medzi najrozsiahlejie
práce
a tie investície. Zo
trukturálnych fondov
EÚ bol poskytnutý príspevok majite¾ovi budovy a zariadenia - Bratislavskému samosprávnemu kraju. Hoci sa
práce zastavili, projekt
bol ukonèený, predpokladá sa, e na budúci
rok sa dokonèí aj fasáda budovy. Z akých finanèných
zdrojov,
o tom sa zatia¾ rokuje. Z rozpoètu domova
bol dokonèený interiér jedálne, ktorý iari
belosou a je ve¾mi pekným a dôstojným
priestorom domova. Práce spomalilo postupné vysúanie muriva metódou elektroosmózy, èo je dôleité je vysoký úèinok tejto
metódy. Prízemie, kde sa jedáleò nachádza
trpelo vlhkosou spôsobenou aj zatopením
-2-

pri posledných povodniach. Na budúci rok sa
plánuje rekontrukcia zvislých rozvodov vody
a kanalizácie. Pod¾a slov zástupcu riadite¾ky
domova Miroslava Foltína: "...Bude to
nároèné, ale dokáeme tieto rekontrukèné
práce urobi aj za plnej prevádzky. Samozrejme v spolupráci so zriaïovate¾om
Bratislavským samosprávnym krajom.
-ps-

spravodajstvo

Zasadalo mestské zastupite¾stvo

Poslanci prerokovali
rozpoèty
Stupava - Poslanci mestského
zastupite¾stva vo tvrtok dvadsiateho deviateho novembra prerokovali návrhy Veobecne záväzného nariadenia (ïalej VZN) Mesta Stupava è.5/2007 o dani z nehnute¾nosti na rok 2008, návrh
VZN è. 6/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na
území Mesta Stupava, návrh na
poskytnutie dotácií z rozpoètu
mesta pod¾a VZN è.1/2007. Vyhodnotili rozpoèet mesta k 30.
septembru a prerokovali oèakávanú skutoènos ku koncu roka.
Do prvého èítania postúpili rozhodujúce materiály - návrh rozpoètu mesta a rozpoètových organizácií na roky 2008-2010
a príspevkových organizácií
mesta na to isté obdobie.
Návrhy veobecne záväzných
nariadení preli pripomienkovaním na komisiách a v mestskej
rade, poslanci ich schválili.
Diskusiu k návrhom rozpoètov
otvoril predseda finanènej komisie Ing. Jozef Ukropec. Preli pripomienkovaním na finanènej komisii i v mestskej rade a pripomienky boli do návrhov zapraco-

vané. Rozpoèet Vodární a kanalizácií hodnotil ako vyrovnaný
s tým, e organizácia je stabilizovaná. Príspevok zo strany mesta
je nulový, upozornil na to, e prípadné zmeny budú súvisie so
stanovením
ceny
vodného
a stoèného.
Pri rozpoète Mestského kultúrneho a informaèného centra kontatoval, e boli zapracované pripomienky. Poslanci diskutovali
o vyuití priestorov bývalej kaviarne. Riadite¾ Pavel Slezák ich
informoval o projekte premiestnenia kninice. Navrhnuté sú dve
monosti, s tým, e pod¾a prepoètov sa ako rieenie pre budúcnos ukazuje postavenie novej budovy s parametrami kninice. Momentálne vak nie sú
peniaze ani z európskych fondov
a mesto bude musie riei aj ïalie problémy ako napríklad dobudovanie materskej koly, nové
priestory pre Základnú umeleckú
kolu a podobne. Poslanci sa
premiestnením kninice budú
zaobera na budúci rok. Príspevok na èinnos z rozpoètu mesta
je navrhnutý vo výke 3,553 mil
korún.

Hodnotili plnenie
rozpoètu
Stupava - Poslanci na zasadnutí
zastupite¾stva dòa 29. novembra
hodnotili plnenie rozpoètu mesta
a oèakávanú skutoènos ku koncu roka. Diskusiu uviedol predseda finanènej komisie Ing. Jozef
Ukropec. Upozornil na nepriaznivý vývoj v kapitálových príjmoch, s ktorými sa poèítalo a boli urèené na financovanie investièných akcií. Napriek tomu, e
do rozpoètu prichádzajú peniaze
z fondov, ktoré sú vak jasne urèené na projekty, vlastné zdroje
chýbajú. Pozitívne hodnotil najmä oèakávanú skutoènos, kde
vzniká rezerva pre budúcoroèný
rozpoèet. Poslanec Ing. Peter
Mazúr sa zaujímal o poh¾adávky
mesta voèi bývalému majite¾ovi
Karkulky. Poslanec Miroslav Foltín sa zaujímal, preèo nebola

opravená komunikácia Marcheggská ulica. V rozpoète boli na
túto stavbu vyèlenené prostriedky vo výke 2 milióny korún. Primátor vysvetlil, e vetci oslovení
dodávatelia chceli riei len
úpravu betónového povrchu poloením vrstiev asfaltu. Problém
je v tom, e definitívne rieenie
predpokladá aj výmenu betónových panelov, ktoré sa "hýbu".
Teda poloením asfaltu by sa niè
nevyrieilo. Prípadne len krátkodobo, tak ako to bolo pri vytmelení spár asfaltom. Odstránenie
betónových platní a vybudovanie
novej vozovky je finanène nároèná stavba. Mesto rokovalo
s firmami, ktoré pôsobia v areáli
bývalého Cevaservisu o spolufinancovaní. Náklady na celú rekontrukciu sa odhadujú na 3,3

Pri rozpoète Mestského podniku
technických
sluieb
(ïalej
MsPTS) Ing. Ukropec upozornil
na fakt, e organizácia prechádza radikálnou zmenou. MsPTS
bude vykonáva verejnoprospené èinnosti financované
z mestského rozpoètu. Príspevok
na tieto práce je navrhnutý vo
výke 7,8 mil korún.
Rozpoèet mesta bude dopracovaný o pripomienky poslancov
a návrhy komisií, ktoré sa týkali
najmä investièných akcií, opráv
komunikácií a podobne. V kapitálových výdavkoch sa premietlo
financovanie projektov - dia¾nièný privádzaè (projektová dokumentácia) 5 mil korún, regenerácia centra mesta 9, 569 mil korún, výstavba technickej infratruktúry - Nová ulica 1,615 mil
korún, výstavba centrálnej mestskej zóny - sever 28,9 mil korún a
vybudovanie cykloturistického
chodníka 23,3 mil korún. Vetky
projekty budú ukonèené v roku
2008. V rozpoète sa navrhujú
stavby - výstavba kanalizácie
Rímska ulica (prechádza z roku
2007) 0,6 mil korún, výstavba
kanalizácie Lesná ulica - spolufinancovanie 1,95 mil korún, od¾ahèovacia achta pri stoke Marianska ul. 0,9 mil korún, kanalizácia Ruová ul.- ul. Sama Chalupku. Plánované sú aj projektové práce v celkovej výke 2,23
mil korún. Spracovanie projek-

tovej dokumentácie je zamerané
na stavby plánované na rok
2008. Ide o rekontrukciu komunikácie Slovenská ul., Karpatská
ul.. Stavba spevnenej komunikácie Kremenica - Mást, trvalá
komunikácia Kremenica-Mást,
svetelná kriovatka Hlavná kolská - Zdravotnícka, výstavba
portovej haly pri základnej
kole, prístavba budovy materskej koly na Ruovej ulici. V kapitole rozvoj obcí sú naplánované - rozírenie vzduchotechniky v Kultúrnom dome 0,6 mil korún, chodník Záhumenská ul.
(prechádza z roku 2007) 0,85 mil
korún, výstavba spevnenej komunikácie Kremenica - Mást 4
mil korún, kamerový systém
v centrálnej zóne 1,5 mil korún.
Mesto chce investova aj do
rozvoja kolstva a plánuje
rekontrukciu druhého pavilónu
materskej koly na Marcheggskej ul. Na túto stavbu bude
iada o dotáciu ministerstvo
kolstva vo výke 2,7 mil. Rekontrukcia sa uskutoèní len v prípade poskytnutia dotácie. V roku 2008 sa bude stava portová
hala pri základnej kole s rozpoètom cca 12 mil korún.
Návrhy rozpoètov poslanci zobrali na vedomie a schvalova
ich budú na riadnom zasadnutí
mestského zastupite¾stva 13.
decembra.
-ps -

milióna korún v cenách roku
2006. Poslanec Ján Borák sa zaujímal ko¾ko stoja právne sluby
poskytované mestu a aká bola
úspenos právnej agentúry pri
sporoch, kde zastupovala mesto.
Primátor kontatoval, e právne
sluby sa nezuujú len na zastupovanie pri súdnych sporoch.
Mestský úrad a oddelenia pravidelne konzultujú s právnikom
problémy vyplývajúce z agendy
samosprávy. Poslanec Kazarka
sa opýtal, ko¾ko bude stá výstavba portovej haly pri základnej
kole. Primátor kontatoval,
e ministerstvo kolstva poskytlo

dotáciu vo výke 4 milióny korún.
Rozpoèet je plánovaný na 12
miliónov, mesto v rozpoète
schválilo 6 miliónov, zvyné dva
milióny sú predmetom ïalieho
rokovania. Prehlásil, e bude
proti lacným rieeniam, nako¾ko:
"...nie sme tak bohatí, aby sme si
mohli dovoli kupova lacné
veci!" Podklady pre výber typu
haly pripravuje riadite¾ koly Mgr.
Ladislav Csillaghy. Hala by mala
ma rozmery 25x40 m, parketovú
dláku a vykurovanie.Po diskusii
poslanci zobrali hodnotenie plnenia rozpoètu na vedomie.
-ps-

Vznikla nová spoloènos
Mestským zastupite¾stvom bola zaloená spoloènos s ruèením
obmedzeným TECHNICKÉ SLUBY STUPAVA, s.r.o. s tým, e jediným spoloèníkom spoloènosti je Mesto Stupava. Spoloènos bude
okrem iného podnika v oblasti nakladania s odpadmi, prevádzkova
pohrebisko a pohrebnú slubu, vykonáva zimnú a letnú údrbu ciest,
chodníkov a verejných priestranstiev atï. Prvým konate¾om je Ing.
Ján Bele, èlenmi dozornej rady sú MVDr. Róbert Kazarka, Ing. Peter
Mazúr a Ing. Jozef Ukropec. Spoloènos sa bude riadi finanèným
plánom na rok 2008.
-msz3

spravodajstvo

Do mája
sa musia pripoji

Nehoda so smrte¾ným následkom je mementom

Vyriei sa kriovatka
u na jar?

Stupava - Posledná dopravná nehoda, ktorá sa stala na Hviezdoslavovej ulici skonèila tragicky. Premávka na tejto komunikácii je nebezpeèná po celý deò. Najohrozenejím miestom je prechod pre
chodcov pri sporite¾ni. Ráno, keï prichádzajú iaci do koly, predchádza kolíziám asistencia mestskej polície. Po skonèení koly sú
vak deti ponechané napospas vodièom, z ktorých sú mnohí bezoh¾adní. Mestské zastupite¾stvo sa u vye roka zaoberá rieením kriovatky. Pod¾a slov primátora na poslednom pracovnom stretnutí bolo definitívne rozhodnuté o tom, e jediným prijate¾ným rieením je vybudovanie kriovatky so svetelnou signalizáciou riadenou poèítaèom.
Regulovanie signalizácie bude riadi poèítaè, ktorý na základe informácií získaných z kamier vyhodnotí situáciu na komunikácii. Pod¾a
vyjadrenia spracovate¾a projektu a Slovenskej správy ciest toto rieenie je na pä a sedem rokov. Jediným východiskom je vybudovanie
obchvatu.
Projektovú dokumentáciu svetelnej kriovatky zaplatí mesto. Stavbu
a celý systém zafinancuje investor bytového súboru ZIPAVA. Náklady
na kriovatku sú 3-5 miliónov korún. Ak pôjde vetko pod¾a plánu,
so stavbou sa zaène na jar budúceho roku.
V súvislosti s poslednou smrte¾nou nehodou primátor poiadal dopravný inpektorát, aby predloil tatistiku dopravných nehôd na tejto
komunikácii. Mesto navrhuje, aby boli v Máste vybudované spomalovaèe. Na prechode pri Café Albert by situáciu vyrieil ostrovèek.
Chodci tak bezpeène prejdú cez cestu aj keï na dvakrát.
-ps-

Okienko
separovaného zberu

Stupava - Kanalizaèný zberaè, ktorý bol vybudovaný na Novej ulici,
ako súèas projektu financovaného z prostriedkov EÚ, je pred kolaudáciou. Momentálne boli obyvatelia tejto ulice oslovení výzvou, aby
sa napojili na kanalizaènú sie. Poslanci sa zaujímali, akú má výzva
odozvu. Vzh¾adom na nepriaznivé poèasie a zimné obdobie rozhodli,
e obèania sú povinní napoji sa do 31. mája budúceho roku. Zároveò
iadali, aby informácia o splnení povinnosti obèanmi bola predloená
na rokovanie zastupite¾stva v júni.
-ps-

Súèasou projektu bolo vybudovanie chodníka a osadenie nových prístrekov na autobusových zastávkach.

Schválili rozpoèet

Blíia sa Vianoce, Silvester - sviatky, kedy sme doma a kedy produkujeme viac komunálneho odpadu ako po iné dni. Ani po tieto dni nesmieme zabúda na správne
triedenie zloiek z komunálneho odpadu. Obyvatelia rodinných domov sú v tejto
èinnosti zodpovednejí, aj keï sa obèas nájde vo vreci s vytriedeným odpadom
prímes komunálneho, stavebného odpadu, èi dokonca popol. Vetkých upozoròujeme, e majite¾ takého vreca je ¾ahko identifikovate¾ný a hrozí mu postih. Na
obyvate¾ov bytových domov chceme apelova, aby pristupovali k triedeniu s väèou zodpovednosou. Pri obhliadkach èasto nachádzame v kontajneroch na komunálny odpad aj taký, ktorý patrí do kontajnera na separovaný odpad (krabice
od topánok, PET f¾ae od nápojov, sklo). Do jednotlivých kontajnerov na separovaný odpad patrí iba to, èo je na nich napísané - papier, sklo, plasty, tetrapaky.
Stáva sa pravidlom, e sa v nich nachádza ostatný, dochádza k znehodnoteniu vyseparovaného odpadu. Ak si nebudete istý, èo patrí do plastov, pomôc by vám
v tom malo oznaèenie výrobku - PP, LDPE, HDPE, ABS, PS, PMMA, PA, PC, PVC,
PET - vetky tieto materiály sa zbierajú.
A musíme upozorni ete na jednu vec. Pri kontajneroch na komunálny odpad pri
bytových domoch sa èasto nachádzajú veci, ktoré tam nemajú by. Sú nadrozmerné, rozmiestnené v okolí kontajnerov, èasto aj mimo stojiska. Pod¾a zberového
kalendára sú 4x roène rozmiestnené ve¾koobjemové kontajnery po meste práve na
takýto odpad. Ak práve prerábate alebo meníte zariadenie bytu v iný èas, musíte
si odvoz odpadu zabezpeèi sami alebo objedna odvoz u MsPTS. Obyvatelia Stupavy môu tento odpad odovzda na skládke pod¾a mnostva zadarmo alebo za
zvýhodnenú cenu.
A nezabudnite na vianoèné stromèeky. Po splnení svojej funkcie patria ku kontajneru na komunálny odpad.
Kalendár zberu a odvozu vytriedeného komunálneho odpadu v roku 2008 z rodinných domov v meste Stupava sa bude roznáa do schránok vetkým obyvate¾om
mesta v priebehu druhej polovice januára 2008. U teraz vak upozoròujeme na
zmenu: ulice Hlavná, Hviezdoslavova, Bottova, Dolná a Záhumenská budú patri
do obvodu è. III a nie è. II ako to bolo doteraz - èie zber separovaného odpadu
bude v nich prebieha spravidla vo tvrtky pod¾a daného mesiaca.
Prvý termín zberu v novom roku sa uskutoèní 29.1.2008 (utorok) pre obvod è. I,
30.1.2008 (streda) pre obvod è. II a 31.1.2008 (tvrtok) pre obvod è. III.
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

Stupava Po predchádzajúcich diskusiách na finanènej komisii, mestskej rade a prvom
èítaní sa vo tvrtok 13. decembra mestské zastupite¾stvo na svojom zasadnutí zaoberalo najmä schva¾ovaním rozpoètu mesta a organizácií zriadených mestom na rok 2008.
Rokovanie zastupite¾stva viedol viceprimátor Ing. ¼ubo iak. Zastúpil primátora, ktorý
bol v tom èase práceneschopný. Hladko prela diskusia pri návrhoch rozpoètov mestských organizácií. Búrlivá diskusia sa vak rozpútala pri schva¾ovaní rozpoètu mesta.
Na zasadnutie prili v hojnom poète aj obèania, ktorí iadali, aby sa zaèalo s budovaním
kanalizácie. Predseda finanènej komisie Ing. Jozef Ukropec kontatoval, e od zaèiatku
prípravy rozpoètu sa uvaovalo s tým, e prebytok hospodárenia bude viazaný na spolufinancovanie projektu odkanalizovania celého mesta a intenzifikácie èistiarne odpadových vôd. Tento projekt je pod¾a slov ¼. Illia, vedúceho oddelenia výstavby a ivotného
prostredia pripravený tak, aby pri vyhlásení výzvy Operaèného programu ivotné
prostredie mohol by podaný. V diskusii odznela poiadavka, aby sa príprave projektu
venovala maximálna pozornos a nebol vylúèený z hodnotenia pre formálne nedostatky.
Èas poslancov navrhovala, aby v rozpoète bola schválená výstavba kanalizácie v konkrétnych èastiach mesta. Ïalí tvrdili, e takéto rieenie je nekoncepèné, minuli by sa
prostriedky, ktoré mesto potrebuje na kofinancovanie projektu, ktorý bude stá cca 250
miliónov korún. Do debaty sa zapojili aj obèania. Pripomenuli, e pred dvomi rokmi, keï
iadali, aby sa zaèalo s budovaním kanalizácie, bolo im pris¾úbené, e pokým nebude
kanalizácia v celom meste, bude mesto obèanom prispieva na vývoz splakov. Výka
toho príspevku sa obèanom zdala nízka, pretoe stoèné stojí 24 Sk za kubík a vývoz
splakov a okolo 70 korún. Navrhovali, zvýi príspevok, aby obèania neboli znevýhodnený pre to, e nie sú zdroje na odkanalizovanie celého mesta. Mono ja pod tlakom verejnosti sa poslanci pustili do h¾adania "úspor" v rozpoète, len, aby sa navýila
suma na budovanie kanalizácie. Predseda finanènej komisie upozornil, e takýmto spôsobom sa zrúti celá koncepcia rozpoètu. Poslanec Braòo Ondru navrhol, aby sa januárové zasadnutie zastupite¾stva venovalo koncepcii budovania kanalizácie v meste, aby
sa tam definovali etapy, financovanie a ïalie podrobnosti. Po búrlivej diskusii a prestávke na zadefinovanie uznesení poslanci schválili Rozpoèet Mesta Stupava, rozpoètových organizácií na rok 2008. Uloili prednostke úradu v prípade zverejnenia výzvy
riadiacim orgánom Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky pre operaèný program "ivotné prostredie" zabezpeèi podanie iadosti o nenávratné finanèné prostriedky z fondov Európskej únie. Projekt spracova v celom rozsahu potreby dobudovania kanalizácie Mesta Stupava a ÈOV v rozsahu cca 250 mil. Sk.
Dohodli sa, e v prípade schválenia projektu prebytok rozpoètového hospodárenia
mesta, ako aj vetky rozpoètové a mimorozpoètové rezervy a tie prípadný úver sa
pouijú na spolufinancovanie výstavby kanalizácie, intenzifikáciu ÈOV (spolufinancovanie) a ostatných obstarávacích nákladov.
-msú-
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spravodajstvo

Daò sa na rok 2008
zmenila

Poslanci stupavského zastupite¾stva mali ne¾ahkú úlohu. Pod¾a Veobecne záväzného nariadenia è.1/2007, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu Mesta Stupava mali rozhodnú o iadostiach. Do stanoveného termínu 31. októbra podalo svoju iados
devätnás subjektov, ktoré nie sú financované z mestského rozpoètu.

Stupava - na zasadnutí mestského zastupite¾stva bolo schválené
Veobecne záväzné nariadenie(VZN) Mesta Stupava è.5/2007 Deò
z nehnute¾ností. Upravuje podmienky urèovania a vyberania dane
z nehnute¾nosti na území Mesta Stupava, ktoré je správcom dane.
Na zmeny oproti minulému roku sme sa opýtali spracovate¾ky
návrhu Dariny Koreòovej.
Daò z nehnute¾ností pre rok 2008 sa u niektorých nehnute¾ností
zvýila a je nasledovná:
Pozemky:
- záhrady
0,40 Sk/m2,
- zastavané plochy a nádvoria
0,40 Sk/m2,
- ostatné plochy
0,40 Sk/m2.
Stavby:
- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
hlavnej stavby 3,- Sk/m2, (za kadé ïalie podlaie + 2,-Sk)
- rekreaèné a záhradné chaty
20,- Sk/m2,
- samostatne stojace garáe
15,- Sk/m2,
- priemyselné stavby
45,- Sk/m2,
- podnikate¾ské stavby
45,- Sk/m2,
- ostatné stavby
20,- Sk/m2.
Daò z bytov:
- byty
3,- Sk/m2,
- nebytové priestory, v ktorých sa podniká
40,- Sk/m2,
- nebytové priestory - garáe
15,- Sk/m2.

Dostali menej ne
iadali

Spolu iadali 2 089 458 Sk na podporu èinnosti v roku 2008. Pre tento
rok poslanci rozdelili pol milióna korún. O výke príspevku - dotácie
rozhodovala komisia zloená z predsedov komisií mestského zastupite¾stva. Rozdelili 765 tisíc korún, tento návrh mestská rada odporuèila prerokova na zasadnutí mestského zastupite¾stva dòa 29. novembra. Po krátkej diskusii poslanci odsúhlasili dotácie vo výke, ktorá je uvedená v tabu¾ke. Pod¾a slov primátora komisia pri rozhodovaní
brala na zrete¾ aktivity iadate¾ov v prospech mesta a jeho obèanov,
poèetnos èlenskej základne, spoloèenskú prospenos èinností.
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Zdenka Packová kontatovala, e by
bolo iadúce, aby prijímatelia dotácie nali spôsob zverejnenia faktu,
e na ich èinnos prispelo aj mesto.
-ps-

· Daòové priznanie na rok 2008 podávajú len tí daòovníci, u ktorých
v roku 2007 vznikla daòová povinnos alebo nastala zmena - predali
alebo 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 2008
(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, nemusí k 1.januáru podáva daòové priznanie.
· Termín na podanie daòových priznaní k dani z nehnute¾ností je do
31. januára 2008. Daòové priznanie sa podáva pod¾a stavu k 1.1.
2008. Prísluné tlaèivá obdríte na Mestskom úrade Stupava, na referáte daní a poplatkov, èíslo dverí 4.
· Správca dane vyrúbi daò platobným výmerom. Pod¾a novely k zákonu è. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach je daò splatná do 15 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Z tohto
dôvodu budú vetky platobné výmery doruèované do vlastných rúk.
Daò je splatná naraz ak nepresiahne u fyzickej osoby 1000,-Sk
a u právnickej osoby 10000,-Sk. Vyiu daò mono zaplati v tyroch
splátkach a to v termíne - 1. splátka do 15.dní, 2. splátka do 31. júla,
3. splátka do 30. septembra a 4. splátka do 30. novembra 2008.
· 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 práv-nickej osobe od 2000,-Sk.
· Informácie obèanom budú poskytnuté na tel.èísle 02/6020 0918
alebo e-mail: dane@stupava.sk
- dk -5-

Dotácie na rok 2008

Dotácie z rozpoètu mesta pod¾a Veobecne záväzného nariadenia
è. 1/2007, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu
Mesta Stupava vo výke 765 tis. Sk. (poslanci prítomní na hlasovaní
- 11, za - 11 poslancov)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ZO Slov. zväzu protifaistických bojovníkov
Záhradkárska osada Zlatá hora
Katolícka jednota
Stupavská Nevädza
ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Slovenský èervený krí, skupina I.
K Karate Dojo
Slovenský èervený krí, skupina II:
Stolnotenisový klub PST
Eliah
URSUS
Pohoda
port hokejbalový klub Lizards
Veselá muzika
Klub slovenských turistov TATRAN Stupava
Futbalový klub TATRAN Stupava
Hádzanársky klub TATRAN Stupava
ZO Slov. zväzu vèelárov Stupava
Materské centrum Fifidlo

10 tis. Sk
0
15 tis. Sk
50 tis. Sk
50 tis. Sk
20 tis. Sk
10 tis. Sk
20 tis. Sk
20 tis. Sk
20 tis. Sk
20 tis. Sk
50 tis. Sk
20 tis. Sk
30 tis. Sk
30 tis. Sk
250 tis. Sk
100 tis. Sk
20 tis. Sk
30 tis. Sk

S p o l u:

765 tis. Sk

Agroservis
Hviezdoslavova 74,
900 31 Stupava
Tel.: 02/65 935 729

Predaj
- vianoèné stromy
- èeèina
- stojany na
vianoèné stromy
Vianoèná dielòa
- výzdoba
- aranovanie

KLASICKÁ
A PORTOVÁ MASÁ
VEC Peter ml.
Hlavná 598/63
900 31 Stupava
Tel.è. 0905 115 116
Objednávky beriem
po telefonickom objednaní,
alebo osobne
na vyie uvedenej adrese.

Záhorská Bystrica

Slávnostné otvorenie nových priestorov
Miestneho úradu
Radnica je neodmyslite¾nou súèasou kadého mesta èi obce.
Je to miesto, kde sa deje výkon
správy verejných vecí v rámci
miestnej komunity, miestom kde
obèania ktorých spája príslunos k spoloènému bydlisku
realizujú svoje právo ovplyvòova
rozvoj svojho okolia a miestom
kde aj právom oèakávajú spravodlivé rieenia svojich potrieb
a podnetov. Streda 5. decembra
bola preto výnimoèným dòom
pre nau mestskú èas, keïe
boli po mesiacoch výstavby slávnostne odovzdané do uívania
nové priestory miestneho úradu

v októbri tohto roku sa tak podaril miestnej samospráve ïalí
dôleitý krok v rozvoji mestskej
èasti v oblasti investiènej stavebnej èinnosti. Otvorením nových
priestorov získala Záhorská Bystrica koneène dôstojné administratívne priestory, keïe stará budova Miestneho úradu u ani kapacitne ani svojim technickým
vybavením nespåòala èoraz väèie nároky pre výkon vetkých
úloh miestnej samosprávy.
Okrem nových kancelárskych
priestorov vznikla na prvom poschodí nadstavby nová polyfunkèná miestnos, ktorá sa bude

na Námestí rodiny, ktoré vznikli
nadstavbou a adaptáciou priestorov Spoloèenského domu. Po
zrealizovaní stavby a odovzdaní
do uívania obèanov Námestia
rodiny v roku 2006 a dokonèení
a otvorenia ¼udového domu

vyuíva na zasadnutia miestneho zastupite¾stva, konanie konferencií a seminárov, keïe bude
v budúcnosti vybavená projekènou technikou. Rekontrukciou
bývalých priestorov kninice
vznikla na prízemí moderne pô-

Ideový zámer reanimácie historického jadra Záhorskej Bystrice

Jedným z bodov z novembrového rokovania zastupite¾stva bol zámer
úpravy èasti historickej zástavby Záhorskej Bystrice. Poslanci mali
k dispozícii materiál, ktorý vypracovali Ing. Arch. Imrich Pukár a Ing.
Mária Baníková. Pod¾a poiadaviek zadávate¾a rieili architekti monosti zachovania a èiastoène i prinavrátenie pôvodného charakteru
tej èasti historického jadra, ktorý sa javí ako najmenej naruený novostavbami z druhej polovice dvadsiateho storoèia. Jedná sa o priestor
od kostola sv. Petra a Pavla, námestie pri Floriánkovi a budova pekárne a hornú èas ulice Jána Raka - v Kúte, ktorý vyniká ucelenou zástavbou objektov z konca 19. a zaèiatku 20. storoèia. Zámer poèíta
pri úprave objektov nadviaza na tradièné formy architektúry, materiály, farebnos a vybavenos pôvodného stavu prostredia v snahe zachyti ducha a atmosféru tejto èasti obce. Pre dosiahnutie poadovaného efektu pôvodného architektonického vzh¾adu by bolo pod¾a
spracovate¾ov zámeru potrebné upravi vzh¾ad väèiny objektov v sledovanej lokalite, aby sa èo najvernejie priblíili pôvodnému stavu.
Súèasou návrhu reanimácie je úprava existujúcich komunikácii a verejných priestranstiev, keïe sa jedná o priestor, ktorý sa plánuje
v budúcnosti vo väèej miere vyuíva na spoloèenské podujatia
a zhromaïovanie obèanov. Zámer ráta i s obnovením a ïalím rozírením drobnej architektúry v tomto priestore. Schválený ideový zámer
by mal by podkladom pri príprave projektu, ktorým sa bude mestská

sobiaca sobána sieò. Pod¾a
projektu by v ïalej etape mali
na prvom poschodí v budúcnosti
pribudnú ubytovacie priestory
penziónu. Stavbu mestská èas
financovala z prostriedkov, ktoré
získala v roku 2005 z predaja pozemku i z úverových zdrojov. Na
slávnostnej udalosti sa na pozvanie starostu Vladimíra Kubovièa zúèastnil aj primátor hlavného
mesta SR Bratislavy Ing. Andrej
Ïurkovský, starostovia okolitých
obcí i mestských èastí Bratislavy,
delegácia z druobnej obce Brumovice, bývalí i terají poslanci
Miestneho zastupite¾stva i predstavitelia spoloèenského ivota
naej mestskej èasti. Po slávnostnom prestrihnutí pásky poehnal nové priestory správca farnosti ThDr. Anton Solèiansky,
PhD. Starosta Kuboviè vo svojom
príhovore nezabudol pripomenú

genézu vývoja nadstavby Spoloèenského domu i podporu bývalého i terajieho poslaneckého
zboru, ktorý stavbe vyjadroval
podporu. Starosta vyjadril poïakovanie i architektovi Ing. arch.
Stecovi, zhotovite¾ovi stavby spoloènosti Skelet Ing. Hlavenku, zamestnancom úradu i vetkým,
ktorý sa prièinili o dokonèenie
a odovzdanie stavby. Primátor
i starosta vyjadrili presvedèenie,
e nový úrad sa stane miestom,
kde budú pod¾a moností vdy
kladne vybavené vetky podnety
záleitosti s ktorými obèania na
úrad prídu. Slávnostné otvorenie
svojim spevom obohatila muská spevácka skupina súboru
Bystrièan, deti z materskej koly i
Regtime jazz band pána Ivana
Malinovského so speváèkou Monikou Stanislavovou.
(foto Jozef Gutten)

èas uchádza o grant z fondov Európskej únie alebo Ministerstva
kultúry. V následnej diskusii poslancov rezonovala podpora tomuto
projektu, diskusné príspevky smerovali k spôsobu zatraktívnenia tohto zámeru pre majite¾ov nehnute¾ností v tejto zóne, otázky financovania úprav objektov a h¾adaniu vhodnej formy komunikácie s obèanmi
po vypracovaní vizualizácie zámeru.
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Oznamy Miestneho úradu

Prenájom priestorov
Miestny úrad Mestskej èasti Bratislava - Záhorská Bystrica ponúka do prenájmu od 1. januára 2008 kancelárske priestory v starej budove miestneho úradu
na ulici Èeskoslovenských tankistov è. 134. Bliie informácie získate na telefónnom èísle 02/65956 110
Poïakovanie
Miestny úrad Mestskej èasti Bratislava-Záhorská Bystrica vyslovuje poïakovanie pani Rozálii iovej z Prídavkovej ulice za darovanie vianoèného
stromèeka. Krásne urastený smrek robí rados deom aj dospelým na Námestí
rodiny i návtevníkom Miestneho úradu.
Pozvánka na Silvestrovský prípitok
Starosta mestskej èasti Bratislava-Záhorská Bystrica Vladimír Kuboviè pozýva
obèanov na spoloèné privítanie nového roku 2008 na Námestí Rodiny. Chýba
nebude ohòostroj a na zahriatie sa bude podáva varené vínko. Vetci ste srdeène pozvaní, zídeme sa pred polnocou.

Záhorská Bystrica

Uznesenia miestneho zastupite¾stva
Bratislava-Záhorská Bystrica
zo dòa 27.11.2007
Návrh na vykonanie inventarizácie
majetku v správe MÈ B - ZB
U z n e s e n i e è. 129/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e nariadenie starostu
MÈ B - ZB na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku v správe MÈ B - ZB
ku dòu 31.12.2007 s termínom ukonèenia do 15.1.2008
2. s ú h l a s í s menovaním èlenov do
ústrednej a èiastkových inventarizaèných komisií pod¾a prílohy, s pripomienkou.
Informácia o èinnosti
stavebného úradu v MÈ B - ZB
U z n e s e n i e è. 130/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e správu o
èinnosti stavebného úradu v MÈ B - ZB
od 1.8.2007 do 15.11.2007
2.  i a d a starostu o preetrenie konania pri dodatoènej legalizácii stavby
autobazáru spoloènosti WILLIS s.r.o.
Správa o èinnosti komisie výstavby
a dopravy pri MZ MÈ B - ZB
U z n e s e n i e è. 131/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
b e r i e n a v e d o m i e správu
o èinnosti komisie výstavby a dopravy
pri MZ MÈ B - ZB od januára 2007 do
októbra 2007.
Návrh Rokovacieho poriadku
Miestneho zastupite¾stva MÈ B - ZB
U z n e s e n i e è. 132/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
s ch v a ¾ u j e Rokovací poriadok
Miestneho zastupite¾stva mestskej
èasti Bratislava - Záhorská Bystrica
s pripomienkami s úèinnosou od
1.1.2008.
Návrh na predåenie prenájmu
pozemkov spoloènosti
JJJ STAV BUILD s.r.o.
U z n e s e n i e è. 133/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. s ch v a ¾ u j e predåenie prenájmu
pozemkov p.è. 2708/4, 2709/1, 2710
a 2711/1 vo výmere 6581 m2 spoloènosti JJJ STAV BUILD s.r.o. za cenu 60
Sk/m2 roène na dobu 5 rokov, prièom
nájomné sa kadoroène zvýi o index
rastu cien
2. u k l a d á komisii finanènej, pre
investície a rozvoj podnikania spracova návrh na urèovanie výky nájomného pod¾a úèelu vyuitia pozemku a
jeho lokalizácie.
T: január 2008

Návrh na odpredaj obecných
pozemkov Ing. Jozefovi Krúpovi
s manelkou
U z n e s e n i e è. 134/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. n e s ch v a ¾ u j e odpredaj pozemkov p.è. 252/1 o výmere 1734 m2
a p. è. 252/2 o výmere 1403 m2 v k.ú.
Záhorská Bystrica do vlastníctva Ing.
Jozefa Krúpu s manelkou
2.  i a d a starostu, aby u nájomcu
pozemkov preveril dodriavanie èl. 4
zmluvy o prenájme, ktorý sa týka poskytovania 20 % z¾avy z ceny za pouívanie tenisového kurtu pre obèanov
Záhorskej Bystrice a upozornil nájomcu na dodriavanie ivnostenského
zákona, ktorý sa týka cien za poskytované sluby.
Ideový zámer reanimácie vybranej
èasti pôvodného historického jadra
obce Záhorská Bystrica
U z n e s e n i e è. 135/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e Ideový
zámer reanimácie vybranej èasti pôvodného historického jadra obce
Záhorská Bystrica
2. u k l a d á komisii výstavby a dopravy v spolupráci so spracovate¾mi ideového zámeru navrhnú ïalie kroky pri
revitalizácii èasti historického jadra Záhorskej Bystrice
3.  i a d a starostu, aby v spolupráci
so spracovate¾mi ideového zámeru
preveril monosti jeho realizácie na Ministerstve kultúry SR a na Krajskom
pamiatkovom úrade.
Návrh tatútu hlavného mesta SR
Bratislavy
U z n e s e n i e è. 136/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
n e o d p o r ú è a vydáva alebo
schva¾ova nový tatút hlavného mesta
SR Bratislavy preto, e sa pripravuje
návrh nového zákona o hlavnom meste
SR Bratislave, ktorý upravuje novým
spôsobom i tatúty hlavného mesta
SR Bratislavy i mestských èastí.
Návrh na presmerovanie
linky MHD è. 37
U z n e s e n i e è. 137/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
1. b e r i e n a v e d o m i e informáciu o vyhodnotení dvojmesaènej skúobnej prevádzky linky è. 37 po presmerovaní trasy cez ulice Gbelská a Tatranská
2. p o t v r d u j e uzn. è. 65/2007 zo
dòa 29.5.2007 o zmene trasy linky
MHD è. 37 na základe

vyhodnotenia vplyvov poèas skúobnej prevádzky.
Návrh na odmenu zástupcovi
starostu Miloslavovi Sajanovi
pri ivotnom jubileu
U z n e s e n i e è. 138/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
s ch v a ¾ u j e jednorazovú finanènú
odmenu vo výke 5000 Sk pre zástupcu starostu p. Miloslava Sajana pri
príleitosti jeho ivotného jubilea.

Návrh na prehodnotenie regulatívov
výstavby v záhradkárskych
a rekreaèných osadách
U z n e s e n i e è. 139/2007
zo dòa 27.11.2007
Miestne zastupite¾stvo
 i a d a starostu, aby zvolal rokovanie
na tému "Regulatívy výstavby v záhradkárskych a rekreaèných osadách v k.ú.
Záhorská Bystrica" za úèasti obstarávate¾a UPN hl. m. SR Bratislavy, starostu, zástupcov stavebného úradu
a èlenov komisie výstavby a dopravy.

Klub dôchodcov oslavoval svojich jubilantov

Ve¾ká sála spoloèenského domu patrila v nede¾u 18. novembra jubilujúcim èlenom klubu dôchodcov, ktorí si v 2. polroku pripomenuli významné ivotné jubileá. Príjemnú a slávnostnú atmosféru podujatia
svojou úèasou a príhovorom podèiarkol starosta Vladimír Kuboviè.
V kultúrnom programe venovali deti z Materskej koly jubilujúcim seniorom kyticu uvitú z piesní a tanèekov, o príjemnú atmosféru sa po
celý èas staral hudobnými pozdravmi Janko Borák. Významné ivotné jubileum si pripomenuli: 94 rokov Frantiek Dobrovodský, 85 rokov Arnold Orth, Genovéva Rácová, Matilda Krajèírová a Helena Jaro-

ová. 80 rokov oslavujú Vilma Murániová a Antónia Juricová. 75 rokov
sa doívajú Anna Sajanová, tefan Kabát, Margita Kovaèièová, Emília
Èechová, Anna Doèolomanská a Albeta Beòaèková. K sedemdesiatnikom sa zaradili Pavel Liïák, Anna Maderová, Jozef Jaro, Jolana
Poláková, Alojz Polák, Rozália Dobrovodská, Stanislav èepka, Mária
Èechová, Rozália Neradovièová, Jozef Maro, Mária Poláková, ¼udmila Pogayová, Rudolf èepán, tefan Turanský, Albeta Vaanová,
Jozef Borák, Mária Ivánková, tefan Pilváò, Terézia Slováková, Oldøich vestka, Rudolf Liïák a Anna Rácová. 65 rokov oslávili Mária
Cáriková, Anton Ivánek, tefan Rábek, Rozália Fabianková, Ján Smolinský, Terézia Krková, tefánia Turanská, Frantiek vec, O¾ga Kruicová. 60 rokov uplynulo od narodenia pani Heleny Veruzábovej a
pani tefánie Papíkovej. Obzvlá milé bolo pripomenutie si výroèí
spoloèného manelského ivota. U 55 rokov kráèajú spolu cestou ivotom pán Rudolf Draho so svojou manelkou pani Elenou Drahoovou. Zlatú svadbu v druhom polroku oslávili manelia Rudolf a
Anna Mikletièovci, Frantiek a Mária Mihalovièovci a pán Ján Butkoviè
so svojou manelkou Annou Butkovièovou. Vetkým oslávencom zo
srdca blahoeláme a prajeme ete ve¾a poehnaných rokov v kruhu
svojich rodín.
(Spracované pod¾a podkladov p. Mokovej, foto Jozef Gutten)
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inzercia

0911 20 22 77

STAVMIX PLUS ïakuje svojim zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2007
a praje ve¾a úspechov v Novom roku.
-8-

inzercia
BRATISLAVA - Záhorská Bystrica
Èsl.tankistov 1/a
tel./fax: 02/6595 6232, 6595 6647
KOICE Juná tieda 78
tel./fax: 055/677 15 70
LUÈENEC Ul. Podjavorínskej 21
tel./fax: 047/451 21 16, 047/451 21 17
POVAIE Predmier 462
tel./fax: 041/5533 024, 041/5533 025, 041/5533 026
MALACKY Ul. Oslobodenia 50C
tel./fax: 034/772 6849, 034/778 0088
ÈIERNA VODA Triblavinská 47
900 25 Chorvátsky Grob
tel./fax: 02/45241396, 02/45241399, 02/ 45241439
RUOMBEROK: Korytnická 34
034 03 Ruomberok, Biely Potok
tel./fax: 044/4303370, 044/4303371, 044/4303358

PREFA - STRECHA BUDÚCNOSTI A JEJ EXTRÉMNE VÝHODY:
Extrémne nerozbitná - PRETOE HLINÍKOVÁ STRECHA ANI ZA EXTRÉMNEHO POÈASIA NEPOPRASKÁ !
Extrémne odolná proti hrdzi - PRETOE HLINÍK NEHRDZAVIE!
Extrémne odolná proti víchrici - PRETOE MALOFORMÁTOVÁ STRENÁ KRYTINA PREFA JE PRICHYTENÁ TAK,
ABY ODOLALA VÍCHRICI
Extrémne bezúdrbová-PRETOE STRENÁ KRYTINA PREFA NEPRASKÁ ANI NEHRDZAVIE A NEMUSÍ SA NATIERA!
Extrémne ¾ahká! - PRETOE HMOTNOS KRYTINY PREFA JE MAXIMÁLNE 2,6 kg/m2 !
Extrémne odolná proti daïu - PRETOE SPOJENIE KRYTINY FALCOVANÍM JE LEPIE AKO JEDNODUCHÉ PRELOENIE!
Extrémne ekologická - PRETOE HLINÍK JE OPAKOVANE 100% RECYKLOVATE¼NÝ!
Extrémna záruka - PRETOE ZÁRUKA 40 ROKOV JE MONÁ LEN NA MATERIÁL BUDÚCNOSTI!
-9-

rôzne
Poslanci rozhodli o poplatkoch za sluby

Schválili
nariadenie mesta

Mestské zastupite¾stvo rozhodlo o Veobecne záväznom nariadení
mesta (VZN) Stupava è.7/2007 o spôsobe urèenia úhrady, výke
úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovate¾ské sluby a dovoz obedov, poskytované mestom Stupava. V rámci prenesených kompetencií o poskytovaní sociálnych sluieb bude poskytova - opatrovate¾skú
slubu a dovoz obeda.
VZN o opatrovate¾skej slube a výke úhrady za opatrovate¾skú slubu, nebolo aktualizované od roku 2004. Doteraz sa platilo za opatrovate¾skú slubu15,- Sk/ hod a za dovoz obedov 8,- Sk na deò. Sluby
sú urèené pre obèanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc druhej osoby a majú trvalý pobyt na území mesta.
Okrem rozsahu opatrovate¾ských úkonov je v nariadení stanovená aj
sadzba a to 25 korún za jednu hodinu opatrovate¾skej sluby. Úhrada
za dovoz obedov je stanovená vo výke 10 korún za kadý deò. Úhradu za sluby platí obèan, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy
sa spoloène posudzujú sú vyie ako 1,2 násobok ivotného minima.
Obèan je povinný plati úhradu za poskytnuté sluby pod¾a príjmu
a majetku. Ak si túto povinnos nesplní, obec rozhodne o povinnosti
plati za poskytnutú opatrovate¾skú slubu v plnom rozsahu. Návrh
nariadenia bol na pripomienkovaní a zverejnený na informaènej tabuli mesta. Veobecne záväzné nariadenie poslanci schválili 13. decembra na zasadnutí mestského zastupite¾stva. Úèinnos nadobúda
od 1. januára 2008.
-pod¾a materiálov msú-

Nechcem by
diskriminovaný
V diskusii k návrhu Veobecne záväzného nariadenia mesta Stupava o odpadoch poslanec Frantiek Lachkoviè podal návrh,
ktorý poslanci neschválili. Rozhodli tak aj na základe zistenia
hlavnej kontrolórky mesta Ing. Zdenky Packovej, pretoe je diskriminaèný a v rozpore so slovenskými zákonmi. Poslanca sme
sa opýtali, èo vlastne navrhoval.
Frantiek Lachkoviè:
Chcel som len dosiahnu, aby poplatky boli spravodlivo rozdelené
a obyvatelia, ktorí nemajú v Stupave trvalý pobyt by mali za odvoz
a likvidáciu odpadov plati raz to¾ko. Mesto Stupava kúpilo smetiarske auto za 9 miliónov korún zo svojho rozpoètu, z vlastných príjmov a príjmov - podielu daní, ktoré vypláca tát na obèanov s trvalým
pobytom. My tým, e nemáme prihlásených obyvate¾ov prichádzame
pri odhade, e ich pribudlo cca 1000 - 1500 pri dotácii 7 000 korún na
prihláseného obèana minimálne o 8 miliónov korún roène. Mesto
vak vetkým obèanom poskytuje sluby - platí verejné osvetlenenie,
buduje kanalizáciu k novým bytovým zónam, èistí komunikácie, zabezpeèuje vývoz odpadov... Napriek tomu, e môj návrh nebol schválený a mono dnes je protiústavný, mám pocit, e nie oni, ale ja som
diskriminovaný!
-ps-

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

TICKETPORTAL V TINI CLUBE

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

e s p r e s s o

Richard Baleja, Mlynská 1001/5
900 31 Stupava, tel.: 0908 730 403, 02/ 6593 6646

TINI CLUB

Znaèiek:
PROTHERM
JUNKERS
VAILLANT
LEBLANC
BUDERUS
GEMINOX
DESTILA
QUADRIGA
JOHN WOOD

NOVÁ KOLEKCIA
HORÚCEJ ÈOKOLÁDY
V 32 CHUTIACH

Vás pozýva
nede¾a - tvrtok: 18:00 - 24:00
piatok - sobota: 18:00 - 02:00
Stupava 900 31
Agátová 16
Kultúrny dom
tel: 02/6593 5833

NOVÉ PREDAJNÉ MIESTO OD 18-24 HOD.
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z obcí

Stupave pribúda ïalia turistická atrakcia

Buduje jediný sala
na západe

Túba stvori nieèo jedineèné, neopakovate¾né a urèite aj príjemne okujúce pravdepodobne sprevádza Alojza Hlinu po celú jeho
podnikate¾skú kariéru. Na Obchodnej ulici úspene funguje 1.
Slovenský pub, ako kontrapunkt pizzeriám a írskym pub-om v naej slovenskej matièke Bratislave. Hoci dnes v tejto vychýrenej
mekke gurmánov skoro nepoèu slovenèinu, podnik vyrástol na
tudentoch. Ako prvý a jediný podporuje aj vzdelanos na Slovensku, pretoe sa preslávil tým, e za jednotku zo skúky - zapísanú
v indexe - dostane úspený tudent polievku zadarmo. No nie je
to geniálny nápad?!
Potvrdila to aj prezidentka Fínska, ktorá pri návteve Bratislavy
navtívila aj slovenský pub. Neskonèil pri pub-e. Oravan, ktorý
postavil svoje podnikanie na mylienke propagova a dra sa
slovenského, uskutoènil ïalí svoj nápad. V Stupave v areáli bývalej Botanickej záhrady vybudoval prvý sala na západe a na Záhorí. Smerom zo Stupavy na Malacky vás pútaè navedie do iného
sveta - na pravý sala.
Je vôbec moné vybudova bio- v duchu harmónie èloveka s prífarmu tak blízko hlavného mes- rodou.
ta, ktoré je aj priemyselným
centrom a poèúvame, e ivot- Preèo práve v Stupave?
né prostredie je u nás ve¾mi za- A. Hlina -Nu h¾adali sme vhodaené. Ako to vlastne je?
né prostredie pre umiestnenie

A. Hlina - Emisne je táto oblas
na tom ve¾mi dobre. Malé Karpaty vôbec majú dobré ukazovatele. V súèasnosti analyzujeme
vhodnos prostredia a jeho vplyvy na chov ovcí a drobnej hydiny.
Vyzerá to dobre. Skúmame vak
aj pôdu aj jej kvalitu, pretoe
chceme sa venova pestovaniu
lieèivých rastlín, pôvodných plodín ako napríklad ¾an a tie koreòovej zelenine. Naou produkciou chceme obohati ponuku
zdravej výivy. Mnohokrát si ani
neuvedomujeme ako to príroda
zariadila. Prímorské národy dôleité tuky a enzýmy prijímajú v podobe rybieho tuku a to, èo nám
nie je dopriate nám príroda ponúka napríklad v oleji z ¾anu. Pritom je to tradièná plodina, ktorá
sa tu vdy pestovala, len sme na
òu zabudli. Podobne je to s bylinkami, preto chceme zaloi záhradu lieèivých rastlín. Vetko

salaa a chovu oviec. Nechceli
sme, aby to bolo medzi agátmi
a objavili sme nádherné prostredie arboréta botanickej záhrady
v Stupave. Reakcie naich hostí
sú úasné, oni sú prekvapení
tým, e vidia nieèo, na èo sú
zvyknutí z Liptova alebo Oravy.
To prostredie a krajina vytvárajú ve¾mi
dobrý imid naej biofarme.

si budú môc kúpi nae produkty a produkty ïalích producentov z regiónu.
Ponúkame aj kolu v prírode,
ktorá bude zameraná na enviromentálnu výchovu, koncentrované hodiny prírodovedy a vôbec
záitok z pobytu v prírode, jej
spoznávania. Rastú tu vzácne

Vybudovali sme mlieènicu, dovolím si tvrdi, e s takými parametrami na Slovensku druhú nenájdete. Snaili sme sa zachova autentickos spracovania mlieka na
syr a pritom dodra tie najprísnejie hygienické normy. Hostia
na vlastné oèi uvidia, ako sa
mlieko spracováva, ale od výro-

dreviny a vybudujeme náuèný
chodník. Skutoène toto prostredie poskytuje ve¾a moností a príleitostí pre rôzne aktivity. A navye takéto prostredie a atrakcia
sú zaujímavé aj pre návtevníkov
Bratislavy, zahranièných turistov.
Tu na západe nájdu atmosféru
Liptova i Oravy.

by budú oddelení sklenenou stenou. A tak ïaleko sme zali, aby
sme vyhoveli návtevníkom.
V súèasnosti pozývame hostí aj
do koliby, ktorá ponúka typické
slovenské jedlá v peknom prostredí autentickej oravskej drevenice. Odváranie syra v mlieènici
bude pre verejnos prístupné
dvakrát v týdni v utorok a vo
tvrtok popoludní. A týmto pozývam èitate¾ov Podpajtúnskych
zvestí na návtevu.
Rozhovor pripravil -pavel slezák-

Èo práve pripravujete pre verejnos?
A. Hlina - Od pätnásteho decembra zaèneme vyrába ovèí syr.

Pod biofarmou si mnohí predstavia farmu, kde sa chová dobytok, ovce, nieèo, kde sa vyrába. Vy ponúkate návtevníkom
záitky a atmosféru.
A. Hlina - Zámerom je vybudova
biofarmu s viacerými pracoviskami. Jedným z nich je sala - zameraný na extenzívny chov
oviec. Chováme aj kozy a od budúcej jari pribudnú aj kravièky.
Chcem sa venova aj chovu drobnej hydiny. Ïalím pracoviskom
bude biopredajòa, tu návtevníci
- 11 -

Ticketportal

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

kultúra

Nevädza koncertovala
v Bratislave

Materské centrum

Fifidlo oslávilo rôèik
Pred rokom vzniklo z iniciatívy nieko¾kých mamièiek na materskej dovolenke Materské centrum Fifidlo. Keïe sa nemalo kde uchýli a nemalo strechu nad hlavou obrátili sa na mòa. Dnes viem, e som urobil dobre, keï som ich podporil. Miestnos v Kultúrnom dome, za ktorú sme predtým mali nájomné, sme za jednu slovenskú korunu prenajali materskému centru. Nespomínam to preto, aby som si robil zásluhy. Stále sa hovorí a píe o tom, ako je dôleité podporova mladé
rodiny, mamièky na materskej dovolenke a vytvára im podmienky
pre sebarealizáciu. ena - matka obetuje svoju kariéru, svoje kontakty, aby sa venovala vzneenému materstvu. To je pekne napísané, ale
aká je realita? Pokým tu nebolo Materské centrum Fifidlo matky sa
stretávali tak nanajvý v ambulancii detskej lekárky a v lekárni. Preto

Stupavská Nevädza v pondelok 3. decembra zaiarila na pódiu na
Hlavnom námestí. Vystúpili v rámci podujatia nazvaného Vianoce
v meste 2007. Pod vedením svojej precíznej dirigentky Zdenky Nezníkovej predniesli známe vianoèné koledy.

Nevädza skutoène zaiarila, lebo okrem pekných vianoèných kolied
priniesla aj dobré slovo, radostnú zves o prichádzajúcich Vianociach.
Námestie stíchlo aj pri èítaní vianoèného príbehu v záhoráètine. Do
hlavného mesta prenikol duch naich záhoráckych Vianoc nasýtených múdrosou naich predkov, úctou k tradíciám i vierou. Koncertovanie v Bratislave predchádza vystúpeniu vo frantikánskom kostole
v Malackách. Spolu s dychovou hudbou Veselá muzika pripravuje
Nevädza vianoèný koncert na 26. decembra o 15.00 hodine vo farskom kostole v Stupave. Prijmite vetci srdeèné pozvanie.
-essi dovolím tvrdi, e toto stupavské fifi-dielko je ve¾kým dielom obetavých mamièiek. Spojili sa a spoloènými silami pre seba a svoje deti
vybudovali prostredie a spoloènos, v ktorej sa cítia dobre. Napåòa ich
a dáva im priestor pre sebarealizáciu. To nie je o tom, e si nemajú èo
zaèa a tak vypadnú z domu... Malá je tá miestnos a chatrná je podpora aj zo strany mesta, ak to má zosta len pri tom, e Kultúrny dom
vychádza materskému centru v ústrety. Pri príleitosti prvých narodenín Fifidla som bol príjemne prekvapený tým ve¾kým poètom rodièov a ich detí. Sú to stupavské deti a neverili by ste, e ich je dos.
Dnes, keï hovoríme o tom ako naa spoloènos starne, môeme by
len astní, e tieto deti "uberajú" na priemernom veku Stupavèana. Aj
preto by nae mesto malo ete viac podporova aktivity pre matky
a deti. To nie je módna záleitos. To, e sa materské centrá objavili
len teraz je skôr splácaním ve¾kého dlhu spoloènosti voèi materstvu.
Preto prajem vetkým mamièkám, ktoré sa s láskou vloili do Fifidla,
aby im vydral optimizmus, aby získali èo najväèiu podporu pre svoju èinnos a aktivity. Fifidlo je dielkom radosti, prajem mu ve¾a astných rokov.
Pavel Slezák, riadite¾ MKIC Stupava

védska Lucia
prináa svetlo
Èas príprav na Vianoce zaèína Adventom. Na prvú adventnú nede¾u
2. decembra pripravilo Mestské kultúrne a informaèné centrum
(MKIC) koncert pod názvom "védska Lucia". Krásne védske piesne,
ktoré sú späté s týmto mimoriadnym oèakávaním v podaní Anny Kataríny Schatzl boli pre kadého nielen záitkom, ale aj príjemným
prekvapením. Hovorené slovo v podaní herca Juraja Sarvaa bolo
zase pekným slovenským kontrapunktom. Urèite nikto ne¾utoval, e si
naiel èas a navtívil farský kostol, kde sa koncert odohrával.
Koncertom sa otvoril program "Stupavský advent", ktorý MKIC na december pripravilo.

Narodeniny Fifidla
Dòa 23.11.2007 oslávilo Materské centrum Fifidlo svoje 1. narodeniny. Oslava sa konala v MKIC a zúèastnilo sa na nej 108 detí a 94
rodièov. K narodeninám zablahoelal Fifidlu aj riadite¾ MKIC pán
Slezák. Narodeniny prila s demi oslávi dvojmetrová stonoka - narodeninová torta. Kadému sa z nej kúsok ulo a oslava pokraèovala
koncertom s Máriou Podhradskou a Richardom Èanakym. Deti si
zatancovali, zaspievali, zahrali sa. Najkrajou odmenou za vetko
úsilie bol úsmev na ich roziarených tvárièkách. Podujatie podporili:
MKIC - poskytlo priestory pre konanie akcie, Mesto Stupava - poskytlo finanèný príspevok vo výke 3 000,- Sk, Kofola, a.s. - poskytla
nápoje. Vetkým sponzorom srdeène ïakujeme. Tie ïakujeme
vetkým deom, e si so sebou priniesli dobrú náladu, bez nej by toti
oslava nebola oslavou.
-mc fifidlo- 12 -
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LISTÁREÒ

Hnev vtáctva
nebeského, stupavského
Cez plot iste preskoèili ako maèky. Odniesol to len jeden ostnatý drôt.
Vyliali vodu zo starej liatinovej vane, na irokej a dlhej doske ju preklopili cez plot. Nasledoval fajnový fúrik s kolesom, ktoré má duu.
Potom "leze leze po eleze, potáhli ecko kovové," aj zväzky drôtov
nachystaných na budúce f¾akovanie prestrihaného plota. Vtedy ich
osvietilo. Hliník lepie platia.
Zaili sme pekelné horúèavy, rekordné, starci nepamätajú. V záhrade
sme narátali v zime 18 vtáèích hniezd. Tohto roku ich bude menej, lebo tam majú, vlastne mali nepretrite aj vodu. V hliníkovej nádobe velikánskej f¾ai, obrátenej aj hrdlom dole bolo desa litrov vody, ktorá
vtáèikom vydrala aj trnás dní. Napájanie bol obrad. Nijaké náhlenie. ltochvost si sadol vysoko na krík nad napájadlom, obloeným
skalami, presnoril oèami èi tam nie je lasièka èi túlavá maèka a letom
z poschodia na poschodie, hop. Aj sa napil, aj vykúpal, drozd, strnádka, vrabec, sýkorky - nekoneèný rad. Sláva, ¾udia na nás nezabudli.
Kmín rozmetal napájadlo, èoe ho po vtáctve ukrytom v kroví, ktoré
sa ilo v chládku zadusi s otvorenými zobáèikmi a nevládnymi krídelcami, k potoku by ani nedoleteli, a veèer. Vetko vtáctvo stupavské
je vak svedkom, kto ich okradol o to najvzácnejie, o vodu. Zapoèúvajte sa, keï zaèimèarajú vo vaom dvore. alujú, naozaj oznamujú,
"ruky im oda, kmínom!"

Jarmok oivil program
Mikulásky jarmok v Stupave bol plný milých prekvapení. Hrnèeky
s adventným motívom po ZO SÈK I spolu s dobrým vareným vínom
ponúkal tím základnej koly. Hneï ved¾a gulá z diviny a kapustnica,
ktorú varili stupavskí po¾ovníci. Vo výstavnej sieni bola degustácia
medu a medoviny a v sále ukáky zdobenia medovníkov, predaj vianoèných aranmánov, perkov z drôtu, keramiky, dobrého vína, pek-

P.S. V susednej záhrade zasa surovo vykopali desa smreèkov. Aj keï
s nimi nepochodovali dolu Stupavou ako na procesii, zaznamenali ich
kamery pre denné a noèné videnie. Zlomený hrdzavý rý¾ a èakan, èo
v chvate zabudli, budú so snímkami, exponátmi na pripravovaných
Dòoch dolnomoravského kmínobrania." Prihláky v Parku. -ský

V nede¾u boli bez vody
Obyvate¾ov na elezniènej ulici v nede¾u 2. decembra nepríjemne prekvapilo odstavenie pitnej vody. Viete si predstavi tú "psychózu" - stále
otáèate kohútikom a podvedome si umývate ruky? Stále viac vás
znervózòuje smäd, pritom zvyèajne pijete minerálku. Uvedomujete si,
e voda je skutoène vzácna a nenahradite¾ná. Èo sa vlastne stalo, na
to sme sa opýtali hovorcu BVS, a.s. Zenona Miklu:
"Spomínaná porucha v Stupave vznikla na potrubí DN 110 následkom
pnutia v zemi a následným pokodením tvarovky. Ide o potrubie,
ktoré je pribline 20 rokov staré. Bratislavská vodárenská spoloènos
(BVS) ihneï po nahlásení (8.40) zaèala pracova na odstránení spomínanej poruchy. Uzavreli sme vodu v mieste vodovodného uzla
Hlavná-eleznièná. Poèas odstávky bola zabezpeèená dodávka pitnej vody pomocou cisterny. Porucha bola odstránená o 19.00 hod
a následne bola voda pustená a bola obnovená dodávka pitnej vody."
Pokia¾ sa obèania chcú v budúcnosti informova, existuje bezplatné, 24 hodín funkèné èíslo BVS: 0800 121 333
-ps-

ných kníh, nu vetko, èo patrí k Vianociam. Spolok vèelárov pripravil zaujímavú prednáku o uitoènosti a lieèivých úèinkoch vèelích
produktov. No a na pódiu vystúpili deti zo súboru Studienka s folklórnym vianoèným programom. Aj poèasie vylo, len bolo skôr
ve¾konoèné ako vianoèné.
-ps- 13 -
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Recept na
"èierneho kapra"
Ako nám prezradil Jirko Vaincenbacher ml. "èierny kapor" je pecialita, ktorú si rybár uloví bez povolenia. Neodporúèa vak nikomu, aby
tak lovil v ich rybníkoch, ale pozýva vetkých, ktorí si Vianoce nedokáu predstavi bez kapra, aby si ho prili kúpi.
Kam? Do ich firmy Stupavské rybárstvo s.r.o. (Vaincenbacher) v Stupave - Park 20, denne do 23.12. od 8:00 do 18:00 - do vypredania.
Telefón: 02/6593 5327.

Nájdete nás na web-e
Mestské kultúrne a informaèné centrum oznamuje, e od 20. decembra spúa svoju obnovenú stránku. Okrem informácií o podujatiach tu nájdete vetky vydania Podpajtúnskych zvestí, fotogalériu podujatí v roku 2007, galériu stupavských výtvarníkov a spisovate¾ov a ïalie informácie. Kliknite na www.msks-stupava.sk

Prídu po novom cyklochodníku

Stupava - Pri jednom pracovnom stretnutí s rakúskym projektovým
partnerom, nám ná dlhoroèný priate¾ nepriamo vytkol stav komunikácie vedúcej od bývalých kasární do Stupavy. Okrem iného povedal "... kto chce robi turizmus musí sa stara aj o cesty, po ktorých
turisti prídu do váho mesta." Vedeli sme o tom, ako táto cesta vyzerá, samá jama, výtlky, ale nikdy to nebola spevnená komunikácia.
V minulom roku sa mestu podarilo získa finanèné prostriedky na
vybudovanie Stupavskej cyklocesty po trase od eleznièného priecestia s napojením na jestvujúcu Moravskú cyklistickú cestu, po uliciach elezniènej, Mierovej, Dlhej, Kúpe¾nej, Marcheggskej, Krínej,
Cementárskej, Agátovej, Zemanskej a na Námestie sv. Trojice. Po
trase budú osadené smerové tabule a sedem informaèných tabú¾.
Práce zaèali na jeseò t.r. Momentálne sa pracuje na úsekoch Zemanská ulica, dokonèený je cyklochodník pri elezniènej trati pred
nadjazdom pri dia¾nici a v lokalite Háje cca jeden kilometer je vo výstavbe. Povrch chodníka bude upravený asfaltovým betónom.
Edwin Hanak, ná rakúsky priate¾, ktorý
organizuje cyklovýlety na Záhorie, sa iste
poteí, ak mu dokáeme, e sme pochopili, èo sa od nás
oèakáva. Veríme, e
po novej trase prídu
do Stupavy návtevníci, ktorí budú len
spokojní.
-ps-

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

- 14 -

15. mestský
reprezentaèný
ples

26.1.2008
v Kultúrnom dome
v Stupave.
Vstupné 700,INFO:
02/6539 34312

MC TAXI STUPAVA
NON STOP 24 hodín
tel. èíslo: 0918 404040
Rozmý¾ate ako sa dosta:
do koly, do práce, lekárovi,
na letiská, diskotéku,
oslavy, kultúrne podujatia,
návtevy, svadby... atï.
Odvezieme a privezieme Vás,
spo¾ahlivo, na èas a za
výhodné ceny
kedyko¾vek, odkia¾ko¾vek
a kamko¾vek.

A máte po problémoch...
Plánujete najkrají Deò svojho ivota?
Plánujete svadbu, oslavu ivotného jubilea?
Ponúkame vám priestory ve¾kej sály Kultúrneho domu
(od 50 do 150 hostí)
- k dispozícii priestor pre catering
- parkovisko
- k dispozícii piatok - nede¾a (pod¾a dohody)
- miesto pre fajèiarov
- atòa so slubou
- zabezpeèíme program - privítanie, odèepèenie
BONUS - alkoholické a nealkoholické nápoje za vae ceny
a pod¾a vaej chuti!
Rezervácia na rok 2008:
info@msks-stupava.sk, 02/65934312,
kancelária Kultúrneho domu vchod od ulice Kúpe¾nej.

rôzne

Oili vojnové spomienky

Spoloèenská kronika Stupava
Narodili sa:
Tatiana Mózová
Klára Drahoová
Barbora Boroová
Alica Paulina Daniová
Jakub Magát
Veronika Dianová
Tomá Slivka
Opustili nás:
Michal Maek /1922/
Anna Kralovièová /1920/

Genoveva Beleová /1926/
Mária Prosòáková /1920/
Jozefa Janèárová /1925/
Vladimír Hubina /1937/
Jozefína Kudijovská /1924/

Nedá mi nepodeli sa s èitate¾mi Podpajtúnskych zvestí o záitky spomienkových osláv 63.výroèia
Karpatsko-duklianskej operácie v dòoch 4.- 6.októbra 2007, ktoré organizoval ÚR SZPB.
Dòa 4.októbra 2007 sme nastúpili do autobusu, ktorý nás doviezol na urèené miesto do Svidníka.
Po ceste nastupovali ïalí úèastníci osláv. Vdy keï sme prechádzali okolo nejakého hradu, alebo
významného historického miesta Dr. Veronika Pumová nám porozprávala poves, ktorá sa týkala
tohto miesta.
V krátkosti opíem len jednu o Povaskom hrade. Patril dvom bratom lúpeníkom Podmanickým.
Pri jednom lúpenom výpade uniesli grófku ofiu Bosòakovú.Drali ju na hrade, ale ofia im utiekla a vrátila sa k manelovi. Rozprávanie povestí nám spríjemòovalo dlhú cestu do Svidníka.
Spomienkové oslavy zaèali v piatok v po¾skom meste Dukla, kde odpoèívajú padlí vojaci z I. a II.
svetovej vojny - vojaci z armádneho zboru gen.¼udvika Svobodu. Po poloení kvetov a príhovoru
starostu mesta Waclawa Pietrzaba zazneli hymny troch tátov - èeská, slovenská, po¾ská a èestné
salvy.
V Nowosielcach sme sa poklonili pamiatke padlých prísluníkov II.èeskoslovenskej paradesantnej
brigády. Pomník stojí v Strednej po¾nohospodárskej kole, v ktorej bola koncom roku 1944 po¾ná
nemocnica. V neïalekej obci Zarzsyn je spoloèný hrob 17-tich prísluníkov II. èsl. samostatnej
paradesantnej brigády. Pri tomto hrobe sa prihovoril jeden z druhov priamych úèastníkov bojov
p. Jozef Michalek z Borského Mikuláa.
V sobotu 6.októbra sme vo Svidníku privítali vládnu delegáciu na èele s prezidentom republiky
Ivanom Gaparovièom, predsedu NR SR Pavla Paku, podpredsedu vlády SR Duana Èaplovièa,
ministra obrany Frantika Kaického, tátnych a vojenských predstavite¾ov, generalitu Slovenskej,
Èeskej a Po¾skej republiky, viacerých predstavite¾ov diplomatických úradov akreditovaných na
Slovensku - USA, Francúzska, Èeska, Po¾ska, Ruskej federácie, Ukrajiny a ïalích.
Pri pamätníku v priesmyku Dukla, alebo tzv. "údolí smrti" na po¾sko-slovenskej hranici, po tátnych
hymnách a salvách, poloili k pamätníku vence a kytice. K zhromadeným predniesli slávnostné
prejavy prezident republiky Ivan Gaparoviè, minister obrany p.Frantiek Kaický a predseda
Ústrednej rady Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov Karol Pitka.
Pietnu spomienku ukonèila modlitba vojenských duchovných za pamiatku padlých vojakov.
Pri soche gen.Ludvika Svobodu vo Svidníku sa prítomní poklonili jeho pamiatke. S prejavmi tu vystúpili predseda NR SR Pavol Paka a námestník ministerky obrany ÈR Frantiek Padìlek. Vetkých
týchto osláv sa zúèastnila aj dcéra Ludvika Svobodu Zoa Klusáková - Svobodová so svojim synom.
Pri pomníku padlých vojakov po kladení vencov a po zahratí hymny sa prihovoril ve¾vyslanec
Ruskej federácie Alexander Ivanoviè Uda¾cov. Poïakoval predstavite¾om mesta, e udriavajú cintorín a pamätník, kde je pochovaných 17 000 ruských vojakov. Karpatsko-duklianska operácia
bola hlavnou formou vojenskej pomoci slovenskému ¾udu bojujúcemu v SNP. S históriou II. sv. vojny
súvisí i komplex vojenských pamiatok: cintorín Èeskoslovenskej armády na Dukle, vyhliadková
vea v Duklianskom priesmyku. Pozornos si zaslúi aj bojová technika rozmiestnená v Údolí
smrti, kde v roku 1944 dolo k akým tankovým bojom a nemecký vojenský cintorín v Hun-kovciach.
V takomto slávnostnom duchu si priami úèastníci bojov pospomínali na frontové udalosti a zaspievali vojenské pesnièky. Potom sme nasadli do autobusov a plný dojmov sa vrátili domov.

Zosobáili sa:
Vratko Mitický - Lenka Tóthová
Vladimír Vozbraòuk - Martina
Blechová
Adrian Krèka - Kristína Greènerová
Ivan Jáno - Lenka Baèková

SPOMÍNAME

Dòa 18.12.2007 uplynie rok, èo nás navdy opustil
ná drahý syn, brat a vnuk Vladko Brezovský.
Stíchol dvor, záhrada i dom, u nepoèu jeho kroky
v òom. Tíko a náhle odiiel spa, zaplakal kadý,
kto ho mal rád. Tá rana stále v srdci bolí a na ten
deò zabudnú nedovolí.
Za tichú spomienku ïakujú
rodièia, brat a staré mamy.

SPOMÍNAME
Dòa 24.12.2007 si pripomenieme 1 rok, èo od nás
navdy odiiel ná drahý manel, dedko a pradedko p. Florian Vilem. S úctou a láskou spomínajú manelka a synovia s rodinami. Ïakujeme za
tichú spomienku tým, ktorí ho poznali.

SPOMÍNAME

Z úprimného srdca ïakujeme vetkým, ktorí sa
prili poslednýkrát rozlúèi s naím milovaným
manelom a otcom Milanom Lachkovièom, ktorý
nás náhle a bez rozlúèky navdy opustil. Ïakujeme za slová útechy a kvetinové dary.
Manelka s demi

Anna Holièová, èlenka výboru ZO SZPB v Stupave

SPOMÍNAME

Riadková inzercia

Odila neèakane a bez slov rozlúèenia. Tak náhle,
e nevieme uveri, e sme ju navdy stratili. A tak
vetkým, ktorí sa prili rozlúèi s naou milovanou
maminkou, svokrou, babkou, prababkou a sestrou Jozefínou Janèárovou, chceme poïakova
za slová útechy a poslednú rozlúèku. Ïakujeme za
prejavenú sústras a kvetinové dary, ktoré zmiernili
ná ia¾.
S úctou smútiaca rodina

l Predám zimné pneumatiky +
disky /koda Felícia/, 165/70,
R13, Matador v Stupave.
Cena dohodou. Tel.: 0918 385
158.
l Predám nový dámsky slovenský kouch moderného vo¾ného
strihu. Výka 165 XL.
Cena dohodou. Tel.: 02/65 934
983.
l Dám do prenájmu gará n a
Dlhej ulici v Stupave. Tel.: 02/65

Mikuláska nádielka

"Tatko, ten Mikulá mal tvoje oèi!" - akáe to je ve¾ká pocta otcovi,
keï mu to povie syn, malý chlapec, pre ktorého sa takto preobliekol

Vydáva: Mestské kultúrne a informaèné centrum,

za Mikuláa...

Agátová 16, 900 31 Stupava, Tel./fax: 02/ 6593 4312,

Aby ten syn veril, e sa dejú ete zázraky, e sú aj veci tajuplné a dô-

e-mail: zvesti@msks-stupava.sk

verné, èisté a spôsobujúce rados. Mnohí preívame podobné situá-

Za obsah príspevkov obcí redakcia nezodpovedá.

cie alebo si ich ete pamätáme. Chvála nám vetkým, ktorí si

Povolené: Okresným úradom v Malackách pod èíslom: Ma - 1/ 99

pamätáme, èo nám dali nai rodièia a èo by sme mali odovzda svo-
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jím deom. A je dobré, e hoci sme zamaskovaní, nae deti nás poznajú. Pod¾a oèí, to znamená, e sa nám do oèí.

934 457, alebo 0905740163.
Predám FIAT 125P pojazdný,
zachovalý. EK 10/08, TK 04/08 +
ve¾a súèiastok. Cena dohodou.
Tel.: 0903 179 797.
Dám do prenájmu dobre
zabehnutý kozmetický salón v
Stupave. Kontakt : 0907 334 085
Prijmeme èaníka, èaníèku do
dennej kaviarne v centre
Bratislavy. Tel.: 0905 498 793

Tlaè: KNÍHTLAÈ GERTHOFER, 900 51 Zohor, Struhárova 2,

-ps-

Tel.: 02/ 6596 1530, Fax: 02/ 6596 1525, e-mail: gerthofer@nextra.sk
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