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V tomto èísle nájdete: Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave l Prijatie najúspenejích iakov l Komu
patrí mestské ihrisko? l Veèer florbalovej slávy l Policajti merali a pokutovali l Program letného kina amfiteáter Borník Stupava l Priatelia stolného tenisu STUPAVA na svojej výroènej schôdzi bilancovali

V. Keramické tvorivé dielne
v Múzeu Ferdia Kostku
v Stupave ktoré sa konali
30. júna 2007

Koncert Starmania s Barborou Balúchovou !!!ZRUENÝ!!!
Prvý koncert na námestí - YOUNG Continentals, v utorok 31. júla
o 20.00 hodine na Námestí sv. Trojice. Vstup zadarmo.
Koncert Lenky Filipovej
19.8. o 20. 00 hod. v amfiteátri Borník, vstupné v predpredaji: 250,- Sk

riport

editoriál
Zaèali prázdniny. Úasný èas niènerobenia,
dovoleniek, leòoenia, pracovného nadenia
"na malte", odpoèívania, relaxu a naberania
síl. Krásny èas. kolské brány sa zatvorili,
koláci vypli, u sa ich niè nepýtajte,
lebo sú prázdniny a urèite vám niè múdre
nepovedia. A v tomto èase, keï na chví¾u
opustíte Stupavu a vrátite sa vyiarení
z dovolenky mono zaijete prekvapenie,
ako sa rýchlo mení tvár Hlavnej ulice.
Fasády domov sa menia zo dòa na deò
a musíme poveda pravdu, e veru
k lepiemu. Po vetkých pochybnostiach
a protestoch, ktoré sa týkali revitalizácie
námestia aj to môeme hrdo poveda,
e je pekné a pekné budú aj tie fasády
aj peia zóna pred nimi, aj mobiliár aj zeleò.
Stupava dostane novú tvár aj vïaka
rekontrukcii katie¾a a kto videl obnovené
fasády na nádvorí zo strany od zámockého
parku, urèite mi dá za pravdu,
e katie¾ bude vyzera nádherne.
Aj majstrov murárov, remeselníkov
a projektantov treba pochváli,
lebo je to ve¾mi pekná robota,
skutoène klobúk dolu, patrí im poklona.
Preèo tak pekne píem, pozitívne,
rozprávkovo? Nu preto, e ja som hrdý,
e bývam v Stupave a hoci dobre vidím,
èo vetko ete môeme zmeni, vylepi,
nedám na svoje mesto dopusti.
Je to miesto, kde ijem a kde mám monos
veci verejné ovplyvòova, môem vyjadri
aj spokojnos aj nespokojnos,
môem sa pre veci trápi,
ale môem zosta aj ¾ahostajný.
Chválim svoje mesto, svoje rodné hniezdo
a uvidíte, e ete len bude pekné
a krajie k naej spokojnosti.
Okrem hrdosti bolo by dobré,
keby sme si uvedomili,
e môeme tlaèi a nástoji,
trva na svojich poiadavkách
a písa petície a sanosti,
ale vetko si musíme,
my obèania Stupavy vyriei tu doma
s naimi, ktorým sme dali dôveru
a oèakávame, e budú pre nás.

Zasadalo mestské zastupite¾stvo v Stupave
Stupava - Vo tvrtok 28. júna sa konalo 9. zasadnutie Mestského zastupite¾stva Stupava. Pred schválením programu primátor mesta navrhol vypusti z programu rokovania bod 9) Projekt rekontrukcie idovskej "Synagógy", ktorý bol zaradený na základe iadosti zástupcu spoloènosti JEWROPE Ing. Stern, ktorý vak v deò konania zasadnutia oznámil, e z pracovných dôvodov sa nemôe zúèastni rokovania
mestského zastupite¾stva a prezentova projekt rekontrukcie synagógy. Hlasovaním poslanci schválili
vypustenie tohto bodu z rokovania mestského zastupite¾stva.
Rokovanie mestského zastupite¾stva sa riadilo nasledovným programom: Otvorenie, Vo¾ba pracovného
predsedníctva, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice, Kontrola uznesení, Dodatok è. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupite¾stva Stupava návrh, Veobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava
è. 1/2007, ktorým sa urèuje postup poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Stupava - návrh, Delegovanie
zástupcu mesta do Rady koly - peciálna základná
kola Stupava - návrh, Plán kontrolnej èinnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2007 - návrh, Kontrola
hospodárenia príspevkovej organizácie MsPTS Stupava za rok 2006 a za I. tvrrok 2007 na stredisku
"autodoprava a verejné osvetlenie" so zameraním na
výdavky za údrbu verejného osvetlenia a na stredisku "údrba mesta a mestskej zelene", Veci majetkové,
Správa o èinnosti mestskej polície za máj, jún 2007,
Rôzne, Interpelácie, Návrh uznesenia, Záver.
Z kontroly plnenia uznesení
Mesto rokovalo so Slovenskou správou ciest vo veci
údrby a investícií na tátnej ceste I/2. Slovenská
správa ciest Bratislava teraz vykonáva opravy kanalizaèných vpustí. Mesto zadalo spracovanie túdie napojenia miestnych komunikácií na Hlavnú ul. Jedná
sa o kriovatky ulíc: Hlavná - kolská - Zdravotnícka,
eleznièná - Hlavná, Mlynská - Hlavná.
Poslanec Branislav Ondru iadal vyznaèi ïalí prechod na ul. Hviezdoslavovej. Navrhol dve alternatívy pri kostole alebo pri zastávke SAD - pri Habánskom
dome. Primátor mesta uviedol, e je schválený prechod vyúsovania ulice Záhumenskej na ulicu Hlavnú.
Prednostovi úradu bolo uloené predloi návrh postupu transformácie príspevkovej organizácie Mestský
podnik technických sluieb Stupava z poh¾adu platnej
legislatívy (dane z pridanej hodnoty a pod.) na iný
právny subjekt so 100 % úèasou Mesta Stupava.
Úloha je splnená. Spracované materiály dostali poslanci v materiáloch na zasadnutie MsZ 31. 5. 2007.
Poslanci zatia¾ nepredloili iadne pozmeòujúce návrhy ani iadne pripomienky k predloeným návrhom.
Poslanci tieto môu predklada do konca septembra
2007. Pripomienkované dokumenty spracuje prednostka úradu a predloí na zasadnutie MsZ v októbri
2007.
MsZ uloilo prednostovi úradu spracova rámcovú
koncepciu odpadového hospodárstva na území mesta. Úloha je splnená. Poslanci obdrali písomnú informáciu o koncepcii odpadového hospodárstva na
území mesta Stupava. Poslanci uloili prednostke
úradu spracova Program odpadového hospodárstva
na území mesta Stupava na roky 2007 - 2010 v náväznosti na schválený Program odpadového hospodárstva Krajského úradu Bratislava. V diskusii poslanec B. Ondru upozornil na problém s odvozom starého papiera zo základnej koly. Pod¾a informácií problém je v rieení oddelenia výstavby a ivotného
prostredia.
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MsZ 31. 05. 2007uloilo prednostke úradu predloi
návrh rieenia svetelného signalizaèného zariadenia
a dopravného znaèenia prechodov na ceste I/2.
Úloha sa plní. Mesto poskytlo vetky podklady na
spracovanie túdie. V túdii budú zapracované i prechody pre chodcov pre imobilných obèanov - zníené
obrubníky. K túdii zaujme stanovisko dopravná komisia. Poslanec Ing. Jozef Ukropec navrhol osadi
dopravnú znaèku "zóna 40" na viacerých miestach
v meste. Pod¾a primátora osádzanie ïalích dopravných znaèiek nie je nutné, zóna 40 je oznaèená pri
kadom vstupe do mesta a vzahuje sa na jeho celé
územie. Mestská polícia zaèala vykonáva kontroly
dodriavania rýchlosti jazdy. Meranie sa vykonáva
prostredníctvom zapoièaného technického zariadenia za asistencie èlenov mestskej polície. Miesto merania bola Devínska cesta, ul. F. Kostku, cesta I/2.
Meranie rýchlosti sa bude ïalej vykonáva aj na iných
komunikáciách v meste. Poslankyòa RNDr. Darina
Nemcová iadala riei problém s motorkármi ul. Malacká smerom do Malaciek. Mesto bude iada tátnu
políciu o rieenie tohto problému.
Poslanec PaedDr. Milan Gramblièka upozornil na jazdenie na terénnych motorkách - tvorkolkách. Za rieenie situácie povauje zosúladenie záujmov obèianskeho zdruenia, ktoré sa venuje motokrosu, so záujmami obèanov bývajúcich v blízkom okolí.
O odpredaji pozemkov
Primátor Ing. Ján Bele informoval poslancov, e 27.
6. 2007 sa uskutoènilo rokovanie predsedov komisií
mestského zastupite¾stva za úèelom urèenia podmienok odpredaja pozemkov ul. Zadná. Prizvaní boli i
manelia Havlíèkovci. Svoje stanovisko k ponuke
mesta predloia v 27. týdni 2007. Inzerát na odpredaj pozemkov bude uverejnený v mesaèníku Malacko, denníkoch Pravda, Hospodárske noviny, SME, na
webovej stránke mesta. Vyhodnocovacia komisia bude zloená z predsedov komisií MsZ. Komisia bude
zvolaná do 10 dní od ukonèenia predkladania ponúk.
Zmena územného plánu mesta
Vedúci odboru výstavby a ivotného prostredia ¼ubomír Illi predloil návrh na zmeny a doplnok územného plánu. K návrhu zmien územného plánu apríl
2007 neboli podané iadne pripomienky. Poslanec
Gustáv Bele kontatoval, e mesto nepredloilo na
schválenie zadanie zmien územného plánu, apríl
2007. Poslanec Miroslav Foltín iadal vykona redakènú opravu v Podpajtúnskych zvestiach - zloenie
komisie - rekontrukcia starej poty. Poslanec Frantiek Lachkoviè iadal vyèistenie biokoridoru na ul.
Marianskej. Napokon sa poslanci vyjadrili aj k návrhu
zmeny územného plánu a schválili: Vypracovanie doplnku územného plánu Mesta Stupava pre vlastníkov
pozemkov v k. ú. Mást I., na funkciu "ekologickej výroby skladov a zariadení" pod¾a priloeného situaèného nákresu., Vypracovanie zmeny územného plánu
Mesta Stupava pre iadate¾a Stavmix plus, s.r.o.,
Stupava eleznièná 53, na pozemku parc. è. 163/20
v k. ú. Stupava, z funkènej plochy "obèianska vybavenos, administratíva, správa, obchod, sluby, prechodné ubytovanie" na funkènú plochu málopodlaná
bytová zástavba" pod¾a priloeného situaèného nákresu. Poslanci uloili prednostke úradu zabezpeèi
objednanie vypracovania doplnkov a zmien územného plánu Mesta Stupava v spolupráci so iadate¾mi.
-pod¾a msúKompletné materiály zo zasadnutia mestského zastupite¾stva nájdete na www.stupava.sk alebo na informaèných tabuliach mesta Stupava.
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ATVA - zvýené riziko vzniku poiarov

Referát ochrany prírody a krajiny Mesta
Stupava informuje

Obdobie atevných prác a ïalích èinností súvisiacich so skladovaním obilnín, sena a slamy predstavuje zvýené nebezpeèenstvo vzniku poiarov. Pri poiaroch v po¾nohospodárstve dochádza nielen
k materiálnym kodám, ale èasto aj k ujme na zdraví osôb a v niektorých prípadoch aj so smrte¾nými následkami.
V roku 2006 v Slovenskej republike vzniklo v odvetví po¾nohospodárstva 1 552 poiarov s priamou kodou vo výke 47 100 200,- Sk. Pri
týchto poiaroch boli dve osoby usmrtené a tri zranené. V porovnaní
s rokom 2005 sa celkový poèet poiarov zníil o 829 prípadov, ale
priame kody boli vyie o 7 974 100,- Sk, poèet usmrtených bol rovnaký, poèet zranených sa zníil o jednu osobu.
V súvislosti so atevnými prácami vzniklo 150 poiarov s priamou
kodou 10,7 mil. Sk a pri týchto poiaroch bola jedna osoba usmrtená. Oproti roku 2005 sa poèet poiarov zníil o 47, ale priama koda
bola vyia o 3 mil. Sk. Pri pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín vzniklo 25 poiarov, èo je rovnaký poèet ako v roku
2005. koda bola vyèíslená takmer na 6 mil. Sk, èo predstavuje dvojnásobný nárast.

iadatelia o povolenie výrubu drevín - stromov a krovitých porastov.
Chcete u¾ahèi prácu sebe aj nám?
Dreviny je moné povoli vyrúba iba v èase mimohniezdneho a mimovegetaèného obdobia, to je
spravidla od konca septembra do
konca februára.
PRETO SI PROSÍM VÁENÍ
IADATELIA UVEDOMTE, E
najvhodnejí èas pre podanie iadosti na povolenie výrubu je v období, keï má drevina zelené listy,
v èase vegetaèného obdobia - nako¾ko sa vtedy dá najlepie posúdi, èi je drevina pokodená napr.
v korune, prípadne iné znehodnotenie dreviny, ktoré sa následne
posudzuje pri povolení výrubu.
Ak iadate¾ uvádza pokodenie dreviny (polosuchá koruna stromu)
tento fakt sa nedá v zimnom období jednoznaène preukáza.
Ako postupova, keï potrebujeme vyrúba strom?
1. iados sa podáva na predpísanom tlaèive, ktoré je k dispozícii
na mestskom úrade, prípadne na webovej stránke mesta.
2. K iadosti je potrebné doloi právoplatný list vlastníctva
k pozemku, na ktorom drevina rastie.
3. Ak iadate¾ nie je vlastníkom pozemku, je potrebný súhlas vlastníka, nájomcu, prípadne správcu pozemku.
4. Kópiu z katastrálnej mapy, so zakreslením drevín pre ich správnu
identifikáciu.
5. Doklad o zaplatení správneho poplatku v hotovosti do pokladne
mesta - obèania 200.- Sk, právnické a fyzické osoby - podnikatelia
2000.- Sk
6. Dôvody preèo sa má drevina vyrúba, pecifikácia dreviny - o aký
strom sa jedná, obvod dreviny, meraný vo výke 130 cm nad
úrovòou terénu a ich vyznaèenie v teréne - napríklad bielou farbou.

Na území okresu Malacky v minulom roku boli zaznamenané v súvislosti so atevnými prácami a pri zbere, pozberovej úprave a
skladovaní objemových krmovín tyri poiare pri ktorých:
· dvakrát horela slama na riadkoch, èo bolo zapríèinené v jednom prípade technickou poruchou na po¾nohospodárskom stroji a v druhom
prípade sa poiar rozíril od zaloeného ohòa.
· zhoreli dva stohy slamy, ktoré boli úmyselne zapálené a majite¾ovi
vznikla koda 291 700, - Sk.
V porovnaní s rokom 2005 sa poèet poiarov zvýil o 3 prípady a priama koda vzrástla o 291 700, - Sk.
Ochrana úrody pred poiarmi sa týka vetkých obèanov, ktorí by mali
by v tomto období mimoriadne ostraití a opatrní, preto ponúkame
èitate¾om nieko¾ko rád, aby predili vzniku poiarov.

Na základe Vami podanej iadosti, vykonáme miestnu ohliadku priamo v teréne, na základe ktorej rozhodneme, ako a dokedy smiete
drevinu vyrúba, a èo musíte za vyrúbanú drevinu znovu vysadi, prípadne zaplati.
Tu je opätovne potrebné zdôrazni, e niekedy hlavne v zimnom období, nie je moné objektívne posúdi Vau iados, ktorú je preto potrebné podáva v dostatoènom èasovom predstihu. iados sa môe
poda aj 3 - 4 mesiace, pred plánovaným výrubom, najlepie v období
od mája do septembra.
U drevín sa vypoèítava spoloèenská hodnota dreviny pod¾a tabuliek
a pohybuje sa od 2 000.- do 160 000 korún. Spoloèenská hodnota sa
násobí indexom a to buï za pokodenie dreviny, alebo ak drevina
rastie v spoloèensky významnej lokalite.
referát V a P

Dbajte najmä:
· na zabezpeèenie miest výmlatu, stohovania slamy a sena dostatoèným mnostvom vody na uhasenie poiaru,
· na zákaz fajèenia pri kosení, atve, zváaní a skladovaní sena
a obilia, nemanipulujte s otvoreným ohòom pri týchto prácach,
· na údrbu atevnej techniky a techniky na spracovanie
a skladovanie úrody,
· na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného
sena, aby nedolo k jeho samovznieteniu - ak zistíte takýto stav,
treba seno ihneï rozhádza a dosui,
· zvýenú pozornos venujte hlavne deom, ktoré sa poèas prázdnin
pohybujú bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy,
· ak vznikne poiar, snate sa ho v zárodku uhasi, ak to nie je
vo Vaich silách okamite privolajte hasièskú jednotku - linka
tiesòového volania 150

Nezabudnite na odpady

Zoznam ulíc, na ktorých budú pod¾a zberového kalendára umiestnené dòa 24. augusta 2007 ve¾koobjemové kontajnery pre obyvate¾ov
mesta Stupava na likvidáciu nadrozmerného komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu: Dolná, Devínska cesta "pri matracárni", kriovatka Vajanského-Dlhá, kriovatka Mierová-eleznièná,
kriovatka Marcheggská - Lipová, Mlynská - bývalé trhovisko, kriovatka Zdravornícka - Bezruèova, priamo skládka odpadov pre obyvate¾ov Kolónie, Nám. SP, kriovatka Jilemnického - Drustevná, Nová nad tadiónom, Nová - Obora, kolská, kriovatka Karpatská-Vinohradská, kriovatka Marianska - Karpatská, kriovatka Marcheggská Krína. Nezabudnite, e zber triedeného odpadu - papier, sklo, plasty, tetrapack, elektroodpad, pneumatiky sa uskutoèní pod¾a obvodov
nasledovne: obvod I dòa 24.7. a 21.8., obvod II dòa 25.7. a 22.8., obvod III dòa 26.7. a 23.8. t.r.
-pod¾a zberového kalendára -

Len dôsledné dodriavanie protipoiarnych opatrení, ako aj zvýená
opatrnos môu zníi riziko vzniku poiarov súvisiacich so zberom,
spracovaním a uskladnením obilnín a krmovín a ich následkov.
kpt. Mgr. Juraj Slovinský
riadite¾ Okresného riadite¾stva
Hasièského a záchranného zboru v Malackách
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Interpelácie

Prijatie najúspenejích iakov

Na zasadnutí MsZ dòa 28. júna odzneli nasledovné interpelácie
poslancov. Poslanec Ján Borák iadal informáciu o rieení budovy
elezniènej stanice a navrhol zrui nefunkèné detské ihrisko ved¾a
bytového domu na ul. Bezruèovej.
Poslanec Gustáv Bele - iadal písomnú odpoveï na interpelácie,
upozornil na nepreh¾adnú dopravnú situácia v kriovaní ulíc Krína Agátova - parkovanie vozidiel. (objekt je údajne uívaný ako ubytovacia kapacita), iadal naintalova betónové ståpiky medzi dvomi bytovými domami na Budovate¾skej ul. ako zábranu pre prejazd motorových vozidiel.
iadal odpoveï na otázku, èi oprava ståpu hanby (pranier) nie je zahrnutá v projekte a ako boli pouité finanèné prostriedky urèené na premiestnenie pomníka obetiam I. sv. vojny na Námestí sv. Trojice
Poslankyòa Andrea Foltínová upozornila na nebezpeènú dopravnú situácia na ul. Záhumenská, ktorá je teraz celá rozkopaná. Zároveò
podala písomné interpelácie, v jednej interpeluje vypracovanie odpovedi na interpeláciu podanú dòa 29.3.2007 a týkala sa vypracovania
preh¾adu nájomných a podnájomných zmlúv, refundácií energií a sluieb. Druhá interpelácia sa týkala vyèistenia zámockého parku, ktorého chodníky a trávnaté plochy sú zneèistené odpadkami (papiere,
ohorky z cigariet a podobne. Zároveò iadala o vyèistenie zámockého jazierka, opravu lavièiek a zabezpeèenie doh¾adu nad dodriavaním èistoty a poriadku v celom objekte.
Poslankyòa RNDr. Darina Nemcová iadala rozírenie parkovacích
miest na bicykle pri kostole.
Poslanec Ing. Peter Mazúr iadal nové informácie o rieení problému
retaurácie Karkulka., riei parkovanie pri obchodnej prevádzke
BILLA a odpoveï na otázku kto bude prevádzkova kotolòu na sídlisku po ukonèení zmluvy s JCI, spol. s r.o. Bratislava, ktorá konèí 1. 8.
2008?
Poslanec Frantiek Lachkoviè upozornil, e oznámenie o Návrhu
zmien územného plánu, apríl 2007 nebolo vyhlasované v mestskom
rozhlase. Bolo iba vyvesené na úradných tabuliach mesta. iadal informáciu o umiestnení ståpikov na Námestí svätej Trojice. Ako budú
osadené a kto schválil finanèné prostriedky na ich zakúpenie.
iadal preveri zaberanie verejného priestranstva majite¾mi rodinných
domov oproti MKM (Mierová ul.) Oplotenie je umiestnené a tesne pri
komunikácii. iadal predloenie vytýèenia hraníc súkromných pozemkov od jednotlivých stavebníkov. (ul. Mierová - eleznièná)
iadal, aby mesto rokovalo s vlastníkmi predajne Billa, nako¾ko zásobovacia èas obchodu z ul. Mlynskej je neesteticky upravená.
-pod¾a msú-

Stupava - Stalo sa u peknou tradíciou, e na konci kolského roku
primátor mesta prijíma na mestskom úrade najúspenejích iakov
stupavských kôl. Hoci poèet nie je limitovaný, prijatie primátorom
mesta patrí medzi najvyie ocenenia, ktoré si zaslúia tí najúspenejí. Pri výbere rozhoduje nielen prospech a správanie iaka, ale tie
dosiahnuté úspechy najmä v mimokolskej èinnosti. Prijatie sa konalo v stredu dòa 27.6.2007 za prítomnosti riadite¾ov kôl a ocenených
iakov. Za Základnú kolu kpt. J. Nálepku boli ocenení za: I.stupeò
Vladimíra Zubová, Peter Kachniè, Lenka Balogová, Andrea Sandanusová, David Nosko a Jakub Lukáè. Za II. stupeò Milan Peschl, Natália
Tyrpáková, Kristína Votrubová, Zuzana Kazarková, Slavomír Fier, Andrea Slezáková, Michal Kubi a Natália Sláèiková.
Ocenenie získal kolektív iakov 5. roèníka, ktorý bol úspený v okresnom kole Sicherheitsolympiade (civilná obrana) NIEDERÖSTERREICH a postúpil do Európskeho kola, kde 19.6.2007 vo Viedni získal
1. miesto v európskej súai.
Úspené drustvá florbalistov mali samostatné vyhodnotenie sezóny,
ktoré sa uskutoènilo veèer v Kultúrnom dome.
Za Základnú umeleckú kolu - hudobný odbor boli ocenení Blanka
Zajíèková a Pavol itòanský, za výtvarný odbor Adam Bázlik a Eva
Sofková.
Za peciálnu základnú kolu boli ocenení Stanislav Szalay, Erik Szalay a Patrik Pucher.
Oceneným iakom odovzdal primátor mesta Ing. J. Bele pamätný
list a vecný dar - písaciu súpravu. Na záver poïakoval pedagógom
kôl za celoroènú prácu a vetkým poprial príjemné preitie prázdnin.
Po skonèení oficiálnej èasti prijatia stretnutie pokraèovalo malým obèerstvením.
-ps-, foto -¾m-

iaci základnej koly

Búrka z tepla

Dlho oèakávaný blahodarný dáï nakoniec priiel vo tvrtok 21. júna
a to s poriadnym rachotom. Ne spadli prvé kvapky, Stupavou sa prehnala "piesková búrka" a víchrica. Skoro twister a ten zanechal následky v podobe zosypanej kridlice z obnovenej strechy kostola,
vyvrátených stromov, spadnutého ståpa elektrického vedenia, èi následkov vo¾ne sa pohybujúcich kontajnerov, ktoré zastavili parkujúce
automobily. Klimatické zmeny prináajú prekvapenia, eby tichuèký
blahodarný dáï prichádzal a po víchrici?
-ps-, foto -¾m-

iaci peciálnej koly

iaci základnej umeleckej koly
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Stupava

Troku ostrý zásah

Koniec kolského roku sa najmä pre deviatakov nesie v znamení rozlúèky so kolou a v podstate aj s bezstarostným "detským vekom". Je
to èas, kedy sa nieèo konèí, èo u nevráti a pred kolákmi sa otvára
svet strednej koly a dospievania. Pochopite¾ne, e v dnenej dobe je
u vetko troku ináè, aj deviataci vedia by riadne bujarí a vedia aj
prekvapi. Trieda pani uèite¾ky Mgr. G. Serdelovej sa predsa len dohodla aj s rodièmi aj s triednou pani uèite¾kou a pripravila si rozlúèkový veèierok. Pozvali tam pani uèite¾ku PaedDr. A. Kubicskóovú a
rodièov. Èo èert nechcel, po tej tvrtkovej veternej smrti, èo sa prehnala Stupavou prilo k pokodeniu strenej kontrukcie na retaurácii Stupava a rozlúèková mala by v piatok. Pri najlepej vôli,
nemohla sa kona v sále, aby neprilo k ohrozeniu hostí. Nalo sa jediné moné rieenie - na terase vo dvore retaurácie. Ani to ete nebolo vetko, pretoe len èo veèierok zaèal spustila sa búrka a vetkých
zahnala z terasy do retaurácie. Búrka prela, zábava pokraèovala pri
vetkej slunosti. Hrala aj hudba, veï to nebol kar a keïe to bolo
vonku, bolo ju aj poèu. Veèierok bol dohodnutý do polnoci, ilo o
uzatvorenú spoloènos a predsa na telefonickú sanos zavítali do
retaurácie mestskí policajti, ktorí prítomným oznámili, e podujatie
musí skonèi. Napriek tomu, e videli o akú spoloènos ide, e sa dalo
vetko zariadi tak, aby hudba neruila, napriek tomu, e tam neboli
len decká, ale aj ich rodièia a uèitelia, rozlúèková musela skonèi. Nu
dobre, ale ako rodièia a obèania tohto mesta sa pýtame, èi sa takýto
postup uplatòuje vo vetkých prípadoch ruenia noèného pokoja. Aj
v retauráciách, baroch, herniach a diskotékach na Hlavnej ulici, kde
noèný ivot konèí a ráno. Pýtame sa, èi vetci "napomenutí" tak
slune ako my reagujú a skutoène aj ukonèia diskotéku alebo prevádzku, èi tak poslúchnu, ako sme poslúchli aj my. Zostáva nám len
dobre sledova podobné podujatia, telefonova a saova sa na ruenie noèného pokoja a najmä asi aj dosledova úèinnos naich saností. Ak vetci sa "zdekujú" ako sme sa museli my, potom bude Stupava mesteèkom umným a pokojným. Myslíme si vak, e postup
prísluníkov mestskej polície bol neúmerne tvrdý a neadekvátny.
Pokazili nám a naim deom veèer, ktorý sa u nikdy nebude opakova a vdy si spomenieme, ako nám mestskí policajti ten posledný
kolský veèierok naich detí zruili. Prajeme mestskej polícii ve¾a zásahov s podobným koncom, aby v naom meste bol skutoène dodriavaný noèný pokoj. A pani uèite¾kám Serdelovej a Kubicskóovej
ïakujeme za pomoc a podporu pri zorganizovaní tohto skoro bezvadného veèera.
za rodièov a iakov VZ

Reakcia mestskej polície

V záujme objektívneho poh¾adu na tento problém uverejòujeme
vyjadrenie slubukonajúceho prísluníka mestskej polície
p. Petra Brbúcha
- Na základe telefonickej sanosti obèana bývajúceho na elezniènej ulici sme boli povinní overi skutoèný stav. Zistili sme, e spoloènos sa nachádza na terase a hudobná produkcia bola tak hluèná,
e sanos sme povaovali za oprávnenú. Upozornili sme personál
podniku, aby hudbu stlmili na únosnú mieru alebo ju úplne zruili.
Takto sme informovali aj prítomných rodièov, medzi nimi bol aj poslanec mestského zastupite¾stva Dr. R. Kazarka. Takýto postup
uplatòujeme pri kadej oprávnenej sanosti obèanov na ruenie
noèného pokoja.

Tlaèivá a formuláre, ktoré nájdete na web
stránke mesta Stupava www.stupava.sk
Tlaèivo - Priznanie k dani za psa
Tlaèivo Vznik - zánik daòovej povinnosti
Tlaèivo pre oznámenie prevádzky malého zdroja zneèisovania ovzduia
Pokyny pre iadate¾ov na uvedenie malých zdrojov zneèisovania do prevádzky.
Pokyny k iadosti o súhlas na povolenie stavby malého zdroja zneèisovania
ovzduia
Tlaèivo: Návrh na vydanie súhlasu na prevádzkovanie malých zdrojov
zneèisovania ovzduia.
iados o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Príloha k tlaèivu iados o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
iados o povolenie vodnej stavby....
Príloha k tlaèivu iados o povolenie vodnej stavby....
iados vydanie súhlasu k: zmene úèelu vyuitia stavby; k novostavbe, v rámci
ochrany ovzduia a prevádzky malých zdrojov zneèisovania.

Komu patrí mestské ihrisko?

To je otázka. Malo by patri deom, stupavským deom, lebo je mestské, mesto investovalo do výstavby, mestský podnik technických
sluieb sa stará o údrbu, mestskí policajti odomykajú a zamykajú, sú
tam umiestnené plastiky z rezbárskeho sympózia, ktoré organizovalo
mestské kultúrne stredisko... Teda je skutoène mestské pre vetky
deti zo Stupavy. A tak jasné to asi nebude, pretoe som stretol nieko¾ko mamièiek, ktoré boli pri svojich deoch a tie sa hrali na tom starom "ihrisku" na Mlynskej ulici, kde sa venèia psi a vetko je tam zanedbané a nebezpeèné pre zdravie detí. Tie sa posaovali, e ich
doslova vyhnali mamièky, ktoré tvrdili, e to mestské ihrisko, je len pre
deti z okolitých bytoviek. Nu a neuverite¾né, èo dokáe poveda ena, urèite v mladom veku, mamièka taká istá ako aj tá druhá, aj tie deti
boli v rovnakom veku. Azda v snahe dopria tomu svojmu blaho
"dvorèeka" i takto
slovne bránila to
akoe svoje územie. Skutoène
nepochopite¾né,
pretoe tam je
dos miesta pre
vetky
deti
a mono je na
kodu, e je to jediné
oplotené
a riadne udriavané detské ihrisko v Stupave.
Opustené a zanedbané ihrisko na Mlynskej
Mono to je problém i príèina skoro agresívneho vystupovania nemenovanej mamièky
èi mamièiek. Vyzerá to tak, keïe sa ihrisko nachádza medzi bytovkami, ako keby patrilo len tým bytovkám. Mali by sa nájs i ïalie miesta na vybudovanie ihrísk. Ve¾ká výstavba bytových domov v areáli
bývalej Zipp-ky, dúfajme, e ráta aj s vybudovaním takéhoto zariadenia, pretoe nemôu nám staèi len chodníky, cesty a parkoviská pre
autá. Niekde musíme zaparkova a oddýchnu si aj my - ¾udia. A je
nad slnko jasné, e doterajie kapacity "starej" Stupavy u nestaèia
tomu rastúcemu poètu obyvate¾ov, tomu náporu na vetko - od likvidácie odpadov, cez miestne komunikácie, obchody a sluby a po
detské ihriská. A priznajme si, jedno pre celú Stupavu je skutoène
málo.
Pavel Slezák

Ko¾ko bocianov hniezdi tento rok na Slovensku?

Medzi najob¾úbenejí a najpopulárnejí vtáèí druh urèite patrí bocian
biely. V roku 2006 sa 1228 párom tohto nevedného a zaujímavého
druhu podarilo odchova 1813 mláïat. Informácie o bocianoch bielych na Slovensku, ich hniezdení a poète vyvedených mláïat poskytuje internetová stránka www.bociany.sk. Do monitoringu tohto druhu
sa jednoduchou formou môe zapoji kadý. Staèí odosla svoje pozorovanie priamo z tejto stránky.
Pod¾a slov Mareka Brinzíka so Slovenskej ornitologickej spoloènosti
BirdLife Slovensko: "Naím cie¾om je zapája verejnos do monitoringu bocianov. K jednotlivým hniezdam evidovaným na stránke, môete jednoducho prida svoje vlastné pozorovania. Doplnením údajom
nám pomôete aktualizova internetový atlas v roku 2007".
Internetová stránka www.bociany.sk tie ponúka informácie o umiestnení hniezda, dni príletu bociana na hniezdo a poète mláïat. Nájdete
tu aj zaujímavé fotografie a tatistické vyhodnotenia jednotlivých sezón. Monitoring prostredníctvom internetovej stránky prebieha u od
roku 2001.
Pomôte nám dozvedie sa viac o bocianoch. Prezrite si tento atlas
a ak v òom chýba údaj o ktorom viete, odolite ho priamo cez stránku
a pomôte nám zisti, ko¾ko mláïat sa podarí bocianím rodièom vychova v tomto roku. Prispejete tým do programu monitoringu
a ochrany bocianích hniezd na Slovensku.
Ïalie informácie poskytnú: Marek Brinzík, tlaèový hovorca
SOS/BirdLife Slovensko, 0904 307 946, Ivana Huke¾ová, manaér pre
komunikáciu SOS/BirdLife Slovensko, 0908 426 889
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Veèer florbalovej slávy

takýchto podujatiach bola nemoná, ale treba poïakova i vedeniu mesta primátorovi a poslancom mestského zastupite¾stva, e boli rozumní a tedrí, keï
finanène podporili stupavský florbalový klub.
Po správe o dosiahnutých výsledkoch florbalového klubu odmenil primátor mesta Stupava
a Èestný prezident klubu Ing.
Ján Bele najúspenejie florbalové drustvá , ktoré sa zúèastnili
na Majstrovstvách Slovenska
a umiestnili sa do 4. miesta.
ek na 10 000 slovenských korún venoval drustvu BOGDAU
Stupava kategória U13 chlapci
za 1. miesto na Majstrovstvách
Slovenskej republiky 2007. ek
na 10 000 slovenských korún venoval drustvu BOGDAU Stupava kategória U15 chlapci za 1.
miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky 2007. ek na
6000 slovenských korún venoval
drustvu FIREBALL Stupava kategória U15 dievèatá za 3. miesto
na Majstrovstvách Slovenskej
republiky 2007. ek na 6 000
slovenských korún venoval drustvu BLACK CATS Stupava kategória U13 dievèatá za 3. miesto
na Majstrovstvách Slovenskej republiky 2007. ek na 3 000 slovenských korún venoval drustvu
BOGDAU Stupava kategória U11
chlapci za 4. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky
2007. ek na 3 000 slovenských
korún venoval drustvu PANDA
Stupava kategória U11 dievèatá
za 4. miesto na Majstrovstvách
Slovenskej republiky 2007. Pre
prípad, e by mal niekto problém
s tým, èi tie peniaze dal primátor
zo svojich, uvádzame, e ich poskytol zo svojho reprezentaèného fondu, z poloky rozpoètu,
ktorú má schválenú zastupite¾stvom práve na takéto úèely
(pozn. redakcie). eky prevzali
kapitáni drustiev za búrlivého

Stupava - V stredu 27. júna sa
v Kultúrnom dome konalo slávnostné vyhodnotenie florbalovej
sezóny 2006/2007. Od prvého
stretnutia florbalového klubu
Bogdau Stupava, ktorý funguje
pri Základnej kole kpt. J. Nálepku v Stupave sa ve¾a vecí zmenilo a ukázalo sa, e to stretnutie
bolo ve¾kým povzbudením a impulzom pre maximálne výkony,
ktoré stupavský florbal dostali na
najvyie stupne víazov v rámci
celého Slovenska.
Správu o priebehu a výsledkoch
stupavského florbalového klubu
Bogdau predniesol výkonný tajomník a tréner klubu pán Jaroslav Fier. Pútavým spôsobom popísal ne¾ahkú cestu k dosiahnutým výsledkom a vdy pridal nejaký príbeh, pretoe vetky turnaje preíval so svojím klubom.
Vyhodnotenie po jednotlivých
drustvách:
U11 chlapci
1.miesto regionálna liga Bratislavský kraj
4.miesto na M-SR v Ninej
U13 chlapci
1.miesto v okresnom a krajskom
kole EXEL FLORBAL CUP
2.miesto v celoslovenskom
finále EXEL FLORBAL CUP
1.miesto na medzinárodnom turnaji PERLOS CUP v Maïarsku
1.miesto v regionálnej ligebratislavský kraj
1.miesto na M-SR v Koiciach MAJSTRI SLOVENSKA
2006/2007
U15 chlapci
1.miesto v regionálnej lige Bratislavský kraj
1.miesto na M-SR v iline MAJSTRI SLOVENSKA
2006/2007

Primátor poïakoval aj sponzorom

U11 dievèatá
4.miesto na M-SR v Nemovej
U13 dievèatá
1.miesto v okresnom a krajskom
kole EXEL FLORBAL CUP
6.miesto v celoslovenskom kole
EXEL FLORBAL CUP
3.miesto na M-SR v Nemovej
U15 dievèatá
3.miesto na M-SR v Nemovej
Cesta k najvyím métam nie je
jednoduchá, sú to víazstvá na

rôznych úrovniach a kvalifikáciách. Krok za krokom a do najvyej súae a to sú hodiny tréningov, hodiny cesty v autách,
vlakoch èi autobusoch, to sú soboty a nedele strávené na turnajoch.
Treba pripomenú obetavos trénerov a tréneriek a tie aj mnohých rodièov, ktorí boli ochotní
sprevádza drustvá na súae.
V neposlednom rade sú to i peniaze, bez ktorých by úèas na
-6-

potlesku, skutoène tu zavládla
slávnostná atmosféra plná radosti a mono i dojatia. Nae deti si
zaslúia od nás dospelých takúto
pozornos, takúto slávu a uznanie, my im musíme ukáza, ako si
ich váime, a to sa nám vráti nielen ako ¾uïom, ale to ony raz vrátia svojmu mestu, na ktoré budú
pyní a hrdí. Na záver podujatia
sa ïakovalo aj sponzorom, ktorí
podporili klub.
Venovali svoje peniaze na podporu dobrej veci, venovali ich na
aktivity naich detí, aby tieto deti
portovali, aby nali zmysel
a hlavne zmysluplné naplnenie
svojho vo¾ného èasu.
V mene klubu Bogdau Stupava,
v mene predsedníctva klubu
a trénerov klubu sponzorom poïakoval Ing. Ján Bele. Ïakovný
list odovzdal pani Miriam Piaèkovej a pánovi Duanovi Piaèkovi
za sponzorstvo a nezitnú podporu dievèenskému drustvu
PANDA., pani O¾ge Rácovej a pánovi Jánovi Rácovi za sponzorstvo a nezitnú podporu dievèenskému drustvu PANDA., pánovi
Michalovi Steinhübelovi za sponzorstvo a nezitnú podporu
chlapèenskému drustvu BOGDAU Stupava., pánovi Jánovi Polákovi za sponzorstvo a nezitnú
podporu chlapèenskému drustvu BOGDAU Stupava., pánovi
Borisovi Paálovi za sponzorstvo
a nezitnú podporu chlapèenskému drustvu BOGDAU Stupava a pánovi Miroslavovi Jaovi
za sponzorstvo a nezitnú podporu kolskému klubu. Na záver
primátor mesta poïakoval trénerom klubu, výboru a vetkým,
ktorí sa podie¾ali na zabezpeèení
turnajov a èinnosti klubu.
Po skonèení oficiálnej èasti podujatie pokraèovalo recepciou
(podávali sa chlebíèky a zákusky).
-ps-
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inzercia
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

VARÍME DO ZÁVEREÈNEJ

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

e s p r e s s o

Záruèné opravy, sezónne údrby a uvedenia do prevádzok

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

TINI CLUB
Nová kolekcia
horúcej èokolády
www.tiniclub.sk

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

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

e-mail: espresso@tiniclub.sk
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Priatelia stolného tenisu STUPAVA na svojej
výroènej schôdzi bilancovali roèník 2006/2007

Stolnotenisový klub v októbri 2006 zaèal svoj tretí roèník v stolnotenisovej súai
Majstrovstiev bratislavského kraja. Pre roèník 2006/2007 sme prihlásili dve drustvá do súae. Tieto boli zaradené do VI. ligy, ktorá bola rozdelená na dve skupiny
"A" a "B". V kadej skupine po 10 drustiev.
Po odohraní základnej èasti súae sa hrala nadstavba VI. ligy o 1.-8.miesto, 9.16. miesto, 17.-20. miesto. Nae drustvá sa po odohraní základnej èasti umiestnili vo svojich skupinách "B" drustvo 8.miesto, "A" drustvo 6. miesto. Súa
pokraèovala nadstavbou o 9.-16. miesto. Nadstavba sa hrala kadý s kadým.
Drustvám, ktoré hrali spolu v základnej èasti sa výsledky zapoèítala do nadstavby. Po nadstavbovej èasti skonèili nae drustvá "A" na 10. mieste a drustvá "B"
na 16.mieste.
Základná èas
P
VI. "A" liga
1
Reca B
2
Èataj
3
Sv.Jur D
4
Bernolákovo
5
Vinosady
6
D.Luná B
7
Mostex C
8
Stupava B
9
Blatné C
10
Pezinok E

K
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

VI. "B" liga
V.Leváre B
K.Ves E
Pezinok
Malacky B
Zálesie B
Stupava A
Sl.Grob B
Ivanka E
Stavbár C
Blatné B

V
17
16
12
12
8
6
5
4
3
1
V
17
14
11
9
9
9
6
5
3
0

Úspenos hráèov STUPAVA "A"
Meno hráèa
vyhraté zápasy
Kahánek Jozef
29
vajdlenka Miroslav
43
Salai Jozef
14
mejkal Milo
8
Vicena Ján
3
Fusek Duan
14
Úspenos hráèov STUPAVA "B"
Meno hráèa
vyhraté zápasy
Filípek Jozef
14
Polák Frantiek
13
Jurèo Rudolf
14
Neradoviè Rudolf
19
Vrablic Pavol
17
Kollárik Metod
1
Erdelský Juraj
3
Nadstavba VI.liga o umiestnenie 9 - 16
1
Zálesie B
145/77
2
Stupava A
128/70
3
Ivanka E
117/75
4
Vinosady
112/92
5
Sl.Grob B
104/100
6
Mostex C
41/121
7
D.Luná B
69/138
8
Stupava B
54/129
Úspenos hráèov STUPAVA "A"
Meno hráèa
vyhraté zápasy
Fusek Duan
10
mejkal Milo
11
Kahánek Jozef
20

R
1
1
1
0
3
1
2
2
0
1

P
0
1
5
6
7
11
11
12
15
16

179:69
174:45
158:86
139:117
134:125
98:133
105:153
95:159
74:163
70:176

B
53
51
43
42
37
31
30
28
24
21

R
1
3
1
4
1
1
1
2
0
0

P
0
1
6
5
8
8
11
11
15
18

179:51
169:72
151:108
140:130
146:128
124:135
108:156
111:153
80:172
77:180

B
53
49
41
40
37
37
31
30
24
18

prehraté zápasy
20
16
25
20
21
12
prehraté zápasy
6
31
19
27
31
17
7

% úspenos
59,18
72,88
35,9
28,57
12,5
53,85
% úspenos
70
29,55
42,42
41,3
35,42
5,56
30

vajdlenka Miroslav
Salai Jozef
Vicena Ján

16
7
5

Úspenos hráèov STUPAVA "B"
Meno hráèa
vyhraté zápasy
Vrablic Pavol
3
Kollárik Metod
0
Polák Frantiek
3
Neradoviè Rudolf
3
Jurèo Rudolf
0
Erdelský Juraj
0

3
0
4
prehraté zápasy
14
6
10
15
15
8

84,21
100
55,56
% úspenos
17,65
0
23,08
16,67
0
0

Jozef Kahánek, PST Stupava

Základná kola - Turnaj iakov v stolnom tenise

Po dvojroènom zaloení krúku stolného tenisu na Z Stupava sa jeho spoluzakladatelia /Mgr.L.Csillaghy, Mgr. P. Oremus/ rozhodli zorganizova pre iakov kontrolný turnaj. Pri organizácii turnaja im podal pomocnú ruku klub Priate¾ov stolného tenisu Stupava.
Na organizácii turnaja sa podie¾ali za kolu p.uè.P.Oremus /rozhodca/ a za klub PST Stupava p. J. Kahánek /rozhodca/ s dcérou /zapisovate¾ka/. Klub PST Stupava zakúpil pre iakov pamätné medaile,
diplomy a sponzorské ceny za
l.-3.miesto, sladká odmena vo forme torty. Spolu so kolou taktie
pre tartujúcich iakov zabezpeèil obèerstvenie. Nultého roèníka
Turnaja iakov Z sa zúèastnilo 11 hráèov, ktorí boli rozdelení do
dvoch skupín.
UMIESTNENIE
Skupina A
Skupina B
1. Matú RAGAS
1. Kristián FIER
2. Michal BELZÁR
2. Jozef KAHÁNEK
3. Andrej BLECHA
3. Ján KAHÁNEK
4. Katarína DARÁOVÁ
4. Luká KOZAÒÁK
5. Peter KACHNIÈ
5. Jakub SLÁÈIK
6.
6. Jakub TOMKOVIÈ
Je to s¾ubný zaèiatok rozvíjajúceho sa nového portu na kole. Tohto turnaja sa zúèastnilo poèetné obecenstvo iakov, rodièov a uèite¾ov. Dúfame, e v budúcich rokoch prilákame viacero portových
nadencov, ktorí budú reprezentova nielen tento port, ale i Z
Stupava.
PST Stupava, Jozef Kahánek

Zo ivota ZO SÈK II

Èlenovia naej organizácie sa zúèastnili na spomienkovom podujatí
pri príleitosti výroèia tragickej smrti náho národného hrdinu M. R.
tefánika na mohyle na Bradle. Tu poloili kyticu a zúèastnili sa na
slávnostnom programe. Autobusový zájazd zorganizovali spoloène
s malackou organizáciou SNS.

37
36
31
31
30
24
20
16
prehraté zápasy
3
4
2

% úspenos
76,92
73,33
90,91

Zorganizovali sme aj Pochod za zdravím - turistický výlet do Marianky
na Malý Slavín. Poloením kytice kvetov sme si uctili pamiatku sovietskych vojakov, ktorí padli v 2. svetovej vojne. Podujatie sa konalo
23.6. t.r. Touto cestou sa chceme poïakova vetkým zúèastneným.
V. Vígerová, predsedkyòa ZO SÈK II
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rôzne

Stretli sa priatelia SÈK Stupava I.

Spoloèenská kronika Stupava
Narodili sa:
Mia Miartuová
Katarína K¾uèárová
Adam Straský
Petra Nemcová
imon Jáno
Ondrej Ïurko
Saskia Schwarzová
Sofia Blaíèková
Michael Joseph Isayev
Adela Andráková

Zabezpeèili sme vetko èo sme s¾úbili - ete aj poèasie, s úsmevom
povedala p. O¾ga Filípková, naa predsedkyòa svojim èlenom a hosom, ktorí sa zúèastnili vychádzkového turistického "POCHODU ZA
ZDRAVÍM", dòa 16.júna 2007.
Cie¾om pochodu bolo oslovi priate¾ov z naej STUPAVY, aby strávili
príjemný deò v krásnej prírode na území náho Záhoria. Úèastníci sa
pohli o 10,00 hod. od kostola z nám.Sv.Trojice. Cesta ubiehala rýchlo, dozvedeli sme sa vetko dôleité o mnohých druhov hríbov, rastlín
a ivoèíchov. Bolo nás dos, z toho sa dá usudzova, e sa im s nami
páèilo. Obèerstvenie bolo zabezpeèené a pre tých najmeních plus
cukríky a lízatká. Diplom za úèas dostali najstarí a najmladí úèastník. Najstaria úèastníèka Frantika teflovièová má 74 rokov a Patrik
Turanský 6 rokov. Bol to nádherný víkend, pofukoval osvieujúci vetrík
a slnieèko iarilo nielen na oblohe, ale aj v srdciach malých a ve¾kých
priate¾ov.
Zostáva nám len veri, e sa o òom ponesie dobrý chýr a e presne
o rok nás bude ete viac.
A.Turanská

David Habloviè
Lenka Pukalovièová
Opustili nás:
Jozef Sabela /1936/
Ján Kalivoda /1914/
Markéta Kvaková /1923/
Alojz èasný /1935/
Anton Fusek /1953/
Mária Malinová /1924/

Spomíname

Dòa 23. júla 2007 si pripomenieme 10 rokov od smrti
manelky, mamy, svokry, starej mamy pani Jozefíny
Binderovej. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína manel a deti s rodinami

Spomíname

Dòa 27.7.2007 si pripomíname 10. výroèie od tragickej
smrti náho manela, otca, syna a brata Dominika
Záreckého ml., ktorý nás opustil vo veku 33 rokov svojho ivota. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manelka, dcéra, mama,
brat a ostatná rodina.

V. Keramické tvorivé dielne
pre deti a nielen pre deti
V sobotu 30.júna 2007 sa v priestoroch múzea národného umelca keramikára Ferdia Kostku, uskutoènili v poradí u V. Keramické tvorivé dielne pre
deti, a ako uvádzam v nadpise tohto
èlánku aj "nielen pre deti". Preèo to
zdôrazòujem? Preto, lebo cestu k nám
si práve na tento úèel nachádzajú u
naozaj nielen deti, ale aj ich rodièia
a dokonca sú tu s vnúèatami aj starí
rodièia a nielen ako diváci a doprovodné osoby. Monos medzi svojimi prstami si okúsi naozajstnú keramikársku
hlinu a pohra sa s òou, èi dokonca si
aj nieèo pekné vytvori svojimi vlastnými rukami, zlákalo aj tentokrát aj dospelých. Je to hra a predsa je to nieèo
viac. Na konci je reálny výsledok. Ako
sme po ukonèení akcie s intruktorkou
Ivetkou skontatovali, kvalita "práce"
naich úèastnítkov sa vidite¾ne zvyuje.
Ba rastie aj kvantita. Po ukonèení dielní
nám tu zostávajú plné lavice naukladaných "výrobkov". Po ich vypálení budú pripravené na glazovanie, ktoré sa
bude robi poèas VI.-tych tvorivých
dielní, ktoré plánujeme na jeseò. A po
ich ïalom vypálení to u budú skutoèné keramické darèeky. Ale je tu monos vytvori si znovu nieèo v nasledujúcich tvorivých dielòach, ak opä budú. Verme, e áno, e tí èo nám ich pomohli uskutoèni teraz, budú nám priaznivo naklonení aj v budúcnosti a neodmietnu pomoc. Pretoe na takúto akciu bolo treba oslovi ve¾a ¾udí a ve¾a

z nich nám pomocnú ruku aj podalo
a pomohlo. Take sa ich patrí aj vymenova a touto cestou im verejne vyslovi nae poïakovanie. Najprv bolo treba zabezpeèi to najdôleitejie - hlinu.
Nie obyèajnú, ale naozajstnú - keramikársku. Tú nám zabezpeèilo nae materské Malokarpatské múzeum v Pezinku, pod ktoré nae Múzeum Ferdia
Kostku patrí. Samozrejme e uhradilo
náklady na jej nákup a taktie aj náklady na vypa¾ovanie, farebné glazúry
a odborný dozor pri akcii. Aby sme
mali na èom pracova, vyla nám v ústrety opä pani Janka Tóthová zo Stupavskej krèmy a ako vdy doteraz nám
zapoièala stoly a lavice. Aby sa tieto
pri naej práci neumazali od hliny, bolo
ich treba prikry. Pomohol Agroservis
Stupava fóliami, ba i zopár kvetiniek na
skrálenie náho prostredia sa nalo.
A u sa mohlo pracova. Ale pri takej
zanietenej práci sa aj vyhladne. Ohromne chutil chlebík od Stupavskej pekárne s patétami, ktoré poskytla stupavská filiálka firmy HAMÉ, tá nam poskytla aj keèup, ktorý nám prichutil
maslové chlebíky so salámou. Tú sme
zakúpili zo sponzorského príspevku od
pána primátora Stupavy Ing. J.Belea.
Z týchto prostriedkov sme zabezpeèili
okrem iného aj malinovky na uhasenie
smädu. Lebo pri takej práci naozaj vysmätne, hlavne keï na neho páli slnieèko. A vydralo a do podveèera, kedy
u sme mali dielne skonèené a ako

tradiène podveèer popralo. Máme dojem, e nám sám majster Ferdi Kostka
drí palce a vdy nám zariadi tam hore,
v tom jeho keramickom nebíèku, aby
sme mali pre nae dielne krásne poèasie. Mono sa tam na nás z hora pozerá a teí sa z toho, e jeho dvor opä
oíva davotom detí a prácou s hlinou,
z ktorej on sám dokázal vytvára prekrásne veci. Naa tvorba sa jeho síce
nevyrovná, ale ná zápal pre òu je rovnaký. Zamý¾am sa nad tým, èi v tejto
èinnosti pokraèova, èi to má zmysel.
Pred prvými Tvorivými dielòami ma vystríhali, aby som nebola sklamaná keï
mi nikto nepríde, lebo v Stupave sa vraj
ani neoplatí niè robi, o niè nie je záujem. A ja deom neponúkam ani zábavu, ale naopak, prácu. Lebo ona to fakticky práca je. U i názov "dielne" to napovedá. Ale po týchto V.-tych Tvorivých dielòach si myslím, e to zmysel
má. Svedèí o tom opä vysoký poèet
zúèastnených - 55 ¾udí, zámerne nehovorím detí, lebo pracovali aj dospelí.
A samozrejme to dokáe aj deti pritiahnú k práci, ktorá aj keï je to hra, má
reálne výsledky. A zase musím vyslovi
slovko vïaky Potravinám Hrica, lebo
ani tentokrát, tak ako vdy neodmietli
svoju pomoc a prispeli sladkosami,
ktoré prili ve¾mi vhod a vetkým ve¾mi
chutili. A tí najmení, lebo aj takí tu boli, dostali plyových macíkov, ktoré
nám venovala firma HAMÉ. Take ete
raz, za vetky poskytnuté dary úprimne
11

ïakujeme. Nie je toti ¾ahké oslovova
¾udí s prosbou o príspevok, èi poskytnutie daru. A keï nájdem u nich kladnú
odozvu, èloveka to a dojme takmer k
slzám. Vetci sponzori podporili mylienku nieèo pre deti robi, a pomohli
èím mohli. Nakoniec ete dostali záloky do knihy i pre svojich blízkych, ktoré
nám urobila sponzorsky za úasne
krátky èas tlaèiareò v Záhorskej Bystrici. Jej majite¾ka p. Frická osobne
v piatok poobede pred sobotòajími
Tvorivými dielòami nás prekvapila
a priniesla tieto záloky, ktoré nám urobila s tematikou Múzea Ferdia Kostku
a samotných Tvorivých dielní. Na týchto boli zábery z minulých dielní a deti
sa na nich spoznali. A zase sme to dostali zdarma ako podporu naej èinnosti a jej sponzorský príspevok. Verím,
e i v budúcnosti nájdeme u nich pochopenie. Take ako vidno, otázka, èi
pre deti i naïalej robi tieto Tvorivé dielne je zodpovedaná, stále sa zvyujúca
návtevnos svedèí o tom, e záujem tu
je a bola by koda s tým skonèi.
Úèastníkmi boli nielen domáci, úèastníkov sme mali dokonca a zo Záhorskej Vsi, a tam sa dostal chýr o naich
dielòach. Verím, e ich referencie pomôu k zvidite¾neniu nielen Múzea Ferdia Kostku, ale aj samotnej Stupavy.
Take V. Tvorivé dielne sú u minulosou a teíme sa u na budúce VI.
Antónia Suchá, lektorka Múzea
F. Kostku v Stupave Kontakt: 02/6593 4882

Rôzne

Mestskí policajti merali a pokutovali

Riadite¾stvo Základnej koly s materskou kolou Hargaova 5, Bratislava Záhorská Bystrica, prijme od 1.9.2007 uèite¾ov s nasledujúcimi aprobáciami - slovenský jazyk - dejepis /1/, matematika - hudobná výchovy /1/, nemecký jazyk-èiastoèný úväzok /1/, peciálny pedagóg - èiastoèný úväzok.
Bliie informácie na tel.è.02/659 56 115, 0910 902 555.
e-mail: zshargasova@centrum.sk

Stupava - Na základe mnohých pripomienok obèanov, ktoré sa týkali
nedodriavania obmedzenia rýchlosti na území mesta Stupava mestský úrad si od spoloènosti ERS Holding prenajal certifikované zariadenie - laserový meraè rýchlosti. V súèinnosti s prísluníkmi mestskej polície sa poèas ôsmych dní uskutoènilo meranie rýchlosti na
komunikáciách Malacká ulica, Devínska cesta a ulica Ferdia Kostku.
Meranie rýchlosti potvrdilo skutoènos, e vodièi poruujú obmedzenie rýchlosti - tyridsiatku-, ktorá platí na vetkých komunikáciách mesta. Uloené pokuty sú príjmom mesta a idú do mestského rozpoètu.
Vodièi nemali monos oponova výsledkom merania, pretoe sa vykonávalo certifikovaným zariadením v súlade s predpísanými atestáciami a v zmysle zákona o obecnej polícii a v súlade s priestupkovým
zákonom. Odlinos pri meraní mestskou políciou a dopravnou políciou je v právomoci odobra vodièský preukaz. Tento mestský policajt odobra
nemôe, ale priestupok riei odstúpením na prísluný
dopravný inpektorát. Týmito akciami sa snaí mestská polícia v Stupave o zabezpeèenie dodriavania
stanovenej obmedzenej rýchlosti a zabezpeèi bezpeènos chodcov. Výsledkom tejto akcie sú uloené blokové pokuty. Za jedno dvojhodinové
meranie je ich uloených priemerne 50. Vodièi, ktorí pravidelne uívajú tieto komunikácie si po zaplatení pokuty dávajú na rýchlos pozor. Mestská polícia v tomto roku o kúpe takéhoto prístroja neuvauje,
ale v budúcom roku po prehodnotení výsledkov meraní zvái nákup
takéhoto prístroja, ktorý nie je síce lacný /a tu by ani nelo o ten
finanèný -celkom zaujímavý/ efekt, ale o to, e by bolo moné mera
rýchlos bez èasového obmedzenia - èi neskôr veèer, alebo skorej
ráno.
-rb-

MTB Stupavský Maratón 2007
28.júla 2007

tart v Stupave v amfiteátri
prevýenie 1247m a d¾ka 47km
Organizátor: Obèianske zdruenie Maratón, Rímska 3/A, 900 31
Stupava. Preteky sa budú kona 28. júla 2007 so tartom a cie¾om
v Stupave. Tra vedie v CHKO Malé Karpaty.
Bliie info na www.stupavskymaraton.sk

Lenka Filipová

Program letného kina
amfiteáter Borník Stupava

19. august 2007
19:00 hod.
Stupava
amfiteáter Borník
vstupné: 250,-

18.a 19. júla (str+tv)
SPIDER MAN 3
20.a 22.júla (pi-ne)
SHREK TRETÍ
25. júla (STREDA)
B O R A T
26. júla (TVRTOK)
BESTIÁØ
27. júla (PIATOK)
PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI SVETA
28. júna (SO) NEPREMIETA SA! - koncert: STARMANIA o 20,00 h.
29. júla (NEDE¼A)
PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI SVETA
1.a 2. aug. (STR-TV)
FANTASTICKÁ TVORKA
3.a 4. aug. (PI-SO)
TAXI 4
5. augusta (NEDE¼A)
PRÁZDNINY MR. BEANA

predpredaj:

Zaèiatky predstavení o 21,15 h. poprípade po západe slnka.

KD Stupava, Tabak Emília
Kninica R. Morica v Stupave TICKETPORTAL

www.amfik.sk

OZNAM

Firma Jozef Merc - TAPS zaèína od 25.6.2007 vykonáva
EMISNÉ KONTROLY osobných automobilov
s riadeným katalizátorom.
Kontakt: 02/ 6593 5922, 6593 3768

Detský textil ZANA Hlavná 53, Stupava ponúka detský textil so
z¾avami z dôvodu totálneho výpredaja.
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l Dám do prenájmu gará na Dl-

l ponúkam zahradnícke práce

hej ulici v Stupave. Tel.: 02/65

a autodopravu LIAZ s hydraulic-

934 457, alebo 0905 740 163

kou rukou. Celoroèná údrba zá-

l kúpim Vae ojazdené auto za

hrad. Tel.: 0904 166 555

najvyiu monú cenu. Tel.: 0903

l predám nový eternit 30 x 30

818 122

cm. Tel.: 0915 434 162

l kúpim havarované alebo mo-

l Kúpim pozemok na výstavbu

toricky pokodené auto.

RD v Stupave. Tel.: 0911 755 999

Tel.: 0903 416 726
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