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Zasadali mestská rada i zastupite¾stvo
Vo tvrtok 26. apríla sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva. Predchádzalo mu mimoriadne
rokovanie mestskej rady s jediným
bodom programu - rieenie dopravnej situácie na prístupových komunikáciách do areálu spoloènosti Cevaservis. Na zasadaní boli prítomní i
zástupcovia obyvate¾ov Cementárenskej ulice, ktorí podpísali petíciu
proti neúnosnej dopravnej premávky
na tejto ulici spôsobenej nadmerným
prejazdom nákladných motorových
vozidiel. Primátor informoval prítomných o postupe akým sa sanos
obèanov rieila. Predseda dopravno
- bezpeènostnej komisie Dr. Gramblièka predloil návrh komisie.
Zástupcovia obèanov iadali mesto,
aby osadením dopravných znaèiek sa
rozptýlil prejazd nákladných vozidiel
do ostatných pri¾ahlých ulíc. V danej
situácii, kedy akéko¾vek rieenie je
zlým rieením a spôsobí ïalie sanosti a nespokojnos obèanov, sa primátor vyjadril proti takémuto rieeniu. Ak by bolo aj doèasným, krátkodobým, prinieslo by len ïalie
problémy. Napríklad komunikácia na
Vajanského ulici nie je vôbec dimenzovaná na prejazd nákladných vozidiel, eleznièný prejazd taktie nie je
pre takúto záa technicky upravený.
Úpravy by si vyiadali miliónové
náklady a rieenie vyvolá protesty a
sanosti obèanov ijúcich na Vajanského ulici, elezniènej ulici, Keltskej, Lipovej a ïalích. Najmä na
elezniènej je dopravná situácia
podobne zloitá a je predmetom nejednej poslaneckej interpelácie.
Petièný výbor ïalej iadal, aby sa
jestvujúca betónová cesta, ktorá bola
dimenzovaná na prejazd nákladných
vozidiel, upravila tak, aby zodpovedala súèasným normám. iadali, aby na nej bola urobená úprava
povrchu asfaltom. Najmä neudriavané spoje, výtlky spôsobujú, e vodièi, ktorí nedodriavajú rýchlos,
akými vozidlami spôsobujú hluk a
tie otrasy, ktoré pokodzujú statiku
domov. Upozornili aj na nedodriavanie noèného k¾udu, drzé a agresívne správanie vodièov najmä v noèných hodinách. To vetko ovplyvòuje
ivotné prostredie na tejto ulici a
zasahuje do práv obèanov na normálny a pokojný ivot, nehovoriac o
kodách na ich majetku. Rada nepri-

jala k tejto veci uznesenie, ktoré by
smerovalo k technickým opatreniam
a rozptýleniu zaaenosti tejto komunikácie. Poslanec J. Valachoviè pripomenul uznesenie o tom, e sa v danej lokalite má vykona objektívny
prieskum a tatistika o dopravnej
záai. A na základe konkrétnych
údajov je moné urobi si predstavu
o jestvujúcom stave a prija správne
opatrenia. Rada navrhla, aby zastupite¾stvo prijalo uznesenie zada
vypracovanie generelu dopravy v
meste Stupava. Tým naznaèila, e
jediným východiskom je riei problém komplexne.
Na mestskú radu sa obrátila súkromná spoloènos so iadosou o
prenájom prípadne odpredaj lekárne
v budove zdravotného strediska. iados predloil p. P. Miku, ako poverený zástupca. Záujem o prenájom
vychádzal zo skutoènosti, e lekáreò
je momentálne dlhodobo zatvorená a
neslúi potrebám obyvate¾ov mesta.
Primátor informoval, e podpísal
súhlas na prevádzkovanie ïalej
lekárene v centre mesta. Priestory lekárne na Zdravotníckej ulici sú
naïalej prenajaté za úèelom pokraèovania prevádzky, ktorá bude obnovená v polovici mája. O monosti
odpredaja tejto èasti zdravotného
strediska sa zatia¾ neuvaovalo.
iados bude prerokovaná obvyklým
spôsobom teda v príslunej komisii,
mestskej rade i v mestskom zastupite¾stve. Tým zasadanie mestskej
rady skonèilo.
Rokovanie mestského
zastupite¾stva
Poslanci schválili program rokovania a venovali sa najmä: kontrole
uznesení, rozboru hospodárenia
mesta a príspevkových organizácií
za rok 2000, vecnému plneniu
rozpoètu mesta na rok 2001 v oblasti
investièných akcií a èerpaniu cestného fondu a cestnej dane v roku
2001, návrhom VZN è.1/2001, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri
prijímaní, vybavovaní a kontrole
vybavovania saností fyzických a
právnických osôb a postupu pri
vybavovaní petícií v podmienkach
mesta Stupava, majetkovými vecami
atï.
Obèania a ich iadosti
Po kontrole plnenia uznesení primá-

tor dal slovo prítomným obèanom. S
poiadavkou, aby poslanci prijali
stanovisko k iadosti o prenájom prípadne odpredaj lekárne vystúpil p.
Pavol Miku. Poslanci zobrali
iados na vedomie a podporili
stanovisko rady, aby sa v tejto veci
postupovalo obvyklým spôsobom.
iados petièného výboru obyvate¾ov ulice Cementárenskej predstavila
poslancom MVDr. D. Klasová. Poslanci opä podporili rieenie navrhnuté radou a prijali uznesenie k vypracovaniu generelu dopravy v
meste. V tejto súvislosti sa hovorilo
aj o investiènej akcii - vybudovaniu
betónovej cesty v lokalite abáreò od
areálu Cevaservisu s vyústením na
cestu Stupava - Vysoká pri Morave.
Reálnos tejto stavby poslanci spochybnili vzh¾adom na výku nákladov, ktorá predstavuje cca 43 miliónov korún. Komunikácia by síce
slúila aj ako prístupová cesta na
mestskú skládku, ale predovetkým ju
budú vyuíva spoloènosti, ktoré v
tejto lokalite podnikajú. Zdruenie
prostriedkov v takomto objeme si
vyaduje èas a ochotu investova.
Primátor informoval, e prebiehajú
rokovania. Poslanci neskôr prijali
uznesenie, ktorým definovali túto
stavbu ako verejný záujem za úèelom
urýchlenia výkupu pozemkov. S
pripomienkami k dopravnej situácii
na ulici elezniènej vystúpila P. Ing.
A. Kvaková. Okrem toho poslancov
upozornila na neúnosné ivotné
prostredie v tejto èasti mesta, chýbajúci a nevyhovujúci chodník a ïalie
problémy. Ïalia obèianka bývajúca
na tejto ulici iadala poslancov, aby
mesto podporilo obèanov v ich konflikte s prevádzkovate¾mi pílnice.
Napriek rozhodnutiam tátneho hygienika, neboli tieto dodnes prevádzkovate¾mi repektované. Prevádzka naïalej zhoruje ivotné
prostredie ¾uïom ijúcim v rodinných domoch v jej bezprostrednej
blízkosti. Pod¾a slov primátora v
tejto veci je kompetentný okresný
úrad. Zástupkyòa zdruenia vlastníkov bytov na kolskej ulici p. Klavcová iadala poslancov o stanovisko
vo veci odpredaja mestských bytov.
Uívatelia bytov si byty odkúpili na
základe kúpno-predajnej zmluvy s
mestom a zaplatili za ne. Dodnes
vak nie sú zapísaní ako majitelia v
katastri nehnute¾ností, a tak naïalej

musia plati nájomné správcovi
bytov - spoloènosti Duspama. Keïe
ide o situáciu spôsobenú legislatívou
a poslanci neboli o tomto stave informovaní, uloili uznesením, aby Duspama k tejto veci a tie o dôvodoch
zvýenia nájomného, predloila
správu na najbliie rokovanie zastupite¾stva. Prednostka úradu Dr.
Habreková poslancov informovala,
e prednosta OÚ v Malackách
pris¾úbil pomoc pri urýchlenom
zápise bytov do katastra. Èasový sklz
pri vybavovaní (zo zákona je daná
lehota 30 dní) vznikol aj uprednostnením zápisu pozemkov v súvislosti s
obnovením evidencie pozemkov.
Odpredaj pozemkov - bývalé DZP
Vzh¾adom k tomu, e po schválení
odpredaja mestských pozemkov v
lokalite bývalého DZP (na ulici
Mierovej, pri eleznici, oproti bývalého klimatizaèného skladu) o rozlohe cca 10 714 m2, prilo k zmene
zámeru jeho vyuitia zo strany kupujúcich, primátor ich pozval na zasadnutie. Pôvodným uznesením bol
schválený odpredaj pozemku na výstavbu obchodu, bytového domu s
garáami a detského ihriska, skladových priestorov, nako¾ko ide o pozemok urèený v územnom pláne
mesta ako plocha zariadení výroby,
skladov a technickej infratruktúry
na podnikate¾ské aktivity. Cena za m2
bola stanovená na 500 Sk, pri akceptovaní podmienok, ktoré si mesto
stanovilo. Zástupcovia spoloènosti
Hanza Slovakia s.r.o. vysvetlili
poslancom dôvody, preèo prilo k
zmene zámeru, ktorá spoèíva vo výstavbe rodinných domov a bytového
domu. Poslanci zruili uznesenie
schva¾ujúce odpredaj pozemku tejto
spoloènosti. Schválili zmenu územného plánu s tým, e tento pozemok
bude urèený na individuálnu bytovú
výstavbu. Zároveò uloili prednostke
úradu zabezpeèi verejnú súa na
odpredaj tohoto pozemku pri
dodraní pôvodných podmienok, ale
pri minimálnej cene 500 Sk za m2.
Rozbor hospodárenia
Hospodárenie mesta a príspevkových organizácií bolo predmetom
rokovania spoloèného zasadnutia
finanènej komisie a mestskej rady.
(Dokonèenia na strane 3)
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Súpis zvierat
Krajská protinákazová komisia v Bratislave na svojom mimoriadnom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým ukladá povinnos o urýchlené vykonanie súpisu hospodárskych zvierat pre prípad nutnej
vakcinácie na zabránenie prepuknutia nákazy slintaèky a krívaèky.
Preto je nevyhnutné, aby vlastníci hospodárskych zvierat, t.j. hovädzieho dobytka, oípaných, oviec a kôz, okamite nahlásili poèet
týchto zvierat na Mestskom úrade v Stupave v kancelárii è. 5 alebo
telefonicky na tel. èísle 07/ 6593 4503, 07/ 6593 4507 u p. Beloièovej. Poèet uvedených zvierat nahláste vo vlastnom záujme èo
najskôr!
V Stupave dòa 26. marca 2001.

NARIADENIE
primátora Mesta Stupava na vykonanie deratizácie
v Meste Stupava È. j.: 1122/638/2001
Primátor Mesta Stupava v záujme starostlivosti o
vytváranie a ochranu zdravého ivotného prostredia, v zmysle VZN
è. 3/1999 Mesta Stupava o deratizácii a dezinsekcii, platného od
22. 7. 1999, n a r i a ï u j e vykonanie jarnej deratizácie objektov
vo vlastníctve alebo v správe fyzických a právnických osôb na
území Mesta Stupava v termíne od 20. 4. 2001 do 20. 5. 2001, a
to celoplone v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, po¾nohospodárskych objektoch, administratívnych a iných objektoch tak, aby obsiahla aj existujúcu kanalizaènú sie v úseku od objektu vo vlastníctve po verejnú kanalizáciu.
Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní hradi majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnute¾ností.
Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne sa bude povaova za priestupok v zmysle zákona o
priestupkoch a u právnických a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, za nedodranie povinností ustanovených zákonom na
ochranu zdravia ¾udí, prièom je moné uloi sankciu v zmysle
zákona o obecnom zriadení a zákona na ochranu zdravia ¾udí v
zmysle osobitných predpisov.
V Stupave dòa: 2. 4. 2001
Ing. Anton Dará primátor mesta

O Z N Á M E N I E

Mesto Stupava - Mestský úrad Stupava oznamuje povinným zo
zákona zverejnenie verejnej vyhláky ktorou je "nariadenie primátora mesta na vykonanie jarnej deratizácie" v termíne od 20.
4. 2001 do 20. 5. 2001, vo vetkých objektoch, zariadeniach a na
vetkých plochách, ktoré spravujú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, prípadne ktoré majú vo vlastníctve v rámci k. ú. Stupava. Dovo¾ujeme si povinné osoby upozorni na
bliie podrobnosti, týkajúce sa povinnosti vykona deratizáciu v
zmysle § 11 a 12, zákona è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí
a pod¾a VZN mesta Stupava è. 3/1999.
Jedná sa o povinnos vykonania deratizácie súèasne s celoplonou deratizáciou, ktorú zabezpeèuje mesto Stupava na verejných
priestranstvách mesta, vo svojich objektoch a zariadeniach.
Podnikate¾ské subjekty sú povinné dokladova vykonanie deratizácie vo svojich objektoch, zaslaním protokolov (pracovných listov) o vykonaní deratizácie oprávnenou osobou. prièom musia
by v predloených protokoloch uvedené menovite vetky objekty, zariadenia a plochy, v ktorých sa deratizácia vykonala. Táto
povinnos vyplýva z § 7 VZN è. 3/1999 o deratizácii a dezinsekcii.
V prípade, e toto nariadenie nebude zo strany povinných repektované, jednalo by sa o poruenie zákona. Súèasne upozoròujeme vetky subjekty pôsobiace na k.ú. Stupava, e na
predmetnú povinnos deratizácie nebudú osobitne písomne vyzývané.
V prípade akýchko¾vek nejasností sa môu podnikatelia a ivnostníci obráti na prísluný referát MsÚ.
Obyvate¾om rodinných domov, bude rovnako ako v minulom
roku, vydaná jedna návnada zdarma. Termín vydávania návnad
bude zverejnený osobitne MR a zverejnený na úradnej tabuli a v
mesaèníku Podpajtúnske zvesti.
V Stupave dòa 2. 4. 2001

Oznámenie

Oznamujeme obèanom, bývajúcim v rodinných domoch na
katastrálnom území mesta Stupava, e na jar tohto roku sa
vykoná celoploná deratizácia,
za úèelom likvidácie hlodavcov,
v zmysle VZN è. 3/1999 o deratizácii a dezinsekcii. Termín deratizácie je stanovený na obdobie od: 20. 4. 2001 do 20. 5.
2001.
Obyvatelia bývajúci v RD v rámci k. ú. mesta majú povinnos v
zmysle citovaného veobecne
záväzného nariadenia Mesta
Stupava è. 3/1999, zabezpeèi
si prevzatie a poloenie návnad
v rámci ich nehnute¾nosti. Vetci povinní vlastníci rodinných
domov si budú môc prevzia
jednu dávku návnady zdarma,
prièom budú o prevzatí návnady zaevidovaní do zoznamu, súèasne by si mali prikúpi návnadu tí obyvatelia RD, ktorí v rámci svojej nehnute¾nosti chovajú
hospodárske zvieratá. Obyvatelia si prevezmú deratizaèné návnady, ktoré budú vydané pracovníkom Asanaènej sluby v
termíne: 5. 5. 2001 - sobota v

èase od 800 - 1400
Výdaj a predaj návnad bude
v detskom parku oproti budove
mestského úradu, prípadne
v areáli poiarnej zbrojnice
v oboch termínoch.
Touto cestou upozoròujeme
obyvate¾ov, e miesta poloenia
návnad na verejných priestranstvách budú riadne oznaèené
tabu¾kami. Zároveò iadame rodièov detí aby tieto upozornili
na nebezpeèenstvo prípadného styku s poloenou návnadou, alebo po prípadnom poití. Ïalej upozoròujeme majite¾ov psov, aby v oznámenom termíne výkonu deratizácie na
území mesta, tieto venèili výluène na vodítku a nepúali psov
k miestam uloených návnad.
Dúfame, e vetci obèania ktorí
majú povinnos vykonania deratizácie vo svojich RD v zmysle
VZN, budú k tejto problematike
pristupova zodpovedne a budú
sa riadi prípadnými pokynmi
pracovníkov Asanaènej sluby,
zodpovedných za úspený
priebeh celoplonej deratizácie
v Stupave.

Aj o mestskej polícii

Na zasadnutí mestskej rady sa v súvislosti s hodnotením plnenia
rozpoètu mesta za rok 2000 hovorilo aj o úèinnosti a kvalite stupavskej mestskej polície. Odzneli prevane ve¾mi kritické a ostré
názory a výhrady na èinnos polície ako rozpoètovej zloky mesta
i na správanie a kvality jej jednotlivých èlenov. Obèania ve¾mi pozorne sledujú túto zloku mesta a ich pripomienky interpretovali
poslanci mestského zastupite¾stva. Mestská rada odporuèila primátorovi mesta, ktorý je zároveò jediným kompetentným v tejto
veci kona, aby prijal opatrenia, ktoré zabezpeèia radikálne zmeny
v personálnom obsadení polície i v kvalite výkonu sluby.
-ps-

Ve¾konoèná výstava

Pri MO MS u nieko¾ko rokov pracuje výivkársky krúok pod
vedením p. Márie Hardenovej. Dvakrát do roka - k Ve¾kej noci a k
Vianociam krúok pripraví výstavu výiviek a ozdobných predmetov, ktoré k týmto sviatkom patria. Za pozornos stojí aj fakt, e
práce boli vystavené v Bratislave i iline. Na fotografii sú èlenky
krúku pri otvorení Ve¾konoènej výstavy z¾ava doprava: M. Hardenová, ¼. Radovièová, J. krovanová, V. Haramiová, E. Lachkovièová,
A. Kahánková.

3
Zasadali mestská rada i zastupite¾stvo

Pokraèovanie zo strany 1)
Stanovisko k rozborom hospodárenia
predloila HK mesta Ing. B. Jankovíchová. Poslanci sa stotonili s jej
pripomienkami. K predloeným materiálom prijali konkrétne uznesenia.

Preh¾ad investièných akcií
Úloha vypracova podrobný preh¾ad
investièných akcií mesta v roku 2001
vyplynula z dvoch skutoèností. V
rozpoète mesta na tento rok boli zadefinované investièné akcie, ktorých
realizácia bola podmienená komplexnou pripravenosou a tie závislosou od prísunu príjmov do mestského rozpoètu. Okrem toho sa na
základe výsledku verejnej súae na
dodávate¾a predåenia kanalizaèného zberaèa (od DD po ulicu Rímsku) zreálnili náklady, èím vznikla v
rozpoète rezerva. Preh¾ad predloil
vedúci odboru výstavby a P Ing. J.
Blaek. Okrem iného boli konkretizované investièné akcie, ktoré budú
financované z úveru vo výke 15 mil
korún. Medzi ne bolo zaradené pre-

dåenie kanalizaèného zberaèa "H"
vo výke nákladov 1,7 mil korún a
navýenie prostriedkov na kanalizáciu v èasti Kolónia z pôvodného
milióna na 4 milóny korún. V roku
2000 bolo v tejto èasti prestavaných
4,071 mil korún (príspevok z fondu
P 2,7 mil Sk), v tomto roku sa prestaval ïalí milión. Na výstavbu kanalizácie Kremenica sa doteraz
prestavalo 2,4 mil korún. Na akcie
zaradené do rozpoètu roku 2001 bolo
preinvestovaných cca 270 tis. korún.
Z prebytku hospodárenia vo výke
2,251 mil korún bolo navrhnuté
financovanie kanalizácie na ulici
Marianska, výstavby trafostanice
Lesná, kanalizácie na ul. Vinohradská a Pod Kremenicou. Nezanedbate¾ná èas finanèných prostriedkov urèená na investiènú výstavbu
zostala nerozdelená. Poslanci
uloili, aby materiál bol dopracovaný a predloený na najbliom
zasadnutí MsZ, aby sa konkretizovali
investièné akcie, ktoré sa budú v
tomto roku realizova na základe

Reagovalo a sedem Stupavèanov!
dostatoène informovaní, prièom
jeden odporúèa, aby Stupavan
vychádzal samostatne.
Na 4. otázku - Aké odporúèania
a elania máte pre rozvoj mesta
odpovedali:
- viac sa zamera na kriminalitu
(pochybné podniky v Stupave),
¾udia sa boja veèer chodi po
uliciach sú ohrozovaní feákmi a
inými ivlami, preto posilni
mestskú políciu,
- dba na èistotu mesta, nielen
zbiera papieriky, ale aj zameta,
chodníky sú rozbité (sama - jama), mláde nemá cez leto kde
by, ale v parku sú nevyuité
bazény, ktoré boli roky funkèné,
v parku chýbajú lavièky.,
- zachova a dovysádza Borník,
opravi chodníky, polícia musí
ma pod kontrolou verejné
miesta, aby sa tam nedrogovalo
(u trikrát nám malé deti nali
pohodené injekèné striekaèky v
Parku i pri zdravotnom stredisku)
- opravi chodníky - Záhumenská, Hlavná ulica, vybudova cyklochodníky pre naich obyvate¾ov i turistov, zlepi kvalitu
pitnej vody
- naèo sú platení páni poslanci,
my obyèajní ¾udia im máme dáva príklady a oni budú za to pochválení - Hanba!
- zabezpeèi èistotu hlavne v
centre mesta, odkloni nákladnú
dopravu, zlepi prácu mestskej
i tátnej polície, vyèisti Zámocký park.
-ps-

preukázate¾nej pripravenosti ich
realizácie. A potom je moné
vykona zmeny v prijatom rozpoète
na rok 2001.
Poslanci uloili predloi aj návrh
èerpania prostriedkov z cestného
fondu. Tento sa tvorí z cestnej dane,
ktorú prerozde¾uje tát a ich pouitie
je úèelovo viazané na údrbu komunikácií. Odbor výstavby a P predloil Správu a zoznam výtlkov na
miestnych komunikáciách. Ak by sme
ili pod¾a abecedného súpisu ulíc v
naom meste, nájdeme tu vetky ulice
s presným definovaním jestvujúcich
výtlkov. Poslanci iadali, aby odbor
návrh prác konkretizoval po technickej i finanènej stránke. Nebude
vak ¾ahké posúdi, ktoré ulice budú
ma prednos pri oprave cesty
vzh¾adom na rozsah prác a rozpoètované financie. Materiál bude predloený na najbliom zasadnutí MsZ.

Na záver
Poslanci rokovali aj po dvadsiatejprvej hodine, ktorú si v rokovacom
poriadku stanovili ako "závereènú" .
Na záver primátor mesta informoval
o tom, e v Stupave vznikla poboèka
organizácie Katolícka jednota, e
bola predloená iados o povolenie
prevádzky letnej terasy pred
vináròou Srdieèko. Zároveò pozval
poslancov na stretnutie obèanov s
poslancami NR SR za KDH. V súvislosti so sústavným obviòovaním primátora z toho, e vlastní rodinný
dom v luxusnej vilovej tvrti v
Záhorskej Bystrici, Ing. Dará poiadal, aby sa do zápisnice z rokovania uviedlo jeho prehlásenie, e tej
osobe, ktorá dokáe, e vilu skutoène
vlastní, ju daruje. Najbliie zasadnutie MsZ sa koná dòa 28. júna
2001.
-ps-

Cena Stupavana - poïakovanie
V tomto vydaní Stupavana poslednýkrát uverejòujeme anketový lístok , ktorým èitatelia môu
vyjadri svoje uznanie nominovaným na udelenie tejto ceny za rok 2000. Anketa prebieha po
prvýkrát, prièom mono kontatova, e sa stretla s celkom dobrou odozvou. Nominácia na udelenie ceny Stupavana - mesaèníka Stupavy a jej obyvate¾ov je symbolickým vyjadrením uznania
¾uïom, ktorí urobili nieèo výnimoèné. Vetci, ktorí sú navrhnutí si získali svojím konaním sympatie Stupavèanov a preto nepôjde ani tak o to, kto cenu nakoniec na základe poètu hlasovacích
lístkov dostane, ale skôr o to, e si dokáeme vái ¾udí, ktorí nieèo urobili pre nae mesto. Program slávnostného udelenia ceny je koncipovaný ako galaprogram - "èestná promenáda" vetkých
navrhnutých. Vzh¾adom na nároènú prípravu podujatia prilo k èasovému posunu a udelenie ceny
Stupavana za rok 2000 sa uskutoèní v nede¾u dòa 27. mája t.r. o 16.00 hodine v Kultúrnom dome
v Stupave. Ete jedna poznámka o Cene Stupavana - predstavuje ju tylizovaný páv stojaci na ståpe
s antickou hlavicou. Rezbárske dielo zhotovil Andrej Ira je vyrobené z orechového dreva a èiastoène pozlátené. Námet sme prevzali z legendy o vzniku názvu mesteèka Stupava, spracovanej
tefanom Moravèíkom. Za rímskych èias sa údajne páni zabávali tak, e na "stúp" postavili "páva"
a na tento terè strie¾ali. A miesto, kde sa táto zábavka konala pomenovali "stúp-páva" - Stupava.

Na udelenie Ceny Stupavana za rok 2000 boli navrhnutí:

1. pani Magdaléna Dovièièová za napísanie "Krátkeho slovníka náreèia slovenského Záhoráckeho Stupavského", ktorý bol vydaný v roku 2000 2. spoloènos Povodie Dunaja za realizáciu projektu Stavidlo
na Stupavskom potoku za spôsob realizácie a za citlivý prístup k prírodnému prostrediu a dotvorenie
Malého parku 3. akademický maliar Milan Kubíèek za iniciovanie a realizáciu diela Morový krí pamätník obetiam morových epidémií 4. vdp. Felix Mikula, stupavský farár, za iniciovanie a organizovanie obnovy kultúrnych a sakrálnych pamiatok na území mesta Stupava 5. profesor Dr. Ján Horecký
za celoivotné literárno - vedecké dielo 6. Dr.Viera Nagyová, riadite¾ka Domova dôchodcov za obnovu
a údrbu Zámockého parku - Vodné priekopy 7. STOOPS (Spojené trampské osady ochrancov prírody
Stupava) za organizovanie podujatia Stupavský irák 8. Jozef Dugoviè za 25 rokov vo funkcii prezidenta a meneéra futbalového klubu Internacionálov TJ Tatran Stupava 9. Ing. Jozef Gajdoík, za
dobrovo¾né darcovstvo krvi 10. Pavel Slezák a kolektív pracovníkov Mestského kultúrneho strediska
Stupava za organizovanie Slávností kapusty a rozvoj miestnej kultúry.

Anketový lístok:
Navrhujem na udelenie Ceny Stupavana:
za:

meno, priezvisko, adresa, tel. èíslo:

#

Na anektové otázky Ankety o
rozvoji mesta reagovalo "a" sedem Stupavèanov, èo je vzh¾adom na náklad 2 500 kusov letáèikov roznáaných potou do
schránok, ve¾mi slabá reakcia.
Napriek tomu, aby sme vyvrátili
názor, e "aj tak to skonèí v koi"
uverejòujeme odpovede na anketové otázky.
Na otázku è. 1 - Zaujímate sa o
rozvoj mesta - es odpovedalo
áno, priebene, jeden - len náhodne.
Na otázku è. 2 - Ste spokojní so
súèasným stavom - okolitého
prostredia (zeleò, chodníky) ani
jeden respondent nie je spokojný, podobne je to so spokojnosou s priestormi pre vo¾ný
èas (ihriská, parky, námestia).
Na otázku s èím ste najviac nespokojní a èo v Stupave chýba,
respondenti napísali - chýbajú
verejné WC, nedostatok bytov,
hoci je ve¾a domov prázdnych
(stará pota), verejná kanalizácia, pekné a bezpeèné chodníky. Nespokojní sú s kamiónovou a nákladnou dopravou, parkovaním nákladných vozidiel na
miestnych komunikáciách, slabou èinnosou mestskej polície,
zneèisovaním verejných priestranstiev výkalmi od psov, s èistotou chodníkov pred obchodmi
a rodinnými domami, a jednému respondentovi chýbajú kultúrne podujatia, kino a divadlo.
Na otázku è. 3 o informovanosti
prevaovala odpoveï, e sú

Stupavan

Vyplnený lístok odovzdajte v kancelárii KD, alebo v Mestskej kninici R. Morica
a v OD Stupava. Uzávierka je 11. mája 2001.
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Narodili sa
Lucia Tóthová
Tomá Brený
Martina Baloghová
Laura vajdlenková
Marek Varga
Laura Ukropcová
Filip Drakoviè
Opustili nás
Anna Suchová
Mária Janèová
Tomá tefek
Matú Král
Ruena Lednická

Jozef Prosòák
Matilda Kalivodová
Zosobáili sa v Stupave
Juraj Blaíèek
a Terézia Fodorová
Miroslav Hutár
a Zita Benèuriková
Robert ivner
a Marcela Slepánková
Peter Èuka
a Petra Suchá
Vladimír Sajan
a Silvia Skuráková

Váení rodáci,
navtívil som svoj rodný Mást. Príèina mojej návtevy nebola
radostná, ale stretnutie s mojimi vrstovníkmi a so vetkými, ktorí
cítili ná smútok nad úmrtím mojej sestry Anny Suchovej, ná ia¾
zmiernil. Preto srdeèná vïaka vám vetkým, ktorí ste sa prili
rozlúèi s Anièkou, ktorá vás mala ve¾mi rada.
brat, Rudy Klas, Toronto

Nielen traja vojaci...
Stupava - Pri príleitosti 56. výroèia oslobodenia Stupavy vojskami Sovietskej armády sa konala celomestská pietna spomienka pri pomníku padlých
sovietskych vojakov v Obore. Spomienky sa zúèastnili zástupcovia mesta dvaja poslanci, zástupcovia KSS, Slovenského zväzu protifaistických
bojovníkov, SD¼ a ïalí obèania. Po poloení kytíc odznel príhovor poslanca MsZ Stupava p. Pavla Slezáka, z ktorého vyberáme: "ijeme v dobe, ktorá
má úplne iné problémy, ne vychováva k úcte k histórii. Platíme daò za
pokusy vysvetlova dejiny a historické udalosti pod¾a mocenských a politických záujmov. Vetko potrebuje èas a máme nádej, e raz historici dokáu
objektívnym poh¾adom zhodnoti nielen koniec II. svetovej vojny, ale i ïalie
historické momenty v ivote náho národa, ktoré sú dnes rozporuplne
vysvet¾ované.
Dnes si pripomíname medzník, jeden deò vojny, kedy vojna pre obyvate¾ov
Stupavy a okolia definitívne skonèila. Druhá svetová vojna pre Stupavu a jej
obyvate¾ov to nie je len tento spoloèný hrob, v ktorom leia, ïaleko od svojej domoviny a svojích rodín, traja vojaci sovietskej armády. Nemali by sme
zabúda ani na utrpenie civilného obyvate¾stva, jeho obete a strasti navdy
patria do náho spoloèného povedomia. Poèas vojny zomreli Stupavèania,
ktorí boli jej priamymi alebo nepriamymi obeami. Mnohí Stupavèania boli
prenasledovaní, trpeli v koncentraèných táboroch. Nemôeme mlèaním
prejs osud idovskej komunity. Jej prísluníci boli vysídlení a fyzicky likvidovaní v koncentraèných táboroch. Nemôeme zabúda ani na vojnové siroty
a vdovy. Stojíme tu i pri pamätníku kapitána Jána Nálepku. Mlèanie o jeho
osobnosti i pôsobení poèas vojny, nemôe by dôvodom pre úplné spochybnenie jeho èinnosti a zásluh poèas vojny. Podobne ako jeho zásluhy, nejedna
kapitola vojnovej histórie ete len èaká na svoje objasnenie. Z náho mesta
pochádzal rad protifaistických bojovníkov, ¾udí zapojených do odboja, ktorí
u mnohí neijú a pri tejto príleitosti je naou povinnosou pripomenú si ich
pamiatku.
Koniec vojny v Stupave sme si zvykli spája so spomienkou na troch sovietskych vojakov. Leia tu v hrobe pred nami a smr im predurèila toto miesto.
Svojím spôsobom ich pamiatka je vydaná napospas naej úcty èi ¾ahostajnosti. Bojovali proti faizmu, poloili ivot pri oslobodzovaní Stupavy - táto
pravda o nich, je výzvou pre nás i pre budúce generácie, èi dokáeme
pochopi cenu ivota a obe smrti. Nám, tu prítomným je to jasné, naa prítomnos, i keï nás je len hàstka, je vyjadrením úprimnej úcty. Otázkou zostáva, èo môeme urobi preto, aby ¾udia nezabudli, e II. svetová vojna skonèila práve vïaka nesmiernym obetiam."Prítomní si pamiatku obetí vojny uctili
minútou ticha. Na záver sa k prítomným prihovoril predseda SZPB v Stupave
Dr. Vojtech Mader.
-ps-

*

Listáreò

...Dúfam, e budete môc uverejni môj poh¾ad na problém na
uliciach v Stupave a v Máste.
Drahí krajania!
V Podpajtúnskych zvestiach
som sa u neraz doèítal o problémoch, ktoré máte s premávkou na uliciach Hlavnej a Hviezdoslavovej, prípadne na Záhumenskej. Èíta o tomto probléme je jedna vec a vidie to na
vlastné oèi, ako starí ¾udia a
deti so strachom prechádzajú z
jednej strany na druhú je
hrozné!
Vládnym èinite¾om - vyhovára
sa na ekonomiku je neospravedlnite¾né. Jeden kilometer na
západ je dia¾nica, ktorá je vo¾ná
a mohla by uvo¾ni to napätie,
ktoré existuje na cestách Stupavy a Mástu. Ani "u nás" v
Kanade nie je vetko O.K., ale
viem, e Kanaïania by nedovo-

lili také nieèo, ako je u vás. A
preto "Mari Pilná", presvedète
starkého, nech podpíe petíciu
a Fraòo Mader nedaj sa
znechuti, robíte dobrú prácu a
ako sa hovorí, e dobré veci
neprichádzajú ¾ahko, ale oplatí
sa ich robi. Drahí krajania, prajem vám, aby tento Vá problém
sa vyrieil èím skôr. Bol by som
rád keï prídem domov, aby
som cez okno Lachkovièovcov
videl prechádza na nau stranu
naich susedov "protivníkov"
bez strachu a mohol im zaela
dobré ráno, nae pekné záhorácke deti.
Môj hlas sa isto nedostane k
uiam mocnárov Slovenska, ale
keby predsa, ve¾mi pekne Vás
prosím, urobte vetko moné,
aby ulice na Záhorí boli bezpeèné pre obyvate¾stvo Váho Záhoria, skôr ne sa stane nieèo
hrozné a tragické.
Palce Vám drí Rudy Klas,
Toronto - Kanada

Stupavský prezident oslavuje
V týchto dòoch sa doíva v
plnom zdraví okrúhleho jubilea
60 rokov Jozef Dugoviè, prezident starých pánov futbalového
oddielu Tatran Stupava. Hoci
nestor starých stupavských futbalistov nie je rodákom z tohto
mesteèka, preil tu svoje najlepie futbalové roky. Na svoju ve¾kú portovú lásku nezanevrel
ani po zranení, keï zostal futbalu verný a dal sa na funkcionársku dráhu - u vye 25 rokov sa stará o chod mustva
stupavských internacionálov
ako tréner i manaér. Mustvo

pod jeho taktovkou hráva a trénuje pravidelne prakticky po celý rok, buï vonku alebo v hale,
èi v telocvièni. Stupavèania najmä jeho zásluhou udrujú aj ivé zahranièné kontakty, o èom
svedèia ich pravidelné a úspené zájazdy na turnaje do Talianska, Francúzska, Rakúska, Maïarska i Èeska. Vetci internacionáli Stupavy ïakujú touto
cestou svojmu prezidentovi za
vykonanú prácu a teia sa s ním
na ïalie roky plodnej spolupráce.
ivió, Jozef!
FK Stupava

Výroèná schôdza
Stupava - Dòa 25. marca sa v retaurácii Stupavská krèma konala
výroèná èlenská schôdza SÈK Stupava II. Sála sa zaplnila do posledného
miesta èlenmi organizácie. Hlavnou témou bolo bezplatné darcovstvo
krvi. Predsedníèka skupiny privítala na schôdzi vetkých èlenov a milých
hostí - Dr. Huèalovú, primátora mesta Stupava Ing. Daráa, a zástupcov
iných spoloèenských organizácií. V kultúrnom programe vystúpili deti
materskej koly z ulice Ruovej a iaèky zo Z. Ïakujeme deom a p.
uèite¾kám za pekný program. Referentka pre darcovstvo krvi (BDK) p.
Daráová potom preèítala zoznam darcov, ktorí darovali krv - jedenkrát
Jana Valovièová, ¼ubica Ïurková, 5x Svetlana Kubenková (Lozorno),
¼ubica Mihálová, Jozef Ivan, 10x Jana Drdáková, Anna Velèická, Marian
Breitschaft, 20 x Albert Beloiè, Karla Matueková, 40 x Juraj Debrecký
a 50 x Jaroslav Vlasák. Pod¾a poètu odberov boli vetci menovaní darcovia odmenení vecnými darmi, ktoré boli zakúpené z darov niektorých
stupavských firiem. Za túto pomoc im ïakujeme. Po schôdzi darcovia
zostali na posedení s veèerou. Za pekné a príjemné prostredie ïakujeme
manelom Kubovièovcom, majite¾om retaurácie.
ref. BDK Daráová
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