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Zasadalo mestské zastupite¾stvo
Vo tvrtok 28. júna sa konalo
riadne zasadnutie MsZ. Poslanci schválili program zasadnutia
a zaoberali sa najmä: kontrolou
uznesení, rozborom hospodárenia mesta za I. tvrrok 2001,
úpravami rozpoètu mesta Stupava, plánom zasadnutí mestskej rady a mestského zastupite¾stva na II. polrok 2001 a
vecami majetkovými. Okrem
toho bola v programe informácia o financovaní a realizácii
dia¾nièného zjazdu a informácia o stave skládky Stupavaabáreò.
Z kontroly uznesení
Správu predniesla hlavná kontrolórka mesta Ing. Jankovíchová. Okrem iného sa v nej kontatuje splnenie úlohy zada vypracovanie generelu dopravy v meste, ktorý bude zoh¾adòova bezpeènos cestnej premávky, organizáciu akej nákladnej dopravy,
vplyvy dopravy na ivotné prostredie, rieenie dopravy s oh¾adom na podnikate¾ské aktivity v
meste a poiadavky obèanov
dotknutých prevádzkou dopravy.
Vypracovanie generelu bolo zadané firme INKO, Karol melík
Stupava s termínom vyhotovenia
do konca augusta t.r. Generel
bude východiskom pre rieenie
dopravnej situácie v Stupave,ale
len na miestnych komunikáciách,
ktoré sú v kompetencii mesta.
Ïalej boli splnené úlohy: vypracova podmienky a vyhlási verejnú súa na odpredaj pozemku
parc.è. 4129/18 k.ú. Stupava
(bývalé DZP), vypracova zmluvu
o budúcej zmluve o odpredaji
pozemku obytného domu Budovate¾ská 963/2, vyhodnocova
plnenie dodatku k zmluve so
spoloènosou Duspama, vypracova návrh úpravy rozpoètu na
rok 2001 v èasti investièných
akcií, vypracova stanovisko k
interpelácii p. Pavla Mikua vo
veci prenájmu alebo predaja
nebytových priestorov - lekárne v
budove Zdravotného strediska v
Stupave.
Rozbor hospodárenia
Materiál predloila vedúca ekonomického oddelenia pani D.

Drahoová a bol prerokovaný na
spoloènom zasadnutí mestskej
rady a finanènej komisie. Nako¾ko ilo o rozbor hospodárenia k
31. marcu t.r., niektoré údaje ku
dòu rokovania zastupite¾stva boli
u neaktuálne a to v oblasti príjmov i výdavkov. Najdôleitejia
úloha, ktorá vyplynula bolo zreálni kapitálové príjmy, upresni
èerpanie úveru a konkretizova
stavby, ktoré budú z úveru financované a definova investièné
akcie, ktoré sa budú realizova
ete v tomto roku. Poslanci vzali
rozbor hospodárenia na vedomie.
Úpravy rozpoètu
Poslanci rokovali o návrhoch a
zmenách v rozpoète najmä v èasti investícií. Rozhodli o financovaní nasledovných investièných
akcií (okrem tých, ktoré boli pôvodne v rozpoète schválené): pokraèovanie kanalizácie Kolónia (3
mil Sk), prípojka na kanalizáciu
MsSS (300 tis.), výstavba kanalizácie na ul. Marianska (1,1 mil),
kanalizácia Vinohradská a Pod
Kremenicou (664 tis), rekontrukcia úpravovne vody(400 tis.) výstavba trafostanice ul. Lesná (900
tis.), projektová dokumentácia
(425 tis.), navýenie prostriedkov
na ostatné projektové práce(+
600 tis.), aktualizácia územného
plánu mesta (900 tis.), dokonèenie oplotenia mestského portového areálu, vybudovanie sociálneho zariadenia a ÈOV (800
tis.), kompletné vybudovanie Trnice - Sedliacky dvor (+ 1,5 mil).
Po dobu jedného mesiaca sú v
rozpoète vyèlenené prostriedky
na výstavbu dia¾nièného zjazdu
ako povinného príspevku mesta
(viazané na nenávratnú pôièku z
Phare). Pod¾a moností spolufinancovania zo strany tátu sa
rozhodne, èi mesto bude stavbu
realizova, alebo od nej odstúpi.
V prípade, e stavba sa nebude
realizova prostriedky vo výke
4,3 mil korún budú pouité na
dobudovanie kanalizácie. Problém fianncovania dia¾nièného
zjazdu bude predmetom rokovania mimoriadneho zasadnutia
MsZ koncom júla t.r.

Informácia o skládke
Riadite¾ MsPTS p. J. Mitina
predloil zastupite¾stvu informáciu o stave skládky Stupava abáreò a monostiach jej ïalieho
vyuitia. Úloha informova zastupite¾stvo bola uloená zaèiatkom
roku, nako¾ko bola snaha zo
strany poslancov h¾ada spôsob
ïalieho prevádzkovania skládky. Tá sa dostala do etapy, kedy
je potrebné zaèa s rekultiváciou
terénu. Ïalím problémom, od
ktorého závisí vyuívanie skládky
v blízkom období je vyèerpanie
priesakových vôd z jazera. Ide o
povrchovú a priesakovú vodu,
ktorá sa momentálne odèerpáva
do mestskej kanalizácie pod¾a
presne stanoveného harmonogramu. Poslanci vzali informáciu
na vedomie a uloili zada vypracovanie odbornej túdie o súèasnom stave skládky a koncepcii jej
ïalieho rozvoja a to tak, aby
bola predloená pred prípravou
rozpoètu mesta na rok 2002.
Veci majetkové
V tomto bode boli prerokované tri
väèie odpredaje obecných
pozemkov.
Dorieený
bol
odpredaj pozemku bývalé DZP
spoloènosti Hanza. Za úèelom
vybudovania èerpacej stanice a
PH Jurki - Hayton a vybudovania
Autocentra (predaj a servis automobilov znaèky Citroen, umývaèka automobilov) bol odpredaný
pozemok pri bývalej "obalovaèke" v Máste. Pozemok za garáami bytového domu na elezniènej ulici bol odpredaný za
úèelom výstavby rodinných domov.
Interpelácie poslancov
Poslanci v tomto bode podávali
interpelácie týkajúce sa týchto
problémov: postup pri napájaní
sa na vybudovaný kanalizaèný
zberaè DD- Malacká, osadenie
dopravnej znaèky na kriovatke
ciest Krína - Marcheggská, dodriavanie ohlasovacej povinnosti osôb, ktoré sa zdrujú na území
mesta a prebývajú v budove
starého majera, opatrenia na
odchyt túlavých psov, napojenie
súkromných bazénov na mestský vodovod v situácii, kedy

mesto má problémy s pitnou
vodou, katastrofická situácia na
tunajej pote nielen s prevádzkovými hodinami, ale aj systémom práce zamestnancov poty,
postup prác pri úprave terénu po
rozkopávke, ktorú realizovala
spoloènos Sitel, monos sprístupnenia miestností v budove
kninice pre mástskych dôchodcov na ich klubovú èinnos, rastúci poèet krádeí a ich (ne)objasnenos, vyrieenie Vyhnálkovej
ulièky ako peej zóny s úpravou
komunikácie, nedodriavanie obmedzenia parkovania na Hlavnej
ulici, poiadavka, aby bol na zastupite¾stvo prizvaný náèelník OO
PZ SR za úèelom objasnenia
nepovolenej akcie v máji t.r., zrealizovanie projektu otvorenia
èasti dvora M na Janka Krá¾a a
jej sprístupnenie verejnosti, nefunkèná a nevyuívaná závora do
Parku (pri Munkáèi) a premávka
osobných automobilov v Parku,
nepovolený výrub lipy na Zdravotníckej ulici pri bytových domoch, hlboký výmo¾ na zaèiatku
ulice Pri potoku, spôsob vyuitia
chlórovacej stanice na mestskom
kúpalisku, aký je zámer s areálom mestského kúpaliska. Na
interpelácie dostanú poslanci
písomnú odpoveï. Najbliie
riadne zasadnutie MsZ bude 30.
augusta t.r.
Z Uznesenia Mestského zastupite¾stva v Stupave
zo dòa 28. júna 2001
Poslanci nesúhlasili so zvýením
nájomného v mestských bytoch
firmou Duspama, spol.s r.o.
Bratislava uplatneného voèi
nájomníkom bytov dòom 1.2.
2001 na základe cenového
výmeru MF SR zo dòa 26.1.2001
è. R-1/2001, ktorým sa urèuje
rozsah tovaru s regulovanými
cenami v znení neskorích predpisov platný od 1.2. 2001.
Zároveò uloili prednostke MsÚ
Stupava zabezpeèi vysporiadanie zvýeného nájomného u
obecných bytoch v súlade so
stanoviskom mestského zastupite¾stva.
-ps-

Stupavan
Nauèi ¾udí kultúrnosti

Stupava - Pozorný chodec si urèite vimol, e v betónových kvetináèoch, ktoré ete odolali útokom vandalov, sú vysadené letnièky.
Koneène sme sa odváili a rozhodli! Veï na peej zóne v kadom
meste, èi mesteèku býva zvykom, e okrem stromov a kríkov sú
vysadené kvitnúce rastliny. Svojou farebnosou vytvárajú dojem
starostlivosti a estetièna, ktoré k ivotnému prostrediu urèite patria.
Stupava je mimoriadne "zelená" trávnaté plochy, stromy medzi
bytovkami, stromy pri hlavnej ceste, zámocký park, lesopark, to
vetko vytvára neopakovate¾ný kolorit náho mesta. Urèite si to
vimne kadý návtevník a domáci majú by na èo hrdí. Pokus "prifarbi" stred mesta je pozitívnym krokom k jeho skultúrneniu. Veï si
porovnajme Malacky alebo Pezinok, ako tam vyzerajú námestia a
musíme uzna, e sme pekne pozadu. Pekné a èisté ulice a chodníky sú najlepou vizitkou mesta a jeho obyvate¾ov. Ak sa stane, e
letnièky dostanú nohy a nenechavci ich presadia, nestrácajme
hlavu ani odhodlanie! Treba ich nahradi novými, lebo aj to sa
musíme nauèi - neúnavne ís za svojím presvedèením. V tomto prípade za presvedèením, e sa ¾udia zmenia, e budú kultúrnejí. -ps-

C i n to r í n y a k o p a r k y
Stupava - Nemali by sme by skromní na slová chvály a preto
jedna zaslúená pochvala patrí Mestskému podniku technických
sluieb Stupava za údrbu cintorínov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa úroveò údrby vetkých cintorínov rapídne zvýila. Príkladom je i starý stupavský cintorín. Na jar, po drastickej
obriezke stromovej aleje sme mali nutkanie "zamyslie sa" nad
týmto poèinom, ale poèkali sme si na vegetaèné obdobie. Stromy
sa zazeleòali a mono sú zachránené na ïalie roky. Na týchto
miestach panuje èistota, tráva je pokosená, chodníky udriavané,
èo sa u nedá poveda o vetkých hroboch, ale to je u vec
pozostalých. Dokonca sme si zvykli, e aj polievacie konvy sú k
dispozícii (a ko¾ko ich u za tie roky zmizlo!), hoci za posledné
dni nejaký ikovný zlodejisko z nich ukradol ruice. Spravodlivý
hnev obèanov, ktorí nás prili do redakcie na to upozorni ako
utíilo nae bezradné myknutie plecom... Aj ve¾koobjemové kontajnery sú naïalej vyuívané na iný odpad ne z cintorína. Nájdete
tam sporáky, nábytok, konáre- vetko moné i nemoné. Èo u
narobíme, aspoò sa nevytvárajú divoké skládky. Obèania môu
by spokojní. Apropó, nezabudli ste zaplati poplatky za hrobové
miesta ? Urobte tak z úcty k svojím nebohým a s vedomím, e
údrba cintorínov tie nie je zadarmo...
-ps-

Základná kola kpt. Nálepku bilancuje
kolský rok 2000/2001 ukonèilo spolu 742 iakov, z èoho bolo 364
iakov I. stupòa a 378 iakov II. stupòa. Za celý kolský rok iaci
vymekali 63.759 hodín, èo je priemer na jedného iaka 86,04 hodiny.
I. stupeò sa na tomto obrovskom poète podielal 23.979 hodinami, èo
je priemer na jedného iaka 34,26 hodiny a II. stupeò vymekal 39.780,
èo je v priemere 105,51 hodín na iaka. Z uvedeného preh¾adu je vidie
ve¾ký nárast vymekaných hodín iakmi II. stupòa, èo má za príèinu
väèia chorobnos, ale u i neospravedlnené hodiny a pekulácie, ako
sa "ulia" z vyuèovania. Je treba vak podotknú, e je to aj príliná
benevolencia niektorých rodièov, ktorí zo strachu, aby ich diea
nedostalo zlú známku ve¾mi ¾ahko a rýchlo napíu ospravedlnenku.
Neospravedlnených hodín nai iaci vymekali 2.219, èo je v priemere
na jedného iaka 2,99. Na tomto poète sa iaci I. stupòa podielali 84
hodinami, èo je priemer 0,23 hodiny na iaka a iaci II. stupòa 2.135
hodinami, èo je priemer 5,66 hodiny. A tu je vidie ete priepastnejí
rozdie¾ medzi I. a II. stupòom. Ovem toto obrovké mnostvo
neospradlnených hodín majú na svedomí zhruba tyria zákoláci, z
ktorých jedna je v súèasnej dobe vo výchovnom zariadení, druhú nau
"hviezdu" to èaká a rovnaký osud èaká i chlapcov - zákolákov. Tu treba
vyzdvihnú výbornú spoluprácu so sociálnym odborm OÚ Malacky,
ktorý sa snaí tieto problémové deti umiestni vo výchovných zariadeniach, èi u doèasne, alebo natrvalo.
Ve¾ký poèet neospravedlnených hodín má za následok i zníené
známky zo správania, ktorých bolo celkovo 19 z toho 16 na II. stupni a
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Deò zelá

Stupava - Tak ako pribúdajú a
mohutnejú listy na kapustových
sadeniciach, na zelových plantách,
pribúdajú organizátorom Slávností
kapusty starosti a èerveným vyznaèené termíny v kalendári. Veru
treba urobi ve¾a krokov, aby podujatie, ktoré má u svoju úroveò,
dopadlo k veobecnej spokojnosti.
Piaty jubilejný roèník je výzvou,
aby bol zo vetkých najlepí. Organizátori uvaujú o "rozloení"
slávností do irieho okolia mesta.
Ako si to predstavujú, na to sme sa
opýtali riadite¾a MsKS Stupava
Pavla Slezáka:" Chceli by sme, aby
celé mesto ilo podujatím, aby
návtevníci Stupavy cítili atmos-

féru slávností aspoò z Hlavnej a
Hviezdoslavovej ulice. Budeme
rokova s majite¾mi retaurácií a
ponúkneme im výstavy, ktoré môu by v ich zariadeniach. Chceme
pokraèova v Týdni záhoráckej
kuchyne, zameranom na gastronomické peciality a veríme, e sa
okrem Retaurácie Stupava a Stupavskej krèmy pridajú i ïalie zariadenia. Zo skúseností z minu-lých
rokov sme posunuli aj termín
slávností, aby skutoène boli
"zelové". Slávnosti sa konajú v
dòoch 5.-7- októbra. Len dúfame,
e bude priaznivé poèasie. Navye,
podujatie sa po prvýkrát bude
odohráva na Sedliackom dvore pri
Kultúrnom dome."

Skoro ako frontová línia
Stupava - Nezainteresovaní mohol z rozkopanej Stupavy
nadobudnú pocit, e nae mesto sa stalo kulisou pre natáèanie
vojnového ve¾kofilmu. Skoro ako na fronte. Hlboké zákopy a znich
trèiace káble a vetko v týle langsám, klídek - pokoj rukám... Ako
keby neplatili termíny a povolenie na rozkopávku. Úplne opaène
a za to si zaslúi pochvalu stavebná firma z Nitry, ktorá realizovala
výstavbu kanalizaèného zberaèa od Domova dôchodcov smerom
na Malackú ulicu. Práce postupovali rýchlo a rozkopávku zasýpali
hneï po uloení potrubia. Mono niekto má k ich práci výhrady,
ale postupovali rýchlo a snaili sa terén uvies do pôvodného
stavu. S prácami spoloènosti Sitel s.r.o., ktorá uloenie káblov
realizovala vyjadril nespokojnos aj primátor mesta. Napriek tomu,
e vyhovel ich iadosti o predåenie povolenia na rozkopávku
okrem iného pvedal: " Postup prác a najmä spôsob ich realizácie
nespåòajú moju predstavu. Budem sa snai prinúti ich aspoò k
tomu, e odstránia vetky následky, ktoré rozkopávkou spôsoboli
a budem tie poadova, aby chodníky a terén dali do pôvodného
stavu v plnom rozsahu i nad rámec ich zásahu. Nedovolím, aby
"poflekovali" chodníky, musia ich urobi v plnom rozsahu." Zostáva veri, e kompetentní pracovníci mesta budú prísni a pred
odovzdaním prác dosiahnu naplnenie slov primátora. -ps3 na I. stupni. Z uvedeného poètu bolo 11 známok druhého stupòa, 6
tretieho stupòa a 2 tvrtého stupòa.
Riadite¾ koly ïalej udelil 26 pokarhaní riadite¾om koly a 63 pochvál, z
èoho vyplýva, e na kole prevládajú celkovo klady nad zápormi.
Nai iaci sa pod vedením pedagógov zapojili prakticky do vetkých
predmetových olympiád a súaí, kde patríme medzi najaktívnejie
koly okresu Malacky.
Najväèí úspech kolektívu zaznamenali iaci 4. A triedy, ktorý pod
vedením pani uèite¾ky Polakovièovej obsadili 2. miesto na Slovensku v
celotátnej súai "Bezpeènos pre kadého". Ve¾kú rados nám urobilo
i 6 dievèat (Veronika Chromíková, Bronislava Karlová, Lucia Beloièová, Petra Jurkovièová, Petra Veselá a Jana Daòová), ktoré zásluhou
pani uèite¾ky Kazarkovej sa v celoslovenskej súai "Dejiny v znamení
kruhu" umiestnili na 3. mieste.
kola sa aktívne zapája i do plnenia národných projektov, ako sú projekt "koly podporujúce zdravie", "Boj proti drogám" a "Správaj sa normálne".
Na záver a pre lepiu ilustráciu výchovno - vyuèovacích výsledkov
uvádzam % úspenosti zvládnutia uèiva na I. a II. stupni:
l I. stupeò - Slovenský jazyk 82,5 %, anglický jazyk 93,25 %, nemecký
jazyk 83,25 %, matematika 84,70 %, prvouka 94 %, prírodoveda 84 %,
vlastiveda 80,25 %.
l II. stupeò - slovenský jazyk 64,8 %, anglický jazyk 67,4 %, nemecký
jazyk 67,9 %, matematika 60,37 %, prírodopis 68,76 %, fyzika 69,37 %,
chémia 65,12 %, dejepis 73,35 %, zemepis 70,25 %, výtvarná výchova
96,85 % a technická výchova 99,65 %.
Mgr. Ladislav Csillaghy, riadite¾ koly
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Najlepí u primátora

Stupavan
Najúspenejí iak stupavského gymnázia

Stupava - Na konci kolského roka sa tradiène koná stretnutie
najúspenejích iakov stupavských kôl s primátorom mesta. V
stredu 27. júna boli v sobánej sieni MsÚ odmenení iaci Základnej
koly: Boris Weintuk, Zuzana Nováková, Peter Sedlár, Lucia
Csaszárová, Kristína Smetanová, Veronika Turoková, tefan
Chromik, Petra Valachovièová, Jana Smrèková, Hana Sejáková,
Erika Urdovièová, Jana Daòová, Edita Slivová, Filip Bartek, Andrej
Valachoviè, kolektív 4. A triedy (za 2. miesto v celoslovenskej súai
"Bezpeènos pre kadého") a kolektív v zloení: Veronika
Chromíková, Bronislava Karlová, Lucia Beloièová, Mária Pikáliová,
Petra Jurkovièová, Veronika Veselá, Jana Daòová za umiestnenie v
celoslovenskej dejepisnej súai "Dejiny v znamení kruhu" - kruhové
zemné opevnenia v strednej Európe. Za Gymnázium Stupava bol
odmenený Michal Balaoviè. peciálnu základnú kolu reprezentovali : Alexandra Kavická, Luká Masaroviè a Simona Danèíková. Na
záver stretnutia primátor vyzval iakov, aby boli pre ostatných príkladom nielen v uèení, ale aj vo vzahu k mestu, v ktorom ijú. Staèí
zaèa od malièkostí - nehádza papiere na chodník, neláma kríky,
staèí by vímavý k svojmu okoliu a ivotnému prostrediu, v ktorom
ijeme. Poprial vetkým veselé prázdniny a ve¾a síl do budúceho
kolského roku. Na stretnutí boli prítomní aj riaditelia stupavských
kôl.
-ps-, foto:¼. Mózová

Najúspenejí iaci Z Stupava

Opä je za nami kolský rok
Èas oèakávaných letných
prázdnin je tu.Aký bol kolský
rok 2000/2001?
Základnú umeleckú kolu v Stupave v tomto kolskom roku
navtevovalo 428 detí,ktoré pod
vedením skúsených pedagógov
pracovali v hudobnom, taneènom, výtvarnom a literárno dramatickom odbore. Na prijímacích skúkach sa zúèastnilo
48 detí zo Stupavy a okolia.
Hudobný odbor sa v tomto
kolskom roku prezentoval na
11 interných koncertoch, 4 verejných koncertoch, výchovných koncertoch pre M. iaci
tohto odboru svojim kultúrnym
programom spestrili mnostvo
regionálnych akcií - Deò zelá,
Záhorácky slávièek, Stupavská
krídlovka, Deò matiek, Stretnutia s jubilantami - Domov dôchodcov Bratislava, MsÚ Stupa-

va, Benefièný koncert pre
internátnu kolu slabozrakých a
nevidiacich v Bratislave.
Na ïalie túdium umeleckého
zamerania boli prijatí: M. Madertrúbka, J. Slezák - saxofón.
Absolventi HO: L.Sakáloová,
A. Krajèovièová, K. Rafajová, K.
Kahánková, V. Filípková,
M. Kopáèová, K. Mackovièová,
S. Mercová,M. Mader, M. Kollároci, T. Liptai, M. Tomkoviè,
Z. Krajèovièová, R. Dvoran, J.
Ruièka.
Výsledky súaí: Hummelova
klavírna súa Bratislava K.Smetanová 1.miesto Schneiderova Trnava - Z. Barancová zlaté pásmo, K. Smetanová strieborné pásmo Medzinárodná klavírna súa Koice 2001 J.
Ruièka IV. miesto a Cena SHF
(vetci iaci sú z triedy Mgr. R.
Kohúteka). Blahoeláme!

Najúspenejí iaci peciálnej
koly v Stupave

Najúspenejí iaci ZU
v Stupave

Absolventi ZU - výtvarný odbor vystavovali vo výstavnej sieni KD svoje práce. Na fotografii sú spolu s pani uèite¾kou akad. mal. A. Dzianovou-igovou.
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Narodili sa
Kristína Suchá
Lucia Daráová
Natália Belanská
Oskar Lachkoviè
Samuel Bati
Sabina Batiová
Adam Okolièány
Kristína Sabelová
Michal Královiè
Nikola Záhorská
Opustili nás
Margita Juzová
Ján Starko
Anna Mózová
Alojz Murányi
Ondrej Zamboj
Marta Hurbanová

Paulína Kalivodová
Alojz Maro
Frantiek Madera
Orula Hrebaèková
Mária Tomkovièová
Ján Zvirák
Jozefa Dzurillová
tefan Slezák
Alojz Mikuliè
Jozef Hlavenka
Zosobáili sa
Ladislav Bujòák
a Diana Moncmanová
Rudolf Frey
a Marcela Krajèírová
Marek Molnár
a Eva Maderová

Spomíname
So zármutkom sme prijali smutnú správu, e po akej chorobe
nás navdy opustil Ing. Ján Zvirák z Mástu, ktorý bol dlhoroèným
èlenom organizácie Slovenský zväz záhradkárov a aktívne pracoval vo výbore. Vyjadrujeme týmto úprimnú sústras rodine.
S úctou SZZ Stupava
Odiiel uèite¾
V tichosti, tak ako nenápadne il, bez slov zomrel v stupavskom Domove
dôchodcov pán uèite¾ Ondrej Zamboj. Vychovával a vzdelával generácie
Stupavèanov a patril medzi najstarích ijúcich pedagógov - legendy stupavského kolstva. Posledná rozlúèka so zosnulým bola v Slávièom údolí
v Bratislave, kde je aj pochovaný. Èes jeho pamiatke!
-redKritiku si váime
Stupava - Parèík pri Kultúrnom
dome sa stal predmetom kritiky najmä zo strany susedov a starích
¾udí, ktorí si toto miesto pamätajú
ako k¾udné a udriavané miesto.
Skutoène sa stalo, e najmä v jarných mesiacoch a po daïoch niektoré autá prechádzali parkom a
parkovali na ploche, ktorá bola
zatrávnená. Výsledkom bol stav,
ktorý obèania právom kritizovali.
Je tie pravdou, e staèí, keï okolie
i budovu KD devastujú nae stupavské deti a mláde. Pravidelne
rozbité (úmyselne, nie loptou)
sklené výplne dverí do výstavnej

sieni, zdevastované rozvodné skrine, demontované ochranné kryty na
verejnom osvetlení, rozbité pódium
a fone nahádzané do potoka, sprejmi popísaná fasáda budovy atï., sú
kodami, ktorých odstránenie stojí
nemalé peniaze. V rámci moností
sa snaíme udriava budovu i jej
okolie v poriadku a èistote. Treba
si vak uvedomi, e budova je v
prevádzke denne do neskorých
noèných hodín, e je tu zvýený
pohyb osôb i automobilov. Napriek
tomu urobíme vetko preto, aby v
najbliej dobe bol park upravený.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS

Umelé jazero na území skládky Stupava - abáreò

Pietna spomienka

Múzeum Ferdia Kostku organizuje pri príleitosti 50. výroèia úmrtia národného umelca Ferdia Kostku pietnu spomienku, ktorá sa
koná dòa 28. júla o 14.00 hodine pri umelcovom hrobe na Starom
cintoríne.

Sen, ktorý snívali vetci
Pred nieko¾kými rokmi skrsla v
hlavách primátora a poslancov mylienka vybudova dia¾nièný zjazd
smerom zo Stupavy na Vysokú pri
Morave tam, kde je dnes nad dia¾nicou most. Bola to reakcia na nárast
nákladnej dopravy v súvislosti so
zohorskou skládkou a abou trku
vo Vysokej pri Morave. V èasoch,
keï po elezniènej - Dlhej - Mierovej sa premávali nákladné vozidlá
s odpadom z Bratislavy, mesto akceptovalo pripomienky obèanov,
petície a snailo sa v èasti Kolónia
vybudova komunikácie, chodníky a
dodnes tu buduje kanalizáciu. Obèania Kolónie trpeli a znáajú záa,
ktorú so sebou prináa skládka odpadov. Dnes po Hlavnej a ulici Ferdia Kostku sa premávajú nákladné
vozidlá vezúce odpad na skládku v
Zohore alebo trk z Vysokej. Trpí
celá Stupava. Rieením tejto situácie
mal by práve dia¾nièný zjazd. Keby
prepravcovia pouívali dia¾nicu a
tento zjazd, dostali by sa na stupavskú skládku, na skládku v Zohore
i do Vysokej pri Morave a neprechádzali by cez celú Stupavu. Dokonca sa nala i monos spolufinancovania z prostriedkov fondu Phare.
Mesto podalo projekt, ktorý preiel
tortúrou schva¾ovania a zrazu z
Bruselu prila správa - podporíme
Stupavu a poskytneme nenávratnú
pôièku vo výke 0,5 mil euro, èo
predstavuje vye 20 miliónov korún.
Aby bolo jasné, e získa peniaze z
Phare nie je také jednoduché, treba
poveda, e investièná akcia musí
by doloená aspoò územným konaním a k tomu potrebujete projekt, èo
tie stojí peniaze a iadate¾, teda
mesto ide do neistoty, ale aby bolo
aspoò v tej neistote, u musí investova nemalé financie. Vláda SR a
Brusel teda EU na základe vybraných projektov podpíu Memorandum, aj tam sme sa dostali. Potom
vláda vyhlási verejnú súa na dodávate¾a stavby, pre nás ako investora,
ktorý to má vetko zaplati! A súa
vyhrala firma, ktorá zrealizuje projekt za cca 50 miliónov slovenských
korún. Malièkos, náklady sa zvýili
len o sto percent!!! Kde investor,
ktorý po dokonèení stavby musí
bezodplatne odovzda stavbu Slovenskej správe ciest a komunikácií,

teda tátu, zoberie peniaze na realizáciu nikoho nezaujíma. A dostali
nás do situácie, kedy nás aj podporili
aj nechali na holièkách. V rozpoète
mesta sme si stráili financie na túto
investíciu, dokonca sú z úveru, ale
vízia, kde zobra druhú polovicu je
nejasná. Vemocný tát, ktorý nám
tu rad za radom prináa priemyselné
parky, doprava vôbec nezaujíma a
nae problémy neriei. Sú druhoradé.
Nekoneèná roáda verejných prerokovávaní zámerov konèí nejasnými s¾ubmi, ktoré môete poveda aj
decku. Poslanci na poslednom zasadaní mestského zastupite¾stva s pesimizmom hodnotili monosti získa
potrebné peniaze na realizáciu projektu. Dokonca sa ozvali hlasy, e
preèo by malo mesto investova cca
6,3 milióna úverových korún do
stavby, ktorú by mal financova tát.
V situácii, kedy nikoho nezaujíma
"zahustenie" dopravy v meste spôsobené vetkými monými aktivitami, je táto otázka opodstatnená.
koda, e sme snívali o rieení v
prospech tohto mesta? Pripravuje sa
projekt na priemyselný park vo
Vysokej pri Morave. Predpokladáme, e doprava nepôjde po rieke Morave, e pôjde po jestvujúcich komunikáciách, teda aj po tej naej stupavskej. Keï si poloíme pragmatickú otázku - èo nám tento park prinesie, môe-me si bez obáv poveda,
e len problémy. A tu je namieste
otázka - má ich riei Stupava, má
nae
mesto
investova
do
dia¾nièného zjazdu, má primátor
chodi od dverí k dverám a prosi o
podporu, keï sa pripravuje projekt
na dia¾nièný zjazd medzi Stupavou a
Záhorskou Bystricou, tzv. obchvat
Stupava - juh? Je to náhoda alebo
dobre premyslený zámer? A tak
jeden sen, ktorý snívali poslanci a
primátor skoro dve volebné obdobia
zostáva skôr snom ne nádejnou
realitou. Otázkou zostáva - máme
presta sníva o tom , èo chceme???
-psPoznámka: Napriek vetkým problémom a prekákam primátor rokuje
o monosti spolufinancovania dia¾nièného zjazdu. Projekt nepovauje
za nereálny sen. Stupava ho potrebuje.
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