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Zasadalo mestské
zastupiteľstvo
Vo štvrtok 29. júna sa konato riadne zasad
nutie mestského zastupiteľstva v Stupave.
Poslanci odsúhlasili program rokovania:
kontrola uznesení, rozbor hospodárenia za
). štvrťrok 2000, zásady hospodárenia s
prostriedkami sociálneho fondu, zásady
spolupráce medzi Mestom Stupava a
dychovou hudbou Veselá muzika, určenie
názvov nových ulíc v meste Stupava, Zakla
dateľská zmluva akciovej spoločnosti Stu
pava Háje a.s. (návrh), Zaktadateľská zmlu
va akciovej spoločnosti Polygón Stupava
a.s. (návrh), kúpna zmluva Mesto Stupava DURA Automotive Body & Glass systems
Component, a. s., veci majetkové, interpelá
cie, rôzne.
Na rokovanie boli pozvaní aj hostia, zástup
covia spoločností, ktorých sa týkali jed
notlivé materiály na rokovaní zastupiteľstva
p. Ivan Čarnogurský (!PEC- Management) a
p. Jirko Malchárek (Potygon a.s.).

Rozbor hospodárenia
Materiál, ktorý hodnotil vývoj plnenia
rozpočtu mesta za prvý štvrťrok bo) pre
rokovaný na finančnej komisii a na mestskej
rade. Úvodné slovo k nemu predniesot tng.
J. Ukropec, ktorý informoval o prijatých
záveroch najmä finančnej komisie. Táto
konštatovala, že vývoj rozpočtu, najmä príj
movej časti v položke kapitálové príjmy
(predaj majetku mesta) sa v sledovanom
období ukazuje ako veľmi nepriaznivý. Spô
sobené je to najmä prípravou odpredaja
majetku mesta, pričom je už teraz známe,
že niektoré odpredaje sú už v štádiu
konečného schvaľovania. Tieto skutočnosti
sa prejavia až v druhom polroku, čo výz
namne ovplyvní plnenie plánovaných príj
mov i s tým súvisiacu investičnú výstavbu,
ktorá je na tieto príjmy viazaná a z nich
rozpočtovaná. Poslanci rozbor hospodáre
nia vzali na vedomie.

Zakladateľská zmluva
a.s. Stupava Háje
Znenie a podmienky zakladateľskej zmluvy
akciovej spoločnosti Stupava Háje boli
predmetom mimoriadneho zasadnutia
mestskej rady dňa 26. júna t. r., ktorá mate
riál pripomienkovala a odporučila prizvať na
rokovanie zástupcov zakladateľov tejto a. s.
t. j. SIBAMAC,a.s. Bratislava, IPEC Invest a.
s. Bratislava, ZIP P s. r. o. Bratislava. Na
zasadnutie sa však dostavil len zástupca

spoločnosti )PEC Management p. t.
Čarnogurský, ostatní zástupcovia sa ospra
vedlnili z rôznych dôvodov. Pripomienky a
otázky poslancov zodpovedal p. Čar
nogurský. Cieľom akciovej spoločnosti, do
ktorej by vstúpilo aj Mesto Stupava ako
vlastník 19% akcií, je predovšetkým roz
siahla bytová výstavba na území mesta.
Podnikateľský zámer je reakciou na záujem
a potreby spoločnosti Volkswagen a. s.
Bratislava, ktorá nutne potrebuje pre svojich
zamestnancov trvalé ubytovanie. Spoloč
nosť má záujem o "lacné" bývanie, ktoré
možno v terajších podmienkach zrealizovať
len za pomoci štátnych dotácií. Jednou z
možností, ako znížiť náklady na výstavbu
bytov je znížiť cenu za stavebné pozemky. V
tomto smere by malo mesto Stupava zohrať
rozhodujúcu úlohu, pretože vlastní pozem
ky, ktoré by pri investíciách partnerov akcionárov zakladanej spoločnosti získali
potrebnú infraštruktúru a tak aj charakter
stavebných pozemkov. R Čarnogurský
informoval, že projekt, na ktorom sa už
pracuje a je temer hotový, podporuje vláda
SR. Vzhľadom na rozsah investície - mini
málne 1 miliarda korún, bude projekt vyh
lásený za verejný záujem. Po rozsiahlej
diskusii poslanci súhlasili so založením
akciovej spoločnosti Stupava Háje s tým, že
zároveň uložili prednostke MsÚ dopracovať
návrh zakladateľskej zmluvy Stupava Háje.

spoločnosti. Zároveň schválili poslanca
Jána Valachoviča do predstavenstva a. s.,
poslanca PaedDr. Milana Grambličku do
dozornej rady a štatutára mesta - primátora
Ing. A. Daráša (prípadne ním povereného
zástupcu) za člena valného zhromaždenia
a. s.

Kúpna zmluva schválená
Dlho pripravovaný odpredaj pozemku v
lokalite Moligrunty (celková výmera 41 822
nf), presnejšie časť pozemku, na ktorom sa
nachádzajú hospodárske budovy bývalej
spoločnosti LANDOR, dospel do štádia
schválenia. O pozemok prejavila záujem
americká spoločnosť DURA Automotive
Body& Glass Systems Component a. s. so
sídlom v Bratislave. Táto bude vyrábať
dverové systémy pre automobilku Volkswa
gen Bratislava. Firma mala začať vyrábať už
na jar budúceho roku, avšak niektoré roko
vania (Lozorno) skončili neúspešne. Nako
niec alternatívne riešenie v Stupave sa
ukázalo ako najschodnejšie. Poslanci sa
zoznámili so znením kúpnej zmluvy, kde
bola stanovená cena za pozemok 200
Sk/n f. V kúpnej zmluve bolo tiež zakotvené
právo spätnej kúpy a to pre prípad, keby sa
do dvoch rokov projekt nerealizoval. Potom
má mesto právo odkúpiť pozemok za tú istú
cenu, ako ho predalo. Poslanci kúpnu zmlu
vu odsúhlasili.

Veci majetkové

Zakladateľská zmluva
a.s. Polygón Stupava

Okrem žiadostí občanov o odpredaj
pozemkov vo vlastníctve mesta, poslancov
primátor informoval o návrhu firmy Business
Services Slovakia, ktorá požiadala o
odpredaj prípadne dlhodobý prenájom
pozemku, na ktorom sa nachádza mestské
"kúpalisko". Poslanci návrh a neúplný
materiál k nemu stiahli z rokovania pre jeho
nekompletnosť.

Podobne aj tento materiál bol predmetom
rokovania mimoriadneho zasadnutia MsR.
Členovia MsR obdržali návrh stanov a zne
nie zakladateľskej zmluvy o založení a.s.
Ako zakladatelia v nej vystupujú Občianske
združenie pre bezpečnosť cestnej pre
mávky a Mesto Stupava. Na rokovanie bol
prizvaný p. Jirko Malchárek, ako zástupca
spomínaného občianskeho združenia.
Cieľom akciovej spoločnosti je vybudovať
polyfunkčný autodróm, ktorý bude slúžiť
výcviku vodičov, zdokonaľovaniu ich
zručnosti v záujme zvýšenia bezpečnosti na
cestách. Celková investícia sa predpokladá
vo výške 120 mil. Sk, pričom mesto Stupa
va vstupuje do akciovej spoločnosti
pozemkom v lokalite Moligrunty o celkovej
výmere 7 - 12 ha (podľa jednotlivých etáp
výstavby areálu. Poslanci odúhlasiti návrh
zakladateľskej zmluvy i stanov akciovej

V interpeláciách odzneli pripomienky a pod
nety poslancov k nasledovným problémom:
odstránenie plechových garáží za Avanou
pri koľajniciach, ktoré sú neoprávnene
umiestnené na pozemku mesta., informovať
o stave riešenia petície občanov z ulice
Záhumenskej, vysvetliť stav v odpredaji
bytov na ulici Bezručovej, ku ktorému sa
občania vyjadrili petíciou., podať informáciu
o stave riešenia prevádzky vo Vinárni.,
podať informáciu o stave výstavby oplotenia
na novom cintoríne v Stupave, podať infor
máciu o možnosti lekárskeho ošetrenia v
nemocnici MO S R - Vojenská nemocnica
pre občanov nášho mesta., prijať opatrenia
k vyčisteniu Stupavského potoka na ul.
Železničnej.
(Dokončenie na strane 2)

Interpelácie

Zasada!o mestské zastupiteľstvo Jirko Matchárek interpeiovat za Stupavu

(Dokončenie)
Požiadať vedenie pošty, aby prí
padné zmeny prevádzky včas a
dostatočným spôsobom ozná
milo verejnosti., preveriť a v
zmysle platného VZN i san
kcionovať znečisťovanie vypú
šťaním kanalizácie na ulicu z
rodinných domov na ulici Novej
a Hlavnej. Ako interpelácia na
všetkých poslancov odznela i
výzva, aby sa zamysleli nad
nerovnoprávnym stavom, ktorý
vznikol tým, že občania, ktorí
nie sú napojení na verejnú
kanalizáciu, sú znevýhodnení a
postihnutí neustálym zvyšo
vaním poplatkov za vývoz
fekálií.

Rôzne
Primátor mesta informoval
poslancov, že vedúci oddelenia

výstavby a životného prostredia
mestského úradu požiadal o
rozviazanie pracovného pome
ru. Túto funkciu bude od 1. sep
tembra 2000 vykonávať Ing.
Jozef Blažek, ktorý ako posla
nec MsZ bol aj členom komisie
stavebnej a majetku mesta.
Vzhľadom na nezlučiteľnosť
výkonu funkcie poslanca a vý
konu vedúceho pracovníka
mestského úradu sa poslanec
J. Blažek oficiálne vzdal svojho
poslaneckého mandátu. Prvým
náhradníkom za volebný obvod
č. 6 , za ktorý bol Ing. Blažek
poslancom, je p. Viliam Gašparovič. Na záver primátor prí
tomným poslancom podákoval
za účasť. Najbližšie riadne
zasadnutie MsZ sa uskutoční
dňa 14. septembra 2000.

Verejná diskusia - TiCHO
Na rokovaní mestskej rady bo! prerokovaný zámer na riešenie "bližšieho
centra mesta". Poslanci, vedomí si rozsahu zásahu do terajšej situácie,
rozhodli, aby tento projekt, skôr len predstava bol predložený na verejnú
diskusiu. Išlo predovšetkým o to, aby sa dotknutí občania (z bytových
domov na Mlynskej ulici) vyjadrili k návrhu, aby časť jestvujúceho det
ského ihriska patriaceho Materskej škole na ulici J. Kráľa bola ako maje
tok mesta odpredaná na vybudovanie piatich polyíunkčných domov s
predajnými priestormi na prízemí. Poslanci vyjadrili názor, že ak by
neboli k návrhu výhrady, mala by sa tu realizovať výstavba, ktorá by
zodpovedala predstavám zastupiteľstva tzn. architektonicky jednotná,
prijateľná, rešpektujúca charakter priestoru s tým, aby v obchodných
priestoroch neboli prevádzky vzbudzujúce verejné pohoršenie (sexšopy,
verejný dom a podobne). Pozemky na výstavbu polyíunkčných domov
by mesto odpredalo záujemcom, ktorí by prijali takúto koncepciu i
spoločný projekt. Zbytok ihriska by sa mohol využiť ako verejné ihrisko,
k tomu sa však musí vyjadriť vedenie MS J. Kráľa i zriaďovateľ MS. V
záujme zlepšenia dopravnej situácie na ulici Hlavnej, najmä ak by priš
lo k zákazu parkovania po obidvoch stranách komunikácie, sa v rámci
tohto návrhu predpokladá, že na ploche terajšieho trhoviska by sa bez
veľkých nákladov zriadilo parkovisko. Trhovisko, ktoré nie je vybavené
sociálnymi zariadeniami a predovšetkým vodou by sa potom "pre
sunulo" ku Kultúrnemu domu. V rozpočte mesta Stupava na rok 1999 sa
rátalo s výstavbou budovy na trhovisku s predpokladanými nákladmi cca
1,5 mil korún. Pri KD, na trávnatej ploche smerom ku potoku sa navrhu
je vybudovať uzatvorený polyíunkčný areál, čiastočne zastrešený, ktorý
by slúžil ako trhové miesto (s vybudovanými sociálnymi zariadeniami)
a tiež ako kultúrny stánok pre poriadanie rôznych podujatí. Návrh rieše
nia bol uverejnený v predchádzajúcom čísle Stupavana s výzvou, aby sa
občania, v prípade výhrad k nemu vyjadrili. Primátor mesta i poslanci sa
týmto snažili vyriešiť viacej problémov a návrhom sa bude zaoberať i
stavebná komisia, ktorá sa snaží ustrážiť architektonický a urbanistický
vzhľad mesta. Zároveň sa blíži čas prípravy rozpočtu mesta na rok 2001.
Našim spoločným záujmom môže byť i záujem o riešenie tohto problé
mu, preto opakujeme výzvu, aby sa občania v prípade pripomienok
písomne vyjadrili najneskôr do 15. augusta t. r.. Potom sa návrhom a
koncepciou začne seriózne zaoberať stavebná komisia a ďalšie orgány
mesta Stupava. Svoje pripomienky posielajte na mestský úrad v Stupave.

Postanci mestského zastupiteľstva v Stupave, ktorí kandidovati
za koatíciu SO P - S D L, požiada!) postanca NR S R p. Jirka
Matchárka (SOP), aby interpe!ova! na ministerku privatizácie
Máriu Machovú vo veci prešetrenia žiadosti mesta Stupava o
prevod verejného vodovodu do majetku mesta. Stupavan získa!
od p. Ma!chárka odpoved, ktorú uverejňujeme v p!nom znení.
Vážený pán pos/anec,
predseda /Várodney rady S/ovens/re/ repub//Ay pán Jozef M/'gaš m/
zas/a/ Vašu /nŕerpe/ác/u vo vec/ prevodu vodovodu Sŕupava zo
správy šŕáŕneho podn//fu Západos/ovens/(é vodárne a /rana//zác/e, š.
p. Braŕ/s/ava do ma/eŕ/fu mesŕa Sŕupava. K predmeŕne/ vec/ Vám
zas/e/am mo/e nas/edovné sŕanov/s/fo.*
Ma úvod s/ dovo/ú/em uv/'esŕ' n/e/(ŕoré s/ovŕočnosŕ/ pre vysveŕ/en/e
^ Vášmu /fonšŕaŕovan/u, že naše m/'n/'sfersfvo sa doŕeraz nevy/adr//o
/r pr/vaŕ/začnému pro/e/rŕu, /fŕorý sa ŕý/ra vodovodu Sŕupava. M/n/s
ŕersŕvo pre správu a pr/vaŕ/zác/u národného ma/eŕ/fu vzmys/e záhona
č. 92/7997 Zb. o podm/en/facň prevodu ma/eŕ/(u šŕáŕu na /né osoby
v znen/ nes/corš/cŕ? predp/sov posudzu/e zá/f/adné pr/Vaf/'začné pro/eMy podn/Vfov resp. /c/? čas f/' z b/ád/s/fa, Č/ sp/na/ú všeŕ/(y zá/ronom
sŕanovené ná/ež/ŕosŕ/. D/z/ra procesu posúden/a pr/vaŕ/začnébo pro;e/(ŕu /e záv/s/á od množsŕva nedosŕaŕ/foy; Atoré pred/ožený pro/eAt
obsa/iu/e. Po u/fončen/ posúden/a pr/vaŕ/začnébo pro/e/áu ;e s/
zmys/e uvedeného záhona vydané rozŕ?odnuŕ/'e o pr/vaŕ/'zác/7, /fŕoré
zas/e/a naše m/n/'sŕersŕvo a; sub/e/fŕu, Ato/ý /e uvedeným rozbodnuŕ/m určený a/ro nový nadoPúdaŕe/ pr/yaŕ/žoi/anéŕio ma/eŕ/ru.
Zá/c/adný pr/vaŕ/začný pro/e/fŕ vypracovaný na časť maj'eŕ/cu
/'nŕfašŕru/ťŕú/y podn/Tcu Západos/ovens/fé vodárne a /fana/zzác/e, š. p.
Braŕ/s/ava, odšŕepný závod Braŕ/s/ava - v/d/e/f, /fŕo/ý navr/iova/ a/
bezodp/aŕný prevod /nŕrašŕru/fŕúrne/ 7 0 ma/eŕ/fu na mesŕo Sŕupava Po/
pred/ožený na MSPNM S B v apr/7/ 7998. Posudzovan/e pr/vaŕ/začnébo pro/e/fŕu bo/o pra/^ŕ/cAy u/cončené pred vo/bam/ v ro/ru 7998.
/Va po/ťyn vŕeda/š/ebo veden/a m/n/sŕersŕva vša/r už v ŕomŕo období
nebo// v/dávané rozbodnuŕ/a o pr/vaŕ/zác// časŕ/ podn/A*ov vodám/
a /cana/zzác//. 7eda an/ v pnpade predmeŕnébo proyeAŕu nedoš/o
/f vydan/u rozbodnuŕ/a o pnvaŕ/zác//, /ron/rréŕne o bezodp/aŕnom pre
vode /nŕrašŕru/(ŕúrneŕ70 mayeŕ/ru vodám/ do v/asŕn/cŕva mesŕa Sŕupa
va, preŕo mesŕu Sŕupava nemob/o an/ byŕ'ŕoŕo rozbodnuŕ/e doručené.
V dá/šom období po násŕupe nove; v/ády za/c/adaŕe/' šŕáŕnycŕi podn/'/cov vodám/ a /fana//zác// - M/n/sŕersŕvo pódobospodársŕva SB
v január/ 7999 pož/ada/ MSP/VM S B o pozasŕaven/e pr/vaŕ/zác/e ŕýcbŕo podn/7fov z dôvodu prebodnocovan/a a aAŕua//zovan/a dovŕedy
p/aŕne; /concepc/e ŕransŕormác/e vo vodnom bospodársŕve. Óa/š/
posŕup pr/vaŕ/zác/e ma/eŕ/fu šŕáŕnycb podn//fov vodám/ a Aana/zzác//
záv/s/ od scbvá/en/a nove/ /(oncepc/e /cb pr/vaŕ/zác/e v/ádou SB.
V ŕe/ŕo súv/s/osŕ/ s/ dovo/u/em uv/esŕi že pred/ožen/e /concepc/e
ŕransŕormác/e podn/Trov vodám/ a A*ana//'zác/7 na ro/(ovan/e porad
ných orgánov v/ády S B a na scbvá/en/e v/áde S B zabezpečova/o
M/n/sŕersŕvo pódobospodársŕva SB. MSPMM S B v pr/ebebu ro/ra
7999 /n/c/ova/o v/acero ro/covan/ so zúčasŕneným/ sŕranam/, ŕ. /. zásŕupcam/ ZMOS, M/n/sŕersŕva pódobospodársŕva SB, šŕáŕnycb podn//rov vodám/ a /cana//zác//, s c/e/ôm spo/upracovaŕ'so za/r/adaŕe/ôm
pn pr/prave návrbu nove/ /foncepc/e a zabezpeč/ŕ' sp/nen/e ŕe/ŕo
ú/oby v čo na/'/rraŕšom ŕerm/ne. Zároveň sme MP S B v/ac/rráŕ
p/somne /n/ormova// o nam/ up/aŕňovanýcb pr/pom/en/^acb /r
návrbom r/ešen/a ŕransŕormác/e šŕáŕnycb podn/'/cov vodám/ a Aana//zác//, Atoré MP S B pred/ož/Vo na naše m/n/sŕersŕvo. S po/úŕovan/m
vša/f mus/m /conšŕaŕovaŕj že aAíua//zovaná /roncepc/a ŕransŕormác/e
šŕáŕnycb podn//rov vodám/ a /rana//zác// nebo/a doŕeraz vo v/áde SB
scbvá/ená. Z ŕobŕo dôvodu n/e /e možné zo sŕrany MSPMM SB
zabezpeč/ŕ' v súčasnosŕ/ rea//zác/u prevodu vodovodu do ma/eŕ/cu
mesŕa Sŕupava a dá/š/posŕup v ŕe/ŕo vec/ môže byŕ'pn/aŕý až po pn/aŕ/ A*oncepc/e.
Már/a Macbová, m/n/sŕerA*a

F

Športové úspechy
st upavských žiakov
Žiaci okrem hodín tetesnej výchovy sa zúčastnili v rekreačnom stre
disku Jezersko LW K. Vo výborných snehových podmienkach 60
žiakov zviádlo základy lyžovania a zdokonalovalo sa v technike.
Štvrtáčky sa zdokonaľujú v odd. pohybovej prípravy a žiačky V. tried
v športovej príprave. Pre žiačky V!!l. - iX. tried bolo vytvorené odd.
športových hier. Tu sa pripravovali budúce reprezentantky Z Š . Jed
ným z hlavných cieľov Z Š bolo zriadenie Š Š S . Celý rok pracovali 3
odd. hádzanej a 1 odd. futbalu.
Venovali sme sa talentovaným žiakom a dosiahli sme pekné špor
tové výsledky:
volejbal - obvod, kolo: chlapci 1. miesto, v okres.kole 3.miesto
dievčatá 1. miesto, v okres.kole 4.miesto
basketbal - obv. kolo: chlapci 1. miesto, v okres.kole 3.miesto
dievčatá 2. miesto
hádzaná - obv. kolo: chlapci 1. miesto, v okres.kole 3.miesto
dievčatá 2. miesto, v okres.kole 3.miesto
! keď Z Š nemá vybudovaný atletický areál, na Okresnom kole LA
v Malackách dievčenské družstvo /Hasonová, Marková, Beerová,
Jašková, Tadamová, Valachovičová, Chrupková, Mundoková,
Rácová, Škrovanová/ získalo 2.miesto a chlapčenské družstvo
/Pavlačič, Rigo, Daňo, Kováč R, Balog, Nemčovič, Mašek, Baranko,
Šarkányi, Holtý/ získalo 3.miesto.
Jednotlivci: Hasonová /výška/ -1 . miesto, 4. miesto v krajskom kole
v Bratislave.
Marková /guľa/ -1 . miesto, 2. miesto v krajskom kole.
Škrovanová /dialka/ - 3. miesto.
Pavlačič /dialka a 60 m/ obe 1. miesta a v kraj.kole 6. a 7. miesto.
A. Lachkovičová

V škôtke nám je dobre
Stupava - Čas plynie veľmi
rýchlo a opäť je tu koniec škol
ského roka. Veď len pred pár
mesiacmi prišli do našej MŠ
malinké, ustrašené i uplakané
deti. Dnes sú z nich už ostrieľaní
škôlkári. A z tých velkých sú
dnes už skoro školáci. Všetkým
venujeme pozornosť i lásku.
Pracujeme i hráme sa s deťmi,
prispôsobujeme sa ich záuj
mom a požiadavkám.
Je tu už leto a my sme sa s nimi
rozlúčili bohatým programom.
Predškoláci chodili od 12. do
16. 6. na plavecký kurz do Mala
ciek. Tam sa zmenili na žralokov
a korytnačky. Za pomoci in
štruktorov sa oboznamovali s
vodou a tajomstvami plávania.
Posledný deň všetci dostali za
odvahu mokré vysvedčenie.
Deti boli smutné, že to tak rých
lo ubehlo. Veď vo vode bolo tak
dobre. Dňa 22. júna deti čakal
výlet autobusom do Bratislavy
na letisko M. R. Štefánika. Na
letisku sa deti postavili k lietad
lu, aby sa porovnali, kto je aký

velký. Videli štart i pristávanie
lietadla, v jednom si dokonca
posedeli, už len odštartovať.
Lietadlo malo namierené do
Grécka, my by sme aj leteli,
lenže na 62 detí čakali doma
rodičia. Radšej sme z toho
železného vtáka vystúpili. Na
letisku pracujú aj požiarnici,
ktorí nám ukázali staršiu i mo
dernú techniku. Bolo to veľmi
zaujímavé, aby sme na tento
zážitok nezabudli, urobili sme si
foto. Na letisku majú psov i
vtákov - sokolov. Sokoly odhá
ňajú drobné vtáctvo, aby sa
neprisalo na lietadlo a nenarobi
lo škody Po letisku sme sa
rozvážali vo velkom autobuse
po celej letiskovej dráhe. Zážit
kov bolo naozaj veľa. Na záver
sme sa rozlúčili a podákovali sa
za všetko, čo nám ukázali.
Poďakovať by sme sa chceli
všetkým, ktorí nám pomohli
zabezpečiť výlet, dopravu, ale i
tým, ktorí sa o nás na letisku
postarali.
za MŠ J. Kráľa E. Lukášová

Detské hry

V ýlet do ekocentra

Spoločenstvo žien Stupava usporiadalo dňa 24. júna 2000 Detské hry v
areáli Intenzíva, ktorá nám zapožičala ohnisko, kde sa opekali špekáčky,
rozdávali sladkosti a ovocie. Oživením podujatia bol hudobný doprovod
s gitarou. Naša vďaka patrí týmto sponzorom: Potraviny Hrica, Potraviny
Brbúch, Kongresové centrum Hotel Stupava a p. Jozefovi Hanúskovi,
ktorý sa postaral o hudbu a drevo na oheň. Na naše veľké sklamanie sa
hier zúčastnilo len dvadsať detí, pripravení sme boli na viac. Tí, ktorí tam
boli si odniesli pekné ceny i zážitky. Naša organizácia sa rozhodla, že pre
malý záujem takéto podujatie viac organizovať nebude. Peniaze radšej
použijeme na výpomoc sociálne slabším viacdetným rodinám a chorým
deťom.
J. Zálešíková, predsedníčka sekcie SŽSD Stupava

Devín - Ekocentrum v Devíne je otvorené pre všetkých
návštevníkov a obdivovateľov prírody. Štvrtáci zo ZŠ v Stu
pave pod vedením p. učiteľky Zemanovej patria medzi
pravidelných návštevníkov. Počasie nám prialo a tak sme
sa spokojne vydali n a cyklistickú cestičku nivou rieky
Moravy, ktorá je zároveň od Devína po Vysokú pri Morave
náučným chodníkom. Zastavovali sme s deťmi pri niek
torých náučných chodníkoch a rozprávali sme si o zvie
ratkách, o stromoch, o rieke, o skamenelinách, o vtákoch,
o... Naše rozprávanie o nive rieky Moravy a o Devínskej
Kobyle sme zakončili pri mŕtvom ram ene rieky Moravy na
lokalite Devínske jazero, ktoré sa nachádza S km od Stu
pavy. Možno ste si povedali, že to bol len obyčajný výlet,
ale predsa. Bez pani učiteľky, ktorá veľmi rad a chodí s
deťmi do prírody a bez rodičov, ktorí ochotne priviezli deti
i bicykle a absolvovali výlet s nami, by sa táto exkurzia
nemohla uskutočniť, patrí im za to veľká vďaka, pretože v
dnešnom svete techniky a deštrukcie prírody je pre m ňa
takáto dobrá spolupráca medzi školou a rodičmi a hlavne
ich ochota a chuť veľmi vzácna.
M artina Kurthyová Ekocentrum Daphne

Činnosť mestskej poiície
Náčelník Mestskej polície Stupava p. Radoslav Buchta predložil na
rokovanie MsZ správu o činnosti mestskej polície za obdobie od 1.1.
do 31.5. t.r. Ako vyplýva zo správy k tomuto dňu bolo uložených 21
blokových pokút vo výške 3900 korún. K tomuto dňu pracovalo v
mestskej polícii 6 zamestnancov plus náčelník MsP Mestská polícia
má t.č. jedného psovoda so služobným psom. Tento sa zúčastňuje
súťaží psovodov. Dňa 28. mája bol psovod so psom na Slovensko českých pretekoch v areáli Margita, kde reprezentoval MsP Stupava
a zvíťazil v kategórii "najlepšia poslušnosť". Na odchyt túlavých psov
má polícia zaškoleného jedného pracovníka na odchyt túlavých psov
a manipuláciu s narkotizačnou zbraňou. Zamestnanci polície
priebežne odchytávajú túlavých psov, pre ktorých je zriadený
koterec. Mestská polícia priebežne kontroluje majiteľov neprih
lásených psov, či si splnili svoju povinnosť. Sleduje tiež zaberanie
verejného priestranstva, likvidáciu odpadu a vypúšťanie kanalizácie
na komunikácie. MsP zabezpečila odstránenie vrakov automobilov,
pričom odstránenie vraku by stálo cca 1000 korún. Za sledované
obdobie bolo odstránených 8 vrakov a mestu tým ušetrené finančné
prostriedky vo výške 8000 korún.
Polícia rieši priestupky, k tomuto dňu sú v riešení dva prípady, ostat
né boli prešetrené a ukončené, uložené alebo odstúpené. Priestup-

ky, ak to ich charakter umožňuje, sú riešené na mieste dohovorom
alebo uložením blokovej pokuty. Niektoré sa riešia predvedením
priestupcu, spísaním zápisnice a odstúpením príslušnému orgánu
na došetrenie, ak ide o trestný čin odstupuje sa OO PZ Stupava. Pra
covníci polície šesťkrát zasahovali pri likvidácii drobných požiarov v
lokalite železničnej stanice, hasili kontajner pri zdravotnom stredisku
a tiež iné kontajnery. Štyrikrát spolupracovali s požiarnym zborom
Malacky a Dúbravka pri likvidácii požiarov pri Potnom mlyne a na
"Ďatelinkách". Príslušníci polície vykonávajú pravidelné kontroly v
priestoroch za školou, kde sa stretáva mládež, ktorá tu fajčí a rozbí
ja okná na budovách. Policajti po skončení vyučovania hliadkujú
pred vchodom školy, nakolko sa tu vyskytli opakované prípady
výskytu osôb, ktoré sa žiakom vyhrážali, prípadne ich vydierali.
(krátené)
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Čin hodný úcty
Pri prťtežitosti Svetového dňa
vodiacich psov sme zorganizo
val akciu - dobrovoľné darova
nie krvi. Za stupavskú organizá
ciu SČK darovati krv nevidiaci
Peťo Švec spotočne so svojím
otcom, mnohonásobným dar
com krvi a s mamičkou p. Jan
kou Švecovou, prvodarkyňou.

Poďakovanie
požiarnikom
Primátor mesta Stupava !ng. A.
Daráš vyslovuje touto cestou
podákovanie príslušníkom Do
brovoľného požiarneho zboru v
Stupave za obetavú a účinnú
pomoc pri likvidácii požiarov v
Stupave i v okolí. Týmto im tl
močí i podákovanie náčelníka
odboru PO Okresného úradu v
Malackách kpt. Ladislava Pit
ného, ktorý si osobitne cení ich
účinnú pomoc pri likvidácii
lesného požiaru vo Vojenských
lesoch a majetkoch SR v les
níckom obvode "Červený kríž".
-msú-

Prísľub bez ceny

Obyvatelia Banskej Bystrice ma
Dŕza 7 7. yzv/o pr/zzzú/or /zzas'ŕa rodo
li možnosť v dňoch 13. a 14. júla
v á/ A- gezzerá/wjw r/a<Vzŕe/b/?z sekere
stretnúť v uliciach svojho mesta
cayŕ/?e/ /zz/ŕaArMMz/y M/zz/.s'ŕer.yŕva
väčšie množstvo najlepších
í/opravy, p ó íŕ a ŕe/eZro/zzzw/Trác//.
štvornohých priateľov človeka. V
PreJ/zzeŕo/?! ro^o w /z/o /zo/o vľ&z/zŕe
tomto meste prebiehali V).
zazzi/eŕavé/zo -yŕazzovMAn Ár pro/e^/zz
Majstrovstvá Slovenskej repub
tyZwí/owzz/a í&y/zz/čz/e/ ArzžovízŕAy.
liky vo výkone vodiacich psov.
71áŕo áŕrazzzaŕzcArá zzzzezza v po.s/o/7'
Bielučká labradorka Bessy zo
zzz/'/zM/ersVva č o /a z<7ôvoí//ze/zo z/zzeStupavy sa umiestnila na 18 -om
zzoM Axwcepc/e r/'eíe/z/'a & pr< 2v/ze/
mieste. Jej majiteľ Peťo Švec
.s'/ŕz/ŕže/'e /za ŕ/za/zz/c/, Aŕorá Zzy zzza/a
prehlásil, že je s jej výkonom
zo/z/'ízč/zzzŕ' J 'a /í/e poí/zz/A<3ŕe/!s'/:e aAspokojný a na budúce to bude
ŕ/vz/y, /za/'zzzä zázz/'/zzy .s'po/očzzo.s'/z
ešte lepšie. V priebehu súťaže
^& yw agez7 v ŕoMiŕo regióne. í/v asa uskutočnila výstava fotografií
ŽM/'e s # A* yyČMí/ovazzzzzz zzM^e/zo
"Tisíc očí" - je to fotoreportáž o
oArrMAM o z ŕo/zoŕo /z/a<7z'.s'/:a MŽ /z/e
činnosti Oddelenia výcviku
y'e /a^/ze opoí^ŕa/zzen/e yyČMJovazzz'a
vodiacich psov Únie nevidiacich
čŕz'a/'zzZczze/ Ar/žovaŕAy ^/zzpava - Zoa slabozrakých Slovenska, ktorá
/zor Zaráža/zzcey'e prz7o/zz /o, že /zzebola prezentovaná aj v Stupave
o /en/o pro/'eA/ zz.s'z/zz/'e zzz /z/eÁ;o/(v roku 1999). Soňa Macejáková
Áro roÁroy pro/eÁr/ pz^ei/e/ ^or/zžroM

S investíciami
nové možnosti
Zástupcovia spoločnosti DURA
predbežne rokovali so zástup
cami mesta o možnosti napoje
nia výrobného kopmplexu, kto
rý vybudujú v lokalite bývalej
kapustárne, na mestskú kanali
záciu. Momentálne je v tomto
smere kanalizačný zberač do
budovaný po Domov dôchod
cov. K budúcej fabrike chýba
dobudovať 1300 metrov kanali
zácie a prečerpávaciu stanicu.
Vzhľadom na to, že ide o ich zá
ujem, ponúkii spolufinancovanie stavby, jej realizáciou by ná
dej na odkanalizovanie tejto ča
sti Stupavy dostala reálnejšiu
podobu. O dálšom postupe sa
rokuje.
-msú-

.scA ^a/bva^za v zYŽ/zzcz prograzzzzz
P/zare a zye/zo p ro^/rzeJ^ov y'e yyč/e/zezzýc/z 0, J zzzz/ e^ro. Fprz'e/ze/zM
zz/eAro/Xýc/z J/z/ /zza/ Ayľ preaVožezzý
č/raa'zz v /á Jy /zo/oyý pro/eAr/ ŕ*vypra
covaný n o /zá^/a^y /wc.S'/a/ Azz .sc/zvá/e/z/zz o yy/z/á^ezz/M vere/'zze/' yzzľaže
n a í/oJáva^e/b. Dóvoafy p r e zazzz/e-

/avé .s/a/zov/'.sÁľo oo// zzz /zze^o/'^o^ra/
Áro/zzM/^ova/zé a v /c/z p rzp aí/e č o /a
zzz/'zzĹs/ers7vozzz zzJe/ezzá yýzzz/w^a,
A/ora w a/c J/ze^ zzz /zep/a^/. Pro/cA/,
/r/o/y P/zare o (ý/n a/ F í / zzzzza// aÁro
po^oor/zý p r e rozvq/' pr/'/zra/zzčzze/'
o/z/ay/z a p r e ce/ý reg/ó/z Z á/zor/a,ye
v o/zroze/z/. ^ a / o ,sa ^ /zapr/eA vyzzo/oze/z^zzz ^z'/ázn a pro.y/rz'e<3'Áro/?z,
Aŕore zwe^/o wzz.se/o yyzza/ožz7' p r e 
tože zno/o zózz/'ezzz í/o^za/zzzMľyzzzazzczzMpoí%?orzz z P/zare. Przzzzá^or zzzes ŕa .ya oŕ?rd//7
žžaJo^ľozz o pozzzoc

zzo preJzzo^^M Oí/ v Ma/acMc/z. AľMÓcz'a, ^orá zza^/a/a v ^zívM/o^/z .y
przpraw M zzove/, ŕžrŕe/ Aozzcepcze
rz'eíezzM Jopravzze/' .sz7zzác/'e v regžózze, v /ľ/ore/ Z?Máfe výzzzazzz í/zo/zzzčzze/' Arzžow/^y A z/pava - Zo/zor e i/e
/e/z pre/zoí/zzoŕe/zý, .ypô.s'oA/ čajo v ý
po,SM/z rea//zócze MŽ pr/prae/zéA o
pro/eÁr^z/. Afôže
prz'/zze^ľ a/ zrzzíe/z/'e prM/'z/čz/ yz/zazzcŕzýc/z pro^Vr/eJ/rov z P/zare (122 /zz/7
^Y/ ^/A:
.s7o/ze, pro/z/ezz! í/oprayy v ^ rap av é
/zzôže ro z ró ^ ľ z <7/zeí/zyc/z ďra/zzaŕz'cÁýč'/z <7o A//'zÁyc/z Aoŕay^rq/ze^ýc/z
roz/zzerov.

-p^-

Voda potečie, zatiaľ len pomaly
Pr/máŕor mesŕa sa obráf/7 na ZsVaK so ž/'adosŕbu o uľo/ben/e zam/'eŕnuŕ/cŕz wďos/odnýc/? pr/po/'o/f. A/a podporu sw/e/ ž/'aďosŕ/ uv/'eďo/, že
mesŕo s/ /rráŕ/rom čase začne s re/ronšŕru/fc/ou úpraws/ne yody. Prás/e
nedosŕaŕočná /rapac/Ya úprayovne vody bo/a h/avným argumenŕom
vodám/ pr/ obmedzovan/' pnde/bvan/'a povo/en/ na vodovodné pr/po/7<y.
Momenŕá/ne /de o povo/en/e 48 ž/adosŕ/ o vodovodnú pr/poj/cí/, /rŕoré sú
podm/en/fou pre /ro/audác/tv novosŕav/eb, pr/padne pre povo/en/e
dä/še/ byŕove/ výsŕavby v Sŕupave. Mesŕo Sŕupava na v/asŕné ná/f/ady
oĎ/edna/o vypracovan/e pro/e/rfov, pr/čom /eden z n/c/z odporuč///
vodárne rea//zova% opáŕ'na ná/f/ady mesŕa. /Va ŕe/ŕo /nvesŕ/čne/ a/fc/7 sa
//nančne budú pod/e/áf spo/očnosŕ/, /ftoré ma/ú záujem v Sŕupave
/nvesŕovaf do bytové/ výsŕavby. ZsVaK podm/en/7 pnde/en/'e pnpo/o/r
do/fončen/m re/fonšŕru/rc/e úpravovne vody.
-msú-

mat!oobc:hc>c!ná prw^a<JŕS&

Predaj
otldHMWín,
scšenéhé ovocia,
pochuíín včoboíádc,
rôznych vína destilátov
v MhÍMZÍvnychf!ai^ach,
sušených hyetov, ^dtérámov
a in c R ^ ^ i^ ^ tn é h O ľg g
darče'^y^^o^tovarn.

Zdravotnícka u!. Stupava
pd Skwanskej spofftetni/ bývatý MAROLUM/
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