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Tento zväzok KRONIKY MESTA STUPAVA
obsahuje; 57 strám,slovom päťdesiat sedem strán*

prednosta Msú

Kromikérka::Anastázia Lachkovičová
narodené l.novembra 1932 v Zohore
povolanie: učiteľka
vzdelanie: vysokoškolské

primátor mesta
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l.ÚVOD:

Úvod

Obyvatelia mesta Stupava vítali s radosťou jubi
lejný rok 2 000.Želali si,aby len láska otvárala
oči pre potreby všetkých tých, ktorí sa prebúdza
jú do sviatočných i všedných dní roku 2 000 v
Stupave,jej okolí a i na celom svete.
Mesto Stupava má štatút mesta od roku 1989.Patrí
do okresu Malacky.Má rozlohu 67,17 km2.Hustota
obyvateľstva na 1 km2 je 84 obyvateľov./ Hustota
na 1 km2 v SP je 108 obyvateľov./.
Z rozlohy mesta Stupava jer 3 399 ha poľnohospo
dárskej pôdy,2 676 ha lesnej pčdy,2 213 ha ornej
pcdy,356 ha zastavanej plochy,1 295 ha tvoria vi
nice,záhrady,ovocné sady,lúky a pasienky,rybníky
a ostatné vodné plochy.Poľnohospodárska,lesná a
orná plocha z celkovej rozlohy mesta predstavuje
82%.
Na základe sčítania ludu,domov a bytov k 3.
marcu 1993 bol stredný stav obyvateľov 7 876.
Z toho bolo 3 836 mužov a 4 04 0 žien.Z počtu oby
vateľov takmer 60% dochádzalo za prácou mimo mes
ta Stupava.Ekonomicky aktívnych občanov bolo 4071.
Mesto Stupava malo 1 339 trvalo obytných domov.
Ďalej to bolo 1 214 rodinných, domov,166 neobýva
ných domov a 219 objektov individuálnej rekreácie.
Vykurovanie v meste Stupava je zabezpečené zemným
plynom / až 98% obývaných domov /.V meste je vybu
dovaný vodovod a verejné kanalizácia,na ktorú ešte
nie sú napojené všetky budovy a domy.Verejná kana
lizácia je napojená na čistiareň odpadových vôd.
V katastrálnom území mesta Stupava nie sú podniky
a organizácie,ktoré by svojou Činnosťou výrazne
poškodzovali životné prostredie a prírodu.Ich čin
nosť je zameraná najmä na výrobu,spracovanie,respektívne úpravu textilu,dreva,saponátov,betónu,
panelov,stavebného materiálu,plastových okien a
dverí a iné.
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Väčší počet podnikateľských aktivít tvoria obchodné,
stravovacie,ubytovacie,opravárske,stavebné,údržbárs
ke a iné prevádzky služieb,prác a opráv.Z tejto sku
piny prevládajú predajne potravín,nápojov,mäsa,ovo
cia a zeleniny,bielej a šedej techniky,textilu a obu
vi,kobercov, stavebného a hutného materiálu,drogis
tického tovaru,ubytovacie a stravovacie prevádzky a
iné.Rozsiahle sú aj činnosti zabezpečujúce opravy,
servis a údržbu poľnohospodárskych strojov a iné pre
vádzky.
V katastrálnom území mesta Stupava dalej pcsobia
tieto organizačné jednotky: Slovenské telekomunikácie,,
a.s.,Slovenská pošta,š.p.,Slovenská sporiteľňa a.s.,
Elektrovod a.s.,MspTS,VaK Stupava,Železničná stani
ca Stupava,Výkupňa druhotných surovín a iné.
V katastrálnom území mesta Stupava je rozšírená aj
záhradkárska a chatárska činnosť,ktorá sa rozprostiera najmä vo východnej časti a predstavuje viac ako
200 objektov individuálnej rekreácie a viac ako 150
neobývaných objektov.Ich Činnosť je orientovaná na
pestovanie ovocia,hrozna a zeleniny,predovšetkým pre
vlastnú potrebu.Tieto činnosti obyvateľstva sa vys
kytujú a prevažujú u väčšiny rodinných domov.
2.VER5JN0 - SPOLOČENSKÍ ŽIVOT.

Činnosť Mestského zastupiteľstva / MsZ /.

Činnosť MsZ

MsZ zasadalo 24 .februára a vzalo na vedomie: vyhod
notenie uznesení prijatých na zasadnutí MsZ ku dňu
24.februára,správu o prijímaní,prešetrení a vybyvovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta Stu
pava,Správu o poskytovaní sociálnych výpomocí občamom mesta a Správu z kontroly prevodu majetku
mesta na iné osoby.
Schválilo dodatok k Trhovému poriadku príležitos
tných trhov na území mesta a dodatok k Trhovému

poriadku príležitostných trhov na území mesta Stupava.
Dňa 27.apríla poslanci MsZ prerokovali body programu:
rozbory hospodárenia príspevkových organizácií a mesta
Stupava za rok 1999,stanovisko hlavného kontrolóra k
predloženým rozborom,záver a výrok audítora,protokol o
vykonanej kontrole na Mslj zameranej na hospodárenie s
fondami,VZN č.3/2000 o poskytovaní sociálnej pomoci ob
čanom,veci majetkové,interpelácie.Foslanci schválili
ročnú účtovnú závierku Msú Stupava za rok 1999 na zák
lade výroku audítora.Schválili záverečný účet mesta a
schodok hospodárenia vo výške 3,547 mil.Sk.Poslanci
uznesením vyjadrili súhlas so zriadením ďalších lekár
ní na území mesta Stupava.
Piadne zasadnutie MsZ sa konalo 29.júna.Na rokovanie
boli pozvaní aj hostia,zástupcovia spoločnosti,ktorých
sa týkali jednotlivé materiály na rokovaní MsZ: Ivan
Carnogurský / P?C - Management / a Jirko Malchárek /Po
l.ygon a.s./.Poslanci vzali na vedomie rozbor hospodáre
nia.Tento materiál hodnotil vývoj plnenia rozpočtu za
prvý štvrťrok,bol prerokovaný na finančnej komisii a
na MsR.Schvaľuje založenie akciovej spoločnosti Poly
gón Stupava a.s.v súlade s predloženou"zakladateľskou
zmluvou" a ''Stanovami'' akciovej spoločnosti,ktoré j
zakladateľmi sú:a./ Občianske združenie pre bezpeč
nosť cestnej premávky,Sinsteinova 11 Bratislava
b./ Mesto Stupava.poslanca Jána Valachoviča schváli
lo do predstavenstva a.s,polygón Stupava.Poslanca paeLr.Milana Grambličku schválilo do dozornej rady a šta
tutára mesta

člena valného zhromaždenia a.s.Poly

gón Stupava.MsZ schválilo názvy nových ulíc v meste
Stupava: Lokalita Kremenica - Ľavá strana ul.Kar
patské j / výstavba Ceva / - ul.Gaštanová,Javorová.
Pravá strana ul.Karpatské j - ul.Lúčna,Bazová,Kvetná.
Lokalita proti židovskému cinrorínu - ul.Jaseňová,
Lokalita pri ulici Lesnej / PĽ /- ul.Na Kopcoch.
Lokalita pri Incheoe / Mariánska ul./- ul.Sadová.
Lokalita pri ul.Železničnej a Hollého - ul.Moyze
sova,Hodžova,Hurbanova, Juračkova.
MsZ schválilo zásady spolupráce medzi Mestom Stu
pava a dychovou hudbou Veselá muzika s platnosťou
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od l.júla 2000.MsZ súhlasilo so založením akciovej
spoločnosti Stupava Há je,ktorými zakladateľmi mali
byťrSlBAMAC,a.s.Stará Vajnorské 25 Bratislava,IPEC
-Invest,a.s.Mikulášska 3,Bratislava,ZITP Bratislava,
Mesto Stupava.Na tomto zasadnutí MsZ primátor mesta
informoval poslancov,že vedúci oddelenia výstavby
a životného prostredia MsÚ požiadal o rozviazanie
pracovného pomeru.Túto funkciu bude od 1.septembra
2000 vykonávať Ing.Jozef Blažek,ktorý ako poslanec
MsZ bol aj členom komisie stavebnej a majetku mes
ta.Vzhľadom na nezlučiteľnosť výkonu funkcie pos
lanca a výkonu vedúceho pracovníka MsÚ sa poslanec
j.Blažek oficiálne vzdal svojho poslaneckého man
dátu.Prvým náhradníkom za volebný oovod č.6, za
ktorý bol Ing.Blažek poslancom,je Viliam Gašparovič.
MsZ zasadalo 21 septembra.Vzalo na vedomie sľub
poslanca Viliama Gašparoviča,Rozbor hospodárenia
Mesta Stupava a príspevkových organizácií za I.
polrok 2000,Hospodárenie MspTS Stupava v rokoch
1998 - 1999 & nakladanie s príspevkom,hospodárenie
na skládke odpadov,inventarizácia.MsZ schválilo pre
vod vlastníctva bytov formou kúpno-predajných zmlúv
uzatvorených medzi Mestom Stupava ako predávajúcim
a kupujúcimi.
Volebné okrsky pre vykonanie referenda dňa 11.no
vembra 2000 v zmysle Rozhodnutia prezidenta Slove
nskej republiky zo dňa 5.septembra 2000 č.286/2000:
okrsok č.l - MsÚ Stupava,Hlavná 1
okrsok č.2 - ZS Stupava,Školská
okrsok č.3 - Klub dôchodcov Stupava,Kúpeľná 110.
MsZ schválilo Ing.Jozefa Blažeka za tajomníka komi
sie stavebno-majetkovej a rozvoja mesta a Viliama
Gašparoviča za člena komisie stavebno-majetkovej a
rozvoja mesta.Odvolalo Ing.Dušana Faulíka z funkcie
tajomníka komisie stavebno majetkovej a rozvoja mesta.
Nesúhlasilo s odpustením pohľadávky za alkohol a ta-
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bakové výrobky prevádzkovateľovi reštaurácie Srdiečko v
Stupave, vo výške 140 349 Sk.MsZ konštatovalo,že Mesto
Stupava nemá vo svojom majetku nehnuteľnosti - pozemky
pre individuálnu bytovú výstavbu.
MsZ na svojom zasadnutí dňa 30.novembra vzalo na vedo
mie Rozbor hospodárenia Mesta Stupava ku dňu 30.septemora 2C00.Informáciu firmy Duspama,spol.s r.o.Bratisla
va o predaji mestských bytov.Schválilo zmeny zriaďova
cej listiny príspevkovej organizácie MspTS Stupava,
MsKS Stupava,VaK Stupava v zmysle predloženého návrhu
s pripomienkami MsR s účinnosťou od 1.januára 2001.
Dňa 14.decembra na svojom zasadnutí MsZ schválilo:Zobratie úveru z PKB,a.s.Malacky v roku 2001 vo výške
15 mil.Sk n = výstavbu investičných akcií.Rozpočet Mes
ta Stupava na rok 2001 s pripomienkami,Rozpočet VaK
mesta Stupava na rok 2001,Rozpočet MsKS Stupava na rok
2Gul,Rozpočet MsFTS Stupava na rok 2001 s pripomienka
mi,pričom v rozpočte MsPTS bude upresnený súhrnný fi
nančný vzťah k rozpočtu mesta,t.j.odvod vo výške 8mil.
Sk.Plán zasadnutí MsR a MsZ na I.polrok 2001 a Deni
su Belošičovú za tajomníčku obchodno -- podnikateľskej
komisie.Odvolali Fajthovú G.z funkcie tajomníčky obchodno-podnikateľskej komisie.
Činnosť Mestskej rady./ MsR /.

Činnosť MsR

Zasadnutia MsR sa konali podľa svojho plánu zasadnutí,
prvé zasadnutie bolo 13.januára.Na programe rokovania
bol návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskyto
vania služieb na trhových miestach.Návrh vychádzal z
novely zákona č.178/1998 Z.z.,ktorý upravuje podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach,úlohy obcí pri zriaďovaní' a povoľovaní trho
vých miest.Návrh VZN doplnený o trhový poriadok rie
šila na rokovaní vo februári.Členovia MsR boli primá
torom mesta informovaní o situácii,ktorá vznikla v sú
vislosti s prerušením dodávky tepla a teplej vody
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104 bytom / v osobnom vlastníctve / na ulici Budovateľ
ské a Sama CHalúpku.MsP prerokovávala niektoré majetko
vé veci,rokovala o budove Artep s r.o.,o zdravotnom
stredisku - pľúcnom oddelení,o stupavskom gymnáziu.
Na svojich ďalších zasadnutiach prerokovala podmien
ky odpredaja pozemkov v lokalite Moligrunty.Ide o po
zemky vo vlastníctve mesta,ktorých Časť je zastavaná
budovami a stavbami.Dňa 26.júna rokovala o zámere za
ložiť akciovú spoločnosť Stupava Háje,a.s.Členovia MsP
rokovali o založení spoločnosti Polygón Stupava a.s.
do ktorej mesto vstupuje pozemkami v lokalite Moligrunty.Zakladateľmi spoločnosti sú Občianske združenie pre
bezpečnosť cestnej premávky a Mesto Stupava.MsP doporučila materiál MsZ na schválenie.Tiež riešila otázku
ponuky pre kúpalisko.
Mestské vyznamenania

Mestské vyzna
menania

MsZ v Stupave prijalo návrh primátora mesta,aby v tom
to roku boli udelené mestské vyznamenania tým občanom,
ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju mesta a šíreniu
jeho dobrého mena.Návrhy na udelenie ceny mcžu podľa
Štatútu mesta predkladať aj občania mesta.Pravidlá a
postup pri udeľovaní týchto ocenení.
Čestné občianstvo Mesta Stupava
1.Osobám,ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúži
li c rozvoj a zveľaďovanie mesta,ochranu jeho záujmov
a dobrého mena vo svete,alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi mčže MsZ ude
liť Čestné občianstvo mesta Stupava.
2.0 udelení čestného občianstva rozhoduje MsZ na návrh
primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
1.' udelení čestného občianstva sa vydáva listina,kto
rú podpisuje primátor mesta.Listinu možno vyhotoviť
,aj dvojjazyčne takým spôsobom,že druhé vyhotovenie je
v jazyku pocteného.

4.Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spra
vidla na mimoriadnom zasadnutí MsZ.Poctený občan sa pri
tejto príležitosti,alebo pri svojej prvej návšteve mesta
zapisuje do Kroniky mesta Stupava.
Cena Mesta Stupava
1.Cena mesta Stupava sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,
techničke j,umeleckej,publicistické j a verejno-prospešnej
činnosti,
- činnosť osôb,ktoré sa významným spôsooom pričinili o
hospodársky a kultúrny rozvoj mesta,jeho propagáciu do
ma i v zahraničí.
- činnosť osčb pri záchrane ľudských životov a majetku
mesta a jeho občanov.
2.Návrhy na udelenie ceny môžu MsZ predkladať poslanci,
primátor mesta,prípadne aj občania mesta.Návrhy musia
byť riadne odôvodnené.
3.Cenu mesta Stupava tvorí plaketa s erbom mesta a pe
ňažitá odmena vo výške schválenej. MsZ.K cene mesta sa
vydáva potvrdenie o jej udelení,v ktorom je uvedené me
no,adresa,rodné číslo laureáta,dátum udelenia,pečiat
ka mesta a podpis primátora mesta.
5.Výnimočne sa môže cena udeliť i po jeho smrti - in
memoriam.V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať ro
dinným príslušníkom pocteného.
Foslanecký deň v Stupave

Poslanecký den

22.novembra sa v Stupave z iniciatívy Mestského klu
bu Strany občianského porozumenia konal poslanecký
deň poslanca NR SR Ing.Jirka Malchárka.pán poslanec
je človek,ktorý plní sluoy a konkrétnymi skutkami po
máha nielen Stupave,ale i regiónu.Z podnetu občanov
Stupavy inicioval novelu zákona týkajúcu sa zavedenia
krátkodobých diaľničných známok pre nákladnú dopravu,
pomohol tiež pri získavaní finančnej pomoci z fondu
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phare na výstavbu diaľničného zvodu pri Stupave smerom
na Zohor a Vysokú pri Morave a zabezpečil bezplatnú od
bornú expertízu a poradenstvo pri predkladaní projektu
ISFA / spoločná kanalizačná sieť pre časť okresu Malacky).Poslanecký deň sa začal stretnutím s predstaviteľmi
samosprávy.Zúčastnili sa ho: primátor mesta Stupava Ing.
Daráš,starostka obce Zohor - Havranová,starostka Flaveckého Štvrtku Ing.Fischerová,starosta Marianky Ing.
Blecha,starosta Jabloňového Kotes a za okresný úrad
prednosta OÚ Vaškor a jeho zástupca Ľr.Tomeček.Disku
tovali o pripravovanej reforme štátnej správy a o
tvorbe vyšších územných celkoch,o dopravnej situácii,
o rómskej problematike,o štátnej polícii a o perspek
tíve Stupavy a jej okolia.pán poslanec sa stretol s
vedením ZS,so ZÚŽ v Stupave.V park hoteli sa konalo
stretnutie s podnikateľmi zo Stupavy a okolia.Diskuto
vali najmä o súčasnej politickej situácii.Na záver ce
lodenného programu sa Ing.Malchárek stretol s občanmi
Stupavy.Diskutovali o komunálnych problémoch.Občanom
chýba stretnutie práve s poslancami.
Návšteva veľvyslanca.

Veľvyslanec
v KD

2.februára zavítal do KD v Stupave veľvyslanec SR vo
Švajčiarsku pán profesor Juraj Hraško.Jeho návšteva
nebola oficiálna,niesla sa v priateľskom duchu a bo
la spojená s prekvapením.Pán veľvyslanec miluje slo
venské pesničky a práve v podelok cvičili ženy zo spe
váckeho zboru Nevädza pod vedením Evy Simkovej.V práz
dnom hľadisku sedel pán veľvyslanec a jemu spievali
členky súboru.Na záver stretnutia sa dojatý poďako
val za mimoriadne krásny darček -ľubozvučné sloven
ské piesne.
Brémski muzikanti na ZS

Návšteva z Brém

Nemčinári ZS v Stupave zažili príjemné a netradičné
spestrenie vyučovania.prišli do styku s pravými Nem
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cami,ozajstnou nemčinou,mohli si overiť svoju výrečnosť,
slovnú zásobu a komunikačné schopnosti v praxi.Na ZS za
vítala sympatické a bezprostredné divadelné formácia z
nemeckých Brém . putovné divadlo Theater 62 Bremen.Pria
teľskí a milí členovia súaoru pod vedením Michaela A.
Wenza pripravili pre žiakov typickú brémsku rozprávku:
Brémski muzikanti.Názorne koncipované predstavenie v
nemčine,s výstižnými kostýmami a rozprávkovými kulisami
vyznelo veľmi zrozumiteľne.Telocvičňa sa zmenila na roz
právkovú krajinu si v nej zahrali aj stupavské deti.Vži
li sa do úlohy mačky,kohúta,psa,somára,či zbojníkov.Po
predstavení deti besedovali s hercami.Žiaci sa snažili
pozbierať vštepené vedomosti,aby sa dokázali na všetko
opýtať,čo ich zaujímalo.Ich vedomosti ocenil aj vedúci
súboru.Úlohou divadla bolo predstaviť deťom nemecké roz
právky,zjednocovať deti európskych krajín,motivovať ich
v učení,spoznávať vlastnú kultúru,rozprávky a povesti.
Stupavské deti spoznali zaujímavých ľudí.
Stupavčania v Taliansku

Stupavčania v
Taliansku

S myšlienkou vytvárať priateľské vz.ťahy medzi národ
mi odchádzali členky ženského speváckeho zboru Nevä
dza a dychový orchester Veselá muzika do Talianska.
Išli na prvú kultúrnu výmenu.Cieľom bolo ukázať nie
len našu kultúru,ale položiť základy budúcej spolu
práce a výmeny medzi našimi mestami.Súbory tak prija
li oficiálne pozvanie starostu Piovene Rocchette pá
na Giancarla Giordaniho,ktoré vyslovil pri svojej náv
števe v júni t.r.Stupavčanov do Talianska vyprevadil
primátor Ing.A.Daráš a poprial im veľa úspechov pri
reprezentácii nášho mesta.Celý ich pobyt organizova
la dobrovoľná kultúrne - spoločenská organizácia pro
loco Piovene Rocchette.Ľudia z nej sa o našich stara
li ako o najlepších priateľov.Vystúpenie našich pri
jali domáci s nadšením a ako povedal starosta mesteč-
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ka, stretli bezprostredných ľudí plných srdečnosti,ktorí
priniesli kvalitné umenie.To vystúpení sa stretol s naši
mi na spoločnej večeri.V nedeľu sa účastníci zájazdu zú
častnili na svätej omši,na ktorej účinkovali.Za našu de
legáciu členovia pri obetovaní odovzdali obetné dary:
chlieb,uložený vo venci z obilných klasov a víno v krás
nom keramickom džbáne,Po omši ^naa poďakoval vedúcim sú
borov.Veselé muzika po omši koncertovala pred kostolom.
Stupavčania reprezentovali skutočne na úrovni.
Činnosť Mestského úradu

Činnosť Msú

Vnútornú organizáciu Msťf upravuje Organizačný po
riadok MstJ v Stupave.Upravuje organizačné členenie
a pôsobnosť,vnútornú právomoc jednotlivých útvarov,
zásady riadenia,zásady organizačnej štruktúry úra
du a ich vzájomné vzťahy.Msú je výkonným orgánom
MsZ,MsR a rozhodnutí primátora mesta,
predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom je
primátor mesta Ing.Anton Baráš.Primátor zastupuje
mesto navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a práv
nickým. osobám.Sekretariát vedie Dagmar Černá.
Prednostom MstJ je JUDr.Magdaléna Habreková,ktorá
organizuje a riadi prácu MsÚ.Za svoju činnosť zod
povedá primátorovi.Oddelenie ekononomiky vedie Da
niela Drahošová.Právne postavenie hlavného kontro
lóra má Ing.Božena Jankovichová.
Medzi príspevkové organizácie mesta Stupava patria:
Mestský podnik technických služieb / MsPTS /
MsľTS je napojený na finančný rozpočet mesta Stupava.
Zabezpečuje činnosti,ktoré sú vo verejnom záujme:
Čistenie miestnych komunikácií mesta,chodníkov a ve
rejných priestranstiev,vrátane zimnej údržby,údrž
bu parku,lesoparku a ostatnej verejnej zelene,údrž
bu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu,odstra

MsPTS
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ňovanie a prepravu komunálneho odpadu,prevádzkovanie sklád
ky odpadov Stupava - Žabáreň,údržbu majetku mesta.Ďalej
vykonáva činnosti v záujme zabezpečovania potrieb obča
nov mesta a rozvoja mesta: údržbu a správu parkovísk a
trhovísk,rozvoz stravy pre dôchodcov a zdravotne postih
nutých,údržbu a správu mestských cintorínov.Mesto Stupa
va dalo súhlas MspTS Stupava na tieto podnikateľské čin
nosti: pohrebná služba,vrátane prevozu zosnulých a pre
vádzkovanie Domu smútku, cestná motorové doprava,nakla
danie s odpadmi,výkony špeciálnych mechanizmov,montáž a
údržba vyhradených elektrických zariadení,obchodná čin
nosť v rozsahu volnej živnosti,s výnimkou tovarov na
ktoré treba osobitné povolenie,murárske,vodoinštalatér
ske a kúrenárske práce,zahradnícke činnosti.Zber a pre
pravu komunálneho odpadu zabezpečuje TEKOS,s r.o.,Malac
ky na základe zmluvy" Zber TKO z domácností občanov a od
voz na mestskú skládku odpadov Stupava ".Na území mesta
Stupava sa zneškodnilo 3 910 t komunálneho odpadu na
skládke odpadov Stupava - Žabáreň.Z uvedeného množstva
komunálneho odpadu bolo: 1 307,0 t domového odpadu z do
mácností,834,6 t objemného odpadu z domácností, 1 582,2 t
objemného odpadu z obcí,61,8 t uličných smetí,124,3Íodpadu zo zelene.
Skládka odpadov Stupava - Žabáreň

Skládka
odpadov

Vedúci prevádzky Skládka odpadov Stupava - Žabáreň
Peter Král povedal pre časopis Stupavan č.10/2000:
Skládka v Stupave je budovaná a prevádzkovaná ako
riadená skládka odpadov III.stavebne j triedy.Typ
tejto sklády umožňuje ukladanie aj nebezpečných od
padov,ktoré sa však od ukončír.ii *.t zmluvy s bratislav
skou firmou 0L0 / v roku 1997 /v Stupave neskládkujú.Skládka je zavážaná prevažne komunálnym odpadom,
stavebnou suťou a zeminou na prekrývanie.Podlá pro
jektu výška skládkovaného odpadu má dosiahnuť kótu
188,čo je výškový bod a v porovnaní s úrovňou teré-
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nu pri vstupe na skládku ide o prevýšenie do 10 metrov,
čo je na plochu 14 ha pomerne zanedbateľné.Odpad je pre
sýpaný zeminou,zhutňovaný.Na skládke sú plynové studne
- ako bezpečnostné opatrenie pre prípadnú tvorbu bioply
nu z uloženého odpadu.Táto časť skládky,zavážaná od ro
ku 1985,sa dnes dostala do etapy,kedy je zaplnená do
predpísanej výšky.Následne sa bude rekultivovať,zavážať
zeminou,upravovať terén,pretože časom zhutnený odpad
ešte "sadne" až sa zmení na zatrávenú "homoľu".Na 3aľšie skládkovanie je pripravená plocha za týmto valom,
kde sa bude navážať odpad opäť do výšky stanovenej kó
tou.Postupne sa odvodňuje,prečerpáva voda z umelo vznik
nutého jazera.To vyčerpaní vody tento priestor bude pri
pravený na uloženie odpadu v objeme cca 300 tisíc m3.
Skládka v Stupave bude svoju funkciu plniť minimálne
do roku 2015.
Vodárne a kanalizácia mesta Stupava
Fatrí medzi príspevkové organizácie mesta Stupava.
Riaditeľ podniku Blažej Fabián.V roku 2 000 bolo odkanalizovaných 5 297 obyvateľov nášho mesta,čo pred
stavuje z celkového počtu obyvateľov 63%. Celková dĺž
ka kanalizačnej siete bez kanalizačných prípojok,kto
rú spravuje táto organizácia je 10 155m.
Na mestskej ČOV bolo v roku 2 000 vyčistených 532 331
m3 odpadových víd čo je 1 458 m3/deň =16,81.s" ^.Trž
by za vodu odkanalizovanú t.j.stočné boli dosiahnuté
vo výške 1,6 mil.Sk.Okrem toho VaK - organizácia za
bezpečuje aj zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z
vodného zdroja na Budovateľskej ulici.Fitnú vodu za
bezpečuje pre cca 800 obyvateľov Stupavy.DÍžka vodo
vodnej siete je 1250 m.
Cenerálny smer prúdenia podzemných vod je od SV na JZ
smerom na diaľničnú cestu E 65 Bratislava - Brno - Fra
ha.Na území mesta Stupava je vybudovaných viac ako 10
hydrogeologických a iných vrtov,s evidovanými údajmi

VaK
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o podzemnej vode.Hlavné vodovodné potrubie je vedené
v smere dopravnej cesty č.2 /celým mestom Stupava/ a
rozvetvuje sa na 6 miestach do jednotlivých častí mes
ta.Hydrogeologický patrí územie do povodia vodného toku
Morava.
Mestská polícia v Stupave

MsP

Náčelník MsF Radoslav Buchta predkladal správy o čin
nosti MsP v Stupave na rokovaniach MsZ.V Msp pracovalo
6 zamestnancov a náčelník MsP.MsP mala jedného psovoda
so služobným psom.Tento sa zúčastňoval súťaží psovodov.
Dňa 2B.mája bol psovod so psom na Slovensko - českých
pretekoch v areáli Margita,kde reprezentoval Msp Stupa
va a zvíťazil v kategórii "najlepšia poslušnosť"".Na od
chyt túlavých psov má polícia zaškoleného jedného pra
covníka na odchyt túlavých psov a manipuláciu s narkotizačnou zbraňou.Zamestnanci polície priebežne odchytá
vajú túlavých psov,pre ktorých je zriadený koterec.Msp
priebežne kontroluje majiteľov neprihlásených psov,či
si splnili svoju povinnosť.Sleduje tiež zaberanie ve
rejného priestranstva,likvidáciu odpadu a vypúšťanie
kanalizácie na komunikácie.Zabezpečila odstránenie vra
kov automobilov.Msp rieši priestupky,prípady.Ak to ich
charakter umožňuje,sú riešené na mieste dohovorom,ale
bo uložením blokovej pokuty.Niektoré sa riešia predve
dením priestupcu,spísaním zápisnice a odstúpením prís
lušnému orgánu na došetrenie,ak ide o trestný čin,od
stupuje sa 00 TZ Stupava.Členovia MsP viackrát zasa
hovali pri likvidácii drobných požiarov v lokalite že
lezničnej stanice,hasili kontajner pri zdravotnom stre
disku a tiež inde.Štyrikrát spolupracovali s požiarnym
zborom Malacky a Dúoravka pri likvidácii požiarov pri
Polnom mlyne a na Ďatelinkách.Vykonávajú pravidelné kontroly v priestoroch za školou,kde sa stretáva mlá
dež,ktorá tu fajčí a rozbíja okná na bodovách,znečis
ťuje priestory pri ZŠ.Tiež hliadkovali po skončení vy-
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učovania hliadkovali pred vchodom do ZS,nakoľko sa tu vys
kytli opakované prípady výskytu osôb,ktoré sa žiakom vyh
rážali,prípadne ich vydierali.Msp zistila nové nedovolené
skládky odpadu pri Novom cintoríne,za garážami na ul.Vajanského,na strelnici atď.Skoro každý deň vo večerných
hodinách sa po Stupave potulujú drogovo závislí návštev
níci nášho mesta,ktorí sú zákazníkmi tunajších drogových
centier.0 ich existencii sa veľmi dobre vie,ale problém
sa nerieši.To dávke títo,väčšinou mladí ľudia,zostanú v
meste,potulujú sa po uliciach a len Msp sa o nich "pos
tará".Msp - hliadka riešila priestupok v reštaurácii Sr
diečko,kde bol nedovolený koncert,neboli dodržané prevádz
kové hodiny.Prišlo ku konfliktom medzi návštevníkmi a tie
sa preniesli na ulicu a i do autobusu.Bola tu privolaná
hliadka 00 FZ Stupava.Msp má s 00 PZ v Stupave dobrú spo
luprácu.
Činnosť cirkví

Činnosť cirkví

Katolícke noviny 4.júna 2000 priniesli na stránke Ži
votné jubileá fotografiu vdp.Felixa Mikulu s textom:
Vďaka Ti,Bože,za požehnaných 50 rokov života,ktorých
sa l.júna dožil náš duchovný otec vdp.F.Mikula.prijmi
te úprimné poďakovanie za všetku Vašu obetavosť a ná
mahu pri oprave našich kostolov,fary a predovšetkým
Vám^ďakujeme za nové Pastoračné centrzm,v ktorom sa
môžeme mladí i starší stretávať a upevňovať naše farské
spoločenstvo.... Vdp.F.Mikula vychoval pre vinicu Pá
novu kňaza Jurču,diakona Kohútka,oohoslovcov Leváka a
Nemca.Vdp.dekanovi k jeho životnému jubileu blahožela
li vďační farníci zo Stupavy,Mástu a Borinky.On im z
úprimného kňazského srdca žehnal.Medzi iným povedal:
"Najkrajším darom k mojej 50 -tke je vysvätenie Milo
ša za kňaza."
Na oznámení bolo napísané:" Fane,poznáš ma,ä predsa si
si ma vyvolil!Vezmi si ma takého teda,aký som a urob
ma takého,akým ma chceš mať Ty." Dňa 18.júna 2000
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0 14.hodine v Konkatedrá'le sv.Martina v Bratislave pri
jal sviatosť Kristovho kňazstva.Za tento veľký dar poďa
koval pánu Bohu slávením Primičnej svätej omše dňa 24.
júna o 10.hodine v Stupave.
Stupava po dvoch rokoch opäť prežívala mimoriadnu sláv
nosť v živote farského spoločenstva.V roku 1998 bol za
kňaza vysvätený vdp.Jurčo,prvý zo Stupavy po vyšše 40.
rokoch odmlčania,zákazov a prekážok,ktoré bránili záuj
mu mladých mužov o kňazské povolanie.V júni úspešne ukončil kňazské štúdium diakon Miloš Kohútek,Stupavčan,
rodák z Mástu,Hviezdoslavova 661.Primičná omša sa ko
nala v časti Mást.V histórii tejto obce sa nenašla pí
somná správa o tom,že by z jej ľudu vyšiel kňaz.Radosť
a vďaku za novokňaza ľudia prejavili tou najúprimnej
šou obetavosťou,pomocou a podporou a urobili všetko
pre dôstojný priebeh tejto slávnosti.Vdp.Miloš Kohútek
vo svojom príhovore poďakoval všetkým za veľkú podpo
ru a duchovnú silu,ktoré j sa mu dostávalo prostredníc
tvom úprimnej modlitby.Osobitné poďakovanie patrilo
vdp.F.Mikulovi,stupavskému farárovi za duchovnú a ot
covskú podporu.Za mesto Stupava blahoželal novokňazovi primátor mesta Ing.A.Daráš.Na záver sv.omše novokňaz udelil svoje požehnanie stovkám veriacim,ktorí
sa na slávení primičnej sv.omše zúčastnili.
V seminári,v Bratislave úspešne študuje bohoslovec
Rastislav Nemec a Ondrej Levák má za sebou úspešné 2
roky filozofie na Teologickej fakulte v Žiline.
Stupavský kostol svojim vnútorným vybavením patri me
dzi najkrajšie v okolí.Svedčí to o vzťahu našich pred
kov a mnohých generácií,ktoré prispievali na údržbu
1 výzdobu chrámu.Po veľkej zoierke,z ktorej boli ob
novené fasády stupavského i mástskeho kostola,Kalvá
rie, bola na Nový rok vyhlásená zbierka na generálnu
opravu organa vo farskom kostole.Tento vzácny hudob
ný nástroj pochádza z 18.storočia a ako majstrovské
dielo bol zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Naposledy bol opravovaný v roku 1974 avšak výsledok
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tejto čiastkovej opravy nástroja nebolo veľmi prospeš
né.Neodborné zásahy,výmena pôvodných cínových píšťal
za hliníkové a Saľšie zásahy sa podpísali na stave or
ganu,ktorý potrebuje generálnu opravu.Ujali sa jej od
borníci zo Serede,firma ValoviČ a spol.Podľa nej budú
práce stáť cca 750 tisíc Sk.Zbierka potrvá celý rok,
reštauračné práce začali v januári a budú pokračovať
podľa finančných možností farského úradu.štát síce or
gan za kultúrnu pamiatku vyhlásil,ale peniaze na jeho
údržbu a opravu nemá.Zostáva na veriacich a všetkých
Stupavčanoch,aby svojpomocne pomohli a podporili zbier
ku.^ostol i organ sú súčasťou stupavského kultúrneho
a náboženského dedičstva.
Veriaci stupavskej farnosti navštevujú vo veľkom počte
bohoslužby,aktívne sa nich zúčastňujú,modlia savst^týu
ruženec a hodinu pred sv.omšou raz mesačne sa stretá
vajú pri modlitbách - Večeradle s pannou Máriou.
25.novembra sa Stupavčania zúčastňovali duchovného cvi
čenia v hojnom počte.Duchovné cvičenie začalo svätým
ružencom,prednáškami,adoráciou a bolo zakončené svä
tou omšou. V Stupave čaro Vianoc a i krstov v kostole,
cirkevných sobášov a i pohrebov - vniká hlboko do ro
dín.Pre tretiakov,pripravujúcich sa na prvé sväté pri
jímanie boli detské omše o pol 16.hod.Zúčastňovali sa
na nich i rodičia a staré mamy detí.Svätá omše boli
bohaté obsahomrpoučili deti a i dospelých.
15.augusta vs&úpila Jo postulátu Rímskej únie rádu svä
tej Uršule Magdaléna Žiaková,bytom Stupava,Železničné
ulica 5. Úspešne ukončila štúdium na Ekonomickej uni
verzite,fakulte podnikového menežmentu.Ide o kontemplatívno -- apoštolskú rehoľu,ktoré j základnou charizmou je vychovávanie mládeže.Vyučuje informatiku a eko
nómiu na gymnáziu Ang.Merici v Trnave.V rehole sa mod
lia Liturgiu,Čítajú sväté Písmo,modlia sa ruženec,ro
zjímajú.
Mestským hospodárom cirkevných financií je Ing.Franti
šek ľralovič.
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3.PRIEMYSEL A SLUŽBY

Priemysel a

Rok 2000 je rokom jubilejným,preto som v úvode spome
nula podnikateľské aktivity,ktoré sa každým rokom v
našom meste rozširujú.Dobrý zvuk majú:
- Elektrospotrebiče -obchod-servis Ján Morávek,Hlavná
ul.85.Ponúka bohatý sortiment - dovoz tovaru do domu;
práčky,chladničky,mikrovlnky,mrazničky,plynové a elek
trické sporáky,umývačky riadu,bojlery,digestory,drobné
elektrospotrebiče,televízory,audio-video.
- FA-L^-BPO Hviezdoslavova 153.Veľkosklad HB BODYrtmely,antikorózne ochranné prostriedky,akrylátové plniče,
základné farby,tesniace hmoty,riedidlá,fasádne farby,
interiérové náterové hmoty.V maloobchodnej predajni
ponúka: farby vnútorné i vonkajšie,laky,prášky na pra
nie,mydlá,hygienický tovar,kozmetiku,rebríky,štetce,
štetky,valce,teleskopické tyče.
- Firma Cryf $ 3 C,železničná 6.Ponúka: komplexné do
danie elektronického zabezpečovacieho systému,autoalarmy a autodoplnky do všetkých typov áut,audio-videovrátniky,kamerové systémy,telefóny a ústredne Pa
nasonic,návrh a realizáciu osvetlenia.
- Auto CR Hlavná ul.9 - Čerpacia stanica plynu LPG,
Slovnaft vo dvore firmy GR Auto.Vodiči,jazdiaci na
LPG šetria životné prostredie,svoj motor a svoje pe
niaze.
- MS-STAV Karol Janata Maroš Seewald ul.Malacká 1.
Tonúka: predaj a montáž:strešné systémy Tondach,po
krývačské a klampiarske práce,strešné okná FAKRO,
poradenstvo zdarma,stavebné a murárske práce,pod
krovia.
- Cevaservis a.s.ul.Cementárska 15.0evastav spol.s
r.o.^stavebná činnosť každého druhu,obchodná činnosť
s výrobkami Heraklith,tepelné a zvukové izolácie Heralan,polymerDitúmenové alpské šindle Villas,Hera
klith akustické platne,montáž Heraklith systémov,
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systému podlahových konštrukcií,systému zateplenia su
terénov a garáží.Plastové okná a dvere.Stavebniny: ce
ment,..^t^nný hydrát,keramické obklady a dlažby,murovací materiál,stresné krytiny,výrobky z dreva,farby,rie
didlá,náradie, iný stavebný materiál,doprava tovaru.
- POrO maloobchodná predajňa ul.Zdravotnícka.ponúka:
predaj vážených orieškovín,sušeného ovocia,pochutín v
čokoláde,ríznych vín a destilátov,sušených kvetov,fotorámov a iného darčekového tovaru.
- Citroen autoteam ul.Hviezdoslavova 5 6 .Predajňa po
núka: predaj osobných a úžitkových vozidiel,záručný a
pozáručný sersis,leasing a poistenie vozidiel,predaj
autodoplnkov a náhradných dielcov,široký sortiment au
torádií PHILIPS,autoelektrikárske práce a geometria.
Osobné vozidlá: SAX0,XSAPA,XANTIA,XM.
Servis ul^Marcheggská 88 - úžitkové vozidlár C-1 5 ,Berlingo,EvasioR,Jumpy,Jumper.
- TOMMY - všetko pre deti ul^Hviezdoslavova.
- Textil ZANA - kojenecký,chlapčenský a dievčenský
textil ul.Hlavná 5 3 *
- HAMÉ SLOVÁKIA PHJS s r.o.Hviezdoslavova 1 .Predajňa
ponúka- viac druhov paštét,10 druhov sirupov,10 dru
hov kečupov,chladených paštét*
- EMBEX - predajňa na ul.Hlavnej 57 ponúka záclony,
koberce,behúne,metráž.
- SEKO - pekáreň ul.Hlavná predáva chlieb záhorák,
chlebík celozrnný,chlieb bevit a viac druhov pečiva.
- OPTIKA Z -ul.Hlavná 2 0 .ponúka okuliarové rámy,oku
liarové šošovky,okuliare.
- AVANA výrobné družstvo má predajňu na Hlavnej uli
ci 27.Predáva pletené výrobky pre deti,mládež,ženy
a mužov.Sú módne.
V Stupave nie sú podniky a organizácie,ktoré by svo
jou činnosťou výrazne poškodzovali životné prostredie
a prírodu.Činnosť služieb občanom sa každým rokom
rozširuje.podnikatelia inzerujú v Pedpajštúnskych
zvestiach,Zlatých stránkach,v propagačných letáčikoch.
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4 .POĽNOHOSPODÁRSTVO,VODNÉ HOSPODÁRSTVO.
Starostlivosť o vodné zdroj*.

Vodné zdroje

Pre mesto Stupavu a Borinku aú vodné zdroje: Podpajštún
ska vyvieračka,Medené Hámre a pod hradom.Rozhodujúca
v zásobovaní je i tohto reku úpravňa vody v obci Borinka s maximálnou kapaciteu 10 litrov/sek - 864 m3
za deň.Keďže rozvoj mesta je limitovaný aj dostatkom
pitnej vedy,primátor mesta sa obrátil na ZsVaK s$ žia
dosťou' e uvoľnenie zamietnutých vodovodných prípojok.
Na podporu svojej žiadesti uviedol,že meste v krátkom
čase začne s rekonštrukciou^ úpravevne vedy.Práve ne
dostatočná kapacita úpravevne vody bola hlavným argu
mentom vodární pri obmedzovaní prideľovania povole
ní na vodovodné prípojky.Mesto Stupava ma vlastné
náklady objednalo vypracovanie projektov,pričom je
den z nich odporučili v e d á m * realizovať,opäť na nák
lady mesta.Na tejto investičnej akcii sa finančne bu
dú podieľať spoločnosti,ktoré majú záujem v Stupave
investovať do bytovej výstavby.ZsVaK podmienil pri
delenie prípojok dokončením rekonštrukcie úpravevne
vedy.
Meste Stupava podalo žiadosť e dotáciu na Fond život
ného prostredia pri Ministerstve životného prostre
dia SR.Vzhľadom na rozvoji mesta i na samefinancevanie rozsiahlej výstavby kanalizácie Stupava v dneš
nej; situácii už nie je schopné zo svojich obmedzených
zdrojov financovať tak rozsiahle diele,ako je výstav
ba kanalizácie v celom moste,Argumemty,ktorými pra
covníci MsÚ žiadosť podložili beli dostatočné a Fond
schválil pre rok 2000 dotáciu vo výške 3 milióny ko
rún s podmienkou,že meste zabezpečí zo svojich,prí
padne združených prostriedkov milión kerún ako svoj
25 % podiel na investičnej akcii.Dotácia bola v au
guste potvrdená a bola tiež podpísaná zmluva.
Hydrogeologický patrí naše územie do povodia vodného
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toku Morava. Malokarpatské potoky majú bystrinný cha

rakter.Ich údolia sú úzke,majú veľký spád a malú hrúbku
náplavov.Z rozhodujúcich vodných tokov je Stupavský po
tok.Pramení pod Tureckým vrchom,vlieva sa do rieky Mo
ravy *Tečie Malými Karpatami,cez Borinku a Stupavu.Vlie
vajú sa do nehe tieto potoky ľ Vajnorský járok,Grófsky
potok,Červený potek a VápeniČRý potek.Stupavský potok
tečie väčšinou v lesných porastoch.Tento potok nes
tačil viAsť vody v júli 1997 & 1 9 9 9 .PevedeR sa zopa
kovala.Aby sa povodne neopakovali,začali upravovať
Stupavský potek.Starodávny splav dealúXí.V auguste
tohto reku prebehlo preberacie keRanie..Investerem die
la je Povodie Dunaja,dodávateľom Vodohospodárske stav
by.Obsluha stavidla je. plne automatizovaná,s priamym
prepojením a prenosom dát na dispečing v Malackách.
Nový splav čaká na svoju skúšku.Veríme,že ju zvládne.
Dna 2 6 .októbra 1992 prijali v obchode so záhradkár
skymi potrebami v Agroservise - v Máste prvého zákaz
níka.V súčasnosti táto firma zamestnáva okrem členov
rodiny štyroch zamestnancov v trvalom pracovnom po
mere a ďalších 15-tich brigádnicky.Členovia rodín
vybudovali obchod v príjemnom prostredí,kde možno
nakúpiť všetko,čo sa týka záhrady.Rozšírili predaj
né priestory z pôvodných 400 m2 na 1600 m2 a tým sa
stali operatívnejšími.V 1998 rozšírili svoju ponuku
e vypracovanie návrhov a realizáciu okrasných záhrad
a realizáciu automatických podpovrchových závlah.
Firmu navštevujú najmä na jar obyvatelia Stupavy a
jej okolia.Nakúpia si v nej semená zeleniny,kvetov,
stromčekov,hnojív a náradia.
Krmoviny pre domáce zvieratá možne zakúpiť v predaj
ni rýb a krmovín na Hlavnej ulici u Ivana Hasoňa.
- Obchod pre chovateľov AMEBA ZOO centrum ul.Hlav
ná 17 ponúka výrobu a servis akvárií a akvaristiku.
Prijíma na jar ponuky objednávek:nesníc,brojlerov,
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moriek,káčatiek a húsatiek.Tiež zmesky pre všetku hy
dinu,králiky a ošípané.
- GAZDA spel.,s r.*.prevádzka ul.Hlavná 79 p@RÚka kesačky elektrické a motorové,vyžínače,krevinerezy,kul
tivátory,čerpadlá,elektrocentrály,drviče záhradného
odpadu,elektrické a motorové píly,náradie FISKARS.
Gaštany svojou vznešenosťou dotvárali kolorit mes
ta.Dmes sú už choré.Na gaštanovej aleji,na starom
cintoríne a i v parku každoročne pozorujeme,ako pred
časne vädnú a vyschýnajú listy i plody.Neprospieva
to zdravotnému stavu stromov.Ped odborným dohľadom
pracovníci MsPTS Stupava skrátili a i urezali koná
re gaštanov .Budúci rok sa ráta s ich vyrezaním.
V
mestskom parku sú skupiny stromov,v ktorých sú
roztrúsené aj exotické druhy.V zoznamoch sa uvádza,
že v ňom okrem jedle srienistej,cyprušteka lawsenevho,cyprušteka hrachonesného,ginka,rozličných smrekov,
tisu a ľalievníka tulipánokvetého aj blízky príbuz
ný tisovca dvejradevého Taxedium accendens.Pozor
nosť dendrológov upúta zvláštna zakrpatená forma
borovice lesnej - Pinus Silvestris viridis compacta.Ubúda sviežezelených korún a bielych kmeňov pla
tanov.Zlomili ich koruny silné vetry,alebo uschli.
- ABZ service Stupava ponúka najväčší výber príve
sov malotraktorov,záhradných malotraktorov a kosa
čiek.Agro - tech - salón vystavuje a predáva.Tiež
každoročne prijíma žiakov ZS v Stupave aa exkurzie,
spolupracuje s vyučujúcimi technickej výchovy.
- Myko-pesta-peter Kocmunda ul.Nová 329 vykonáva;
pestovanie jedlých húb/šampiňónov/,výroba substrá
tu,distribúcia a predaj vlastnej produkcie,predáj
konzervovaných šampiňónov v sklených obaloch / i
vo veľkých baleniach /.
MsKS Stupava a Základná organizácia Slovenské
ho zväzu záhradkárov - miestna pripravili pre Stu-
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pavčanov zaujímavé podujatie,spojené s prácou a pre
dovšetkým úrodou.Stretnutie bolo venované mladému ví
nu a tiež sviatku svätého Martina,ktorý je vo vino
hradníckom kalendári spojený s časom,kedy dozrieva
mladé víno.Ochutnávaním mladistvého,ešte búrlivého,
nevinného a neškodného vina sa vlastne hodnotí a zú
ročuje výsledok ľudskej pracovitosti a vedomosti o
viniči,hrozne a jeho spracovaní.Vážnosť a duchovný
rozmer slávnosti súvisí s poďakovaním za božiu milo
sť a pomoc,poďakovaním za bohatú a kvalitnú úrodu
hrozna.Požehnanie mladého vína vykonal vdp.dekan
F.Mikula.pe slávnosti nasledoval prípitok primáto
ra a potom sa už degustovalo,hodnotilo,chválilo a
radile.Na počúvanie a do tanca hrali stupavskí Záhoráci.
Preteky malotraktorov
preteky malo--------------------traktorov
Tretí ročník pretekov malotraktorov do vrchu známe
pod názvom ECCE TERRA Stupava sa konali 9.septembra
pri areáli miestneho amfiteátra Borník.Tretí ročník
bol zároveň druhým rečníkom medzinárodných Majstrov
stiev Češke - Slovenska v týchto pretekoch.Na prete
koch štartovalo 28 pretekárov zo Slovenska a Česka.
Továrenské tímy beli zastúpené pražskou spoločnos
ťou Honda - BG Technik Praha a slovenskou spoloč
nosťou PS Polnotech Považská Bystrica,výrobcom ma
lotraktorov značky AGZAT.Hlavným rozhodcom bol paeDr.Milan Gramblička a dbal na regulárnosť súťaže.
Preteky otvoril primátor Ing.Daráš,vystúpili"čirky"
skupiny New 2 ,ktorý vedie Marcela Mozová.Trať otvo
ril nádejný pretekár na motokáre Tomáško Soóky,kto
rý bol hviezdou podujatia.Jeho majstrovstvom boli
šokovaní nielen domáci,ale i zahraniční diváci.
Tiež manager spoločnosti pro Lečo Piovene Rocchette
Francesca Eheu a členov štábu maďarskej súkromnej
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spoločnosti TV 2 .Medzi hestí patrili:: vrchný riadi
teľ marketingu Slovenskej poisťovne a.s.lng.Mgr.I.
Šimka,CSc a obchodného riaditeľa PS Polnotech Ing.
Galiu.Z médií boli prítomné štáby TV Luna a TV Glo
bal.Organizátori pretekov a úspešní pretekári boli
pozvaní de televíznej relácie Fotelka,ktorej živý
prenes sa vysielal 13.septembra na IV Luna.
výsledky pretekov:Kategória A 2 ;Haramia Ján 4 .mies
to,Hrica Jám 5 .miesto,Ferianc Marian 6.,Mackovič Mi
ro 7*,Lachkevič Dedo 8.miesto.Kategória A 3 : Gramblička Ľuboš 3 .,Gramblička Milan 4 .,Muškát Michal 5.
a Stríbrnská Mária 6.miesto.V medzinárodnej súťaži:
Kategória A 3 :Gramblička Milan 3 .,Gramblička Ľuboš 4.
Muškát Michal 5.,Stríbrnská Mária 6.miesto.Rýchlos
tný rekord stupavskej) trate je- 2 4 ,2 3 sek.,čo pred
stavuje priemernú rýchlosť cca 35 km/hed.

5 .DOPRAVA A SPOJE

Doprava,spoje

Dopravne - bezpečnostná komisia pri MsZ v Stupave
pracuje podľa svojho plánu.Pieši úlohy-vyťaženia
štátnej cesty I.triedy,medzinárodnéhodného význa
mu aj tohto roku.Avšak dopravné situácia v Stupa
ve,zaťaženosť komunikácií gradujú k svojmu vrcho
lu.Tent* stav dopravnej situácie bol predmetom nie
koľkých interpelácií poslancov,petície občanov.
Mnohé problémy sa nedali vyriešiť v rámci kompe
tencií MsÚ.Po neúnavných rokovaniach so Slovenskou
správou ciest bola konečne vylúčená doprava nák
ladných automobilov po komunikácii Záhumenská - De
vínska cesta.Od 1*8.je vylúčená doprava nákladných
automobilov nad 7,5 tony,vzťahuje sa to na vozidlá
-kamióny,autobusy,vozidlá Tatra,Liaz a pod.Doprav
nú situáciu,život v Stupave,jej obyvateľov naďalej
komplikujú kamióny.Prepravcovia sa snažia ušetriť
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na diaľničných známkach a využívajú cestu cez Stu
pavu,Malacky smerom k Českej republike.Kamióny ni
čia povrch vozoviek,trpí životné prostredie a ohro
zené je bezpečnosť obyvateľov.Semafor je nedostup
ný a autá parkujú po obidvoch stranách cesty,chý
bajú odstavmé parkoviská v Stupave.často vodiči
nedávajú možnosť chodcem prechádzať aj po vyzna
čených prechodoch.
Slovenské pošta.

Pošta.

pracovníci Slovenskej pošty pracujú v pekných pries
toroch.Pri prepáškach treba však dlhšie s^ť.Tente
problém riešili poslanci s JUDr.Martinčovou.Ona
hovorila,že pošta Stupava má dvojsmennú prevádzku,
v ktorej pracuje 8 priehradkových pracovníčok.Dva
mesiace mali dve priehradkové pracovníčky PN a jed
na rozviazala pracovný pomer.Novú bolo treba zau
čiť.Návaly pri priehradkách sa nedajú ovplyvniť
počtom pracovníčok.Sú v čase,ke3 beli doručené fak
túry za elektrickú energiu,telefónne účty,výplaty
sociálnych dávok * po.Na zasadnutie MsZ 6.septem
bra bola pozvaná námestníčka Strediska poštovej
prevádzky Bratislava Gabriela Žacová,ktorá pos
lancov o stave stupavskej pošty informovala:pečet pracovníčok - 8 - je systemizovaný,majú 35 ho
dinové pracovné úväzky,plua prácu v sobotu a 7 deručevateliek.Najväčším problémom Slovenskej pošty
je personálne obsadenie a to z dôvodu nízkych
miezd.Aby pošta bola vybyvená výpočtovou techni
kou a rýchlejším vybavovaní* pri priehradkách je
len naším zbožným priania.
6.ZDRAVOTNÍCTVO,SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ.

Rast obyvateľstva:

Zdravotníctvo.
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počet obyvateľov k 31.decembru 1999
narodené deti?
prisťahovaní:
odsťahovaní r

8057

65
214
109
141
8086.

zomreli:
Počet obyvateľov k 3 1 .decembru 2 0 0 0 :
Z počtu zomrelých 63 zomrelo v DD Kaštiel.Jeho oby
vatelia sú tiež občanmi Stupavy.
DD Kaštieľ

Domov dôchodcov
V DD Kaštieľ je riaditeľkou Ing.Viera Nagyová.
Rok 2000 sa v DD niesol v zmámení odstraňovania
následkov povodne z predchádzajúceho roku.Vybu
dovala sa nové kanalizácia pod celým ústavom a
vyriešilo sa aj odvodnenie vodných priekop oko
lo kaštiela.
V priebehu roka bola do domova prijatých 71 no
vých klientov,6 odišlo do domácej,alebo inej
starostlivosti a 63 klientov zomrelo.Z 244 oby
vateľov bolo 194 dlhodobo zdravotne postihnutých.
Obyvatelia sa pačas roka pravidelne stretávajú v
klubovni a spoločenských miestnostiach,kde majú
spoločné omše,programy televízie,video a kultúr
ne programy.V tomto roku im viackrát pripravili
vystúpenie aj deti z MŠ zo Stupavy.Pred vianoč
nými sviatkami ich navštívili aj predstavitelia
mesta a priniesli im vianočnú nádielku v podobe
sladkostí a iných darčekwv*
KLUB D 0 CH0 DC0V

Klub dôchodcov

Pani Mindáková už roky vedie Klub dôchodcov.pra
cuje dobre,ale konštatovala,že členské základňa
klubu stérne.Vekový priemer je 7 5 , 5 roka.Každý
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Medea.

Modan

Jedným z krúžkov záujmovej a umeleckej činnosti pri
MsKS v Stupave je i tanečný súbor Modan.Vznikol v
roku 1 99 8 a pracuje pod vedením Dagmar Bilačičovej.
Súbor prešiel vývwjom,vystriedali sa v ňom tanečníčky,postupne sa rozširoval repertuár i záber v ši
rokej škále tanečného prejavu.Z pôvodne 30 členného
súboru zostale verných tancu a drine 10 stálych čle
niek,ktoré cvičia dvakrát do týždňa.Zamerali sa na
scénický tanec,moderné tanečné kreácie na modernú
hudbu.V dramaturgii dodržiavajú však náročnosť na
výber hudby a k tomu si pripravujú svoje choreografie.Od roku 1999 sa začali venovať príprave tancov
v štýle amerického štepu.V Stupave je súbor známy
z mnohých vystúpení počas Kultúrneho leta,v okolí
vystupovali na rôznych podujatiach miestneho i re
gionálneho charakteru.Meato reprezentovali na Kraj
skej prehliadke nefolklorneho tanca v Pezinku v
kategórii pre dievčatá vo veku od 11 do 15rokov.
Zo 1 4 .súťažných choreografií patrili medzi tri naj
lepšie,za čo získali diplom a cenu.Dievčatá dôstoj
ne reprezentujú našu Stupavu.
Súbor Nevadza tiež dosahuje pekné výsledky /čítaj
o ňom medzi zahraničnými návštevami/.
URSUS.
Ursus ja skupina historického šermu.Založil ju zo
Stupavy Štefan Balog.Stupavčania::Stano Jánoš,Bar
bora Kovačíková,Andrea Klasová,Andrej KÓnya,Eva
Králová,Veronika a Adriána Hasonová,Marián Meza
tvorivo uvádzajú v skupine myšlienku venovať sa
historickému bojovému umeniu.Ovládajú ukážky šer
mu v rôznych historických podobách,vtipné scénky
a hudobné čísla /Rasťa Trnovca a jeho bandy/.
Ursus vystupuje pri rôznych podujatiach.

Ursus
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Výstavy.

Výstavy

K sviatočnej atmosfére veľkonočných sviatkov už tra
dične patria aj výstavy zručnosti a umeleckej tvori
vosti.V Stupave sa pod záštitou MO Matice sloven
skej konala výstava výšiviek,kraslíc a veľkonočných
aranžmé.,Jemné výšivky,čipky a vyšívané obrusy,obráz
ky - práce žien z výšivkárskeho krúžku pani Márie
Hardenovej,dopĺňali kvetinové aranžmá J.Uhra a kras
lice zdobené rôznymi technikami.
MsKS pozývalo občanov na podujatie Môj sen môj dom,na ktorom sa prezentovali firmy so zamera
ním na stavebniny,stavebné materiály a bývanie,sta
vebné sporenie a ekológiu.3-júna od 10.hod.bol pri
KD v Stupave bohatý kultúrny program,súťaže,hry pre
deti pri príležitosti Dňa detí.V programe vystúpilo
6 súborov.Žiaci - deti zo Stupavy a okolitých obci
tu vystavovali svoje práce na tému:Môj sen-môj dom.
Bolo to veľmi pekné celodenné podujatie,hojne nav
štívené obyvateľmi Stupavy a okolitých obcí.
Adolf Benca

Adolf Benca

Do Stupavy - domov prišiel na návštevu Adolf Benca
junior / 1959 / syn Adolfa Behcu zo Stupavy a Rozá
lie Bencovej,rodenej Javorovej z Mástu.Ako 1 0 -ročný
odišiel s rodičmi,ktorí emigrovali do USA.Do Stupavy
prišiel ovenčený slávou,uznaním,ktoré prislúchajú
jednému z najznámejších maliarov USA.Na Slovensku
hľadá svoje korene,inšpiráciu.Tu v Stupave prežil
svoje detstvo.Adolf Benca junior ako húževnatý a veľ
mi nadaný žiak a študent,vyštudoval na Kolumbijskej
univerzite.Nákladné a drahé štúdiá neplatili rodičia,
pretože na základe odporúčania prijímacej komisie
získal štipendium ako výnimočný talent.Absolvoval
štúdiá na Umeleckom inštitúte v Chicagu a New York
s Cooper Union.Za vynikajúce študijné výsledky zís
kal čaľšie štipendium od popredných amerických inšti
túcií aj od Tylerovej školy umenia v Ríme.V Bologni
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študoval anatómiu ľudského tela a filozofiu.V archívoch
Lorenzzo de Medici skúmal okolo 900 kópií diela Aristo
tela.V jeho obrazoch sa stretáva minulé s prítomným,aby
bolo výzvou pre budúcnosť.Sila a výnimočnosť výrazu a
štýlu urobili z jeho diela vzácne a vyhľadávané umelec
ké artefakty,ktoré na americké pomery sú veľmi vysoko
hodnotené.Diela umelca A.Bencu sa nachádzajú v najpres
tížnejších galériách a výstavných sieňach Ameriky The Museum; of Modem Art-New York,The Metropolitan Museum of Art-New York,National Museum of Amerika ArtWashington,High Museum Atlanta,Williams College Art
Museum-Williamstown a v Európe možno jeho diela vidieť
vo Vatikánskom múzeu v Ríme.Dlhý je zoznam amerických
a európskych galérií,v ktorých mal A.Benca samostatné
výstavy.Absolvoval vyše 80 samostatných výstav.V čase
jeho návštevy v Stupave uskutočňovali sa dve výstavy
z jeho diela vo Worldtrade Center v New Yorku a v Seaton Hall University School ef Law,kde vystavuje 180
portétov predstaviteľov moderného práva.Nemecký his
torik umenia Klaus Schreter už v roku 1985 napísal do
Bencovho katalógu:..." súdiac podľa jeho prác z pos
ledných 4.-5.rokov,Bencu určite raz zaradia medzi veľ
kých európskych umelcov,ako beli Rembrandt,Goya,Munch.."
A.Benca oslovil MsKS v Stupave s ponukou zorganizovať
výstavu jeho diela práve v Stupave v KD.Ide o jeho pr
vú výstavu na Slovensku.Výstava bola slávnostne otvore
ná 10.novembra a trvala 20 dní.
Už tradične sa mnoho občanov vo vianočnom čase zúčast- Koncerty
ňuje na vianočných koncertoch.2.januára v kostole kon
certovala dychové hudba Záhorienka a súbor MS zo Zá
horskej Bystrice.Vianočný koncert sa uskutočnil po li
tániách.
Tradičný Vianočný koncert sa konal 17.decembra v KD.
Každý rok je vyvrcholením činnosti Veselej muziky a
čiaľších súborov,ktoré pracujú pri MsKS Stupava.Kon-
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cert otvárali deti z MŠ na Ružovej ulici svojimi kole
dami,pesničkami a scénkou.Na koncerte po prvýkrát vys
túpil ženský spevádzky zbor Nevädza.Súbor obnovil svo
ju činnosť po siedmych rokoch.
MsKS pripravilo 6.decembra Mikulášsku diskotéku pre
žiakov 7 .*9 .tried v Stupavskej reštaurácii a v KB pre
mladších žiakov bolo vystúpenie Mikuláša s Drobčekom.
Fašiangy v Stupave vyvrcholili druhým ročníkom zá- Fašiangy
bavy zvanej Babský chmat.Uskutočnila sa v utorok 7 .1 1 1 .
v reštaurácii Stupava / bývalý Maroš / od 1 8 .hod.do
polnoci.Hrala skupina Záhoráci,vystupovala Nevädza a
zábava sa skončila pochovávaním basy.
V
reštaurácii Stupava počas plesovej sezóny Jano Borák zorganizoval prvý ples v štýle country.Na ples bo
lo predpísané oblečenierrifle,kožené ozdoby a klobúky.
Do tamca hrala country skupina Dumaj,večerom veľmi
dobre sprevádzal paľo Hraško,ktorý nielen uvádzal ta
nečné vystúpenia skupiny z Rače,ale publikum zasväco
val do tajov country tancov.Podával sa guláš z diviny'.
Prvý country ples sa vydaril.
Výstavy
S veľkým záujmom sa stretla výstava prác žiakov stu
pavskej ZUŠ,ktoré sa konala 17.januára vo výstavnej
sieni KD.Veľkej pocty sa škole - výtvarnému odboru
dostalo jej oslovením SNG v Bratislave pre spoluprá
cu na podujatí v rámci osláv stého výročia narodenia
velikána slovenského výtvarníctva M.A.Bazovského.
Žiaci sa pod vedením galérie zoznamovali s jeho die
lom.Pod vedením učiteliek stvárnili inšpiráciu vo
svojich prácach,ktoré boli vystavené v SNG v Bratis
lave a neskôr i v galérii v Pezinku.Stupave sú tak
už po tretíkrát predstavené verejnosti.Na spoluprá
ci so SNG sa podieľala Mgr.A.Salanciová.
MO MS v Stupave a MsKS zorganizovali výstavu
z tvorby akademického maliara Mariána Lacku"Divadlo

Výstavy
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života."Človeka a jeho svet vníma Lacko ako divadlo,
ako mateforu organizujúcu zmysel človeka na svete.Lac
kove obrazy sú výzvou,poukázaním na našu nepôvodnosť,
predstieranie,pretvárku,kde možné považujeme za sku
točné.Výstava sa uskutočnila 24.marca do 2.apríla v
kultúrnom dome.
Záhorácki slávici

Záhorácki

Už pe štvrtýkrát, sa do Stupavy zlietli speváčikovia

slávici

predškolského veku,aby tu ukázali svoj talent a pre
dovšetkým vzťah ku záhoráckym ľudovým piesňam.17.jú
na sa skoro zo všetkých obcí okresu Malacky stretli
deti,učiteľky a rodičia na Záhoráckom slávičku.Podu
jatie sa konalo z iniciatívy odboru školstva a pod
záštitou Mesta Stupava a jeho primátora.prehliadku,
ktorá je nesúťažná,otvorila mládežnícka dychová hud
ba pri ZU& v Malackách.Heti spievali záhorácke pies
ne v krojoch.Bola to výborná pastva pre uši i oči.
Stupavské MS pomohli pri organizácii podujatia,z
ktorého si účinkujúci i návštevníci domov odniesli
radosť a úsmev.
Slávička hlas znel na mimoriadne úspešnom kon
certe Záhorienky a Moravenky. 5.starca v KD v Stupa
ve sa konal dvaapolhodinový maratón záhoráckych,
slovenských,moravsko-slováckych pesničiek.Vtipné
slová hovoril Pantúček a Benkovičová.Zožali veľký
aplauz obecenstva,ktoré zaplnilo všetky miesta.
Dobrý kumšt má šancu prežiť i ťažkú dobu.
Slovníček.

Slovníček

Výsledkom húževnatej,mravenčej,nebadanej práce je
dielo - slovníček stupavskej rodáčky Magdalény Dovičičovej.Pozbierala nesmierne množstvo slov,nikde
neodpísaných,len počutých,pospomínaných,či pospievaných.Napriek ekonomickým problémom,vyzbierali na
slovníček 63 250 Sk,ktoré boli potrebné na vydanie

knihy.Vlastnými silami,z vlastných peňazí,ochota doká
zali prekonať neprajnosť doby.Slovníček vytlačili a na
Stupavské hody 21.augusta ho uviedli do života.Podpajštúnske zvesti podakovali v mene autorky všetkým dobro
dincom a oznámili,že záhorécko-stupavský slovník od
autorky M.Dovičičovej možno zakúpiť v Mestskej kniž
nici R.Mbrica a i v KD.Tiež tu i vo všetkých novino
vých stánkoch v Stupave a v predajniach papiera si
možno zakúpiť novú sériu pohľadníc Stupavy a tiež ma
pu mesta Stupavy.
Bronzový foxteriér

Bronzový
foxteriér

Na X.ročníku medzinárodnej výstavy psov v Bratislave,
ktoré sa konala v auguste sa predstavilo viac ako dve
tisíc rôznych plemien a vystavovali vystavovatelia zo

14 európskych štétov.Ako tretí v súťaži Junior Handling sa umiestnil foxteriér hladkosrstý Delmart Lemart,ktorého vystavoval Matej Brbúch zo Stupavy.
Slávnosti kapusty - Deň želá.
MsKS Stupava pri príležitosti Dňa zelé 2 0 0 0 -Slévností kapusty,vyhlásilo súťaž o najkrajšie dyňové stra
šidlo,najťažšiu hlavičku kapusty,najkrajšiu úrodu ovocia a zeleniny.Pútačmi,časopismi,rozhlasom pozýva
lo na Deň zelé v dňoch 29.septembra až 1 .októbra pri
KD.Zadarmo od Stupavjanú dostali občania Stupavy a
okolitých obcí extra číslo Podpajštúnskych zvestí.
Už v piatok 2 9 .septembra o 1 7 , 3 0 hod.vo výstavnej
sieni KD otvorili výstavyľZ tvorby E.Kalického,Jara Uhera Aranžované suché kvety /javisko KD/,výsta
va ovocia a zeleniny,dyňových strašidiel /pred KD/.

0 1 8 .hod.účinkovala hudobná skupina z Brezna:Tučná
Anča.O 2 0 .hod.hrala Moravenka a Záhorienka.
30.septembra od 8.hod.bol jarmok.Ľudia si nakupovali
rôzny tovar,výrobky a mali sa kde i občerstviť.

Slávnosti
kapusty
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O 1 0 .hod.sa začal program pre detirvystúpila Vega,
Termix,Coca cola letná tour 2 0 0 0 . 0 1 3 .hod.bolo slá
vnostné otvorenie Dňa zelá,vyhlásenie výsledkov sú
ťaží.Y pozdravoch susedov vystúpilirVeselá muzika,
Nevädza,Bazalička,Bystričané,Ženský spevácky zbor
z Lozorna a Rasťo Trnovec.O 1 8 .hodine účinkovala
Veselá muzika a jej hostiatSpevácka skupina z Marianky,Senzus*Veselá muzika a DJ Jano Borák hrali
na ľudovej veselici.1.októbra o 1 0 , 4 5 hod.vo far
skom kostole v Stupave bola Slávnostná svätá om
ša s poďakovaním za úrodu.0 15*hod.bol program
pre deti:Detská diskotéka s Miškou Marienkovou,
vystúpila tanečné skupina Modan a tanečná skupina
New II.Pokračovalo vyhlásenie výsledkov súťaží,
Záhorácky sláviček - prehliadka detských talentov.
0 1 8 .hod.začalo Leto s Anderom s vylosovaním hlav
nej ceny r Strecha pre váš dom.O 2 0 .hod.disco show
Montyho z FUN Rádia.Na záver podujatia bol ako
tradične ohňostroj.Sprievodnými podujatiami boli t
P.Ekkert:Stupava vo Fotografii-výstava v reštau
rácii Stupava,v Stupavskej krčme I.Mihálikové vystavovala-Z tvorby,stála expopíeif< v múzeu F.Kôstku.
Y Reštaurácii Stupava a v Stupavskej krčme sa pred
slávnosťami konal Týždeň záhoráckej kuchyne.
Už by obyvateľom Stupavy chýbali Dni zelá,keby sa
neuskutočnili.Verím,že budú tradičným podujatím
každý rok a preto tu zapíšem
Regule Dňa zelá.

Regule Dňa zelá

Na všeobecní znémost šeckým Stupavjanom,Máščanom,
domácim aj cezpolním,bohatým aj chudobným sa dáva:
že dneskáj tricátého septembra roku Pána dvatisíc,
chvála bohu,že sme sa ho dožili,sa ve Stupavje a
v Másce vyhuasuje preveliký svátek Deň zelá,po kerém sme dva roky túžili,očekávali ho s prevelikú
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chucú na suadunký burčák,dobre masnú pečenku a najvjec,na chut a na polepšení,na to naše kvasené zelé
a tú octovú vodu,keré z opice spraví čovjeka,aj ket
ten otvor,de chrbet strácé poctivé méno,pritem pre
vedieš trpí L
pamataja teho,že po chlebje sme najvjec byli ze že
lá živí a zdraví,že bohactvo a suáva z neho pramení
a ma vječní suávu šeckých,kerí ho dorábjali a nauči
li nás jak ho pjestovat a též dobre, s chosnem prodat,
na čest tím,co ho v potu tvári derábjajú sa vyhuasujú na tento deň,títo velice prísné regule;
zakazuje sa dnes a zajtra hňobat a druhých do roboty
honit s výnimkú tých co scú ostatních zasýcit a smjad
im zahnat.
Zakazuje sa zahlédat,morútny ostat a druhým príky robit,nadúvat sa jak huúb,lebo dokonca jak morák,né te
ešče ich financom udévat skrz nezapuacené dane.
Zakazuje sa závidzet,blednút,alebo červený ostat od
jedu,též zelený od žuče byt. jak

brčál,smrdzet jedo-

vatýma rečama,omúvat a plut na zem.
Zakazuje sa chudnút,diéty držat,lebo tým druhým odporúčat,šmak do jedzeňdi súsedom brat a kazit a též spro
sté reči trúsit,že negdo je tenký jak rúčka od motyk y
a megdw zas vyžratý a rozmýšlat nad tým ot kat na to
zebrau.
Zakazuje sa abstinovat,druhých peúčat,mudrovat a politizovat pri picí a tým ludom rozum múcit,též sa zaka
zuje nad burčékem a vínem nos ohŕňal a druhých špjehovat kolko čeho vypili a vyprévjat o nich,že suopú
jak dúhy a pritem sebja nevidzet.
Zakazuje sa dzeci do postele honit,čertem,pekuem,súsedma a žandárma strašit.
&eckým,co predávajú sa zakazuje do očú a do ušú šidzit,ludzí okrádat,ceny a váhy kazit a dane zatajovat.
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Šeckým dokopy sa prikazuje dobrú vúlu šeckýma spúsobama
udržovat,okrem zakuédaš otevríteho ohňa a ponúkaňé dejakých drog a omamných létek.Týmto potvorám co by snad
mjeli odvahu toto nám ponúkat,nech odpadnú ruky,nohy
nech im zdreveňajú a huava nech im osproscí.
Toto nech má každý na pamjaci,dokát bude pri ní.Ket už
pri ni nebude,bude mu to pripomenuté.Nech nás šeckých
Pán Búh živí,jak svoje ovečky,keré aj ket zabúdzá predsáj enem trefjé tam,kam patrá!
Ve Stupavje na Deň zelá roku pána 2 0 0 0 .
Súťaže a výstavy.
Organizáciu výstavy ovocia,zeleniny,kvetov a predovšet
kým súťaž o najťažšiu hlavičku kapusty vzali do rúk stu
pavskí záhradkári pod vedením Laca Ráca a ostatných čle
nov výboru.Vyhodnotenie sa komalo v nedeľu.0 najťažšiu
hlavičku súťažilo 10 vystavovateľov s 39 vzorkami zo
Stupavy,Záhorskej Bystrice a Marcelovej.III.miesto
-Nemec Alojz Stupava-Mást-13 kg.,II.miesto-Slezák La
dislav Stupava-Mést-14 kg,I.miesto-Li3 ák Štefan Zá
horská Bystrica-15 kg.
N& výstave ovocia a zeleniny sa zúčastnilo 63 vysta
vovateľov zo Stupavy,Borinky,Lozoma,jabloňového,Perneka,plaveckého štvrtka,Z&horskej Bystrice a Marcelo
ve j.OvocierlII.miesto -Sabol Matej hrozno CHrupka
ružová,II.miesto - Bartovič Jozef hruška Bosková fleška,i.miesto - Klas Mário jablko Red delícius.
ZeleninarlII.miesto - Slezák Ladislav zemiaky Šante,
II.miesto - Brezovská Emília paprika Kapia,I.miestoVITAZEL Marcelové kolekcie zeleniny.
pri príležitosti Dňa zelé mestu Stupava venovali dary x
spoločnosť Tomdach Slovensko so sídlom v Stupave,výrob
ca pravej pálenej škridle:škridlu na strechu na nový
objekt "Sedliacky dvor" a iní.
V budúcnosti iste MsKS využije skúsenosti z minulých
rokov a ešte ich obohatí svojou vynaliezavosťou.
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-8 . ŠKOLSTVO*

Materské škola ul.Ružové - Anna Velčická,riaditeľka.

MŠ

Mé 4 triedy,v nich je 88 detí,8 učiteliek a 7 zamest.
Materská škola ul.Hviezdoslavova - Viera štefkové,
riaditeľka.V 2 triedach je 36 detí,3 učiteľky a 2 za
mestnankyne.
Materské škola ul.Marcheggské - Anna Gorbérové,riadi
teľka.V 3 triedach je 65 detí,6 učiteliek , 4 zamestnan.
Materské škola ul.Janka Kráľa - Monika Slezékové,ria
diteľka.Má 4 triedy,88 žiakov,8 učiteliek , 5 zamestnankýn.
ŠZŠ
Špeciálna základné škola ul.Zéhumenská.
Eva Mrázové,riaditeľka ŠZŠ Lozorno.šzš patrí pod ria
diteľstvo v Lozorne.V Stupave má 3 triedyxl.-učiteľ
ka Mária Ľachkovičová - 5 žiakov,2.-učiteľka Mária
Tarabové - 4 žiakov,3.-učiteľ štefam Brezovský -4
žiakov.
Základné umelecké škola ul.Cintorínska.

ZUŠ

Riaditeľkou ZUŠ v Stupave je Margita Vicianové,
Zástupca riaditeľa Edita Gerbocové.ZUŠ navštevuje
422 žiakov.Títo navštevujú odbory r hudobný - 196
žiakov,výtvarný - 108 žiakov,tanečný - 86 žiakov
a literérno-dramatický - 32 žiakov.V hudobnom od
bore vyučuje 14 učiteľov,vo výtvarnom 2,tanečnom 1,
v literárno-dramatickom 1.
Aj v tomto roku holi žiaci úspešní na prijímacích
pohovoroch ma daľšie štúdium umeleckého zamerania.
Na Konzervatórium bolo prijatých 14 žiakov.
Základné škola kpt.J.Nélepku ul.Školská.
V školskom roku 2 0 0 0 / 2 0 0 1 sa ma ZŠ kpt.J*Nálepku
v Stupave vyučovalo vľ28 triedach.I.stupeň^3 6 7
žiakov / 1 7 1 dievčat , 196 chlapcov/,II.stupeňt383
žiakov /194 dievčat , 189 chlapcov/,spolu:750 žia
kov.Školský rok sa začal 4*septembra.

ZŠ
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Vedenie ZŠ: Mgr.Ladislav Csillaghy riaditeľ,Mgr.He
lena Illiťové zástupca riaditeľa pre II.stupeň,Mgr.
Jarmila Lundové zástupca riaditeľa pre I.stupeň.Na
ZŠ učilo 28 triednych,6 beztriednych učiteľov.Nábo
ženskú výchovu vyučoval vdp.F.Mikula a katachétka.
školský klub detí:J.Minarovičová vedúca a 8 vychovávateliek..Výchovný poradca phDr.B.Suché.Správni
zamestnancirJ.Kralovičová tajomníčka a 2 školníci.
Tvorivé aktivita rastie u učiteľov a žiakov.Sved
čia o tom akcie:: Žiaci 4.A triedy navštevujú krú
žok Ochrana človeka a prírody a medzi ich najkraj
šie podujatia patrilo cykloturistická exkurzia Ni
vou Moravy.Pozorovali flóru a faunu lužných lesov,
obdivovali vtáky,volavky, vážky,bociénov.Výkladom
ich sprevádzala M.Kurthyová z Ecocentra Daphne v
Devíne.Deň detí mal na ZŠ viacero podôb.Žiaci 5 .9.ročníka sa zúčastnili Orientačného behu,ktorý
pre hliadky pripravili:Zš,ZR pri Zš,TJ Rapid Bra
tislava,oddelenie orientačného behu a MSKS.MSKS
zabezpečilo pre žiakov špekáčky,chlieb,horčicu a
hudbu,ZH pri ZŠ ceny pre víťazné družstvá a občer
stvenie.prváci a druháci sa hrali v parku a 3.a4.
ročníky boli na Dni detí v Markíze.
Od 9 .do 1 6 .mája bolo 48 žiakov 5 .A a 5 .B v škole
v prírode v prekrásnom prostredí Striebornice.
Vyučovanie podľa rozvrhu viedli učiteľky ::FišeroV/á,Šaššékové,Petríkové,Lachkovičové.Pe vyučovaní
navštívili Uhrovec,rodný dom L.Štúra a A.Dubčeka.
Ďaľším programom v čase voľna bola návšteva - ex
kurzia do štátneho žrebčína v Motešiciach,kúpanie
v plavárni v Bánovciach 2 -krét.Navštívili Bojnice,
zámok,vystúpenie sokoliarov a ZOO.Na lúkach v Striebornici sa hrali a zbierali repík.
Takéto zážitky si domov priniesli zo švP po jej ukončení aj štvrtáci z Tatranskej Lomnice.Žiaci 9 .
tried a 8 . 0 navštívili planetárium v Hlohovci.
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pedagógovia neustále vštepujú lásku k rodnému mestu
- Stupava.Učiteľky Lachkovičová a Kazarkové pripra
vili výstavu Naša Stupava.Na nej si žiaci prezreli
fotografie,náčinie,náradie,kroje,písomnosti,pohľad
nice,ktoré sú dnes už vzácnosťou v rodinách.Ku kon
cu školského roka žiaci sa zúčastnili výletov:trie
da 6.B cestovala vlakom do Varína.Navštívili Strečno,krypty Žofie Bosniakovej.Trieda 5.A prežila pek
ný deň na kúpalisku v Dunajskej Strede a pri návrate
domov si prezrela plavbu lodí cez komory v Gabčíkove,"Divokú vodu" v Čuňove.Žiaci 9.C prežili 3 dni
v Belušských Slatinách a 8.C navštívila Moravsko Slovenské pomedzie.Trieda 6.A navštívila starý lom
a 7.A a 9 .A strávili výlet na chate Pod vrchom.7.B
a 7.C išli na bicykloch Nivou Moravy - p* náučnom
chodníku na Devín.Deti majú výlety rady.
Literárna súťaž - V knižnici R.Mórica v Stupave po
rota vyhodnotila 5 .ročník súťaže"Príroda je život
pre každého".III.miesto získal žiak 6.A triedy zo
Zš Stupava za précu"Spiknutie odpadkov".
Hviezdoslavov Kubín - v Okresnom kole l.kateg.pró
za Warchalová II.miesto,3.kateg.poézia Slauková
2.miesto.
Geografické olympiéda-5.roč.E.Weiss úspešný rieši
teľ,6.roč.P.Tomek úspešný riešiteľ,7.roč.V.Beer
úspešný riešiteľ,8.roč.V.CHromíková 3',.miesto.V
krajskom kole 17.miesto-úspešná riešiteľka.
Olympiáda v cudzích jazykoch -v okresnom kole ne
mecký jazyk l.kat.M.Naďo 5.miesto,kat.l.B:J.škrovanová 2.miesto.
Anglický jazyk kat.l.AľSmrčkové J. 2 .miesto,kat.
1.BľRécové M.l.miesto.V krajskom kole Récové M.
2.miesto.
Matematický klokan 2 0 0 0 ,najlepšie hodnotenieršvehla M. ,Urdovičová E.,CHromíková V.,Majerčík M.,Daňo
M. Zúčastnilo sa 86 žiakov ZŠ Stupava.

CHemické olympiáda - Y okresnom kole Dzurilová V.a
Janičékové L.úspešné riešiteľky.
Fyzikálna olympiáda - Kotásek P. l.miesto a Balog J.
a Ryba F.úspešní riešitelia.
Matematické olympiáda -5 .roč.0 bselkové R.,7 .roč.Haraslínové A., 9 .roč.Kovéč P, úspešní riešitelia.
Pytagoriéda - 3 .roč.Sedlár P.l.miesto,4 .roč.Richterová úspešné riešiteľka,Kapitán P,Rigler M.,Lacík I.
úspešní riešitelia,7..roč.Trokšiarová T. 2 .miesto a
Kubicskóová úspešné riešiteľka.
Biologická olympiáda -kat.B 6 .roč.Slivové,Baréšové

6 .A a CHŕomik 6 .B úspešní riešitelia.Kateg.C 8 .roč.
CHromikové a Karlové úspešné riešiteľky.
Ocenenia vo výtvarnej výchove -L.Lachkovičová v ok
resnom kole 2 .miesto:"Có mi rozprávala staré mama".
V.Novékové 5 .A v okresnom kole 3.miesto Európa v
škole.Skupinová práca zo 7.C 3 *miesto "Vesmír očami
detí",skupinové práca zo 7.C 2.miesto v okresnom kole
Športové úspechy
Žiaci okrem hodín telesnej výchovy sa zúčastnili v
rekreačnom stredisku Jizersko na ĽVVK.Vo výborných
snehových podmienkach 60 žiakov zvládlo základy ly
žovania a zdokonaľovania sa v technike.štvrtáčky sa
zdokonaľujú v pohybovej príprave a žiačky 5.tried
v športovej príprave.pre žiakov 8.-9.tried bolo vyt
vorené oddelenie športových hier.Tu sa pripravovali
budúce reprezentantky ZŠ.Jedným z hlavných cieľov
ZŠ bolo zriadenie ŠŠS.Celý rok pracovali 3 oddele
nia hádzanej a 1 oddelenie futbalu.Učitelia teles
nej výchovy sa venovali talentovaným žiakom a do
siahli pekných športových výsledkov:volejbal-obv.kolo:chlapci l.v okresnom kole3.miesto
dievčatá l.a v okresnom kole 4.miesto,
basketbal-obv.kolo l.a v okresnom 3.miesto.-chlapci,
dievčatá 2.miesto v obvodnom kole.
hédzaná-obv.kolo chlapci l.a v okresnom kole 3.miesto
dievčatá obv.kolo 2.,v okresnom kole 3.miesto.
I ked ZŠ nemé vybudovaný atletický areál,na Okres-
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nom kole ÍA v Malackách dievčenské družstvo získalo
2.miesto a chlapčenské 3.miesto.Z jednotlivcov bola
Hasonová/výška/na 1 .mieste a v krajskom kole na 4 .
mieste v Bratislave.Marková/guľa/ 1 .miesto,2 .miesto
v krajskom kole.Škrovanová/diaľka/ 3*miesto.Pavlačič/diaľka a 60 m/ obe 1.miesta a v krajskom kole
6.a 7 .miesto.
Primátor mesta Stupava už po piatykrát prijal
v obradnej miestnosti MsÚ najúspešnejších žiakov
stupavských škôl.Na podujatí 2 6 .júna boli prítom
ní zástupcovia vedenia Zš,Gymnázia,ZUS a ŠZŠ v
Stupave,ktorí predstavovali primátorovi žiakov,
ktorí v školskom roku 1999/2000 dosiahli najlepšie
výsledky,reprezentovali svoju školu na rôznych sú
ťažiach a svojim príkladom boli pre spolužiakov/
Primátor v príhovore vyzdvihol prácu pedagógov,
ktorí svojim každodenným pôsobením vychovávajú
budúcu generáciu.Dokazujú to i v ťažkých ekono
mických podmienkach,kedy ich práca nie je dosta
točne morálne i finančne docenená.
Gymnázium ul.Školská..
Gymnázium
Riaditeľ paedDr.Marián Danieľ.Sídli v starej budo
ve ZŠ kpt.J.Nálepku.Má dve triedy.
MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí v decembri mi
nulého roku odsúhlasilo zrnenie listu,ktorý bol
odoslaný ministrovi školstva.V liste sa písalo o
obavách v súvislosti s osudom tunajšieho osemroč
ného gyaméaia a tiež o nesúhlase občanov s jeho
likvidáciou.Minister školstva odpovedal listom
šl.decembra 1999.
Vážený pán primátor,dostal som Váš list,v ktorom
spolu s poslancami MsZ v Stupave vyslovujete urči
té obavy nad vyradením Gymnázia s osemročným štú
diom v Stupave zo siete stredných škôl.
Problematikou siete stredných škôl v SR a
jej racionalizáciou sa zaoberala aj vláda SR.
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Okrem iného v tejto súvislosti schválila medzirezortnú racionalizačnú komisiu,ktoré j predsedám.Táto komi<sia objektívne posudzovala sieť stredných škôl aj v
Bratislavskom kraji a okrem iných návrhov odporuči
la zriaďovateľovi gymnázia vo Vašom meste postupne
utlmiť počet prijímaných žiakov na túto školu,čo aj
bolo zriaďovateľom akceptované.
Som presvedčený,vážený pán primátor,že aj zraciona
lizovaná sieť gymnázií s osemročným štúdiom v Bratis
lavskom kraji bude vytvárať potrebné podmienky na to,
aby sa aj deti z Vášho mesta mohli o túto formu štú
dia uchádzať.
V závere Vás chcem požiadať,aby ste snahu vlády SR
ako aj Ministerstva školstva SR racionalizovať sieť
stredných škôl chápali ako proces reagovania na de
mokratický vývoj,ako aj na požiadavky trhu práce
v súvislosti s uplatnením absolventov stredných škôl.

9 .ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA.
Tomáš Živner bronzový
Už sa v kronike písalo o športových úspechoch Stupavčana Tomáša Živnera karatistu.Karatista Rapidu
Bratislava pod vedením trénera Ing.Jána Longu,ju
niorsky a seniorský reprezentant SR sa zúčastnil
Majstrovstiev Európy v karate.V cyperskej Nikózii
sa konali v dňoch 9.-11.februára za účasti európ
skej špičky v karate.Tomáš v kategórii juniori do
65 kg kumite získal bronzovú medailu,čím dosiahol
najlepšie hodnotenie v rámci slovenského družstva.
Podarilo sa mu v prvom kole vyradiť zo súťaže fa
vorita,minuloročného zlatého medailistu a to bol
jasný signál,že musí dosiahnuť medailové umiest
nenie;.Tomáš to dokázal.Kondička,tvrdé príprava a
talent ho vyniesli na tretie miesto v Európe.

Šport
T.Živner
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Tenisový klub.

Tenisový klub

Po roku 1989 zaznamenal rozvoj i tenis a Tenisový
klub vďaka výborným podmienkam zaznamenáva najväč
ší rozvoj.Pri Park Motali,ktorý je súčasťou Areálu
Wilisport sa nachádza Športovo - relaxačné centrum.
Vyznačuje sa komplexnosťou poskytovaných služieb a
je vhodným miestom aj pre usporadúvanie obchodných
jednaní,školení,firemných dní,športovo-spoločenských
akcií,turnajov,sústredení,ale aj na rodinnú dovo
lenku - v lete i v zime.Okolie areálu hotela posky
tuje množstvo ďalších príležitostí na športové,re
laxačné,ale i kultúrne vyžitie.pre milovníkov teni
su má hotel k dispozícii 10 antukových tenisových
kurtov a 3 kurty v tenisovej hale s celoročnou pre
vádzkou.V prípade potreby je denne k dispozícii te
nisový tréner,ako i všetky ponuky týkajúce sa výuč
by tenisu,či už detí,dospelých na profesionálnej i
rekreačnej báze,ktoré ponúka miestna tenisová aka
démia.Tenisové kurty v areáli sú miestom významných
stretnutí medzinárodných.Ku tradičným podujatiam
patria tenisové turnaje ETA - medzinárodný halový
turnaj žien a Medznárodné majstrovstvá OPEN SLO
VÁK - seniori.Na strávenie voľného času je ponuka
rozšírená o aktivity rjazdenie na koni,sauna,fitness,
masáže,whirpool,solárium,v letnom období - bazén.
Deti môžu využiť moderný detský kútik v prírode,
ako i fun trampolíny na skákanie.
Rybolov.

Rybolov

Možnosti rybolovu v Stupave a blízkom okolí sú dané
blízkosťou rieky Moravy a rybníkmi.Na platný rybár
sky lístok SR2 je možné loviť v nepstruhových vo
dách - Vachálkov rybník,vo vodnej nádrži v Lozorne a v štrkoviskách Malé a Veľké Axi vo Vysokej
pri Morave.Na tieto vody platí rybársky lístok pre
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Záhorie.Na rybolov v pstruhových vodách,ktorými sú
Stupavský a Lozorniansky potok možno k platnému ry
bárskemu lístku zakúpiť v Zohore povolenie v Rybár
skom dome.
V Stupavskom parku sa nachádza Jánošíkov rybník,kto
rý je zarybnený a poskytuje možnosť rybolovu pre ši
rokú rybársku verejnosť.Majiteľmi rybníka je rodina
Vaicenbacherovcov.V rybníku možno uloviť okrem kap
ra aj pstruhy.Tiež tu možno kúpiť pstruhy,kapre,ja
ponské koi kapre,tolstolobiky,sumce i šťuky.
Poľovníctvo.
Z raticovej
ná diviačia
do 15.1.Lov
aj spoločné

Poľovníctvo

zveri ja u nás najpočetnejšie zastúpe
a srnčia zvar.Diviaky sa lovia od 1 6 .7 .
na diviaky je individuálny,obľúbené sú
poľovačky.Lesy v okolí Stupavy sú boha

té na dančiu a mufloniu zver,ktorá sa loví od 1.8.
do 31.12.Po celý rok je povolený lov na líšky.Z men
ších šeliem sa tu vyskytuje kuna lesná a kuna skal
né,tchor tmavý.Lovia sa od 1.12.do konca februára.
V kraji najväčšia šelma jazvec sa loví od 1.9.do
konca novembra.Z drobnej zveri je tu hojne zastú
pený zajac a bažant,lovia sa v novembri a decembri
a to len na spoločných poľovačkách.Jarabice sa v
stupavskom revíri nelovia.Od 1 6 .9 .do 15.1.sa poľu
je na hus divú a siatinnú.Kačica divé /ostatné dru
hy kačíc sú celoročne chránené/ sa loví od 1.9.do
konca januára.S príchodom jari sa poľuje na sľuku
lesnú,ktoré sa loví od 1 6 *3 .do konca apríla.Nachá
dzajú sa tu v hojnom počte rôzne druhy pernatých
dravcov -jastrab veľký a malý,myšiak lesný a sever
ský,sokol myčiar,ale aj vzácny druh sokola - sokol
rároh.
Stupavský širák.

Stupavský širák

Už po desiaty raz sa v peknom prostredí stupavského
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amfiteátra v Borníku konal Stupavský širák.Stretli sa
tu ľudia zo Slovenska,Čiech,Moravy a i zo zahraničia.
Stupavský širák je jedným z najvyhľadávanejším hudob
ným festivalom,..Poriadajú ho členovia STOOPSu/Spojené
Trampské Osady Ochréncov/ Prírody Stupava/.Pomáhajú im
kamaráti zo Stupavy,Malaciek,Bratislavy,Senice,Lábu.
Veľkou podporou festivalu je MsÚ,MsKS a MsPTS Stupa
va,tiež polícia a hasiči.Na "country víkende" bol bo
hatý program.VystúpiliľTrampas,Kalumet,Žalman,Dunaj,
Hop-Trop,Fešáci,Belasí a Veselí paroháči.V sobotu
bola súťaž talentov:Formét,A.S.O.,Harwestri,Bokomara,
Vodopád,Slévek Janoušek,Fragment,Arion,Cop,Grasshoppers,Lehké noha,Kamelot,Nový Pownék,Bukasový masív.
Tanečné vstupy boli celým programom.
Vstupenka stála 200 Sk,v predpredaji 180 Sk.Invalidi
a deti mali vstup zdarma.Širák bol pre ľudí,ktorí sa
chcú zabaviť,oddýchnuť si od každodenných starostí,
zaspievať si a zatancovať.
Futbal.
Začiatkom roka 2 .januára 2000 na turnaji mladších
žiakov vo futbale v Malackách úspešne Stupavu rep
rezentovali a milo prekvapili mladí naši futbalis
ti.Vyhrali turnaj.13.augusta začali stupavskí fut
balisti nový ročník 2000-2001.Kým k tomu prišlo na
behali mnoho km pod vedením nového trénera Milana
Hricu.Odohrali 9 zápasov,5 -krét vyhrali.raz remizo
valo a 3-krát prehrali.Na Tuenaji v Blatnom obsa
dili 3.miesto.Na turnaji v Gajaroch obsadili 1.mie
sto.Tréner má k dispozícii dobrý hráčsky káder.
Družstvo dorastencov vedie Ondrej Zezula.prípravku
ŠSS na ZŠ vedie Koloman Katona.
internacionáli Stupavy sa zúčastňujú turnajov a
známi sú v talianskom Riccióne,kde sa na Miléni
ovom turnaji prebojovali až do finále.Na turnaji
sa zúčastnilo 80 družstiev.Manažérom Stupavčanov

Futbal
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je Jozef Dugovič.Na štadióne TJ Tatranu Stupava sa dňa

3+10 o 11.hod.hral priateľský zápas Slovensko - Švéd
sko.Slováci do 15.rokov Švédsku podľahli.
Hádzané.

Hádzané

Pod vedením Ing.F.Kuštoru a učiteľky A.Lachkovičovej
trénujú žiaci v 3 oddeleniach ššS.Priaznivci interne
tu na stránke stupavského hádzanárskeho klubu môžu
nájsť čerstvé informácie o dianí a výsledkoch klubu.
Okrem týchto informácií sú tam záznamy z histórie
Stupavy,klubu od roku 1950.Treba si len otvoriť strán
ku www,hc stupava,sk.
Turistika.

Turistika

V nedeľu 11.júna sa na druhom najvyššom kopci Malých
Karpát - na Vysokej stretli turisti z dvoch regió
nov Bratislavského kraja.Stretnutiu predchádzalo
krajské kolo Turlsticko - branných pretekov,ktoré
sa konali v sobotu v oblasti Zochovej chaty.Za pek
ného počasia sa na vrchole stretlo 103 turistov, 16
z Tatranu Stupava.Stretnutie organizačne zabezpeči
lo vedenie regionálnej rady KST Malé Karpaty pod ve
dením jej predsedu Ing.M.Ružičku a pomoci Mgr.R.
tacha a M.Kývalovej,všetci zo Stupavy.Táto vydarené
akcia by sa mohla v budúcnosti ďalej tvorivo vyví
jať.

1 0 . POČASIE.
Ako sa na sviatky patrí,l.a 2.januára začal padať
snek..Ten sa však 17.1.začal topiť.1 8 .1 .od 9 .hod.
opäť padal sneh a k 12.hod.hrmelo,blýskalo sa.Bo
la snehová búrka.padal mokrý sneh.21.1.o 4.hod.
bolo zatmenie mesiaca jednu hodinu.Toto možno po
zorovať raz za dva roky*30*1.sneh sa topí,mizne.

2 5 .1 2 .primrzlo,2 8 .1 2 .snežile.Zima -6 stupňov C.

Počasie

Porovnanie ročného chodu priemernuch
mesacnuch teplôt v -roku 2000 s nor málom

Stupava
Ma normál !M 2000
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mm

Porovnanie mesačných uhrnuv zrazuk
Stupave v rok u 2000 s nor^áiorn
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9861
9861

M6Í
E86I
286i

1861
0861
6Z6I
8Z&Í
ZZ6Í

ZÁVER* kroniky

Záver

Požité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky:
správy a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Stupave,
Stupavan a Podpajštúnske zvesti,
časopisy a denné llač,
vlastné poznámky,
Vitajte v Stupava.
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Protokolárny záznam

Protokolárny záznam

z prerokovania konceptu kroniky
"Kronikársky záznam MESTA S T U P A V A na rok 2000"
bol prerokovaný v
a.Komisii spoločenských potrieb MsZ v Stupave v marci
2000,ktorá ho doporučila
b.Mestskej rade v Stupave,ktorá ho uznesením schválila
c.Mestským zastupiteľstvom v Stupave,ktoré ho dňa
27.júna 2002 schválilo.
Vznesené pripomienky v Kronike mesta Stupava za rok
2000 boli doplnené a upravené.

prednosta MsO

primátor mesta

/
kronikár: ^

