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- 1 1.ÚVOD.

Dni,mesiace,roky utekajú a my sme vítali v Stupave nový rok, rok
2007.Bol to dobrý rok a aj obsahom budovania mesta trocha iný.Mesto
nie je firma,mesto nie je lotéria,ani dražba,mesto sú občania,mesto
sú povinnosti voči občanom,mesto to je majetok ako dedičstvo pre

nás a dedičstvo pre naše deti.Stupava i Mást majú dosť múdrych a

šikovných ludí,ktorí vedia,že o čo sa sami nepostarajú,to im nikto
nedá.
V Stupave pracovali na projektoch.Päťročná tradícia
hodnotenia projektov realizovaných v rámci euroregiónu z
hladiska novátorstva a pridanej európskej hodnoty bola pre
Stupavu vždy výzvou.Začínali sme s projektom Klub Morava - March

v roku 2002,kedy sa konečne pohli ľady a Stupava získala

finančnú podporu z predstupových fondov Phare,nasledovali

projekty Klub Morava - March II.,Ťažiskový región Klimatickej
aliancie Stupava a okolie - región Marchfeld (v - rámci výzvy
Interreg III A) a posledný realizovaný - Rekonštrukcia
Kultúrneho domu na Cezhraničné informačné centrum.
Za krátke obdobie sa tak Stupave ušlo cca 3 0 miliónov korún z
EÚ.Projekty zviditelnili našu Stupavu,ktorá sa stala jedným z
dôležitých centier cezhraničnej spolupráce.Slávnosti kapusty -

Krautfest sa za niekoľko rokov stali euroregionál- nym podujatím a
mesto Stupava sa stalo dôveryhodným a akceptovaným
partnerom.Postavili sme si pevné základy, na ktorých sa dá stavať v
budúcom,nastupujúcom roku.Je to dôvera,partnerstvo , výsledky ,
efektívnosť a kredit.Rakúsky partner projektu " umweltberatung" ako
projektový líder ocenil úroveň našej spolupráce,spoločný postup a

realizáciu mnohých podujatí,koordináciu aktivít a vzájomnú podporu
pri implementácii projektu. Budúcu slovensko - rakúsku spoluprácu
sme nadalej tvorivo rozvijali.Zamerali sme sa Eko - podnikaním na
ochranu prírody a na ochranu zdravia obyvatelstva.
Volebný program na roky 2007-2010 má tieto oblasti: Stupava
moderné mesto pre bývanie,Stupava rodné mesto našich detí,Stupava
mesto istoty a pokojného života,Stupava mesto pre občanov.Podarilo
sa nám niečo z toho splniť? Rok 2007 bol takýto:

- 2 2.VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Verej.-spoloč .
život.

Činnosť mestského zastupiteľstva (MsZ).

MsZ

Činnosť MsZ sa konala podlá plánu.
Dňa 18.januára 2 0 07

MsZ zriadilo komisiu MsZ:školstva,mládeže a športu.
Zvolilo predsedu komisie MsZ Branislava Ondruša.Volilo členov do mestskej
rady - návrhy neboli schválené.
Dňa 12.februára
MsZ

schválilo:

1.Realizáciu

projektu

registrovaného

pod

kódom

ITMS 121110400046 s názvom "Vybudovanie a napojenie Stupavskej
cyklocesty na medzinárodnú Moravskú cyklistickú cestu" vo výške
23.292.107,41 Sk oprávnených nákladov.
Prenájom

2.

melioračného

kanála

v

katastrálnom

území

Mást I (Devínska cesta) Mestom Stupava od štátneho podniku Hydromeliorácie,Vrakunská 29 ,Bratislava.
Dňa 15.februára
Vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ s termínom
plnenia

január

2007.Správu

hlavnej

kontrolórky

o

kontrolnej

činnosti za rok 2006.Informáciu o evidencii a stave riešenia
petícií

a

sťažností

od

1.1.2007.Informáciu

o

ukončení

rozpočtového roka 2006 s vplyvmi štátneho rozpočtu na rozpočet

mesta roka 2007.Informáciu o aktuálnych činnostiach na referáte
sociálnych vecí,oddelení výstavby a životného prostredia . Správu
o činnosti mestskej polície.

Schválilo:Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok podlá predloženého návrhu
s pripomienkami MR.Plán zasadnutí MsR,MsZ na rok2007.Odmenu primátorovi
mesta za IV.štvrťrok 2006 vo výš- ke|67 tis. Sk. Odmenu HK za IV. štvrťrok
vo výške 30%,t.j.28:350
Sk.Odpredaj časti pôvodného pozemku p.č.1972-orná pôda.

Uložilo:Prednostovi úradu vyvodiť opatrenia voči zodpovedným zamestnancom
mesta za nečinnosť nedokončených úprav po vydaní rozkopávkových
povolení,ktoré neboli ukončené alebo neboli dané do pôvodného
stavu.Prednostovi úradu vypracovať zoznam

- 3 kultúrnych pamiatok mesta v spolupráci s Clubom Abbellimento.
Zvolilo:1.Zástupcu primátora mesta Ing.Ľubomíra Žiaka.
Členov

2.

komisie finančnej:poslanca:Ing.Peter

Mazúr,daľších členov:Ferdinand Sobolík,Ružová 4
Ján Valachovič,Dlhá 57

Bc.Peter Kalivoda,Hviezdoslavova 7 0
Marcel Škrovan,Ružová 2
Členov

3.

komisie majetkovejposlancov:Jarmila

Hornová,Ing. Peter Mazúr,äaľší členovia:Doc.Ing.Erich
Geisse,PhD,Pri borníku 4,JUDr.Milan Balog,Nová 99,Branislav
Beleš,S.CHa- lúpku 11,Ján Valachovič,Dlhá 57,Bc.Peter
Kalivoda,Hviezdoslavova 70,Mgr.Peter Novisedlák,Marianska 8,Peter
Valovič,

Nová 120,Pavel Kubíček,J.Kráľa 6.
Členov

4.

komisie dopravnej a miestnych

komunikácií:poslan- cov:Ján Borák,Gustáv Beleš,claľší

členovia:MUDr.Vojtech Er- délyi,Zdravotnícka 6,Ing.Peter
Nagy,Lipová 30,František Matulník,Budovatelská 4,Ján
Onduško,Družstevná 57,Marian- ka,Ing.Emanuel Bauer,Marianska

80,Pavel Mikuš,Krížna 16,
Ján Vícena,Nová 130,Ing.Arpád Osvald,J.Krála 6.
Členov

5.
Ďalších

komisie územného plánovania a výstavbyčlenov:Ing.Jaroslav

22/A,Ing.Miroslava

Franzová,Budovateľská

Janata,Záhumenská

31,Ing.

31,Ing.arch.Michal

Jozef

Sandanus,Záhradná
2,

Karol

Blažek,Záhumenská

HučkoHviezdoslavova

105/A,Ing.Vladimír

Kluvánek,Marianska 21.
Členov

6.
Andrea
cesta

komisie životného prostredia: poslankyňa

Foltínová,daľší

22,Pavel

členovia:Dagmar

Kubíček,J.Krála

trepáčová,Devínska

6,František

Obadal,Marianska

24, Peter Král,Zemanská 11.
7.

Členov

verejného
Foltínová,daľ-

Hornová,Štúrova

komisie

sociálnych

vecí,zdravotníctva

poriadku:poslanci:RNDr.Darina
ší

Slezák,Železničná

členovia:Pavol

18,Ľudmila

Darášová,Budovateľská

3,Gabriela

Mračková,S.CHalupku 11.

8,Jozefa

a

Nemcová,Andrea

Huk,S.CHalupku

ll,Renata

Slezáková,Hlavná

74,Anna

Nováková,Nová

Valovičová,Nová

113,Pavel

120,Mgr.Ivana

- 4 Členov komisie školstva,mládeže a športu:poslanca

8.

Jána Boráka.
10.

Tajomníkov komisií MsZ:

a) Danielu Drahošovú - komisia finančná
b) Zuzanu Košutovú - komisia majetková
c) Róberta Mračka - komisia dopravná a miestnych komunikácií
d) Ing.Romana Vigha - komisia územného plánovania a výstavby
e) Ing.Malvínu Tóthovú - komisia životného prostredia
f) Blanku Vašinovú - komisia sociálnych vecí,zdravotníctva a
verejného poriadku
g) Zuzanu Jánošíkovú - komisia podnikatelských činností

h) Ing.Ľubicu Konswaldovú - komisia školstva,mládeže a športu

11. členov rád školských a predškolských zariadení z radov
poslancov a zriadovatela:
a) Základná škola:Branislav Ondruš,zriadovatel:Mgr.Pavel
Slezák,Blanka Vašinová,prednosta úradu
b) Základná umelecká škola - Ján Borák
c) Materská škola Ružová - MVDr.Róbert Kazarka
d) Materská škola J.Krála - Jarmila Hornová
e) Materská škola Marcheggská - František Lachkovič
f) Materská škola Hiezdoslavova - Andrea Foltínová
MsZ

určuje

komisiu

zloženú

jednotlivých

politických

Foltínová,za

KDH

-

z

poslancov

strán

MsZ

nasledovne:

RNDr.Darina

Nemcová,za

v

za

Stupava
SDKÚ

SMER

-

-

podlá
Andrea

Ing.Jozef

Ukropec,za NEKA - František Lachkovič,za KSS - Jarmila Hornová v
zmysle

ochrane

článku

7,ods.5.ústavného

verejného

záujmu

zákona

pri

výkone

číslo

357/2004

funkcií

Z.z.o

verejných

funkcionárov.
MsZ

zrušilo:

l.Bod

B/5

záverov

zo

zasadnutia

MsZ

7.októbra

2004,ktorým bola schválená komisia v zmysle ústavného zákona
číslo 357/2004 Z.z.
2. Bod D/9 uznesenia zo zasadnutia MsZ 30.januára 2003,ktorým
boli zvolení tajomníci komisií MsZ.
3. Bod B/5 záverov zo zasadnutia MsZ 1.apríla 2004,ktorým boli
schválení členovia rád školských a predškolských zariadení z
radov poslancov a zriadovatela.

- 5 Dňa 29.marca
MsZ vzalo na vedomie:Informáciu o vecno-právnom postupe Mesta
Stupava pri riešení likvidácie zdevastovanej reštaurácie
"Karkulka" a vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ s termínom
plnenia marec.Správu HK o dodržiavaní VZN mesta Stupava
č.1/2005,ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Stupava.Prezentáciu spoločností zaoberajúcich sa
realizáciou veterných parkov.Správu HK o vybavovaní
sťažností,podnetov a petícií za II.polrok 2006. Informáciu o
evidencii a stave riešenia sťažností,podnetov a petícií od
1.januára 2007.Informáciu primátora mesta o rokovaniach so
Slovenskou správou ciest Bratislava a Národnou diaľničnou

spoločnosťou Bratislava.Informáciu primátora o pripravovanej

revitalizácii "malého zámockého parku".Správu o činnosti mestskej
polície za január a február .
MsZ schválilo:Ohradu súdneho poplatku vo výške 480 tis.
Sk na určenie vlastníckeho práva vo veci navrhovatela:
Mesto Stupava proti odporcovi:Polygón Stupava,a.s.vedený na
Okresnom súde Bratislava IV číslo konania 19C 124/06. Poskytnutie
dotácií v zmysle VZN mesta Stupava č.1/2005 a Dodatku č.2 k VZN
č.1/2005 takto:

URSUS historický šerm SČK,MSK I.a 11.-2x20 tis Sk=

15 tis.Sk
40 tis.Sk

Slovenský klub turistov -

20 tis.Sk

Slovenský zväz záhraskárov -

20 tis.Sk

Pohoda o.z. -

50 tis.Sk

ZO včelárov -

5 tis.Sk

Občianske združenie ELIAH Futbalový klub TATRAN Stupava Priatelia stolného tenisu Hádzanársky klub TATRAN Stupava Nevädza,ženský spevácky zbor -

20 tis.Sk
150 tis.Sk
20 tis.Sk
100 tis.Sk
60 tis.Sk.

Prevod dlhodobého hmotného majetku z evidencie majetku mesta do
správy rozpočtovej organizácie Materská škola Marcheg- gska ul.
vo výške 2 583 188,20 Sk.
Vyradenie dlhodobého hmotného majetku inv.č.52298 fotoprís- troj
Canon.

- 6 Vyradenie neupotrebiteľného majetku príspevkovej organizácie MsPTS
Stupava inv.č.23/93 - ŠKODA 70 6 ramenový nakladač formou

odpredaja alebo jeho likvidáciou v recyklačnom stredisku .
Uložilo prednostovi úradu vykonať opatrenia na mimosúdne

vysporiadanie majetku mesta (pozemky) vložené do a.s.Polygón
Stupava medzi Mestom Stupava a Polygón,a.s.v likvidácii.
Prednostovi úradu aktualizovať VZN č.1/2005 o predložené písomné
pripomienky poslancov.
MsZ

zvolilo:Členov

komisie

školstva,mládeže

a

športu

daľších

členov:Ing.Jaroslav Fišer,Wolkerova 24,Ing.Ľuboš Ivica,Gaštanová
9,Koloman

11,Jarmila

Katona,Kalinčiakova
Koreňová,Námestie

Veselá,Záhradná

22,Ivan

Kubovič,S.CHalup-

Slovenského

16,Mgr.Margita

povstania

ku

5,Lucia

Viciánová,Jesenského

28,

Malacky,Eva Slezáková,Železničná 3.

Členku komisie územného plánovania a výstavby - poslankyňu
RNDr.Darinu Nemcovú.
Člena komisie životného prostredia - Ing.Jána Cibuľu,Nová 26. Dňa
26.apríla
MsZ vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení s termínom plnenia
apríl 2007.Informáciu primátora mesta a riaditeľa ZŠ o možnosti
výstavby účelovej športovej haly v areáli ZŠ kpt.J.Nálepku v

Stupave s využitím grantu Ministerstva školstva SR.Zoznam objektov
nenapojených na kanalizáciu s možnosťou napojenia.Správu

nezávislého auditora o overení účtovej závierky Mesta Stupava k
31.decembru 2006. Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu Mesta

Stupava za rok 2006 s tým,že odporúča MsZ celoročné hospodárenie

Mesta Stupava za rok 2006 schváliť bez výhradfinformáciu primátora

mesta a zástupcu spoločnosti AMV Consulting k.s., Miletičova
44,Bratislava o transformácii príspevkovej organizácie MsPTS

Stupava.Informáciu konateľa spoločnosti Pro V.I.P.,s r.o.so sídlom
Bratislava,Šustekova 2 o možnosti výstavby ľadovej plochy na území
mesta.Informáciu primátora mesta o výsledkoch schvaľovania

podaných žiadostí o finančné prostriedky EU a daľšom postupe.

- 7 MsZ schválilo:Spolufinancovanie vo výške 6 mil.Sk v rámci výzvy
Ministerstva školstva SR "Materiálno-technický rozvoj v oblasti
školských areálov škôl so športovými triedami - infraštruktúra"
na projekt Školská športová hala Stupava. Rozbor hospodárenia
Mesta Stupava a rozpočtových organizácií zriadených
mestom,prispevkových organizácií VaK, Mestské kultúrne a
informačné centrum,MsPTS Stupava za rok 2006 bez

výhrad.Záverečný účet Mesta Stupava vo výške 7 363 791,80
Sk.Vysporiadanie straty príspevkovej organizácie VaK vo výške 4
669 375,03 Sk v zmysle § 24,ods.II. písm.c) zákona číslo

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Vysporiadanie straty príspevkovej
organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava vo

výške 583 687,09 Sk v zmysle § 24,ods.II.písm.c) zákona číslo
523/2004.
Odvod hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie MPTS
Stupava vo výške 8 8 07 0,9 6 Sk do rezervného fondu príspevkovej organizácie v zmysle článku 18,bod 4)"Zásad finančného
hospodárenia Mesta Stupava".Prenájom nebytového pries- torubývalá predajňa OPTIMAL Nitra,Hlavná č.9 0 o výmere 49,74 m2

Borisovi Kuznecovi,bytom CHrobáková 47,Bratislava, za účelom
predaja zmrzliny a prevádzky cukrárne dobu určitú 5 rokov so

špecifikáciou účelu bez akýchkoľvek finančných kompenzácií za
cenu 2000 Sk/m2/rok.
Odmeny primátorovi mesta za I.štvrťrok 2007 vo výške 50% podlá
predloženého návrhu a odmeny HK mesta za I.štvrťrok 2007 vo
výške 30% podľa predloženého návrhu.
Všetky

vyvolané

vzniknutých

pri

investície,ktoré
financovaní

sa

týkajú

projektov

z

prác

a

služieb

europských

štruk-

turálnych fondov alebo iných dotačných fondov nad 50 tis.
Sk podliehajú schváleniu MsZ.
MsZ uložilo prednostke úradu zapracovať zostatok finančných
prostriedkov z minulých rokov do finančných operácií rozpočtu

mesta na rok 2007 a financovať z nich kapitálové výdavky v roku
2

007.Vypracovať

návrh

objektov-nehnuteľností

postupu

na

riešenia

kanalizáciu

nenas

napojenia.Spracovať návrh úpravy stravnej jednotky pre

pojených
možnosťou

dôchodcov na finančnú čiastku 70 Sk so zapracovaním do rozpočtu
mesta.
MsZ zvolilo Zlaticu Obadalovú,bytom Marianska 24,Stupava za
členku komisie životného prostredia.
Dňa 21.máj a
MsZ schválilo:Realizáciu projektu s názvom "Modernizácia
centrálnej mestskej zóny Stupava-juh" podlá spracovanej
projektovej dokumentácie.
Spolufinancovanie projektu "Modernizácia centrálnej mestskej zóny
Stupava-juh" vo výške 5% oprávnených nákladov,t.j.
1 047 234,30 Sk vrátane DPH z vlastných zdrojov rozpočtu mesta.
Dňa 31.máj a

MsZ vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Rozbor
hospodárenia Mesta Stupava k 31.marcu 2 0 07.Rokovací poriadok
komisie školstva,mládeže a športu MsZ.Informáciu o transformácii
príspevkovej organizácie MPTS Stupava formou vytvorenia
spoločnosti s r.o..Informáciu o návrhu technickej štúdie diaľnice
D4 - nultý obchvat Bratislavy.Správu o činnosti MsP za apríl.
MsZ schválilo text Kroniky Mesta Stupava za rok 2005 podlá
predloženého návrhu.Odmenu kronikárke mesta Anastázii Lachkovičovej za rok 2005 vo výške 25 tis.Sk.Zvýšenie stravnej
jednotky pre dôchodcov na 7 0 Sk,že navýšenie stravnej jednotky
uhradí mesto.
MsZ uložilo: Prednostke úradu predložil: návrh na riešenie
svetelného signalizačného zariadenia a dopravného značenia pre
chodcov na ceste 1/2.Prednostke úradu predložiť správu o

postupnom riešení napájania objektov - nehnuteľností na mestskú

kanalizáciu.Preveriť skutkový stav funkčnosti čistiarne

odpadových vôd na ul.Jilemnického a vykonať nápravné opatrenia.
Dňa 28.júna

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení MsZ.

- 9 Informáciu
podárstva
Správu

o
na

HK

príprave
území

z

"Rámcovej

mesta

vykonanej

koncepcie

Stupava na
kontroly

odpadového

obdobie

hos-

rokov 2006-07.

hospodárenia

príspevkovej

organizácie MPTS Stupava za rok 2006 a za I.štvrťrok 2007 na
stredisku "autodoprava a verejné osvetlenie" so zameraním na
výdavky za údržbu verejného osvetlenia na stredisku "údržba
mesta a mestskej zelene" s pripomienkou.Správu MsP Stupava za
máj,jún.
MsZ schválilo:Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stupava
č.1/2007,ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z

rozpočtu Mesta Stupava.Plán kontrolnej činnosti HK na II.
polrok 2007.
Uložilo Prednostke úradu vypracovať "Program odpadového
hospodárstva Mesta Stupava na roky 2007-2010" v náväznosti na
schválený "Program odpadového hospodárstva Krajského úradu
Bratislava".
MsZ zvolilo Mgr.Zitu Kurovú,prednostku úradu,do Rady školy
Špeciálnej základnej školy Stupava od školského roku
2007/20008.
Dňa 6.septembra
MsZ

vzalo

na

vedomie:

Vyhosnotenie

prijatých

uznesení

MsZ.

Rozbor hospodárenia VaK za I.polrok 2007,tiež MsKIC k 30. júnu
a

MPTS

za

rozpočtových

I.polrok.Rozbor
organizácií

mesta

hospodárenia
za

Mesta

I.polrok

Stupava,

2007.Informáciu

Ing.Tomáša Sterna,zástupcu neziskovej organizácie JEWROPE,
o projekte rekonštrukcie židovskej "Synagógy".Správu o činnosti
MsP Stupava za júl a august.
Schválilo zmeny rozpočtu:VaK,MPTS a zmeny rozpočtu Mesta
Stupava k 1.septembru podlá predloženého návrhu.
Prenájom pozemku pare.č.719/3 o výmere 62 m2 v k.ú.Stupava,

zapísaný na liste vlastníctva č.2783 na dobu 20 rokov,MVDr.

Robertovi Kazarkovi,Jilemnického 1622/12 Stupava,za účelom výkonu
veterinárnej činnosti.Odmenu primátorovi mesta za II. štvrťrok
2007 vo výške 50% a odmenu HK za II.štvrťrok vo výške 3 0%.

MsZ uložilo HK preveriť vecné,právne a finančné plnenie zmlúv na
dovoz štrkových a zemných vrstiev na rekultiváciu

- 10 skládky odpadov Stupava Žabáreň,ktoré uzatvoril riaditel MsPTS.
MsZ odporučilo primátorovi mesta rokovať o odpredaji pozemku do

výšky odporučenej ceny MsZ v Stupave s vlastníkom nehnutelnosti

pos "synagógou" a prilahlého pozemku p.č.359/1 o výmere 1070 m2-

vedeného na liste vlastníctva č.3720 ako zastavené plochy a
nádvoria,Adriánom Karkušom,bytom Osadná 9,Bratislava.
MsZ

súhlasilo

s

uzatvorením

zmluvy

o

budúcej

zmluve

so

spoločnosťou Green City,s r.o.,Rovná 50 Stupava na odpredaj
pozemku

pod

objektom

bývalej

reštaurácie

Karkul-

ka

pare.č.193/33 a prislúchajúcej časti pozemku pare.č. 193/34
za cenu 3000 Sk/m2 za podmienky preukázania vlastníckych
práv

k

nehnutelnosti

listom

vlastníctva

po

právoplatnom

dedičskom konaní na predmetnú nehnuteľnosť.
Dňa 8.októbra

MsZ schválilo odpredaj nehnutelnosti vo vlastníctve Mesta
Stupava zapísanej na liste vlastníctva č.2783 v k.ú. Stupava,za
kúpnu cenu 3000 Sk/m2,v prospech spoločnosti Green City,s

r.o.Rovná 5 0 Stupava,za podmienok stanovených v predloženej
kúpnej zmluve.
Dňa 11.októbra
MsZ vzalo na vedomie:Stanovisko Krajského stavebného úradu v
Bratislave zo dňa 31.júla 2007 - zmeny Územného plánu mesta
Stupava-návrh,apríl 2007.Vyhodnotenie uznesení prijatých
MsZ.Správu z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov a ich príčin zistených pri výkone kontroly
na ZŠ kpt.J.Nálepku vykonanej v čase od 12.septembra do
31.októbra 2006.Správu o postupnom napájaní objektov
nehnutelnosti na mestskú kanalizáciu. Správu o činnosti MsP za
september.Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia
č.3813-zo dňa 3.septembra
2007-

integrované povolenie,ktorým sa povoľuje

vykonávanie činnosti v prevádzke:Stupava - Žabáreň,skládka
odpadov do 31.decembra 2 0 08.

- 11 MsZ schvaľuje:Územnoplánovaciu dokumentáciu Zmeny územného
plánu mesta Stupava-Návrh,apríl 2007.Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Stupava č.2/2007,ktorým sa vyhlasuje záväzná

časť územného plánu mesta Stupava v znení schválených zmien v
bode B/l tohto uznesenia.Názvoslov- nú komisiu v
zložení:Mgr.Zita Kurová,RNDr.Darina Nemco- vá,Ing.Peter
Mazúr,MVDr.Róbert Kazarka,Ľubomír Illiť, Mária

Mihalovičová,Branislav Ondruš,Milan Greguš,Pavel

Slezák.Zámenou pozemkov na Novom cintoríne.Predĺženie nájmu

postúpenia výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Stupava-Poľovníckemu združeniu Stupava -

Mást na dobu od 1.januára 20 0 8 do 31.decembra 2017,za cenu
7 40/Sk/rok,určenú podľa zákona NR SR č.99/1993 Z.z. v znení

neskorších predpisov.Vyradenie bytu č.6 na Kalvárskej ul.č.5

z bytového fondu. Odmenu primátorovi mesta za III.štvrťrok vo
výške 50% a odmenu HK za III.štvrťrok vo výške 30%.Na

uplatnenie záložného práva nehnuteľnosť - budova Mestského

kultúrneho a informačného centra v Stupave,Agátová ul.č.1097,
pare.č.2 95/1 k.ú.Stupava.

MsZ zvolilo: za členku Komisie MsZ pre školstvo,mládež a šport
Danu Lučivjanskú,učiteľku na MŠ Marchéggská ul.v Stupave.

MsZ poveruje: ukladá primátorovi zabezpečiť u spracovateľa
dokumentáciu "Zmeny územného plánu mesta Stupava - návrh,apríl
2007" v troch originálnych vyhotoveniach v rozsahu a obsahu
potrebnom pre uloženie dokumentácie,ktorá bude následne opatrená
schvaľovacou doložkou v zmysle §

2 8 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.Uložilo primátorovi uloženie dokumentácie a
zverejniť jej záväzné časti v znení schválených zmien.
Dňa 8.novembra
MsZ vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Informáciu o podujatí Slávnosti kapusty - Deň zelá 2007.

- 12 Návrh VZN mesta Stupava č.5/2007 o dani z nehnutelnosti
s pripomienkami.Návrh VZN mesta Stupava 6/2007 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Stupava s pripomienkami.Správu o činnosti MsP. MsZ
schválilo: VZN mesta Stupava o miestnych daniach s pripomienkami
.VZN o umiestňovaní informačných,reklamných a propagačných

zariadení na území mesta Stupava s pripomienkami . Zakladateľskú

listinu o založení spoločnosti s r.o„ Technické služby Stupava,s
r.o.s pripomienkami.Dozornú radu spoločnosti Technické služby
(TS) Stupava,s r.o. v zložení:MVDr.Róbert Kazarka,Ing.Jozef
Ukropec,Ing.Peter Mazúr.Odňatie správy majetku príspevkovej
organizácii mesta Stupava MKIC v Stupave - budovy.Nájomné za
zastavaný pozemok stavbou veterinárnej ambulancie MVDr.R.Kazarku
vo výške 5 Sk/m2/rok s každoročnou valorizáciou.
Dňa 29.novembra

MsZ vzalo

na vedomie: Vyhodnotenie uznesení

MsZ-november.

Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a rozpočtových organizácií

za III.štvrťrok a očakávanú skutočnosť k 31.decembru. Návrh
rozpočtu

VaK,MsKIC,MPTS

Stupava

na

roky

2008

-

2010.

Informáciu o postupnosti prác pri založení obchodnej spoločnosti Technické Služby Stupava s r.o..Návrh rozpočtu mesta
a rozpočtových organizácií zriadených mestom na roky
2008-

2010.Správu o činnosti MsP za november.

Dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č.1/2007,ktorýmsa určuje

postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava vo výške
765 tis.Sk:
ZO SZPB
Záhradkárska osada Zlatá hora

10 tis Sk
0

Katolícka jednota

15 tis,Sk

Stupavská Nevädza

50 tis.Sk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

50 tis.Sk

SČK,skupina I.

20 tis.Sk

ŠK Karate Dojo

20 tis.Sk

SČK,skupina II.

20 tis.Sk

Stolnotenisový klub PST

20 tis.SI

Eliah

20 tis.Sk

URSUS

20 tis.Sk

- 14 Komisie MsZ:

Kpmisie MsZ

Na riadnom zasadnutí MsZ Stupava poslanci zvolili za zástupcu primátora
a štvrtého člena mestskej rady mesta Ing.Ľubomíra Žiaka.
Za členov komisie finančnej(predseda Ing.J.Ukropec) z
poslancov:Ing.P.Mazúra a odborníkov-obyvatelov mesta:
F.Sobolíka,J.Valachoviča, P.Kalivodu,M.Škrovana.

Za členov komisie majetkovej (predseda F.Lachkovič) z
poslancov:J.Hornovú,Ing.P.Mazúra a odborníkov-obyvatelov
mesta:JUDr.E.Geisseho,M.Baloga,B.Beleša,J.Valachoviča,P.Kalivodu,Mgr.P.Novisedláka,P.Valoviča,P.Kubíčka.

Za členov komisie dopravnej a miestnych komunikácií (predseda

PaeDr.M.Gramblička) z radov poslancov:J.Borá- ka,G.Beleša a odborníkovobyvytelov mesta:MUDr.V.Erdélyiho,Ing.P.Nagya,F.Matulníka,T.Fišera,J.Onduška,Ing.E.Bauera,P.Mikuša.J.Vícenu,Ing.A.Osvalda.
Za členov komisie územného plánovania a výstavby(predseda M.Foltín) z
poslancov:odborníkov-obyvatelov mesta:Ing.J.
Sandanusa,Ing.M.Franzovú,K.Janatu.Ing.J.Blažeka,Ing.arch.
M.Hučka,Ing.V.Kluvánka.

Za členov komisie životného prostredia(predseda Ing.L.
Žiak) z poslancov:A.Foltínovú a odborníkov-obyvatelov
mesta:D.Trepáčovú,P.Kubíčka,F.Obadala,P.Krála.

Za členov komisie sociálnych vecí,zdravotníctva a verejného poriadku
(predseda MVDr.R.Kazarka)z poslancov:RNDr.D.
Nemcovú,A.Foltínovú a odborníkov - obyvateľov mesta:P.Huka,
R.Hornovú,L.Novákovú,P.Slezáka,G.Slezákovú,A.Darášovú,J.
Valovičovú,Mgr.I.Mračkovú.

Za členov komisie podnikateľských činností (predseda G.
Beleš) z poslancov:J.Hornovú a odborníkov-obyvatelov mesta:
R.Hornovú,M.Píra,J.Jakšovú,M.Mózu.
Za členov komisie školstva,mládeže a športu (predseda B.On- druš) z
poslancov: J.Borák a z odborníkov - obyvytelov mesta:D.Lučivj

anskú,J.Fišera,Ing.Ĺ.Ivicu,K.Katonu,I.Ku-

boviča,J.Koreňovú,L.Veselú,Mgr.M.Viciánovú,E.Slezákovú.
Členovia MsR:Ing.Jozef Ukropec - Smer,MVDr.Róbert Kazarka- MsR SDKÚ-

SD,František Lachkovič - NEKA.

- 15 Výstavba v Stupave.

Výstavba

Na referáte sociálnych vecí,oddelení výstavby a životného
prostredia uviedol primátor mesta,informoval o pripravova- nej
výstavbe nových nájomných bytov (sociálvych).Financovanie
projektu sa bude riešiť: formou príspevku od štátneho fondu
rozvoja bývania a prostredníctvom Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoj a.Možná lokalita pre výstavbu je
Žabáreň.Vedúci oddelenia informoval o vydaných územných
rozhodnutiach na projekty:ulica Jilemnického - investor BAU
development Bratislava - výstavba bytových domov.90 bytov3 bytové domy.Kremenica-sever-smerom na strelnicu-Ing.Davídek,D.P.M.Slovakia s r.o.Bratislava-Výstavba 9 rodinných
domov.Obytný súbor ZIPAVA-investor ZIPP Bratislava-bývalé výrobné
priestory ZIPP-224 bytov,4 bytové domy a 2 polyfun- kčné prízemné
domy.Ulica Jilemnického-lokalita Zahrádky - HM REAL -Ing.Hana
Mindáková.Rekonštrukcia objektu AVANA na ulici Hlavná - 4 bytové
jednotky + priestory na podnikanie. LUBOCONS ulica Nová výstavba novej výrobnej haly.
Ďalej informoval poslancov o pripravovaných investičných
zámeroch:UŠ bývalá píla ŠL na ulici Vajanského.Investor RETEP s
r.o.Bratislava - výstavba bytových domov.Bytový dom ulica
Štúrova investor IMUNA Bratislava.Výstavba 9 RD ulica
Moyzesova.12 RD ulica Štúrova - investor HM REAL-Ing. Hana
Mindáková.4 RD - investor Tomek.3 RD ulica Štúrova - investor
rodina Maderová.LOkalita Dielové - investor MANDI INVESTIng.Ivan Sirôtka.Výstavba rodinných domov v lokalite ulíc
M.Benku,vinohradská,Marianska.Dúbravy-ulica Malacká - medzi
borníkom a hospodárskym dvorom Škrábalky - výstavba rodinných
domov - investor BOSS,s r.o.Bratislava.Milan Bar- caj presun
prevádzky zberných druhotných surovín z ulice Železničná na
Devínsku cestu.Stupava - Západ - lokalita nad ulicou
Jilemnického,investor ATYP INTERIÉR Bratislava.Výstavba bytových
a rodinných domov a polyfunkčného centra. ANANA - rekonštrukcia
výrobných priestorov ulica Bezručova. Poslanci žiadali,aby sa
pri vydávaní územného rozhodnutia dodržiavali regulatívy
vyplývajúce zo schváleného územného plánu.Treba sledovať
zaťaženie miestnych komunikácií-prís-

- 16 tupových
vestormi

ciest

a

na

budúce

zabezpečiť

staveniská.Treba

dohlad

zo

strany

diskutovať

mesta

nad

s

in-

dodržaním

podmienok územného rozhodnutia.
Mesto podalo žiadosti.

Žiadosti

Primátor mesta informoval poslancov o podaných žiadostiach mesta o
nenávratné finančné prostriedky na realizáciu nasledovných projektových
zámerov:rekonštrukcia kotolne v základnej škole príspevok v objeme 2
mil.Sk podaná na Krajský školský úrad,rekonštrukcia praniera v objeme
260 tis.Sk podaná na Ministerstvo kultúry SR,výmena okien na zdravotnom
stredisku v objeme 300 tis.Sk podaná na Ministerstvo financií SR.MsKIC
podalo žiadosti v rámci Grantového programu ministerstva kultúry na
kofinancovanie doplnenia knižničného fondu (60 tis.Sk) a na podujatie
Slávností kapusty-festi- valu Susedia - susedom vo výške 130 tis.Sk.O
poskytnutí príspevku rozhodujú odborné komisie,súčasťou podmienok je aj
kofinancovanie zo strany žiadateľa v rozsahu od 20 do 50%.
Daň z nehnutelnosti.

Daň

Daňové priznanie na rok 2007 podávajú len tí daňovníci,u ktorých v roku
2006 vznikla daňová povinnosť alebo nastala zmena-nadobudli

nehnuteľnosť.Daňovník,ktorému uplynie lehota oslobodenia od dane z
bytov podlá neskorších predpisov
k 1.januáru budúceho roka,už nemá poninnosť zo zákona podávať daňové
priznanie.Správca dane mu v lehote do 15.mája 2007 vyrubí daň z

bytov.Termín na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností je do
31.januára.Toto sa podáva podlá stavu k 1.januáru 2007.Správca dane
vyrubí daň platným výmerom do 15.mája.Daň je splatná naraz do 31.mája
ak nepresiahne u fyzickej osoby 500 Sk a u právnickej 5000 Sk.Vyššiu
daň možno zaplatiť v štyroch splátkach do 30.novembra 2007.
Prednostka MsO

Prednostka

Prednostka MsÚ v Stupave bola vzatá na pracovnú pozíciu na základe
výberového konania zo siedmych uchádzačov.Mgr.
Zita Kurová pochádza zo Studienky,kde do decembra roku 20 06

- 17 pôsobila vo funkcii starostky obce.Svoju kariéru začínala ako

právnička v bývalej Cementárni Rohožník a potom v podniku Priemstav
Malacky.Potom pracovala na Okresnom úrade v Malackách vo funkcii
vedúcej Živnostenského úradu.Bohaté skúsenosti z praktickej činnosti

samosprávy chcela využiť v novej pozícii-prednostky MsÚ.Na otázku:" S
akými predstavami a predsavzatiami chcete vykonávať funkciu?"-

povedala, že občania by na MsÚ mali vybaviť všetko a kedykoľvek,nepáči
sa jej,že MsÚ je napr.cez obedňajčiu prestávku zamknutý, ale to je

všetko otázka zastupitelnosti a organizácie ú- radu.Všetko je to o
luäoch a o systéme.Hladala riešenia,ktoré postupne chcela zaviesť do
praktickej činnosti úradu.
Ďalšie projekty.

Projekty

Na rokovaní MsZ primátor Ing.Beleš informoval poslancov o
pripravovaných projektoch,ktorými mesto reaguje na aktuálne
výzvy.Mesto reagovalo na možnosť podať žiadosť na financovanie

prípravy projektu.Nórsky finančný mechanizmus je pripravený podporiť
projektovú prípravu rozsiahlejších projektových zámerov.Určený je

obciam a neziskovým organizáciám. Má stanovené priority,medzi ne patrí
aj rozvoj sociálnych služieb.Primátor poslancom predstavil zámer
rekonštrukcie a rozšírenia jestvujúceho zdravotného strediska.Projekt
je zameraný na vybudovanie pre denný stacionár určený seniorom,
priestorov pre materské centrum a vybudovanie priestorov pre
ambulancie a odborné pracoviská.Pri rekonštrukcii ide o výmenu
zastaralých sietí- kúrenie,voda,elektrika,požiarna ochrana, ale aj o
výmenu okien a dverí.Uvažuje sa aj o alternatívnom prepojení
vykurovania zdravotného strediska a MŠ na Ružovej ulici.Predpokladaný
náklad na realizáciu projektu je 30 mil.iónov Sk.V tejto etape pôjde
len o podporu financovania projektovej prípravy,mechanizmus však
predpokladá,že úspešné projekty bude v budúcnosti podporené aj pri ich
realizácii .Prispevok z Nórskeho finančného mechanizmu je v obidvoch
prípadoch až do výšky 95% oprávnených nákladov.
Ďalšia žiadosť bude podaná na Environmentálny fond.Z toho fondu sa
môže mesto uchádzať o finančné prostriedky v objeme

10 mil.Sk.Mesto podáva žiadosť na financovanie vybudovania

- 18 kanalizácie v Máste - ulica Záhumenská,Dolná,Bottova a výstavbu
výtlačnej stanice na ulicu Záhumenskú.Schválená bola momentálne
projektová dokumentácia na rekonštrukciu ČOV - zvýšenie

kapacity čistiarne na 18 ooo ekvivalentov. V prípade,že
financovanie projektov bude financované, tieto sa budú
realizoval: v roku 2008.
Obnovené Námestie svätej Trojice.

Obnovené nám.

Názov projektu:Regenerácia centrálneho verejného priestoru Mesta
Stupava.Projekt je spolufinancovaný EU zo štruklár- fondu ERDF.Výška
finančného príspevku z ERDF:33 784 851 ,81 Sk.Termín zahájenia realizácie:
15.august 2006.Termín ukončenia realizácie: 30.júna 2008.Stavebník:Mesto
Stupava,ulica Hlavná 1/24.Projektant: SB PARTNERS,Ing.arch.Karol Balaš
Vlčkova 10,811 04 Bratislava,Ing.arch.Eva Balašová,Vlčkova 10, Ing.Ján
Tomko,Lamačská cesta 8,817 16 Bratislava.Zhotovitel: SWIETELSKY

SLOVAKIA,spoločnosť s r.o.Malinová 2/B Bratislava. Stavby vedúci:
Ing.Ladislav Seják.Stavebný dozor: Ing.Dušan Pavlík.Stavebné povolenie:
SÚ/647/2005/Pa zo dňa 1.augusta 2005.27.mája sme oslavovali otvorenie
Námestia svätej Trojice.
Otvorenie Námestia svätej Trojice sa stáva atraktívnym
miestom Stupavy.Súčasťou námestia sú aj solitéry - kríže pri

kostole,Svätá Trojica,stĺp hanby.Najvýraznejším objektom je pomník
obetiam 1.svetovej vojny.Bol postavený z iniciatívy stupavského
Okrášlovacieho spolku.Napriek všetkému môžeme byť hrdí,že
pomník,ktorý nám zanechali predchádzajúce generácie sme dokázali
zachovať a obnoviť pre nás a generácie budúce.Reštaurátorské práce
boli financované z rozpočtu mesta Stupava.Jeseň a sviatok pamiatky
na zosnulých je dobrou priležitosťou,aby sme po tolkých rokoch

venovali a začali venovať pozornosť aj pomníku,ktorý nám pripomína

obete,v histórii ľudstva prvej kataklizmy,vojny,ktorá zmenila mapu
sveta a skoncovala s monarchiou a otvorila cestu k demokracii.
Napriek tomu,že pomník stojí na čestnom mieste,bol dlhé
roky zaznávaný,hoci aj ako tak opravený,nebol práve práve tým
miestom,ktoré si zaslúžilo úctu.Najprv z rôznych ideologických
dôvodov

a

podnapitých

v

súčasnosti
hostí

sa

neialekého

stal

miestom

-

hostinca.Miesto

pivových pohárov a venčenia psov.Konečne,že otco-

posedom

pre

odkladania
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tvrdým opatreniam,aby toto miesto bolo pod ochranou mesta.Je to
miesto,kde stojí pomník s tabulami a na nich sú napísané mená
našich predkov.CHráňme si toto miesto.Obrad požehnania vykonal a
po veľmi dôstojných príhovoroch primátora mesta Ing.J.Beleša a
stupavského dekana vdp.Felixa Mikulu,stupavský kňaz pomník

posvätil.Dôstojný rámec podujatia zvýraznila asistencia Čestnej
stráže Ozbrojených síl SR a Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR Bratislava - uskutočnili tiež čestnú salvu.Na pomníku je 104
mien a priezvisk, skoro z každej starousadlíckej rodiny je tam
niekto, kto padol,kto zomrel.CHráňme si toto miesto,tak ako

chránime cintorín,hroby našich najbližších.Jedine tak bude mať

účinok nielen vojenská ceremónia,ale aj požehnanie tohto miesta.
Pri príležitosti otvorenia obnoveného Námestia svätej Trojice sa
slávnosti zúčastnil velký počet obyvateľov.Stáli okolo pomníka
padlých a i sedeli na umiestnených nových lavičkách na

námestí.Stupavčania boli v duchu pyšní na svoj kostol,ktorý má nový
krov,novú strechu a medené plechy a ríny,nové schody do
kostola.Mnohí obyvatelia sa pochvalne vyjadrovali,že práce sú veľmi
pekne urobené,že si budú musieť zvyknúť na priestor, ktorý sa

námestím otvoril.Dlažba je poskladaná z malých kociek. Projekt
riešil námestie tak,že okrem prejazdu po komunikácii z Hlavnej ulice
smerom ku kruhovému objazdu budú všetky ostatné plochy námestia
slúžiť pre peších.Osadená značka "pešia zóna" je tu umiestnená

preto,že hovorí o tom,že prechádzať môžu vozidlá do 3,5 tony,ale na

tomto úseku nemôžu zastaviť.Aby sa zabránilo parkovaniu vozidiel na
námestí boli podľa projektu osadené stĺpiky po ľavej strane vozovky

a od ulice Slovenskej.Žiadala by sa väčšia disciplinovanosť vodičov.
Postup realizácie projektov.
Projekt Výstavba technickej infraštruktúry v rekreačnej zóne mesta
Stupava je v štádiu dokončovania budovania chodníkov a terénnych
úprav po výstavbe kanalizačného zberača.V časti budovania

kanalizácie sa dokončuje realizácia domových prípojok na trase A7
(Nová ulica).Trasa A6 vedúca parkom bola za

- 20 ústená do prečerpávajúcej šachty.Ukončenie stavby bolo podlá

projektu plánované do 31.decembra 2007,vzhľadom na dobrý postup
priebeh a postup prác sa termín realizácie skrátil.Kolaudácia bola
na koniec septembra.Až po nej boli vyzvaní na pripojenie domov na
novovybudovanú kanalizáciu.Projekt Regenerácia centrálneho verejného
priestoru mesta Stupava prešla do druhej etapy realizácie.Práce boli
sústredené na Hlavnej ulici. Na strane od Tatra banky po ulicu
Mlynskú bola vybudovaná SažSová kanalizácia a následne úprava
chodníkov na úroveň položenia betónového podložia.Na opačnej strane
komunikácie prebiehali stavebné práce na chodníkoch a verejných
plochách, po -výstavbe dažáovej kanalizácie sa pristúpilo k úprave
spodnej česti chodníkov od vinárne až po "Vyhnálkovú uličku".Obnovili sa fasády domov a postupne prichádzalo k výmene strešnej
krytiny.Položenie dlažby bude nasledovať až po uložení kabeláže pre
verejné osvetlenie do zeme.Ukončenie projektu je plánované do 3
0.máj a 200 8.
V rámci opráv majetku mesta prebehla oprava hospodárskej časti
materskej školy na ulici Marcheggská.Na budove bolo nutné stabilizovať strechu,spevniť konštrukciu krovu a vymeniť strešnú

krytinu.Súčasťou rekonštrukcie bola výmena okien a oprava fasády

budovy.V budove starej ZŠ uskutočnila sa oprava kotolne, na ktorú
mesto získalo dotáciu vo výške 1,8 mil.Sk,spolufinan- covanie mesta
je vo výške 200 tis.Sk,práce boli ukončené do začiatku vykurovacieho
obdobia.Tiež prebehla úprava rekonštrukcia sociálnych zariadení do
začiatku školského roka.

30.júla začali s úpravou chodníka,ohrady na Domove ď'chodcov.
V kaštieli pracovali na fasádach,v kuchyni.V júli personál kuchyne
DD varil do polovičky augusta v školskej jedálni ZŠ. Uskutočnilo sa

preloženie a obnova oplotenia kaštieľa,urobili sa výkopové práce pre
kabelizáciu NN do zeme a príprava kabeláže pre verejné
osvetlenie.Súčasťou projektu je i rozšírenie telesa chodníka,preto
prišlo k posunu oplotenia.CHodník bol rozšírený od námestia
sv.Trojice po bočný vchod do parku - pri potoku.Bola odstránená
neúčelná prístavba k budove MsÚ. Projekt Výstavba a napojenie
Stupavskej cyklistickej cesty
na Moravskú cyklickú cestu začal v auguste odovzdaním stave-
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dodávateľovi

stavby

-

Vodohospodárske

stavby

a.s..Firma

vykonáva všetky prípravné práce pre začatie stavby.Mesto Stupava
vybavilo povolenie na výrub stromov nachádzajúcich sa na budúcej
stavby cyklotrasy.Tá povedie od Hlavnej ulice po trase - Zemanská
ulica-Agátová-Kúpelná-Dlhá-Mierová-po
diaľničný

viadukt

až

po

železničné

Železničnej

priecestie

ulici
pri

kasárňach,kde sa napojí na Moravskú cyklistickú cestu.

a

cez

bývalých

Hotel Pošta.

Hotel

Stupavskú verejnosť začiatkom roku pobúril drastický spôsob,akým investor zbúral stavbu bývalej stupavskej pošty. Pôvodný
zámer zachovať priečelie budovy v pôvodnej architektonickej
podobe sa zosypal ako domček z kariet.Zámer - vychádzal zo

stanoviska stavebného úradu v Stupave aj odporúčania stavebnej
komisie pri MsZ v Stupave.Napokom rozhodol statik a jeho
posudok,ktorý investor akceptoval.Stupava tak prišla o poslednú
secesnú budovu.Na to veľmi ostro reagovali občania a najmä Club
Abbellimento.Situáciou sa zaoberalo aj Ms^tjré žiagalo dôsledný
postup mestského
r

a stavebného uradu.Do hry vstúpila aj stavebná komisia a určila
svojich zástupcov M,Foltína,Ing.V.Kluvánka a Ing. M.Hučku,aby
zastupovali mesto pri rokovaniach s investorom. Išlo o
požiadavku,aby bol predložrný nový projekt stavby
hotela.Projekt mal rešpektovať pôvodný vzhľad budovy. Na

základe diskusie obidve strany konštatovali,že postaviť repliku
pôvodnej budovy je tým najhorším riešením a dohodli sa,že
budova hotela by svojim štýlom,použitým stavebným materiálom a
celkovým dispozičným riešením mala udávať tón celej tejto
ulice.Išlo by o úplne novú kvalitu architektúry a tiež riešenia
obchodných priestorov, ktoré táto stupavská "obchodná"
potrebuje.Zároveň sa dohodli aj na otvorení dvora,čím sa
vytvoria parkovacie plochy pre hotelových hostí a tiež na
prepojení Hlavnej a Marianskej ulice.Hotel bude mať tri
poschodia.Jednoducho v Stupave bude pekný mestský
hotel.Prizemie bude slúžiť pre kaviareň a reštauráciu.Zujímavý
bude vchod do budovy .
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Súkromné
investície
Roku 2007 naše mesto prežíva najväčší stavebný rozmach vo svojej
histórii.Ani v kronikách sa nepíše,že by na tomto území v tak
krátkom čase budovalo v takom rozsahu obrovskom. Zo strany
samosprávy sa realizujú mnohomiliónové projekty revitalizácie
centrálnej zóny,ktoré majú byť; ukončené v priebehu roku 20 0 8.
Stupava sa mení. O tom, že Stupava je velmi atraktívnym a
lukratívnym miestom svedčia aj miliónové investície súkromného
sektora najmä do výstavby bytových domov a lokalít so zástavbou rodinných domov.Podielajú sa na novej podoby mesta,ktoré sa dynamicky
rozrastá do šírky i do krásy.Zároveň však prináša
i velké nároky na budovania verejnej infraštruktúry,budovanie

občianskej vybavenosti,pretože s obrovským rastom počtu bytov a

rodinných domov súvisí i rast obyvateľstva s ich nárokmi na obchodnú
sieť,školy,materské školy, zdravotnícke služby,ale aj na vývoz

odpadu,čistenie komunikácií , verejné osvetlenie a pod. o doprave

ani nehovorím. Podlá slov vedúceho odboru výstavby L.Illiťa ide o
časový horizont do konca roku 2010.

Lokalita Na aleji sa nachádza na Kolónii a už jestvujúca
komunikácia,ktorú spolu s obchodníkmi vybudoval investor Drevokon s
r.o. je kolmá na ulicu Mierová.Realizuj e sa tu výstavba 7 2
rodinných domov.Pravá časť tejto lokality je tiež určená na výstavbu
12 rodinných domov.V lokalite Zadná bude stáť 26 rodinných

domov.Jedným z najväčších stavenís je areál bývalej Zipky,tu sa už
budujú bytové domy,v prvej etape sa ráta s 226 bytovými jednotkami,
v druhej etape pô^de o 50 bytov.V tejto lokalite plánuje mesto
postaviť bytový dom so sociálnymi bytmi.Ďalším významným staveniskom
sa stáva areál bývalej stupavskej cementárne,kde je pripravená
výstavba 5 bytových domov. Investorom je spoločnosť REDING a bude tu
9 8 bytových jednotiek.Aj areál bývalej píly (pri Železničnej ulici)
sa postupne zmení,v prvej etape sa plánuje s výstavbou 32 bytových
jednotiek.Expanzia výstavby sa šíri skutočne všetkými smermi.V
lokalite Jilemnického ulica sa pri-

- 23 pravúje výstavba 3 bytových domov s 9 0 bytovými jednotkami.
Investoron je spoločnosť Baubild s r.o..Výstavba sa uberá ešte
Šalej a v lokalite Záhradky smerom na Zohor,vedia komunikácie
bude stáť 5 bytových domov z toho jeden bude po- lyfunkčný a

jeden ako garážový dom.Investorom je spoločnosť HM real.Smerom
ku kaplnka svätej Barbory sa pripravuje výstavba 2 6 rodinných
domov a 6 bytových domov.Investorom je spoločnosť ATYP
Interier.Na Malackej ceste je stavenisko v lokalite Dúbravy juh,tu sa ráta s výstavbou 60 rodinných domov.Za novým
cintorínom v lokalite Noviny sa realizuje výstavba 15 rodinných
domov.Lokalita je v územnom pláne určená na výstavbu rodinných
domov,predpokladá sa,že ich tu bude cca 200.V lokalite
Dielové,Kremenica,Lochy sa predpokladá rozsiahla výstateba
rodinných domov v jej prvej časti pôjde o 503 rodinných

domov.Investorom je spoločnosť Mandi Invest.V druhej časti
lokality (Dielové) investor FX trade v prvej etape plánuje
výstavbu 2 8 rodinných domov. V lokalite Kremenica - sever
investor DTA s r.o.plánu j e výstavbu 15 rodinných
domov.Stavebný ruch neobíde ani Mást.V lokalite Devínska cesta
investor urbárska spoločnosť Mást plánuje v I.etape výstavbu 8
rodinných domov a v časti spodná Záhumenská cesta chce 2 0

rodinných domov postaviť spoločnosť HM real.Dobudovaná bude aj
ulica Moyzesova (za vojenskou bytovkou) kde bude stáť dalších
14 rodinných domov.V lokalite - ulica Štúrova pribudne 12 rodinných domov.
Prvá samospráva vlastníkov bytov Stupava,Hlavná 999,
dokázala Stupave,že sa dá rekonštruovať aj fasáda bytovky.
Pritom nešlo len o zateplenie,ale v bytovke boli komplet
vymenené jadrá-staré a pomaly dosluhujúce rozvody vody a
kanalizácie.48 domácností sa dokázalo zorganizovať a všetko
prebehlo hladko.Rekonštrukciou sa zvýšili hodnota budovy a
každého bytu.Návratnosť bude zrejmá,pretože zateplenie, výmena
okien maximálne prospieva k úspore na vykurovaní. Obyvatelia
bytového domu si vzali spoločne úver.Niečo mali našetrené z

geofondu,čo svedčí o tom,že spoločenstvo dobre hospodári a má
predstavu,čo všetko chce urobiť v prospech svojich šlenov.
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Vodárne a kanalizácie mesta Stupava.
Oznámili,že na základe Rozhodnutia č.0083/2007/V,zo dňa 21.

decembra 2006,ktoré vydal "Úrad pre reguláciu sieťových odvetví",
v zmysle zákona č.276/2001 z.z.a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č.658/2004 z.z.a v súlade s výnosom úradu

č.3/2006,ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za
výrobu,distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,pre
regulovaný subjekt Vodárne a kanalizácie mesta Stupava na obdobie
od 1.januára 2007 do 31.decembra
2

007-

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
(ide o čiastkový vodovod v Stupave na ulici Budovateľskej,Bezručovej
a Zdravotníckej) pre všetkých odberateľov =19,81 Sk/m3 - pevná cena

za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v meste
Stupava pre všetkých producentov = 18,09 Sk/m3.Uvedené ceny sú bez
DPH. Transformácia MsPTS.

MsPTS

Na zasadnutí MsZ 31.mája poslanci prerokovali návrh postupu postupu
transformácie príspevkovej organizácie MsPTS Stupava z pohľadu
platnej legislatívy (dane z pridanej hodnoty a pod.) na iný právny
subjekt so 100% účasťou Mesta Stupava.Navrhnuté obchodné meno

spoločnosti je SAPO Stupava,s r.o.K tomuto problému boli právnickou

kanceláriou vypracované materiály na zriadenie obchodnej spoločnosti.

Jedná sa o zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s

r.o.,rokovací poriadok dozornej rady spoločnosti,zmluva o výkone
funkcie člena dozornej rady,zmluva o výkone funkcie konateľa

spoločnosti.Navrhnutá je päťčlenná dozorná rada z poslancov.Na návrh
poslancov z ekonomických dôvodov sa má transformácia uskutočniť až k
1.januáru 2008.V programe odpadového hospodárstva SR je skládka v
Stupave zaradená ako skládka v určenom režime,pritom sa v predmete
podnikania uvažuje s podnikaním v oblasti nakladania s odpadom.
RIADITEŽ MsPTS J.Miština poslancov informoval,že podal žiadosť na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia na vydanie integrovaného
povolenia na prevádzkovanie skládky odpadov Žabáreň.MsPTS ako
príspevková organizácia ostane aj po vzni-

- 25 ku tejto spoločnosti a bude vykonávať činnosti vyplývajú-ce z upravenej
zriadovacej listiny.
11.novembra

pricválal

do

Stupavy

Martin

na

bielom

koni.Snehová pokrývka bola mokrá a ťažká a udržala sa pomerne
dlho.Technuku na zimnú údržbu mali MsPTS pripravenú.
Používali sa traktory,zapli na ne pluhy.Na posyp chodníkov a ciest mali
propravené 10 ton posypového materiálu - soli a kamennej dreviny.Tiež
použili zásoby z minulého roku.Po prvý raz technické služby čistili aj
námestie pred kostolom a chodníky na Hlavnej ulici,ktoré sú vykladané
keramickou Na ich údržbu používali len snehovú kefu.
dlažbou.
Č_J.nnosť spoločenských organizácií.
Katolícka jednota Slovenska,pobočka Stupava.

Spoloč.organ.
Katol.jednota

Pobočka KJ sa obrátila na občanov,ktorí ako minulý rok môžu aj tento rok
venovať jej 2%.Toto právo umožňuje zákon. V minulom roku takto získané
prostriedky pobočka použila v spolupráci s Farským úradom na prevádzku

Pastoračného centra a na podporu akcií v ňom uskutočnených (mládežnícke

akcie,Deň matiek,Mesiac úcty k starším,seminár a duchovné cvičenia.).KJ
ponúkala aj tlačivá s ich vyplnenými údajmi,ktoré ponúkali vo vchode

farského kostola alebo u F.Stachovej.14.októbra sa v Pastoračnom centre
uskutočnilo stretnutie väčšinou skôr narodených Stupavčanov.

Po príhpvore vdp.farára Mikulu zaujala prítomných Betka Mračková,ktorá sa
podelila so svojimi zážitkami z cesty do Santiago de Compostella v
Španielsku.Po jeruzaleme a Ríme je Santiago najstaršie pútne miesto
kresťanského sveta a v roku 1993 bola svätojakubská púť zaradená do

zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Pešiu cestu v dĺžke vyše 700
km k hrobu svätého Jakuba opísala veľmi živo.Svoje duchovné zážitky a

skúsenosti z putovania doplnila premietaním krásnych fotografií krajiny a
ľudí putujúcich Francúzskom a Španielskom.
ZO SZ'PB.

11. júla 2007 ZO STPB v Stupave zorganizovala zájazd

ZO SZPB
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ho aj členovia klubu dôchodcov Pohoda.Prvou zástav- « kou bolo
súsošie padlým obetiam priamo v múzeu,kde položili kvety.Lektor
ich sprevádzal po expozícii múzea.Pozre
li si

filmy,dokumentácie,zaznamenané

udalosti

začiatku

2.

svetovej vojny holocaust až po koniec vojny.Tiež sa zastavili pri pomníku v Kremničke a položili kyticu kvetov.
Materské centrum Fifidlo.

Fifidlo

Myšlienka budovať materské centrá vznikla v Nemecku, kde skupina

sociológov zisťovala,čo v modernej dobe chýba matke.Aj na Slovensku
za posledné roky vzniklo vyše 80 MC.Stupavské MC Fifidlo vzniklo v
septembri 2006 a prvýkrát sa otvorili dvere pre stupavské fifidielka 13.novembra.Interiér sa Fifidlu podarilo získať vdaka
podpore z fondu ČSOB,založeného v Komunitnej nadácii v

Bratislave.Zakladateľom fondu je ČSOB.MC v Stupave získalo 10 000
Sk na zariadenie centra.Z týchto peňazí bola zakúpená skriňová
zostava a riad (tanieriky ,poháre ,príbor) pre deti.Ďalší

schválený,zatiaľ najväčší bol projekt uskutočnený vdaka podpore z
programu T-mobile pomáha komunite,ktorý administruje nadácia
Pontis.Z prostriedkov tohto projektu vybavili MC hračkami a

zariadením.Bol schválený v plnej výške 39 959 Sk. Časť z týchto

peňazí bola použitá na nákup malých detských stolov a stoličiek,aby
si deti mali kde kresliť, či napapať sa.Taktiež im pribudlo vela
hračiek,napr.ku- chyňskú zostavu s vybavením pre malé

gazdinky,bábiky, stavebnice,autá,autíčka,skákací hrad,stan plný

objavov a mnohé šalšie hračky,ktoré rozvíjajú pozornosť a motoriku
detí.
V marci bol schválený projekt Fit s Fifidlom,na ktorý získali
finanč prostriedky vdaka podpore z fondu Citi- bank,založeného v
Komunitnej nadácii Bratislava.Zakladateľom fondu je spoločnosť
Citibank (Slovakia),a.s..
Zo 150 projektov bolo schválených 32 a medzi nimi bol aj náš
projekt vo výške 10 000 Sk.Tieto peniaze boli

- 27 pužiťé na nákup fitľ’pt,karimatiek,činiek a iných cvičeb- ných

pomôcok.V rámci tohto projektu sa realizujú cvičenia pre

tehotné,cvičenia pre rodičov s deťmi,cvičenia pre mamy. Od januára je

herňa otvorená aj dopoludnia a to.v utorok a stredu od 10.do

12.hodiny.vdaka podpore z fondu ČSOB Bratislava,získalo MC nové

úložné debničky,závesné koše police a detský riad.V zútulnenej herni
sa môžu detičky hrať a cítia sa ako v detskej izbe.Novinkou bola i
burza detských vecí dňa 30.januára.Detské oblečenie,kočíky

,hračky,postieľky mohla každá mamička ponúknuť formou inzerátu aj
fotografiou.Vo februári mali detský fašiangový karneval.Pozvania do
MC,tiež o činnosti v ňom prinášajú Podpajštúnske zvesti.
Pohodka.

Pohodka

OZ Pohodka usporiadalo v dňoch od 2.do 2 0.júla denný letný kurz.Deti
sa každý deň naučili výtvarnú techniku,spoločne sa hrali a príjemne
trávili čas.Usporiadatelia boli natoľko spokojní,že sa rozhodli i

budúce leto pre spokojnosť rodičov,kurz zopakovať.Dňa 13.septembra v
dieľni Albert cafe bol zápis do krúžkov keramiky.Deti,mládež i

dospelí sa mhli prihlásiť.Účastníci chodia jedenkrát za týždeň a
vyučovacia hodina trvá 9 0 minút.Naučia sa teóriu modelovania a

glazovania,vyskúšajú si základné techniky v keramike a skúsenejší
môžu pracovať individuálne.Pracovný plán je voľný,upravuje sa
individuálne.17.februára sa v Kultúrnom dome v Stupave konalo
podujatie pre deti.Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne,ktoré

organizovala Pohodka.Deti pomaľovali vypálenú keramiku podľa svojej
fantázie.
Keramické tvorivé dielne.

Keramické
tv.dielne

V sobotu 30. júna 2007 sa v priestoroch múzea národného .

!

■ umelca

keramikára Ferdiša Kôstku,uskutočnili sa v poradí už V.Keramické
tvorivé dielne pre deti a i nie pre deti.:.)

De?ti , rodičia i vnúčatá , starí rodičia, všetci mali možnosť medzi

svojimi prstami si okúsiť naozajstnú keramikársku hlinu a pohrať sa s
ňou,či dokonca si aj niečo pekné vyt

- 28 voriť svojimi vlastnými rukami.Je to hra a predsa je to niečo viac.Na
konci je reálny výsledok.Kvalita práce záujemcov sa viditelne zlepšuj e.Po
ukončení prác ostávajú výrobky na laviciach.Po ich vypálení budú

pripravené na glazovanie,ktoré budú robiť počas Vl-tych tvorivých dielní,ktoré boli na jeseň.A po ich Salšom vypálení to už budú skutočné

keramické darčeky.Hlinu-keramikársku zabezpečilo materské Malokarpatské
múzeum v Pezinku,pod ktoré naše múzeum patrí.Uhradilo náklady na jej nákup
a taktiež aj náklady na vypaľovanie,farebné glazúry a odborný dozor pri

akcii.Zo Stupavskej krčmy ako vždy im zapo^"'; . . žičali stoly a

lavice.Agroservis Stupava pomohol fóliami, aby neumazali stoly.Stupavská
filiálka Hamé poskytla k občerstveniu veci.Pred rvirivými dielňami Tonku
Suchú vystríhali,aby nebola sklamaná,keS nikto nepríde.Priš
lo 55 ľudí.Samozrejme ich Tvorivé dielne pritiahli do práce.Ich referencie
pomáhajú k zvidetelneniu nielen F.
Kôstku,ale aj samotnej Stupavy.
Club Abbellimento.

Club Abbelliment

Stupavské Občianske združenie Club Abbellimento sa dosta

lo do povedomia najmä vydávaním veľmi zaujímavých a vysoko
odborných ročeniek,ktoré sa zaoberajú doteraz nepreskúmaných

stránok histórie Stupavy a jej okolia.V roku 2006 sa združenie
zameralo

na

vyhľadávanie

predmetov,ktoré

súvisia

s

starých

fotografií,dokumentov

históriou

Stupavy.Do

a

zbierkového

fondu pribudlo 850 rôznych fotografií a dokumentov, ktoré boli
skopírované
zdigitalizované

a

archivované.Cenné
súbory

prírastky

negatívov,pôvodne

na

tvoria
sklených

platniach,ktoré zachytávajú výstavbu stupavskej cementárne
v rokoch 1929 - 1933.Združenie nechce budovať len archív,ale časť

získaných fotografií chystá prezentovať.Zámerom je usporiadať výstavu

komparatívnych fotografií.Ku každej historickej snímke priradia súčasný

záber v rovnakej perspektíve. Okrem zberateľskej činnosti sa združenie

venovalo aj záchrane troyerovskej kúrie.Toto úsilie sa stretlo s porozumením na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity;

- 29 V minulom roku tu vypracovalo 6 poslucháčov architektúry pod
vedením doc.Ing.Arch.Pavla Gregora PhD.(ataliér obnovy pamiatok)
šesť alternatívnych projektov jej pamiatkovej obnovy.Je to
konkrétny krok na záchranu tejto kúrie (objekt domáci poznajú pod
názvom"Barónové11 a nachádza sa pri KD) a je na rozhodnutí MsZ,ale
i názoru verejnosti,či niektorý z pripravovaných projektov sa
zrealizuje.Združenie v roku 2007 chce iniciovať založenie

mestského múzea a vypra^ covať zoznam pamätihodností,do ktorého
treba zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných pamiatok aj

kombinované diela prírody a človeka.V decembri 2006 uzrela svetlo
sveta ročenka, ktorá svojim obsahom a spracovaním je skutočne

dôstojnou publikáciou,s ktorou sa Stupava môže pochváliť nielen v
regióne. V ročenke nájde čitateľ texty a bohatý obrázkový a

fotografický materiál o ochotníckom divadle v Stupave a Más- te,o
poľovačkách a poľovnom hospodárení grófa Károlyiho, krypte v
kostole svätého Štefana kráľa,spomienku na profesora Jána

Horeckého,o stupavských koreňoch svetoznámeho znalca divadelného
umenia Maxa Reinhardta,na stupavského rodáka zvukového majstra
Rudolfa Pavlíčka,text o parku. Publikácia predstavuje 47 strán
textu a ilustrácií.Je pútavý
pre každého,kto sa zaujíma o miesto,kde žije.
Stupavskí včelári.

Včelári

Na tohoročnom podujatí "Dni želá" po prvýkrát zúčastňovali sa aj
včelári ZO SZV v Stupave.V Stánkoch ponúkali medy dopestované z
okolitej prírody Stupavy.Stupavskí včelári ponúkali všetky

jednodruhové a zmiešané medy,ktoré príroda Stupavy v tomto roku
ponúkala.V rôznom balení sa tu ponúkali na ochutnanie i predaj od
jarných medov,agátu,lipy, slnečnice,medovicových medov až po

pastový repkový,či lesný med.Je potešujúce,že tunajšie ekologické

prostredie v ktorom je včelstvo a produkuje med sa postupne

zlepšuje. Preto aj med z tohoročnej znášky vykazuje kvalitatína
zlepšenie . Pri sne nároky, fcfeČJs&TE? ktoré uplatňujú včelári

tunajšej základnej organizácie SZV sa prejavujú aj v tom,že pri
laboratórnych rozboroch vykonaných v Štátnom veterinárnom a
potravinárskom ústave v Dolnom Kubíne,med stupavských včelárov
neobsahoval ani normou povolenú hodnotu obsahu vo

- 30 dy 18% (norma v EÚ 22%),noboli v nich zistené žiadne antibiotiká ani
iné cudzorodé látky.Štyrom včelárom ZO SZV Stupava bola udelená

ochranná známka Slovenský med.Stupavskí včelári svojou činnosťou
prispievajú k tomu,aby naši občania mali svojich dodávateľov
kvalitného a chutného medu,ktorých poznajú.Ide o predaj z
dvora.Predáj,ktorý sa odporúča nie len na Slovensku,ale aj v celej
EU.Majú tak záruku,že med je pravý,je z ekologicky čistého
prostredia, je náš slovenský a bez pančovania s dovezeným

medom.Okrem medu včelári ponúkali aj medovinu,propolis či medovníky
a bohatý výber figúrok i sviečok z voňavého včelieho vosku.
MS SČK I a II.

MS SČK

V priestoroch Stupavská krčma sa 10.februára 2007 konala Hodnotiaca
členská schôdza MS-I.Výbor privítal svojich členov,ktorí obsadili
všetky stolička,tiež primátora mesta Ing.J.Beleša a Vígerovú a

Fajkusovú za MS II.Tiež za ZPB holičovú a Riglerovú.Prítomných prišli
pozdraviť deti z MŠ Hiezdoslavova ulica,riaditeľka MŠ Mgr.Hmatayová a
uč. Lukáčová.Schôdza sa niesla humánnym činom bezplatných darcov
krvi.Jánskeho zlatú plaketu prebrala Soňa Macejáková a Libuša

Puškárová, striebornú Peter Šve. c ml.a Róbert Sle- pánek,bronzovú
Brbúchová a Bachratý.Veľa bolo bezplatných darcov krvi,ktorí darovali
krv prvýkrát,alebo už viackrát. Predsedkyňa Oľga Filípková

povedala,že splnili všetko,čo si dali č'o plánu. 16. júna sa

zúčastnili "Pochodu za zdrav vím".Cieľom pochodu bolo osloviť

priateľov zo Stupavy,aby strávili pekný deň v prírode na území nášho
Záhoria.
Dňa 8.septembra pred KD od 9.do 12.hod.vStupave v rámci

"Svetového dňa prvej pomoci" MS SČK skupina I a II.uskutočnili
meranie tlaku a boli podané informácie o prvej pomoci.
MS SČK II.v Stupave urobila zbierku na Jakubka,ktorému tragicky pri

výbuchu plynu zahynula mamička a sestrička.Rodina sa volá Ringošová z
Krompách.MS sa rozhodla pre zbierku postihnutých touto tragédiou.Od
dobrých ľudí sa vyzbieralo

- 31 26 000 Sk.Táto suma bola osobne odovzdaná 17.marca v Krompachoch
p.Ringošovi do vlastných rúk pani Vígerovou,Saja- novou a Vasekovou.S
pánom Ringošom sa stretli pred MsÚ v Krompachoch a odtiaľ. išli spolu
na cintorín,položili kvety . Ponávšteve cintorína odišli na miesto
tragédie,bol to hrozný pohľad a prítomným sa tlačili slzy do očí.Dňa
10. októbra MS Il.poriadala 5-dňový zájazd do Paríža pre členov a

dobrovoľných darcov krvi pod vedením V.Vígerovej.

Viezol ich Bilka a vdaka jemu členovia videli moderný Paríž a veľa
historických pamiatok.Večer Vystúpili na Eif- felovú vežu,večernú
plavbu po Seine.Z Paríža si priniesli vela krásnych zážitkov.
MO Matice slovenskej.

MO MS

Ing.M.Kováč,predseda MO MS v Stupave v Podpajštúnskych zvestiach

uverejnil článok,sledoval ním,že by bol rád, ak by niektoré z jeho
slov padli do dobre skyprenej ú- rodnej matičnej pôdy.Jeho slová

vychádzali z prejavu vlády - predsedu na otvorení matičných dní.MS,MK
SR aj MV SR by mali spoločne rozvíjať a pestovať úctu slovenských

občanov k slovenskému jazyku,k oficiálnemu štátnemu jazyku SR.Ovládať
štátny jazyk patrí k základným právam aj povinnostiam každého občana
SR vrátane všetkých menšín!My budeme rešpektovať CHartu menšinových
jazykov, ale bez výnimky budeme so všetkou rozhodnosťou vyžadovať

ovládanie štátneho jazyka pri každom úradnom styku na celom území SR.
I ja si myslím,že je to správna požiadavka práve dnes.
Zahraničné návštevy.

Zahraničné
návštevy

EUREGIO stretnutie političiek.

EUREGIO

Stretnutie političiek bolo 22.februára v Pillichsdorfe. Toto

stretnutie bolo záverečným stretnutím malého projektu,ktorý sa
realizoval v spolupráci Weinviertel Management a Združenia žien
Slovenska.Zúčastnila sa ho Dr. Mária CHaloupková,Dr.Darina Nemcová a
Andrea Foltínová. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 2005 v
Obersdorfe,

- 32 ktoré bolo venované zosieťovaniu političiek v prihraničných
regiónoch.Druhé stretnutie v Bratislave bolo toenované možnostiam
spolupráce lokálnych pplitičiek z Weinviertelu,Južnej Moravy a
Západného Slovenska.Tretie stretnutie v moravskej obci Suchohrdly bolo
venované všednému dňu v obecnom zastupiteľstve.Toto štvrté záverečné
stretnutie v rakúskom PILLICHSDORFE-dedinke s cca 1150 obyvscteľmibolo venované ženám v lokálnej politike,špecifickosti rodového
pohľadu, uplatňovaniu gender mainstrea. -tningu a rodovému rozpočtovaniu .
Návšteva Jozefa Nálepku v Stupave.

Brat kpt.N.
v Stupave

Pri príležitosti 63.výročia SNP 3.septembra prijal primátor vzácnu
návštevu pána Jozefa Nálepku,brata generála in Memoriam Jána
Nálepku,Hrdinu ZSSR a Hrdinu SNP.Jozef Nálepka Stupavu navštívil v
poslednom období niekoľkokrát. Aj v súvislosti s diskusiou o
umiestnení Nálepkovej sochy a na tomto stretnutí sa osobne podakoval
za spôsob akým poslanci i primátor rozhodol odôstojnom umiestnení
jazdeckej sochy.Pri tejto príležitosti odovzdal primátoro
vi mesta Ing.J.Belešovi a riaditeľovi ZŠ kpt.J.Nálepku Mgr.
L.Csillaghymu Pamätnú medailu pri príležitosti 60. výročia

Stalingradskej bitky.Medailu udelilo Veľvyslanectvo Ruskej federácie
na Slovensku asi sto osobám.
Návšteva pokračovala stretnutím s riaditeľom školy a položením kytice
pri soche kpt.Nálepku.V rozhovore Jozef Nálepka spomínal,na
lirtyfktoéé jeho bratovi písali stupavskí žiaci počas prázdaiLn i na

jelr# tfé'í&é srdečný vzťah k Stupave.Osobne sa do Stupavy rád

vracia,pretože je to miesto spojené so životom a pôsobením jeho
brata.I prostredníctvom Podpajštúnskych zvestí vyjadruje podakova- nie
obyvateľom Stupavy,že uchovávajú pamiatku na jeho brata v úcte a
nezabúdajú na jeho učiteľské pôsobenie v tomto meste.
Ferienmesse Wien - Prater,,

Wien-Pra'Hsf

Tak ako každý rok sa aj tentokrát uskutočnila výstava "dovoleniek" na
najväčšej výstavnej ploche v Rakúsku-
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Messegelánde Wien - Praťer od 11.januára do 14.2007.Dalo by sa to

prirovnať, k výstave Cestovného ruchu v Inchebe-Bratis- lave,pričom

výstavná plocha vo Viedni je o vela väčšia.Výstava bola tématicky
rozdelená do viacerých hál.Samozrejme tu nechýbal ani stánok
SR.Mali sme v ňpm svoje miesto: Záhorie zástupcom z Mestského
kultúrneho a informačného centra Stupava : An-dŕej "

Lehotský'.Hlavným cieľom celej tejto časti slovenského stánku bolo

ukázať záujemcom,že existujú aj regióny v okolí Bratislavy.Záujemci
dostali vela materiálov do rúk
o histórii,pamietkach a zaujímavostiach regiónu,o možnostiach
využitia voľného času a iste si nenechajú ujsť Slávnosti kapusty.
Práve tu spoznajú ZáhorieBlízkosť Záhoria je velkým argumentom.
Stupava na Slovakiatour 2007.
V termíne od 18.-21.januára sa v Inchebe konal medzinárodný veľtrh

cestovného ruchu ITF Slovakiatour ako aj daľšie zaujímavé výstavy.V
rámci spoločnej expozície Záhorie už tradične má svoje miesto aj
Stupava s okolím pod názvom Pod- pajštúnsky región.Účasť a

prezentáciu už niekolko rokov zabezpečuje mestské kultúrne
stredisko v Stupave a zastupuje aj okolité obce.Záujem o náš stánok
bol velký,v deň kraja pán Bajan,jeho trnavský kolega Mikuš a náš
stánok bo
li aj miestom stretnutia starostov a primátorov regiónu Záhorie.
Činnosť cirkví.

Cirkev

Bohoslužby v nedelu a sviatky navštevuje vela veriacich, menej
detí.Dodržiavajú sa zvyky,velmi pekné výzdoby oltárov. Veľmi pekná
je vianočná výzdoba,betlehem a dôstojne je upravený v čase

veľkonočnom i Boží hrob.Ako k betlehemu, tak i k Božiemu hrobu
prichádzajú veriaci,aby prosi
li a dakovali za milosti. 2 . februára na Hromnice-vdp.Miku- la
svätil veriacim sviečky-hromničné,ktoré ľudia zažihali od nepamäti
pri nepohode,pri silných vetroch,búrkach,ked zomieral človek.Tiež
trojkráľovou vodou svätia príbytky.

3.

februára svätú omšu celebroval biskup Milan šášik,ktorý

- 34 ako kaplán pôsobil v Stupave.Prihovoril sa k veriacim v
kázni,dakoval im za modlidby a priazeň.Spolu s vdp.Mikulom

udeľovali Blažejské požehnanie.18.februára bola nahráv- svätej
omše do rozhlasového vysielania o 1/2 lé.hodine.
Vo fárskom kostole boli koncerty popoludní.Trojkráľový mala
Nevädza a sbor z Marcheggka,na ukončenie vianočného obdobia

mala koncert v kostole Glória zo Zohora.Veriaci si zvykli na
koncerty v kostole a hojne ich navštevujú. V posledný
fašiangový týždeň bol v Pastoračnom centre pre deti Maškarný

ples.V pôste bola v nedeľu Krížová cesta vo fárskom kostole a
vo štvrtok v mástskom kostole.30. marca bola Krížová cesta v
Marianke,modlil sa vdp.Mikula a bola organizovaná pre veriacich
z o Stupavy a okolia.
Na Kvetnú nedeľu bola veľkonočná spoveä celoobecná a 31. v

Máste.27.máj a bol v kostole koncert Lúčnice.Za veľmi hodnotný
program podakoval členom súboru primátor mesta.Bolo vymenené
ozvučenie v kostole.3.júna boli tretiaci na svätom

prijímaní.5.júna bola Rekolekcia kňazov dekanátu Malacky v

Stupave.Svätú omšu celebroval Otec biskuo a kňazi dekanátu
Malacky.Na svätej omši boli prítomné prvoprijí- majúce deti a
učiteľky 3.tried.Kostol bol plný veriacich.
V druhom týždni mesiaca júla boli veriaci autobusom na púti v
Meždugorí.V júli stupavská mládež putovala do Ma- rianky a do
Turzovky.12 na meno Márie veľa obyvateľov bolo na púti v
Marianke,tiež na sviatok Sedembolestnej boli v Marianke a v
šaštíne.18.až 21.boli veriaci zo Stupavy na púti s vdp.Mikulom
na Starých horách,v Levoči,Spišskéj lapitule.Cestovali

autobusom.Kňaz Rastislav Nemec dokončil štúdium V Ríme.
Veriaci

oslávili

Gethseman

v

rokov

Marianke

pútnické

miesto

Narodenia
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Slovensku.Hlavná
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bratov
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8.-9.septembra.Slávnostnú

J.E.arcibiskup

Henryk

tešiteľov

Nowacki

z

najstaršie
na

sviatok

svätú

omšu

apoštolský

nuncius.Na svätej omši bolo veľa Stupavčanov v Marianke.

V októbri v Pastoračnom centre zišli sa starší pri príležitosti
Mesiaca - úcty k starším.Betka Mračková rozprávala

- 35 prítomným o zážitkoch z putovania.Veriaci si potom prevzali
kalendáre od spolku Svätého Vojtecha a podielová knižku za 100
Sk.Koncom októbra na CHaritu Stupavčania dali 36ooo Sk.Veriaci dali
sestričke (Mária Tereza)- jej rehoľa,bude v nej skladať sľuby

rehoľnice.Občania jej poslali sladkosti pre jej ľudí.1.novembra sme
sve- tili sviatok Všetkých svätých.O 15.hodine vdp.farár Mi- kula
posvätil pomník padlých na Námestí svätej Trojice a potom boli
obrady na starom cintoríne.2.novembra boli o 15.hod.na novom
cintoríne.Začiatkom novembra veriaci na Misie venovali 35000 Sk.
Na Silvestra vdp.farár Mikula hodnotil v kostole rok 2007:Farár
F.Mikula je v Stupave 19 rokov.Podakoval veriacim za modlidby a
spoluprácu.V roku 2007 bolo pokrstených 122 detí,bolo 31
sobášov,zomrelo 63 ľudí.Dal 90 000 svätých prijímaní a 98 prijalo
sviatosť Birmovania ..Milodary,zbierky spolu:870 tisíc Sk.Oltár v
Máste 200 tisíc,elektrika 400 tisíc,zbierky 95 tisíc, opravy 125
tisíc.Ostalo:1 270 tisíc.Neboli doúčtované posledné mesiace
elektrina a olyn.Niektorí darcovia nechceli byť

menovaní.Stupavčania majú radi vdp.dekana Felixa Mikulu.Kostoly

pekne vyzdobujú,upratujú.V kostole je čisto a dobré ozvučenie.Pán
farár za všetko všetkým veriacim podakoval.
PRIEMYSEL A SLUŽBY.

Priemysel a
služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Niekoľko

rokov

avizovaná

konštrukcia

DD a DSS

stupavského

kaštieľa

prebieha od augusta 2006 a termín ukončenia je stanovený na
september

sociálnych

2007.Kaštieľ

slúži

služieb,ktorý

ako

domov

poskytuje

dôchodcov

a

domov

prístrešie

250

klientom.Zariadenie sa rozdeľuje na dve časti:DD s kapacitou
133 lôžok a DSS pre dospelých s duševnými poruchami a poruchami
správania s kapacitou 117 lôžok.Zriadovate- ľom zariadenia BSK
a služby preto poskytujú občanom celého

- 36 regiónu.Investorom rekonštrukcie je BSK (Bratislavský samosprávny
kraj) a projekt sa realizuje s finančnou podporou z prostriedkov
EU a štátneho rozpočtu.Predpokladané náklady sú 58 miliónov Sk.V
súčasnosti sa obnovuje celý exteriér kaštieľa,prebieha sanácia
omietok,obnova pôvodnej štukatér- skej výzdoby,výmena strešnej
krytiny a poškodených častí krovu,výmena okapov a zvodov

dažčíovej vody.Pred dokončením je výmena okien na celej budove.Po
sanácii omietok a ukončení prác na architektonických

prvkoch,ktoré sú umiestnené na pôvodnej časti kaštieľa,najmä v

časti na nádvorí, bude nasledovať náter fasády a tým budú práce

ukončené.Podľa slov Miroslava Foltína - zástupcu riaditeľa,práce
postupujú vo veľkom tempe,denne je na stavbe cca 75 robotníkov.

Napriek rozsahu prác sa vedenie domova a dodávateľ stavby snažia
o čo najmenší dopad stavebného ruchu na život obyvateľov

domova.Práce však prebiehajú aj v interiéri budovy. Najmä
povodňami ťažko skúšané prízemie a pivničná časť budovy (klembové
pivnice sú pod celou budovou) prechádzajú sanáciou omietok.Na
vysušenie muriva a jeho pdizolovanie je použitá najmodernejšia
technológia - elektroosmóza.Murivo na prízemí je očistené až na
tehlu,avšak aj klemby podliehajú času,boli nutné opatrenia pre

zabezpečenie statiky a bezpečnosti stropov.Na murivo sú postupne
nanášané tri vrstvy rôznych omietok.Rozsiahlu rekonštrukciu
čakajú priestory kuchyne a jedálne,ktoré boli dvakrát zatopené
povodňamiPočas rekonštrukcie,ktorá bola v mesiaci júl-au-

gust,varili v školskej jedálni.V každom prípade obnovený kaštieľ
bude príťažlivou dominantou Stupavy,jej skvostom a spolu s

Námestím svätej Trojice a revitalizovanými časťami centrálnej
zóny,získa naše mesto tvár dôstojnú 21.storočia .

V roku 2007 bolo 222 ľudí v kaštieli,z toho 108 v DSS a a 114
v DD,zamestnancov 108,z toho 5 8 sestierV tomto roku bolo v
zariadení 31 Stupavčanov.Klientom sa tu poskytuje 24 hodinová
starostlivosť,pracovníci sa im snažia zaplniť a spríjemniť
každú voľnú chvíľu.Nachádzajú sa tu Tvorivé dielne.Do nich
pribudli krosná.Nakoľko nejde len o ich

- 37 obsluhu,ale aj o triedenie látok.či už podlá farby alebo typu,

strihanie,zošívanie,namotávanie do klbiek.Klienti sa takto častejšie
stretávajú,lepšie sa spoznávajú a rozvíjajú sociálne
kontakty.31.januára mali fašiangové posedenie.Hralo im borinské Trio.V
apríli boli na výstave v ÚLUVE a v múzeu v Malackách.15.mája vystúpili
deti zo ZŠ s programom.V júni a júli boli na celodennom výlete v
Skalici a v Malackách.27. júla bolo vystúpenie dobrovolníčok zo
Španielska.8.augusta bol celodenný výlet do termálneho kúpaliska Vincov
les.V septembri boli v Bratislave a na Devíne,tiež v cirkuse Humberto.Zúčastnili sa osláv Dňa zelá a na jarmoku.17.októbra sa
prezentovali výrobkami v sociálnych službách na Mokro- hájskej.V
novembri navštívili hroby na Záhorí.Prišiel medzi nich aj Mikuláš a
prišli i zástupcovia miest a dedín z okolia s darčekami.V decembri
klientov pozdravili deti z O-ročníka ZŠ v Stupave.

Pri oslavách Dňa zelá boli organizované i výstavy prie-

myselného tovaru.9.a 10.novembra vo velkej sále KD bola výstava
firmy Creator spojená s predajom exkluzívnych výrobkov nemeckých
značkových firiem - darčekové predmety,dekorácie interiér a
exteriér,úžitkové sklo,kvety a svietidlá.Bolo to po prvýkrát a
veci vystavované lahodili očiam Stupavčanov.
Habánsky dvor.

Habán.dvy*

Už pridlho hladali na Záhorí reštauračné zariadenie,ktoré by svoj
podnokateľský plán postavilo jednoznačne na regionálnej

gastronómii.Reštaurácia je rýdzo záhorácka.O jej naplnenie sa usilujú
traja spoločníci:Ladislav Ondriáš,
Peter Král a Ivona Pírová.Títo otvorili reštauráciu pod názvom Habánsky
dvor.Reštaurácia je nefajčiarska,nachádza sa v nej aj detský

kútik.Cieľom je ponúknuť vysokú kvalitu, jedinečnú ponuku aj pre

náročnejšieho klienta a cenovo držať zlatý stred.Hostia zaplatia za

veľké porcie-mäsové jedlá sú 200 gramové,múčne 400 gramové.Nevaria z
polotovarov,všetko sa varí v ich kuchyni podľa receptúr,ktoré majú
tradíciu.
Možno

si

nadzívané

objednať

"údzenú

pipinky."Architekt

haksňu,strýcové
vytvoril

gule,dzivokú

záhorácku

habánsku,dýchajúcu minulosťou a moderne vybavenú.

pani,

reštauráciu,
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Stupavjané vará "kapustnicu" ze zelá.
MKIC vyhlásilo podujatie Stupavjané vará kapustnicu ze zelá. Vítaný
bol každý 3-5 členný tím,ktorý uvarí v areáli sedliackeho dvora

kapustnicu podlá vlastného osvedčeného receptu. Podmienkou bolo
uvariť aspoň jeden 40 litrový kotol kapustnice,určenej na

degustáciu.Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 6.októbra.Za Sedliackym
dvorom rozvoniavala kapustnica. Varili ju tímy:ZŠ
kpt.J.Nálepku,Nevädza,Polovníco,MS SČK,turisti,seniori a iní.O
10.hodine sa už "papala" a bola dobrá."Hned sa minual"

Kapustnica sa varila aj v Pezinku 31.marca.Festivalu sa zúčastnilo
vyše 30 družstiev a nedali sa zahambiť.Svoj e vykonalo aj stupavské

družstvo-členky speváckeho sBoru Nevädza a muži: Pavel Slezák,Jožko
Gerthofer a s harmonikou Janko Borák.V stupavskom stánku sa
zastavilo 220.Aj ked nevyhrali, tešilo ich,že všetci varili zo
stupavskej a mástskej kapusty, tedy z našeho zelá.Bola to dobrá
pozvánka na Deň zelá do Stupavy.

Pohoda.

Pohoda

Cielom klubu Pohoda je šíriť myšlienky zdravia,šťastia a pohody.Preto
sa v dňoch od 15.apríla do 20.apríla vybrali členovia v počte 26 na
rekondičný pobyt do Liptovského Jána. Týždenný pobyt v hoteli Avena
za 3700 Sk.V cene bolo zahrnuté ubytovanie,10 liečebných
kúr,polpenzia a doprava.
Tiež 22.júna poriadali týždenný pobyt pri mori na ostrov Pag
v CHorvatsku za 8000 Sk.V klube seniori cvičia,relaxujú. Tiež
MS SČK 27.septembra uskutočnili odber krvi.

Obchodná sieť v Stupave je dobrá.Najmä textilných výrobkov je

dosť.Ponúkajú ich predavači v sobotách na trhu pri KD.I ked je to

väčšinou "Čína",ľudia si kupujú.Je to lacnejší tovar a sezónu,dve
to vydrží.I "Potravín" je dosť.

V niektorých obchodoch je lacnejšie to,inde zase ono.Väčšími

obchodmi,kde sa tiež dosť nakupuje je Billa,potraviny Coop

Senica.Mäsové výrobky sú čerstvé a i pekne opracované. Ĺudia,a i
cezpoľní si nakupujú u Horeckých.Tam dostane občan

všetko.Stupavčania si zvykli nakupovať väčšie nákupy

- 39 v Bratislave,v Malackách - Lídl a Tesco.Majú tam lepší výber a nakúpia
si cestou z práce domov.Tiež si obyvatelia chodia nakupovať do

obchodných centier v Rakúsku.V Stupave si môžu nakúpiť tovar mamičky
pre svoje deti.Je tu dosť obchodov,ale za lacné ceny nakupujú v
Malackách-Simbe.Tam dostať kúpiť všetko pre deti a dospelých.V

obchodoch ceny kolíšu.Viac stúpajú.V potravinách dostať tovar kúpiť i

v "akciiri-lacne jší ,ale treba si i pozrieť dátum výroby. Lekárne máme

v Stupave tri a je dobré,že lekáreň na Námestí SP je otvorená aj v
sobotu dopoludnia.
Niektoré prevádzky zanikajú,vznikajú nové.MsKIC vydáva každý rok
Záhorácke informatôrium.Je velmi bohaté na všetky informácie zo
všetkých oblastí.Myslím,že sú v každej rodine.
POĽNOHOSPODÁRSTVO,VODNÉ A LESNÉ

4.
HOSPODÁRSTVO.

Poľovníctvo.

Poľovníct

Z raticovej zveri je u nás najpočetnejšie zastúpená diviačia a

srnčia

zver.Lov

na

diviaky

je

individuálny,obľúbené

sú

aj

spoločné poľovačky.Lesy v okolí Stupavy sú bohaté na dančiu a
mufloniu zver.Po celý rok je povolený lov na líšky,z menších
šeliem sa tu vyskytuje kuna lesná,tchor tmavý.V kraji najväčšia
šelma

je

jazvec.Z

drobnej

zveri

je

zastúpený

zajac

a

bažant.Lovia sa v novembri a decembri a to len na spoločných
poľovačkách.Kačica

divá(a

ostatné

druhy

kačíc

sú

zákonom

chránené), sa loví od septembra do februára.Nachádzajú sa tu v
hojnom

počte

rôzne

druhy

pernatých

dravcov:jastrab

veľký

a

malý,myšiak lesný a severský, sokol myšiar a aj sokol rároh.
Rybolov.

Rybolov

Možnosti rybolovu v Stupave a blízkom okolí sú dané blízkosťou rieky
Moravy a jestvujúcimi rybníkmi.Na platný rybársky lístok je možné
loviť v nepstruhových vodách-Va- chálkov rybník,vo vidnej nádrži v
Lozorne a v štrkoviskách vo Vysokej pri Morave.Na rybolov v
pstruhových vodách,ktorými sú Stupavský a Lozornianský potok možno k
rybárskemu

- 40 lístku zakúpiť povolenie v Zohore.Rybári môžu si nakúpiť veci
v špecializovanej predajni Rybárske potreby v Stupave na Hviezdoslavovej
a Marcheggskej ulici.V Stupavskom parku sa nachádza Jánošíkov rybník,ktorý
je zarybnený a poskytuje možnosť rybolovu pre širokú rybársku

verejnosť.Majitelmi rybníka je rodina Vaicenbacherovcov.Poplatok za 1

hodinu rybárčenia je 10 Sk,za úlovok sa zaplatí po odvážení velkoobchodnú
cenu.V rybníku si môže záujemca uloviť okrem kapra aj pstruhy.Zároveň si
tu možno kúpiť pstruhy,kapre,japonské koi kapre,tolsto- lobiky,sumce i

šťuky.

Hubárstvo.

Huby

Záhorie a jeho hubársky chýr sú známe medzi obyvateľmi nielen Bratislavy a
jej najbližšieho okolia,ale prenikli už aj smerom na východ
Slovenska.Slovenská mykologická spoločnosť organizuje hubárske exkurzie aj
do okolia Stupavy.Podlá histórie , zachytene j dejepiscami,sa v Stupave a
jej okolí nakrátko usadili Rimania.V tom čase - asi 5.stor.-mohli nájsť v
mohutných lesoch nad Stupavou na jar ušiakovec obrovský,ktorý sa v lesoch
na severovýchod od mesta nachádza dodnes.Táto jedlá huba má rada listnatý
les,najmä hrabový.Na bývalých pasienkoch niekdajších Štátnych majetkov
možno na jeseň zbierať pečiarky-ludovo šampiňóny.Nedaleko Borinského krasu

sa koncom teplej a vlhkej jari zvyknú objaviť prvé hríby-du- báky.Obľubujú
bučiny i dubiny.Stupava je zaujímavá svojou polohou.Na severovýchod od
mesta sú terény,priaznivé pre výskyt
húb,pôvabnice,strmuľky,prášnice,hlivy,podpňovky(hromadzinky),

bedle,kuriatka,čírovky(na Záhorí "sviňúrky").Množstvo húb treba chrániť
ako súčasť prírody okolia mesta.
Vrchná hora.

Vrchná hQCsl

Unikátna a oku milovníka prírody lahodiaca lokalita Vrchná hora sa môže
hrdo pýšiť menom "ozdoba našej prírody".Na ploche asi 7 ha sa vyskytujú
prírodovedné unikátne a doposiaľ zachované porasty travinno-bylinnej

vegetácie tzv.malokarpatských vinohradníckych pustákov.Územie je hodnotené
aj z hľa- diska výskytu mnohých teplomilných druhov živočíchov,najmä

- 41 hmyzu a iných článkonožcov.Početná skameneliny,ktoré tu môžeme

nájsť,sú cenným dokladom života v dávnej minulosti a robia tak z
Vrchnej hory prírodné historické múzeum.

5.
SPOJE

DOPRAVA A
Doprava

Rokovanie so županom.
Pracovné rokovanie so županom BSK Bajanom sa konalo 2 7.februára v
Bratislave.Na rokovaní sa zúčastnil primátor Ing.Be- leš a poslanec
BSK MVDr.R.Kazarka.Predmetom rokovania bola rekonštrukcia komunikácie
Záhumenská-Devínska cesta.Nakolko sa jedná o cestu II.triedy a je v
majetku Regionálnej správy ciest (RSC) bratislavského kraja,mesto
žiadalo,aby v tomto roku bola vykonaná celková rekonštrukcia tejto
vozovky vrátane odkanalizovania dažčíových vôd a položenia nového as-

faltového povrchu po celej dĺžke.V súvislosti s realizáciou projektu

revitalizácie časti Stupava-sever,mesto žiadalo o odpredaj pozemku pre
vybudovanie rozšíreného chodníka pred budovou DD.Momentálne má tento
pozemok (rozšírenie predstavuje cca 2 m po celej dĺžke) mesto v
dlhodobom prenájme. Primátor žiadal,aby BSK zapracoval do plánu
rekonštrukcie ciest III.triedy (aj tieto vlastní RSC) stupavské
komunikácie smerom na Vysokú pri Morave a do Borinky.V pripravovanom
operačnom programe Bratislavský kraj budú finančné prostriedky z EÚ

práve na rekonštrukciu komunikácií II.a III.triedy o ktoré môže žiadať
ich vlastník,teda BSK.Predseda BSK Bajan sľúbil,že 13.marca príde do

Stupavy na obhliadku objektov, ale pre pracovné povinnosti sa návšteva
neuskutočnila.
Kruhový objazd zamietnutý.

Kruhový objazd
\

Po jedenapolročnom rokovaní so Slovenskou správou ciest(SSC) sa
14.marca na pracovnom stretnutí definitívne rozhodlo o riešení
križovatky Zdravotnícka-Hlavná-Školská.Od začiatku SSC trvala na
splnení podmienky,že kruhový objazd povolí len v tom prípade,ak jeho
priemer bude mať minimálne 2 5 m.Pri takom zaťažení,aké je na tejto
križovatke, nepomôže situáciu vyriešiť ani kruhový objazd s

požadovanými parametrami.SSC navrhla riešiť situáciu svetelnou

signalizáciou,ktorá bude riadená počítačom.Vtom prípade už pôjde o

objekt,ktorý nie je súčasťou vozovky,teda toto technické riešenie si
musí vybudovať mesto
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na vlastné náklady.Tie pri odhadoch sa pohybujú od 3 do 5 miliónov
Sk.Medzitým sa v súvislosti s rozsiahlou výstavbou bytových domov na
ulici Železničnej ukazuje ako problém križovatka Hlavná-Železničná a
tu treba tiež hľadať riešenie.
MŠO
Národnej
Primátor

Stupava

zvolalo

diaľničnej
na

pracovné

rokovanie

spoločnosti(NDS),ktoré

rokovaní

oznámil,že

sa

so

zástupcami

konalo

Ministerstvo

14.marca.

výstavby

a

regionálneho rozvoja rozhodlo o financovaní žiadostí mesta Stupava
na prípravu projektovej dokumentácie pre vybudovanie diaľničného

privádzača Stupava-sever (smerom na Vysokú pri Morave).Napojením
tejto

komunikácie

na

diaľnicu

by

sa

vyriešil

prístup

ťažkých

prechádzajú

cez

vozidiel na skládku spoločnosti A.S.A.a na štrkovňu vo Vysokej pri
Morave.Momentálne

tieto

Stupavu.Zástupcovia

NDS

na

vozidlá
rokovaní

oznámili,že

pre

nich

je

prioritné vybudovanie diaľničného napojenia Stupava-juh v lokalite
medzi Stupavou a Záhorskou Bystricou.Na zamietavom stanovisku NDS
trvala.Mesto Stupava zvolá äaľšie pracovné stretnutie.

Na základe mnohých pripomienok občanov,ktoré sa týkali

nedodržiavania obmedzenia rýchlosti na území mesta Stupava MstJ
si od spoločnosti ERS Holding prenajal certifikované

zariadenie-laserový merač rýchlosti.V súčinnosti s príslušníkmi
MsP sa počas ôsmych dní uskutočnilo meranie rýchlosti na
komunikáciách Malacká ulica,Devínska cesta a ulica
F.Kôstku.Meranie rýchlosti potvrdilo skutočnosť,že vodiči
porušujú štyridsiatku,ktorá platí na všetkých komunikáciách
mesta.Uložené pokuty sú príjmom mesta a idú do mestského
rozpočtu.Za jedno dvojhodinové meranie ich bolo uložených
priemerne 50.

Dopravná situácia v Stupave je nemožná,chodcom sa veľmi ťažko

prechádza cez cestu.Vodiči nezastavujú pred vyznačenými prechodmi,ked
obyvatelia chcú prejsť cez cestu.

6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZDRAVOTN
ÍCTVO,SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,ŽIVOT OBYVATEĽSTVA. --------------- 2drav;
Sociálna politika

v

život oby /.

Starostlivosť o občana je občanovi najbližšia.Prieskum verejnej mienky
prostredníctvom dotazníka napokom ukázal?

- 43 občania sú s touto oblasťou života nášho mesta najmenej
spokojní.Je zaujímavé,že takýto názor vyjadrili všetky vekové
kategórie a to rôznym spôsobom,či už písomne alebo
prostredníctvom internetu.To znamená,že za slabú ju považujú
alebo tak vnímajú aj skupiny obyvateľov,ktoré nie sú odkázané
na pomoc.V minulom období sa tiež veľa nasľubovalo,napr.,že
sa vybuduje dom sociálnych služieb. Zostalo len pri
sľuboch.Respektíve sa vybudovaj nový priestor pre klub
dôchodcov,ale na ten sa získali peniaze z predaja bývalého
klubu na Kúpeľnej ulici (predal sa za 1,6 mil.Sk).Nedá sa
však sociálna politika mesta zúžiť len na určitú skupinu
obyvateľov.Dnes sa obmedzuje na seniorov-rozvoz

stravy,príplatok na stravovanie (odstupňovaný podľa výšky
penzie) a podporu činnosti klubu seniorov POhoda.Ostatné

aktivity mesta sú menej výrazné,možno nie sú tak vidirelné,
ale komisia sociálna riešila len žiadosti o finančný

príspevok pre ľudí v núdzi.Je tu veľká skupina detí, ktoré
žijú v ťažkých sociálnych podmienkach,sú tu mnohodetné
rodiny,osamelé matky s deťmi,ľudia s telesným

handicapom,osamelí ľudia v dôchodkovom veku,vdovy,siroty a
podobne.V našom meste sú aj bezdomovci,drogovo závislí mladí
ľudia bez akejkoľvek perspektívy.Pochopiteľne, že naša
Stupava nemôže zmeniť svet,ale by sme sa mali

o veci viac zaujímať a hľadať východisko spolu so združeniami, ktoré majú vo svojom poslaní riešenie takýchto problémov.Mnoho je v Stupave takých ľudí,ktorí potrebujú
pomoc,ale aj veľa takých,ktorí ju môžu poskytnúť.

Ľudia sa vo zvýšenom počte dali očkovať proti chrípke.

Epidémie sa u nás nevyskytli.
Pohyb obyvateľstva.

Rast obyvat,

V roku 2007 sa narodilo 101 detí, zomrelo 116 obyvateľov,
prihlásilo sa 277,odhlásilo sa 125.Konečný stav: 8 714 o-

byvateľov.V porovnaní s rokom 2 006 sa zvýšil počet obyvateľov o 137.

- 44 Zoznam ordinácií a odborných pracovísk na zdravotnom stredisku v
Stupave.
Obvodní lekári:MUDr.Emília Erdélyiová,MUDr.Miloš Magala,MUDr. Ivan
Hasák.MUDr.Vojtech Erdélyi - neurológ,MUDr.Oliver Kubická internista,MUDr.Zuzana Nerádová - psychiater.Zubné lekárky: Zuzana
Zúbeková,MUDr.Nora Svobodová,MUDr.Gabriela Lelkešová,MUDr.Zuzana
Darášová,Zubné laboratórium.MUDr.Tatiana Valášková - očná
ambulancia.Detské lekárky: MUDr.Jana Mociková,MUDr,Kvetá
Oravcová.Mgr.Renata Konyaová - masáže, lekáreň Fortuna,zdravotnícka
ulica,OBGYN,s r.o.- MUDr.Marek Dráb,MUDr.Peter Stanko gynekológ,ADOS - agentúra domácej ošetrovatelskej služby,Deana CHudá
- kozmetika.Posledný augustový týždeň na Námestí SP otvorili

lekáreň*Hospitalská rehola svätého Jána z Boha - Fakultná nemocnica

s poliklinikou Milosrdní bratia - rehabilitácia.MUDr.Zdenka Koreňová
- homeopatka.Lekáreň Centrum,ulica Hlavná.MEDIAMBUL súkromné
zdravotnícke zariadenie ponúka zdravotnú starostlivosť,

internej,očnej,chirurgickéj,alergologickej,gynekologičkej,
psychiatrickej ambulancie,Hvietdoslavova ulica 56.Na Hlavnej ulici
20,Optika Z ponúka široký sortiment okuliarových rámov a
dioptrických skiel.Nová Lekáreň svätého Kríža ponúka: humánne aj
veterinárne lieky na predpis lekára,prípravu individuálnych
liekov,volnopredajné lieky,zdravotnícke potreby a pomôcky,liečebnú
kozmetiku,homeopatiká,čaje.V rôznych oblastiach ponúka poradenské

služby.Na Hlavnej ulici 95 je Optika Evergreen.Každý štrtok ponúka
vyšetrenie zrakovej ostrosti, predaj dioptrických a slnečných
okuliarov,kontaktných šošoviek ,doplnkov.
PHARMACOPOEA,MVDr.Drahoslava Klasová na Hlavnej 26 ponúka
chovateľské potreby.CHovatelské potreby ponúka AMERA-ZOOCENTRUm,tiež úpravu a strihanie a výcvik psov.Veterinárne ambulancie
vedú: MVDr.Róbert Kazarka a MVDr.Radoslav Rigler a MVDr. Lenka
Ďurčanská.CHovatelské potreby - akvaristiku -ponúka KABA na Hlavnej
47.
3.mája v Stupave pochovali Štefana Slezáka vo veku 67 rokoch.
Na starý cintorín ho vyprevádzala celá Stupava.Bol to dobrý, ochotný
človek,dobrý muzikant.
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Bohatú činnosť

v Stupave

Slezák.MsKS,Agátová
zvesti,ktorých

je

16

usmerňuje

vydáva

šéfredaktorom

riadite! MsKS Pavel

mesačne

a

sú

Podpajštúnske

povolené

Okresným

úradom v Malackách.V nich redakcia ibformuje obyvateľov o
programe

MKIC

o

živote

v

našej

Stupave

i

priľahlých

obciach.Sú nepredajné a roku 2007 majú IX.ročník.
Sú obľúbenými novinami.
Výstavy.

Výstavy

Na výstave 11.-14.januára Ferienmesse Wien - Prater bol účastníkom
predstavený región Záhorie.Hovorilo sa v nemeckom jazyku.Na výstave
poskytli kvalitné prospekty a získali mnoho záujemcov.Za MKIC Stupava
Andrej Lehotský.
20.apríla vo výstavnej sieni KD bola vermisáž výstavy fotografií
stupavského fotografa Michala Meszároša.
MKIC v spolupráci so spoločnosťou Hydinár Gbely a.s.vyhlásilo
regionálnu súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko.

Od 31.marca bola ozvorená výstava súťažných prác a bolo čo

obdivovať.Boli tam kraslice vyzdobené na mnoho spôsobov .
Prekvapením

bolo,že

"cezpoľní",pretože
učiteľky

z

oveľa

Stupavu

I.stupňa

ZŠ.Na

väčší

záujem

zachraňovali
výstave

o

bolo

súťaž

deti

prejavili

zo

ŠKD

prezentované

najkrajšie,čo sa na Záhorí dá na vajíčka namaľovať.
V

a

to

sobotu 5.mája sa vo výstavnej sieni KD konala vernisáž

výstavy venovanej životu a dielu Jozefa Krištoffyhokronikára,učiteľa,výtvarníka a organizátora kultúrneho a

spoločenského života v Stupave.Práve on svojou kronikárskou
prácou zapísal nielen udalosti ako súčasník,ale zozbieral
bohatý dokumentačný materiál o histórii Stupavy a tiež o
ľucíoch a osobnostiach,ktoré stupavskú minulosť

tvorili.Prinavrátením osobnosti Jozefa Krištofyho,jeho objavením pre nás a budúce generácie,začínajú sa aj v Stupave
zapĺňať biele miesta v jej dejepise a po toľkých rokoch

vyjadrujeme uznanie a zaslúžený obdiv človeku,ktorý sa svojim
dielom navždy zapísal do miestnej histórie.Komisárkou výstavy
bola Mgr.G.Prokešová.

- 46 Spoluautor výstavy akademický maliar Milan Kubíček sa podpísal pod
precízne grafické a výtvarné spracovanie dokumentov a citlivú
kompozíciu textu,fotografických materiálov a výtvarných prác
pochádzajúcich z pozostalosti J.Krištoffyho.Dokumentácia je spracovaná
nielen v printovej,ale aj v elektronickej podobe,čím sa táto výstava a
faktografia života a diela J.Krištoffyho uchovajú aj pre budúcnosť.Za

realizáciou výstavy stojí Club Abbelimento.Výstava bola realizovaná pod
záštitou MKIC.
Koncerty.

Koncerty

Trojkrálovým koncertom vo farskom kostole privítal nový rok ženský
spevácky zbor Nevädza zo Stupavy a mužský spevokol Männergesangverein z
Marcheggu.
15.mája v amfiteátri Stupava vystúpil Olympie.Cena vstupenky na mieste
300 a v predpredaji 250 Sk.
MKIC

v

Stupave

pozvalo

na

Záhorácku

svadbu,ktorú

predviedol

Sunečník z Gajar a svadební muzika ze Stupavy 9.júna v Sedliackom

dvore.Podávať

sa

bude

svadobná

večera,zákusky

a

ga-

jarské víno.Vstupenka pre osobu 350 Sk.
24.

júna Stupavská krídlovka-regionálna prehliadka dychových

hudieb.31.júla na novom námestí pred kostolom s novým programom: Daj
životu viac,v rámci turné koncertoval YOUNG Comtiäen- tals.Vstupné bolo
dobrovoľné.Dul silný vietor,spev bol preto nekvalitný,preto koncert
skrátili.19.augusta v kostole koncertovala Vega zo Zohora.V amfiteátri
Borník koncertovala Lenka Filipová.vstupné 250 Sk.
Knihy.

Knihy

Obluda na koľajniciach 1938-1945.Pod týmto názvom vychádza knižka
stupavského rodáka Štefana Horského.Ako o sebe napísal sám - detstvo a
mládenectvo prežil na samote strážneho domčeka pri Marcheggskych

mostoch nedaleko Devínskeho jazera,v trojuholníku železničných tratí
Devínska Nová Ves-Mar- chegg a Devínske Jazero-Marchegg (trate zrušenej
po prvej svetovej vojne).Od prvej ľudovej cestoval do školy vlakom do
Stupavy,do Devínskej Novej Vsi a do Bratislavy.Po návrate z vojenčiny

bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave.Po roku 1968,ked
ho odstavili od mikrofónu,mohol publi

- 47 kovať, len interné rozhlasové práce.Jeho prvá kniha'1 Vidieť svet
ušami" vyšla roku 1988."Obluda na kolajniciach 1938- 1945".Je to o
oblude - vojne,ako ju vnímal cez obloky strážneho domčeka na trati z
Veľkonemeckej ríše,z domčeka, ktorý sa zmenil na nemecjú

"kasáreň".Knižku možno kúpiť v knižnici R.Mórica v Stupave.
Lásky hriešnych filmárov.
15.

augusta sa v KD konala malá slávnosť - literárny

večer s uvedením novej knihy Adolfa Lachkoviča "Lásky hriešnych
filmárov".Autor v 19 poviedkach rozpráva príbehy záletov
i úletov z prostredia jemu dobre známeho - z prostredia filmovej
tvorby a filmových štábov.Vyše štyridsať rokov pôsobil v slovenskom
filme.Na podujatí sa zišlo cca 50 hostí a spisovateľových

priateľov,ktorí prišli privítať novú knihu a blahoželať jej
autorovi.Na jej cestu k čitateľo

vi knihu posypal lupienkami ruží primátor mesta Ing.J.Beleš.
Bc.Michal Mészáros.

Po ZŠ v Stupave absolvoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v
Bratislave.Po krátkom pôsobení na Slovenskej technickej univerzite v
Bratislave na fakulte architektúry prestúpil na Filmovú a televíznu
fakultu Vysokej školy múzických umení kde momentálne študuje v
4.ročníku odbor animovaná tvorba. Animátor,grafik,dizajnér,fotograf na
voľnej nohe.Momentálne pracuje pre STV na poste animátor.Pre
postprodukčné štúdio FAN studio ako grafik,animátor a

režisér.20.apríla sa konala vernisáž výstavy "STEN fotografia a
dizajn",ktoréj je Michal autorom.Výstava bola v KD.
Literárna súťaž.

25.

Liter.súťaž

apríla sa v knižnici Ruda Mórica konalo zasadnutie po-

roty,ktorá vyhodnotila XII.ročník literárnej súťaže "Príroda je život

pre každého".Propozície súťaže boli poslané 24 ZŠ okresu Malacky a ZŠ
SNP Sučany.Porota v zložení:Mgr. E.Holmišová-redakcia časopisu Super

Ohník,M.Šurinová-re- dakcia Slniečko vyhodnotila práce a vybrala zo 42

prác 10,

- 48 ktoré boli ocenené.V kategórii poézia:Nevydarená kúpa,Kris- tína
Tomkovičová,6.roč.ZŠ kpt.J.Nálepku Stupava.Domov pre

bociánov,6.roč.Andrea Slezáková,Nešťasné červíča,Samuel Sivák,5.roč.ZŠ kpt.J.nálepku v Stupave.
Tomáš

Taro,Andrea

Sandanusová

a

Vanda

Jánošová

sa

zúčastnili

20.marca Krajského kola o Krála detských čitateľov v Malokarpatskej
knižnici v Pezinku.
Mestská knižnica R.Mórica ponúkala za dobré vysvedčenie knižné
novinky.Poplatky v knižnici:členské:dospelí-70 Sk,študenti

- 50 Sk,žiaci 8.až 9.roč.-30 Sk,deti - 20 Sk,dôchoscovia -30.

Poplatok za predĺženú výpožičku 2 Sk za každú knižnú jednotku.

Výpožičná lehota je jeden mesiac.Poplatky: za I.upomienku deti
10,dospel 20,za II. deti 15,dospelí 30,za III. deti 25,dospelí 50.To
sú poplatky za rok 2007.

Zábavy.

Zábavy

Mesto Stupava a MKIC cestou Podpajštúnskych zvestí pozvali
Stupavčanov na XIV.Mestský reprezentačný ples,ktorý bol v sobotu
10.februára od 19,30 hod.vo veľkej sále KD.Vstupné bo

lo 900 Sk.V cene vstupenky: aperitív,teplá večera-výber z 3 druhov
jedál (bufet),bufet - bohatý výber studených jedál.
Nové priestory mali pri tejto príležitosti premiéru a bola to aj
skúška,či je možné v týchto priestoroch organizovať aj takéto

reprezentačné podujatia.V programe účinkovali najmä domáci umelci do tanca hrala Veselá muzika a DJ Jano Borák,úvod plesu patril
tanečným kreáciám v podaní Petra Jasovského a Lucie

Vestenickej,Stupavčanky,ktorá je majsterkou SR v latinskoamerických
tancoch a tanečným skupinám Eliah a Devils.Spokojnosť hostí

potvrdila,že sa ples vydyril a v budúcnosti nájde svoje miesto práve
v Kultúrnom dome.
13.

januára v Stupavskej krčme sa konala

fašiangová zábava,ktorú pripravil výbor SČK skupina 2 pre

svojich členov, 2 0.februára v Reštaurácii Stupava bol Papučák Babský chmat.Sprievod vyšiel do ulíc Stupavy o 11.hodine a
zábava sa začala o 18.hodine.
Jarmoky.
31.marca bol Veľkonočný jarmok a prezentácia tradičných

Jarmoky

- 49 výrobkov v Stupave.MKIC pozvalo občanov na jarmok a výstavu kraslíc
a prezentáciu remesiel a tradičnývh výrobkov-zdobenie

kraslíc,pletenie korbáčov,veľkonočné kvetinové aranžmány,keramika a

predaj kníh.Toto všetko našli Stupavčania vo výstavnej sieni KD.MKIC
Stupava pozvala ludí na Svätojakubský jarmok v dňoch 20.a 21.júla
pri KD a na Barónovom.20.od 18.hod.bolo posedenie pri hudbe.
10.novembra bol Svätomartinský jarmok pri KD a na Barónovom.Tiež 5.7.októbra bol Remeselnícky jar- mark a Jesenný jarmok.Tradične býva

Mikulášsky a vianočný jar- mak.Každú sobotu býva v Sedliackom dome
skoro ako jarmak:predávajú tam rôzne druhy
zeleniny,kvetov,textilných výrobkov a topánok a
občerstvenia.Sobotňajšie trhy sú hojne navštevované, občanmi.
MKIC

pre

deti

14.apríla

zorganizovala

detské

divadelné

predstavenie v sále KD,vstupné 20 Sk.Tiež autobusový zájazd na
divadelné

predstavenie

Traja

muškatieri

dňa

29.mája

na

NS

v

Bratislave.29.apríla sa konala v Gajaroch regionálna prehliadka
hovoreného slova Kone jak živé.Súťažná prehliadka bola zameraná na

prezentáciu ľudových rozprávačov,ktorí prednášali svoju vlastnú
tvorbu,poväčšine

išlo

o

humorne

ladené

zo

Stupavy.Do

príbehy

v

rodnej

záhoráčtine.Podpajštúnsky región reprezentovali: Antónia Suchá a
Anastázia

rozprávačov

Lachkovičová
z

Dolného

Záhoria.Tonka

súťaže
Suchá

sa

prihlásilo

bola

na

I.

9

a

Lachkovičová na III.mieste.Postúpili obe do Celoslovenského kola do Lodná.
Dňa 9.júna sa v Senci uskutočnila celoslovenská súťaž

tanečných súborov pod názvom "Senecká dúha".Súťažiť mohli deti od
6 -11 rokov,juniori od 12 - 16 rokov a dospelí od 17-20 rokov.Za
Stupavu sa zúčastnili kolektívy pôsobiace pri MKIC:

ELIAH,DEVIL~S a Modsn.Tanečný súbor ELIAH-tancujúci írske tance

obsadil:1.miesto v disciplíne - Malé choreografie juniori,
2.

miesto

v disciplíne Tance iných národov-HVK (dospelí),

3.

miesto

v disciplíne Tance iných národov -

juniori.Tanečný súbor DEVIL "S (vedúca súboru Martina Mozová)

2.miesto v disciplíne - malé choreografie -HVK.Tanečný súbor MODAN

(vedúca súboru Dagmar Bilačičová) 3.miesto v disciplíne-malé choreo-

grafie - HVK.Dievčatá z ELIAHU (vedúca súboru Janka Vagáčová)
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prevzali aj špeciálnu cenu pre najlepšieho zriadovateľa,ktorým sa stalo
MKIC Stupava.
Stretnutie jubilantov.

Jubilant*

24.októbra pod záštitou primátora Ing.J.Beleša tak ako každoročne sa

konalo stretnutie s jubilantami.Na tohtoročnom stretnutí sa zišlo cca 100
seniorov,ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileá.Ich životné jubileá si
vyžadujú pozornosť a úctu.
V nedeľu

28.októbra

sa

v

KD

konalo

stretnutie

seniorov

pri

príležitosti Mesiaca úcty k starším.Máme byť úctiví k starším.
Spočíva

na

nich

nezastupitelná

úloha

učiť

deti

móresom,

úctivosti,slušnému správaniu,učiť ich poprosiť a podakovať.

Výchova to nie sú honosné dary,peniaze a ľahostajnosť,výchova to je
láskavé slovo,múdra rada,ale aj tvrdé slovo,ktoré môže predchádzať
neuváženým činom.Toto všetko seniori rozdávali a rozdávajú plným
priehrštím.Zaslúžia si,aby ich dlane nezostali prázdne.

Klub milovníkov cestovania.

Klub milovní
cestovania

Pri MKIC v Stupave pracuje Klub milovníkov cestovania.
Ked prebehla 24.apríla prezentácia Číny,naplánovali si vedúci a členovia
pokračovať formou návštevy výstavy hlinenej terakotovej armády,s ktorou
sa dal pochovať prvý čínsky cisár.

Je to svetový unikát zapožičaný Viedni v múzeu Kunstierhaus na Karslplatz
5.Hlinená armáda i kone sú v životnej veľkosti.

Ďalej účastníci videli odevy starovekej Číny,rôzne predmety ako i
dokumentárny film o vykopávkach,ktoré ešte pokračovali.

Tento unikát svet pozná od roku 1974.Čas návštevníci využili zastavením
sa v japonskej záhrade,ktorá je vybudovaná v areáli penziónu pre
dôchodcov.Vedúcou Klubu je Mgr.G.Prokešová.

Slávnosti kapusty - Deň zelá.

Deň zelá

Ked končil september a prichádzal október,prichádzal do Stupavy

XI.Ročník Slávností kapusty - Dňa zelá 2007.5.a 7.októ- brabra sa

Stupavčania

a

nielen

12.hod.Strunobranie

oni

tešili

(krajská

na

podujatia:

prehliadka

16.hod.Zelová štafeta,19,30 Drišľak,do tanca

piatok

country

5.

od

hudby),cca

- 51 hrala Borovienka a začala sa ludová veselica.V sobotu 6.vystúpenie
Susedia-susedom,19,30 koncert skupiny Mango Molas,
Velká disko - šou oldies disko.Nedeľa 7.Slávnostná svätá omša poSakovanie za úrodu,o 17.hod.Diabolské husle,18,30 Illegal band-Deda
Mládek (CZ),20.hod.Junping Drums-bubnová šou,21,30
ohňostroj.Sprievodné podujatia:Remeselnícky jar- mark,Jesenný

jarmok,.Výstavy:Úroda 2007,Najkrajšie dyňové strašidlá,Výstava
chryzantém.Tohto roku sa podarilo variť z kapusty.Päť kotlov

kapustnice bolo málo.Podarilo sa otvoriť Gastro - vo veľkej sále KD
sa podávali teplé jedlá z kapusty.Záujem bol veľký.Kvasenú kapustu

predávala A.Nemco- vá a Fr.Kovács z Mástu.Predávali kapustu priamo v
areáli a dopyt bol veľký.
Vyhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny Úroda 2007.
Výstavy sa zúčastnilo 62 vystavovateľov s 227 vzorkami. Hodnotenie
vzoriek bolo ustanovenou komisiou,ktorá konštatovala, že vystavované
vzorky spĺňajú požiadavky miestnej výstavy a že vystavené vzorky
dokazujú,že pestovateľské podmienky sú vhodné pre dopestovanie

zdravého a ekologického ovocia.1.miesto získala kolekcia jabĺk Antona
Karo- viča,2.miesto získala kolekcia zeleniny Cilky Pollákovej.
3.

miesto za jablko banánové zimné Ján Kahánek.Špeciálnu cenu

udelili kolekcii ovocia Antonovi Woletzovi.
V súťaži o najkrajšiu kapustu získala:1.miesto kapusta MEGATÓN
Františka Kovacsa-18,5kg.2.miesto kapusta KRAJOVÁ p.Havráneka-13
kg.3.miesto kapusta KRAJOVÁ J.Kalivodovej 13 kg.Najťažšiu tekvicu
vypestoval Jaro FIšer aVELTRUSKÄ vážila 70 kg.Výstavu pomáhali
aranžovať žiaci Združenej strednej školyzáhradníckej Gustáva Čejku v
Malinové.
Morový kríž a cintorín v Máste.

Morový kríž

Morová epidémia - mor -ľudia túto nemoc poznajú už od
14.

storočia.Do západnej Európy ju priniesli mongolskí

kočovníci z Salekej Ázie po obchodných cestách.Bezmála 400 rokov
"kosila" životy nešich predkov,obyvateľov vtedajšej Stupavy a
Mástu.Zorelých na mor pochovávali na osobitné
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cintoríny za dedinou, v chotári.Aj naši predkovia urobili cintorín
za Mástom,dnes pri Tondachu v smere do Bratislavy. Okolo
prechádzajúcich na toto miesto upozorní kríž v pozadí s agátovým
porastom a nedalekou Božou mukou.
Dobové dokumenty hovoria,že mor v našej obci vyčíňal od

do 19.storočia, najviac obetí si vyžiadal v rokoch 1709

16.

- 1713,až 55 ľudí.Na pohrebisku sú pochovaní i vojaci,ktorí
tadeto

prechádzali

alebo

pri

dedine

táborili.Pred

ôsmimi

rokmi,presne 17.júla 1999,tu bol postavený a posvätený morový
kríž.Bolo

to

pri

písomnej

správy

príležitosti
o

685.výročia(1314-1999)

Máste.Hlavnými

prvej

organizátormi,ale

aj

realizovátelmi boli vtedy akademický maliar Milan Kubí- ček a
Ing.Ferdinand

Javorský.V

ústrety

im

vyšiel

z

Vysokej

školy

výtvarných umení v Bratislave akademický sochár Doc.
Juraj Gavula.Našli sa sponzori,pani Mária Turanská organizovala
zbierku peňazí medzi občanmi.Dr.Ivan Mrva,CSc.vdýchol miestu

"historickú" dušu.V spomínaný deň bola slávnostná procesia a mirstny
pán farár Felix Mikula morový kríž posvätil.
Zub času všetko ničí.Preto sa rozhodli nadšenci akad.

maliar M.Kubíček a akad.sochár Doc.J.Gavula,morový kríž opäť:
opraviť.V mesiacoch júl,august 2007 obnovili zlátenie tabule

(bez nároku na honorár).Žime prítomnosti,ale vážme a chráňme
si aj veci z minulosti.
Na našom kultúrnom poli v Stupave je velmi dobré,že máme veľmi
dobrých organizátorov,autorov projektov,zamestnancov MKIC riaditela
P.Slezáka,Ludku Mozovú,ktorých vidieť pri pri každej akcii v meste i
mimo neho.

8.

ŠKOLSTVO.
Školstvo

Základná škola kpt.J.Nálepku,ul.Školská.

ZŠ

Výchovno-vzdelávacia činnosť a jej výsledky za školský rok
2007/2008.Vedúci zamestnanci školy: riaditel Mgr.Ladislav

Csillaghy,zástupca riaditela I.stupaň Mgr.Ľubica Klasová,II.stupeň
PhDr.Bohdana Suchá,výchovný poradca PaedDr.Adriana
Kubicskóová,vedúca Školského klubu detí
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Slezáková,koordinátorka

PDV

a

VMR

Mgr.Jana

Cidylová,koor-

dinátorka EnV.Mgr.Alžbeta Oremusová,predseda ZO OZ PhDr.Boh- dana
Suchá.
Počet žiakov školy:676,počet tried: 27,počet v ŠKD: 195 Školskú
dochádzku na ZŠ k 30.júnu 2007 ukončilo 90 žiakov.

V pracovnom pomere v ZŠ je 4 6 pedagogických pracovníkov,2 na
znížený úväzok,17 nepedagogických pracovníkov.Na ZŠ pracuje 42
kvalifikovaných učiteľov a 6 kvalifikovaných vychovávateľov.

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád: geografická - okresné kolo
5,

Hviezdoslavov

Kubín

-

obvodné

kolo

6,okresné

1,Olympiáda Aj
- okresné kolo 2,krajské 1,Olympiáda Nj - okresné kolo 2,krajské
1,národné 1,Európa v škole Aj - okresné kolo 2,Európa v škole Nj okresné kolo 2,Európa v škole Sj - okresné kolo 6, Sicherheits
Olympiáda - medzinárodné kolo 20,Chemická - okresné 2,krajské
2,Biologická - okresné 2,krajské 1,Fyzikálna
- okresné 5,krajské 1,Pytagoriáda - okresné 3 6,Matematická okresné 24,krajské 1,Baltik - krajské 1,národné 1,Veľký futbal

15,Malý futbal -obvodné 30,okresné 10,Malý futbal dievčatá - obvodné
10,okresné 10,Basketbal chlapci - obvodné 10, dievčatá - obvodné

10,okresné 10,Volejbal chlapci - obvodné 12, okresné 12,Atletika
ml.žiaci D -okresné 8,chlapci - okresné 6, starší žiaci D - okresné
10,clapci -okresné 10,krajské 1,Mladí záchranári CO - obvodné 4,
okresné 4,krajské 4,Príroda je život - okresné 7.Literárny Trenčín národné kolo 5.
Škola vydáva školský časopis AMOSÁČIK,ktorý za posledné tri roky je

vydávaný elektronickou formou,kde členovia krúžku Amosáčik prezentujú
život a dianie na škole.
Jednou

z

dominuje
turnaj

hlavných

aktivít

florbal.Tradíciou

STUPAVA

CUP

školy
sa

sú

stal

(organizovaný

športové
i

akcie,z

medzinárodný

začiatkom

mesiaca

ktorých

florbalový
október),

ktorý je v súčasnosti najväčším mládežníckym florbalovým turnajom

na Slovensku.Pri príležitosti mestských slávností "Dňa zelá" sa
škola podieľa na štafete,ktorá je sprievodným dianím uvedených
slávností.
Úspešne bol ukončený Fotoprojekt 3kôl -Malacky,Gaenserndorf a ich
okolia,tiež infraštruktúra úspešný projekt na výstavbu

- 54 školskej športovej haly.Za prispenia rodičov a zriadovatela škola nemá
problémy so zabezpečením výučby modernými učebnými pomôckami.Nakoľko

na škole je jedným zo strategických cie- lov rozvoj športu,sú na škole
zriadené školské športové strediská v hádzanéj,futbale a stolnom
tenise.Športovou prioritou je však florbal,kde školský florbalový klub
registruje cca 300 detí vo všetkých vekových kategóriách.
Uplatnenie žiakov po absolvovaní ZŠ je 100%,nakoľko všetci stupavskí
žiaci boli prijatí na stredné školy.Spolupráca s rodičmi je veľmi

dobrá.Rodičia podľa svojich možnostíči už finančne,vecným darom alebo

brigádnicky sa snažia zlepšovať podmienky na škole a podporovať všetky
aktivity (plavecký výcvik 3.a 6.ročník,lyžiarsky výcvik 7.ročník,školy
v prírode 1.-5.ročník,splav a pod.) tak,aby sa ich mohlo zúčastniť čo
najviac žiakov školy.Spolupráca školy a verejnosti je dobrá.
Špeciálna základná škola.

ŠZŠ

Riaditeľka Mgr.Eva Mrázová.K stupavským žiakom sú pripojení žiaci zo
Zohora.Je to elokované pracovisko.V 2 triadach je 16 žiakov a 21 zo
Stupavy - v troch triedach.Výchovno - vzdelávací program so žiakmi
plní 7 učiteliek.
Materské školy.

ul.Marchéggska má 69 detí v troch triedach - 6 učiteliek,

MŠ

ul.Hviezdoslavova má 48 detí v dvoch triedach - 4 učiteľky* ul.Ružová
má 90 detí v štyroch triedach - 8 učiteliek, ul.J.Kráľa má 90 detí v
štyroch triedach - 8 učiteliek.

Materské školy v Stupave postupujú vo výchovnom procese
jednotne.Zúčastňujú sa vyhlásených súťaži v speve,výtvar- nej

výchove.Veľmi pekne majú zorganizovanú súťaž o najkrajšie dvňové

strašidlá pri príležitosti Dňa zelá.Deti MŠ vystupova- s programom

na Deň matiek,v Klube Pohoda,na výročných schôdzach MS SČK,v
DD.Podporujú projekt Zdravá výživa.Deti sa zúčastňujú

predplaveckého výcviku v malackej Maline.Spolupracujú so ZŠ,tú
najstaršie deti pred zápisom do školy návštevu jú.Organizujú
výlety do okolia,Plaveckého Štvrtku,Bratislavy a organizujú pobyt
v prírode.
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mesta prijíma na MsÚ najúspešnejších žiakov stupavských škôl.Hoci
počet nie je limitovaný,prijatie primátorom mesta patrí medzi
najvyššie ocenenia,ktoré si zaslúžia tí najúspešnejší. Pri výbere
nerozhoduje len prospech a správanie žiaka, ale tiež úspechy v
mimoškolskej činnosti.Prijatie sa konalo
27.

júna za prítomnosti riaditelov škôl a ocenených žiakov.

Za ZŠ kpt.J.Nálepku boli ocenení za I.stupeň:Vladimíra Zubová,

Peter Kachnič,Lenka Balogová,Andrea Sandanusová,Dávid Nosko a
Jakub

Lukáô.Za

páková,Kristína

II.stupeň:

Milan

Votrubová,Zuzana

Peschl,Natália

Kazarková,Slavomír

Tyr-

Fišer,

Andrea Slezáková,Michal Kubiš a Natália Sláčiková.

Ocenenie získal kolektív 5.ročníka žiakov,ktorí boli úspešní v
okresnom

TERREICH

kole

a

Sicherheitsolympiade

postúpil

do

Európskeho

(civilná

kola,kde

obrana)NIEDEČS-

19.júna

vo

Viedni

získal 1.miesto v európskej súťaži.
Úspešné družstvá florbalistov mali samostatné vyhodnotenie sezóny,
ktoré sa uskutočnilo večer v KD.
Za Základnú umeleckú školu - hudobný odbor boli ocenení Blanka
Zajíčková a Pavol Žitňanský,za výtvarný odbor Adam Bázlik a Eva
Sofková.
Za Špeciálnu základnú školu boli ocenení:Stanislav Szalay,Erik Szalay
a Patrik Pucher.
Oceneným žiakom odovzdal primátor mesta Ing.J.Beleš pamätný list a
vecný dar - písaciu súpravu.Na záver podakoval pedagógom škôl za
celoročnú prácu a všetkým poprial príjemné prežitie prázdnin.Po

skončení oficiálnej časti prijatia stretnutie pokračovalo malým
občerstvením.

9
A TELESNÁ KULTÚRA

Florbal,

ŠPORT
Šport

Florbal

Večer florbalovej slávy sa konal 27.júna v Kultúrnom dome, tam sa
konalo slávnostné vyhodnotenie florbalovej sezóny 2006/2007.Od prvého
stretnutia florbalového klubu Bogdau Stupava,ktorý funguje pri ZŠ
kpt.J.Nálepku v Stupave sa
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povzbudením a impulzom pre maximálne výkony,ktoré stupavský
florbal dostal na najvyššie stupne víťazov v rámci celého
Slovenska.Správu o priebehu a výsledkoch stupavského florbalového
klubu Bogdau predniesol výkonný tajomník a tréner klubu pán
Jaroslav Fišer.Pútavým spôsobom opísal neľahkú cestu k
dosiahnutým výsledkom a vždy pridal nejaký príbeh,pretože všetky
turnaje prežíval so svojím klubom.

Vyhodnotenie po jednotlivých družstvách:
U 11 clapci: 1.miesto regionálna liga - Bratislavský kraj,
4.

miesto na M - SR v Nižnej.

U 13 chlapci: 1.miesto v okresnom a krajskom kole EXEL FLORBAL
CUP.2.miesto v celoslovenskom finále EXEL FLORBAL CUP. 1.miesto
na medzinárodnom turnaji PERLOS CUP v Madar- sku. 1.miesto v
regionálnej lige Bratislavský kraj. 1.miesto na M-SR v Košiciach
- MAJSTRI SLOVENSKA 2006/2007.
U 15 chlapci: 1.miesto v regionálnej lige - Bratislavský kraj.
1.miesto na M - SR v Žiline - MAJSTRI SLOVENSKA 2006/2007.
U 11 dievčatá: 4.miesto na M - SR v Nemšovej.

U 13 dievčatá: 1.miesto v okresnom a krajskom kole EXEL
FLORBAL

CUP.6.miesto

v

celoslovenskom

kole

EXEL

FLORBAL

CUP. 3.miesto na M - SR v Nemšovej.
U 15 dievčatá: 3.miesto na M - SR v Nemšovej.

Cesta k vyšším métam nie je jednoduchá,sú to víťazstvá na

rôznych úrovniach a kvalifikáciách.Krok za krokom až do najvyššej
súťaže a to sú hodiny tréningov,hodiny cesty v autách,vlakoch či
autobusoch,to sú soboty a nedele strávené na turnajoch.Treba
pripomenúť obetavosť trénerov a tréneriek a tiež aj mnohých
rodičov,ktorí boli ochotní sprevádzať družstvá na súťaže.V
neposlednom rade sú to i peniaze, bez ktorých by účasť na
takýchto podujatiach bola nemožná, ale treba podakovať i

primátorovi a poslancom MsZ,že boli rozumní,štedrí,ked finančne
podporili stupavský florbalo- vý klub.
Po správe o dosiahnutých výsledkoch klubu odmenil primátor mesta
Stupava a Čestný prezident klubu Ing.J.Beleš najúspešnejšie
florbalové družstvá,ktoré sa zúčastnili na Majstrov-
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družstvu BOGDAU Stupava kategória U 13 chlapci za 1.miesto na
Majstrovstvách SR 2007.Šek na 6000 SK venoval družstvu FIREBALL Stupava
kategória U 15 dievčatá za
3.

miesto na Majstrovstvách SR 2007.Šek na 6000 Sk venoval

družstvu BLACK CATS Stupava kategória U 13 dievčatá za 3. miesto na
Majstrovstvách SR 2007.Šek na 3000 Sk venoval družstvu BOGDAU Stupava
kategória U 11 chlapci za 4.miesto na Majstrovstvách SR 2007. Šek na
3ééé Sk venoval družstvu PANDA Stupava kategória U 11 dievčatá za
4.miesto na M SR 2007.Peniaze dal primátor zo svojich,zo svojho
reprezentačného fondu,z položky rozpočtu,ktorú má schválenú MsZ práve
na takéto účely.Šeky prevzali kapitáni družstiev za búrlivého
potlesku.Naše deti si to zaslúžili:takúto slávu,pozornosť a

uznanie.Dospelí tiež musia ukázať,že si deti vážia a ony to raz vrátia
svojmu mestu,na ktoré budú pyšní a hrdí.

Na záver podujatia sa dakovalo sponzorom,ktorí posporili klub.Po
skončení oficiálnej časti podujatie pokračovalo recepciou .Podávali
sa chlebíčky a zákusky.
Stolný tenis.

Stolný ten±£

Po dvojročnom založení krúžku stolného tenisu na ZŠ kpt.J.
Nálepku jeho spoluzakladatelia (Mgr.L.Csillaghy,Mgr,P.Ore- mus)
rozhodli zorganizovať pre žiakov kontrolný turnaj.Pri organizácii

turnaja im podal pomocnú ruku klub Priateľov stolného tenisu Stupava.Na
organizácii turnaja sa podieľa

li za školu učiteľ P.Oremus (rozhodca) a za klub PST J.Ka- hánek
(rozhodca) s dcérou. Klub PST zakúpil pre žiakov pamätné
medaile,dipolomy a sponzorské ceny za 1.-3.miesta, sladká forma odmeny
- torta.Turňaj a sa zúčastnilo 11 hráčov.

Bol to sľubný začiatok rozvíjajúceho sa nového športu na ZŠ.
Priatelia stolného tenisu Stupava na svojej výročnej

schôdzi bilancovali ročník 2006/2007.Stolnotenisový klub v

októbri 2006 začal svoj tretí ročník v stolnotenisovej súťaži

Majstrovstiev bratislavského kraja.Pre tento ročník prihlásili

dve družstvá do súťaže.Tieto boli zaradené do VI.ligy,ktorá bola
rozdelená na dve skupiny.V každej bolo
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10

družstiev.Po

odohraní

základnej

časti

súťaže

sa

hrala

nadstavba VI.ligy.Po nadstavbovej časti skončili naše družstvá A
na 10.mieste a drzžstvo B na 16.mieste.
30.decembra usporiadali tradičný "Silvestrovský turnaj".Hral sa v

dvoch kategóriách,do 16.rokov - 6 hráčov.V kategórii štvorhra bolo
18 hráčov.Do 16.rokov hral každý s každým,kategória štvorhra mala

dve skupiny A a B.Na tomto turnaji sa stretli ľudia zanietení pre
tento šport aj zo susedných obcí. Snahou turnaja bolo pritiahnúť

mladých ľudí do starej telocvične. Turňa j sa uskutočnil za
prispenia riaditeľa ZŠ Mgr.

L.Csillaghyho a primátora mesta Ing.J.Beleša.
Futbal.

Futbal

Do sezóny 2006 -2007 futbalisti vstupovali s cieľom umiestniť sa
v strede tabuľky a tým sa vyhnúť bojom o záchranu.

Cieľ sa im takmer podarilo splniť a od plánového postu delia ich
tri body.Prezident FK v Stupave Miroslav Beleš hodnotil
futbalistov: Kormidlo pred sezónou prebral staronový tréner Milan
Hrica a vedúcim mužstva sa stal Ing.Ján Oravec. Tento tandem
úspešne doviedol stupavských dorastencov v sezóne 2006-07 v
III.lige staršieho dorastu na 3.miesto.S trénerom od dorastu k
seniorom prešli hráči:Tužinský,Beleš,Fráz a Giertl,čím sa káder
značne omladil.Dorastenci sa postupne včlenili do kolektívu a

pravidelne hrávali v majstrovských zápasoch okrem Fráza.Mužstvo
príchodom Hricu získalo nový impulz.Zlepšila sa dochádzka na
préningové procesy.Z hosťovania sa vrátili brankári Schwarz a

Dostál,z obráncov Blažíček. CHceli po kvalitnej zimnej príprave

skončiť v súťaži aspoň o jedno miesto vyššie ako v jesennej časti.

Dorastenci sa po minuloročnom výbornom umiestnení ocitli po

jeseni v druhej polovičke tabuľky.Čakala ich veľmi tvrdá práca,
aby si vybojovali post vzdialený od zóny ohrozenia zostupu.
Z mládežníckych mužstiev sú starší žiaci so značným náskokom na
1.mieste,ale k postupu do vyššej súťaži okrem prvenstva musia

vybojovať barážové zápasy v lete tohto roku s víťazmi zo skupiny
Malacky-sever,Pezinok a Senec.
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zorganizovali výborný turnaj na Mikuláša.Okrem skvelej atmosféry
nechýbali pekné poháre,tombola a hlavne futbalové nadšenie.Vo finále
prehrali naše nádeje na pokutové kopy s mužstvom z Vysokej pri Morave.
Úspešná bola jeseň Stupavského futbalu.K popularizácii futbalu vždy
pomôžu dobré výsledky,ktoré pritiahnu deti na ihriská už od útleho
veku.Potešilo,že tento jav sa dostavil aj u nás v Stupave.Kým predošlé
sezóny naši v treťoligovom dianí skôr zohrávali úlohu štatistov,tak po
jesennej časti tretej futbalovej ligy 2007/2008 bojovali o popredné

miesta v súťaži.Stupavským seniorom patrí štvrtá priečka s minimálnym
odstupom od Iskry Petržalky,ktorá prezimuje na 1.mieste.S tímom pracuje
M.Hrica. Káder zostal pohromade aj v jarnej časti.Dorastenci podobne
ako seniori na začiatku sezóny mali ambície skončiť v strede

tabulky.Seniori svoj plán nad očakávanie splnili, dorastenci staršieho
dorastu prezimovali na 7.mieste.Mužstvo dorastencov tvoria väčšinou

mladí dorastenci,ktorí v tíme môžu zostať ešte dve tri sezóny a to je
predpoklad k úspešnej reprezentácii futbalového klubu.
Stupavský cyklomaratón.'

28.

Maratón

júla 2007 sa konali preteky so štartom o 11.hodine z ná-

mesria Svätej Trojice v Stupave.Trať merala 49 km a bola trasovaná

v CHKO Malé Karpaty.Organizátorom bolo Občianske združenie Maratón
so

sídlom

v

Stupave.

18.rokov,ženy

Vyhlásených

19.-40,ženy

seniorky

bolo

5

nad

40

kategórií:
rokov,muži

juniori

do

19-40,muži

seniori nad 40 rokov.Zo Stupavčanov sa najlepšie umiestnili Renáta
Belzárová 1.miesto v kategórii ženy seniorky a Nina Hajdu 3.miesto
v kategórii ženy.Počet účastníkov bol velký a nechýbalo ani pekné
počasie,tiež záujem Stupavčanov.
KST Tatran Stupava.

Turistika

Dňa 31.marca sa uskutočnilo na Košarisku otvorenie turistickej
sezóny

2007

.

Z

regiónu

turistov.Organizátorom

Malé

tohto

Karpaty
podujatia

bolo
bol

prítomných
KST

Stupava.Vatru zapálil najstarší člen KST J.Škrovan.
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Tatran

Dňa 26.mája sa asi 80 turistov regiónu Malé Karpaty zúčastnilo "0"
ročníka Lozorského okruhu.Boli propravené trasy 10 km pre menej

zdatných a 20 km pre zdatnejších.Po túre každý účastník dostal diplom a
porciu chutného gulášu.Stretnutie pokračovalo posedením pri zvukoch
harmoniky.Stupavskí turisti sa tešia na člaľší ročník. 17. júna sa

zúčastnili regionálneho stretnutia turistov na Čermákovej lúke RR KST
M.Karpaty a 24.júna stretnutia turistov na Veľkej Homoli - Modra.
Stupavský priekopník freeride skiing-u.

Freeride s

Dano Majtan-všestranný športovec a tenisový tréner venuje sa
adrenalínovému športu freeride-sking-u.Lyžovať, ho učil otec už od 3
rokov a hoci si lyžovanie hned nezamiloval,presedlal z klasického
lyžovania na adrealínové.Zdanlivo strmhlavé,určite nebezpečné a

riskantné skoky a zjazdy terénom so skalami, ľadovcom,prevismi nie sú
len o odvahe,ale najmä o presnosti, predvídaniu a dôkladnom poznaní
terénu.Muž na lyžiach akoby "vystrelený" ponad skaly-to je pointa tohto
športu.Hoci každý ide sólo,už sa poriadajú aj preteky,väčšina

účastníkov je zo zahraničia,ale aj Slováci už útočia na popredné
miesta.Konali sa preteky HUDY šport Jasna Adrealín 2007,kde sa
zúčastnilo 52 mužov a 9 odvážnych žien.V celkovom hodnotení sa Dano
umiestnil na 15.mieste,zo Slovákov v prvej pätici.Pretekári boli
prekvapení a našimi Tatrami uchvátení,pretože známejšie sú strediská v
Rakúsku a Slovinsku.Slováci sa zatial tomuto športu nevenujú
profesionálne,ale amatéri dosahujú velmi slušnú úroveň.

Relax centrum.

Relax cen
trum

Slovensko má v podstate od púštnych podmienik na Záhorí až po veľhory -

Vysoké Tatry,okrem mora všetko.Otázkou je, či to dokážeme využiť a či
vieme odpovedať na nové trendy a výzvy,ktoré súčsnosť požaduje.

Príkladom schopnosti reagovať sú aj aktivity stupavského podnikateľa
Viliama Maroša.
Od vybudovania tenisových kirtov a rekonštrukcie hotela prešiel
anabázou hľadania možností a rozširovania ponuky

- 61 pre stále náročnejšiu klientelu.Pred dokončením je nový are- ál-relax
centrum,ktorý je jasnou odpovedou na nové trendy a požiadavky v oblasti
cestovného ruchu.Dopĺňa doteraz ponúkané služby jednak pre ubytovaných
hostí,ale aj pre širokú verejnosť domácich.Projekt pripravila

spoločnosť INKO a realizovala ho firma A studio Bratislava ako

generálny dodávate! s tým, že subdodávky zabezpečovali miestne

firmy.Investor využil možnosť kofinancovania toho ambiciózneho projektu
zo zdrojov EÚ, výška príspevku z únie bola však limitovaná do 10%
objemu celkových nákladov.Vybudovaný bol nový objekt s rozlohou 8 2
5m2, ktorý je prepojený na bývalé fitnes centrum a športovú halu.
Je tam bazén s vodnými atrakciami,suchú a mokrú saunu,madernú halu fitnes centra s najmodernejšími posilovacími strojmi, ktoré uspokoja i
najnáročnejších klientov.Bazén,velká vírivka je vybavená 10 relaxačnými
tryskami - protiprúd,sprcha,bublin- ková masáž.Pre hostí je k
dispozícii bistro s kapacitou 40 miest, kde sa ponúkajú najmä miešané a
iontové nápoje - všetko pre zdravý spôsob života.K dispozícii je i
bowlingová dráha s dvoma hracími plochami,všetko je ovládané a riadené
priamo z recepcie . Relaxačný bazén je i pre školy.
10.

POČASIE.
Počasie

Začiatkom roka nad Slovenskom bol vlhký,zaoceánsky vzduch,

oblačno,trocha popršalo.Cez deň teplo - 12°C.10 januára vyskočilo

slnko.18.ho vystriedalo upršané počasie.V noci z 18. na 19.zúril v
Európe orkán.Orkán Kyrill "šiel" až 181 km/hod. na
Slovensku.Meteorológovia predpovedali jeho príchod.Do Stupavy prišiel
okolo 1.hodiny a trval do 2,30 hodiny.Veterná smršť postrhávala

strechy,polámala stromy.U nás v meste neurobil väčšie škody.V devínskej
Novej Vsi strhol strechy domov,v Malackách sa zrútila strecha z
paneláka.Meteorológovia predpovedali,že hrozba trvala do nedele.Smršť
prišla zo štvrtka na piatok.20.januára bolo pokojne ticho a teplo.
22.prišla zima,déžd padal so snehom,sneh sa topil.Až 25.bolo zima,mrzlo
a trocha poletovali vločky snehu.Až do 3,-4.februára bolo zima,potom

oblačno a bez snehu,- 8,-9f>ekne bolo aj 13. cez deň,svietilo slnko a k

večeru sa ochladilo.Kvety narcisy už 5 cm vyrástli zo zeme,tráva je
zelená.

- 62 Koniec februára a i celý február bol najpremenlivejší.Pršalo a i
na Západnom Slovensku nad ránom napadol 1 cm snehu.Deti videli
sneh a do obeda sa roztopil - 9ľ25.a26 dul veľký

vietor.Pranostika hovorí:"Ked na konci februára je veľký
vietor,bude dobrá žatva".27.a 28.pršalo,kvitli jarné kvietky.1.a
2.marca bolo ešte pekne,nopotom aždo 5.marca mrholilo.Kvitnú
snežienky,bledule,fialky a krókusy..6.je pekne - 15ľJar sa
nezadržateľne blížila.20.na rozkvitnuté kvety padal

sneh.Prebudili sme sa do zasneženého rána.Západné Slovensko malo
sneh.Mráz na Jozefa je predzvesťou hojného roka.Sneh za deň
zišiel a potom dva dni a dve noci výdatne pršalo.27.a 28.bolo
pekne,slnečno,o 14.hod. 16ľKvitnú púpavy.7.apríla bolo vonku
prijemne,teplomer ukazoval 14.-16°C.Okolo Veľkej noci bolo

prijemne.18.-19. hlásili v televízii,že budú búrky.Bolo veľmi
potrebné, aby napršalo.18.padlo pár kvapiek a bolo po
búrke.Veľké sucho pokračovalo.Do 18.bolo 23-25Č.19.bolo opäť
teplo - 17°. 2.a 3.mája prišli mrazíky,pomrzli miestami zemiaky,
hrozno ( len také pásy pomrzli).Obdobie sucha trvalo 6 týždňov.Z
5. na 6.výdatnejšie pršalo.7.-11.bolo pekne, slnečno.16.17.oblačno,pršalo.20 -28.veľmi teplo,sucho a nepršalo.Teplomer
sa vyšplhal na 34-35°C.1.-5.bolo pod mrakom,trocha popršalo a
13.júna bolo slnečno,pekne 32°.
l.

júla bolo teplo,30°.Od 9.do 12.dážd.0d 15.zase teplo.

Tropické horúčavy.Od Sahary k nám prúdi horúci vzduch.
Roli rekordné teploty 39 až 40°C.
V Podpajštúnskvch

zvestiach

písali:Dlho

očakávaný

blaho-

dárny dážd nakoniec prišiel vo štvrtok 21.júna a to s poriadným rachotom.Než spadli prvé kvapky,Stupavou sa prehnala
"piesková

búrka"

a

víchrica.Skoro

twister

a

ten

zanechal

následky v podobe zosypanej škridlice z obnovenej strechy
kostola,vyvrátených

stromov,spadnutého

stĺpa

elektrického

vedenia,či následkov voľne sa pohybujúcich kontajnerov, ktoré
zastavili

parkujúce

automobily.Klimatické

zmeny

prinášajú

prekvapenia,že by tichučký blahodárny dážd prichádzal až po
víchrici?
Koncom júla jeden deň bol výdatný dážd.23.teplo,o 22.hod. sa
blýska,prší.Cez deň 30°. Prvé augustové dni boli pod

- 63 pod mrakom,rána boli chladné: 5-10°C.Až 15.augusta bolo 23°. Posledný
septembrový týždeň bolo velmi pekné počasie - babie leto,len rána sú
chladnejšie a dni sa krátia.18.-19.októbra sa ochladilo a na tráve
bola srieň.20. o 8,30 začalo snežiť,do 10.hod.bolo sychravo,9°.23.28.chladno a pršalo vo dne,v noci. 1.novembra bolo mrazivé ráno,cez
deň vykúklo slnko.15.-16.na Záhorí výdatne snežilo,napadlo v Stupave 40 cm
mokrého snehu.Ten sa pomaly roztápal.Koncom novembra bolo
nasnežené,často pod mrakom,teploty 2 až 3°.Začiatkom decembra postupne
ubúdali zrážky,cez deň 3 až 7°C.Zo 14. na 15. o 24 hod.bolo vidieť

"Rej" - padali hviezdy na východnej strane.16.sa zamračilo a dni boli
chladné.31.decembra padal sneh.Napadlo asi 10 cm,ale potešilo,oživilo
vianočnú prírodu.
11.
ZÁZNAMY.Z HISTÓRIE.

Z histórie pomníkov.

$

INÉ
Z histórii

Pomníky

Prvá svetová vojna v rokoch 1914 až 1918 zasiahla i do Stupavy a mala
vplyv na život v Stupave.Okrem nedostatku potravín a všetkých
potrieb,museli sa obyvatelia upisovať "válečnú pôžičku",ale veľa mužov
muselo narukovať do vojny.

V tých časoch mala Stupava cca 3500 obyvateľov a v priebehu týchto

štyroch rokov padlo 104 (105) obyvateľov Stupavy.Okrem týchto padlých
boli i neskoršie obete vojny,vojaci ktorí sa vrátili zranení a
chorí,takže zomreli na následky vojnových zranení alebo znášali

následky vojny i v neskorších rokoch.Vojaci ktorí padli boli vo veku
19 až 46 rokov a miesta ich odpočinku sú v mnohých prípadoch neznáme.
Padli na bojiskách celej Európy a len o niektorých sa dalo neskoršie
zistiť kde padli,respektíve kde sú pochovaní. O väčšine obetí bola len

známa informácia,že padol vo vojne.Na ich pamiatku Miestny okrášľujúci
spolok spolu s obcou postavil v strede obce,pred kostolom pomník,ako
symbol spoločného hrobu.Náklad na výstavbu predstavoval sumu 25 000
Kč,autorom pomníka bol asi Anton Weinberger.

- 64 Pomník má štvorcový pôdorys, na spodnom posstavci je schod. Predná
strana je riešená nikou,v ktorej je zakomponovaná prilba s vavrínovou
ratolesťou.Na vrchnej a spodnej časti sa nachádza text,ktorý hovorí o
podstate pamätníka.Na štor- strannej nadstavbe sú z troch strán
umiestnené mramorové dosky s menami padlých,sú prestrešené a nad nimi
je stĺp, ktorý je ukončený kamennou gulou a v nej je uchytený kovový
dvojkríž.
V priebehu času sa okolie pomníka menilo,bol tam násyp, bola

tam ohrada a v ostatnom čase bol súčasťou parkovej úpravy pred
kostolom.V rámci terajších úprav centra Stupavy bola vykonaná

rekonštrukcia námestia a pomník mal byť premiestnený o niekoľko
metrov smerom ku kaštielu,čo sa nakoniec neuskutočnilo,ale

pomník bol v rámci týchto prác zreštaurovaný a dotvára novú
úpravu námestia.
Pri čítaní mien na pamätníku si môžeme všimnúť,že vo väčšine
prípadov sú tam "bežné stupavské" mená,aké sa vyskytujú v
Stupave i dnes.To znamená,že najmenej už tretie storočie tieto
rodiny bývajú v Stupave,pri bližšom preskúmaní si všimneme,že
nielen priezviská sa opakujú,ale i krstné mená.Porovnaním s
terajšou evidenciou obyvateľov v Stupave roku 2007 zistili,že zo
104 mien a priezvisk uvedených na pamätníku je v dnešnej dobe
zhodných 4 0,to znamená, že v jednotlivých rodinách sa
udržiavajú už tretie storočie
i krstné mená.Zistilo sa,že udržiavanie krstných mien ide v priamom
slede: dedo uvedený na pamätníku,jeho syn a jeho syn,ktorý žije už v
XXI.storočí,alebo padlý a jeho príbuzný - brat pomenoval svojho potomka
po padlom vojakovi.Je to pekná tradícia udržať v rodine i krstné meno.
Synagóga.

Synagóga

Vybudovaním parkoviska pri budove bývalej obecnej školy (Tatrabanka)
a parkovou úpravou tejto plochy,ktorá bola dosť dlho len rumoviskom
sa zlepšil prístup k židovskej synagóge. Dlhé roky bola aj opticky
"vytlačená" z pohľadu od námestia.Budovu získala nezisková
organizácia,ktorá usiluje

- 65 o jej záchranu.Ide totiž o národnú kultúrnu pamiatku a z hľadiska
historického významu je to druhá najstaršia synagóga na území
Slovenska.Aj z hľadiska architektonického máme v Stupave

unikát,nakoľko je postavená ako synagóga ľvovského typu.Synagóga
dostala po rekonštrukcii krovu novú strechu. Strecha by však
nestačila,prebehli Saľšie práce zamerané na statiku budovy a záchranu
stavby pred jej zrútením.Na zasadnutí MsZ imformoval o priebehu
záchranných prác a zámeroch zástupca neziskovej organizácie JEWROPE
Ing.Tomáš Stern.Poslancov informoval o soôsobe financovania sanačných
prác,organizácia získala z grantov a rôznych fondov cca 5 miliónov Sk,
ktoré boli preinvestované pri stavebných prácach.Momentálne však
organizácia riešila kardinálny problém.Stavba stojí totiž na
pozemku,ktorý organizácia nevlastní a jej majiteľ v prípade predaja

žiada za pozemok komerčnú cenu.Túto požiadavku nezisková organizácia

nie je schopná splniť a preto sa obrátila na MsZ s návrhom,aby mesto
vstúpilo do rokovania s majiteľom pozemku (jedná sa cca o 10 árov) s

tým,že ostatnú pôdu môže mesto využiť podľa svojho uváženia.Podľa slov
T.Sterna,vyriešiť tento problém je nad sily organizácie,ktorá urobí
všetko,aby zachránila túto historicky cennú pamiatku.Poslancov
zaujímalo ako bude budova využívaná.Ing.Stern informoval o tom,že časť
priestorov bude prístupná verejnosti ako koncertná a výstavná
sála,časť priestorov bude stálou expozíciou venovanou histórii
židovskej obce v Stupave a okolí.Na rekonštrukciu prispel aj Ústredný
zväz židovských náboženských obcí na Slovensku,ktorý prejavil záujem
umiestniť v budove svoje archivačné a študijné centrum.Z toho dôvodu
boli na streche osadené strešné okná, pretože bude využité i podkrovie
budovy.Poslanci ocenili túto iniciatívu a prejavili ochotu vstúpiť do
rokovania s majiteľom pozemku.Dokonca odznel názor,že na takto

získanom pozemku by v budúcnosti mohla byť postavená nová budova
ZUŠ,pretože priestory,v ktorých sa nachádza nie sú majetkom mesta a
priestorovo nevyhovujú požiadavkám školy.

Pohľadnice hradu Pajštún.

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave dva druhy

pohľadníc,ktoré sú tématicky venované hradu Pajštún.Predlohou

Pajštún
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Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky.

Pri písaní konceptu kroniky som použila:
- Uznesenia a správy Mestského zastupiteľstva
- Časopisy a dennú tlač
- Podpajštúnske zvesti
- Malacko - regionálne noviny
- Župné noviny
- Vlastné poznámky.
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