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Úvod

ÚVOD:

Život obyvateľov mesta Stupava v porovnaní s minulosťou sa stal
bohatším po stránke ekonomickej a sociálnej.Prudko sa rozvíja
moderná technológia,informovanosť spoločnosti.Rastú nároky v
záujme pohodlnejšieho života.
V tomto roku vzniklo Združenie pre kvalitný život na rodnej
zemi " Klimatická aliancia ".Jej cieľom je získať čo najviac
ľudí,ktorí aspoň trocha zmenia svoj postoj k životnému

prostrediu.I my patríme k tým 18 660 obyvateľom obcí na
slovenskej strane pri rieke Moravermesto Stupava,
Zohor,Láb,Lozorno,Marianka a Záhorská Bystrica.Sme pripravení
spolupracovať s každým,kto bude mať záujem.Máme potenciál

mladých vzdelaných ľudí,lesy,ktoré produkujú biomasu,tradíciu

pestovania a spracovania zeleniny /v Stupave - kapusty/.Čerpáme

zo skúseností od susedov a máme záujem učiť sa.Učíme sa spoločne

plánovať a spolupracovať. Máme záujem zmeniť súčasný stav,ktorý
je známy problémami: zaťaženie dopravou,dve skládky

odpadov,vysoké náklady na energie v zriadeniach,ktoré sú
majetkom obcí - školy,budovy úradov,kultúrne domy,obyvateľstvo
odchádzajúce za prácou do hlavného mesta,nedostatok pracovných
príležitostí , nedostatok ľudí,ktorí by obrábali pôdu.

Obyvatelia Stupavy musia uvažovať v nových súvis-

lostiach priateľstva s prirodou,skromnosťou vo svojich

potrebách,šetrnosťou k vode,pôde,ovzdušiu,k hľadaniu ciest k
životu na každom kúsku Zeme.Ak to dokážeme,isto sa nám to
vyplatí a budú bohatšie naše rodiny,Stupava.Bude viac
spokojnosti a povzbudivých výsledkov.
Naše mesto Stupava leží na juhu Záhorskej nížiny pod
úpätím Malých Karpát iba niekoľko kilometrov od Bratislavy.
Jej okolie je ako stvorené pre milovníkov prírody.Je bohaté na
tradíciu keramikárov,poskytuje možnosti
rybolovu,poľovačky,výletov do blízkeho okolia,cykloturistiku
trasou - Nivou Moravy,ktorá predstavuje prekrásny zážitok z
neporušenej prírody.

- 2 Toto Mesto Stupava v roku 2004 zažívalo opäť oslavy.

Oslávili sme 735.výročie prvej písomnej správy o Stupave a 690.výročie
prvej písomnej správy o Másteftiež vstup našej Slovenskej republiky do
Európskej únie.Tieto výročia sa prepletali kultúrnymi podujatiami a

denným úsilím občanov nášho mesta.Učíme sa nemyslieť len na seba,ale i
na budúce generácie.
VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

2.

Verejno-spol.
život.

Činnosť mestského zastupiteľstva /MsZ/.

MsZ

MsZ Stupava sa zišlo:
Dňa 29.januára
Vzalo na vedomie Informáciu o výsledkoch hospodárenia rozpočtových organizácií mesta za rok 2003 prednesených prednostom úradu.
Schválilo plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na
rok 2004,tiež Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava
č.1/2004 o spôsobe určenia úhrady,výške úhrady a spôsobe

platenia úhrady za opatrovateľské služby,prepravnú službu a
dovoz obedov poskytovaných mestom Stupava.
Uložilo zabezpečiť kroky k zapísaniu stavieb patriacich mestu na LV mesta/objekty na štadióne/.Uzatvoriť
nájomnú

zmluvu

t.j.sociálneho

alebo

zmluvu

o

zariadenia,ktoré

je

správe

nehnuteľnosti,

majetkom

mesta

a

v

užívaní TJ Tatran Stupava.
Vymenovalo členov názvoslovnej komisie pre pomenovanie
novovytvorených ulíc v meste Stupava v tomto zložení:Ing.Ján
Beleš-primátor mesta,Ján Valachovič- prednosta
úradu,Ing.Jozef Blažek-vedúci odd.výstavby a životného
prostredia,Mária Mihalovičová-referát evidencie
obyvatelov,poslancov MsZ:Ján Borák,MVDr.Róbert Kazarka,Pavel
Kubíček,Ing.Jozef Ukropec,v zmysle parag. 2b) zákona SNR
č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Splnomocnilo MsR ako výberovú komisiu na otváranie obálok
verejnej ponuky na odpredaj pozemkov p.č.
1922/23,p.ô.1922/24 v k.ú.Mást I.

- 3 Zvolilo členov komisie dopravno-bezpečnostnej:poslanca Jána

Boráka,z radov občanov MUDr.Vojtecha Erdélyiho.
Dňa 26.februára

Vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície
za mesiac január.Správu hlavnej kontrolórky o vybavovaní
sťažností a petícií za II.polrok 2003 v samospráve mesta
Stupava.
Schválilo program zasadnutí MsZ.Všeobecne záväzné
nariadenia mesta Stupava č.2"Zásady hospodárenia s majetkom
mesta".Zmluvu o nájme uzatvorenú medzi Mestom Stupava a
Futbalovým klubom TJ Tatran Stupava na nájom nebytových
priestorov-sociálnych zariadení a športovej kabíny na
parcele č. 740/1 v k.ú.Stupava.
Dňa 1.apríla

Vzalo na vedomie informáciu o príprave volieb prezidenta SR a referenda.
Schválilo všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava
č.3 "Vymedzenie plôch na vylepovanie volebných plagátov na

území mesta pre volby do Európskeho parlamentu dňa 13.júna

2004.Členov rád školských a predškolských zariadení z radov

poslancov a zriaďovateľa:ZŠ-Mgr.Pro- kop-poslanec,za

zriadovateľa Slezák P.,Valachovič J.,Va- šinová R.ZUŠ-Borák
J.-poslanec.MŠ ul.Ružová-MVDr.Kazar- ka R.-poslanec.MŠ
ul.J.Krála-Kubíček P.poslanec.MŠ ul. Marcheggská-Lachkovič
F.-poslanec.MŠ ul.Hviezdoslavova- Huk P.-poslanec.Vyradenie
formou odpredaja majetku MsPTS Stupava a to:osobného
motorového vozidla Škoda FORMAN v nadobúdacej hodnote 296
381 Sk a montážneho vozidla Ško- sa 1203 v nadobúdacej cene
182 500 Sk.
Dňa 6.máj a
Schvaľuje Rozbor hospodárenia mesta Stupava,MsPTS,
MsKS,VaK mesta Stupava za rok 2003.Vysporiadanie súhrnných
finančných vzťahov medzi príspevkovými a rozpočtovými
organizáciami mesta Stupava a Mestom Stupava za rok 2003 .

- 4 Počiatočný stav k 31.12.2002 vo výške

12 049 tis.Sk

Hospod.výsledok z HČ PO VaK za r.2003

+ 288 tis.Sk

Vrátenie rodičovského príspevku RO školy - 3 tis.Sk
Strata v HČ PO MsKS za rok 2003

- 292 tis.Sk

Odvod do fondu rezerv 10%

- 815 tis.Sk

Záverečný účet mesta

11 227 tis.Sk

Odmenu primátorovi mesta za I.štvrťrok 2004 v plnej výške. Tiež
odmenu HK mesta v plnej výške.
Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z evidencie majetku
mesta:ŠKODA FELÍCIA ŠPZ BHI 05_66 v obstarávacej cene 385 618
Sk.Odpredaj osobného vozidla ŠKODA FELÍCIA ŠPZ BHI 05-66 za cenu
podlá znaleckého posudku.Zakúpenie referentského osobného vozidla
pre účely zabezpečovania činnosti výkonného aparátu MstJ.

Uložilo prednostovi úradu vysporiadať majetkovú účasť mesta na
podnikaní akciovej spoločnosti POLYGÓN formou navrátenia

vloženého nehnuteľného majetku/pozemkov/ z dôvodu dlhodobej
nečinnosti spoločnosti.

Súhlasilo so zadaním pre vypracovanie urbanistickej štúdie
zóny"Stupava - Noviny".
Dňa 2 0.máj a

MsZ v Stupave schválilo prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany
SR,nachádzajúceho sa v k.ú.Stupava obce Stupava,zapisaného na
Katastrálnom úrade Bratislava,Správe katastra v Malackách na LV
č.1009,a to:stavby:

administratívna budova súp.číslo 1824 na pozemku p.č.4937/7

administratívna budova súp.číslo 1828 na pozemkup.č.4937/8 sklad
súp.číslo 1821 na pozemku p.č. 4937/9

sklad
sklad
sklad
budova
ubytovňa
trafostanica
tesco barák

súp.číslo 1825 na pozemku p.č.4937/11
súp.číslo 1826 na pozemku p.č.4937/13

súp.číslo 1822 na pozemku p.č.4937/14

súp.číslo 1827 na pozemku p.č.4937/15

súp.číslo 1823 na pozemku p.č.4937/17

súp.číslo 1837 na pozemku p.č.4712/17

súp.číslo 1836 na pozemku p.č.4712/18

- 5 a pozemky:
pozemok p.c.4937/5-zastavané plochy,výmera 12448 m2, pozemok
p.c.4937/7-zastavané plochy,výmera 155 m2, pozemok p.č.4937/8-

zastavané plochy,výmera 154 m2, pozemok p.č.4937/9-zastavané

plochy,výmera 69 m2, pozemok p.č.4937/10-zastavané plochy,výmera
9 m2, pozemok p.č.4937/11-zastavané plochy,výmera 19 m2, pozemok

p.č.4937/12-zastavané plochy,výmera 53 m2, pozemok p.č.4937/13zastavané plochy,výmera 19 m2, pozemok p.č.49 3 7/14-zastavané

plochy,výmera 87 m2, pozemok p.č.4937/15-zastavané plochy,výmera
367 m2, pozemok p.č.4937/16-zastavané plochy,výmera 58 m2,

pozemok p.č.4937/17-zastavané plochy,výmera 366 m2, pozemok

p.č.4712/9-ostaťné plochy,výmera 6237 m2, pozemok p.č.4712/17zasťavané plochy,výmera 18 m2, pozemok p.č.4712/18-zasťavané

plochy,výmera 458 m2, ktoré v súlade s ustanovením § 3
zák.č.172/2004 Z.z."o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný
celok" nadobudne na základe darovacej zmluvy do vlastníctva
mesto Stupava.
Dňa 3.júna
MsZ schvaľuje:Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava

č.6/2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania na území mesta Stupava.Všeobecne záväzné

nariadwnie mesta Stupava č.7/2004 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta
Stupava.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území
mesta.Poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí

právnický a fyzickým osobám na území mesta podľa VZN mesta
Stupava č.24 takto:
Žiadateľ

Návrh finanč.prostriedkov

Základná škola Stupava

65 tis.Sk,z toho
30 tis.Sk-školské futbal.stredisko
20 tis.Sk-školské hádzan.stredisko
15 tis.Sk-školské hokejbal.stredis.

- 6 Červený kríž,skupina I.Stupava

10 tis.Sk

Červený kríž,skupina II.Stupava

10 tis.Sk

Slov.zväz záhradkárov,ZO 6-19 Stupava

15 tis.Sk

Hádzanár.klub TJ Tatran Stupava

100 tis.Sk

Futbalový klub TJ Tatran Stupava

27 0 tis.Sk

Rímsko-katolícky farský úrad Stupava

25 tis.Sk Únia

nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
ZO č.52 pre okresy Pezinok,Malacky,Senec

3 tis.Sk

Spolu:

523 tis.Sk

Výšku stravnej jednotky v sume 55 Sk a výšku príspevku mesta
na stravovanie dôchodcov podlá kategórií dôchodkov s
účinnosťou od l.júna 2004.
Dôchodok v Sk Príspevok stravníka Príspevok mesta
do 4000 Sk
30 Sk
od 4001 do 5000 Sk 35 Sk

25 Sk
20 Sk

od 5001 do 6000 Sk

40 Sk

15 Sk

od 6001 do 7000 Sk

43 Sk

12 Sk

na 700 Sk
d
1
Dňa 1 .júla

45 Sk

10 Sk

MsZ

vzalo

na

starostlivosti
spolupráci
Správu

o

MsP

vedomie:Prezentáciu
o

verejnú

Stupava

vykonaní

s

zeleň

spracovania
v

meste

Obvodným

finančnej

dokumentácie

Stupava.Správu

oddelením

kontroly

PZ

vo

Stupava.
vybraných

predškolských zariadeniach za rok 2003/ MŠ Janka Krála,
MŠ Marcheggská,MŠ Ružová.Informáciu o výsledkoch volieb do
Európskeho parlamentu dňa 13.júna 2004.

MsZ uložilo náčelníkovi MsP Stupava preveriť dodržiavanie

zatváracích hodín v reštauračných zariadeniach V Stupave v

mesiaci júl 2004 a predložiť vyhodnotenie do MsZ. Poverilo
výkonom funkcie sobášiaceho poslanca MsZ vo volebnom období
rokov 2002-2006 MVDr.Róberta Kazarku.
Dňa 9.septembra
MsZ vzalo na vedomie Rozbor hospodárenia príspevkových
organizácií

MsPTS,VaK,MsKS

Stupava za I.polrok 2004.

a

Rozbor

hospodárenia

o

Mesta

- 7 MsZ schválilo nákup buldozéra na skládku odpadov Stupava Žabáreň z prostriedkov fondu reprodukcie MsPTS Stupava priamou
kúpou.
Uložilo náčelníkovi MsP pri nedodržiavaní prevádzkových hodín v
reštauračných zariadeniach v meste postupovať v zmysle

VZN.Prednostovi úradu a riaditeľovi MsPTS Stupava pripraviť

návrh na zabezpečenie zberu plástov na rok 2005 v náväznosti na
rozpočet roku 2005.
Zvolilo

Zuzanu

chodno-podnikatelskej
p.Denisy Belošičovej.

Klavcovú

počas

za

tajomníčku

čerpania

komisie

materskej

ob-

dovolenky

Zrušilo bod B/15 zo zasadania MsZ dňa 27.júna 2002,

ktorým MsZ schválilo Dagmar Černú za kronikárku mesta.

Poverilo výkonom funkcie kronikárky mesta Anastáziu
Lachkovičovú,bytom Stupava ulica F.Kôstku 15/3.
Dňa 23.septembra

MsZ schválilo rozšírenie vecného bremena,ktoré spočíva v
povinnosti povinného z vecného bremena/Mesto Stupava/,strpieť
prechod,prejazd,zriadenie parkoviska a parkovanie motorových
vozidiel na pozemku p.č.748/9 v prospech oprávneného z vecného
bremena/Swisstrade - marketing service,s r.o. Námestie Martina
Benku 9,Bratislava/ a to tak,že sa vecné bremeno rozšíri od
jestvujúcej hranice vecného bremena - bočný vchod do kúpaliska

po celú hranicu pozemku vo vlst- níctve žiadateľa.

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v znení jej textu,medzi predáva j
úcimi : Anna Barinková,rod.Horváthová,bytom Malacky,Záhorácka
3,Jozef Balúch Stupava,Jilemnického 53,Miroslav Balúch
Stupava,Agátová 7,František Horváth,Stupava,Vajan- ského 1 a
kupujúcim:Mesto Stupava,predmetom ktorej sú pozemky v
k.ú.Stupava,parcely číslo 296,297,298/1,298/2, 298/3,298/4 v
nasledovných spoluvlastníckych podieloch:
Anna Barinková v podiele 5/24,Jozef Balúch 7/24,Miroslav Balúch
7/24,František Horváth 5/24,ktoré nadobudnú do vlastníctva v
uvedených podieloch Dohodou o zrušení a vyspo- riadaní
podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam s budúcim
kupujúcim,sa zaväzujú uvedené spoluvlastnícke podiely k
predmetným nehnuteľnostiam odpredať formou Zmluvy

o kúpe a predaji nehnuteľnosti budúcemu kupujúcemu najneskôr

do 3 0 dní odo dňa povolenia návrhu na vklad tejto Dohody
Katastrálnym úradom Bratislava,Správou katastra v Malackách
za kúpnu cenu 7 374 285-Sk.
Dňa 7.októbra
Vzalo na vedomie informáciu riaditeľa 00 PZ SR Stupava

Mjr.Ing.Dušana Štancela o stave a činnosti štátnej polície a
bezpečnostnej situácii v meste Stupava.Informáciu prednostu
úradu o úprave priestorov na požiarnej zbrojnici pre účely
mestskej polície a Úradu práce,sociálnych vecí a
rodiny,detašované pracovisko Stupava.
MsZ schválilo upresnenie bodu B/4 uznesenia zo zasadnutia MsZ
dňa 1.apríla 2004,ktorým MsZ schválilo počty a zloženie rád v
školských a predškolských zariadeniach.Zloženie školskej rady
v

ZŠ

kpt.J.Nálepku

2,nepedagogickí

takto:pedagogickí

pracovníci

v počte

pracovníci

1,zástupcovia

počte 4,zástupcovia zriaďovateľa v počte
4,

v

počte

rodičov

z toho 1 poslanec MsZ.

Schválilo komisiu v zložení poslancov MsZ v Stupave podľa
jednotlivých politických strán nasledovne: za SDKÚ-Karol
Janata, za KDH-Ing.Radoslav Draškovič,za SMER-Ing.Jozef

Ukropec,za ANO-Ing.Peter Mazúr,zaDS-Pavel Kubíček,za SNS -

Gustáv Beleš,za NEKA-František Lachkovič v zmysle ústavného

zákona č.357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Vyradenie hmotného investičného majetku z majetku príspevkovej organizácie VaK mesta Stupava-trafostanica-elektrická prípojka,odplatným prevodom majetku firme Západoslovenská energetika,a.s.Čulenova 6,Bratislava,za 1 Sk.
Dňa 21.októbra

MsZ vzalo na vedomie Koncept riešenia aktualizácie územného
plánu

mesta

architektonickej

Stupava,august
štúdie-"Zóna

2004.Návrh
Stupava

-

urbanistickozápad"-Ing.arch.

Milan Červeňák,PaeDr.Miroslav Suchý.
Dňa 11.novembra

Vzalo na vedomie Rozbor hospodárenia mesta Stupava k 30.9.

v

- 9 Schválilo

Zmeny

rozpočtu

prispevkovejorganizácie

MsKS

Stupava posla predloženého návrhu s pripomienkami MsR a
finančnej komisie uvedené v zápisnici MsZ s dopadom na
výdavkovú časť rozpočtu mesta vo výške 501 tis.Sk. Zmeny
rozpočtu

príspevkovej

organizácii

MsPTS

Stupava

podlá

predloženého návrhu s dopadom na rozpočet mesta vo výške

430 tis.Sk.Zmeny rozpočtu mesta Stupava podlá predloženého
návrhu.
Odmenu primátorovi mesta Stupava za III.štvrťrok 2004 vo výške
30% a hlavnej kontrolórke vo výške 25% zo súčtu funkčných
platov za toto obdobie.Člena-neposlanca Eduarda

Veselého,Záhumenská ul.49,do komisie obchodno- podnikatelskej.
Dňa 2.decembra
Vzalo na vedomie Návrh rozpočtu príspevkových organizá- mesta

Stupava-MsPTS,VaK,MsKS a Návrh rozpočtu mesta Stupava na rok 2

005.
Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č.11
/2004 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva.
Prenájom nebytového priestoru-dielne o výmere 500 m2 v areáli
MsPTS,ul.Dlhá,Andrejovi Poláčkovi-DREVUS so sídlom

Stupava,Dlhá 1284/44,za cenu 360 Sk/m2/rok,za účelom
podnikania v stolárskej výrobe.
Odpredaj bývalých vojenských objektov v k.ú.Stupava formou
verejnej ponuky.
Finančný príspevok z rozpočtu mesta v čiastke 40 tis.Sk na

obnovu poškodených Vysokých Tatier,č.ú.1670490007/5600, Dexia
banka,a.s.,pobočka Starý Smokovec.

Súhlasí so zaradením do rozpočtu roku 2005 príspevkovej

organizácie MsPTS Stupava investičnej akciel!oprava Domu

smútku" vo výške 1200 tis.Sk a navýšením finančnej čiastky 750
tis.Sk vo výnosovej časti rozpočtu-skládka odpadov. Súhrnný
finančný vzťah voči mestu 6800 tis.Sk+1300tis. Sk.Vecné
plnenie 10250 tis.Sk.So súhrnným finančným vzťahom

príspevkovej organizácie VaK mesta Stupava na rok 2005 na
rozpočet mesta vo výške 1600 tis.Sk.a MsKS Stupava na rok 2005
na rozpočet mesta vo výške 3290 tis.Sk.

- 10 MsZ na začiatku svojho zasadania vždy urobilo kontrolu
uznesenia a mesačne sa oboznamovalo s činnosťou MsP.
Činnosť Mestského úradu / MsO /.
Program ekonomického a sociálneho rozvoja.

MsÚ
Program

ekon

a
Mesto Stupava riešilo v tomto roku otázky aktualizácie riadenia obcí
na princípoch trvaloudržatelného rozvoja.O tento sa usilujeme na
svojom území a miestna samospráva musí dodržiavať v jednotlivých
oblastiach prin- cípy:v ochrane a tvorbe životného prostredia je to
efektívne využívanie energie,vody a iných prírodných zdrojov,
minimalizácia odpadu,jeho recyklácia,vhodné skládkovanie.
Udržiavanie znečisťovania v limitoch,ktoré neohrozujú prírodné

systémy.Pri tvorbe a pre jeho úspešnosť je dôležitá reálnosť a
partnerstvo.Neplánuje sa pre seba,ale pre svoje deti,aby
neodchádzali,kde majú svoje korene.Významnú úlohu má iniciátormiestna samospráva,partnerstvo so štátnou správou,ktorá má svoje
zámery.Dôležitým partnerom pri tvorbe programu rozvoja sú
podnikatelia.Tí majú peniaze, ale sú zárukou ekonomického rozvoja
územia,vytvárajú pracovné priležitosti,investujú do obce.Program
ekonomického a sociálneho rozvoja sa stane:volebným programom pre
samosprávu,programovým zameraním činnosti občianských združení a
inšpiráciou pre podnikateľské plány miestnych podnokatelov.
XIV.Snem ZMOS

Snem ZMOS

Primátor Ing.Ján Beleš sa v dňoch 21.-22.apríla

zúčastnil ako delegát XIV.Snemu ZMOS v Bratislave za

Združenie obcí Záhorskej oblasti.Zúčastnil sa aj na protestnom zhromaždení.Rokovanie snemu sa nieslo v duchu
hlavnej myšlienky a problému súčasnosti:nedostatočná komunikácia medzi Združením miest a obcí Slovenska(ZMOS) a
výkonnou štátnou mocou - vládou SR.Bola to reakcia na dopady
prenášania kompetencií zo štátnej správy na samosprávu,
ktorá vyznievala ako sústavný pokus preniesť problémy štátu
na plecia samosprávy.Na Slovensku samosprávy pociťovali
ekonomický dopad prenesenia kompetencií v ob-

- 11 lasti školstva.Vláda si predstavovala,že dofinancovanie ponechá na
samosprávu,aby ona rozhodla či zatvorí školy,MŠ, zruší jedálne a
školské kluby detí.Neuvedomuje si,v akej situácii sa nachádzajú
občania nášho štátu.Mnohí zápasia s existenčnými problémami,sú radi,že
prežijú,nie aby ešte prisoievali na školy,na zvýšené stravné pre svoje
deti,ked nevládzu zaplatiť daň z nehnuteľnosti alebo poplatky za odvoz
odpadu.Kritizovaný bol aj spôsob akým predkladá vláda nové
zákony.Tempo nedovoľuje odbornú diskusiu k zákonom.
Primátor mesta Stupava pokladá závery ZMOS-u za kvalifikované.0
reforme verejnej správy by nemali rozhodovať ú- radníci

vlády,ministerstiev.Reforma musí byť výsledkom demokratického procesu.
Účastníci protestného zhromaždenia miestnej územnej

správy vyzvali NR SR:Na mimoriadnej schôdzi NR SR vyhodnotiť
výsledky doterajšieho procesu reformy verejnej správy a prijať
zodpovedajúce závery a opatrenia.V záujme koordinácie procesu
fiškálnej decentralizácie a záruky jej realizácie od
1.1.2005,prerokovať všetky súvisiace zákony ako celok.
Aktualizácia územného plánu

Územný plán

Mesto Stupava ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumen- tácie"Územný
plán mesta Stupava,Aktualizácia - koncept riešenia,august 2004"
zahájilo verejné prerokovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie v
zmysle § 21 zákona 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov.Dátum
vyvesenia oznámenia a vystavenia dokumentácie:21.10.2004.Pripomienky
sa podávali v písomnej forme na MsÚ každý deň.Aktualizáciu plánu

prezentovali pre MsZ a dňa 10.novembra v KD sa konalo jeho verejné

prerokovanie.Na prezentácii sa zúčastnili zástupcovia spracovateľaIng.Balaš a Ing.Balašová.Títo verejnosti predstavili východiská a
obsah zadania pre spracovanie územného plánu.Na verejnom prerokovaní
sa zúčastnilo cca 70 občanov.Napriek nízkemu záujmu verejnosti o bu-

dúcnosť mesta,títo účastníci predniesli rad konkrétnych pripomienok a
podnetných návrhov.Aktualizácia plánu je na obdobie do roku
2015.Občania si želajú,aby Stupava bola

- 12 pekným vidieckym sídlom s vybavenosťou pre dobré a spokojné bývanie s
rozvinutými službami pre jej obyvateľov a zároveň,aby poskytovala a
dobre zúžitkovala svoje danosti pre rozvoj turizmu a rekreáciu pre
návštevníkov.Hospodársky rozvoj by sa mal uberať smerom ku podpore
ekologicky šetrných podnikateľských aktivít.Kompletný materiál je
uverejnený na web-stránke mestarwww.stupava.sk .
Stretnutie starostov

Stretnutie
starostov

Na pozvanie primátora mesta Stupava sa 26.augusta stretli
starostovia obcí Lozorno,Láb,Zohor,Marianka a Záhorská Bystrica.Na
rokovaní bol predstavený projektový zámer pre vytvorenie združenia s
cieľom trvaloudržateľného rozvoja v tejto časti Záhoria.Projektový
zámer prezentoval Pavel Slezák,riaditeľ MsKS Stupava a manažér

projektu, ktorý okrem iného informoval o záujme rakúskych partnerov
spolupracovať v oblasti ochrany životného prostredia ,obnoviteľných

zdrojov energie,spoločného plánovania udržateľného rozvoja v oblasti
Stupava a okolie a Marchfeld.Starostovia sa k projektovému zámeru
vyjadrili pozitívne s tým,že sa zúčastnia slovensko-rakúsko-českého pracovného stretnutia projektových tímov a partnerov, ktoré sa
koná 6.septembra v rakúskom meste Melk.
V mestečku na brehu Dunaja v Melku sa konalo 6.sep-

tembra zasadnutie pracovnej skupiny Cezhraničné ťažiskové
regióny klimatického združenia (Klimablíndnis). Združenie je
zlúčením viac ako 1200 európskych miest a obcí a tým

najväčšou mestskou sieťou v Európe.Spoločným cieľom je
zachovanie globálnej klímy.Podujatia sa zúčastňovali

partnerské regióny z Českej republiky-mikroregióny Hrušovansko a Slavonice,zo Slovenskej republiky-združenie obcí
Stupava a okolie a z Rakúska oblasť Thayaland,obce v okolí
Laa a Marchfeld.Odborné prednášky boli zamerané na ekologické
témy a ich trvaloudržiteľný rozvoj.Cieľom stretnutia bolo

predstaviť projektový zámer"Ťažiskové cezhraničné klimatické
združenia 2005 a 2006 Dolné Ra- kúsko-Česká republika a

Slovenská republika.Projektový zámer združenia obcí Stupava a
okolie predstavil manažér
projektu Pavel Slezák.

- 13 Spoločné prehlásenie o podpore cezhraničných ťažiskových regiónov
združenia na ochranu klímy podpísalirminister životného prostredia SR
Dr.László Miklós,minister ČR Dr.Li- bor Ambrozek.Máme šancu na tomto
úseku byť vzorom.

Budova Mestského úradu

Budova MsÚ

Tohto roku sa intenzívne rozbehli práce pred budovou MsÚ.
Budova bývalého obecného domu v Stupave pochádza z roku 1910 a je jednou
historickou stavbou v majetku mesta.Pôvodne secesná stavba bola ako prvá
svetská stavba v tých časoch riešená veľkoryso,súčasťou bol i rozsiahly
byt notára, byt pre slúžku a úradné miestnosti.Po prestavbe a "oprave"
fasády získala stavba dnešný vzhľad.Súčasťou úprav bolo i vysadenie

parčíka.Zeleň na tejto malej ploche bola predimenzovaná.Stromy a kry

zatienili celé prízemie a kríčky a zem zadržiavali vlahu,čo neprospelo

múrom stavby,ktoré poškodzovala madmerná vlhkosť.Budova sa "utopila" v
zeleni a základy v neodstrániteľnej vlhkosti.

Oprava vstupného priestoru k úradu prispieva k celkovému vzhľadu

budovy.Plocha zostala voľná a nebude slúžiť ako parkovisko.Pred budovou
dalej rastie krásny ihličňan,ktorý vo vianočnom čase je ozdobený
elektrickým osvetlením.
Boli zabudované pred MsÚ tri stožiare,na ktorých stále visia
zástavy:EÚ,Slovenskej republiky a vlajka Mesta Stupava.
Klub seniorov Pohoda

Klub Pohoda

27.augusta prebiehalo odovzdanie stavebných prác - rekonštrukcia bývalej
vývarovne.Priestory boli upravené a sú pripravené na plnenie nového
účelu ako spoločenské zariadenie pre stupavských dôchodcov.Klubovňu a

veľkú spoločenskú miestnosť vybavili nábytkom.K týmto priestorom patria
aj moderné sociálne zariadenia,obnovený bol aj vchod do budovy v
pôvodnom štýle"prestrešenej chodby -gánku."
Služby bývalej vývarovne plní pôvodná prevádzkovateľ- ka

M.Minarovičová vo svojej reštaurácii Stupava.Ďaľšie

prevádzkové časti bývalého stravovacieho strediska po re-

konštrukcii budú prenajaté na podnikateľské účely Slávnostné
odovzdanie klubu dôchodcom bolo 24.októbra o 15,30 hod.Potom
bolo spoločenské posedenie pri dychoej

- 14 hudbe

Veselá

klubu'/Viery

muzika

v

Štefkovej

Reštaurácii
a

Jolany

Stupava.Dvojica

Kodríkovej

vedúcich

napĺňajú

motto

k l u b u Z b i e r a j t e si svoje dobro a čiňte ho čo najviac,neskôr
sa

vám

to

zameriavajú

všetkým
na

v

živote

pozitívne

spočítal"V

svojej

myslenie,hľadať

činnosti

silu

sa

prekonať

problémy,pohladiť dušu i potešiť srdce.Klub začal s bývalými

členmi a skoro pribudli i noví členovia.Spolupracujú s MsK,MsTJ

a ZUŠ.Pre seniorov sú pripravované aj ozdravné cvičenia každý
utorok od 15.do 16.hod.a vo štvrtok od 10. do 11.hod.Klub je
otvorený

podlá

otváracích

hodínrutorok

14.-18streda

14.-

1 8 š t v r t o k 10.-16.,nedela 14.-16.hod.
Pracovný úväzok je 10 hodín týždenne.
Pamätná listina

Pamätná listin

Pri príležitosti 690.výročia prvej písomnej správy o
Máste,Zohore a Záhorskej Bystrici bola primátorovi mesta
Stupava,starostke obce Zohor a starostovi Záhorskej Bystrice
odovzdaná pamätná listina - grafika od akad.maliara Eduarda
Kalického.V pôvodnej listine sa názov obcí uvádza len v
súvislosti s lokalizovaním územia,ktoré král daroval svojmu
oddanému šlachticovi.Zmysel listiny bol upravený a pri
príležitosti odovzdania pamätnej listiny bol prednesený ako
posolstvo a vízia v tomto znení:
"Z milosti a vôle milovaného kráľa Karola Róberta z veľa- cteného rodu
Anjou,nech milostivý boh zachová v sláve tento rod,prinášame obci Mást
(Zohor,Záhorská Bystrica) listinu kráľom podpísanú,kde po prvýkrát je
písmom zapísaná, pre tú chvíľu i na večné časy.

Správu,na známosť všetkým prítomným dávame a potomkom

prikazujeme udržať v pamäti,že Anno Domini 1314,na svätého

Jakuba to jest 25 dňa mesiaca júla bolo písmom zapísané a na
večnú pamäť zaznamenané,že tu pri rieke Morave,na úrodnej

zemi leží obec známa ako Messuch (Su- har,Pistrich) teda Mást
(Zohor,Bystrica).
Týmto sa odkazuje,aby ľud tu žijúci dbal dobrých
mravov,zachovával vieru svojich otcov,usilovnou prácou chlieb
každodenný si dorábal a žil v hrdosti na svojich predkov a
myslel na svojich potomkov.

- 16 detašované pracovisko úradu práce,ktoré dostalo priestory do prenájmu.
Činnosť spoločenských organizácií.
Katolícka

jednota

Spoloč.organizác

Slovenska,pobočka

Stupava,ob-

Katolícka čianské združenie v časopise Podpajštúnske zvesti
oz- jednota námila občanom,že v spolupráci s Farským úradom
organizuje
farníkov

a

rôznorodú
občanov

činnosť

v

Pastoračnom

Stupavy,hlavne

pre

centre

mládež,rodiny

pre
s

deťmi, starších spoluobčanov a dôchodcov.Tiež podakovala za
1% z dane,ktoré využíva na túto činnosť.Tohto roku už môžu
pracujúci poukázať 2% z ich zaplatenej dane za rok 2003.

Miestne spolky SČK I.a II.vedú predsedníčky O.Fi- SČK

líková a V.Vígerová.Pracujú podľa svojich plánov činnosti a ich

poslaním je predchádzať utrpeniu a získavať darcov krvi.Návštevujú
chorých,organizujú zájazdy do Poľska za nákupmi a tiež organizujú
dovolenky v CHor- vatsku.Záujem o prácu v SČK majú poväčšine

starší obyvatelia.Pre oživenie činnosti 19.júna zorganizovali
"Pochod za zdravím".27 občanov sa zúčastnilo výletu pod Paj
štúnom.
Miestny odbor Matice slovenskej v Stupave pra- MO MS coval
podľa plánu svojej činnosti.23.júla na výročnej členskej schôdzi v
KD hodnotili svoju činnosť,podali správu o hospodárení a zvolili
výbor MO.Členovia MO spolupracujú so ZŠ pri Hviezdoslavovom

Kubíne,tradične po- riadajú ples a výstavky.Na svoje podujatia
pozývajú aj nečlenov.Snažia sa tak rozšíriť členstvo v MO MS.
Predsedom MO je Dr.František Juriga
ZO Slovenského zväzu záhradkárov hodnotila svo- SZ záhrad, ju
činnosť na výročnej schôdzi.Veľký dôraz členovia kladú na organizovanie

výstavy úrody.Je to miesto,kde môže každý záhradkár vystaviť -

pochváliť sa s výsledkami svojej práce.Stupavskú kapustu tohto roku

degustovalo minimálne päťtisíc návštevníkov.Toľko sa záhradkárom minulo
plastových misiek,do ktorých ju dávali.V nedeľu 14.novembra sa v

reštaurácii Stupava konalo slávnostné Svä- tomartinské požehnanie
mladého vína.Tohtoročnú úrodu požehnal vdp.Felix Mikula,slávnostný
prípitok predniesol

- 17 primátor mesta Stupava Ing.J.Beleš.Podujatie organizovalo MsKS
v Stupave a ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Stupave.Pri
príležitosti Slávností kapusty si členovia ZO SZZ spomínajú na
členov,ktorí ich navždy opustili:Ján Mader z Mástu,Ferdinand
Schwarz,Rudolf Apoštol,Matej Sabol zo Stupavy a Ing.Ján Zvirák
z Mástu.Boli to nadšení pracovníci a dobrí organizátori.
Činnosti cirkví

Činnosť cirkvi

Svätý otec Ján Pavol II.si želal,aby sa v roku od
októbra

2004

do

ristii.Vyhlásil

októbra

tento

2005

rok

za

prehĺbila
rok

úcta

k

Eucha-

Eucharistie.Svätý

otec

týmto chcel usmerniť duchovnú cestu do budúceho obdobia. V
tomto

roku

3.júla

bol

Rastislav

Nemec,ktorý

zúčastnilo

mnoho

v

Trnave

vysvätený

študuje

obyvatelov

v

za

diakona

Ríme.Vysviacky

Stupavy.Rasťo

je

velmi

sa
na-

daný,úspešne študuje a veriaci ho podporujú modlidbami.
Teplé júlové dni využili tretiaci - prvopríjma- júci
na svoj pobyt v tábore detí.Tiež miništranti sa zúčastnili
letného-týždenného tábora.
Ako prejav vdačnosti za pekné aktivity stupavských

veriacich,dňa 15.augusta na Nanebovzatie Panny Márie
Jendruchovci koncertovali vo fárskom kostole.
Kostol bol plný vdačných poslucháčov.

24.augusta a 15.septembra boli zorganizované
púte do šaštína a 14.septembra na Velehrad.
septembra-v nedelu bola jednodňová

5.

duchovná obnova vo františkánskom kostole v
Malackách.Zúčastnili sa jej horlitelky a členky Ruží svätého
rúženca.Duchovnú obnovu viedol P.Šimon Tyrol OP,promótor pre
RB na Slovensku.11.septembra bola Polnočná omša v Marianke.
IJž tradične ju slúži náš vdp. farár F .Mikula.Mariansky
kláštor je každoročne plný veriacich zo Stupavy/Záhorskej
Bystrice i iných obcí Slovenska.
12.
Panny

Márie

minulosti
stála

septembra

100

ju

pred

Kalváriou.Socha

nátery

tisíc

bola

velmi

Sk.Veriaci

vysvätená
je

z

poškodili.Jej
aj

v

ťažkej

socha

pieskovca.V
rekonštrukcia
ekonomickej

situácii ako každý rok i tento podporili Misie.Tohto roku
veriaci prispe-

- 18 li finančne doposial najviac:30 500 Sk.

Pri príležitosti 735.výročia prvej písomnej správy o Stupave a

690.výročia prvej písomnej správy o Máste bol u- verejnený rozsiahly

text a fotodokumentácia o Stupave, kultúrnom a spoločenskom živote a
predovšetkým o živote farského spoločenstva v časopise Rodinné
spoločenstvo. Občania sa na stránkach septembrového vydania

dozvedeli o histórii mesta,o duchovnom živote farnosti a činnosti
pastoračného centra,o obnove kaplniek vo farnosti,o stupavskej
Kalvárii.Z faktografie určite zaujali príspevky

o katolíckych kňazoch Ignácovi Gondovi a Ignácovi Juračkovi,ktorých život sa niesol pod mottom:"Verní Cirkvi a národu."
Významné domáce a zahraničné návštevy.
13.

Návštevy

apríla sa v KD v Stupave uskutočnilo

pracovné stretnutie - wokshop pre organizátorov
kultúrnych,spoločenských a športových podujatí v našom
regióne a v regióne v susednom Rakúsku MsKS a Klub Morava
March.Poduja- tie bolo zamerané na výmenu informácií,možnosti
spoločnej propagácie a kultúrnej výmeny,predstavenie jednotlivých podujatí a možností spoločného plánovania v tejto

oblasti.Po vstupe do EÚ sa predpokladá,že kultúrna výmena a
spoločné podujatia budú bežnou súčasťou spoločného euroregiónu.
MsKS Stupava Klub Morava March(KMM) organizovali
poznávaciu exkurziu zameranú na výrobu eko-potravín.Cie- lom
účastníkov exkurzie bola eko-farma Biohof Adamah v mestečku
Glinzendorf nedaleko Viedne.Majitel farmy pán Zoubek
predstavil prítomným svoj program.Rozhodol sa pre kvalitu a
pridanú hodnotu,ktorá spočíva v záruke eko-ne- závadných

potravín,čo mal doložené certifikátmi.Podujatie bolo určené

najmä samostatne hospodáriacim roľníkom.

Niekoľkoročná spolupráca MsKS a KMM sNárodným parkom

Donau Auen so sídlom v Orth/Donau priniesla svo- . je plody aj
v podobe výstavy pod názvom Zelená divočina na veľtoku.Na
paneloch pri fotografiách boli dvojjazyčné

- 19 texty poskytujúce vyčerpávajúce informácie nielen o Dunaji ako rieke,ale
aj o činnosti národného parku,ktorý je namladším parkom v Rakúsku a je

tiež špecifický tým, že prechádza husto osídlenou krajinou s rozvinutým
poľnohospodárstvom i priemyslom.24.septembra bola výstava otvorená za
účasti Jeho excelencie Dr.Martina Boldorfa, veľvyslanca Rakúskej

republiky,riaditeľa NP Donau Auen Dr.Carl Manzana,polankyne rakúskeho
parlamentu Michaela Gansterer a daľších rakúskych a slovenských

hostí.Primátor mesta Ing.J.Beleš vo svojom príhovore s potešením
konštatoval,že cezhraničná spolupráca sa v našom meste úspešne rozvíja
vdaka dobrým kontaktom a aktivitám,ktoré sú už samozrejmé.Výstava bola
inštalovaná v KD a pre verejnosť bola sprístupnená od 25.9.do 31.9.
Klub Morava - March.

Klub Morava-Marcb

Klub Morava-March je už aj na internetových stránkach.
Adresa znie:www.morava-march.sk.Tam si záujemca nájde
informácie o Klube,o jeho činnosti,fotoarchív z fotografií z
akcií organizovaných Klubom,odkaz na partnerov projektu,knihu
návštev,ale aj burzu (databázu) ponúk na cezhraničnú
spoluprácu.Do databázy môžmo prispieť - každý svojim
príspevkom a ponukou na cezhraničnú spoluprácu.Mesto Stupava
vydáva Morava - March prílohy k Podpajštúnskym zvestiam.Mesto
ich vydáva v rámci projektu "Budeme žiť v spoločnej

Európe,Klub Morava-March II" s finančniu podporou Phare CBC
SF MP Slovensko-Ra- kúsko 2001.Klub touto cestou informuje a
pozýva na jednotlivá aktivity,napr.pri výstave Národného
parku Donau
- Auen bol aj cyklus prednášok Dr.Kataríny Zlochovej o flóre,faune a
histórii NPDA,tipy výletov v okolí parku.
Prednášky boli sprevádzané diaprojekciou.Prednášky boli v KD - kinosále
v Stupave.
víkendový pobyt detí.

Víkendový pobyt

Klub Morava - March(KMM) pripravil v spolupráci so združením
VIS a VIS,vedeného Klemensom Hoferom,víkendový po- pobyt pre
slovenské a rakúske deti.Tento víkendový pobyt bol už tretím
v poradí.Po víkendoch strávených na Kunov-

- 20 skej priehrade a v Povsdorfe sa tentoraz stretli deti v CFate pod
vrchom v Borinke.Od 8.do 10.októbra zažili deti veľa
pekného,získali nových kamarátov a zdokonalili trošku svoje
jazykové schopnosti.Prvou spoznávacou skúškou pre chlapcov bol
futbalový zápas.Hral sa dôležitý duel Slovensko - Rakúsko.Spolu sa
deti pobavili.V sobotu 9.októbra bol pripravený výlet do
Bratislavy.Prezreli si výstavy na Bratislavskom hrade,obedovali v
McDonalde. Rakúskym deťom sa velmi páčilo Staré mesto a hlavne
stánky na Hlavnom námestí.Tu si každý kúpil nejaký darček na

pamiatku domov.V ZOO ich očaril Park dinosaurov.V nedeľu každý

jeden dostal biele tričko,na ktoré namaľovali to,čo sa mu počas
víkendu najviac páčilo.Na zadnú stranu trička sa všetci

popodpisovali.Podľa výpovede detí bol to "super víkend."
V

rámci cyklu Úspešné projekty slovensko-rakús- kej

spolupráce v oblasti školstva,detí a mládeže bol v Slovenskom
inštitúte vo Viedni prezentovaný spoločný projekt realizovaný
KMM a združením VIS a VIS Hohenau/March "Školská výmena detí
zo Stupavy a Hohenau".Výmenné pobyty sa v roku 2003 konali na
Kunovskej priehrade a v Poysdor- fe.Patronát nad podujatím
prevzal prezident NR Dr.Werner Fasslabend,ktorý je zároveň
prezidentom Slovensko-rakús- kej spoločnosti.
Činnosť Mestskej polície.

Polícia

Správu o činnosti MsP podáva na každom zasadnutí MsZ

náčelník MsP R.Buchta.Do 1.apríla príslušníci MsP zaznamenali
na úseku ochrany života a zdravia štyri prípady. Bol nájdený
granát z druhej svetovej vojny v lokalite za novým
cintorínom.Privolaní pyrotechnici granát zneškodnili.V
lokalite na Lintávoch bola prepadnutá žena. Polícia bola
privolaná k prípadu náhleho úmrtia,k riešeniu domáceho
násilia.Odchytali psov.MsP zakročila pri ochrane majetku,pri
dopravných nehodách.Na zasadnutí MsZ dňa l.júla predniesol

náčelník MsP Stupava správu o spolupráci s Obvodným oddelením
PZ Stupava.V roku 2003 bol počet policajtov na 00 PZ Stupava
21 vrátane

- 21 riaditeľa a jeho zástupcu,teda 19 policajtov pre výkon
služby.1.januára 2004 po reorganizácii Policajného zboru zo
strany ministra vnútra^jepočet policajtov 14,vrátane

riaditeľa a jeho zástupcu.Z toho počtu je vyčlenených 5
policajtov na stále služby.Na bežný výkon služby zostáva 7
policajtov.Počas jednej služby tak na 00 PZ Stupava slúžia

naraz dvaj a,maximálne traja.Počet mestských policajtov je
konštantný a to 8 členov MsP,vrátane náčelníka. Počet

štátnych policajtov v priamom výkone služby, čiže v uliciach

miest a obcí je oveľa nižší,než by si to bezpečnostná

situácia vyžadovala.V dôsledku aj tohoto spolupráca MsP
Stupava s 00 PZ nemôže byt: taká,ako by sme si to
predstavovali.Vzhľadom k veľkosti služobného obvodu 00 PZ
Stupava,kam patrí mesto Stupava,obce Marianka,Rorinka,Lozorno,Jabloňové,Zohor,Láb,Plavecký Štvrtok,Vvská pri Morave,Záhorská Ves,Suchohrad,priemyselné
parky,chatové oblasti,je vyťaženie policajtov maximálne.
V rámci spolupráce s 00 PZ sa uvažovalo o zavedení zmiešaných
hliadok(štátny a mestský policajt).Mali mať výz- pri
prevencii a eliminovaní trestnej činnosti v meste

Stupava.Nízky stav policajtov 00 PZ sa premietol aj do
častejších výjazdov MsP k rôznym prípadom a zákrokom, ku
ktorým boli pôvodne volaní štátni policajti.V mesiaci apríl
boli takto vyslaní 25-krát,v máji 38-krát a do 18.6.až 30krát.Takto sa stáva,že mestskí policajti nie sú veľakrát

tam,kde ich občania potrebujú,ale suplujú hliadku štátnej

polície na mieste činu,alebo pri dopravnej nehode.Horšie je,v
prípade,ked hliadka MsP potrebuje pomoc alebo posily z 00
PZ,že sa pomoci nie je kde dovolať.Poslanci poukázali najmä
na nízky priemer pri uložených pokutách,upozornili na nové
praktiky dílerov drog,ktorí rozvážajú drogy priamo k
spotrebiteľom.Upozornili aj na šíriaci sa vandalizmus v meste
v spojitosti s nedodržiavaním prevádzkových hodín v
reštauráciách. Žiadali,aby polícia zamykala brány zámockého
parku.
Na MsZ náčelník MsP uviedol,že v blokovom konaní riešila 30
priestupkov a bolo vybratých 5 300 Sk.Hliadky sa zamerali na
vyhľadávanie vrakov v celom katastri mesta

- 22 a prioritnou úlohou bolo vyhľadávanie a riešenie čiernych
skládok,nesprávne parkovanie.Hliadka asistovala pri otvorení bytu,v
ktorom bola mŕtvola.V nasledujúcich mesiacoch vyhľadávala a riešila
problémy znečisťovania životného prostredia,kontrolám dodržiavania
záverečných hodím v reštauračných zariadeniach,asistovala pri dopravných nehodách,požiaroch.Udelila pokuty v októbri vo výške 3 800
Sk.
3.

PRIEMYSEL A SLUŽBY.

Priemysel a
služby

- Pobočka Tatra banky v Stupave začala svoju činnosťTatra banka
22.júna 2004 a na jej otvorenie sa v meste dlho čakalo.

Pôsobí na Hlavnej ulici č.30,má odborný personál,ktorý poskytuje

optimálne riešenia konkrétnych finančných potrieb v pracovné dni od
8.do 18.hod.a v sobotu od 8.do 12.hod.Riaditeľ pobočky Tomáš Čulen
hovoril,že počas pôsobenia banky si získali dôveru už stoviek

klientov či už z radov významných firiem regiónu alebo individuálnych
klientov.Pre mladé rodiny poskytuje najvýhodnejší hypotekárny úver na
financovanie zabezpečenia bývania.Aktuálne podmienky preň

súrbezplatné poradenstvo , úroková sadzba už od 5,7%(po zohľadnení
štátneho prispevku),zrušenie potreby notárskej zápisnice, dôsledkom
toho je niekoľkotisícová úspora pre klienta, možnosť založiť aj
rozostavané byty či nebytové priestory.Môže klient založiť aj

byt,ktorý chce kúpiť.Tatra banka rozšírila svoju ponuku spotrebných
úverov o bez- účelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou,tzv.americkú
hypotéku (použiť financie na čokoľvek).Sporiť možno

"tradične".Obľúbená je možnosť investovať do investičných produktov
Tatra banky-podielových fondov,či investičných balíkov.Ponúkajú aj
zaujímavé riešenia na osobné zabezpečenia v dôchodkovom veku.
Obyvateľom Stupavy dalej slúžia peňažné ústavy a

zmenárne:Slovenská sporiteľňa a.s.pobočka Pezinok,
Stupava,ulica Hlavná,Všeobecná úverová banka,ulica Mlynská,Parkhotel
zmenáreň,Wilisport,ulica Nová,Hotel Stupava-kongrescentrumzmenáreň,ulica Nová,Prvá sta-

- 23 vebná sporiteľňa a.s.Obchodné zastúpenie,ulica Hlavná.

ECCE TERRA - 14.máj a od Grambličkovcov odchádzala do ECCE T E R R A
Rílovíc nad Svitavou dodávka naložená až po samý vrch malotraktormi a
prívesnými vozíkmi.Stupavskí pretekári:
Milan Gramblička,Ĺuboš Gramblička,Štefan Brbúch,Vlado Móza,Štefan Balog
a Mária Stríbrnská sa zúčastnili už 9. ročníka domácich pretekov a

6.ročníka jarného kola medzinárodnej súťaže.Slávnostného otvorenia sa

zúčastnili:starosta obce Vilém Kleveta,primátor mesta Ing.Ján Beleš a
podpredseda Asociácie. ECCE TERRA Pavel Slezák.Návštevníkov a pretekárov
ešte pred otváracím ceremoniálom svojim umením potešili dievčatá z

tanečného súboru Devils zo Stupavy.Preteky boli výborne pripravené.V
kategórii špe- ciálov 1.miesto obsadil Štefan Brbúch zo Stupavy,v kategórii H(hobby) sa z našich na 3.mieste umiestnil Vlado Móza,a v
kategórii A (amatéri) obsadili prvé dve miesta bratia GrambličkovciMilan l.a Ľuboš 2.miesto.Okrem toho bola vyhlásená aj kategória

najlepšia maska.Na 2.mieste sa umiestnil Dartaňan-Pišta Balog zo
Stupavy.
6.

ročník Majstrovstiev Československa otvoril

na ceste k amfiteátru primátor Ing.J.Beleš.Pretekárom zo Stupavy,Rajca a Bílovíc sa prihovoril riaditeľ pretekov Dr.M.

Gramblička.Na trať vstúpili najmladší pretekári 8-ročný Tomáš
Šoókv na pretekárskej štvorkolke Honda a jeho o rok starší
rovesník Matej Gramblička na Yamahe.Po slávnostnom defilé sa

začali preteky.Výsledky jesenného kola:v kategórii A 1.miesto
Ĺ.Gramblička,2.miesto M.Gramblička.V kategórii S (špeciály s
úpravou)1.miesto Ing.J.Paulíny z Rajca,
2.miesto Štefan Brbúch,3.miesto J.Zavadil Bílovice.V kategórii H
1.miesto Š.Balog,2.miesto J.Zavadil ml.a 3.miesto V.Móza.
Zelený dvor.
Vo februári uverejnil Klub Morava-March výzvu pre
gastronómov,hostinských a majiteľov reštaurácií,aby sa
zapojili do kultúrnej výmeny v rámci Wieinviertel festivalu.
Ide o cezhraničný projekt za hľadaním spoločných koreňov a

typických regionálnych osobností.V máji sa uskutočnilo prvé
stretnutie hostinských v Zistersdorfe,

Zelený dv

- 24 kde majiteľ českej reštaurácie Albero vo Valticiach pripravil
labužnícky večer pre rakúskych občanov.

Druhý kulinársky večer pripravila reštaurácia Zelený dvor zo
Stupavy v Gasthofe Neunläuf v Hobersdorfe.Slovenské menu
pozostávalo zo slovenskej borovičky,bryndzových halušiek
,kapustovéj polievky,živánskej a domáceho makovníka,
orechovníka či tvarohovníka.Nechýbal kefír,slovenské pivo.
11.septembra sa uskutočnil večer rakúskej kuchyne.Do

reštaurácie Zelený dvor zavítal Roland Kramer,majiteľ hostinca
v Hobersdorfe,ktorý spolu so svojim kuchárom pripravil príjemný
večer jedla a hudby.

3.októbra sa začal Týždeň regionálnej gastronómie a vína

Malokarpatskej vínnej cesty v reštauračných zariadeniach

reštaurácia Stupava,Zelený dvor,Milica,Domínium a Stupavská
krčma.

17.^ 19.septembra sa konal tretí ročník hospodárskej

výstavy v Angerne.V info stánku KMM sa predstavili obce okolo
StupavyZáhorácky víkend sa realizoval s finančnou podporou
Phare CBC SFMP Slovensko/Rakúsko 2001.
MsKS vydáva každoročne Záhorácke informatórium.V ňom si

obyvatelia môžu vyhľadal: informácie o poskytovaní služieb na

uvedenej adrese.Na viac ako šesťdesiatych stránkach uvádza
zoznamy:Služby,remeslá a výroba;Auto,moto,
predáj,doprava;Obchody a predajne;Odpadové hospodárstvo;

Stavebniny,stavebné práce a služby;Ubytovanie,občerstvenie a
rekreácia;Ekonomické,finančné a právne služby;Počítače a IT
služby.Dôležité telefónne čísla uvádza:Úrady, mestské
podniky,inštitúcie;Zdravotná služba;Školy,školské
zariadenia;Poruchová služba;Súbory,spolky;Remeselníci a
iné.Obyvatelia Stupavy si majú kde nakupovať.Sieť obchodov je
veľká.Potraviny sú otvorené aj v nedeľu do 12.hod. Ceny

chlebov,pečiva,cukru sa zvýšili.Ĺudia si zvykli chodiť v
sobotu nakupovať aj na trhovisko.Voľakedy rínek bol pri
kostole a časom sa presúval a teraz je pri KD.

V priestoroch Sedliackého dvora pri KD je trh so zeleninou
,remeselníckymi výrobkami a tradičnými regionálnymi
produktami.Na ostatných plochách sa predáva sortiment.
Stupavský rínek sa tu usadil a je vyhľadávaným miestom

- 25 pre domácich i návštevníkov mesta.Novinkou je tiež vysielanie správ
počas sobotňajšieho trhu,čím prispieva MsKS k väčšej informovanosti
obyvateľov mesta.
4.

Združenie vlastníkov pôdy.

POĽNOHOSPODÁRSTVO,VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO.
Polnohosp.,
vodné a lesné
hospodárstvo

História združenia stupavských vlastníkov pôdy a.s. Združ.vlastník je
krátka.Začína vo februári 2000.Po období hospodáre- pôdy nia nie práve
najlepších privatizérov bývalý štátny majetok sa dostal do konkurzu.
Začínať, znovu stálo vela odvahy a hlavne pevnú ruku a vôlu naplniť
svoj zámer.
Predsedom predstavenstva sa stal Ľudovít Tóth.Pôvodným

zámerom bolo založiť akciovku,do ktorej mohli vstú- tunajší
vlastníci pôdy,ale tých vlastníkov pôdy o výmere 3100 ha
bolo až 6500.Rozhodli sa uzavrieť s nimi zmluvy o
prenájme,do konca roku 2 004 zmluvy o prenájme nemá
podpísané približne 15-20% vlastníkov,lebo pozemky nie sú
vysporiadané.Napriek tomu sa rozhodli pre
modernizáciu,ročne investovali zhruba po 10 miliónov Sk na
nákup nových strojov a technológií do rastinnej
i živočíšnej výroby.Napriek tomu každý rok končia s kladným
hospodárskym výsledkom a to zamestnávajú 5 6 stálych zamestnancov.Na
základe týchto výsledkov sa prihlásili df súťaže Top agro.V oblasti

živočíšnej výroby sa venujú chovu kráv a produkcii mlieka.Na splnenie
kvóty 2 milióny 200 tisíc litrov mlieka by potrebovali 360 až 380
dojníc,majú ich 400 a priemerná dojivosť je 6600 litrov.Výsledok
dosahujú len z objemového krmiva,ktorého majú dostatok.Až 50% z
rastlinnej výroby tvoria práve krmoviny.Rozbieha sa rekonštrukcia
kravína.Pri nákupe najmodernejšej dojárne Westfalia to wtvorí úplne
nový základ na chov dojníc.Predseda verí, že aj trh s obilím a mliekom
sa pomaly ustáli a dotácie sa budú rozdeľovať spravodlivéjšie.Potom sa
začne aj poľnohospodárom ľahšie dýchať.(prevzaté z výročnej publikácie
Klubu Poľnohospodárskych novinárov SSN,top agro -Vyhodnotenie
najlepších manažmentov agrokomplexu 2003.)

- 26 Prevádzka ČOV a verejnej kanalizácie.

ČOV,verejná
kanalizácia

Roku 2004 bolo na mestskej ČOV vyčistených 534 400 m odpadovej vody
3

t.j.1464m3/ deň =16,9 1/sec.Napoje- ných obyvateľov na verejnú

kanalizáciu je 6 232.Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok =15,1
km.Spotreba elektrickej energie za rok 2004 v množstve 257 608
kWh.Vývoz odpadových vôd od obyvatelov,kde nie je vybudovaná verejná
kanalizácia v množstve 23 650 m3.Tržby za odvádzanie a čistenie
odpadových vôd za rok 2004 boli vo výške 3,02 milióna Sk.
Prevádzka čiastkového vodovodu.

Čiastkový vo
dovod

Počet obyvatelov zásobovaných týmto vodovodom je 83 0
obyvatelov.Množstvo dodanej vody do vodovodnej siete za rok bol vo
výške 31 tisíc m3.Tržby za dodávku pitnej vody za rok boli vo výške
392 000 Sk.
V

roku 2004 boli mestom zabezpečené projektové

dokumentácie

rozšírenia

a

dobudovania

verejnej

kanalizácie na všetkých uliciach mesta.Na vypracovaní
projektovej

dokumentácie

boli

vydané

územné

roz-

hodnutia a takto boli podložené so žiadodťou príslušným orgánom o poskytnutie dotácie na ich vybudovanie zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Poľnohospodári a záhradkári si môžu zakúpiť semená ,

poľnohospodárske potreby,hnojivá,okrasné dreviny a

záhradnú keramiku,predaj a montáž kvapkových a nadpovrchových závlah v Agroservise,ul.Hviezdoslavová.
Stihl autorizovaný predajca ponúka záručný a pozáručný
servis,náhradné diely,predaj na splátky,poradenstvo v predajni Gazda
na Hlavnej ulici.
Hydinár,a.s.Gbely má v Stupave na Hlavnej ulici podnikovú
predajňu,kde si môžu obyvatelia výhodne nakúpiť čerstvú a mrazenú
hydinu,hydinových výrobkov,čerstvé vajcia.

AMERA zoocentrum na Hlavnej ulici ponúka:granule,konzervy
,mrazené

mäso

pre

psov

a

mačky,potreby

pre

,akvaristiku,teráriové zvieratá,exoty,hlodavce.

chovateľov

- 27 granule pre králiky,zmesky a koncentráty pre hydinu,predá j živej
hydiny,výcvik psov a poradenskú činnosť.
ABZ servis Stupava ponúka rôzne druhy prívesov,malotraktorov
,záhradnú techniku s príslušenstvom.
CHov - hobby,chovateľské potreby ponúka na Hviezdoslavovej ulici
č.710.Tu možno okrem krmív a kŕmnych zmesí kúpiť

vodítka,postroje,vitamíny,kŕmne zmesy pre hospodárske zvieratá kone.Po dohode rozvoz tovaru až po dom.
5.

DOPRAVA A SPOJE.

Doprava
a spoje

Už niekoľko rokov Stupavčanov trápi bezpečnosť na

Hlavnej ulici,ktorá je ohrozená nadmerným dopravným zaťažením.
Dopravná situácia sa nezlepšuje.Stále je viac a viac
kritická.Kritická je i časť pri Základnej škole,kde sú ohrozeniu vystavené školopovinné deti.Na MsZ prednosta MÚ Ján
Valachovič informoval o dopravnom riešení križovatky ulíc
Hlavná,Školská a Zdravotnícka vybudovaním cestnej svetelnej
signalizácie pre prechod peších.Predložil návrh riešenia
vypracovaný spracovateľom P.T. inžiniering Košice.Projekt

navrhuje riešiť situáciu cestnej svetelnej signalizácie.Ďaľšou
možnosťou je riešenie križovatky vybudovaním kruhového

objazdu.Kompletná svetelná križovatka je finančne náročnejšia

(cca 2 milióny Sk).Dopravný inšpektorát neodporúča túto
alternatívu z dôvodu možnosti preplňovania komunikácie

vozidlami smerom Bratislava - Malacky . Poslanec Ing.J.Majtan
navrhol vybudovanie kruhového objazdu na križovatke ulíc
Rímska-Malacká a Námestie Slovenského povstania.Uložili
prednostovi MsÚ predložiť návrh technického riešenia a všetkých
náležitostí súvisiacich s realizáciou kruhového objazdu.
Tiež obyvateľ bývajúci na Jilemnického ulici

cestou Podpajštúnskych zvestí sa obrátil svojou sťažnosťou o
pomoc pre zabezpečenie prechádzania cez uličko Pri

potoku.Ulička je úzka a chodia po nej matky s kočikárni,
peší chodci,alebo na bicykloch.Napriek stromom,ktoré lemujú
potok,jazdia po nej rýchlo autá a nielen osobné.
Navrhol,aby polícia v raňajších hodinách túto záležitosť
kontrolovala,alebo tam navrhol dať zábranu.

- 28 V raňajšej dochádzke žiakov do školy členovia MsP usmerňujú prechod detí
cez križovatku denne.
Parkovisko.

Parkovisko

Investičná akcia - parkovisko na Hlavnej ulici bola plánovaná v minulom roku.Z dôvodu nepriaznivých klimatických
podmienok koncom roka poslanci rozhodli o jej realizácii začiatkom marca tohto roku.V apríli bolo parkovisko vybudované. V
centre mesta sa tak vytvorilo cca 27 parkovacích miest.
Napriek kritickej situácie s parkovaním v našom meste je len velmi
sporadicky využívané mestské parkovisko - plocha bývalého trhoviska na
ulici Mlynskéj.Autá parkujú pred každým obchodom na Hlavnej ulici.Je to
pohodlnosť našich ludí.

Stavbou parkoviska sa začala I.etapa úpravy pešej zóny.

Pokračovať bude úpravou verejných priestranstiev a chodníkov smerom k
námestiu Svätej Trojice.
Železničná stanica.

Železnica

Budova železničnej stanice je opustená,ale zostáva
zaujímavou architektonickou i technickou pamiatkou nášho
mesta.Len vdaka iniciatíve a konaxiám grófa Károlyiho sa
podarilo presadiť,aby z Devínského jazera bola vybudovaná

odbočka do Stupavy.Pôvodne išlo o prestíž majitela panstva,

neskôr železničné spojenie prinieslo ekonomické výhody pre celé
mestečko.Podporilo rozvoj priemyslu i poľnohospodárstva. V

súčasnosti prejavilo záujem o budovu i mesto Stupava. Primátor

mesta rokoval s majiteľom stavby o možnostiach jej rekonštrzkcie
a využitia staničnej budovy postavenej koncom 19.storočia.Bolo
by dobré,keby sa mestu podarilo získať budovu do svojej

správy.Teraz je opustená a stojí uprostred peknej plochy.
Pôvodný zámer vybudovať kruhový objazd a tým znemožniť

prejazd kamiónov cez Stupavu z hľadiska správcu cestnej správy
je neakceptovateľný.Objazd,ktorý by mesto vybudovaná vlastné
náklady,musí vyhovovať takej dopravnej záťaži, ktorá je v

Stupave bežná.Navyše predpokladané náklady predstavovali by
čiastku 8 miliónov Sk.Poslanci uložili prednostovi MstJ,aby
pokračoval v rokovaní so správou ciest.

- 29 Názvy nových ulíc.

Nové ulice

Na zasadnutí MsZ v Stupave bol predložený návrh na pomenovanie nových
ulíc.Návrh vypracovala názvoslovná komisia pri MsZ.Vychádzala pritom
z miestnych reálií, zo zaužívaných pomenovaní lokalít,katastrálnych
názvov a pomenovaní i z názvov ulíc v bezprostrednom okolí.
Väčšina

pomenovaní

bola

zo

všetkých

možných

hľadísk

neškodná,ale v dejinách Stupavy sa odohrala jedna kuriózna
udalosť,kedy práve spory o pomenovanie ulíc bolo príčinou
rozpustenia obecného zastupiteľstva.Z monografie o Stupave

je vybraná časť,v ktorej sa o tejto kauze píše:"Zo zápisníc
zo zasadania zastupiteľstva sa dá vy- vybadať,že sociálni
demokrati

hľadali

akúkoľvek

zádrap-

ku,aby

mohli

sproblematizovať prerokovávané záležitosti.

Tak napr.ked vo februári 1932 obecné zastupiteľstvo rokovalo o

pomenovaní ulíc a komisia na čele s A.Zimprichom navrhla názvy ako
Keltická,Športová,Kúpeľná,Hajská,Ri- manské

námestie,Pažitná,Stoková,Barborská a Kostolná, vystúpil veľmi ostro
J.Vachálek a obvinil demagogicky komisiu,že pri výbere zabudli na
slovenských velikánov.
Bola to síce pravda,ale počas jeho starostovania sa v tejto oblasti

taktiež nič nevykonalo.A.Zimprich mu rovnako demagogicky odpovedal,že
komisia nemôže za to,že slovenskí velikáni sa Stupave vyhýbali.To
samozrejme tiež nebola pravda,ale na vyvolanie búrlivej hádky to
stačilo.Rozpory v zastupiteľstve nakoniec vyvrcholili do zásahu

štátu,ktorý v polovici roku 1932 obecné zastupiteľstvo rozpustil a
vymenoval vládneho komisára, ktorým sa stal dovtedy úradujúci
starosta Eduard Vyh- nálek."(podľa spoluautora monografie Dr.Antona
Hrnka).
V

súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb.o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov Názvoslovná komisia
prerokovala a MsZ navrhla schváliť názvy nových ulíc v
štyroch lokalitách mesta:Lokalita pri bývalej Inchebe Marianská

ulica

smerom

horu,Pri

kríži,Na

wa

Marianku-ulica

Pekárkach,Na

Stráni.V

Kremenica - ulica Révová,Viničná,Hroznová,Muš-

Na

Vrchnú
lokalite

- 30 tová.V lokalite Obora - ulica U Kozánka.V lokalite Stará kolónia - ulica
Pri trati,Zadná,Na aleji.Názvy ulíc MsZ na svojom zasadnutí schválilo.
Počet majiteľov automobilov,motocyklov,telefónnych
liniek sa stále zvyšuje. Už od prvých tried možno vidiel:
školopovinné deti,tiež mládež,dospelých na uliciach s mobilným
telefónom v ruke a často aj za volantom,čo je zakázané. Vážne
dopravné nehody sa v našom meste nestali.
6.
OBYVATEĽSTVA.Zdravotníc .

ZDRAVOTNÍCTVO,SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,ŽIVOT
život obyv.

Na Zdravotnom stredisku Stupava,ulica zdravotnícka ordinujú
lekári:obvodní-MUDr.Emília Erdélyiová,MUDr.Miloš Magala,
MUDr.Ivan Hasák,neurológ MUDr.Vojtech Erdélyi,internista MUDr.Oliver
Kubička,psychiater MUDr.Zuzana Nerádová,gynekológ MUDr.Dušan Zorkócy,zubné
lekárky:MUDr.Zuzana Zúbeko- vá,MUDr.Nora Svobodová,MUDr.Gabriela
Lelkešová,MUDr.Zuzana Darášová,zubná ambulancia,zubné laboratórium a očná
ambulancia slúžia tiež obyvateľom.Detské lekárky:MUDr.Jana Mocíková a

Kvetá Oravcová liečia deti.MUDr.Zdenka Koreňová - homeopatka.V Stupave sú
dve lekárne:Fortuna na ulici Zdravotnícka a Centrum na Hlavnej
ulici.Zdravotnú službu poskytujú v Bratislave Milosrdní bratia - nemocnica
je vynovená.V budove ZŠ ordinuje zubná lekárka.U lekára sa platí 20 Sk,kto
chce prednostne k lekárovi 100 Sk,v lekárni za recept platí 20 Sk.CHorí
doplácajú dosť. Sk za lieky na recept predpísané.
Dobrovoľných darcov krvi získavajú každoročne členky

miestnych spolkov SČK,na výročnej schôdzi ich odmeňujú a mnoho
chorých,ktorým darcovia krv darovali cestou Pod- pajštúnskych
novín darcom dákujú.MS SČK odmenil za 1-krát:

Martinu Zaťkovú,Martu Dreninovú,Andreu Darášovú.5-krát darovali krv:Monika
Ivánková,Anna Valovičová,Zuzana Poláková,

Reata Tomkovičová.10-krát:Peter Juria a Roman Faj kus,20-krát Boris

Velčický,25-krát:Tibor Kubenko,Albert Belošič,45-krát Jozef Zaťko,50-krát
Vladimír Sivák a 60-krát Otakar Schwarz.
Všetkým za darcovstvo podakovala predsedkyňa V.Vígerová.

Predseda MS ČK Oľga Filípková podakovala na výročnej

schôdzi dobrovoľným darcom krvi.Títo tiež bezplatne darova-

- 31 li krv 55-krát.V roku 2004 získali zlatú Jánskeho plaketu Emília
Zálešíková a Miloš Mlynárik,striebornú:Oľga Filíp- ková,Roman Kadlec a
Martin Turanský a bronzovú:Richard Toth.
Epidémie chrípky prebiehali ako v ostatné roky.Ochoreli
hlavne deti a starší obyvatelia.Mnohí sa proti chrípke u
lekárov zaočkovali.
Prenesením kompetencií na samosprávu dostali obce v
opatrovateľskej službe.V Stupave MsZ poverilo výkonom

opatrovateľskej služby nadáciu Vénia,s ktorou bola podpísaná
mandátna zmluva na rok 20 04.Pri hodnotení ekonomických
výsledkov hospodárenia nadácie za prvý štvrťrok bolo

zistené,že príspevok od štátu na výkon opatrovateľskej

činnosti nestačí na jeho pokrytie.Mení sa aj spôsob úhrady za
poskytnuté služby na hodinovú sadzbu.V tomto zmysle bolo
pripravené i všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava,kde sa
príspevok opatrovaného určuje za hodinu výkonu opatrovateľskej
služby a stanovuje na výšku 15 Sk za 1 hodinu.VZN poslanci
schválili v máji a účinnosť nadobudne po uplynutí povinnej
lehoty zverejnenia VZN.Sadzby za dovoz stravy sa týmto VZN
nemenia.
Pokles a rast obyvateľstva.

Rast obyvateľ.

Narodené deti: 6 5 Prihlásení občania: 211 Odhlásení občania: 104
Zomrelí:

108

Celkový počet obyvateľov v roku 2004: 8 270.V porovnaní s rokom 2003
počet obyvyteľov vzrástol o 64 osôb.
Úmrtia významných obyvateľov mesta.

Úmrtia obyv.

24.februára sme sa poslednýkrát rozlúčili so Štefanom
HÓzom.Jeho meno zostane navždy späté s existenciou bývalej
Stupavskej

cementárne,so

cementárskym,neskôr

s

podnikom

slovenským

priemyslom

Cevaservis.Svojou

praco-

vitosťou , húževnatosťou ,ma j strovskou zručnosťou bol príkladom

pre

spolupracovníkov.Okrem

práce

mal

aj

koníčka:

fotografovanie a od začiatku fungovania stupavského kina aj
premietanie.Za premietacím strojom prežil 40 rokov.
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: S úprimnými slovami vdaky sa s ním rozlúčil v bratislavskom krematóriu

súčasný primátor mesta Ing.J.Beleš.Nikdy naňho nezabudnú pracovníci MsKS.
Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel Matej Sabol,záhradkár,

ovocinár a vinohradník.Všetky stromy,ktoré zaštepil, aby
prinášali radosť z bohatej úrody,mu zakvitli na rozlúčku .Odišiel
a stromy ostali.Každú jar si ho pripomenieme.
26.augusta sa v bratislavskom krematóriu konala rozlúčka
s Jozefom Martinkovičom.Dlhé roky zastával funkciu tajomníka MNV
v Stupave.V roku 1971 bol zvolený do funkcie predsedu MNV.Túto
zastával až do roku 1980.Toto obdobie jeho priameho výkonu
funkcie poznačilo Stupavu priaznivo v oblasti urbanisticko územného rozvoja.Bol spracovaný prvý územný plán obce.V tomto
období sa rozrástla výstavba bytov a následne Stupava zaznamenala
výrazný nárast obyvateľstva.S J .Martinkovičom sa rozlúčil i
primátor mesta Stupavy Ing.J.Beleš.
V

lete nás navždy opustil Ladislav Schwarz po ťažkej

chorobe.Bol menším vzrastom,ale mal v hrudi mocné,lás^ kavé srdce
veľkého turistu.Miloval Malé Karpaty.Po ich chodníčkoch rád vodil
turistické skupinky ľudí.
Starostlivosť o seniorov.

Starostlivosť
o seniorov

22.februára sa v Reštaurácii Stupava uskutočnilo už tradičné fašiangové
posedenie pre seniorov.MsKS v spolupráci s mestskou dychovou hudbou Veselá
muzika zorganizovalo pôdu j atie , ktoré sa tento rok stretlo s veľkým

ohlasom.Sála bola plná a priateľské posedenie pri muzike bolo príjemným
zaspomínaním na svoje mladé časy.Eva Buchtová -hýrna cukrárka napražila
šišiek.Nik im neodolal.Seniorov pozdravil i primátor mesta
Ing.J.Beleš.Medzi iným povedal,že mesto má záujem,aby seniori mali
vytvorené možnosti pre stretávanie sa v dôstojných priestoroch,pretože si
zaslúžia našu úctu a podporu.
Peknou a už dlhé roky zaužívanou tradíciou je prijatie
jubilantov primátorom mesta.V tomto roku sa konalo dňa
27.októbra v zasadacej sieni MsÚ.Jubilantov(okrúhle životné
jubileá) na úvod potešil kultúrny program v po-

- 32 a Domov dôchodcov v Stupave.
V

DD

Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v kaštieli v

Stupave ku koncu roka 2004 bolo 22 8 obyvyteľov,z toho 26

obyvateľov pochádzajúcich zo Stupavy.Aktivity obyvateľov DD v
roku 2004:Fašiangová zábava vo februári,na ktorej hrala kapela
Trio z Borinky.Posledný deň fašiangov u- zavrel veselý sprievod

masiek,ktorý navštívil obyvateľov DD.Pre obyvateľov otvorili

tzv."atalier",kde sa orientujú na pracovnú a záujmovú činnosť,
obyvyteľov (pletenie ,háčkovanie, strihanie, lepenie , tvorba

malých dekoračných predmetov) ,ale prídu si sem obyvatelia aj na
kávičku a zahrať si spoločenské hry.V máji bol poriadaný

Majáles.Skupinka o- byvateľov bola na výlete v Marianke,tiež

navštívili tradičné podujatia Dňa zelá.V októbri prišli deti z

MŠ pozdraviť svojim programom obyvateľov DD.Na výlete do Borinky
si posedeli pri ohníku a opekali si.Vo vianočnom čase navštívili
primátori obyvateľov DD z rodných obcí a tiež mali slávnostné

posedenie s vianočnými koledami a cigánskymi pečienkami. V DD sú
pravidelné katolícke a evanjeličke služby božie každý

týždeň.Funguj e ústavná knižnica,premietanie filmov na videu a

pravidelná rehabilitačná činnosť.Podlá počasia majú posedenia na
dvore,vychádzky obyvateľov do parku a meste.
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podaní žiakov a pedagógov ZUŠ v Stupave.K oslávencom sa prihovoril
primátor mesta Ing.J.Beleš.Podakoval im za celoživotnú prácu v
prospech mesta a informoval ich o súčasnej situácii a plánoch na
daľšie obdobie.Za hostí vystúpil.Dr. Mader,ktorý potvrdil,že aj

starší občania majú záujem o dianie v meste a vzhľadom na svoje
skúsenosti často i kritické pripomienky,nad ktorými je dobré
zamyslieť sa.Bolo pripravené i občerstvenie,kvety a obálka s
poukážkou na nákup.Toto stretnutie s najstaršou generáciou
Stupavčanov je nielen vyjadrením úcty k nim,ale i príležitosťou
vypočuť si ich názory,ale aj ťažkosti,ktoré život prináša.

Pracovné možnosti obyvateľov sa v porovnaní s rokom 2003

veľmi nezmenili.Najväčší počet pracujúcich odchádza za prácou
do Bratislavy.V Stupave prácu poskytujú: STÚPA stav-stavebná
firma,Firma Beleš-stavebné a inštalačné práce,Cevaservis 210stavebniny,Cevaservis 310s r.o. -plastové okná,dvere,výroba a

montáž,Stav mix plus-ob- chod so stavebnými materiálami,Bevexzateplovacie systémy, DurafMsTS a iné.
Bytová situácia sa nezhoršuj e.Možno vidieť v meste nové
domy,vznikájú nové ulice a obnovujú krovy,strechy na rodinných
domoch,mnohé domy si majitelia prestavujú o poschodie
vyššie.Výstavba sa uberá smerom na Kremenicu,Mariánsku ulicu a
Novú horu.
Novonarodených detí v roku 2004 je 65 - o 2 deti viac
ako v roku 2003.Mladí sa sobášia v kostole,menej má štátny
sobáš na MsÚ.Mnohí mladí (priniesla to móda?) sa nesobášia a
žijú v spoločnej domácnosti.Tento trend možno vidieť i u
vdov - vdovcov.Spolu žijú v domácnosti a nie sú zosobášení.
Mesto Stupava - MsÚ oznámil cestou Podpajštúnskych
zvestí,mestským rozhlasom a letáčikmi nutnosť previesť
deratizáciu.MsÚ povinne zo zákona zverejnil v termíne od
18.októbra do 15.novembra previesť deratizáciu vo všetkých
objektoch,zariadeniach a na všetkých plochách,ktoré spravujú
právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie a občania,za

účelom likvidácie hlodavcov,v zmysle VZN č.3/1999 o deratizácii
a dezinfekcii.Miesta návnad
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položených na verejných priestranstvách boli riadne označené
tabuľkami.
V

Stupave sú dve veterinárne ambulancie:MVDr.Róbert

Kazarka a MVDr.Radoslav Rigler.CHovatelské potreby,krmivá
,veterinárne liečivá ponúka Pharmacopoea MVDr.Drahosla- va
Klasová.
7. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Kultúrno-spol
život

Kultúrno - spoločenský život v našom meste riadi

MsKS.Jeho veľmi aktívny riaditel Pavel Slezák sa angažuje
na každom poli.
Podpajštúnske zvesti.

Podpajštúnske
zvesti

6.februára sa konalo stretnutie zástupcov spolupracujúcich
obcí,dopisovateľov,reklamných partnerov a redakčnej rady mesačníka.V
priatelskej atmosfére šéfredaktor Pavel Slezák ocenil podporu a spoluprácu
so samosprávou ,nadšenie prispievateľov a dopisovateľov a tiež vernosť
reklamných partnerov,ktorí sa podieľajú na spo- lufinancovaní

časopisu.Naplnil sa pôvodný zámer vydávať časopis,ktorý by informoval o

dianí "u susedov",lebo, ako sa písalo v úvodníku nultého čísla"častokrát
vieme, čo sa šuchlo na kráľovskom dvore v Anglicku,ale nevieme

o tom,čím žijú naši susedia,s ktorými sme možno aj pokrvne

spriaznení".Pri jubileu sa nielen bilancuj e,ale sa patrí i
podakovať a tak boli odovzdané dakovné listy

Ing.A.Darášovi,bývalému primátorovi mesta Stupava, súčasnému
primátorovi Ing.J.Belešovi,starostke Zohoru
L.Havranovej,starostovi Záhorskej Bystrice V.Kubovičo-

vi,reportážnym fotografom Ĺ.Mózovej a P.Rácovi(aj za grafiku)
a dopisovateľke Dr.G.Škovránkovej.Osobitné po- dakovanie

venovala redakcia firme JJJ Stav Build zo Záhorskej Bystrice
"za spoluprácu vernosť reklamného partnera",ktorú prevzala
majiteľka firmy Ing.Z.Juríko- vá.Bez dobrej tlačiarne a

pružnej spolupráce s ňou,by noviny neprišli k čitateľom a
podakovanie patrilo aj J.
Gerthoferovi,majiteľovi firmy Kníhtlač Zohor,kde sa noviny od
roku 1999 tlačia.Skromné,ale o to srdečnejšie
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oslavy výročia boli dobrou príležitosťou

nielen pre bilan-

covanie,ale pre äalšie plány k rozvoju a

skvalitneniu

Pod-

pajštúnskych zvestí.
Výstavy.

Výstavy

6.februára sa konala vernisáž výstavy reportážnej fotografie
autorov:Ľudmily Mózovej a Petra Ráca.V otváracom príhovore primátor
mesta Stupava Ing.J.Beleš vyzdvihol prínos obidvoch autorov k
zvidetelneniu mesta a udalostí,ktoré zachytili fotoobjektívom.Výstava
bola inštalovaná vo vestibule KD a bola otvorená dva mesiace.Kolekcia
fotografií po skončení výstavy bola vystavená v priestoroch MsÚ.
22.februára sa konala vernisáž vo výstavnej sieni KD
mladej,talentovanej Adriany Hasonovej.Zaujímavý je spôsob,
akým autorka vyjadruje svoje pocity - osciluje medzi detailným
stvárnením príbehu,ktorý pripomína ilustrácie ku krásnej knihe
príbehov a umeleckou skratkou,ako pokus o súčasný moderný

trend vo výtvarnom umení.Potvrdzuje,že človek predsa nemusí

byť strohý a heslovitý,ak chce potešiť, ak chce vyjadriť celú
škálu svojich pocitov a pritom sa usilovať o nadčasovú

výpovecí.Autorka sa vyjadruje ne- neobvyklým spôsobom.Dáva
nový zmysel veciam,ktoré poznáme. Výstava bola uznaním a
šancou pre mladého človeka,ktorého talent si vážime.
31.

marca

až

23.apríla

v

KD

v

Stupave

bola

výstava fotografie Vladimíra Mencla a malby Petra Orvana.V
rámci výstavných aktivít MsKS sa táto výstava realizovala
spolu

s

výberom

z

maliarskej

tvorby

generačne

staršieho

priatela akademického maliara Petra Orvana,pôvodne rodáka z
Martina,ktorý sa usadil v Stupave koncom 7 0-tych rokov.
Výtvarný fotograf Vladimír Mencl odišiel zo života
nečakane 13.februára 1994 v Mníchove.Narodil sa 24.septembra
1957 v Bratislave,ale celý život prežil v Stupave. vSaka
priaznivému pochopeniu domáceho prostredia a keramikárky
L.Čtverákovej z Malaciek,prihlásil sa odbor fotografie

Strednej umelecko-priemyselnej školy Bratislave, ktorý ukončil
1981.Neskôr začal pracovať v Miestnom kul-
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túrnom stredisku v Stupave,v druhej polovici 80-tych rokov sa
stal riaditeľom MsDK.Od začiatku 80-tych rokov sa venoval
úžitkovej a voľnej fotografickej tvorbe a pravidelne

vystavoval svoje práce v Stupave.Od polovice 80-tych rokov
vystavoval aj na pravidelných výstavách Zväze slo- slovenských
výtvarných umelcov.V zahraničí sa predstavil svojimi dielami v
Ma&arsku a Rakúsku tesne pred vypuknutím tzv.Nežnej revolúcie
v októbri a novembri 1989 vo výstavných priestoroch
regionálneho štúdia ORF v Eisen- stadte.Snímal väčšinou
zátišia,krajinu.V poslednej etape tvorby vytváral aj
fotografie s plastickými motívmi, ktorá vystupovali z povrchu
obrazu a dodávali tak ich obsahu a vizuálnej stránke nové
dimenzie.
Akademický maliar Peter Orvan sa narodil 2.marca 1949
v Martine.Po absolvovaní štúdií na SUPŠ v Bratislave
vyštudoval odbor knižnej ilustrácie a grafiky u profesora
O.Dubaya na VŠVU v Bratislave.Ako výtvarník skúšal aj iné
možnosti tvorivej práce a už dve desaťročia sa zaoberá
umeleckým rezbárstvom,stolárstvom a kováčstvom. V jeho
tvorivej dielni a ataliéri,ktoré si vybudoval v časti

priestorov starého mlyna v stupavskom parku vznikajú aj
osobité ilustrácie a maľby na dreve. Maľby P.Orvana majú v
sebe magickú priťažlivosť,preto má autor za sebou viacero
výstav.
Pri príležitosti osláv výročia prvej písomnej správy o
Stupave prebiehal cyklus výstav pod názvom Stupavskí
výtvarníci.V poradí už štvrtou bola výstava,ktorá predstavila
dielo stupavského výtvarníka akademického maliara Eduarda
Kalického (1950).V rokoch 1976-1982 študoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave u profesora
J.CHovana,E.Antalovej a J.Matejku.V súčasnosti pôsobí v

oblasti maľby,grafiky a ilustrácie.Vo svojej tvorbe vychádza
zo svojho vzťahu k hudbe a krajine.Aby vnikol do tajomstva
hudobnej kompozície a transformoval ju do vizuálnej roviny
spolupracoval s hudobnými umelcami a hudobnými
telesami(M.Lapšanským,profesorom H.Albrechtom,
J.Malovcom,P.Martinčekom,Musicou Aeternou),zúčastnil sa
svmpózií v Dolnej Krupej,Weimare a Hradci u Opavy. Na
vvjadrenie obsahu v maliarskom rukopise autor využíva
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farbu impresívne a plošne ako symbolickú skratku.Jeho malba sa
pohybuje vo viacerých polohách.Na jednej strane dominantnú myšlienku
vyjadrí arabeskou,ktorá vo vzťahu k dekoratívnemu riešeniu plochy
vytvára napätie svetelného kontrastu a naznačuje tak duchovnosť i
vibrácie hudobného námetu.Na strane druhej dvnamiku v hudbe vyjadruje
kontrastom medzi abstraktným poňatím priestoru a gestickým vyjadrením
figurálnej kompozície.Krajina je pre E.Kalického hudobným portrétom
duše.Symbolické stvárnenie jej muzikálnosti,harmónia jej prvkov v
impresívnej farebnosti,to je neodeliteľná súčasť jeho tvorby a zároveň
príval pozitívnej energie.Za obdobie od roku 1983 absolvoval vyše 100
výstav,na ktorých prezentoval svoje umenie.V poslednom období
niekoľkokrát za sebou vystavoval v Taliansku.Téma,ktorá v súčasnosti
oslovuje autora je rodné Slovensko ako súčasť Európy.Diela venované
tejto téme boli vystavené v rámci výstavy pod názvom"Dialógy" vo
výstavnej sieni KD v Stupave.Vernisáž sa konala 30.apríla a bola
súčasťou programu celomestských osláv vstupu SR do EÚ.
Mestská knižnica Ruda Mórica.
V

Knižnica

roku 2004 knižnica vyhlásila už IX.ročník súťaže

"Príroda je život pre každého".Súťaž sa vyhlasuje na počesť

spisovateľa,národného umelca Ruda Mórica,ktorý dlhé rokv žil a
tvoril v Stupave.Do literárnej súťaže sa v roku 2004 zapojilo
50 žiakov II.stupňa ZŠ okresu Malacky a ZŠ SNP Sučany,čo je

rodisko R.Mórica.Tiež v knižnici bola súťaž o "Kráľa detských
čitateľov Stupavy".V mesiaci knihv navštívili knižnicu po

ročníkoch všetci žiaci I. stupňa.V mesiaci knihy boli v detskom
aj dospelom oddelení výstavky kníh slovenských autorov.
Knižničný fond k 31.decembru 2003 bol 24 329 zväzkov. Z

toho náučnej literatúry pre dospelých bolo 5 670 a beletrie 11
825 zväzkov.Náučnej literatúry pre deti bolo 1 022 a beletrie
pre deti 5 812 zväzkov.Prírastok kníh bol 546 zväzkov.Do
knižnice bolo zapísaných 946 čitateľov. Z toho dospelých

337,študentov 140 a detí do 15 rokov 469.Počas roka navštívilo
knižnicu 5 196 čitateľov,
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z toho detí 2 420.Čitatelia si požičali 27 777 zväzkov kníh.

Pracovníčky knižnice pripravili počas roka 55 podujatí s deťmi,na
ktorých bolo 1485 účastníkov.Boli to besedy a kvízy z kníh
mimočítankovej literatúry,nástenné kvízy,rozprávkové

dopoludnia,slávnostný zápis prvákov do knižnice a iné.V knižnici sa
knihy nielen požičiavajú,ale je tu aj predaj knižných noviniek pre

deti a dospelých.Mestská knižnica na záver roka poďakovala rodinám a
jednotlivcom,ktorí venovali svoje knihy a tak obohatili knižničný
fond.
Plesy a zábavy.

Plesy,
zábavy

Valentínska sobota 14.februára v Stupave sa niesla v
atmosfére mestského reprezentačného plesu v reštaurácii
Stupava.Pár minút po 20.hodine otvoril už 11.mestský reprezentačný ples primátor mesta Stupava Ing.J.Beleš.Zdôraznil význam
výročí mesta i očakávaný vstup Slovenska do EtJ a zároveň všetkým
poprial príjemnú zábavu.Potom nasledovali ú- vodné tanečné

kreácie,na záver ktorých tanečníci vytancovali primátora a jeho

manželku Hanku.Program pokračoval hudobnou produkciou skupiny Go
West pod vedením Vladimíra Kristína,rodáka z Borinky,ktorý
predviedol skutočne excelentný program.Tancovalo sa až do

rána.Kedže ples bol na Valentína,hostesky ponúkali červené ruže

pre dámy a srdiečka so zelenou ratolesťou pre pánov.Bola to pekná
príležitosť na malú pozornosť.
MO
zvestí

Matice

priateľov

slovenslej
a

pozvala

priaznivcov

na

cestou

svoj

Podpajštúnskych

jubilejný

XV.Matičný

ples,ktorý sa konal 12.februára v Reštaurácii Stupava.
22.januára sa konala Farská fašiangová zábava v
Reštaurácii Stupava.Vstupné 3 00 Sk.Výťažok z tomboly a
vstupného sa použil na opravu sochy svätého Jána Nepomuc- kého
v Máste.
8.

februára

bol

Babský

chmat-papučák

s

pochovávaním basv v Reštaurácii Stupava,odkial "vyrazili"v
sprievode maskv do ulíc Stupavy.
Združenie rodičov pri ZŠ kpt.J.Nálepku v Stupave dňa
26.novembra poriadalo Školskú katarínsku zábavu v Reštaurácii
Stupava.Vstupné 300 Sk(prípitok,večera,kapustnica). Výťažok bol
určený na podporu školy.
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Vvstavv.

Výstavy

V rámci Cvklu výstav stupavských výtvarníkov sa 5.novembra

.

konala vo výstavnej sieni KD výtvarníka Pavla mózu Autor v
týchto priestoroch vystavuje už pravidelne každv rok v
jeseni.Každý rok prináša nové diela,ktoré sú prežiarené
teplom,zvláštnou energiou a farebnosťou.

Opäť nám priniesol za priehrštie obrázkov z tohto i z jeho
sveta,aby sme sa pokochali nevšedným pohľadom zapísaným

štetcom,ktorý viedla nielen maliarsky zdatná ruka,ale i mvšlienka
obohatená fantáziou.Okrem obrazov autor predstavil aj nástenný
kalendár jeho malieb pod názvom Dominanty Slovenska.Prejavil sa
ako skutočný lokálpatriot,ked mesiac 'december venoval
Stupavskému kaštieľu.Výstava sa skončila 15.novembra.
Koncerty.

Koncerty

Trojkráľový koncert:Tamburizza Verein z Pandorfu bol v rímskokatolíckom kostole v Stupave 4.januára 2004.
Členovia skupiny Tamburizza majú svoje korene v CHor- vátsku.Svoj
im kultúrnym vystúpením oživili tradičné nedeľné podujatie vo
farskom kostole v Stupave.
S veľkým úspechom a uznaním divákov sa stretol
dramaturgicky nový program dychovej hudby Záhorienka, ktorý
mal premiéru v Stupave vo štvrtok 15.apríla.Záhorienka v
programe zúročila doterajšie skúsenosti a vyšperkovala ho

tým najkvalitnejším,čo vo svojom bohatom repertoári za vyše
pätnásť rokov účinkovania vytvorila .Kvalitu podporili i
hostia z Moravenky a veľmi kvalitné vstupy humorného

slova.Diváci boli veľmi spokojní , vystúpenia Záhorienky
nikdy nesklamú.Z premiérového koncertu si napokom diváci
vytlieskali skoro dva- apolhodinové predstavenie dobrej
nálady.
25.júla v rámci celomestských osláv 1.písomnej
správy o Máste v hostinci Pentagón - Mást na počúvanie a
do tanca hrala hudobná skupina Záhoráci.
32.

júla o 20.hod.Rocková "Open air"SH0W v areáli

amfiteátra Borník v Stupave.V programe vystúpili ka-
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pely DEAD POETS SOCIETY a ALICE COOPER revival band./70 Sk/.
1.augusta o 17.hod.bolo posedenie pri dychovke v areáli
Sedliackeho dvora pri KD Stupava.Na počúvanie a do tanca hrala
Vištučanka.Vstup bol voľný.

6.augusta bol v amfiteátri Borník koncert skupín Mango
Molas a Red Guy.
14.

augusta

o 21.hod. bol vežový koncert na

námestí svätej Trojice.
15.

augusta

v

Sedliackom

dvore

koncertovala

skupina AYA.Potom bola ľudová veselica.
16.

na štadióne na počúvanie a do tanca

augusta

hrala Veselá muzika a DJ Janko Borák.
5.

decembra

o

15.hod.bol

Adventný

koncert

II.Ročník sláčikové kvarteto Academia camerata a hosťujúca
flauta,

hovorené

slovo

na

tému

Advent,Inforeg

Záhorie

vo

farskom kostole v Stupave.
12.decembra

vo

farskom

kostole

v

Stupave

bol

Adventný

koncert - Lúčnica a 17.decembra v KD Stupava bol Vianočný
koncert Nevädze a Veselej muziky.
15.augusta vo farskom kostole v Stupave koncertovali
Jendruchovci.
Najslávnejšia vianočná skladba-Tichá noc sa ozýva z

kostolnej veže farského kostola už desaťročia.Tradícia prekonala
všetky prekážky a obmedzenia zo strany akejkoľvek vlády alebo

moci.Podľa pamätníkov na kostolnej veži začali hrávať muzikanti trubkári ešte remeselníckej dychovky z čias prvej republiky.Naj

známejší z nich bol trubkár,dnes už nebohý Lojzek Vanek.NO muselo
to byť dávno,pretože kapelník Veselej muziky Štefan Veselý na

tohoročný Štedrý večer odohral Tichú noc už tridsaťpäťkrát.Toľko
rokov dokázal udržať krásnu tradíciu,ktorú považoval za svoj

osobný záväzok,ktorý nemohla ohroziť ani choroba,či nepriazeň
počasia.Krásna tradícia patrí Vianociam.Tichú noc v podaní

Š.Veselého a V.Poláka si aj tento raz vypočuli obyvyvatelia po
Polnočnej omši z veže farského kostola.

4.decembra bol pred KD v Stupave rozsvietený vianočný

stromček.Bol to krásny strieborný smrek na koreni.Poškodzoval
statiku rodinného domu a tak ho dali občania mestu darom.

Divadlá.

Divadlá

Skupina historického šermu URSUS pôsobí v Stupave od
roku 1998 pod vedením Štefana Baloga.Naštudovala pôvodnú
inscenáciu - historickej fresky pod názvom Johanka z Arcu
"alebo šecko je ináč."Autorkou scenára je Lenka Rebrová,členka
skupiny historického šermu Corvus Arma /Havrani/ z Devínskej
Novej Vsi.Náročnú výpravu realizovali členovia súboru
svojpomocne,inscenáciu naštudovali pod réžiou Pištu Baloga.V
historickej frezke s prvkami paródie účinkovalo 17 amatérskych
hercov - okrem hosťujúcich Romana Maroša a Kataríny

Slezákovej,všetko členovia skupiny URSUS.Slávnostná premiera
sa konala 20.februára,prvá repríza o deň neskoršie,pričom

návštevnosť na každom predstavení bola na stupavské pomery
vysoká cca 200 divákov.Napriek tragickému koncu Johanky v
pôvodnej verzii jej života,upalovanie si v tejto inscenácii
odpustili . Podľa slov režiséra je predstavenie vhodné i do
exteriéru ako večerný program.

4.decembra bolo detské divadelné predstavenie v podaní
divadla Dunajka"Aj Červená čiapočka má svojho Mikuláša".
10.decembra bolo divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v podaní
LDO pri ZUŠ "Anjelik striebrovlások".Na obe predstavenia bol
vstup voľný.11.decembra bolo predstavenie pre verejnosťdobrovoľné vstupné.
22.

mája v spoločenskom dome v Gajaroch sa

konal nultý ročník Regionálnej prehliadky humorného slova.
Podujatie zorganizovalo Združenie Pre Záhorie v spolupráci
s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre,BSK a pod
záštitou starostu obce Gajary.Témou mali byť poviedky z
knihy Kone jak živé.Medzi odvážnymi 9.ženami bola aj
Antónia Suchá zo Stupavy.Postúpila do celoslovenskej
rozprávačskej súťaže,ktorá bola v obci Lodno, okres Čadca.
Ženský spevácky zbor Nevädza.

Nevädza

Nevädza má v tomto roku už päť rokov svojej existencie.
Súbor v dnešnej podobe nadviazal na bohatú tradíciu zboru,ktorý
vznikol pri bývalom ZK Cementár v roku 1976 a
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až do roku 1989 ho viedol dirigent a umelecký vedúci Ladislav
Kudijovský.S jeho osobou sa spájajú roky úspešného účinkovania
zboru,ktorý bol úspešný na mnohých vtedajších súťažiach a

prehliadkach.Ani vplyv vtedajšej ideológie nemohol ovplyvniť
umelecké kvality,ktoré zbor dosiahol.V každom prípade teleso bolo
založené na dobrých medziľudských vzťahoch,čoho dôkazom sú

priateľstvá na celý život.Pohnuté obdobie po roku 1989 a zdravotné
problémy L.Kudijovského ovplyvnili činnosť zboru,ktorá postupne
zanikla.V januári 1999 bola činnosť súboru z iniciatívy MsKS

Stupava a hlavne z podnetu skalných členiek zboru Paulíny Kahánkovej a Evy Slezákovej opäť obnovená.Vedenia zboru sa obetavo ujala
dirigentka Eva Šimková.Pod jej vedením zbor dosiahol na amatérske
teleso vysokú úroveň,ktorá z roka na rok viditeľne rastie.Dôležité
je,že vyše tridsať členiek súboru spieva s radosťou a od srdca, čo

je poznať na odozve publika.Za päť rokov účinkovania na podujatiach
doma,na Slovensku a v zahraničí, zbor absolvoval 69 vystúpení,z

toho štyri v zahraničí, na ktorých odznelo 607 piesní.Súbor funguje
pri MsKS v Stupave s finančnou podporou mesta Stupava.
Oslavy vstupu SR do Európskej únie.

Vstup do EU

Oslavy vstupu SR do Európskej únie sa začali pri KD.
Od 18.- 22.hod. bolo vystúpenie dychovej hudby Veselá
muzika

a

Karaoke

show

-

vystúpenie

tanečných

skupín

Modan a Keywill.Od 22.hod.do tanca a na počúvanie hrala

skupina Taxis band.O 18.hod.v Stupavskej krčme stavali
Máje a hrali tam Záhoráci.Euro disco party - stupavská
najväčšia

noc

na

Dance-RnB-House-Oldies

oslávili

sme

vstup do Európy vReštaurácii Stupava.
Coctail pri vstupe bol zadarmo.
Oslavy l.mája sa konali na štadióne Tatranu Stupava
.Tradične sa hral futbalový zápas a na počúvanie hrali
Záhoráci,DJ J.Borák,tanečné skupiny Modan a Key- will.
8.mája o 15.hod.pri KD v Sedliackom dvore bolo
Strunobranie - regionálna súťažná prehliadka country, folk
skupín a sólistov Bratislavského samosprávneho kraja.Na
podujatiach sa občania zúčastňovali.

Jarmoky.

Jarmoky

V darovacej listine král Ferdinand I.udelil mestu Stupava právo na tri výročné jarmoky a to na deň svätého

Jakuba apoštola (25.7.),na deň svätého Dionýza mučeníka (9.10.) a na deň svätého Leonarda (6.11.).

24.júla bol v Stupave Jakubský jarmok a 2.októbra bol
v rámci osláv Dňa zelá Remeselnícky jarmok.Patril k

najkrajšiemu,čo slávnosti ponúkali.V Mlynskej ulici bolo vyše osemdesiat remeselníkov.Účastníci si tak mohli
nakúpiť rôzne výrobky a i vidieť mnohých remeselníkov

v ich kroj i.Tento jarmok sa stáva súčasťou koloritu zelobrania.13.novembra bol pri KD Svätomartinský jarmok,
Občania si na jarmokoch nakupujú a i oddychujú si pri

KD,pochutnávajú si na cigánskych pečienkách z bravčového a kuracieho mäsa.Tiež o nealkoholické nápoje,a pivo,
víno,či burčiak nie je núdza.
Knihy o Stupave.

Knihy o

V edícii Alberta Marenčina vydalo vydavateľstvo PT publikáciu Stupava Potulky históriou.Autor historik Anton
Hrnko na 109 stranách približuje históriu mestečka Stupava. Podáva nám informácie a správy z tohto územia nielen ako historik,ale predovšetkým,ako dobrý rozprávač a

a pozorovateľ.Krátke exkurzy "do okolia" približujú región ako zaujímavé miesto s bohatým hospodárskym,politickým,
kultúrnym a náboženským životom.Svoj im rozsahom publikácia
nemá ambície nahradiť monografiu,či obsiahlu rozpravu o
Stupave a jej histórii,ale je jej velmi dobrým sprievodcom.Texty sú doplnené množstvom fotografií,kresieb a rytín^ ktorých mnohé boli doteraz neznáme.Obrazová dokumentácia pochádza z archívov.MsKS Stupava,Milana Greguša,Jozefa Kráľa,Pamiatkového úradu SR,Ladislava Krištoffyho a
samotného autora.Publikácia,ktorá vychádza v roku výročí
prvých písomných správ o Stupave a Máste je hodnotným
príspevkom pre povznesenie miestneho povedomia i pre propagáciu Stupavy.Kniha sa predáva v knižnici a MsKS.

Stupave
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Príbehy spod gaštanov.
Počas tohoročných slávností kapusty bola verejnosti predstavená

kniha stupavského rodáka Adolfa Lachkoviča,ktorú nazval Príbehy
spod gaštanov.Poviedky majú autobiografický charakter,ide o
spomienky autora na roky detstva a mladosti v rodnom
mestečku.Stupavské príbehy sa odohrávajú na Hlavnej ulici,ktorú až
do šesťdesiatych rokov minulého storočia lemovala alej mohutných
pagaštanov.V tieni ich mohutných korún sa
debatovalo,politizovalo,klebetilo a mládež vymýšľala
huncútsvá.Svojimi príbehmi oživil kus našej histórie a nášho
mestečka.Umelecké spracovanie sa tak stáva súčasťou miestnej

"vlastivedy11,v ktorej ožíva ■ atmosféra predvojnovej Stupavy so

svojimi neopakovateľnými postavičkami s im vlastným naturelom.Knihu
vydalo MsKS v Stupave s finančnou podporou miestnych podnikateľov.

Kniha by neuzrela svetlo sveta bez podpory tlačiarne Kníhtlač Zohor
Jozefa Gerthofera,väaka ktorému vyšlo už niekoľko publikácií

regionálneho významu.Knihu A.Lachkoviča možno kúpiť v knižnici,v KD
Stupava.
Slávnosti kapusty - Deň zelá.

Deň zelá

Slávnosti kapusty - Deň zelá sa konali v dňoch 1.-3.

októbra.Výborné počasie určite prispelo k tak vysokej návštevnosti
,ktorú Stupava ešte nezažila.Osem ročníkov Dňa zelá je

charakteristický vzostupnou úrovňou nielen programu,počtu

sprievodných podujatí,ale i z roka na rok rastúcou návštevnosťou.V
tomto roku prišli do Stupavy autobusové zájazdy nielen zo
Záhoria,ale aj zo Slaného(ČR), Bruck/Leitha,Šopron,individuálnych
návštevníkov zaznamenali z Prahy,Viedne a rôznych kútov
Slovenska.Je to jedinečné podujatie nielen na Slovensku,ale i v
rámci eurore- giónu,do ktorého Záhorie patrí.Dni zelá sú aj
kultúrnym podujatím s bohatým programom rôznych žánrov,so sprievodnými podujatiami akými sú výstavy v rôznych priestoroch v
meste.Skutočnou pastvou pre oči a potešením bola expozícia dyňových
strašidiel,niet nad detskú fantáziu,ktorá s pomocou rodičov a

pedagógov dokázala vytvoriť tak nádherné dielka.Rezbárske sympózium
pod vedením Alojza Macha- ja bolo tentokrát zamerané na voľnú
tvorbu.Plastiky,ktoré
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rezbári vytvorili počas piatich dní boli po vonkajšom ošetrení
umiestnené v materských školách.Veselé a humorne ladené diela
dotvárajú priestory detských ihrísk,ktoré slúžia našim
najmenším.Význam podujatia zvýraznil záujem a prítomnosť
oficiálnych hostí akými bol župan Bratislavského samosprávneho
kraj a(BSK)Lubo Roman,podpredseda BSK Milan Vaškor, zástupca
veľvyslanecký radca ČR,starostovia susedných rakúskych a
slovenských obcí,zástupcovia sponzorských firiem a rad Salších
osobností,ktoré prišli na podujatie len tak inkognito.Slávnostná
svätá omša bola príležitosťou na"vy- dýchnutie" a pokoj na

duši,zároveň bola aj dôstojným zavŕšením oslavy práce

roľníkov,ktorá dnes stojí akoby na okraji záujmu našej
spoločnosti.Slávnosti tohto roku vystúpili na daľší

stupienok,návštevnosť prevýšila očakávania, dobré meno zostalo
zachované,menu Stupava prospeli.Postupne sa zo slávností stáva
produkt cestovného ruchu,ktorý vytvára nielen imidž,ale prináša
aj ekonomický efekt. Naloženú plnú káru starostí,propagácie v
novinách,televízii a v rozhlase v čase príprav a i samotných

bohatých osláv veľmi úspešne "ťahaľ'riaditeľ MsKS Pavel Slezák.
21.februára sa v Modre-v priestoroch Richtárskeho domu
konal prvý ročník Medzinárodného festivalu vo varení

kapustnice.Súťažilo dvanásť tímov a varili z kvasenej kapusty
zo Stupavy.Každý tím mal svoj kotol a varilo sa na
dvore.Medzi hviezdné tímy patril určite región Orava s Oľgou
Feldekovou,tím veľvyslanectva ČR a veľvyslanectva

Ukrajiny,tím Radošínského naivného divadla,tím bratislavských
novinárov,hostia z Maáarska,tímy z Modry,
Pezinka,Dubovéj,Veľkej Paky a Stupavy(P.Slezák,P.Rác a
J.Gerthofera).Prvá bola Modra a naši získali II.miesto.
Zvyky sa v Stupave zachovávajú:v čase Vianoc chodia

koledníci koledovať,a na fašiangy tiež udržiavajú obyčaje
pri živote(maškary,papučák,pochovávanie basy, gazdinky
pražia šišky).Na Veľkú noc sa svätia pokrmy

(bábovka,vajíčka,plnka,údené mäso),dievčatá chystajú pre

šibáčov omaľované vajíčka a chlapci šibú dievčatá korbáčami
a polievajú vodou a voňavkami).Zvyky sa udržiavajú na
Mikuláša,Luciu,svätia sa adventné vence.

8.ŠKOLSTVO.

Školstvo

Materská škola,Ružová ulica -riaditeľka Anna Velčická. MŠ Ružová
V školskom roku zapísaných 97 detí.O ich výchovu sa stará 7
učiteliek.Vedúca školskej jedálne Jana Svetláková.
Počas

celého

školského

roka

prebieha

výučba

anglického

jazyka - 20 detí.Pripravili kultúrny program pre MS SČK a
zapojili

ček,dyňové

sa

do

súťaží:Kreslí,kreslím,Záhorácky

strašidlá.Pre

divadlá:Gašparko

a

deti

Janko

v

pripravili
pekle,O

slávi-

karneval,bábková

šašovi

v

kocko-

hrade,Anjelík Striebrovlások,Ako išiel somárik do sveta,
O strige Fige.Deti mali stretnutie s Mikulášom,posedenie pri jedličke.Pri
príležitosti Dňa matiek deti vystúpili

s tancami a hudobno pohybovým pásmom.Predplaveckého výcviku
v malackej Maline sa zúčastnilo 30 detí.V júni sa rozlúčili
s predškolákmi.
MŠ, Marcheggska ulica - riaditeľka Anna Gorbárová.

MŠ Marcheggskc

V školskom roku 2004/2005 mali zapísaných 71 detí,v 3
triedach s nimi pracovalo 6 učiteliek,správni zamestnanci
4,5.Deti

pod

vedením

učiteliek

sa

zúčastňovali

na

akciáchtDeň zelá - dyňové strašidlá,Mikulášska a Vianočná
besiedka,navštívili 1.tr.ZŠ,zápis do l.tr.ZŠ, fašiangový
karneval,besiedka - Deň matiek a vystúpenie na verejných
oslavách v KD,Týždeň detskej radosti
- MDD,rozlúčka
Maline.V

s

predškolákmi

spolupráci

so

ZUŠ

v

a

predplavecký

Stupave

deti

výcvik

pracujú

v
vo

výtvarnom krúžku a hudobno-pohybovej výchove.V MŠ pracuje
krúžok moderného tanca.Deti navštívili divadlá,zúčastnili
sa na akciách v rámci okresu:Kreslím,kreslíš
a Záhoráckom slávičku.Učiteľky sa zúčastnili na mestských akciách:odhalenie
sochy M.R.Štefánika a kpt.J.Nálepku. zúčastnili sa na 4 odborných
seminároch.Pokračujú tak v svojom odbornom raste.

M.š , Hviezdoslavova ulica - riaditeľkaMgr. Eva Hnátayová.MŠ Hviezdosl.
V školskom roku mali zapísaných 43 detí.Pracujú s projektom Zdravá
škola.20 detí sa zúčastnilo predplaveckého vý
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cviku v malackej Maline.Ako v predchádzajúcich MŠ i ich deti sa
zúčastňovali na starostlivo pripravovaných akciách:stretnutie s

Mikulášom,besiedka pri stromčeku,fašiangový karneval ,spolupracovali so
ZŠ - návšteva,zápis do 1.tr.ZŠ,vystúpenie na oslavách Dňa matiek a i na

besiedke.K MDD pripravili Týždeň detskej radosti,Deň otcov a učili deti
vykoná- separovaný zber.S kultúrnym programom navštívili výročnú

schôdzu MS SČK,tiež vystúpili v Pohode.S deťmi pod odborným vedením

malovali hrnčeky.Spoluprácujú s MŠ v Plaveckom Štvrtku.Zúčastnili sa
okresných súťaží pre MŠ.

MŠ,ul.J.Kráľa - riaditeľka Alena Požgajová.

MŠ J.Kráľa

68 detí a 6 učiteliekjsa podiela aktívne na projekte Zdra- zdravá

škola.Pracújú v troch triedach.Deti sa zúčastnili predplaveckého
výcviku v malackej Maline,divadiel pre deti a okresných súťaží

Záhoráckeho slávička a Kreslím,kreslím, maľujem.Na pôde MŠ pripravili
besiedku a program v KD ku Dňu matiek,posedenie s Mikulášom a pri

vianočnom stromčeku .Navštívili 1.tr.ZŠ,pripravili deti na zápis do
l.tr.. Využívajú učiteľky odborné semináre a pobyt detí vonku a v
prírode.
Základná škola kpt.J.Nálepku

ZŠ

V školskom roku 2004 - 2005 navštevovalo ZŠ 724 žiakov, z
toho chlapcov 378,dievčat 346.Učili sa v 30 triedach.

stupaň: 289 žiakov - 12 tried a II.stupeň:435

I.

žiakov -18 tried. Školský klub detí mal 6 oddelení a
navštevovalo ho 154 detí žiakov 1.-4.ročníka.Mesačný
poplatok bol 250 Sk.
Vedenie
diteľa

ZŠ:riaditeľ

I.stupeň

Illiťová.Vedúca

Mgr.Ladislav

Mgr.Jarmila

Školského

Csillaghy,zástupca

Lundová,II.stupeň

klubu

detí

Jitka

ria-

Mgr.Helena

Minarovičová,

výchovný poradca PhDr.Bohdana Suchá,ktorá je tiež predsedom
ZO

OZftiež

Koordinátorom

je

koordinátorom

výchovy

Cidylová.Koordinátor
Oremusová,tiež

je

k

manželstvu

protidrogovej
a

enviromentálnej
vedúcou

projektu

výchovy.

rodičovstvu:Mgr.Jana
výchovy:Mgr.Alžbeta
školy

podporujúce

zdravie.
ZŠ má dve Školské športové strediská:hádzaná - 3 oddelenia,
futbal - 3 oddelenia.
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Vyučovací proces prebiehal podlá nasledovných variantov:

- 8.A a 9.A trieda - variant s rozšíreným vyučovaním Cj v
ročníku 3.-9.ročníku

- 6.A,7.A a 5.ročník - variant s rozšíreným vyučovaním Cj v

5. - 9.ročníku.Variant 2 - triedy:6.B,6.C.7.B,7.C,7.D. Triedy
I.stupňa využívali variant 3- jazykový.Volba jednotlivých

variantov vychádzala z daného personálneho stavu ,požiadaviek
rodičov a nádväznosti na predchádzajúce roky.Pri koncoročnej
klasifikácii prospelo:715 žiakov,neprospelo: 8
žiakov,naklasifikovaný 1 žiak.Piatim žiakom bola povolená
opravná skúška.Po jej absolvovaní prospelo: 719 žiakov a 5
žiakov bude opakovať ročník.Všetko sú to žiaci II.stupňa,ktorí
pochádzajú z menej podnetného prostredia ,vymeškali značný
počet hodín a nejavili záujem o učenie.Tak isto zo strany

rodičov nebola spolupráca so školou na požadovanej úrovni.
Zníženú známku zo správania malo 23 žiakov.2 zo správania
malo 13 žiakov,z toho 6 žiakov z 1.-4.ročníka.
3 zo správania malo 6 žiakov a 4 zo správania mali 4žiaci.
Príčinou znížených známok zo správania boli nedisciplinované
správania,porušovanie školského poriadku,hlavné záškoláctvo.
Za

celý

školský

rok

žiaci

vymeškali

789

714

vyučovacích

hodín,z toho 2 035 vyučovacích hodín bolo neospravedlnených .
V ŠKD vedúca Jitka Minarovičová a 5 vychovávateliek.

Náboženskú výchovu vyučovali:ThDr.Felix Mikula a Mária

Markovičová.Správni zamestnanci:tajomníčka Jana Kralovičová,ekonómka Viera Greloková,mzdová účtovníčka Tatiana

Bernáthová,dvaj a školníci a 6 upratovačiek.V školskej jedálni
vedúca Valéria Morávková,hlavná kuchárka Eva Rybárová,vyučená
kuchárka Karin Weissová,Viera Vrábe- lová,pomocná kuchárka
Adela Slováková a Katarína Wei- nstuková.Na materskej
dovolenke P.Lachkovičová.Výchov- no vyučovací proces

zabezpečovalo:riadite! školy,2 zástupkyne riaditela,37

učiteliek,3 na materskej dovolenke a 6 vychovávateliek.
Škola je vybavená modernou technikou CD prehrávače,PC,
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video
každej

i

video

projektor,ktoré

vyučovacej

hodiny.Práca

umožňujú
s

efektívne

počítačom

je

využívanie

takmer

každo-

dennou súčasťou.S počítačmi sa deti stretávajú už v ŠKD ako
prváci,kde ich využívajú na rôzne logické hry.Neskôr sa za-

pájajú do riešenia úloh v Tvorivej informatike s Baltikom, a
podieľajú sa na školskej www.stránke a množstve daľších úloh v
rámci

rozširujúceho

počítačom.Ku

alebo

kvalitnej

výuke

nepovinného
slúžia

predmetu

dve

práca

učebne

s

výpočtovej

techniky,kde v rámci projektu Infovek majú deti ne- neobmedzený
prístup na internet.ZŠ má tú najlepšiu techniku,akú si škola
môže

dovoliť.Na

škole

pracuje

velmi

úspešne

hokejbalový

klub,ktorý v kategórii mladších a starších žiakov patrí medzi
najlepšie

mládežnícke

hokejbalové

kluby

nie

len

v

rámci

kraja,ale i Slovenska.
Pre pohybovo talentované žiačky vo 4.ročníku sú na škole

zriadené pohybové hry a pre staršie dievčatá športové hry, so
zameraním na loptové hry.Okrem uvedených športových aktivít
škola ponúkala možnosti zapojiť sa do činnosti
krúžkov:dramatického,írskych tancov,moderného tanca,um a
ruky,prírodovedný krúžok,krúžok historického šermu,hra na
flautu.Pre žiakov 7.ročníka bol poriadaný výchovno - výcvikový

lyžiarský kurz a pre šiestakov - plavecký výcvik. Dňa 8.októbra
sa v Limbachu konalo krajské kolo v súťaži záchranárov civilnej
obrany.ZŠ reprezentovalo štvorčlenné družstvo v

zložení:M.Michalov,M.Jevčák,M.Mikulášových, E .Leváková z 8.A
triedy.Žiaci vyhrali I.miesto v okresnom a i krajskom kole.Zo
14.družstiev ako prví postúpili do celoslovenského finále.Súťaž
obsahovala: zdravotnú prípravu,topografiu,požiarno
ochranu,streľbu zo vzduchovky,prostriedky individuálnej ochrany
a vytrvalostný beh.
Špeciálna základná škola,ul.Záhumenská.

ŠZŠ

Žiaci v školskom roku 2004-2005 boli zaradení do dvoch
tried:I.trieda - 1+2+5 ročník,triedna učiteľka Františka
Klamová,II.trieda - 6+7.+8.+9.ročník,triedna učiteľka

PaedDr.Mária Tarabová.Práca v toľkých spojených ročníkoch bola
veľmi namáhavá a časovo náročná na prípravu učiteľov na
jednotlivé hodiny.
Škola pracovala aj nadalej v projekte "Zdravie podporujú-
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ca škola".Na škole sa zrealizovalo vela akcií so žiakmi,ktoré
vychádzali z plánu práce:Výchova k manželstvu a rodičovstvu
,Enviromentálnej výchovy a Prevencie drogových závislostí.Na
škole sa zrealizovali súťaže:triedne kolá recitácie poézie a
prózy,účasť na krajskom kole v Bratislave títo

žiaci:I.Deák,P.Pucher,Ĺ.Zeman.V triednych kolách výtvarnej súťaže
realizovali malbu na sklo,učili sa vyrábať črepníky servítkovou
technikou,triedne kolá speváckej súťaže Zlatý slávik,súťaž v
batikovaní o najkrajšie tričko(viedla akademická maliarka
K.Smetanová),súťaž o najkrajšiu karne- karnevalovú

masku.Zemepisný kvíz "O štátoch Európskej únie". Ako každý rok
poriadali posedenie pri vianočnom stromčeku spojené s programom
žiakov,zúčastnili sa na ňom aj niektorí rodičia.So žiakmi

navštívili bratislavský hrad a pamätihodnosti Bratislavy.V rámci
enviromentálnej výchovy so žiakmi zorganizovali zber
železa.Súťažili v jazde zručnosti na bicykli a zúčastnili sa na
turnaji v minifutba- le a vybíjanej.
Základná umelecká škola.

ZUŠ

Tento rok bol jedným z najťažších školských rokov pre umelecké
školy.Vlna protestov,do ktorých sa zapojili aj pedagógovia
stupavskej ZUŠ,naznačila,že sa situácia okolo financovania
umeleckých škôl,ktoré sú považované za subjekty originálnych
kompetencií samospráv značne zdramatizovala. Napriek všetkému

učitelia dokončili svoju prácu a mohli byť na výsledky a úspechy
svojich žiakov hrdí.Z absolventov školy bol jeden prijatý na
Konzervatórium v Bratislave a další na VŠMU v Bratislave.V
školskom roku sa konalo
10

interných koncertov,tri verejné,dva výchovné koncerty pre

žiakov a 11 menších kultúrnych podujatí.Výtvarný odbor pod
vedením akademickej maliarky A.Dzianovej sa prezentoval
výstavami,žiaci sa zapojili do medzinárodných súťaží Bienále

grafiky Toruň (PL),kde cenu získal Filip Rovný,na XVI.ročníku
Bienále fantázie Martin 2004 cenu získala Mária Brezanská a osem
žiakov získalo čestné uznanie . Literárno-dramatický odbor pod
vedením Zlatice Kar- došovej sa predstavili reprízami
predstavenia Ďuro a O prekabátenej strige.
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Šport

9. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA

Stol.tenis

Stolný tenis.

apríla sa v ZŠ Stupava uskutočnil 2.ročník veľkonočného

9.

turnaja v stolnom tenise,ktorý usporiadali priatelia stolného
tenisu zo Stupavy.Turňaj slávnostne otvoril primátor mesta

Ing.J.Beleš.Zúčastnilo sa ho 15 hráčov. Hralo sa v dvoch vekových
kategóriach.Do 10 rokov bolo 5 účastníkov.V skupine do 40 rokov

sa hralo systémom každý s každým dvojkolo.Víťazom kategórie do 40
rokov sa stal Miroslav Švajdlenka zo Stupavy.Na 2.mieste sa
umiestnil Ondrej Matlovič z Devínskej Novej Vsi a na 3.mieste
Jozef Salai zo Stupavy.4.miesto:Miloš Šmejkal zo
Stupavy.Kategória nad 40 rokov:1.miesto Jozef Kahánek,2.Rudolf
Neradovič obaja zo Stupavy,3.bol Michal Faix z Bratislavy a 4.Ján
Gonda z Bratislavy. Motokrosový víkend.
V areáli

bývalej

motokrosovej

dráhy

Motokros
v

Stupave

v

časti

Škrábalky (dnes za firmou Dura) sa 8.a9.októbra konalo
podujatie pod názvom Motokrosový víkend.
Zúčastnila sa ho stovka pretekárov,ktorí zápolili v 8.
kategóriach a reprezentovali prihraničné regióny Slovenska

a Rakúska.Víkend sa konal pod záštitou primátora mesta
Stupava

Ing.J.Beleša,organizátorom

spolupráci

s

Motokrosovým

bolo

klubom

mesto

Stupava

v

Lozorno.Otvorenie

pretekov bolo v sobotu o 10.hodine.Padal studený lejak,ale
aspoň sa neprášilo a pretekári si priš
li na

svoje.Úžasne

zablatené

stroje

patrili

k

preteku.

Pretekári si pochvaľovali trať,pribúdalo návštevníkov.
Kedže išlo len o jedno kolo výsledky sa neuvádzali.Pohárov
majstrovských pretekov roku 2004 sa rozdalo neúrekom.
Karate.

Karate

Karate vnímame ako šport,ale zároveň je aj istá filozofia,
ktorá vychováva človeka k disciplíne,sebaovládaniu. je to
bojové umenie náročné na nácvik základných tech-
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ník,fyzickú kondíciu.Dáva však človeku rýchlosť reakcie, obrovskú
dynamiku,učí sústredenosti na výkon.Týmito slovami predstavil

karate Ing.Emil Kocián z Karate klubu Bunkai Bratislava.Jeden z
oddielov cvičí v stupavskej ZŠ už od roku 1991 a za toto obdobie
má za sebou významné úspechy.V klube pracujú tréneri,bývalí
reprezentanti Československa a súčasní reprezentanti SR.Karate je

masovým športom a v Stupave ho cvičí 50 cvičencov rôznych vekových
kategórií od 7 do 22 rokov.Cvičenci platia mesačne 140 Sk a majú

dvakrát do týždňa tréning.V Stupave prebieha tréning každý utorok
a piatok od 18. do 19,45 hod.pod vedením trénera Ing.Stanislava
Suchovského,nositeľa STV l.Dan.
Futbal.

Futbal

Jesenná časť štvrtej futbalovej ligy skupiny B sa uzavrela

14.novembra 2004 posledným kolom.Z regionálneho hľadiska je
potešiteľné,že prvých šesť mužstiev je zo Záhoria.Stupavskí

seniori pod vedením Ivana Morávka vstúpili do súťaže s prehrou 2:3
s mužstvom Viničného.

Ani v daľších kolách vystúpenie nebolo oslnivé.V druhom kole
prehra v Modre 1:0.Hlboký nádych prišiel doma so Záhorskou Vsou
5:1.Aj v Limbachu naši strelili 5 gólov a dostali 4.S Lozornom
naši hrali doma 0:2.
V Gajaroch hrali 3:3 a so Studienkou naši vyhrali 2:1.
Zo siedmich stretnutí tri výhry,tri prehry a jedna remíza .
Stupavským seniorom chýbala v prvej časti súťaže herná pohoda.V
druhej časti súťaže sa výsledky zlepšili.

V Malackách vyhrali 1:4 a vyhrali so Slov.Gróbom 8:0.
Po jesennej časti sa sformovala trojica Plavecký Štvrtok,Lozorno a
Stupava.
Dorastenci účinkujú druhý rok v III.lige.Ich vys -

túpenie hodnotili ako veľmi úspešné.Trénuj e ich Milan

Hrica.Tento kolektív ukázal kvality po systematickej práci.Z
18.mužstiev skončili na 8.mieste.V celkovej súťaži Ivan
Mazanec je druhým najlepším strelcom súťaže s 20-timi
gólmi.FK Tatran Stupava má svoju vebo- vú
stránku:www.fkstupava.sk.

Florbal

Florbal.
27.októbra sa v mestskej športovej hale v Stupave odohral
historicky 1.ročník florbalového školského turnaja pod názvom
STUPAVA CUP 2004.Organizátorom bola ZŠ kpt.
J.Nálepku v Stupave a Slovenský zväz florbalu v Bratislave.Do
Stupavy prišlo bojovať o víťaza turnaja 8 chlapčenských a 3

dievčenské družstvá.O slávnostné privítanie a príhovor sa postarali
postupne Viliam Maroš,ria- ditel ZŠ Mgr.L.Csillaghy,generálny
sekretár SZFB M.Hý- lek.V kategórii dievčat sa hralo
dvojkolovo,systémom každý s každým.CHlapci hrali svoje stretnutie v
dvoch skupinách A a B.Vo finále sa stretli dve najlepšie družstvá
turnaja FBK Dragons Bratislava a domáce družstvo ZŠ Stupava.
Konečné poradie Stupava CUP - 1.roč.chlapci:
l.

ZŠ kpt.J.Nálepku Stupava A 2.SPMND a G Teplická Bratislava

3.ZŠ Cádrová Bratislava,äalej ZŠ Sibírska Bratislava,
ZŠ Plickova Bratislava,ZŠ Lachová Bratislava,ZŠ kpt.J.
Nálepku Stupava B a FBK Dragons Bratislava-zaradené mimo súťaž.
Dievčatá:1.SPMNDaG Teplická Bratislava
2.

ZŠ kpt.J.Nálepku Stupava a mimo súťaž hrali

ŠK FBC Fireblades Bratislava.
Hokejbal.

Hokejbal

Bogdau Stupava - juniori po 11.mieste v minulej sezóne (ako
nováčik) sa druhý rok pôsobenia stupavských hokej- balistov

vydaril.Celkove skončili po základnej časti na 6.mieste a v svojej
skupine na 4.priečke.V roku 2004 ešte neprehrali.
Starší

žiaci

vyhrali

v

silnej

konkurencii

okresné

kolo

školskej ligy a 23.marca odohrali zápasy krajského kola v
Bratislave-Ružinoi’-e. Celkove obsadili bronzovú priečku v
kraji.
Mladší žiaci ako víťaz okresu Malacky,vyhrali i krajské kolo v
Bratislave-Petržalke a postúpili do celoslovenského finále do
Košíc.
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Projekt Mini - ihrisko.

Mini-ihrisko

Mesto Stupava sa zapojilo do projektu Mini-ihrisko v spolupráci
s Futbalovým klubom TJ Tatran Stupava.Reagovalo tak na výzvu na
predkladanie projektov,ktorú vyhlásil Slovenský futbalový zväz
v spolupráci s MŠ SR a UEFA.Cielom projektu je poskxtnúť mladým
futbalistom bezpečnú a komfortnú hraciu plochu,ponúknuť viac
možností na zábavu vo volnom čase a vybudované ihrisko má
slúžiť aj ako komunikačný prostriedok medzi miestnými

komunitami.Projekt začal v októbri 2004,kedy bolo odovzdané
mini-ihrisko ako dar UEFA Základnej škole Kalinčiakova v

Bratislave.Výstavbu realizovala nórska firma Scansis,ktorú
vybrala priamo UEFA.Cielom projektu je do roku 2010 vybudovať
na Slovensku 100 mini ihrísk.Záujemca o projekt zabezpečí vo
vlastnej réžii realizáciu prípravných prác podlá pokynov
zhotovitela.Miniihrisko je kompaktné,multifunčné a je budované
z odolných,trvácnych a lahkoudržiavatelných materiálov.Povrch
ihriska tvorí umelý trávnik vyplnený kremičitým pieskom.Ihrisko
je vybyvené dvoma futbalovými bránkami vstavanými do 3 m
vysokej hracej steny.Obvod je ohraničený 1 meter vysokým
odrazovým plotom.Pre záujemcov - ich výber - boli stanovené
kritéria ako 20% financovanie z verejných prostriedkov
(samospráva) a 20% financovanie od získaného partnera sponzora projektu.
V Stupave bude miniihrisko o rozmeroch 33x18 m s osvetlením,
osadené na súčasnej asfaltovej ploche pri štadióne TJ
Tatran.Mesto sa zaviazalo,že v spolupráci s FK Tatran Stupava
zabezpečí 20% finančné krytie projektu zo zdrojov
sponzorov.Hodnota celého diela je 1?25 mil.
Sk.Mesto do projektu vstupuje s čiastkou 250 tisíc Sk,
miniihrisko bude majetkom mesta,o údržbu sa postará Mestský
podnik technických služieb.
Stupavský širák.

Širák

20.a 21.augusta sa konal v stupavskom amfiteátri už štr- •' násty rok
Stupavský širák.Pripravili ho Spojené trampské osady ochráncov prírody
Stupava.Bola to prehliadka slo-
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venskej a českej country,trampskéj a bluesgrassovej hudby.
Predstavilo sa na nej 24 interpretov a skupín.V piatok vystúpili Old Boys,Pavel Bobek,Belasí,Žalman a spol.,Lekra,
Country team,Louziana.V sobotu doobeda bola amatérska súťaž
hudobných

skupín

a

vo

večernom

programe

vystúoili:Ka-

lumet,Union City Grass,Nový Rownák,Allan Mikušek,Formát,
Wabi Danék a Miloš Dvoŕáček,Róbert Kresťan a Druhá Tráva,
Zelenáči Mirka Hoffmanna,Bukasový Masív.Program bol doplnený

tancami v podaní tanečnej skupiny Sillmarion.Permanentka v
predpredaji

stála

250

Sk,na

mieste

400

Sk

a

jednodňová

vstupenka na mieste 250 Sk.Širák je hodne navštevovaný najmä
mladými.Títo mali možnosť na vyhradenom mieste postaviť si
svoje stany.
10'POČASIE.

Počasie

Zima v januári a vo februári bola mierna.Snehu bolo
menej ako po iné roky.Jar bola prijemná,mohlo viac pršať.
Zem pociťovala nedostatok vlahy.
8.júna

bolo

hod.do

13,20

možné

pozorovať

hod..Jún

bol

Venušu

okolo

teplý.9.júna

Slnka
prišla

od

7,30

búrka

a

padali aj menšie krúpy-ľadovec.V lete pršalo veľmi má

lo, len pár dní v júli.Teplota sa pohybovala okolo 23 stupňov

C.22.septembra spadlo pár kvapiek a až 2.októ- navečer pekne,ticho
pršalo.
24.októbra bolo zatmenie Mesiaca o4,30 sa zatmenie ukončilo.29.októbra bolo 22 stupňov C,bolo pekné Babie leto a
31.pršalo.November bol pekný a zima pomaly nastupovala . Nesnežilo .
Sneh pokryl záhrady a polia až v roku 2005(23.januára začal padať
prvý sneh).
11.

INÉ ZÁZNAMY.

História

Unikátny kríž.
Pri

ceste

k

Unikátny kríž
amfiteátru

rodinných

domov,ktoré

miestnej

komunikácie,je

Borník

vyrástli

a
po

dnes

už

k

obidvoch

odjakživa

novej

stranách

návršie.Tu

štvrti
tejto

stál

i

kríž,časom i vplyvom počasia jeho drevo sčernelo,ako keby sám
o

sebe

chcel

pripomínať,že

je

krížom

morovým.Nešťastia

pohromy v podobe cholery (roku 1866) a moru ne-

a

- 56 -

raz navštívili obyvatelstvo mestečka a vtedy sa nestači

lo pochovávať a za obcou boli vykopané spoločné hroby.I toto
miesto je piétnym miestom,pretože tu našli svoj posledný
odpočinok desiatky obetí,ktoré v priebehu niekoľkých dní
skosila čierna smrť.Nad osudom tohto kríža
i

tohto miesta sa zamýšľali poslanci MsZ v minulom volebnom

období,pretože cítili, že ide o výnimočné miesto,ktoré si

zaslúži pozornosť.Nikdy však neprišlo k rozhodnutiu, aby bolo
znovu upravené do podoby,ktorú si zaslúži.Na čo sa nenašli

peniaze z rozpočtu mesta,na to sa odhodlala rodina Turekovcov
zo Stupavy.Na svoje náklady objednali nový drevený kríž s
korpusom.Prácu zadali dnes už aj u nás známemu rezbárovi a
drevo-sochárovi . Andrejovi Iršovi z Katova.Tento sa svojej
úlohy ujal s nemu osobitnou radosťou a nasšením a vytvoril
skutočnú raritu.Kríž s korpusom Ježiša Krista automaticky
predpokladá,že pôjde o plastiku vyhotovenú z troch kusov
dreva.Iršovi sa podarilo zložiť plastiku z dvoch kusov a tým
vytvoril určite slovenský unikát.Kristus je tak spätý s

drevom,na ktorom bol ukrižovaný a táto skutočnosť umocňuje
znak kríža a pre veriacich má zvláštny duchovný význam v
podtexte veľkonočného zvolania:"Hľa, drevo kríža.."Kríž je
zhotovený z dubového dreva a ako povedal autor:"Tí,čo
začínajú s rezbárstvom často rozprávajú o vôni dreva.Ja už

mám za sebou niekoľko rokov driny pri tomto remesle.Napriek
tomu rezbárstvo milujem, je to moja vášeň a hoci pre mňa
neznamená len vôňu dreva a lesa,odovzdávam sa svojmu

remeslu,pretože bez tohto vzťahu a pokory pred drevom,ktoré

žilo a ja mu môžem vdýchnuť pokračovanie v novej podobe,bez
toho by nemohlo vzniknúť žiadne moje dielo."0 tom,že mal

šťastnú ruku a cit pre výber majstra svedčí aj skutočnosť, že
v Záhradnej galérii Alojza Machaja je v súčasnosti vystavený
äaľší Iršov unikát - pohyblivý betlehem.Tho- tovil ho z 24
druhov dreva a v jedinečnej kombinácii elektroniky s
tradičnými materiálmi a postupmi,zaujme

i náročného súčasníka.Morový kríž svedčí o našej kultivanosti a úcte k tradíciam.
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Dobrovolný hasičský zbor v Stupave.

Dobrovolný hasič
ský zbor
Od nepamäti sa viaže k postave svätého Floriána (rímskeho vojaka)
patronát nad hasičmi,ochráncami majetku i životov blížnych svoj

ich.História hasičských spolkov,ktoré pôsobili v Stupave a v Máste siaha
ku koncu 19.storočia,kedy boli tieto spolky vážené a ma

li velkú podporu obyvateľstva.Krutým pripomenutím Stu- pavčanom,že
takúto organizáciu v obci potrebujú,bol rozsiahly požiar Novej ulice
roku 1879,počas ktorého zhorelo 7 0 domov.Roku 18 80 poveril stoličný
úrad svojho úradníka Františka Battóa,aby založil dobrovolný hasičský

zbor v Stupave.O niekoľko rokov neskôr,roku 1887 bol založený Dobrovolný
hasičský zbor aj v obci
A/T *3 c *f“

' Na stretnutí

16.mája 1880 založili Dobrovolný

hasičský zbor v Stupave.Pri zakladaní zboru bolo činných

120

členov.Prvým

Battó,úradník

na

veliteľom

veľkostatku

zboru

grófa

bol

František

Károlyiho

v

Stu-

pave,ktorý zaviedol tak prísne stráže,že každý člen,
ktorý

vynechal

stráž,bol

pokutovaný

50

krajciermi

a

musel ísť do Prešporka (Bratislavy) pešo na služnovský úrad,pretože vlaky zo Stupavy ešte nechodili a tam
na

služnovskom

úrade

složit

peniaze.(Pokutovaní

boli

Lud.Bratka,J.Rojky a iní.)- 1880 -1883.
Po ňom bol velitelom František Červenka,lekárnik,

1883 - 1886,za ktorého boli v Stupave veľké požiare,

36 za mesiac.Tieto zapaloval Jozef Lengyel,pandúr,ktorý vtedy zastával
funkciu žandárov v Stupave.Priznal sa k podpalačstvu až ked zomieral v
nemocnici v Preš- porku sám to robil,lebo rád videl zmätok medzi
občanmi.
1886-1888 roku bol velitelom Štefan Madaráši,iš- pán
na veľkostatku grófa Károlyiho.Bol preložený Tót Megyeru
(Slovenský Meder).Vystriedal ho Kupera Vincenc,klobúčnik,1888 - 1892.Za jeho velenia bola zakúpená

prvá hasičská zástava.

1892 -1894 bol velitelom Dezider Makkay,obchodník,
ktorý chcel zaviesť madarské velenie,ale zbor to nedo-
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volil.Proti sa postavili členovia zboru a odhlasovali,aby
naäalej ostalo velenie nemecké.Po druhý raz bol veliteľom
Kupera Vincenc,klobučník 1894 -1897.V rokoch 1898 - 1897.

Jozef Ertl,stolár velil zboru 1898 - 1899.Od roku 1890 do
1902 zastupovali veliteľa Karol Krištoffy,Harapát a Ján
BauerFrantišek Lehner,farbiar 1902 -1905.Za jeho velenia sa
oslavovalo 25 ročné jubileum slávnostnou omšou.Omšu mal Gond
Ignác,dekan-farár stupavský.Kázeň mal dôstojný pán Emrich

Hojzsík,vtedajší kaplán v Stupave.Na jubileu boli prítomné
zbory:Mariatal,Devín,Lamač,Devínska Nová
Ves,Marchegg,Hochštetno,Zohor,Lozorno,Malacky,Láb,Prešporok,Karlová Ves,Svätý Jur,Račišdorf.Predsedom zboru bol
Konrád Reuther.
Vilém Kubíček,stolár velil 1905 - 1910.Za neho bolo postavené
nové hasičské skladište a zriadený bol mechanický posunovací
rebrík za 1400 Kč.Starostom obce bol Jozef Novák,za ktorého
bol postavený aj obecný dom a pas- tierňa (1909).Obecným

notárom bol Ján Smelík,veľký dobrodinec hasičského zboru
(1889 - 1928 zomrel).
Karol Hanečka,murársky majster 1910 -1923.Narukoval do
svetovej vojny.Roku 1914 - 1918 ho zastupovali Karol Mader
ako podveliteľ dovtedy než sa vrátil veliteľ Karol Hanečka

domov z vojny a prevzal opäť velenie.Predsedom zboru bol od
roku 1915 až do roku 1923 Ján Beleš, obecný pokladník.Od roku
1918 bolo velenie zboru slo- po slovensky.Cvičiteľom bol Ján

Zeman.Po srti Karola Hanečku bol veliteľom v rokoch 1924 -

1927 Tomáš Maroš. Karol Okruhlica,hostinský 1928 - 1931.V tom
čase bola zriadená nová spolková zástava.Obec zakúpila

motorovú striekačku.Túto odovzdala obec zboru pri záverečnom

cvičení. (za 67 000 korún).Starostom obce bol Jozef Vachálek,
notár František Paštinský,pridelený notár Viliam Petrovič,zapisovateľom Margit Kittlerová.

Martin Trvalík 1931 - 1933.Po ňom zboru velil Ján Zeman 1933

- lQ35,bolo pristavené hasičské skladište.Starostom bol Eduard
Vyhnálek.Sochu svätého Floriána na hasičské skladište daroval
Štefan Novák a manželka Anna,rodená '• Klasová.
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Velitelom od 1935 - 1939 bol Štefan Horecký a od roku 1939
Ján Iliť.Bolo zakúpené auto pre hasičov v roku 1940, z

hasičského fondu 10000 Ks,16 000 dala obec.Vládnym komisárom
obce bol František Mercl,miestokomisár Štefan Kubovič,vedúci notár Viliam Petrovič.
Striekačky a hasiace náradie.

Najstaršia striekačka hasičského zboru v Stupave bola zakúpená
od firmy Knaus vo Viedni za 800 zlatých v roku 1881.
Dvojkolesová striekačka bola zakúpená obcou od firmy Selteuhofer Friedrich a syn,Šopron za 300 zlatých v roku 1882.
V roku 1883 bola zakúpená striekačka zo zbierok medzi členmi
zboru.Každý zaplatil 3 zlaté a zbytok doplatil pán vtedajší
predseda zboru gróf Karolyi Alois a jeho ú- radníci.Kupovaná
bola od firmy Selteuhofer Friedrich a syn za 2000 zlatých.
Zborová zástava bola za pomoci grófky Hanny Károlyi, ako
krstnej matky zakúpená roku 1885 za 3200 zlatých.
V roku 1905 bola slávnosť 25.ročného jubilea zboru dobrovoľných
hasičov.

Posviacka novej zástavy bola 12.júna 1927,t.j.po 42
rokoch pretože stará zástava bola už vo veľmi zlom stave a

preto že mala starý uhorský odznak,ktorý musel byť odstránený
a musel byť nahradený slovenským krížom.Pri posviacke zástavy

zastupoval brata zemského veliteľa Miroslava Šmída brat Voldán
Vojtech t.č.námestok zemského veliteľa Posviacku uskutočnil
miestny dekan - farár dôstojný pán Emrich Hojszík.Krstnými
matkami boli panie: Víteslava Vachálková,Anna Vašinová,Anežka
Okruhlicová. Zástavu zhotovili sestry Mária a Gyzela
Matúškové.
Rebrík mechsnický posunovací bol zakúpený v roku 1907 za
veliteľa Viléma Kubíčka za 1400 korún.

Motorová striekačka bola zakúpená obcou Stupava dňa 11.
augusta 102 9 od firmy Hrček a Neugebauer-Brno-Královo

Pole za 67 000 Kč.K tomu 1000 metrov konopných hadíc a

dva navyjáky (motorová striekačka stála 34000 a hadice a
navyjáky

34000

Kč.Na

to

sa

obdržala

subvencia

hasičského fondu od zemskej hasičskej jednoty z Tur-

z

- 60 čanského svätého Martina 10 000 korún.Striekačka je vel- mi

dobre a solídne prevedená,takže firma Hrček a Neííge- bauer
môže byt všade doporučená.

Hasičské skladište bolo postavené roku 1882 na mieste, kde
stojí terajší obecný dom,ktorý bol postavený v roku 1909 za
starostu (richtára) Jozefa Nováka a notára Jána Šmelíka.Staré
skladište bolo zbúrané a postavené bolo terajšie skladište v
Marchéggskej ulici.V roku 1933 bolo toto skladište rozšírené
(prístavba) za starostu Eduarda Vyhnáleka a notára Miloslava
Lukána a notára Ľudovíta Sojáka.

50 ročné jubileum trvania hasičského zboru bolo 28.septembra
1930 za starostu Jozefa Vachálka a notára Františka
Paštinského a notára Viléma Petroviča.Zapisova- telkou bola

Margit Kittlerová,veliteľom Karol Okruhlica a podrichtármi
boli:Ján Rác,Jozef Opávsky.

Roku 1940 bolo zakúpené auto pre hasičov.Z hasičského fondu
10 000 korún,16 0 00 dala obec.Vládnym komisárom obce bol
František Mercl,miestokomisárom bol Štefan Ku- bovič a
vedúcim notárom bol Viliam Petrovič.

Požiarov vonku bolo 68,v mieste 120.Požiarov za 60 rokov bolo
188,Povodne a iné záchranné práce:34.
Od roku 1880 bolo spolu požiarov 21$,povodní a iných
záchranných prác 34,spolu 248.
Začiatok vojnovej fronty bolo dňa 4.apríla 1945: o
3.hodine odpoludnia bolo bombardovanie Stupavy,pri ktorom
boli nasledujúce požiare a zrúcané domy:zhoreliJozef Marošstodola,Martin Trvalík-dielňa a sklad,Klára Lison- kovádom,Král Rudolf-dom,Sabol Matej-dom.Zrúcané domy: Tomáš
Polák,Ludevít Zeman,Richard Mittler.Anna Varghastrecha,František Nemec-maštal a krmníky,Ján Letko-šopa,Štefan kubovič-hospodárske stavby, Ján Balog a Ján
Brezovský-zhoreté domy,Jozef Binder a Ján Daráš zrúcanie
verandy,zrúcanie domu,cementáreň-poškodený továrny komín,
poškodená obecná škola,zrúcané:Justov dom,kostol-2 sochy,
, svätý Florián,cintorín-ohrada.Zhorel dom Jurkoviča Tomáša. Na
Škrobárni zhorel nemecký vojenský barak,dom Buchtu Al- bertaa
prístavba a brána Martina Pokorného.
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Za

obeť

padli

Bartoň.Nemeckých

civilné

vojakov

osoby:

padlo

2,Jozef

Hanečka

32,ruských

,Alois

vojakov

34,

madarských 3.Zo žien padli Mária Weinbergrová a Jozefína
Parísková.
Vojnová fronta trvala od 3.apríla - 3.hodiny odpoludnia
až do 2.hodiny odpoludnia 5.apríla 1945.
Dňa 12.júla 1947 vypukol požiar v Kaštieli ráno o 7.

hodine.Podlá zistenia členov národnej bezpečnosti v Stupave
požiar vypukol následkom krátkeho spojenia.Požiar sa velmi
rýchlo rozšíril na celú polovicu budovy.
Po velkom zákroku stupavského hasičského zboru,ktorý preťal
nad bránou strechu budovy,zabránil dalšiemu šíreniu
požiaru.Lokalizovanie velkého požiaru Kaštiela sledovali aj
zahraniční páni,ktorí práve prechádzali cez Stupavu a títo sa
velmi pochvalne vyslovili o velkej disciplíne a majstrovstvu
pri lokalizovaní požiaru. (Toto do kroniky zapísal Jozef
Belošič,toho času tajomník zboru).
6.

júla 1952 Miestny národný výbor v Stupave odov-

zdával dopravné auto požiarnemu sboru.Na tejto oslave sa
zúčastnilo 120 prítomných,podpísali sa do kroniky hasičského
sboru.
(Kedže kronika je stará,má velmi poškodenú väzbu,zapísala
som tieto zápisky,aby sa uchovali pre budúce generácie kronikárka A.Lachkovičová)
23.

augusta 1911 roku požiar zachvátil

kostolnú vežu a značne ju poškodil.Velkou previerkou

hasičského umenia bolo hasenie požiaru kostolnej veže

4.septembra 1942, na ktorom sa zúčstňovali hasiči z okolitých
dedín a Bratislavy . 16 . júna 1944 bombardovali továreň

Apollo v Bratislave . Stupavskí hasiči dorazili ho horiacej
fabriky už 16 minút po vyhlásení poplachu.Boli tam skôr,ako
profesionálni hasiči z Bratislavy od ktorých sa našim dosta
lo uznania.Rovnako obetavo zakročili stupavskí hasiči pri
bombardovaní Devínskej Novej Vsi 16.decembra 1944.
V závere vojny niekoľkokrát zasahovali aj priamo v obci

nedbajúc na ohrozenie leteckými útokmi i pozemnou paľbou
bojujúcich armád.
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ZÁVER KRONIKY.

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
- Kroniku dobrovoľného zboru v Stupave
- Vlastné poznámky

Záver

- 63 Protokolárny záznam z prerokovania konceptu kroniky.

11

Kronikársky záznam MESTA STUPAVA za rok 2 004" bol

prerokovaný:
a. v komisii sociálnych potrieb,zdravotníctva,školstva a
športu dňa 11.mája 200 6.
b. v Mestskej rade 16.mája 2006,ktorá ho doporučila MsZ
schváliť.
c. v Mestskom zastupiteľstve v bode B/3 dňa 25.mája 2006
.
Neboli vznesené žiadne pripomienky ku kronike MESTA
STUPAVA.

