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ÚVOD.

Úvod

Píšem kroniku za rok 2008.Ľudia si môžu o ňom prečítať a
tak porozmýšľať nad situáciami,ktoré obyvatelia žili Ako
predstaviť v úvode.našu milú Stupavu?

Je to dosť ťažké,ale i vdačné.Stupava,mesto na Záho

rí,prežíva

veľké

zmeny.Nikdy

sa

v

nej

toľko

nestavalo.

Nestavajú sa výškové budovy,skôr rodinné domy,ktoré budú
mať všetko potrebné pre základ dobrej rodiny.Stavajú sa i
nové bytovky 2-3 poschodové.Mesto sa rozrastá polohou,menej
obyvateľmi s trvalým pobytom v Stu pave.Mnohí si v Stupave
stavajú

svoj

obyvateľov
bývajú

"druhý

(ktorí
v

domov".Mes

nemajú

trvalý

druhom

to

tak

pobyt

v

asi

na

našom

domove)

2

000

meste

a

prostriedky

nedostáva.Novoprichádzajúcim obyvateľom mesto nemôže pokryť
ich nároky vyplývajúce z bývania v Stupave.
K dobrému sa zmenil vzhľad centrálnej mestskej zóny,
budovala sa cyklotrasa.Tiež pre tých najmenších sa
zrekonštruovali objekty predškolských i školských zariadení
. Rekonštrukciou prechádzajú tiež kultúrne pamiatky v
Stupave.Veľká pozornosť sa venuje naäalej výstavbe
kanalizácie,ktorá je rozvojovým limitom mesta. Nedarí sa
vybudovať obchvat mesta,ktorý by mal riešiť dopravnú

situáciu.Je neúnosné zaťaženie mesta dopravou, čo však
vyplýva z trasovania štátnej cesty 1/2 priamo cez stred
Stupavy.Tranzitná doprava je výrazným problémom. Známe je
tiež zaťaženie Stupavy tran- žitnou dopravou.
Primátor i starostovia boli zvolení v každej obci a

tu vvkonávajú tú rozhodujúcu prácu.Všetko ostatné je pre
nich nadstavbou,ktorá pomáha plniť predstavy a zámery

jeho mesta a obce.Tieto úlohy spĺňal aj primátor mesta
Stupavy Ing.Ján Beleš.No,choroba a náhla smrť mu to

pracovné nasadenie,prekazila.Celé mesto ho vyprevádzalo
po svätej omši na nový cintorín,kde ho na čelnom mieste
pochovali.Nikto s jeho rýchlym od-

- 2 chodom nepočítal.Bolo to po prvý raz v Stupave,že primátor

mesta

zomrel.Jeho

odchod

zahalil

smútkom

celé

mesto.Odišiel dobrý,ešte mladý človek,no život v meste
išiel Šalej.
2. VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Verejno-spoloč.
život

Činnosť mestského zastupitelstva /MsZ/.

MsZ

MsZ Stupava sa zišlo:
Dňa 31.januára 2 00 8
Vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Správu hlavnej kontrolórky o kontrole činnosti za rok 2007.Informáciu
o priebehu realizácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ v
Meste Stupava.Akčný plán mesta Stupava na zavedenie EURA.
Schválilo:
pevkovej

Vyradenie

organizácii

neupotrebiteľného

MsPTS

Stupava

majetku

podlá

prís-

priloženého

návrhu.Odmenu prómátorovi mesta za IV.štvrťrok 2 007 vo
výške

5

0%.Odmenu

hlavnej

kontrolórke

mesta

za

IV.

štvrťrok 2007 vo výške 30%.Realizáciu projektu s názvom

"Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta
Stupava" podlá spracovanej dokumentácie.
Spolufinancovanie

tohto

pozemkov.Uzatvorenie
Mesto

Stupava

tislava,Klenová

projektu

nájomnej

a LMM,spol.s
2.

Stanovy

vo

výške

zmluvy

medzi

r.o.so sídlom
obchodnej

5%.Zámenu
účastníkmi

831

01 Bra-

spoločnosti

TECH-

NICKÉ SLUŽBY STUPAVA,s.r.o. so sídlom Dlhé/ 11,Stupava.
Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA.
Uložilo:Prednostke úraduvypracovať koncepciu činnosti MsP
Stupava.Prednostke
účelom

prevodu

úradu

majetku

zvolať

štátu

pracovné

-

Daňové

rokovanie

za

riaditeľstvo

Bratislava do vlastníctva mesta Stupava.
Prednostke úradu predložiť informáciu o postupnom zavádzaní EURA v
podmienkach MsÚ Stupava.

• -'

- 3 Prednostke úradu pozastaviť realizáciu projektovej do-

kumentácie na investičnú akciu parkovisko ul.Slovenská.
Poveruje primátora mesta podpísaním zmluvy o poskytovaní
poradenských služieb so spoločnosťou Stengl Consulting, s
r.o.so sídlom 821 08 Bratislava,Metodova 7,na projekt
"Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta
Stupava" s odplatou vo výške 5%.Súhlasí s použitím
mimorozpočtových zdrojov - rezervný fond,na krytie bežných
výdavkov spojených s touto investičnou akciou. Súhlasí s
uzatvorením "Zmluvy na podnikatelský prenájom hnutelnej
veci" na dobu od 01.01.2008 do 31. 12.2 00 8 medzi
prenajímatelom:MsPTS Stupava a nájomcom TECHNICKÉ SLUŽBY
STUPAVA s r.o.Stupava.
Odporúča primátorovi mesta zabezpečiť zvýšenú kontrolu MsP
Stupava na ochranu majetku mesta,na riešenie nepriaznivej
dopravnej situácie,najmä na Námestí Svätej írojice - pešia
zóna s možnosťou prejazdu a na Hlavnej ulici,kde vzniká nové
dielo financované z prostriedkov mesta a EU.
Dňa 2 8.februára
Vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku z vykonanej kontroly
prij imania,evidencie,prešetrovania a vybavovania sťažností
a petícií za II.polrok 2007.Vzdanie sa členstva

MVDr.R.Kazarku v názvoslovnej komisii pri MsZ. Informáciu o
financovaní a vecnom plnení investičných akcií z projektov
EÚ v Meste Stupava.Informáciu o preberaní tepelného
hospodárstva do majetku Mesta Stupava. Správu o činnosti MsP
Stupava za január s pripomienkami. Ústnu informáciu HK o
Obchodnej činnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA,s.r.o.
Schválilo:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Stupava na roky 2007 - 2013 a Akčný plán Mesta Stupava na
roky 2008 - 2010.Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stupava
č.1/2008 - určenie názvov nových ulíc.

- 4 Prevod dlhodobého hmotného majetku z evidencie majetku mesta do
správy rozpočtovej organizácie ZŠ kpt.Jána Nálepku v Stupave s
účinnosťou od 1.marca 2008.Zámenu časti pozemkov v k.ú.Mást I.

Ukladá prednostke úradu:rokovať so zástupcami Johnson Controls
International,spol.s r.o.so sídlom Bratislava, o ukončení

Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri rekonštrukcii a prevádzkovaní
tepelného hospodárstva v Meste Stupava č.48/1997/PC.Zvolať
pracovné rokovanie poslancov MsZ ohladne problematiky ul.Zadná
do termínu zasadnutia MsR.Na základe podnetu obvvatelov
ul.Marianskej,preveriť realizáciu čiernej stavby hotela Eminent
na Hlavnej ulici. MsZ zvolilo člena finančnej komisie Ing.Milan
Frolo,Bezručova 2 3,Stupava.

Dňa 6.marca

vzalo na vedomie: Poverenie Ing.Ľubomíra Žiaka,zástupcu
primátora,vedením tohto mimoriadného zasadnutia MsZ Stupava
,podpísaním záverov,zápisnice z tohto mimoriadného zasadnutia
MsZ.Ústnu informáciu právneho zástupcu mesta o skutkovom stave
súdneho sporu navrhovateľa:Mesto Stupava proti
odporcovi:Polvgón Stupava v likvidácii. Schválilo: Doplatenie
súdneho poplatku za odvolanie v súdnom spore navrhovatela:
Mesto Stupava proti odporco- visPolygón Stupava v likvidácii vo
výške 478 386 Sk. Ukladá zastupujúcej prednostke úradu
predložiť poslancom text odvolania navrhovatela:Mesto Stupava

proti odporcovi : Polygón Stupava,v likvidácii,č.k.19C/124/06 -

160 zo dňa 12.11.2007.
Dňa 27.marca

Vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Správu
HK o výsledku následnej finančnej kontroly obehu dokladov pri
ukladaní sankcií a pokút MsP Stupava v roku 2007.Informáciu
generálneho riaditeľa spoločnosti TRENKWALDER,a.s.Námestie
l.mája 18,Bratislava,ktorá je investorom stavby "Penzión KAMOprestavba".Informáciu

- 5 o preberaní tepelného hospodárstva do majetku Mesta Stupava.
Správu o činnosti MsP Stupava za február.
Schválilo: Ustanovenie kompetencií zástupcovi primátora
Ing.Ľubomírovi Žiakovi,bytom Železničná 5,Stupava,v okruhu

všetkvch činností a kompetencií prislúchajúcich primátorovi

mesta v plnom rozsahu počas práceneschopnosti primátora mesta
Ing.Jána Beleša na základe § 13b,ods.3) zákona Slovenskej
národnej rady číslo 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v zmysle
neskorších predpisov.
Zástupcovi primátora mesta Ing.Ĺ.Žiakovi mesačnú odmenu za
výkon

funkcie

zástupcu

primátora

Mesta

Stupava

počas

práceneschopnosti primátora mesta Ing.J.Beleša vo výške 50%
schváleného

platu

primátora

mesta.Odmena

zástupcovi

primátora mesta Ing.L.Žiakovi vo výške 1 500 Sk mesačne v
zmvsle

Poriadku

volených

odmeňovania

predstaviteľov

zamestnancov

mesta

z

Mesta

27.6.2002

Stupava a

počas

tohto

obdobia sa nevypláca.
Zmenu nájomnej zmluvy na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia Detskej ambulancie MUDr.Kvety Oravcovej na
Zdravotníckej 1 v Stupave z fyzickej osoby na právnickú osobu
pri dodržaní doterajšieho účelu využitia na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.
Uložilo prednostke úradu: Informovať o plnení prijatých
opatrení vyplývajúcich zo správy HK mesta z vykonanej kontroly
obehu dokladov pri ukladaní sankcií a pokút MsP
Stupava.Predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia o státí
a parkovaní vozidiel na území Mesta Stupava .Bezodkladne
objednať vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu
pavilónu v materskej škole na Ružovej ulici v súlade s
rozpočtom mesta.Predkladať poslancom MsZ vopred a s časovým
predstihom návrhy dohôd a zmlúv vo veciach,ktoré patria do
rozhodovacej právomoci MsZ.
Dňa 24.apríla

MsZ vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ v
Stupave.Správu nezávislého auditora o overení

- 6 účtovnej závierky Mesta Stupava.Stanovisko HK mesta k

záverečnému účtuMesta Stupava za rok 2007 s tým,že odporúča
MsZ celoročné hospodárenie Mesta Stupava za rok 2007
schváliť bez výhrad.

Schválilo: Finančný príspevok zálohovite vo výške 250 tis.Sk
formou úpravy rozpočtu v kapitole školstva na finančné

zabezpečenie úloh florbalu a ostatných športových aktivít ZŠ
kpt.Jána Nálepku v Stupave.Rozbor hospodárenia mesta Stupava
a rozpočtových organizácií zriadených mestom,prispevkových
organizácií VaK,MKIC, MPTS Stupava za rok 2007 bez
výhrad.Záverečný účet Mesta Stupava a rozpočtových
organizácií za rok 20 07 Použitie prebytku hospodárenia vo
výške 6 228 293,69Sk na financovanie investičných akcií v

roku 2008.Začlenenie finančných prostriedkov vo výške 5 909
631,80 Sk z minulých období prostredníctvom finančných
operácií do rozpočtu mesta na rok 2 00 8 na krytie

kapitálových výdavkov.čiastočné vysporiadanie straty z
predchádzajúcich rokov príspevkovej organizácie MKIC Stupava
z kladného hospodárskeho výsledku z roku 2007 vo výške 344,0
tis.Sk.Prevod finančných prostriedkov vo výške 622 829,36 Sk
- 10% z prebytku hospodárenia Mesta Stupava do fondu
rezerv.Odpredaje a zámeny pozemkov.Odmeny primátorovi mesta
za I.štvrťrok 200 8 vo výške 5 0 tis. Sk podlá predloženého
návrhu a tiež HK vo výške 33 tis. Sk podľa predloženého

návrhu.Registráciu podania projektu "Modernizácia centrálnej
mestskej zóny Stupava juh" s 5% spoluúčasťou financovanou z
rozpočtu Mesta Stupava s rozšírením projektu o ZŠ kpt.Jána
Nálepku Stupava v zmysle možností vyhlásených výziev.
Uložilo: Prednostke úradu pripraviť ukončenie zmluvných

vzťahov s JCI,spol.s r.o.Bratislava na sústavu tepelného
hospodárstva - kotolňa Ružová k 1.januáru 2009,vykonať

ekonomicko-technické vyhodnotenie tepelného hospodárstva a
menovať komisiu na postupné preberanie kotolne

ul.Ružová.Prednostke úradu zapracovať zostatok finančných
prostriedkov z minulých rokov do finančných

- 7 operácií rozpočtu mesta na rok 2008 a financovať, z nich
kapitálové výdavkv v roku 200 8.
Zvolilo Milana Greguša,bvtom Keltská 7,Stupava za člena
komisie školstva,mládeže a športu.
Dňa 28.apríla
MsZ vzalo na vedomie:Organizačné a technické zabezpečenie

poslednej rozlúčkv s primátorom mesta Ing.J.Relešom. Zánik

mandátu primátora Mesta Stupava smrťou podlá § 13a, písm.i)

zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Schválilo: Finančnv príspevok pozostalej rodine vo výške 30

tis.Sk.Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na materiálne a
technické zabezpečenie poslednej rozlúčky s primátorom mesta
Ing.J.Relešom vo výške skutočne vynaložených finančných
prostriedkov.
Zástupcovi primátora mesta Ing.Ĺ.Žiakovi na základe zákona

Slovenskej národnej radv číslo 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady SP číslo

253/1994 Z.z.o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest me- sačnv plat vo vvške 52 400Sk.

Súhlasilo: S vyčlenením plochy na mestskom cintoríne na ulici
Rímskej v Stupave na pochovávanie významných osobností zo
Stupavy.Na piétne miesto vyčleňuje plochu za hlavným krížom

ohraničenú chodníkom,hlavným krížom a brezovým stromoradím.Na
pochovávanie telesných pozostatkov vvznamných. osobností
Stupavy na vyčlenené piétne miesto je potrebný súhlas MsZ v
Stupave.Uloženie telesnvch pozostatkov primátora mesta
Ing.J.Beleša. Poveruje:Ing.Ĺ.Žiaka,zástupcu primátora
mesta,plnením úloh primátora mesta v plnom rozsahu do zloženia
sľubu novozvoleného primátora mesta podlá § 13b,ods.5) zákona
SNR číslo 369/1990 Zb.o obecnom zriadení neskorších

predpisov.Ing.L.Žiaka,zástupcu primátora mesta,písomne požiadať
Np

SR o vvpísanie termínu konania volieb na funkciu primátora

Mesta Stupava.

- 8 Dňa 19.máj a
MsZ vzalo na vedomie:Informáciu o havárijnom stave oplotenia
MŠ ul.Hviezdoslavova.Informáciu zástupcu primátora mesta o
verejnom zhromaždení občanov so zástupcami mesta a poslancami

MsZ o kanalizácii v Meste Stupava, ktoré sa uskutoční 27.mája
o 18.hod.v Mestskom kultúrnom a informačnom centre
Stupava.Informáciu poslanca Inq.P.Mazúra ohľadom

vvsporiadania majetkovo - právnych vzťahov na ulici Zadná.
Schválilo: Návrh,aby valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti
Technické služby Stupava s r.o.so sídlom Dlhá 11 Stupava
podľa bodu 7,3 písm.f) Zakladateľskej listiny do funkcie

konateľa tejto spoločnosti menovalo Inťjr.Ľubomíra Žiaka,
zástupcu primátora mesta z dôvodu zániku funkcie konateľa

spoločnosti Ing.J.Releša,podľa bodu 1.2.1 Stanov obchodnej
spoločnosti TECHNICKÉ SLTTŽRY STUPAVA, s r. o. so sídlom
Stupava.
Uložilo:Zástupujúcej

prednostke

úradu

zabezpečiť

opravu

havárijného stavu oplotenia MŠ ul.Hviezdoslavova zo strany
ulice Záhumenskej.Pripraviť návrh podmienok verejnej súťaže
na odpredaj pozemkov v lokalite ul.Zadná.
Dňa 29.máj a

vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Informáciu zástupcu spoločnosti IN-SPART,s r.o.so sídlom
Prešov,Petrovanská 36,o vybudovaní parku Retro Western
Stupava.Informáciu o vypracovaní projektu Mar- ketinq územia
- skládka tuhého odpadu Stupava - Žabá- reň.Správu o činnosti
MsP Stupava za apríl.
Schválilo:Uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu
mesta na prípravu projektovej dokumentácie potrebnej na
žiadosť

o

nenávratná

finančný

príspevok

z

Nórskeho

finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP na na
vybudovanie Centra voľného času pre deti a mládež v
priestoroch

Kultúrneho

domu

v

Stupave.Financovanie

doriešenia inštalačných prepojov v rámci projektu

- 9 Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - sever vo
vvške 28 8 9 63,60 Sks DPH.Financovanie odvedenia dažďových
vôd v rámci projektu Modernizácia centrálnej mestskej zóny
Stupava - sever vo výške 200 227,40 Sk s PPF.Určenie

pozemku pare.č.4137/50 v k.ú.Stupava vo vlastníctve mesta
Stupava,lokalita Žabárňa na účel výstavby bytových

jednotiek vo vlastníctve mesta. Uložilo; Predložil: záverv
právnej analýzy zmluvných vzťahov súvisiacich s výstavbou
RELAX CENTRA STUPAVA. Pripraviť žiadosť o nenávratný

finančný príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu a

Finančného mechanizmu EHP na wbudovanie Centra voľného času
pre deti a mládež v priestoroch Kultúrneho domu v
Stupave.Zabezpečiť dohodu s terajšími nájomníkmi mestských

bytov na Dlhei ulici o ich presťahovaní do náhradných bytov
v novej lokalite.Bolo uložené zastupujúcej prednostke
úradu.
Dňa 26.a 30.júna

MsZ vzalo na vedomie vvhodnotenie uznesení prijatých MsZ v
Stupave.Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a roz- počtovvch

orqanizácií za I.štvrťrok 2008 podlá predloženého

návrhu.Správu o činnosti MsP za máj.Vypracovanie projektu
Manažment územia - skládka tuhého odpadu Stupava Žabáreň.Informáciu o zadaní projektu triediaca hala Stupava
Správu o postupnom napájaní objektov - nehnuteľností na
mestskú kanalizáciu.Správu z kontroly vyrubovania
platobných výmerov za komunálny odpad v oblasti paušálnych
prepočtov za prenájom odpadovvch nádob pri bytových domoch.

Schválilo: Zmenu rozpočtu mesta k 30.6.2008 podlá

predloženého návrhu.Zmenu rozpočtu VaKu mesta Stupava k

30.6.podľa predloženého návrhu.Komisiu na otváranie obálok
ponúk na predaj nehnuteľnosti uvedenej v bode B/5 týchto
záverov v zložení:Miroslav Foltín, František
Lachkovič,Ing.Peter Mazúr,Branislav Ondruš,

- 10

-

zapisovateľka - Ing.Soňa Geisseová.Text kroniky Mesta
Stupava za rok 2006 a odmenu kronikárke mesta Anastázii
Lachkovičovej vo výške 30 tis.Sk.Plán kontrolnej činnosti HK
na II.polrok 20 0 8 s pripomienkami.
Uložilo zastupujúcej prednostke úradu: vypracovať návrh

zmluvy o zrušení vecného bremena v parkovej časti mesta so
spoločnosťou Swisstrade - marketing Service, s r.o.so

sídlom Námestie M.Renku 9,Bratislava.Aktualizovať Smernicu
o finančnej kontrole,ktorá je platná pre mesto od 1.marca
2003, s platnou legislatívou-zá- konom č.165/2008,ktorý

nadobudol účinnosť l.júna 2008. vypracovať zoznam verejných
obstarávaní realizovaných Mestom Stupava od roku 20 06 do
súčasnosti.Preveriť vlastnícke vzťahy v lokalite Dúbravyfunkčná plocha Fl-R-64 pod nsvrhovanou komunikáciou

ústiacou na štátnu cestu do Malaciek.Účelom je zistiť
možnosť zámeny pozemkov s Mestom Stupava.

MsZ zvolilo Ing.Katarínu Tomkovičovú,bytom J.Kráľa 6,
Stupava,za členku finančnej komisie.

Prerušilo zasadnutie MsZ Stupava s tým,že rokovanie bude
pokračovať 30.júna o 17.hod.v zasadacej miestnosti MÚ
Stupava.
Dňa 4.septembra

MsZ vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ
Stupava.Informáciu o rozhodnutí predsedu Národnej radv SR
č.332/2008 Z.z..o vyhlásení nových volieb do orgánov

samosprávy obcí v zmvsle zákona SNR č.346/1990 o voľbách do
orgánov obcí-voľba primátora.Koncepciu MsP na rokv 2008-2010
a správu o činnosti MsP za jún,júl. Správu o výsledku z
vykonanej kontroly prijímania,evidencie , prešetrovania ,
vybavovania sťažností a petícií za I.polrok 20 08.Informáciu
o výsledku kontroly zmluvných vzťahov na vývoz zeminy na

skládku odpadov Žabárňa. Informáciu o finančnom a vecnom
plnení projektov financovaných z FlfT k 27.8.2008.
Schválilo: Prenájom mestského bytu na Dlhej 9 Soni Salaiovei,bytom Stupava.

- 11 Odpredaje pozemkov.Všeobecne záväzné nariadenie 0,2/2008 o
poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Mesta
Stupava s pripomienkami mestskej rady uvedené v zápisnici z
tohto rokovania.Odmenu zástupcovi primátorovi mesta za
II.štvrťrok vo výške 52 380 Sk a odmenu hlavnej kontrolórke za
II.štvrťrok vo výške 33 030 Sk.

Uložilo: Zastupujúcej prednostke úradu rozpracovať úlohy

vyplývajúce v zmysle zákona NR SR č.332/2008 Z.z.o vyhlásení

nových volieb do orgánov samosprávy obcí v zmysle zákona SNR č.
346/1990 o voľbách do orgánov obcí

- volba primátora na podmienky Mesta Stupava.Predložiť správu o
plnení opatrení prijatých 15.8.na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z kontroly vyberanej miestnej dane za využívanie
verejného priestranstva podlá zák.č. 528/2004 Z.z.zamerané na
reklamy umiestnené na verejných priestranstvách.Vvpracovať

projekt na ul.Štúrovu,ktorý by mal spĺňať parametre štandardnej
komunikácie určenej na premávku vozidiel do 3,5t.

Odvolalo Zuzanu Košutovú-tajomníčku majetkovej komisie a zvolilo
tajomníčku majetkovej komisie Ing.Soňu Geisseovú.
Dňa 16.septembra

MsZ vzalo na vedomie: Pracovný materiál "Východiská k
procrramovému rozpočtovaniu v územnej samospráve". Schválilo:

všeobecne záväzné nariadenie č.3/2008,kto- rvm sa určuje výška

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Stupava s tým,že

sumy platné od l.ianuára 2 0 09 uvedené v 4 uviesť v duálnom

zobrazení peňažných súm použitím konverzného kurzu 1 0=30,1260

Sk. Uložilo: zastupujúcej prednostke preveriť plnenie zmluvných

podmienok nástupníckej spoločnosti po LANDOR,s r.o. Stupava.
Dňa 3 0.októbra

MsZ schválilo: Poplatok za prenájom a prevádzkovanie

- 12 sústavv TTZ vo výške 466 056,00 Sk (15 470,23 €) uvedený v
Článku IV. ,bod.4 .1. zmluvy č . 01/Sťupava/20 0 8 . Jozefa
Holúbka,Marianska 551,Stupava (externý poradca) za zástupcu
vlastníka zodpovedného vo veciach technických v zmysle
zmluvy.
Dňa 9.októbra
MsZ vzalo na vedomie;Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ
Stupava.Informáciu Jozefa Holúbeka o preberaní zariadení
tepelného hospodárstva mesta Stupava od spoločnosti
JCI,spol.s r.o.,Seberíniho 1,Bratislava. Záväzné stanovisko
Mesta Stupava - Obytná skupina 17 RD
Stupava,Lesná,Novinv.Informáciu Mestskej volebnej komisie v
Stupave podľa § 18 zákona číslo 346/1990 Zb.o voľbách do
nraánov samosprávv obcí - vyhlásenie kandidatúry na nové
voľbv primátora v Stupave 22.novembra 2008. Čerpanie rozpočtu

mesta k 30.júnu 2008 príspevkových a rozpočtovvch organizácií
zriadených mestom,rozbory hospodárenia tvchto organizácií za
I.polrok.Riešenie vývozu komunálneho odpadu od 1.januára 2009
v Meste Stupava po uzatvorení skládkv.Informáciu z kontroly
ekonomického wužitia výkonov,zmluvných vzťahov,návratnosti
zametacieho vozidla v MsPTS Stupava.
Schválilo: Zmenu rozpočtu vo väzbe k príspevkovej organizácii
MsPTS Stupava vo výške 400 tis.Sk - t.j.výdavková položka 641
001 príspevok pre príspevkovú organizáciu MsPTS zo 7 800
tis.Sk na 8 200 tis.Sk.Podanie žiadosti o nenávratnv finančný
príspevok na projekt "Dostavba kanalizačnej siete a

intenzifikácia ČOV mesta Stupava" s výškou celkových výdavkov
projektu 363 257 808,25 Sk a spolufinancovanie projektu vo
výške 5% z vlastných zdrojov rozpočtu mesta.Prispevkovú
organizáciu VaK mesta Stupava-zriadená zriaôovacou listinou
schválenou uznesením MsZ Stupava B/4 26 .októbra 1996
vykonával,ako regulovaný subjekt,prevádzku verejného vodovodu
kategória II.-III.,verejnej kanalizácie katecrória II-III.
Úpravu rozpočtu MsPTS Stupava podľa

- 13 predloženého návrhu.Vvradenie hmotného investičného

majetku Flavná 5 7 6 - 3 bvtové jednotky.Pekáreň v celkovej
hodnote 43 518 Sk z evidencie majetku mesta.Zabezpečenie
zvozu komunálneho odpadu z mesta Stupava od 1.januára 2009
spoločnosťou TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA. Odmenu primátorovi

mesta za III.štvrťrok vo výške 50%,t.j.7 8 600 Sk a odmenu
HK za III.štvrťrok vo výške 30%,t.j.33 030 Sk.

Uložilo: Zastupujúcej prednostke úradu pripraviť návrh
parkovania na nám.Svätej Trojice v nádväznosti na závery
komisie dopravnej a komisie podnikateľskej. Doriešiť s
firmou Kanvod recipročnú náhradu za zbúraná byty na

pere.č.99,pare.č.100 ulica Hlavná 21.Zabezpečiť kontrolu
wkonaných prác financovaných z prostriedkov EÚ v meste po
dobu platných záruk a o stave odstraňovania závad a o

stave prevádzkovania diela informovaťMsZ raz za polrok.MsZ
odporúča pri výkone kontroly spolupracovať s komisiou

územného plánovania a výstavby MsZ.HK preveriť zmluvné
vzťahy financovania na projekte cyklotrasa.

Odvoláva člena komisie školstva,mládeže a športu Ivana

Kuboviča a zvolilo člena komisie školstva mládeže a športu
Miroslava Krivú,bytom Hlavná 70.
Dňa 13.novembra

Vzalo na vedomie: Návrh VZN č.4/2008 - rozpočtové pravidlá

mesta Stupava.Návrh VZN č.5/2008 o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Stupava.Čerpanie rozpočtu a rozpočtových organizácií k

30.septembru.Pracovný materiál "Návrh rozpočtu mesta a

rozpočtových organizácií zriadených mestom Stupava na roky
2009 - 2011"bez pripomienok.Návrh miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 75 0
Sk,ktorý bude zapracovaný do VZN č. 5/2008 o miestnom
poplatku za komunálne odpady v Stupave.

- 14 Navvšenie finančnvch prostriedkov v časti rozpočtu mesta v
položke 633002 - výpočtová technika-o 200 tis.Sk na nákup
notebookov pre poslancov.Uzatvorenie zmluvy o dielo na
realizáciu tréningovej športovej haly pre ZŠ kpt.Jána Nálepku v
Stupave s dodávateľom SportAcademy s r.o.,Vra- kunská cesta
6,Bratislava 42 vybraným vo výberovom konaní s hodnotou diela 11
922 169,bez DPH.Tento návrh nebol schválený.Zmeny rozpočtu mesta
Stupava k 13.novembru 2 00 8 podľa predloženého návrhu s
pripomienkami v položke 717 001
- výstavba tréningovej športovej haly - vypustiť 5 mil.Sk, v
položke 633002 - výpočtová technika navýšiť o 200 tis,Sk.
Uložilo:Zriadiť provizórne parkovisko na ul.Slovenskej.

Zastupujúcej prednostke úradu vrátiť finančnú dotáciu vo vvške 4
mil.Sk na vybudovanie školskej športovej haly z projektov
Ministerstva školstva SR.
Dňa 4.decembra
MsZ vzalo na vedomie: Výsledky nových volieb do orgánov
samosprávy obcí,konaných 22.novembra v meste Stupava na
primátora mesta prednesené predsedom mestskej volebnej komisie
Michalom Paulíkom.Vzdanie sa poslaneckého mandátu
Ing.L.Žiaka,poslanca MsZ Stupava.Vystúpenie novozvoleného
primátora mesta Ing.Ľubomíra Žiaka.Vyhodnotenie uznesení
prijatých MsZ.
Schválilo: Plat primátorovi mesta mesačne vrátane príplatku za

riadiacu činnosť vo výške 60 tis.Sk.Všeobecne záväzné nariadenie
č.4/2008.Všeobecne záväzné nariade- č.5/2008 a tiež č.6/2008 o

miestnych daniach s pripomienkou v časti V.,Článok 4 "sadzba

dane je 0,50 @ za osobu a prenocovanie v zariadení".Dodatok č.l
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 o spôsobe určenia
úhrady,výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľské

služby a dovoz obedov poskytované Mestom Stupava. Pripomienky k
Programovénu rozpočtu Mesta Stupava,rozpočtových
organizácií,prispevkových organizácií zriadených mestom na roky
2009 - 2011:

- 15 600 tis.Sk - 740.výročie prvej písomnej správy o Stupave.
0620 - opravv a údržba majetku mesta,635 006 -opravy elektroinštalácií na zdravotnom stredisku v sume 25 00 tis.Sk +
100 tis.Sk na opravu kotla v MŠ Hviezdoslavova ulica.
641001,časť 0.5.2.0- nakladanie s odpadovými vodami zvýšiť o

400 tis.Sk.Kapitálové výdavky vo výške 4 mil.Sk ú- čelovo
viazané na výstavbu tréningovej športovej haly za predpokladu
súhlasného stanoviska MŠ SR na presun finančných prostriedkov
do roku 2009.Odmenu za prácu poslanca MsZ v sume 9 tis.Sk
vvplácanú mesačne.

Uložilo: Prednostke úradu zapracovať ! 5,čl.l a §9 "úhrada za

opatrovateľskú službu je stanovená hodinovou sadzbou^ to 1,49

K(45 Sk),za jednu hodinu opatrovateľskej služby" z návrhu VZN
č. 8/2008 do Dodatku č.l k VZN č.7/
2007 o

spôsobe

určenia

úhrady,výške

úhrady

a

platenia za opatrovateľské služby a dovoz obedov.

spôsobe

jej

Zvolilo:Zástupcu primátora mesta poslanca Karola Janatu.
Člena mestskej rady poslanca Karola Janatu.Predsedu komisie

životného prostredia poslankyňu Andreu Foltínovú. v zmvsle
ust.§

140

ods.l

prísediacich

a

zákona

o

zmene

číslo
a

385/2000

doplnení

Z.z.o

sudcoch

niektorých

a

zákonov

prísediacich kandidátov pre Okresný súd Malacky na obdobie
štyroch
CHalupku

rokov:Gustáva
995/11

a

Beleša,bytom
Jarmilu

9

00

31

Stupava,
0

S.

Darášovú,bytom

90

31

primátor

Ing.L.Žiak

Stupava,M.Benku 16.
Konštatovalo:

že

novozvolený

mesta

zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.Novozvolený
poslanec MsZ Karol Janata zložil zákonom predpísaná sľub
poslanca MsZ.
Činnosť Mestského úradu (MsÚ).
Realizácia projektov.
Realizácia projektov financovaných z prostriedkov EÚ a
príprava nových projektov na základe odporučenia MsR bola
písomne odovzdaná vedúcim oddelenia výstavby a životného
prostredia Ľubomírom Illiťom na zasadaní MsZ:

MsÚ
Realizácia
projektov

- 16 Proiekt "výstavba technickej infraštruktúry v rekreačnej zóne mesta

Stupava" sa začal v októbri 2006 a riešil vvbudovanie kanalizačných
zberačov: A 6 - od Hotela Stupava až po bývalú ČOV,A 7 - od Hlavnej
ulice až po Oboru,Čerpaciu stanicu s výtlakom do zberača A 7,

CHodníky a parkovisko na Novej ulici.Celý projekt bol v stanovenom
termíne 12/2 0 07 ukončený,odovzdaný a prevzatý .
Projekt "Reqenerácia centrálneho verejného priestranstva mesta
Stupava" sa začal realizovať v septembri 2 00 6 a bol ukončený v

stanovený termín máj 2008.Bolo upravené parkovisko,časti chodníkov od
objektu AVANA po objekt bývalej pošty.
Projekt "Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - sever" sa
začal realizovať v júni 2007 a termín ukončenia bol september 2008
dodržaný.Cielom projektu bola úprava chodníkov na jednej strane od
Námestia svätej trojice po ulicu Novú a na druhej strane od strážneho
domčeka-ul.Marchegqská,po križovatku na ulicu Novú vrátane
parkoviska,parkovéj úpravy a opráv fasád mestskvch objektov - Msf7,Pož
. zbrojnice,bytový dom.
Proiekt "Vybudovanie a napojenie stupavskej cyklocesty na medzinárodnú
moravskú cvklistickú cestu": práce sa začali v auauste 2007.Projekt
riešil vybudovanie cyk- locesty od Hlavnej ulice po uliciach mesta až
po medzinárodnú moravskú cyklistickú cestu okolo rieky
Morava.Dodávate! stavby koordinoval práce tak,aby ukončil realizáciu
projektu september 2008 bol dodržaný.
Verejné hodiny - informačná búdka.

Verejné hodiny

v priebehu apríla 2008 v rámci projektu modernizácie centrálnej
mestskej zónv bola nainštalovaná informačná búdka, ktorá vhodne

zapadla do prostredia a vzbudila záujem u obyvateľov,najmä u starších
ľudí,ktorí si pamätajú, že v týchto miestach niekedy takáto búdka
stála (verejné hodiny s barometrom).Po prvej svetovej vojne

- 17 Okrášlovací spolok,ktorý v Stupave aktívne pracoval dal osadiť búdku s verejnými hodinami a zapisovacím barometrom s

vyznačením nadmorskej výšky v mieste osadenia.Roku 193 2 stála
búdka na Hlavnej ulici,v gaštanovej aleji a slúžila svojmu
účelu do roku 1968,kedy sa rozširovala cesta a za obeť padla
búdka.Vydržala na mieste 3 6 rokov.Občianske združenie

Abbellimento dal spracovať návrh a predložil ho na Msfj v
Stupave 2 5. má j a 2 0 05. Vtedy neboli na také veci financie
a primátor sa dohodol,že ked sa bude riešiť modernizácia

centrálnej časti Stupavy,tento návrh bude zapracovaný do
projektu.Manželia Balašovci ho zapracovali do projektu.Samotná
realizácia začala v marci 2008.Vedúci Odboru výstavby L.Illiť
rokoval s dodávateľom - firmou Svietelsky.V spolupráci s

Ing.Sejákom,Jánom Suchým pripravili základ pre osadenie.Vyšším
dodávateľom bola firma Elektro Rác.Rudolf Predajňa starší i
mladší prispeli radami i prácou k zhotoveniu drevenej časti
konštrukcie búdky a strechy.Strechu oplechoval klampiar L.
Rác.Pri zabezpečovaní konštrukčných detailov pomohli M.
Šurina a V.Sivák.Tabuľky a mapu pripravila firma BOBO.

Dodávky hodín a zariadení vybavila firma Rác,zabezpečili montáž
a spustenie do prevádzky.Dňa 16.apríla bola búd- namontovaná a

zariadenia uvedené do činnosti.Možno konštatovať, že po 40-tich
rokoch sa búdka vrátila na takmer to isté miesto.Spolu s
nainštalovanými lavičkami je tu miesto,kde sa dá oddýchnuť a
tiež získať informácie. Ktoré informácie poskytuje "búdka" -

čas - osadené sú troje elektrické ručičkové hodiny,automaticky
ovládané.- informácie o histórii Stupavy,jej geografické údaje
o Stupave - digitálny prístroj dáva informácie: dátum a
digitálny čas,informáciu o aktuálnej teplote,o relatívnej

vlhkosti vzduchu - zapisovači manometer robí zápis o tlaku
vzduchu.O inštalovanú techniku sa na&alej stará firma Rác.Zo
strany OZ sa na realizácii podielali S.Prokeš,akad.maliar
M.Kubíček,G.Prokešová.
Zastupuje prednostu.
-------------------- Primátor mesta Ing.J.Beleš

Zast.prednostu

- 18 dňom 11.februára poveril zastupovaním prednostky MsÚ Stupava

Ľubicu Havranovú.Prednostka MsÚ Mgr.Zita Kurová je dlho

práceneschopná.Vzhľadom na nárast agendy v súvislosti s
prípravou a realizáciou projektov toto riešenie napomôže
skvalitneniu práce MsÚ.
Príprava na euro.

Euro

MsZ na svojom zasadnutí 31.januára prijalo Akčný plán mesta
Stupava na zavedenie eura.Mesto sa tak hlási ku svojej
zodpovednosti za plynulé zavedenie eura vo svojich podmienkach
a na svojom území.Preberá tak zodpovednosť za hladké zavedenie
novej meny v rámci svojich kompetencií, právomocí a úloh.Ako
zriaSovatel rozpočtových a príspevkových organizácií preberá

zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení všetkých krokov a
postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám zavedenie eura v ich
podmienkach.V rámci komunikácie s občanmi vypracoval vlastný

komunikačný plán,zabezpečil trvalé informácie občanom o dopade
eura v SR na miestnej úrovni - zmena VZN,zmena platobných vý-

merov na úseku miestnvch daní a poplatkov,poplatkov za
služby,zmena poplatkov v sociálnej,školskéj a Salších
oblastiach.Mesto vytvorilo priestor na dialóg o eure s občanmi
na MsÚ.
Tepláreň do rúk mesta.

Tepláreň

Pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Johnson Controls

International s r.o.zvolala zastupujúca prednostka ^áto spoločnosť na
základe zmluvy z 15.septembra 1998 prevádzkovala stupavskú
tepláreň,ktorá zásobuje teplom podstatnú časť bvtovvch domov v meste a
tiež aj budovy patriace mestu.Na základe zmluvy podpísanej medzi
spoločnosťou a mestom po desiatich rokoch užívania prešli tepláreň a
rozvody tepla do správv mesta.Po celú dobu užívania bolo mesto
vlastníkom sústavy,zariadení,budov a pozemkov.Cie- .tom rokovania bolo
dohodnúť postup a podmienky prevodu teplárne do majetku

mesta.Zabezpečili sa všetky potrebné kroky pánom Holubekom na výber
budúceho prevádzkovateľa tepelného hospodárstva.

voľbv primátora mesta.

Voľby primátora

Pri príležitosti volieb primátora mesta Stupava MKIC v Stupave
vvdalo mimoriadne (č. 10) Podpajštúnske zvesti.Oznámili, že od
5.novembra prebiehala predvolebná kampaň k volbám primátora.Na
verejných priestranstvách a na zariadeniach v ma- ietku mesta
Stupava bolo počas predvolebnej kampane možné vvlepovať plaqáty

len na betónových valcoch,v propagačných vývesných skrinkách,ako
aj na iných infiomačných mestských plochách,určených osobitne na
tento účel.Mestská volebná komisia v Stupave v zmysle § 45

zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov,úverejnila výsledky nových
volieb,konaných 22. novembra 2008:
Počet volebných okrskov

6

Počet okrskových volebných komisií 6

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 7307

Počet platnvch hlasovacích lístkov odovzdaných pre volby
primátora mesta 2498
Za primátora Mesta Stupava bol zvolený: Ing.Ľubomír Žiak,

59 r.,štátny zamestnanec,Kresťanskodemokratické hnutie,Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana s počtom
platnvch hlasov 1015.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre

volbu

primátora

mesta

podlá

počtu

získaných

platných

hlasov: l.Rranislav Releš,37 r.,ekológ,nezávislý kandidát - 92.
2.Ľubica Havranová,54 r.,zástupujúca prednostka MsfT, nezávislá
kandidátka - 262 . 3 .Marek Móza,32 r.,podnikateľ,nezávislý
kandidát - 88. 4.Pavel Slezák,44 r.,kul- túrnv pracovník,Smer sociálna demokracia,Ľudová str.-Hnutéeza demokratické Slovensko - 968. 5.Peter Valovič,35 r.,
invalidný

dôchodca,nezávislý

kandidát

-

73.Výsledky

i

9 r

volieb

zverejnil Michal Paulík,v.r. predseda mestskej volebnej komisie. Od tejto chvíle je MsZ opäť trinásťčlenné a v meste
úraduje riadne zvolený,v poradí od roku 19 90 už tretí primátor
mesta.Ing.L.Žiak sa prihovoril k občanom po zvolení s

- 20 vážení spoluobčania,dovoľte mi,aby som vám podakoval za vašu
účasť

na

voľbách

primátora

mesta

Stupava,ktoré

sa

uskutočnili 22.novembra.Boli to - ako vieme - mimoriadne
voľby,pretože 26.apríla zomrel primátor Ing.Ján Beleš.
CHcem
ktorí

srdečne

mi

podakovať

všetkým

obyvateľom

v primátorských voľbách odovzdali

mesta

Stupava,

svoj hlas.Uve-

domujem si,že víťazstvo vo volbách na post primátora mesta je
prijatie

záväzku

a

zodpovednosti

voči

všetkým

obyvateľom

mesta.Je to zodpovednosť i voči tým obyvateľom, ktorí dali
svoj

hlas

inému

meste.Vzhľadom

z

kandidátov

na

na skutočnosť,že poznám

primátorský
situáciu

post

v

v akej

sa

mesto nachádza,viem,že plniť všetky funkcie mesta bude veľmi
náročná a zodpovedná úloha.Preto,aby bo

lo možné v tomto dynamickom procese a prostredí dosiah- núť
optimálne výsledky a ciele,je potrebné hľadať a nájsť

zhodu,spoločný postup s poslancami MsZ,volenými zástupcami
vás občanov.

Rád by som vyslovil svoje vnútorné presvedčenie a súčasne
želanie:Mesto Stupava sa
občanov

pri

splnení

môže

stať skutočným

podmienky,že

každý

domovom

obyvateľ

si

jeho

u-

vedomí,že toto mesto,kde žijem je jedinečné miesto,kde chcem
žiť ja,moje deti aj vnúčatá a že chcem k funkčnosti štruktúr
mesta prispieť svojim talentom,schopnosťami,

....................

vplyvom a najmä ochotou vytvárať pocit spolupatričnosti.

O pár dní budú Vianoce.Dovoľte mi preto zaželať vám,aby ste
ich prežili v pokoji a láske v kruhu svojich najbližších.Nech
vás ten pokoj a láska sprevádzajú tiež v budúcom roku
2009.Ľubomír Žiak.
Cezhraničná spolupráca.
~~ *
Cezhraničné informačné centrum v Stupave s rakúskym

Cezhraničná
spolupráca

partnerom Weinviertel Management - Euregio odštartovalo dňa
17.septembra sériu pracovných stretnutí zameraných na
cezhraničnú spoluprácu s možnosťou využitia európskych fondov
pre rok 2009.Pozvaní boli starostovia obcí a miest,členovia
občianskch združení,zástupcovia škôl a MŠ zo Záhoria a
Weinviertel.Strategický cieľom

- 21 stretnutia bolo oboznámenie sa s problematikou teritoriálnej
spolupráce malých regiónov a mikroregiónov na oboch stranách
rieky Moravy,Šalej príležitostne v diskusii spoz-’ nať

pripravované projektové zámery účastníkov semináru.Program
úvodného stretnutia bol informačný.Ing.M.Adameková z

Bratislavského samosprávneho kraja z oddelenia teritoriálnej
spolupráce predstavila Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko Slovensko 2007-2013.Upozornila na niekoľko zmien v porovnaní s
predchádzajúcim obdobím a nevyhnutnosti pri registrovaní
projektov.Hlavné ciele cezhraničnej spolupráce sú a budú zamerané
na podporu rozvoja cezhraničných hospodárskych,sociálnych a

enviromentálnych činností, da- lej na podporu ochrany prírodných
a kultúrnych zdrojov,-' zlepšenia prístupu k
dopravným,informačným a komunikačným sieťam a službám.Ing.A.
HÔSch a Ing.H.Hansy z Weinvie- rtel Management zdôraznili,že o
cezhraničné projekty je veľ- ký záujem i u rakúskych
susedov.Nevyhnutná je však spolupráca malých regiónov.V prípade
Weinviertlu sa osvedčili združenia viacerých malých
obcí,tzv.mikroregióny.Predstavili preto projekt,ktorí bazíruje na
doterajších skúsenostiach malých obcí - "RECOM"- Spoločný

manažment v regiónoch. Ďalej predstavili aktuálne podané zámery
projektové ako napr.Most cez rieku Morava v Devínskej Novej Vsi
pre cvklistov,Spolupráca zámkov v mestách Malacky a Marchegg
Manažment chránených oblastí Morava - Thaya v rámci projektu
"Natura 2000".Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 20.
októbra.Workshop bol zameraný najmä na predstavenie projektových
zámerov s možnosťou diskusie a ponuky konktéťíie1- ho
projektového partnerstva pre konkrétne projekty.Zástupcovia miest
a obcí Záhoria (Malacky,Stupava,Záhorská Bystrica , Plavecký
Štvrtok,Jakubov,Gajary,Jabloňové) a Wein- viertel Management sa
spoločne zhodli na niektorých bodoch "veľkého

projektu",podporujúci ekoturizmusvzdelávanie a ochranu prírody,a
ktorý ba sa mohol do konca februára zaregistrovať.3.decembra bolo
v budove CIC v Stupave.
Z projektových nápadov:spoločný kalendár kultúrnych podujatí,

náučná cesta po rieke Morava,podpora regionálnej gastronómie ,
náučný chodník - Obora v Stupave.

- 22 Činnosť spoločenských organizácií.

Spoloč.organizácie

Katolícka jednota.

Katolícka jednote

Katolícka jednota Slovenska,pobočka Stupava sa aktívne zúčastňuje
na živote v našom meste.V spolupráci s Farským úradom organizuje
rôznorodú činnosť v Pastoračnom centre pre farníkov občanov
Stupavy,najmä pre mládež,rodiny s deťmi,starších občanov a

dôchodcov.V nedelu 4.mája,trocha v predstihu,prijali pozvanie
Farského úradu a Katolíckej jednoty do Pastoračného centra
stupavské mladé mamičky, staršie mamičky a babky.vdp.farár

F.Mikula v privítacom príhovore vyzdvihol osobnosť Panny Márie i
osobnosť matiek a žien opatrujúcich život.Väčšinou až v

dospelosti si človek uvedomí,že matkina láska je dar,ktorý
prináša odvahu, dáva istotu a videnie sveta z tej lepšej
stránky.V programe vystúpila Nevädza,deti z detského súboru
Stupaváčik pod vedením Martina Tomkoviča a predstavili sa aj

detičky z Materského centra Fifidlo.Členky Katolíckej jednoty napiekli zákusky a pripravili občerstvenie.Pre veriacich KJ

zorganizovala púť do šaštína,pomohla pri zájazde po Česku,
12.-18.októbra organizovali zájazd do Lurd.Cestou sa pokazil
autobus,vrátili sa 20.X.
Miestne spolkv SČK.

SČK

Skupinv i. a II.v Stupave spoluprácujú.31.januára v klube Pohoda
organizovali odber krvi dobrovoľných darcov.2.februára v

Stupavskej krčme poriadali Fašiangovú zábavu.Vo februiíri sa

konali Výročné členské schôdze .Hodnotili minulý rok a na nich
odmenili dobrovoľných darcov krvi: Roman Geržič,Patrik
Mihál,Braňo Ondruš,Zuzana Tomekovátonika Ivánková,Erik
Júria,Peter Bugár,Ján čepička,Simeon Michá- lek,Elena

Júriová,Vladimír Horvárh a Marian Fišer.Uskutočnili 3

organizované odbery,na ktorých sa zúčastnilo 51 darcov. Okrem
toho členovia poskytli krv pre 7 chorých členov.Organizovali
pochod za zdravím,zájazd do Paríža,tri letné

- 23 dovolenky do CHorváťska na ostrov Krk Omišalj,zájazd do Poľska.Navštívili
chorých členov a aj v DD odovildali seniorom odovzdali

balíčky.Zorganizovali zbierku šatstva,ktoré odovzdali Detskému domovu v
Klasové.V októbri pripravili posedenie s programom v rámci úcty k
starším.Na schôdzi sa zúčastnili hostia: Braňo Ondruš,Ján Holič a Milan
Balog.
Club Abbellimento.

Club Abbellimento

Aktívna činnosť združenia Club Abbellimento každoročne vrcholí vydaním

ročenky.Svetlo sveta uzrela už v poradí tretia - obsiahla a obsahom velmi

bohatá publikácia z histórie Stupavy. Okrem hodnotenia činnosti klubu si

môžu čitatelia prečítať druhú časť histórie ochotníckeho divadla v Stupave
a v Máste,o Námestí Sv.Trojice,rozsiahly príspevok o heraldických
pamiatkach doplnený o fotodokumentáciu.Doteraz nepublikované informácie o
kláštornej katolíckej dievčenskej škole a hrnčiarskom cechu sú výsledkom
náročného bádania v archívnych dokumentoch.Autorský kolektív nezabudol
venovať pozornosť aj osobnostiam,ktorých život bol spojený so

Stupavou.Históriu Stupavy oživili autobiografie Štefana Buriána diplomata z čias Rakúsko-Uhorska a Bey Littmano- vei - stupavskej
slávice.Rozsiahly príspevok o prvej svetovej vojne mapuje doteraz biele
miesto v našich dejinách a je zadosťučinením občanom,na ktorých sa skoro
zabudlo. Rozsiahla stať je venovaná aj sochárovi Alojzovi Štróblovi,

autorovi plastiky "Zhasínajúci jeleň",ktorá sa nachádzala v parku kaštiela
a dnes je ozdobou sídla prezidenta v Topoľčiankach. Pri spevkv Poklad na

Vrchnej hore a Lietajúci obor Saturnia pyri sa venujú stupavskej flóre a
faune. Publikácia poskytuje sedemdesiatjeden strán pútavého čítania o
Stupave a predstavuje významný príspevok do pokladnice literatúry
venujúcej sa miestnej a regionálnej histórii.
ZO SZPB.

ZO SZPB

ZO SZPB pracuje podľa svojho plánu činnosti.Jeho členovia sa

zúčastňujú pri akciách,spomienkach na oslobodenie Stupavy kladení vencov a i.9.júla ZO zorganizovala zájazd
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Ledníc

históriu

na

Morave.

zámku.Po

Lektorky

návšteve

návštevníkom

zámku

si

pekne

prezreli

priblížili

krásny

zámocký

park.V Ledniciach obedovali a príjemne sa pozabávali.
Za podporu tohto podujatia cestou Podpajštúnskych zvestí členovia výboru
ZO podakovali sponzorom.
Poľovnícke združenie.

Poľovnícke
združenie
Predsedom PZ v Stupave - Mást je Ladislav Rigler.Cestou Podpajštúnskych
zvestí sa prihováral k občanom pri príležitosti mesiaca jún,ktorý je

mesiacom poľovníctva a predovšetkým ochrany prírody.Práve v tomto období
sa v našich lesoch a lúkach rodí nový život ôko mládatá drobnej zveri,
tak srnčej dančej ako aj ostatných voľne žijúcich živočíchov. Dovoľte mi
v tejto súvislosti upriamiť vašu pozornosť na potrebu chrániť túto

zver,ktorá je súčasťou našej okolitej prírody.Vyzval ľudí,aby dopriali
zveri dostatočný pokoj a kľud.Doporučoval obmedziť na pár týždňov

prechádzky so psami,cykloturistiku,vozenie sa na hlučných terénnych vozidlách po lesných a poľnohospodárskych pozemkoch.
Obvodná organizácia SRZ

Rybári

Obvodná organizácia SRZ v Stupave pri MsO Záhorie oznámila svojim členom
šesť termínov konania sa brigád.Zraz brigádnikov bol na Vachalkovom
rybníku vždy o 8.hod.Treba si priniesť pracovné náradie.Poslanec
F.Lachkovič dal rybárom viacej vŕb,ktoré na brehu a okolí
vysadili.10.máj a sa na Vachalkovom rybníku konali Detské
preteky.Štartovné rybárske lístky boli v predaji na mieste
pretekov.Rybárske lístky pre členov SRZ boli v Rybárskom dome na

Staničnej ulici Zohor vo štvrtok a v nedeľu.V Stupave u Vašinovej si na
MsO mohli zakúpiť rybári ročné a trojročné rybárske lístky.
POUR ART.
Občianske združenie POUR ART,ktoré sídli v Stupave je občianskom
združením,dobrovoľným a demokratickým združením

POUR ART
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vzťahov k umeniu,vytváraniu priaznivého prostre^'~ dia pre

volnočasové aktivity a skvalitňovaniu života - všetkých vekových

kategórií.Cieľom združenia je podpo“ rovať trvalý rozvoj človeka a
prostredníctvom kultúrnych, umeleckvch a športových aktivít a
projektov sa usilovať o všeobecné dobro.Združenie je apolitické a

je založené na občianskom princípe.V duchu tolerancie a otvorenosti
chce spolupracovať so slovenskými a zahraničnými organizáciami

,mimovládnvmi organizáciami,spolkami a samosprávou a aktívne sa
zapájať do života mesta,podporovať neprofesionálnych

umelcov,vyhľadávať a prezentovať alternatívne umenie a vytvárať

prostredie na tvorbu a prezentáciu u- menia.CHcú sprostredkovávať a
organizovať kolektívnu aj autorskú prezentáciu výsledkov tvorivej
práce,zabezpečovať prezentáciu tvorby na výstavách a podujatiach

doma i v zahraničí.Majú internetovú stránku,na ktorej môžu záujemci
nájsť informácie,postrehy a komentáre venované životu v meste
Stupava.
Občianske združenie Pourt Art predložilo mestu projekt na
rekonštrukciu bývalej kaviarne Delta v priestoroch KIC v Stupave na
nový priestor vhodný na prezentáciu širokého spektra umenia.Vedúci
projektu Roman Maroš.
Toto občianske združenie predložilo mestu projekt na výstavbu
outdoorového skateparku v blízkosti areálu ZŠ.
Miesto momentálne slúži ako nie veľmi využívané cvičisko psov.
Občianske združenie POHODKA.

Pohodka

Občianske združenie Pohodka založili v roku 2006.Pracuje s
deťmi,mládežou a dospelými,ale i v kombinovaných skupinách.

V OZ pracuje okolo 100 aktívnych členov vo veku od 3 do 65

rokov.Doposiaľ pracovali v krúžkoch keramiky (10 krúžkov za
týždeň),Krúžbk

drôtikovania

technikv.Spolupracuje

s

a

krúžok

Kultúrnym

ser-

vítkovej

strediskom

Stupave,organizovali výstavy detských prác,tvorivé diel-

v

- 26 ne v KD,dielne počas Dní zelá.Spoluprácujú i so ZŠ kpt.J. Nálepku v
Stupave v rámci keramických dielní pre niektoré triedv a tvorivé
dielne pre Školský klub detí.Spolupracujú i s MŠ.Pravidelne
spolupracuje s materským centrom Fifidlo na keramických dielňach pre
deti a mamičky.

Deti boli v DD a rozdávali keramické darčeky.Nakolko o ponúkané

krúžkv je stále väčší záujem,plánuje OZ rozšíriť svoju činnosť o
äalšie krúžky: keramika,drôtikova- nie,tvorivé dielne.
V dňoch od 31. júna do 2 5. júla organizovali denný let*^'

ný tábor.Deti v jednotlivých skupinkách kreatívne trávili Učili
sa rôzne výtvarné techniky(modelovať z hliny,malo-

vať,..),športovali,hrali hry,zabávali sa.Mali i jednodenný
výlet na ranč s koňmi,čo malo velkú odozvu u detí i

rodiačov.Tábor sa konal v priestoroch klubu dôchodcov.,
V tábore pomáhali:Z.Capková,A.Králiková,K.Králiková a B.Barancová.
O Z Envirosvet.

Envirosvet

Človek musí zákonite chrániť krajinu ,v ktorej žije,starať sa o

ňu,nepoškodzovaťju,ale ju zveladovať.S týmto cielom bolo v Stupave
založené občianske združenie EN- viROSVET.Je to

mimovládna,dobrovoľná,záujmová,environmentálna a nezisková

organizácia.Podporuje a zabezpečuje aktivity v rámci environmentálnej
výchovy a ochrany životného prostredia,organizovať výchovno-

vzdelávacie podujatie pre deti,mládež a širokú verejnosť.Aby sa aj
deti uvedomili a zažili prvé dotyky s prírodou,doplnili si tak
informácie o jej bohatom živote a zažili v nej vzácne okamihy.Ďalším
cielom je vybudovať v Stupave e- kocentrum,pretože rozvojom tohto

mesta sa zvyšuje tlak áj na životné prostredie. Občianske združenie
svoju činnosť realizovalo prostredníctvom svojúch programov,

vyučovaných na základných školách,MŠ,záujmových krúž- krúžkoch,v

tvorivých dielňach.Klub a kancelária sa nachádzajú v budove MKIS v
Stupave.OZEnvirosvet pri Dome kultúry organizovalo pre deti školského
veku záujmové krúžky:Tvorivé dielne a Ekokrúžok..
MC Fifidlo

MC Fifidlo

MC Fififllo

Fifidlo

Občianske združenie Fifidlo bolo zaregistrované v septembri roku
2006. Slúži predovšetkým mamičkám na MD a ich deťom približne do

3 rokov.Mamičkám,ktoré chcú akýmkoľvek spôsobom pomôcť MC,ie

ponúknuté aj členstvo,kde mesačný príspevok ie 100 Sk.Členky majú
určité povinnosti,ale ai výhody v zlavách na akciách.Ďalší príjem

tvorí vstup do herne = 2 0 Sk na jedno dieťa v sprievode s jednvm
dospelým. Druhé dieťa platí 10 Sk a dvojičky platia ako za jedno
dieťa.Členky za vstup do herne neplatia. väčšie tzv.hromadné
akcie,na nich dávajú také vstupné, aby pokrvli výdavky.za
priestory neplatia.Zariadenie herne a pomôckv,ktoré už majú
získali väaka peniazom z proiektov a grantom.Zo šiestich im päť
schválili.Na tento rok mesto im schválilo 30 000 Sk.Ďalším

sponzorom je Kofola,tá ich už druhý rok zásobuje vodami a jupíkmi
pre deti.Firma KVANT,im poskytli tabule,lavičku.Destav zakúpil

koberec do herne.Herňa je obsadzovaná skoro minimálne, cvičeniam
sa darí,tam je už skoro stála klientela,na prednáškv chodí
minimum mamičiek.V povedomí ľudí už sú, pretože ked sú velké
akcie,tak im skoro nestačí velká sála v KD.v Podpajštúnskych
zvestiach každý mesiac píšu o podujatiach vo Fifidle,tiež
uverejňujú program na celý mesiac ( deň a hodina akcie).Kontakt s
Fifidlom MC MKIC Stupava - bočný vchod.
Klub seniorov POHODA.

Pohoda

v klube seniorov Pohoda v Stupave sa svojimi akciami snažia
podporovať zdravie a dobrú náladu svojich členov, v iúni
zorganizovali pobyt pri mori na ostrove Pag, v októbri na 5dňovom Welness pobyte v Patinciach,navštívili divadelné

predstavenie,spoločnú zábavu s hudbou a kačacinou,v novembri sa
boli kúpať v termálnych kúpeloch,navštevovali solnú

jaskyňu,zúčastňovali sa sa stretnutí pri príležitosti osláv

Mesiaca úcty k starším.Poriadali oslavy 80.narodenín členiek
A.Da-

- 28 rášovei a A.Maderovej.Klub seniorov Pohoda za spolupráce so Slovenskvm
zväzom invalidov - pani Nemcovou usporiadali v dňoch od 26.máj a do
l.júna pre zdravotne postihnutých a členov klubu liečebný pobvt v
kúpeľoch Turčianske Teplice.Akcie sa zúčastnilo 45 členov.
Zahraničné návštevy.

Zahran.návštevy

Národný park Neusiedler See.

Rakúsko

Národný park Neusiedler See je v blízkosti našich hraníc s Rakúskom za
pomoci MKIC v Stupave žiaci našej ZŠ sa zúčastnili takejto

exkurzie.22.apríla spravili náučnú vychádzku popri jazere Neusiedler

See.Navštívili mestečko Podersdorf s vvhliadkou na jazero,zastavili sa v
informačnom centre v mestečku Illmitz,kde deti dostali propagačné
materiály a pozreli si výstavu flóry a fauny tejto oblasti. Z
vyhliadkových veží v okolí Illmitzu pozerali da- lekohľadmi'naimä vtáctvo
a rastliny,ktoré práve kvitli, vo veľkom počte sa tu vvskytovali

orchidey.Naši žiaci sa dozvedeli,že oblasť okolo tohto jazera je pre
Rakúšanov vvnimočnvm prírodným miestom.Leží v spolkovej krajine

Burcrenland. Jazero je najzápadnejšie stepné jazero v Európe, i e veľmi
plytké a jemne slané a jeho južná časť končí v Madarsku.Počasie v tejto

oblasti je skoro stepné.Silný vietor tu fúka po celý rok.Okolo jazera sa
vyskytujú rôzne druhy pôd a rastlinstva.Slané jazierka - Lacken sú plytké
a slané vodné plochv,okolo ktorých sa usádzajú rôzne druhy vtákov na jarné
hniezdenie.Preto sú často monitorované rakúskvmi a zahraničnými

ornitológmi.Možno tu vidieť rôzne druhv volaviek,husí,čajok,bieleho lyží-

čiara,rybárika riečneho,šabliarku modronohú a iné.Spomenuté soľné iazierka
sa postupne vvsúšajú a v lete zostávanú po nich biele soľné plochv.Po
nemecky sa tieto plochy okolo jatier volajú Rutweiden a v madarčine:
puszta. Táto krajina ie hoine navštevovaná.Naši žiaci sí odniesli z
exkurzie vzácne poznatky a krásne zážitky.Za ZŠ kpt.Jána Nálepku ich
sprevádzala uč.Reata Rícziová.

- 29 Návšteva Ivančíc.

Ivančice

Na základe niekoľkoročnei spolupráce MKIC v Stupave s mestom Ivančice a
s klubom záhradkárov CHryzantéma Již- ní Morava pozval starosta mesta
Ivančice MUDr.Vojtech Adam zástupcov Stupaw na priateľskú

návštevu.Stretnu- sa uskutočnilo 3 0.máia.Stupavskú delegáciu tvorili
poslanci ,zástupcovia škôl,organizácií a spolkov.Hostitelia pre'
étupavčanov pripravili bohatý program.Starosta ich privítal na radnici
potom si prezreli stálu expozíciu venovanú vvznamnvm rodákom
Vladimírovi Menšíkovi a Alfonzovi Muchovi.Kedže sme pripravovali
projekt na zriadenie centra voľného času vvužili sme navštíviť ívančické centrum v meste a regióne,ktoré pôsobí už dvadsať rokov. Centrum ie
veľmi aktívne a jedno z najlepších v Česku a budeme mať z neho

osoh.Ostatní účastníci navštívili Základnú školu T.G.Masaryka,kde sa im
venoval riaditeľ školy Mar.Otmar Nemec.Program,ktorý pre Stupavu

pripravil Peter Pollák - predseda Mikroregiónu Ivan- čičko,J.Pospíchalmiestostarosta Ivančíc a ich tajomník Ing.P.Smutný,bol tak bohatý,že
všetko absolvovali v letku.Obedovali v obci Čucice a po poludní
nasledovala prehliadka Vodného diela Dalešice.Potom si prezreli
športovv areál-rekreačný v Novej Vsi a na záver sa rozlúčili na radnici
v Ivančiciach.20.júna sa uskutočnila návšteva ivančických občanov v
Stupave,V jú
li bude koncertovať v Ivančiciach Veselá muzika zo Stupavy na obnovenom
nádvorí radnice.Stretnutie občanov a predstaviteľov miest s cieľom

rozvíjať spoluprácu a partnerstvo bude pokračovať na Dní zelá.Mesto

Stupava má záujem nadviazať obojstrannú spoluprácu i s daľšímí mestami
EÚ.Na slávností kapusty pozvali aj skupinu občanov z bulharského mesta
Svoge.Dňa 12.júla koncertovala v Ivančiciach Veselá muzika pri

príležitosti Kultúrneho leta.Mala veľký úspech.Spoločne spievali
prítomní naše pesničky.
Zájazd do Ríma.

MS SČK Stupava II.usporiadal v dňoch 14,-18.mája auto-

Zájazd do Ríma

- 30 kárový poznávací záiazd do Ríma.Účastníci zájazdu videli
naiznámej šie historické pamiatky v Ríme,ako je Vatikán,
Sv^topeterské
sku

námestie,chrám

kaplnku,Španielske

schody,baziliky,kostoly

sv.Petra

s

kopulou,Sixstín-

námestie,Fontánu
a

do

chrámy,koloseum

a

Trevi,Sväté
iné

pamiat-

ky.Viezol ich Bílta Martín a priniesli si vela zážitkov.
Názvv ulíc. Názvy ulíc

Pri MsZ bola vytvorená názvoslovná komisia.Táto spracovala návrh
názvov nových ulíc.Návrh názvov ulíc v novovzníknutých zástavbách
Mesta Stupava:
1) Lokalita č.1-obytná skupina Kremenica Sever-I.etapa
9 RD - ul.Prí Greftoch.
Lokalita č.2-Bytová výstavba Píla-I.etapa-ul.Bočná.

2)

Lokalita č.3-Stupava-Obvtný súbor Zípava-Okružná ul.

3)

Lokalita č.4-Obytná zóna Stupava - Dúbravy Juh,pri

4)

Malackej ceste ul.Pod vŕškom,Borovicová ul., Jedľová
ulica

Lokalita č.5-Vvstavba

5)

Stupave,Jile-

bytových

mníckého

domov

v

ul.-ul.Vincenta

Šíkulu,ul.Dominika Tatarku,ul.Jána Ondruša
Lokalita č.6-Obvtná skupina 14 RD Stupava-Rímska ul.

6)

ulica Vojtecha Ondroucha
7)

Lokalita o.7-Obytná skupina 12 RD Stupava,Štúrova ul.
-Matuškova ulica
Lokalita č.8-Výstavba RD v Stupava,ul.Za alejou,

8)

ulica Fandlvho
9) Lokalita č.9-Zástavba RD Stupava-lokalíta Noviny +
obytná skupina 15 RD-ul.Dubová.
Oslavy.

Oslavy

Celomestská píétna pri príležitosti 63.výročia oslobodenia
Stupavy

vojskami

4.apríla.Na

Sovietskej

podujatí

mesta.Príhovor

pri

sa

armády

zúčastnilo

pamätníku

sa

konala

cca

obetiam

v

tridsať

II.svetovej

predniesol ríadítel MKIC Pavel Slezák.Po polože-

piatok
občanov
vojny

- 31 ní kvetov spomienka pokračovala na Obore.Tu sa prítomným prihovoril
predseda ZO SZPB Ing.Ján Holíč.Na Obore sú pochovaní traja ruskí

vojaci.Nemeckí vojaci nestačili utiecť, schovali sa v blízkom kroví a
ruským vojakom rozstríelalí bruchá.Ihned ich operovali v dome u
Bolescha,ale vojakov nezachránili.Pochovali ich tam - na
Obore.(Porozprávala mi o tom uč.Vilma Boleschová - dcéra).Ked na

Slavíne v Bratislave pochovávali sovietskych vojakov,do spoločných
hrobov previezli a pochovali vojakov,ktorí boli zatíal pochovaní pri
múre kostola svätého Štefana v Stupave.Bol medzi nimi i sovietsky
vojak z Ukrajiny Nikolišín.Iné mená sú neznáme.Na záver spomienky
prítomným podakoval za ú- časť úradujúci zástupca primátora
Ing.Ĺ.Žiak.

ZO SZPR v Stupave na svojej členskej schôdzí hodnotila oslavv
oslobodenia Stupavy pri pamätníku Kvet vdaky a na Obore.Podlá
zdravotných možností sa členovia organizácie zúčastnílí.Podakovalí sa
im za účasť na oslavách.Po skončení oficiálnych píétnych aktov

všetkých zúčastnených členov ZO pozvala firma CHaer v spolupráci s

expresom Lu- ci-Jana na milé posedenie spojené s občerstvením,za čo im
ZO podakovala.Prítomní si pospomínali na útrapy II.svetovej vojny,na
boje pri oslobodzovaní Stupavy.Žiadalo sa v budúcností viac obyvatelov
- mládeže pri takej píétnej spomienke v Stupave.
Deň detí.

Deň detí

31.mája sa uskutočnil Deň detí na dvoch miestach.Na Mestskom detskom
ihrisku vystúpili manželia Stražanovcí s divadielkom "O Jankovi a
Marienke"-Medovníkový domček.Divadielko sa deťom do 6 rokov páčilo a

po divadielku MC Fífi- dlo pokračovalo tvorivými dielňami.Každé dieťa
dostalo džu- sík a sladkostí.
So začiatkom o 14.hod. sa v Amfiteátri Borník uskutočni-1'
lo taktiež divadelné predstavenie"Ako vodníkovi vyschol rybník . Poduj
atie bolo pripravené pre staršie detí.Po divadielku nasledovalo
vystúpenie skupiny Eliah a historického šermu URSUS.Pre "'detí boli
pripravené hry a súťaže, tiež sladké odmenv.

- 32 Kanalizácia - VaK.

Kanalizácia

MsfJ Stupava pripravovala najväčší projekt v histórii
mesta.Kompletné odkanalizovaníe mesta Stupava a rozšírenie
COv ie nielen témou číslo jeden,ale v súčasností dostáva
konkrétnu podobu.Mesto sa tak v predstihu pripravuje na
výzvu,ktorá bude vyhlásená v priebehu februára. Vedúci
oddelenia a výstavby a životného prostredia Ĺ.Illíťa sú sú
spracované projektové dokumentácie aj s právoplatným
stavebným povolením.Pre íntezífikácíu ČOV začalo na Obvodnom

úrade ŽP v Malackách stavebné koná-- '■ nie,ktoré bude vydané
v priebehu januára.Podmienkou pre podanie žiadostí o
financovanie projektu je doloženie stavebnej dokumentácie
vrátane vydaného právoplatného stavebného povolenia.Mesto
zároveň vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa

stavby.Vzhľadom na predpokladaný rozpočet vvse 3 00 mil.korún
bol vyhlásený eu- rópskv tender,čo znamená,že uchádzať sa

môžu dodávatelia zo všetkých krajín EÚ.Aj týmto krokom chce
mesto zabezpečiť optimálny priebeh realizácie stavby,pretože
v prípade úspešností žiadostí o grant z E0,musí byť stavba

ukpnčená do dvoch rokov odo dňa podpísania zmluvy. Napojenie
na kanalizáciu.
Správu o postupnom napájaní objektov-nehnuteľností na ulici
Novej na mestskú kanalizáciu uviedol víceprímátor mesta
Ing.L.Žiak.Na Novej ulici sa môže na vybudovanú kanalizáciu
napojiť spolu 134 objektov.Stav k l.júnu

2008 - napojených je 76 objektov,čo predstavuje 57%,
resp.uzatvorených zmlúv s VaK mesta Stupava.Je tiež
predpoklad,že je veľa objektov,ktoré sa napojili a ne-

uzatvorili zmluvu.V súčasností sa im rozposíelajäaľšía výzva
na napojenie,kde bude spomenutá zákonná povinnoéť napojiť sa
do 31.augusta a oznámenie o prípadnom postúpení na Obvod.úrad
ŽP na uloženie pokuty.Termín na skontrolovanie stavu
napojenia je 8.september.

- 33 Mestská polícia.(MsP).

MsP

MsP predkladá správu o svojej činnosti na každom zasadnutí MsZ v

Stupave.MsP by mala pôsobiť ako poriadková,to znamená,že v prvom
rade má kontrolovať dodržiavanie poriadku v meste.Mestskí

policajti by mali byť v prvom rade tam, kde sa porušujú VZN,kde

sa ničí spoločný majetok,kde jedni ľudia rušia druhých nad rámec
zákona (nočný kľud),kde drzí šoféri svojimi autami zapracú celý
chodník.Dopravná situácia sa v Stupave zhoršuje z mesiaca na
mesiac.Pribúda aut u nás i v okolí.Máme smolu,že presne stredom
mesta vedie tranzitná cesta prvej triedy.Priveľa šoférov nerešpektuje obmedzenie rýchlosti a často prekračujú aj še-

sťdesiatku . Pritom sa to nedeje iba na Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici,ale aj Záhumenskej,Marcheggskej,F.Kôstku a
Malackéj,ba aj na bočných uliciach.Problematika MsP je v Stupave
pálčivou už dlhší čas.Problematiku riešia dve komisie a
MsZ.Riešili zásadné opatrenia.MsZ poverilo zastupujúcu
prednostku Havranovú,aby pripravila koncepciu daľ- šíeho

fungovania MsP.Šesť mužov - policajtov neumožňuje byť všade,ale

poriadok na cestách by mali kontrolovať.MsP môže merať rýchlosť
na cestách a použitie radaru je v súlade so zákonom.O práve
vyberať pokuty za prekročenie rýchlostí nie je pochýb.Medzí MsP
Stupava a OOPZ pokračuje spolupráca v oblastí pátrania po

osobách hľadaných,chovancoch na úteku,nezvestných,podozrivých z
trestných činov, osoby na výkon trestu OS,tiež páchateľov

trestnej činností. V júni,pri kontrole námestia SNP,hliadka

kontrolovala podozrivú osobu a zistila,že sa jedná o občana z

Tadžikistanu. Zadržaná osoba bola v pátraní a má byť vyhostená
zo Šengenského priestoru.Hliadky robia výjazdy za účelom
podnapitých ľudí.Často dotyčnú osobu na určenom mieste

nenašla.Nahlásenie svorky psov,potulujúcich sa po Stupave MsP
niektorých psov chytila.Tiež MsP asistovala pri požiari na Dlhej
ulici.Policajtí z horiaceho I.poschodia vyniesli staršiu
imobilnú paníu a privolali požiarnu službu.

- 34 Sládka odpadu

MPTS - skládka odpadu.

Dňom 31.decembra 2008 skládka odpadov - Žabáreň ukončuje svoju

prevádzku.MPTS Stupava bude aj nadalej uskutočňovať zvoz odpadu od
obyvatelov Stupavy,vyvážať ho ale bude do Zohoru na skládku

spoločností A.S.A.Zohor s 3:.o. Je to jediná a najbližšia skládka v
okolí Stupavy.S tým súvisí aj zvvšeníe miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.Zvýšila sa nielen cena za
zneškodňovanie odpadu,ale aj dopravné náklady na zvoz a vývoz
odpadu.Doteraz sa za skládkovaníe 1 tony odpadu platilo 210 Sk bez
DPH a zákonného poplatku obcí.Spoločnosť A:S:A;Zohor účtuje za
skládkovaníe 1 tony odpadu 850 Sk bez DPH a zákonného poplatku
obcí,čo je pre Stupavu 150 Sk za tonu.Rokovanie o znížení poplatku
bolo neúspešné .Náklady na zneškod-• neníe odpadu,za skládkovaníe
odpadu:Predpokladané množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného z
mesta Stupava v roku
2009

je 3 500 ton.Zákonný poplatok obcí závísí od počtu druhov

odpadov,ktoré sa v Stupave triedia.Zákonný poplatok mesta Stupava je
150 Sk/t.Celková ročná suma za zneškodnenie odpadu:4 065 250 Sk.
Poslanci na poslednom zasadaní MsZ schválili miestny poplatok za
komunálny odpad vo výške 750 Sk.Zrušili úlavy pre de-' ^ tí do 3
rokov.Ponechali 50% úlavy pre obyvatelov nad 75 ro- a 50% úlavy pre
občanov s preukazom zdravotne postihnutý.

Tieto zlavy sa poskytujú automaticky.Mesto bude doplácať na túto

činnosť z iných zdrojov.Výška miestneho poplatku predchádzajúcich
rokov,ktorá bola a je 350 Sk na osobu,nepokryla ani jeden rok 100%
náklady a mesto aj tu doplácalo. Obvvatelía prichádzajú aj o možnosť
bezplatne vyvážať na skládku odpad v množstve jedného prívesného

vozíka.V budúcností sa bude väčšia pozornosť venovať k triedeniu odpadov a tým sa zníží aj výška miestneho odpadu.
Činnosť cirkvi.

činnosť cirkvi

Dá sa povedať,že v Stupave žije aktívne cirkev rím.katolícka. Občas
je pri presviedčaní vidieť po domoch jehových.

- 35 Veriaci sa v peknom počte zúčastňujú na svätých omšiach,
cirkevných obradoch a aktívnom živote v meste.Velmi slávnostné
sú sväté prijímania žiakov tretích tried a veriaci pristupujú
dôstojne k opakovaniu cirkevných obradov pri 50.vvročí svadbv
manželov.16.augusta skladala svoje re- holné sluby v Trnave
sestrička Magduška Žíaková.Bol to deň pred Hodamí,ale veriaci
boli s ňou spojení a venova

li jej dar.Abv život nebol jednotvárny,tak vdp.zorganizoval
zájazd po Česku.fJčastnící navštívili Prahu,Hradčany
v

2

a poklonili sa "Pražskému Jeuliatku".Prezreli si pamíat- kv
Prahv a zastavili sa pri Brne v kláštore.V ňom sa stretli so
sestričkou Fankou Bínderovou - Stupavčankou. Stretnutie bolo

velmi milé a pokúpíli si v kláštore darčeky - pátričky a-* iné
pamiatky.Ako každoročne tak bola zo 6.na 7.septembra polnočná

omša v Marianke.Celebroval ju vdp.Felix Míkula pre Stupavčanov
a iných prítomných veriacich.Tejto omše sa vždy zúčastňuje

velký počet Stupavčanov.15.septembra bola zo Stupavy púť auto-

busom do šaštína.Autobus viezol 40 ľudí,sprevádzal ich

bohoslovec Ivan Barus.Po celý deň velmi v šaštíne pršalo.

V Máste začali na kostole opravovať strechu.V 4.čísle Ra-

číanského mesačníka o živote farností pod nadpisom Nové územné
rozčlenenie Bratislavského dekanátu bolo napísané: Dňa

8.apríla 2008 sa bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský
zúčastnil rekolekcíe bratislavských kňazov, na ktorej
prítomných oboznámil so svojím rozhodnutím vytvoriť z

bratislavského dekanátu tri nové,samostatné dekanáty .Dôvodom
je pružnejšia komunikácia medzí kňazmi a lepšia koordinácia
ich pastoračnej činnosti.V dekanáte Bratislava - stred školským dekanom je vdp.Mgr. Miloš Kohútek,náš rodák z
Mástu.Stupava patrí do dekanátu Bratislava - sever.
12.-18.októbra bol zájazd do Lurd.Veriaci si priniesli vela
zážitkov.Po ceste domov sa im pokazil autobus,vrátili sa
všetci zdraví 20.októbra.
Pod záštitou a vdaka stupavskému pánovi farárovi F.Míku- loví
obnovílo,zachránilo a znovu objavilo tolko hodnot

- 36 ných pamiatok miestneho a možno i širšieho významu,že je
skutočne na zamyslenie, kečl sa niekto opýta ktože stojí za
rekonštrukciou kaplnky svätého Vendelína na námestí
Slovenského povstania.Kaplnka je ukrytá v lesíku briez a
borovíc,ktorá bola v posledných rokoch velmí poškodená.Každý
rok sa organizuje farská zábava a výťažok z toho podujatia je
základom pre obnovu nejakej sakrálnej stavby alebo
pamiatky.Aj tento rok tomu tak bolo.Iste výnos zo zábavy k
tomu nestačil na pokrytie nákladov spojených s obnovou
kaplnky sv.Vendelína,ale pomohli peniaze z milodarov od
farníkov i sponzorské príspevky od stupavských firiem.Vzhľad
kaplnky je pôvodný, plot a bránka sú tiež pôvodné,a
ošetrené.Na oltári je socha sv.Vendelína,patróna
roľníkov.Nedaleko bola pas- tierňa,preto tam kaplnka patrí aj
ked sa všetko okolo nej zmení lo. Patrí i: tam bude dovtedy,
kým si budeme vážiť vlastnú históriu.Ochotu a podporu

farského spoločenstva ktoré nezištne prispieva k obnove

pamiatok a ich zachovaniu si uctíme aj pri príležitosti Dňa
zelá.Slávnostná svätá omša a poSakovaníe za úrodu začne o
obradom obnovenia kaplnky v nedelu 5.októbra pri
kaplnke.Odtiaľ pôjde sprievod do fárskeho kostola,kde bude

slávnosť pokračovať . Námestie slúži autobusovej spoločnosti.
Na Silvestra - posledný deň v roku bola svätá omša v

podvečer.Na záver tejto omše vdp,farár oznámil veriacim stav
hospodárenia: V roku 2008 sa narodilo 106 detí,zomrelo 59
osôb.Bolo 37 sobášov a 70 detí bolo na prvom svätom
prijímaní.Výdavky na elektrinu 72 400 Sk,plyn celkove 156 000
Sk,ostatné výdavky 128 000 Sk.Za hostie zaplatil 12 000
Sk.Oprava oltárov 320 000 Sk,kaplnky 78 000 Sk.Oprava fary poschodie 603 000 Sk,skrine v zákrístií 53 360 Sk,dvere 98
900 Sk,dvere na kostole 30 000 Sk,reštaurovanie 93 000 Sk.Do
zvončeka sa vybra- lol,180 000 Sk.V mástskom kostole opravy
stáli 1,796 000 Sk,strecha 3,543 000 Sk.Ostalo:1,989 560
Sk.Pán farár podakoval upratovačkám,aranžerkám,ženám čo

spievajú na pohreboch.Ospravedlní1 sa,ak niečo pochybil a
dakoval za modlídby a o 24.hod.požehnal mesto Stupavu.

37 3.

Zavedenie eura.

PRIEMYSEL A SLUŽBY.
Priemysel,služby
Euro

Začiatok roka 2 009 bude výnimočný tým,že od 1.do 4.januára budú tri
dni pracovného pokoja.Bude zavedené euro a to sa dotkne každého z
nás.Na novú menu si budeme zvykať postupne,na jej príchod sme mali

možnosť pripraviť sa skôr.Najvýhodnejšie bolo čo najskôr vložiť peniaze
do banky a tak vyhnúť sa radom v obchodných miestach bánk začiatkom
roka 2009.Mesto Stupava vyhotovilo Akčný plán mesta Stupava na

zavedenie eura dňa 16.januára 2008. Stanovil: východiská na stanovenie
eura v zmysle platnej legíslatíw,funkcie mesta,zodpovedností a úlohy
mesta pri zavedení eura,monitorovanie postupu mesta pri príprave na
zavedenie eura v rozpočtových a príspevkových orga- nítácíách
mesta,krízový scenár.
Riaditeľ Recríonálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Bratislave
Martín Jurana cestou Podpajštúnskych zvestí oznámil občanom Stupavv;

Majitelia platobných kariet si budú môcť vvbrať eura z bankomatov hned

1.januára 2 009. Majú tiež možnosť platiť bezhotovostne.Samozrejme,Slo-

venská sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým,ktorí si nacha- lí zámenu na

poslednú chvíľu a od štvrtka 1.januára do nedele 4.januára otvorí dve

tretiny svojich obchodných miest.Budú sa zameriavať výhradne na výmenu
slovenských korún na eura.Eura za koruny sí budú môcť vybrať klienti v
Bratísláve,Malackách í v Stupave.Riaditeľ hovoril, že klienti bv si
nemakí nechávať korunovú hotovosť doma,ale bv ju malí vložiť do
banky.Klienti určíte ocenia, že ich vkladv sú v banke v úplnom

bezpečí,kedže sú chránené Fondom ochranv vkladov podľa podmienok

stanovených zákonom.Zameniť si prebytočné úspory je preto čo najskôr

vhodné.Od decembra im umožňujeme vkladeť prníaze na účet v Slovenskej
sporiteľni bez poplatku.Občania nepodníkate- lía tak pri vklade
korunovej hotovosti na účet učetría
10 Sk (0,33 eur).

- 38 Slovenská pošta.

Pošta

v iúní na Pošte Stupava došlo k náhlej absencii viacerých zamestnancov z
dnvodu práceneschopnosti,ako aj z dôvodu ukončenia pracovného

pomeru.Slovenská pošta nasadením náhradného zamestnanca dočasne vedela

zabezpečiť činností pri vvberaní zásielok,ale v júli sa situácia skomplikovala natoľko,že museli pristúpiť k zmene hodín pre verejnosť . Snahou

pošty bolo operatívne zabezpečiť nových zamestnancov a čo najrýchlejšie
tým vyriešiť danú situáciu. Od 1.auqusta nastúpili do pracovného pomeru
noví zamestnanci a pošta sa vrátila k pôvodným hodinám pre verejnosť .

Slovenská pošta sa za vzniknuté problémy ospravedlnila .
Pošta Partner je forma poskytovania poštových služieb
vereinosti,ktorú Slovenská pošta prevádzkuje v spolupráci so
zmluvnými partnermi.To znamená,že Slovenská pošta občanom v

obcí,kde dôjde k transformácií klasickej pošty, a i naďalej
garantuje poskytovanie všetkých poštových služieb v doterajšom
rozsahu.Doručuje všetky listy,dô- chodkv,doručené

zásíelkv,tlač a pod..Zriadením Pošty Partner sa doručovanie
skvalitnílo,lebo zavádza aj doručovanie motorizovaným
doručovateľom.

Výstavba bytov.

Výstavba bytov

MsZ uložilo zastupujúcej prednostke úradu rokovať s firmou BFA,s r.o.so
sídlom Mýtna 15,Bratíslava o výstavbe 1,5 násobku rozlohv bytov,ktoré sú
v súčasností vo vlastníctva mesta na Dlhej ulici.Firma má záujem o
pozemok ípatrí inému subjektu),na ktorom stojí bytový dom(4 byty) vo
vlastníctve mesta.Zastupiteľstvo podmienilo súhlas s odpredajom budovy

výstavbou nových bytov pre terajších nájomníkov.Rokovanie sa uskutočnilo
6.júna.Spoločnosť navrhla,že postaví bytový dom s piatimi bvtmí a

zabezpečí celú stavbu s možnosťou jej nadstavby.Bytový dom bude stáť na
mestskom pozemku v lokalite Žabáreň.Poslanci uložili zastupujúcej
prednostke zabezpečiť dohodu s terajšímí ná-

- 39 jomníkmí mestských bytov na Dlhej ulici o ich presťahovaní do

náhradných bytov v novej lokalite.Dňa 25.júna sa rokovalo s nájomníkmi
dotknutých mestských bytov.Požadovali nájomné v takej výške,aké platia
v súčasnej dobe, a náhradné bvtv vo výmere 7 0 m2.Uvažujú o odkúpení

doterajších bytov a nové nájomné zmluvy zatiaľ podpísať nechcú. Ďalšie

rokovania sa uskutočnia v budúcnosti.
wotel Eminent.

Hotel Eminent

Pri riešení čiernej stavby Hotela Eminent sa začala diskusia okolo
osudu majetku mesta,ktorý bol na cudzom pozemku. Podlá informácií,ktoré
predniesla zastupujúca prednostka MsfT Ĺ.Havranová investor stavby
KANVOD má podpísanú dlhodobú nájomnú zmluvu na susedný pozemok,na ktorom stoja objekty mesta.Mesto túto skutočnosť nevie nijakým spôsobom
ovplyvníť.Na 28.marca bolo zvolané stavebné konanie s účastníkmi

konania.Na konaní sa zúčastnili aj obvvatelía Maríanskej ulice,ktorí
žiadali spevnenie výjazdu zo staveníska,údržbu komunikácie,jej
čistenie.

Žiadali aj výstavbu protihlukovej steny,aby sa zabezpečilo odhlučneníe

parkoviska.Stavebným úradom bola investorovi uložená pokuta 1 míl.Sk,čo
však nemá vplyv na priebeh stavebného konania vrátane vydania
stavebného povolenia.Stavebný úrad v tejto vecí Šalej koná v zmysle
zákona.Ing.arch.Hučko povedal,že do úvahy bral celú uličnú fasádu.Celá
táto strana ulice v blízkej budúcností vvrastíe z prízemných objektov
do výšky,ktorú umožňuje územný plán,číže aspoň o dve podlažia.Nebude
vyzerať ako doteraz,ako vytrhnuté zuby.Pôvodný historický objekt sa
stavebná komisia s klubom Abbellímento pokúšali do poslednej chvíle
zachrániť.Vtedajšíe pripo- míenkv nebolí schválené ani rešpektované a
búracie povolenie bolo wdané bez vedomia stavebnej komisie.
ECCE TERRA.

ECCE TERRA

Jubilejný X.ročník Majstrovstiev Česko Slovenska pretekov malotraktorov
do vrchu ECCE TERRA 2008 sa konal v

- 40 sobotu 6.septembra na tratí pri starom cíntoríne.Myšlienku slovenského a
českého príatelstva postavenú na zmysle pre humor a recesiu prišiel

pozdraviť: aj legendárny spevák Zdenék Sychra.Pretekári súťažili v dvoch
kategóríach
- pomalá jazda a rýchla jezda.V rýchlej jazde zvíťazil stupavskv
pretekár Štefan Brbúch,4.a 5.miesto obsadili Milan a Ĺuboš

Gramblíčkovcí.v kategórií pomalá jazda druhé miesto obsadila Mária

Stríbrnská,na 4.mieste skončil Anton Gama.Rozdiel v kategóríach spočíva v

stanovenom čase,za ktorý sa musí prejsť trať,pročom sa hodnotí od

limitu.Preteky sa skončili úspešne,bez zranenia,v dobrej nálade a v
priatelskom duchu.

4.

POĽNOHOSPODÁRST

VO,VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO.

Polnohos.,les
né a vodné

S pribúdajúcimi rokmi kalendára sa mení aj život na dedinách a mestách.O
poľnohospodárstve sa v Stupave nehovorí,nepíše sa.Oživila sa činnosť
záhradkárských oblastí, jednotlivých záhradkárov,ktorí sa svojou prácou
prezentujú na vvstave fJroda počas slávností Dňa zelá.Tíež o činností
poľovníckeho združenia a rybárstve možno čítať na strane 24 a o
kanalizácii a ČOV na str.32.Uviedla som ich činnosť v kapitole
spoločenských organizácii.
Peň ZEME.

Deň ZEME

v nedeľu 20.apríla v Sedliackom dvore sa uskutočnila oslava Dňa

ZEME,ktorú pripravilo občianske združenie Envírosvet v spolupráci s MKIC
Stupava.V programe vystúpili ;hudobné skupínv,Sokoliari.Bolo vyhodnotenie
výtvarnej súťaže "Ako sa budí príroda",jej ocenenie,dražba sponzorskvch
darov a wstúpeníe tanečného súboru.Každý kto prišiel,sí mohol na

stanoviskách vyskúšať ako sa vyrába papier,presýpacie hodiny zo starých
plástových fliaš,urobiť si chemickú analýzu vody.Detí kreslili na veľkú
zemeguľu,čo sa im páči na Zemí a dospelí písali

o tom,čo sa im páči a neoáčí v Stupave.Vo veľkej sále sa premietali po
celý čas filmy Pavla Barabáša a každý

- 41 návštevník sa mohol ísť pozrieť do Ekocentra.Umenie a krásu
lietajúcich dravcov predviedla sokoliarska skupina Acruíla z
Rojníc.Na záver celej akcie prebehol predaj sadeníc íhličnatvch

stromkov.Výťažok z ich predaja bol určenv na činnosť občianskeho
združenia Envírosvet.
5.
SPOJE

DOPRAVA A
Doprava

Dňa 1.apríla sa konalo rokovanie zástupcov Slovenskej správv
ciest,investičná výstavba Bratislava a zástupcov Mesta

Stupava.Rokovanie sa uskutočnilo na základe požiadavky
poslancov,ktorí dlhodobo interpelovali alebo pripomienkovali
dopravnú situáciu v meste aj z hľadiska stavu komunikácii,ktoré sú
v správe SSC.Z poslancov sa na rokovaní zúčastnili B.Ondruš a

PaedDr.M. Gra- mblíčka.^émv rokovania a požíadavkv zo strany mesta
predložil Ĺ.Illíť-vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia.
Mesto Stupava navrhovalo v zmvsle platného územného plánu mesta
wbudovať navrhnutú obchvatovú komunikáciu, ktorá bv slúžila ako
cesta 1/2 a centrum Stupavy by bol odbrebenenv od veľkého

dopravného zaťaženia.Jedná sa hlavne o nákladnú dopravu firmou
ALAS a ASA.SSC v súčasností nevidia možnosť financovania tejto

obchvato- vej komunikácie z dvoch dovodov.Investičnú akciu nemajú
v pláne ani na vypracovanie projektovej dokumentácie a samotná
realizácia bv bola pripravená o 7-8 rokov. Vzhľadom na to,že sa
pripravuje výstavba diaľničnej krížovatkv Stupava-juh a Mesto
Stupava pokračuje v príprave diaľničného zjazdu Stupava-

sever,nepredpokladá schválenie budovania súbežnej cestv prvej
triedy, nakoľko predmetné križovatky zabezpečia pre Stupavu
funkciu plánovaného obchvatu cesty 1/2 v zmysle územného plánu
Mesta Stupava.
Mesto navrhlo obnovenie vodorovného dopravného značenia
technolÓCTÍou plastového nanášania,hlavne pre chodcov, ktoré bv
malo byť v Stupave hustejšie ako je teraz. SSC v rámci bežnej
údržby každoročne 1-krát realizujú

- 42 obnovu vodorovného značenia a doplnenie chýbajúcich dopravných
značiek.Ich obnovu wkonali v druhom polroku 2 008.

Na spoločnom rokovaní 14.marca 2007 Stupava na základe odporučenia
pracovníkov SSC rozhodli túto križovatku riešiť formou svetelnej

signalizácie.Za toto obdobie bola na túto tému spracovaná a odsúhlasená
štúdia.Mesto objednalo spracovanie jednostupňovej projektovej

dokumentácie.Mesto má na realizáciu dodávateľa a finančné krytie.SSC vykonáva čistenie ciest 1-krát ročne a to vždy po zimných mesiacoch.Na
častejšie čistenie nemá peniaze.Pre spracovaný projekt na svetelnú
križovatku ulíc Hlavná - Školská
- Zdravotnícka chýbalo kladné stanovisko Krajského úradu pre cestnú
dopravu a komunikácie,ktorý má výhrady k stiesneným pomerom samotnej
križovatky.Terajšía neúnosná dopravná situácia v Stupave a neradostné
výhlíadky do budúc- na si skutočne vvžadujú nie výhovorky,ale urýchlené
konanie SSC.
Dopravné ihrisko.

Dopravné ihrisko

Dňa 2Q.októbra prostredníctvom OZ pri MŠ na Ružovej ulici v Stupave

vzniklo dopravné ihrisko "Autíčko svetielko".Toto vzniklo z iniciatívy
rodičov,pedagógov a priateľov MŠ v areáli MŠ.Vclaka veľkej iniciatívy

riaditeľky MŠ Anky Vel- čickej,ktorá vvužíla všetky možností,aby sa toto
dopravné ihrisko vybudovalo.Detí získavajú tak vedomostí a tiež väčšiu
odvahu vstúpiť na dosť nebezpečné stupavské komunikácie. Príprava na
tieto situácie hravou,pre detí najlepšie prijateľnou formou.je tiež
výsledkom kreativity a pedagogickej odborností učiteliek tejto

MŠ.Dôležité je,že toto dopravné ihrisko bolo a je otvorené aj pre
ostatné predškolské zariadenia a prvý stupeň ZŠ.Na otvorení ihriska bolí
rodičia, sponzori,riaditeľ MKIC.Všetci malí veľkú radosť zo spoločného

diela.Riaditeľka MŠ A.Velčícká vedela získať pre svoju mvšlíenku ľudí a
spoločne ju uskutočnili.
Parkovisko.

Parkovisko

Dňa 18. februára na MsfJ bola doručená petícia občanov,ktorí žiadali
skolaudovanie parkoviska na Hlavnej ulici a

43
umožnenie vvužívanía priestorov prenajatých na podnikanie. Vedúci odboru a
výstavby dňa 5.marca okrem iného uviedol, že stavba parkoviska je súčasťou
projektu Regenerácia centrálneho verejného priestoru mesta Stupava a preto
nie je možné ju vyčleniť z celku - skolaudovať a odovzdať do užívania
samostatne.Zmluva je uzatvorená tak,že preberanie postupne,bez toho,aby
boli boli ukončené technicky samostatné celky nie je možné.V zmysle

podmienok zakotvených v zmluve,nebolo možné vyhovieť požiadavkám uvedeným v
petícii.

v Stupave obyvatelia v autobusoch,obchodoch plakartami.Obyvateľom sa to páči.Tohto roku sa zvýšilo i
cestovné.Pre dôchodcov nad 7 0 rokov a žiakov do školy o 2
Sk.Tiež dospelí platili viac.
6. ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,ŽIVOT OBYVATEĽSTVA.
Na Zdravotnom stredisku Stupava,ulica Zdravotnícka ordinovali lekári ako v
roku 2007.CHorí majú možnosť prednostne ísť k lekárom - 100 Sk,tiež dosť
doplácajú za lieky.
Veľmi je využívané rehabilitačné stredisko,kde po odbornom vyšetrení a
doporučení sa chorí doliečujú rehabilitáciou (

cvičeniami,parafínom,magnetizmom a liečebnými procedúrami s elektrinou a
í.).Sestry v rehabilitačnom oddelení patria pod nemocnicu Milosrdných
bratov v Bratislave a majú k pacientom veľmi dobrý prístup.

Do 3.marca trvalo chrípkové obdobie.Časté bolo pri chrípke zápal

priedušiek,teploty.Postihnuté bolí detí,viac žiaci I.stupňa.Tohto roku ako
í v iných školách sa vyskytovali v MŠ a u žiakov I.stupňa vší.V máji

rôznymi šampónalí čistili deťom hlavy.Šampónv bolí dosť drahé a tí,ktorí
nemalí vlasy čisté, zavšívávalí detí s čistými vlasmi.Myslím,že to bol
problém mnohých škôl.
Rast obyvateľstva.

Rast obyvateľov

V roku 20 0 8 bolo prihlásených: 3 01 obyvateľov

odhlásených

126

; zomrelých:

112

narodených detí:

114

Stav spolu: 8 67 8

- 44 v porovnaní s rokom 2007 sa v roku 2008 znížil počet obyvateľov o 3 6
ludí.
Dnes žije v Stupave 1937 občanov v dôchodkovom-poproduktívnom veku.Podlá štatistiky vypracovanej Máriou Míhalovíčovou z oddelenia evidencie obyvateľstva MsÚ Stupava vo

veku nad 80 rokov je 150 občanov a nad 85 rokov 91 občanov. Naj

silnejšía je skupina vo veku od 60 do 69 rokov až 8 72 občanov.
Je zaujímavý aj pomer mužov a žien v po- produktívnom veku
mužov je 664,žien až 1273.Rastúca životná úroveň sa pozítívne
podpísala na predĺžení veku a tendencia smeruje k zvyšovaniu
počtu seniorov a zvyšovaniu ich podielu na celkovom počte

obyvateľov.Je preto dôležité venovať pozornosť požiadavkám a

najmä potrebám tejto skupínv obyvateľstva.Mesto podporuje klub
seniorov Pohoda,ktorý vedú viera Štefeková a Jolana Kodríková,
zmluvne má zabezpečené opatrovateľské služby a prispieva
dôchodcom na stravu.
Opatrovateľská služba.

Opatrovateľská služ

Mesto zmluvne zabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom venía,n.o.
Pracovníčka organizácie sídli v DD.Žiadostí sa podávajú na M.sú,kde sa
vedie evidencia,ostatnú aaendu wbavuje pracovníčka neziskovej

organizácie.Rozhodnutie o poskvtnutíe opatrovateľskej služby vydáva mesto
v súlade so všeobecne záväzným nariadením.V rámci prenesených kompetencií
o poskvtovaní socíálnvch služieb bude poskvtovať opatrovateľskú službu a

dovoz obeda. VZN o opatrovateľskej službe a výške úhrady za opatrovateľskú
službu,nebolo aktualizované od roku 2004.Doteraz sa platilo za
opatr.službu 15 Sk/hod. a za dovoz obedov 8 Sk na deň.službv sú určené pre

občanov,ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc druhej
osoby a majú trvalý pobyt na území mesta.Okrem rozsahu opatrovateľských
koňov je v nariadení stanovená aj sadzba a to 25 Sk za jednu hodinu

opatrov.službv.Úhrada za dovoz obedov obedov je stanovená vo výške 10 Sk
za každý deň.Úhradu za služby platí občan,ak jeho príjem a príjem
osôb,ktorých

- 45 príimv sa spoločne posudzujú sú vyššie ako 1,2 násobok životného
minima.Občan je povinný platiť úhradu za služby podlá príjmu a
majetku.v súčasnosti sa opatrovateľská služba poskytuje 29

osobám.Pozvoz stravv 40 dôchodcom.Služba je platená z rozpočtu mesta a
z prísprvku opatrovaného.
vlúdnosť - Venia.

Venia

Nezisková organizácia Venia (slovensky Vlúdnosť) vznikla v novembri 2
0 02 ako súkromná iniciatíva s cielom poskytovať komplexné

opatrovateľské a ošetrovateľské služby.Zakladateľmi Venia a členmi jej
správnej rady sú lekári.Svojou odbornosťou sa zaručujú za kvalitu
poskytovaných opatrovateľských služieb.výkonnými pracovníkmi sú

opatrovateľky a zdravotné sestrv s praxou v odbore,podľa potreby s

ukončeným wšším odborným vzdelaním (diplomovaná sestra a pod.). Cieľom
je poskvtnúť,zabezpečiť komplexnú opatrovateľskú starostlivosť pre

starších,chorých a imobilných obyvateľov Bratislavy a okolia, ale aj
pre detí.Opatrovateľská služba sa zameriava najmä na osobnú hygienu

klienta,úpravu jeho lôžka a okolia,pomoc pri obliekaní,ohriatie jedla
a kŕmenie.

Podľa potreby zabezpečí aj donášku stravy.Môže poskytnúť aj pomoc pri
prácach - udržiavanie domácností,bežný nákup potravín.Zabezpečuje

kontakt klienta so spoločenským prostredím. U pacientov so špeciálnym
ochorením zabezpečia dodržiavanie režimu,ktorý ochorenie vyžaduje.
Ponúkajú opatrovanie cez deň,v poobedňajších i večerných

hodinách.Ponúkajú starostlivosť o choré deti.
Domov dôchodcov.

Domov dôchodcov

Domov dôchodcov (DD) a domov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých
Kaštieľ je zariadením,ktoré poskytuje kvalitné služby a

starostlivosť.Najmä v kritických situáciách,kedy už rodina nie je

schopná zabezpečiť opateru a starostlivosť v požadovanom rozsahu.Pri

umiestňovaní dôchodcu alebo invalidného dôchodcu sa podáva žiadosť.DD
poskytuje služby opatrovania,ubytovania,rehabilitáciu,kultúrne a
rekreačné služby.

- 46 Zabezpečuje zdravotnú starostlivosti, opateru a ubytovaní e. Dôchodcovia si z dôchodku platia časť nákladov.Výška úhrady je
stanovená VZN Bratislavského samostatného kraja (BSK).
Vvška prispevku,ktorý platí dôchodca závísí aj od kapací- tv ízbv.v
domove sú ízbv jedno, dvoj a troj lôžkové,ímobíl- ní klienti sú
ubvtovaní aj na štvorlôžkových izbách.Priemerná vvška úhrady za
služby je cca 6000 Sk,čo predstavuje viac ako tretinu celkových
nákladov.Dr.Viera Nagyová, ríadítelka DD povedala,že okrem príspevku
z rozpočtu BSK chce podporovať chod domova aj OZ Dôstojnosť

života,ktoré začalo pôsobiť pri domove.Usiluje sa získať dary a

finančné prostriedky pre skvalitnenie služieb,ktoré domov poskytuje,
v minulých rokoch získalí na účet darov DD a DSS viac ako milión
Sk,ktoré investovali nielen do vybavenia,ale aj do obnovy
priestorov.Klienti sa riadia domovým poriadkom,kto- rv určuje

základné pravidlá,voľný čas môžu tráviť mimo domova. V zaríadení je k

díspozícíí veľká knižnica,spoločenská miestnosť,dielňa s tkáčskym
stavom.Tieto aktivity využívajú najmä mobílní klienti.

v roku 2008 bolo v DD 2 20 klientov,z toho zo Stupavy 26, v DSS 111
klientov.- zo Stupavy 8 klientov.
Pracovné príležitosti sa tohto roku v porovnaní nemenia.
Obyvatelia cestujú do Bratí slávy,Malaciek a v Stupave pra-t^íú v
stavebných firmách,v Cevaservíse,pohostinstvách i obchodoch.Ludía
pracujú v Stupave v menších prevádzkach,o ktorých som písala v
roku 2007.Bytová situácia je dobrá,vela sa sta- vá,vylepšujú sa
staršie domy.Vznikli nové ulice a nové poschodové domy,ktoré
ponúkajú ubytovanie.Ubytovanie ponúkajú v hoteloch a rekreačných
zariadeniach.
Žena roka.

Žena roka

Dňa 27.apríla 2008 na STV 1 sa konal slávnostný galavečer z

udeľovania cien najúspešnejším ženám Slovenska "ŽENA ROKA 2007". v
kategórii: Politika a verejná správa,bola nominovaná a cenu aj
dostala z rúk poslankyne Ivety Radíčovej Ing.Milena Koreňová,rodená

Darášová zo Stupavy,pracovníčka vo vedení Národnej banky Slovenska.Je
výkonnou riadi-

- 47 telkou pre oblasť platobného styku a peňažného obehu.Členka bankovej Radv
Slovenska.Pracúj e vo výbore pre zavedenie eura pre banky a finančný
sektor.Je podpísaná na tisíckorunovej bankovke,ako prvá žena v
histórii.Pri dakovaní nezabudla na spolupracovníkov-kolegov,manžela,syna a
celú rodinu.
Dňa 16.januára 2008 v TN Markíza nás informovala o zavedení eura.Do

každej domácností si mohli obyvatelia zamenil; balíček mincí za 500 Sk
pre oboznámenie sa s novými mincami, v peňaženkách máme viac mincí ako

sme zvyknutí.Najmä starší ludía si musia dávať pozor na drobné: cent nie
je halier a euro nie je koruna.Dvojité oceňovanie trvalo viac ako rok.

Buro je pokračovaním európskej integrácie a jeho zavedením na Slovensku
vstupujeme do eurozóny.
MsÚ Stupava oznámil cestou rozhlasu a Podpa j štúnskych

Deratlzac:La

novín,že povinne zo zákona je nutné previesť deratizáciu vo všetkých
objektoch,zariadeniach a vo všetkých plochách, ktoré spravujú právnické a
fyzické osoby a občania,za účelom likvidácie hlodavcov.Miesta návnad

položených na verejných priestranstvách boli riadne označené tabulkami.
7.

KTJLTÚRNO -

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Kultúrno-spoloč.
život

Podpajštúnske zvesti.
Oblúbený

mesačník

Podpajšt.zvestí

Podpajštúnske

zvestí

má

svojich

dopiso-

vateľov, reklamných partnerov,Kníhtlač Zohor a Mestské kultúrne
a informačné centrum Stupava a svoju redakčnú radu.

Zvestí wchádzajú už X.rok a sú nepredájné.Prihovárajú sa obyvateľom
Stupavy,Záhorskéj Bystrice,Zohoru a informujú ich o živote v meste a
obcí.
Výstavy.

Výstavy

Dňa 28.marca sa v MKIC v Stupave,vo Výstavnej siení uskutočnila
vernisáž

výstavy

maliara

a

rezbára

Miroslava

Kín-

dera

a

maliarky Zuzanv Menczerovej - Benkovej pod názvom
I

" Iný Pohlad ".Zuzana Menczerová-Benková,slovenská maliarka bola
poslucháčkou v atalíérí akad.maliarky K.Kuzmovej.

V jej maliarskej tvorbe dominujú techniky ako je olejomaľba, odkrývacía
technika,kombinovaná technika,benzínová technika

- 48 a kresba.Venuje sa í texťílnemu návrhárstvu.Svoje diela vystavuje
od 2003 na Slovensku i v zahraničí.Miroslav Kinder slovenskv
umelec pochádza z Modry.Venuje sa figurálnej štylizácii a
krajinkárstvu.Vystavuje od roku 1987.Zúčastnil sa mnohých výstav
doma i v zahraničí.Venuje sa aktívne rezbárstvu,reštaurovaniu

mobílíárov a interiérových doplnkov. Je členom Klubu výtvarníkov
v Skalici.
15.

marca bola vo Výstavnej siení KD Stupava menšia

Veľkonočná výstava kraslíc.Svoje výtvory s veľkonočnou tematikou

prezentovali stupavské MŠ (Ružová,Janka Kráľa, Mar- cheggská) a

ZŠ Stupava.Výstavku dopĺňali aj vkusné ozdoby z drôtiku nä

vajíčkach a í samostatne od Gabriely Vílemovej a S.Nemčekovej zo
Stupavy.Pani Hoj stričová zo Zohoru poslala na výstavu vkusne
dekorované husacie vajcia.Svoju zručnosť predviedli pani

vyšváderová z Plaveckého Štvrtka a Zámcová zo Senice,ktorá
vajíčka dekorovala voskom.
Výstavu fotografií o starej Stupave z prvej polovice
minulého storočia pripravilo OZ Club Abbellimento,ako svoj
člaľší významný počin k objavovaniu minulostí nášho

mesta.Výstava sa realizovala aj v&aka grantu T-Mobíle Slovensko
,a.s.,nadácie Pontís.Na výstave si návštevník iste
pripomenie,akými skokmi prešli naše generácie tunajšieho
obyvateľstva.Zároveň nám dáva istotu existencie koreňov, vzťahov
a objavuje nám mnohé podoby spolupatričností, výstavu zostavil

akad.maliar Milan Kubíček,Ing.S.Prokeš a Mčjr.G.Prokešová,vdaka
pochopeniu Stupavčanov a Mášťa- nov,ktorí poskytli fotografie a
iné dokumenty do zbierky Clubu Abbellimento.
V rámci osláv Dňa zelá bolo Rezbárske sympózium

Alojza Machaj a,Vernísáž výstavy CHryzantéma v Pastoračnom

centre a Výstavy Úroda 2 00 8 a výstava dyňových strašidiel v
Sedliackom dvore.
Výstava keramiky Ivety Vachálkovej,a výtvarných prác
detí 2T7Š pod vedením M.Kolembusovej ,ktorá bola 2.októbra v
priestoroch Pastoračného centra.Tradičné podujatie sa konalo
po prvýkrát pod záštitou Hany Belešovej,manželky nebohého
primátora Ing.J.Beleša.

- 49 v KD Stupava sa konala 4.-5-výstava firmy CEATOR s r.o.spojená s
predajom exkluzívnych výrobkov značkových firiem špecializovaných na
darčekové predmety a dekoračný materiál pre Interiér a Exteriér na
tému Vianoce 2008.Výstava sa konala 29.októbra do 13.novembra.
8.novembra sa vo vestibule KD Stupava sa konal nákup kníh počas

Výstavy vianočného tovaru.Ako vhodné vianočné darčeky MsK R.Mórica
ponúkala romány pre dospelých,dievčenské romány,dobrodružnú
literatúru a knihy pre najmenších.
Jarmokv.

Jarmoky

MKIC Stupava mestským rozhlasom,tiež cestou Podpajštúnských zvestí
pozývalo obyvatelov Stupavy na jarmoky,ktoré sa tradične konajú pri

KD. 15.marca sa "Na barónovom" koňak Veľkonočný jarmok.Tradíciu má i
Jakubský.Remeselnícky jarmok sa koná pri príležitosti osláv Dňa

zelá.15.novembra bol u nás Svätomartinský a 6.decembra Mikulášsky
jarmok.Jarmoky sú bohaté na ponúkaný tovar,výrobky rôzneho druhu a sú
hojne navštevované obyvateľmi,ktorí si vždy niečo kupujú.Tiež
ovocie,zeleninu,kvety a i stromčeky,tiež textilne výrobky si

obvvatelía kupujú v sobotu pri KD na trhu.Na trhu dostať kúpiť u
Klemana - zemíakv,kapustu kvasenú,u Nemcovej - kapustu,rôzne druhy
čalamády,vajíčka,zeleninu,u Ráca - med, včelí vosk,medovinu.Zo
stupavčanov a mášťanov na trhu predávajú

záhradkári:Kolenbus,Draškovičová,Mrkvová,Kovačovská, Pokorná a

iné.Tiež zeleninu ponúka Ščasný zo Zohora.Väčšie množstvo ovocia a
zeleniny predávajú obyvatelia z južného Slovenska.Občas ponúkajú i
domáce výrobky z domácej zabíjačky, tiež čalamády a iné kvasené

produkty.Každú sobotu je na trhu veľa ľudí.Možno tam kúpiť cigánske
pečenky i alkohol, alebo nealkoholické nápoje.
Koncerty.

Koncerty

8.mája sa pri KD venovali tancu a hudbe.Tanečnú show pri pravílo MKIC
v spolupráci so stupavskými tanečnými formá-

- 50 cíamí Pevíl^s (moderný tanec ) a Elíah (írske tance).V programe
vystúpili í žiaci tanečného odboru ZUŠ Stupava pod vedením

D.Surovíčovej.Sprievodným podujatím bol koncert gítarové- dua WPY
NOT ? z Bratíslávy,ktoré hralo známe,pre niekoho í menej známe
piesne slovenských a českých íntepretov.Programom rozvíjali cit pre
tanečné umenie nielen u svojich najmenších zverencov,ale í v

ostatných prítomných.1.máj a na Sviatok práce v programe vystúpila
známa skupina cou- ntrv Aríon.Dychová hudba Májovanka svojím spevom
potešila najmä staršiu generáciu spoluobčanov.Zážitkom bolo aj vystúpenie speváckeho zboru "Poupata" pod taktovkou Pavka Korčagina,ktorí k nám zavítalí až z Salekých ruských zemlanek.

Poupátamí nazval vďačne zíadítel MKIC speváčky z Nevädze- zo
Stupavy.
16.

augusta

o 20.hod.v Amfiteátri Borník sa

konal koncert skupínv "Desmod".Vstupné v predpredaji bolo 150
Sk, na mieste 200 Sk.Prítomní si domov odnášali velmí pekný
umelecký zážitok.Návštevnosť bola velká a prítomní bolí
nadšení prevedením programu skupiny.
17.

augusta

na Stupavské hody po

17.hod.koncertovali: hudobná skupina "Paronymía" a dychová
hudba "Častovanka". Koncertovali v Sedliackom dvore.Dychová
hudba "Záhoríenka" má v Stupave svoje oblúbené miesto í
poslucháčov.Vedie ju Jarko Fíšer,učitel ZŠ v Stupave.
31.augusta v Amfiteátri Borník bol o 20.hod.MEGAKON- CERT
- LUCIE BÍLÄ.Vstupné v predpredaji bolo 350 Sk a na mieste 400
Sk.Amfiteáter

v

poslucháčmi.Sedeli
tráve.Lucie

Bila

Borníku

na

sa

bol

preplnený

lavičkách,ale

svojím

mnohí

vdač-

sedeli

nýmí
í

na

spevom,hudobníkmi,srdečnosťou

odvdačíla prítomným,ktorí prišli aj z okolitých obcí,

Bratíslavv.Po každej piesni obecenstvo burácalo potleskom,
radosťou.Speváčka okrem jednej-10 mín.prestávky krásne
spievala cez dve hodínv.Predviedla nám vystúpenie hodno
držítelkv mnohých prvých miest - ocenení.Na záver jej,hudobníkom, konštruktérom srdečne poäakoval ríadítel MKIC
P.Slezák a odovzdal jej velkú kyticu.Odnášali sme si po
koncerte krásny zážitok z jej vystúpenia v Stupave.

- 51 21. júna M.KIC Stupava pod záštitou Malokarpatského osvetového strediska
v Modre a Bratislavského samosprávneho kraja pripravilo regionálnu
prehliadku dychových hudieb "Stupavská krídlovka".Podujatie sa
uskutočnilo v Sedliackom dvore.
Dámskv večierok.

Dámsky večierok

Okolo stodvadsať: dám prišlo na večierok,ktorý sa konal
5.

apríla v KD Stupava.Podujatie pripravilo MKIC v spolupráci s

hosťkamí večera - Gabriélou Vilémovou(šperkárka),
Ing.Olgou Florekovou - DIO VITA (potravinárske poradenstvo) ,Miriam
Piačkovou - Módny salón Mepos (módna prehliadka) ,Janette Vlčeková -

Relax centrum STARS (jarné trendy líčenia) .Prekvapením večera nebola
len populárna cvičiteľka Edita Sípeky,ale aj tanečno-pohybová úderka

členiek speváckeho zboru Nevädza.Práve ony navodili tú správnu atmosféru
zdravej recesie a humoru.Na večierku zažiarili krásne manekýnky,ktoré
predviedli kolekciu večerných toaliet a svadobných šiat - boli to

dievčatá zo Stupavy.Myslím,že sa forma Dámskych večierkov v Stupave
medzí obvvatelkamí ujala.
Král detských čitateľov Stupavy 2008.

Ms.knižnica

Súťaž o "Kráľa detských čitateľov" organizuje Mestská knižnica R.Mórica
už od roku 1997,kedy bola táto súťaž vyhlásená pre knižnice,ktoré

pracujú s detským čitateľom pre celé Slovensko.Tento rok pripravili
súťaž pre žiakov tvrtého a piateho ročníka ZŠ.Otázky prvého kola

vypracovali žiaci priamo na hodine literárnej výchovy,kde sa zúčastnilo
151 žiakov.Po vyhodnotení sa po určenú bodovú hranicu dostalo 41

žiakov.Druhé kolo prebehlo mimo vyučovania.Do tretieho kola postúpilo 24
žiakov.Všetci títo finalisti dostali i pre rodičov pozvánky i pre

seba.8.júna v cukrární Kvartet bola sávnosť.Všetci finalisti dostali od
MKIC knihu a dípolom za účasť na súťaží.Kráľ detských čitateľov 2008

Michal NOSEK dostal okrem knihy aj pekné športové hodinky,ktoré mu za
mesto venoval víceprímátor Ing.Ĺ.žiak.Odmenou bola aj torta,venoval ju
Anton Polák.

Stupavské zámocké slávností.

27.

zámocké slávnost

-29.júna sa v Zámockom parku konali Stupavské zámocké

slávnosti, v piatok od 19.hod. boli otvorené brány Zámockého
parku.Skupiny historického šermu tu ukončili svoj pochod po
Stupave.v chodbe na prízemí otvorili výstavu fotografii z histórie
Stupavského kaštíela.O 20.hod.vystúpila hudobná skupina Družina a
o 21.hod.program ukončila Ohňová show.Po nej sa brány parku
uzavreli.
V sobotu od 10.hod.sa konal po Stupave sprievod skupín historického šermu.Otvorili sa brány a o 12.hod.sa začal hlavný
program:vvstúpeníe skupín historického šermu-10vystúpenie 3
tanečných skupín,koncerty hudobných skupín-4,ukážky zbraní a
táborového života,ukážky bojových taktík,divadelné
predstavenie,kukliarske a žonglérske vystúpenie.Program skončil
Ohňovou show.V nedelu o 12.hod.začal podobný program.O 2

0.hod.bolo ukončenie programu.Sprievodnými akciami celého
podujatia bolí detské hry,remeselnícky jarmok a kušová strelnica.
v piatok bol vstup volný.Vstupenky na sobotu a nedelu v
predpredaji 100 Sk na dva dní na mieste 100/deň,150 Sk na dva
dní.Organizátormi bolo: Mesto Stupava,MKIC v spolupráci so
skupinou historického šermu URSUS.Finančne podporil BSK.
Slávností Dňa zelá.

Deň zelá

12.ročník Dňa zelá sa konal 3.-5.októbra.V piatok pri zvo- lávačke

pozdravili Stupavčanov hostia z Bulharska.Súbor Ba- lkanče z

partnerského mesta Svoge-Sofíjská oblasť.Detí dokázali rozžiariť
tváre okoloidúcich aj napriek studenému a daždivému počasiu.O

dobrú náladu sa pri cukrární postaralo Veterán trio z Borínky.O
16.hod.sa začala štafeta lud- skvch rúk s košíkom v ktorom bola
hlavička kapusty.V&aka stupavskej škole,učítelom a školákom
doputovala až na pódium, kde ju prevzal prezident SR Ivan
Gašparovíč,aby ju uložil na čestné miesto a tak otvoril XII.ročník
Slávností kapustv Deň zelá 2008.Okolo 16,30 za zvukov slávnostných

- 53 fanfár v podaní Veselej muziky viceprimátor mesta Ing.í,.
Žiak privítal pána prezidenta,ktorý sa stretol s poslancami a
zástupcami

mesta.0

slávnostnom

17.hod.sme

otvorení

pána

ho

privítali

prezidenta

na

piesňou

pódiu,po
pozdravil

žftnský spevácky zbor Nevädza.Pán prezident potom navštívil
výstavu

Úroda,zastaví1

nemeckého
dvňových

mestečka

sa

pri

Raesfeld.So

strašidiel

a

stánku
záujmom

pokračoval

našich
si

partnerov

pozrel

pri

z

výstavu

stánku

s

kaktusmi.Nakúpil aj od našich trhovníkov z "madar".
Potom sa hostia presunuli do KD,kde otvorenie slávností
pokračovalo recepciou.

v sobotu od deviatej začal festival My varíme ze zelá,na ktorom
sa zúčastnili tímy zo Stupavy: SČK I,SČK II,Klub slovenských
turístov,ZŠ,zbor Nevädza,skupina Ursus,firma Profí rent,
spoločnosť Tondach Slovensko, folklórna skupina z Makova, OZ

Štvrčan z Plaveckého Štvrtka,hostía z Ivančíc,Svoge,Raesfeldu a
Šoporne.
Na ploche za KD popoludní bol program v štýle country hudby Strunobranie,regionálna prehliadka country skupín.
V nedelu začala slávnostná svätá omša pri kaplnke svätého
Vendelína na Námestí Slovenského povstania,odtial pokračoval
sprievod do kostola.Po svätej omší sa rozlúčili

na spoločnom obede so zahraničnými hosťami.V rámci programu

F1TT Citizen meetíng Stupavu počas slávností navštívili hostia

z Bulharska,Česka,Mačtarska a Nemecka, spolu 150 hostí^ ktorých
sme sa starali štvrí dní.Všetci mali velmi dobrý pocit so
stretnutí s našimi obyvatelmi,úžasným spôsobom sa zapájali do
spoločných podujatí a odchádzali s pocitom,že v Stupave našli
vela priateľov.Počas slávností sa konali štvrí

výstavy,rezbárske sympózium,remeselnícky jarmok s vyše stovkou
remeselníkov,kapustnica sa varila v 15 kotloch,na pódiu
vystúpilo 35 skupín a súborov,program slávností trval 40 hodín.
V súťaží o najťažšiu kapustu*I.miesto-kapusta Krajová,14 kg Jarmila Kalivodová.II.miesto-kapusta Vestrí,13 kg - František
Kovacs.III.miesto-kapusta Krajová,12 kg-Vladímír Lachkovíč.

- 54 Vyhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny Úroda 2008:
Organizátor ZO SZZ 6-19 Stupava,výstavy sa zúčastnilo 79
vystavovateľov s 350 vzorkami.I.miesto - jablko"Cybele"

Ivan Sopúšek.II.miesto - kolekcia ovocia a zeleniny Milan Ondrovič z
Lozorna.III.miesto - kolekcia hrozna Blanka Némethová.Špeciálna cena kolekcia jabĺk Stanislav Nemec. v súťaži o najťažšiu tekvicu
(buču):I.miesto - Go- líáš Marta Maderová - 69 kg.
Osobnosti.

Osobností

"Stupavský žbánkar" Ferdíš Kôstka.

F.Kôstka

Pripomenuli sme si 130.výročie narodenia slávneho rodáka
- umeleckého džbánkara národného umelca Ferdíša Kôstku ( 1878 - 1P51
).Obyvatelia,najmä školská mládež navštevujú múzeum F.Kôstku.V
domčeku,kde žíl a tvoril po celý svoj život zriadilo Ministerstvo
kultúry v roku 1968 Múzeum F.
Kôstku. v

súčasností je zriaďovateľom múzea Malokarpatské múzeum

Pezínok,ktorého zriaďovateľom je Bratislavský sa- mosprávnv kraj.v

posledných rokoch záujem o tvorbu nášho keramíkára rastie.Čaro múzea

čoraz viac obdivujú aj turisti zo zahraničia,najmä zo susedných Čiech
a Rakúska.Lektorka prívítala návštevníkov aj z
Belglícka,Francúzska,USA,či Austrálie.Lektorka múzea A.Suchá sa teší
návšteve detí a pravidelne organizuje v múzeu Tvorivé keramické dielne
pre detí.Focí dobu,v ktorej žil,už odvial čas,zostala nám tu jeho
tvorba a tá je tou najvzácnejšou a nezmazateľnou stopou každého
človeka.

Profesor Vojtech Ondrouch.

Objavil

rímske

Smržícíach,okres

dejiny

V.Ondrouch

Stupavy.Narodil

Prostejov

v

rodine

sa

v

krajčíra

roku
s

1891

11

v

deťmi,

vysokoškolské štúdium začal na teologickej fakulte v Olo-

mouci, neskôr prestúpil na štúdium učiteľstva odbor dejepis,
zemepis

na

Filozofickej

fakulte

Karlovej

univerzity

Prahe.Po skončení štúdia pôsobil na viacerých stredných

v

- 55 školách na Slovensku (Skalica,Bratíslava).V roku 1934 sa hahabílítoval pre odbor staroveké dejiny na Filozofickej fakulte
univerzitv Komenského v Bratísláve,kde v roku 1939 bol wmenovaný za
mimoriadneho profesora starovekých de- iín,v roku 1045 sa stal riadnym
profesorom.Krátko pôsobil ako dekan a prodekan Filozofickej fakulty
UK.V roku 1950 musel z fakultv odísť.V rokoch 1050 - 53 pôsobil v
Slovenskom múzeu v Bratislave.V roku 1953 odišiel pracovať do

novovzníknutého Historického ústavu SAV a pracoval tu do až do roku
1955,keä sa opäť vrátil na Filozofickú fakultu TTK. Tu pôsobil do roku
1959 , kedy odišiel do dôchodku. Zomrel 16.júna 1963 v
Bratísláve.Okrem archeologického vvskumu v Stupave a Borínke
(Pajštúne),previedol výskum v Pusovcíach,Jarovcíach,Čuňove a na
Považí.Patrí medzi významných
historikov,archeológov,numizmatikov.Ťažiskom jeho vvskumu bolo rímske
obdobie našich dejín.Najväčšou mierou sa zaslúžil o nové vedecké

zhodnotenie a propagáciu rímskej stanice v Stupave.Na tejto lokalite
sa prevádzali amatérske vvskumv "archeologické kopania" už koncom 19.
storočia.Prvý odborný výskum previedol až v roku 1925 Anton <^nírs.
výskum,ktorý organizoval Ondrouch 1940-41 bol pre rímsku stanicu v
Stupave prelomový.Jeho zásluhou dostala táto lokalita názov "rímska
stanica" a tak je zavedená v odbornei literatúre podnes.Od roku 198 6
tu prebieha dal š í revíznv prieskum pod vedením Vladimíra Turčana a
Ivana Staníka.Tohto roku bola nová ulica pomenovaná po po profesorovi
Ondrouchoví.Ulica je v blízkostí rímskej stanice.
.Bc . Jaroslav Pavlíček.

J.Pavlíček

Študoval bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracui e
v oblastí podnikovej ekonomíkv.O klasickú a digitálnu fotografiu sa
začal vážnejšie zaujímať približne 4 rokv.Zo svojej publikačnej

činností si najviac cení: autorskú účasť na výstave fotografií v

kaštieli vo Svätom Antone,v rámci celoslovenskej fotografickej súťaže
usporiadanej Pohronskvm OS BBSK,Prezentácia fotografií vydavateľstvom
Perex v dennej tlačí.

Neväniza,

Nevädza

Ženský speváckv zbor Nevädza pod vedením zbormajstra Zden- kv
Nežníkovei

naspieval

historíckv

prvé

cédečko.Pätnásť

vianočných piesní a príhovor potešili a spríjemnili vianočnú
atmosféru a boli darčekom speváckeho zboru k roku 740-teho
výročia prvej písomnej správy o Stupave (12 69—

20D9) .Cédečko vvdalo Občianske združenie Stupavská Nevädza s
podporou MKIC Stupava a finančnou podporou mesta.

30.novembra mala vo farskom kostole mala Slávnostný koncert
"Vianoce

s

Nevädzou".Po

koncerte

si

obyvatelia

kupovali

cédečka,tiež boli i v predpredaji v MsK a KD.
8.

ŠKOLSTVO.
Školstvo

Predškolské zariadenia patria do zriaäovateľskej právomocí
obcí,ide o tzv. oriqinálne kompetencie.V praxi to znamená,že
mesto zo svojho rozpočtu financuje všetky vý- davkv spojené s
prevádzkou a investíciami týchto škôl. v Stupave sú zriadené
štyri predškolské zaríadenía-ma- MŠ terské školv.v objekte MŠ na
Ružovej ulici existovali aj jasle,ktoré sú už dávnou minulosťou.
MŠ na Ružovej ulici - riaditeľka Anna Velčícká.V priestoroch
bývalých jasíel je trieda predškolákov,ktorých bolo
28.

všetkv priestory a miestnosti sú plne využité.93

detí vychováva a o ne sa stará 8 učiteliek.

MŠ na Hviezdoslavovej ulici - riaditeľka Mgr.Eva Hnátayová.
Detí

skapacítou

čisté,nedávno

48

pracujú

vymaľované.Nová

v

dvoch
je

aj

triedach.Priestory
fasáda.Budova

je

sú
za-

teplená,má plástové okná.
MŠ -Ružová ul.prešlo veľkými úpravami,boli zrekonštruova- všetkv
siete a rozvodv,položené nové dlažby,mesto investovalo do
rekonštrukcie toaliet a kúpeľní,vynovená bola aj kuchyňa,v
ktorej varia obedy aj pre MŠ na Hviezdoslavovej ulici.
MŠ - Marcheggska ul.-riaditeľka Anna Gorbárová.V troch triedach
je umiestnených 67 detí.Kapacita MŠ je vyčerpaná.Objekt
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vynovený.Investovalo

pavilónov,v

minulom

roku

sa

do

bola

rozsiahlej

rekonštrukcie

zrekonštruovaná

strecha

dvoch

vrátane

krovu.Všetky okná sú plášťové.

MŠ - J.Krála - riaditeľka Alena Požgayová.V škole sú 4 trie- dv a
88 detí,z toho je 5 dvojročných,ktoré sa rátajú jedno za dve.Má
najmodernejšie priestory.Bolí vymenené okná,vchodové
dvere,termostatické ventily na radiátoroch,bolí položené
podlahové krvtíny.Zariadilí počítačovú triedu,majú 16 počítačov a
nábytok získalí od súkromnej školy len za odvoz.
MŠ spolupracujú a spolupracujú aj so ZŠ v Stupave.Zúčastnili sa
otvorenej hodiny v 1.tr.ZŠ.Navštívili divadelné vystúpenia.
Zúčastňujú sa na privítaní detí do života na MstJ.Vše^'- tky MŠ sa
zúčastňujú na súťažiach:Kreslím,kreslím,malujem.

Tiež Mám básničku na jazýčku,Záhorácky sláviček.Organizova
li

v

ýlety do okolia,školv v prírode,rozlúčku s predškolákmí >

1

a

úspešne sa podíelalí na výstave Dyňové strašidlá a i. Základná
škola kpt.Jána Nálepku.

ZŠ
Zriaďovateľom je Mesto Stupava,riaditeľ Mgr.Ladislav Csillaghy,zástupca pre 2.stupeň PhDr.Bohdana Suchá,pre 1.stupeň

Mgr.Ĺubíca Klasová.Rada školy: predseda Mgr.L.Weiss,pedag.

Mgr.M.Zemanová,Z.Margetínyová,ostatní zamest.J.Kralovíčová,

zástup.rodičov:I.Lohazerová,M.Kamrlová,M.Tarabová,Z.Darášová.

Zástupca zriaďovateľa: E. JačLučlová, B .Vašinová, B. Ondruš .
Počet žiakov školy: 661,počet tried: 29.

Zapísaní žíací:prvácí k 30.6.2008: 83/43 dievčat.

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.: 8 0/41 dievčat.
Počet detí s odloženou šk.dochádzkou: 11/4 dievčatá.

Škol.dochádzku ukončilo na ZŠ k 30.6.2009: 77 žiakov.

Úspešnosť žiakov na príjmacích skúškach na SŠ : Gymn. 8 . roč.
0

,

Gvmn.6.roč.5,Gvm.4.roč.15,SOŠ

48,SOU

6,OU

4.Spolu

78.Prijatí : 2 = 40%,15 = 100%,48 = 100%,6 = 100%,4 = 100%,75
= 88%. Prospeli všetci okrem:l v 6.A,1 v 6.B,2 v 7.A, 4 v
7 C 1 v 8 A 1 v 8 B

4 v 8 C

Dochádzka žiakov:zaujímavosťou

- 58 Výsledky externých meraní: Monitor SJL 74 žiakov = 5 8,4%
Percentil 43,4. Monitor MAT 74 žiakov,úspešnosť 55,8%

Percentil 63,8. Štruktúra tried: nultého ročníka 1 trieda,

9 žiakov.Prvého ročníka 4 triedy 7 8 žiakov.Bežných tried 24
počet

žiakov

574

počet

individ.integrovaných

18.Spolu

tried:29,žiakov: 661,ind.integrovaných:18.
Zamestnanci: počet pedag.pracovníkov 50,nepedagogických
18.

Na zní žený'-fcracovný úväzok 2 pedag. pracovníci . Počet

učiteľov 42,z toho 1 nekvalífíkovaný.Počet vychovávateľov 8
kvalifikovaných.
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád:
Zúbkové pramene: 52 žiakov,obvod.kolo: 8,okresné:!
Prečo mám rád slovenčinu: 72 žiakov,okr.kolo: 5
Európa v škole: 88,okres.kolo:4
Cigaretu? čiakujem, : 132 žiakov, okres . kolo: 7
Príroda je život pre každého: 130 žiakov, obvod.kolo:7
Pvtagoríáda:173 žiakov,obvod.kolo:19,okres.kolo:16
Klokan: 90 žiakov,národné kolo: 36
Baltik: 60 žiakov,kraj.kolo: 4,národné kolo: 3
Fvzik.olympiáda: 5, okres.kolo: 3
Biolog.olympiáda: 2,okres.kolo: 2
CHemícká olvmpíáda: 2,okres.kolo: 2
Olympiáda Aj: 34 žiakov,okres.kolo: 2,krajské kolo:l
Olympiáda Nj: 17 žiakov,okres.kolo: 2 Slávik Slovenska:
3 6,obvod.kolo: 2,krajské: 2 Vvpaľovanie nikdv nerob: 3
8 žiakov,obvod.kolo: 5 Drogy nikdv nie: 36,obvod.kolo:
4,kraj.kolo: 4 Veľkv futbal chl.:
20,obvod.kolo:14,Kraj.kolo: 14 Malý futbal chl.:
15,obvod.kolo: 10,kraj.kolo: 10 Malý futbal st.chl.:
18,obvod.kolo:10,kraj.kolo: 10 Malý futbal
diev.:12,okres.kolo: 8 Basketbal: 15 chl.,obvod.a
okres.kolo:10 Futbal ml.ž.o pohár Bajana: 2 0,okres.a
kraj.kolo: 12 Atletika st.díev.: 14,okres.kolo: 10
Atletika st.chl.: 15,okres.kolo: 10.
Mladí záchranári CO: 5,okres.kolo: 4 Ľahšie to
ide DM -drogérie: 16,národ.kolo: 12

Jednou z hlavných aktivít školy sú športové akuie,dominuje florbal.

- 59 Tradíciou sa stal í medzinárodný florbalový turnaj Stupava
Cup,ktorv je v súčasností najväčším florbalovým turnajom na

Slovensku.Pri príležitostí mestských slávností Dňa zelá sa škola
podíelala na štafete ako i účasťou v súťaží výrobkov z tekvíc.Na
prezentáciu školy na verejností škola využíva možnosť

zvídítelnenía v Podpajštúnskych zvestiach. Projekty,do ktorých je
škola zapojená:Dlhodobé:Medzíná- rodný projekt Comeníus - školské
partnerstvo za účastí škôl zo Španielska,Talínska,Francúzska a
ČR.Krátkodobé: Naučme sa viac - zameraný na výučbu VT pre

pedagógov, v šk.r.2008/9 bolí školou vypracované projekty:
Revíta- lízácía školského stravovania,ktorý je v štádiu realizácie .Revítalízácía školských knižníc,zriadená centrálne školská
knižnica.
Špeciálna základná škola ulica Záhumenská Stupava - ría- ŠZŠ
dítelka Eva Mrázová.Pod riaditeľstvo v Stupave patria žiaci aj v Zohore. ŠZŠ má 36

žiakov,päť tried a sesť učiteliek ( 4+2 ).Pracujú podlá
svojich učebných osnov.

9. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA.

Turistika.

Šport
Turistika

Dňa 9.februára sa v MKIC v Stupave stretli stupavskí turisti na

výročnej členskej schôdzí.Hodnotílí rok 2007 a pripravovali plán
turistických akcií na rok 2008.Počet turistov sa rozšíríl o

dalších 8 nových členov,čím stúpol počet organizovaných turistov v
KST Stupava na 67.Turístícký oddiel uskutočňuje po celý rok
jednodňové akcie po Malých Karpatoch a viacdňové akcie na

Slovensku a v Čechách.Svoje stretnutie ukončili prezentáciou
fotografií z turistických akcií 2007.
KST Tatran Stupava z poverenia regionálnej rady KST M. Karpaty
pripravilo zahájenie turistickej sezóny 2008. Stretnutie sa
uskutočnilo v prostredí Malých Karpát na Košarísku za Borínkou dňa
22 .marca. Stretnutia sa zúča^- stnílo asi 110 turistov regiónu
M.Karpaty.Novú turistickú sezónu otvoril predseda regiónu
M.Pavlovíč.Skutočným zážitkom bolo pálenie Moreny - folklórne vys-

túpenie . Rozlúčku so zimou a vítaníe jarí predviedli najmenšie
turistické ratolestí,ktoré viedli M.Kývalo- vá a

Bernátová.Vystúpenie bolo dojímavé.Stretnutie sa ukončilo výmenou
skúseností a rozprávaním zážitkov pri táboráku.Na budúce mesiace
pripravujú: splavovať Malý Dunaj,vvstúpíť do Krušných

hôr,absolvovať Lozomský okruh ,cyklotúru-Záhoríe popri Morave a
iné.
Stolný tenis.

Stolný tenis

Tohtoročný turnaj sa uskutočnil 22.marca v telocviční ZŠ

Stupava.Bol to Veľkonočný turnaj,ktorý sa dostáva viac a viac do
povedomia ľudí.Hráči prišli z rakúskeho Rebensburgu a
Angernu,Banskéj Bystrice,Veľkých Ulían, Plaveckého

Štvrtka,Bratislavy,Lozorna a nechýbali ani Stupavčanía,najmä
potešili mladí záujmom í počtom.Turnaja sa zúčastnilo 42

hráčov,ktorí bolí rozdelení do troch kategórií.Do 16.rokov sa
zúčastnilo 14 hráčov.

- 61 V kategórií do 50 rokov sa zúčastnilo 23 hráčov,ktorí bolí rozdelení

do štyroch skupín.V kategórii nad 50 rokov hralo 5 účastníkov a hrali
každý s každým.Tento turnaj zorganizovali : ríadítel ZŠ
Mgr.L.Csíllaghy,učítel P.Oremus,R.Neradovič s podporou mesta.
V sobotu 12.apríla sa konal Medzinárodný mládežnícky turnaj v
stolnom tenise vo Velkých tJlanoch. Stretli sa tu hráči zo
Slovenska,Česka,Rakúska a Madarska.Stupavu reprezentovali:

Jozef Kahánek ml.,Matúš Ragas a Krístíán Fíšer.III.miesto získal
M.Ragas.
26.apríla sa konal turnaj v Angerne.Zúčastnili sa ho Jozef
Kahánek a Krístíán Fíšer.Naši hráči zo skupín nepostúpili, ale
získalí skúseností.
25.júna,na záver školského roka Stolnotenisový klub PST - Stupava v
spolupráci so ZŠ Stupava zorganizoval pre žiakov 10-12 ročných
turnaj.Organizačný tím tvorili:P.Oremus,J.Kahánek st. a
J.Erdelský.Turňaj a sa zúčstnílo 12 hráčov.
I.

a II.miesto získalí Belzár Michal a Ragas Matúš,III.a IV. Blecha

Andrej a Fíšer Krístíán.
6.

decembra sa konal samostatný stolnotenisový turnaj

žiakov v Stupave.Turňaj a sa zúčastnilo 52 štartujúcich 2o Stupavy,

Lozorna,Moravského

Jána,Pezínka,Velkých

01an,Galanty

a

Angernu.Hralo sa v troch vekových kategóríach.Nakoľko sa turnaj
hral

na

Mikuláša,všetci

štartujúci

dostali

mikulášsky

balíček.Turňaj mal vysokú športovú úroveň.
Hádzaná.

Hádzaná

Plavmíníhandball -úspešný turnaj,dobrá reklama.Nový medzinárodný
turnaj na Záhorí odštartoval úspešne prvý ročník pod názvom
Plavmíníhandball,hraj hádzanú s heslom:"Bav sa hrou".Hádzanárskv klub
HC TATRAN STUPAVA v spolupráci so ZŠ Stupava usporiadal medzinárodný
turnaj v dvoch kategóriách pre ročníky narodenia 1997-1998 a
1999^2000.
Skupina A: HK Kúpele Bojnice,SK Velká Bystrice,ZŠ Tatranček

Lozorno,TJ Sokol Nové Veselí,ZŠ Tatranček Stupava,HK Piccard Senec,TJ
Slovan Modra,Tatran Litovel,TJ Sokol Nové Veselí B, HC Dukla Praha.
Skupina B: ZŠ Tatranček Stupava A,SK Velká Bystrice,ZŠ Tatranček

Stupava B,TJ Slovan Modra,ZŠ Tatranček C,HK Kúpele Bojníce,Tatran
Lítovel.

- 62 Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým.Obsadenie na turnaji
bolo velmi silné ,včlaka s úzkym kontaktom Stupavy HC a HC Nové
Veselí.Zaujímavý bol i klub HC Dukla Praha.Hádzaná Nové Veselí sa
stali aktuálnymi majstrami ČR v kategórii mladší žiaci.ZŠ Stupava
poskytla hracie plochy po tri dní, stravu a vvužitíe celého
areálu.Po obede prihlásené družstvá na Reach míníhandball =
míníhádzaná v piesku.Táto hra ich uchvátila,detí bolo ťažko dostať
na večeru.V sobotu po hrách sa večer konala exhibícia ALL STAR
GAME,kde hrali najlepšie detí v dvoch kategóríach po sebe.Do
telocvične sa natlačilo približne 100 ludí,čo bol pre detí

neuverítel- nv zážitok.Hlasná hudba a dobrá stmosféra deťom
pripravila hádzanárske prostredie,aby najlepšie detí ukázali svoj
talent naplno proti hajlepším.V nedelu sa odohrávali súboje Play
off.víťaz turnaja SK Velká Bystŕíve v oboch kategóriách .
Tento turnaj ukázal Stupave akým smerom sa uberá moderná
hádzaná a čo treba ešte zlepšiť.Na turnaji z klubu HC Tatran
Stupava štartovalo 45 míníhádzanárov.
Na turnaji bola pani učítelka Anastázia Lachkovičová,bývalá
reprezentantka,ktorá sa rada vyjadrila organizátorom turnaja;
"Záhorie začalo prvé hrať hádzanú o siedmich hráčoch.Výborné
zápasy hrali už roku 1949 Zohor,Suchohrad,Stupava, Bratislava
TKNB,Vysoké školy a Kovo Petržalka.Až neskôr sa pridala
Šala,Trenčín a iné.Preto som sa v duchu tešila, že terajší
tréneri vedú velmi dobre tréningy.Vedú ich odborne a každý
tréning majú dobre pripravený.Videla som ich prácu s deťmi,ktoré
sa na tréningu tešia." Na záver na povzbudenie a za odvedenú
prácu na tréningoch dostali žiaci 1-2-3-4 triedy medaile.A velké
medaile za prácu:vychovať nové talenty pre hádzanú,vytvárať u

detí vžťah k športu na školách si zaslúžia:Rudko Draškovíč,Roman
Vígh,Branís- lav Kríštofíč a Michal Daňo.Títo sa rozhodli ešte
úspešnejšie v budúcnosti pracovať.

Nový školský projekt TATRANČEK míníhádzaná odštartoval začiatkom
októbra a úspešne napreduj e.Pracújú s 51 deťmi v

- 63 ročníkoch 2. až 4. ZŠ v Stupave a Lozorne.Detí trénujú 2x do

týždňa.Pre velký záujem sa vytvorila vlastná Míníhandball školská

liga,ktorú hrajú raz do mesiaca v sobotu v telocvični ZŠ Lozprno.Túto
súťaž organíuzje hádzanársky klub HC Tatran Stupava,ktorý mal v
minulostí vynikajúcu prácu s mládežou pod vedením Pšenka a
Jančára.Detí z Tatrančeka štartujú tiež na majstrovstvách
míníhádzanej BKZHá,ktorú riadi Bratislavský zväz hádzanej.V blízkej
budúcností chcú vytvoriť na troch školách prvý a nultý ročník
žiakov.Cíe- lom je vychovať z detí talenty a pracovať s nimi

intenzívnej šíe podlá najnovšej trénerskej metodiky,ktorá má úspech
aj v zahraničí.Pre lepšiu prácu s deťmi oficiálne podpísal Tatranček
v marci družbu s klubom Házená Nové Veselí,najlepším v ČR.Dohoda

zahŕňala spoločný miníhádzanársky kemp detí v auguste.Po 5-tích dňoch
sa detí vymenili.Na záver bol velký medzinárodný turnaj.
HC Tatran Stupava pre propagáciu mesta Stupava a hádzanej v
našej

oblastí

"Karpatía

Cup"

hostil
za

medzinárodný

účastí

hádzanársky

družstiev

turnaj
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Lí

žien

tvy

-

Bieloruska,Srbska a Slovenska.16.-19.októbra sa konal Slovakia
Cup

2008

-Medzinárodný

turnaj

zúčastnílí:Slovensko,Česko,

v

hádzanej

Litva,Madarsko,Rumunsko

Portugalsko.I.míesto-Portugalsko,2.-Česko
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Tatrančekovcí -chlapci a dievčatá v dresoch.Detí zo stretnutia s

majsterkami malí velkú radosť a besedovali s nimi.
Florbalístí.

Florbalístí

Dňa 14.júna sa prvýkrát uskutočnil Slovenský pohár vo flor- bale do
deväť rokov.Súťaž sa konala v priestoroch SOU energ. v Záhorskej

Bvstrící.Jedným z účastníkov bolo í družstvo najmenších florbalístov z
Florbalového klubu Bogdau Stupava - SRŠNE pod vedením M.Polakovíčovej
a E.Slezákovej.

- 64 Bojovali presne ako sršne,lebo práve tu bolo vidieť ich húževnatosť a

odhodlanie vybojovať si svoje miesto.Za aktívnej podporv fanúšikov - z

radov rodičov sa podaril našim deťom veľmi pekný výsledok.Naši chlapci

boli vo veľmi dobrej pohode, najmä majstri v úspešných strelách na bránu
Martin BaCI,

novíč a Mtej Belzár.Kolektívna hra je o vzájomnej spolupráci a
tak všetkým blahoželáme.Výsledky:I.miesto:ŠK JUVENTA Žilina , II
.miesto

:

Boqdau

Stupava-SRŠNE,III.miesto:ŠK

GAMA

KOŠICE,

IV.míesto:ŠK SEAHORSES,V.miesto:ŠK HARGAŠOVA Záhoská Bystrica.
Vvnikajúcí florbal korunovaný II.miestom na medzinárodnom
florbalovom turnaji mládeže FOXCONN KUPA,ktorý sa každoročne koná
na prelome apríla a mája počas dní mesta Komárom v Madarsku.Zo
Slovenska Sokol Gajary a stupavský Bogdau.Svoj výkon osobitne
okorenil M.Kubovič-získal cenu pre hráča ALL STAR tímu turnaja.
MTB Maratón.
19.

MTB Maratón

júla sa konal Stupavský MTB Maratón.Organizovalo ho občianske

združenie Maratón.V Stupave Námestie svätej Trojice bolo mimoriadne
vyzdobené,ponúkalo letáky,brožúrky o podujatí . Ponúkalo sa bohaté
občerstvenie.Boli dve trasy pre pretekárov : Krátka - 49 km/1110 m
prevýšenie (jeden okruh).Dlhá- 90 km/2070 m prevýšenie (dva
okruhy).Súťažílo sa v kategóriách: Juniori krátka trať-do 18,rokov,muži
krátka trať-do 39, muži krátka trať-do 49,muži krátka trať od 50

rokov.Ženy ma- do 40 a od*40 rokov.Muži dlhú trať mali do 40 a od 40
rokov.
OZ pripravilo aj tombolu.1.cena v tombole bol bicykel GIANT.
Dva dní pred pretekám! pršalo.Cyklisti mali ťažkú trať,bolí aj pády a
mnohí prišli do cieľa zablatení.

POČASIE.
Počasie

10.

Nový rok 2008 sme privítali spokojne.Na uliciach bolo tichúč- ko-l^C.V
nocí - 4^miestami bolí snehové prehánky.Nad strednou Európou sa
rozpadávalo zvlnené studené frontové pole.
10.

januára bola veľká oblačnosť,zamračené,hmlisto,ojedínele

slabé zrážky a 14. teplomer ukazoval - 7°C.Január mal nes-

- 65 tále počasie.Vo februári do 5.bolo okolo -5! 11.bolo ráno '•

hmlísto,cez deň slnečno - 7“.Posledný februárový týždeň bol pod
mrakom,občas pršalo.Náhle oteplenie a rýchly odchod zímv

sprevádzala víchrica,ktorú poeticky nazvali EMMA. Cez víkend a
najmä v sobotu 1.marca sa prehnala Európou a zasiahla aj naše
územie.Vybúrila sa na Záhorí.V Malackách víchor zasiahol Zámocký
park v okolí Pálfiho kaštieľa. Povvvracal stáročné stromy a

miestami poškodil aj rekonštruované murované oplotenie.Za obeť

padlo okolo 100 stromov.Ich historická a spoločenská cena bola
aj na 10 míl.korún.Vietor postŕhal aj škridly aj zo strechy
paláca. Bolo poškodené elektrické vedenie.
víchríca Emma do Stupavy dorazila akoby uspokojená so svojím
dielom skazy a našťastie sa jej vyčíňaníe obišlo len vyvrátením
niekoľkých stromov v Obore,odtrhnutou strechou na bytovom dome

na Vajánskeho ulici a odtrhnutím niekoľkých satelitov.Opäť sí to
odniesla strecha kostola,strhla niekoľko desiatok škrídlíc zo

strany od parku.Horšie to bolo s výpadom prúdu.Ten trápil firmy
í domácností.S tým naším víťazstvom nad prírodou to nie je už
také isté a stopercentné.5.marca o 11,30 začalo polhodinu
snežiť.8.11.

marca sa vyjasnilo,pekne,slnečno.Až 17. do 23. bolo

zima,chladno,daždivo.Pred Veľkou nocou í cez ňu bolo

chladno,pršalo,ani šíbácí nechodili šibať.25.III.prúdi k nám
zima,sú mrazíky,-6°C.V marci hovoria,že v marci gazda stromv
obrezuje,ale kožuch ešte nezhadzuje,
l.

a 3.apríla pekné jarné počasie,okolo obeda vyskočilo aj

slniečko.3.apríla bolo 13?C.Naozaj už prišla jar.Uložili sme
si zimné odevy a 10.bolo 20°,11.apríl bol najteplejší
deň,25°C.19.výdatne pršalo.20.bolo pekne,slnečno,od rána

20,21°,21.pekne od rána,večer silný dážS.27.4. hlásali v

TV,že leto otvára svoje brány,22°C.Začiatok mája bol teplý

(20-23*).19.až 21.pršal veľmi potrebný dážčl. 27 .-28 . zase

bolo veľmi teplo až 32 °C. Začiatok júna bol veľmi teplý-26°a
6.-8.výdatne napršalo.Na Medarda 8.júna pršalo ráno.DO
24.júna bolí tropické teploty:32- 34°,sucho,nepršalo.25.až
26.bola silná búrka,smršť,pa-

- 66 dal ladovec.Pršalo dva dní a 28.bolo pekne - 31Č.1.-8.júla bolo

pekne,slnečno,časté búrky - 30°-,rastie burina.Júl bol chladný a
daždivý.17.7.cez Európu postupoval studený front. Bola velká
oblačnosť., prechodný dážä - 26°C.27.- 1. augusta 30°.1.augusta
bolo zatmenie slnka.Mesiac sa na níekolko minút dostal medzí Zem
a Slnko,čím spôsobil jeho zatmenie.V našich končinách sme ho
mohli pozorovať iba čiastočne.Úplné Zatmenie slnka^ší užili

Severania,Rusi a Äzíjcí.čiastočné zatmenie zachytilo celú Európu
a Áziu,dokonca aj niektoré oblastí Afriky.Mesačný tieň na zemí
prekonal vzdialenosť

10 200 km.čiastočné zatmenie Slnka bolo možné vodíeť okolo
poludnia.Najväčšie bolo v Rusku.

Do 15.augusta bolo teplo.Každý deň spŕchlo.15.augusta bola
búrka,blískaníe,bili hromy a o pol 12.v nocí do 1.hod.padal
ladovec.Potom prišlo obdobie pekných dní.Rána bolí chladnejšie,
ale cez deň 28 - 30°C.I september bol pekný:rána chladnejšie,cez
deň až 30-32°. V nocí zo 7.na°8.pršalo.Bol to dobrý a velmi

čakaný dážčí.Od 15. septembra každý deň výdatne pršalo.Ochladílo

sa na 9°,ludía si v domácnostiach začali príkurovať.21.septembra
len spŕchlo,bolo 12°.Orechy na stromoch začali černieť,chceli
slnko,hrozno u nás bolo tiež zlé. Koniec septembra bol
slnečný.Raňajšíe hmly boli dobré pre hubárov,pre šoférov

nebezpečné.Pomaly sa končilo Babie leto. Prvé novembrové dní bolí
prijemné,bolo tíchúčko 15-19Č.22. začal padať prvý sneh-do 2

cm,4°a sneh sa roztopil.24.- 27. bolo pod mrakom,občas vyskočilo
slnko.Kvitli ešte:nechtík, aksamíetníce(smradlavky),dívozel.Celý
december bol pod mrakom, 5-7 ° , silný vietor,sneh sa topí.Na
Štedrý deň bolo príjemne, padol poprašok snehu.Posledné dní

decembra bolí chladné , tichučké .Mrzlo a slnko sa predieralo cez
mraky,teplomer ukazoval -3 až -8.
11. INÉ ZÁZNAMY:

Rozlúčka s primátorom mesta Stupava.
Po krátkej a ťažkej chorobe 26.apríla zomrel Ing.Ján Beleš.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 30.apríla vo farskom
kostole.

- 67 Za mesto Stupava a poslancov MsZ Stupava sa s primátorom rozlúčil
viceprimátor Ing.Ĺ.Žiak.Rozlúčkový príhovor v plnom znení. Vážená
smútiaca rodina,vážení smútiaci hostia.
V mozaike okamihov,z ktorých sa skladá ludský život,majú svoje
miesto zvítanía,úsmevy šťastia,ale aj ťažké chvíle rozlúčok. Napriek
tomu,že sme ľudia reálni,poznájúcí prísnu logiku života,vždy nás
prekvapí a zraní skutočnosť,ked človek navždy odišiel z tohto

sveta.Odišiel a zanechal tu svojich blízkych, zanechal všetko,čo
miloval.
Ťažko hľadať slová útechy na bolesť,ktorá prudko zasiahla nielen
srdcia Vás najblížších,ale aj nás ostatných,ktorí sme sa prišli
rozlúčiť so zosnulým Ing.Jánom Belešom,primátorom mesta

Stupava.Nechce sa nám veriť,že človek,ktorý ešte pred nedávnom sršal
elánom,mal dalekosíahle plány,už nie je medzí nami.Smrť je vždy
krutá,je však o to bolestivejšía,ak zoberieme milovanú bytosť v
plnom rozkvete životných síl.Človek s ľútosťou príjíma

skutočnosť,napriek tomu,že veda pokročila daleko,že ľudstvo sí
podmaňuje vesmír,zákerné choroby doteraz sí bez rozdielu

veku,chladno vyberajú daň v podobe života našich blízkvch.Vieme,že
najviac sa táto smutná udalosť dotýka vás,vážená smútiaca

rodina,dovoľte mi preto,aby som Vám v mene MsZ,MsR,zamestnancov
mesta a jeho organizácii a tiež v mene svojom prejavil tú najhlbšiu
a najúprimnejšiu sústrasť.Prí- líš skoro bola pretrhnutá niť jeho
života.Mal ešte velké plány, ktoré však už nestihol úplne
zrealizovať.Dielo,ktoré po sebe zanechal je hmatateľné tu u nás v
Stupave.Presviedčame sa o tom denne.Stačí sa pozrieť na vynovené
Námestie sv.Trojice, Hlavnú ulicu,ktorých konečnú vynovenú
podobu,žíaľ už na vlastné očí neuvídí.

Ing.Ján Beleš bol od mladostí človek veľmi húževnatý,pracovitý,
ale bol najmä vynikajúci organizátor.Tieto vlastností získal v
mladostí vdaka aktívnemu

športovaniu

v

TJ

Tatran

Stupava,

v

ktorej v neskoršom období zastával funkciu predsedu.Nevenoval sa
len športu,ale živo sa zaujímal aj o verejný život. Pôsobil ako
poslanec

obecného,neskôr

mestského

zastupiteľstva

v

Stupave.Svoje odborné ekonomické vedomostí zúročil vo funkcií

predsedu finančnej komisie vo viacerých funkčných obdobiach. Vo
voľbách v roku 2 002 bol občanmi mesta zvolený za

- 68 primátora Stupavy.Miloval Stupavu,v ktorej prežil svoj plodný
život.Preto jej zveľadovanie bolo jeho prvoradým záujmom. So
svojimi spolupracovníkmi vypracoval viaceré úspešné projekty
realizované s pomocou prostriedkov z Európskych fondov,ako
napr.obnova KD,vybudovanie infraštruktú- ry pre rekreačnú zónu v
Stupave,revitalizácia centrálnych verejných
priestorov,pozostávajúca zo strednej časti-námes- tie a Hlavná

ulica a časti Sever,budovanie cyklotrasy Stupava - rieka

Morava.Vytváral predpoklady pre uskutočnenie jeho veľkého ciela
- dobudovania kanalizačnej siete pre ' ’ celé mesto.S jeho

podporou mohli vždy rátať pokračovatelia v miestnvch tradíciách

(Deň zelá),členovia dobrovoľných spolkov a organizácií.Vždy sa s
radosťou zúčastňoval spoločenského života v meste.Vela občanov
si ho pamätá a pripomína zo stretnutí osobných alebo
oficiálnych,pri takých príležitostiach ako sú uvítania detí do
života,sobáše, stretnutia s jubílantamí,dôchodcami,rád prijímal
úspešných žiakov,športovcov,reprezentantov mesta.Hoci veľký
lokálpatriot,neuzatváral sa len do hraníc svojho mesta.
Spolupracoval nielen s okolitými obcami a ich predstaviteľmi,
ale spolupráca presiahla hranice.Mesto má aj prostredníctvom
jeho úsilia výborné kontakty v susednej ČR a Rakúsku.

Ako bol pán primátor náročný na svojich spolupracovníkov,

tak bol náročný i na seba.Pracoval vytrvalo a húževnato.Ani v
čase,ked vedel,že je vážne chorý,sa nevzdával a

pracoval,pokiaľ mu to fvzické sily dovoľovali.Bol optimista a
veril,že sa mu podarí zvíťaziť nad chorobou a opäť sa bude

môcť vrátiť do práce.Žiaľ nebolo mu to dopriate a tak nemohol

dokončiť realizáciu svojho sna o krajšej Stupave. Napriek tomu
sme mu vdační za to,vykonal toho nie málo.

Opäť sa uzavrela kapitola ľudského života.Dotlklo srdce
jedného z nás,ostáva prázdne miesto pri rodinnom stole, v
pracovni,zostanú spomienky a vykonané dielo.Kolobeh života
nedokážeme zastaviť.Jeden z nás odíde,ale jeho miesto zaplní
nová ľudská bytosť.Aj v rodine pána primá-

- 69 tora sa v pre nich ťažkých dňoch narodili chlapec a diev-

čatko.Oni budú potechou,ktorá pomôže zmierniť, žial a bolesť. Na
záver si dovolím vysloviť najbližším príbuzným slová spoluúčasti
na bolestí,ktorú prežívame spoločne:existuje nádej, odôvodnená
nádej,ktorá je taká silná,že nám umožňuje čeliť

prítomností,prítomností,ktorá je aj ťažkou skutočnosťou a možno
ju s tou nádejou príjímať a žiť - je tu odôvodnená nádej,že Váš
drahý manžel a otec sa vrátil domov - k Otcovi. Vcíaka za
všetko,pán primátor,odpočívajte v pokoji.

S pánom primátorom sa velmi dôstojne rozlúčil í vdp.

F.Míkula.Vyjadrí1 príbuzným hlbokú sústrasť v svojom mene a í
celého cirkevného spoločenstva v Stupave.

Z kostola zosnulého primátora vyprevádzali poslanci,ktorí išli pri jeho truhle.Od kostola išiel pohrebný sprievod
na nový cintorín,kde ho na čestné miesto pochovali. Tak odišiel
od nás jeden,ešte mladý život....
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ZÄVER KRONIKY.
Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky.
Pri písaní konceptu kroniky som použila:
- Uznesenia a správy Mestského zastupítelatva
- Časopisy a denná tlač
- Podpajštúnske zvestí
- Malacko - regionálne noviny
- Račíanský mesačník,č.4.2008
- Vlastné poznámky.

Záver

