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- 1 Úvod

1.ÚVOD.
Opäť.

začínam

písať

listy

Kroniky

mesta

Stupava.

Oslávili sme už začiatok roka 2006.Dávali sme si predsavzatia ,želali sme si tak potrebné zdravie.Koniec roka
2005

sme

oslávili

podujatiach

-

v

rodinách

alebo

Silvestri.Ohňostroj

pri

spoločenských

e,petardy,streľby

ohlasovali v uliciach Stupavy začiatok roku 2006.

A nielen to.V našom farskom kostole o 24.hod.vdp.de- kan
Felix Mikula požehnával naše mesto.Vyniesol sviatosť
Oltárnu pred kostol a spolu s mnohými veriacimi Sakoval
Bohu za uplynulý rok a ten rodiaci 2006 požehnával .
Prosil o pomoc a požehnal Mesto Stupavu.
A čo nám ten rok 2006 priniesol? Veľaí Priniesol

úsilie vylepšovať si medziľudské vzťahy a pokračovať v
úsilí urobiť: naše mesto velmi pekným mestom,nezabúda

júcim na občanov Mástu,ktorých trápi kanalizácia - jej

budovanie.Veľa ťažkých úloh priniesol rok 2006,cez ich
splnenie sme krajším mestom.Na záver roka sa konali
voľby.Bilancovalo sa a dosť otvorene a do MsZ sa
postavili zodpovední ľudia

- poslanci.S nimi,s primátorom,so všetkými ludmi Stupavy
chceme urobil: vela.A až budeme hodnotiť tento nastupujúci
rok,verím,že budeme mať o čom hovoriť, čo sa v našej
Stupave k dobru,kráse,pýche a hlavne k spokojnosti
urobilo.Projekty zviditeľnili Stupavu, ktorá sa stala
jedným z dôležitých centier cezhra- ničnej

spolupráce.Udomácnili sa pevné základy,na ktoré sa dá
stavať - dôvera,partnerstvo,výsledky,efektívnosť a
kredit.Na úpätí Malých Karpát smerom k rieke Morave leží
naša Stupava,záhorácke mestečko s bohatou

minulosťou.Úrodná pôda rok čo rok prináša bohatú úrodu

kapusty.Táto sa kvasí a svojou jedinečnou chuťou chváli
dobré meno Stupavy.Stupava má svoje čaro.

- 2 2.VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Verejno-spol.
život

Činnosť mestského zastupiteľstva / MsZ /.

MsZ

MsZ sa zišlo:
Dňa 17.j anuára
Schválilo zámenu pozemkov takto:Zamieňajúci I.-

Mesto Stupava,ako vlastník pozemku p.č.2553 o celkovej výmere cca 4777 m2,zamieňa tento pozemok,za-

mieňajúci II.-LMM ako vlastník pozemku p.č.1827/12
o celkovej výmere 2079 m2 a pozemku p.č.1827/30 o

celkovej výmere 2344 m2.Zamieňajúci si navzájom nič
nedoplácajú.
Dňa 26.januára
MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení prijatých
MsZ Stupava s termínom plnenia december 20 05,január
2006.Správu o vykonaní následnej finančnej kontroly
v príspevkovej organizácii MsKS Stupava.Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2005.

Správu o činnosti MsP Stupava za december 2005 s pripomienkami .
Schválilo:Odmenu primátorovi mesta za IV.štvrťrok
2005

vo výške 50% a hlavnej kontrolórke vo výške 30%. •

Dodatok č.l k Zriaäovacej listine príspevkovej organizácie MsKS Stupava.Kúpy a odpredaje pozemkov.Realizáciu
projektu "Regenerácia centrálneho verejného priestranstva
Mesta Stupava - II.etapa" podlá spracovanej projektovej
dokumentácie.Spolufinancovanie projektu "Regenerácia
centrálneho verejného priestranstva Mesta Stupava
II.etapa" vo výške 5% oprávnených nákladov.Realizáciu
projektu "Výstavba technickej in- fraštruktúry v
rekreačnej zóne Mesta Stupava" podlá spracovanej
dokumentácie.Spolufinancovanie projektu "Výstavba
technickej infraštruktúry v rekreačnej zóne Mesta Stupava
vo výške 5% oprávnených nákladov.
Uložilo

prednostovi

nebytových
ulici 90.

úradu

priestorov

pripraviť

bývalej

návrh

vývarovne

na

využitia
Hlavnej

- 3 Dňa 23.februára
MsZ vzalo na vedomie Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Správu

z

bavovania
činnosti
hodín

v

kontroly
sťažností

MsP

za

prijímania,evidencie,prešetrovania,vya

január

petícií

reštauračných

Schválilo:Úpravy

za

II.polrok

2006.Materiál

rozpočtu

"prehlad

zariadeniach
Mesta

2005.Správu

v

Stupava

zatváracích

meste
po

Stupava.

zapracovaní

organizačných,cenových a metodických zmien k 1.marcu

2006 podlá predloženého návrhu.Úpravy rozpočtu príspevkovej
organizácie VaK Stupava po zapracovaní novej ceny stočného

schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví k 1.marcu
2006 podlá predloženého návrhu.Organizačný poriadok
Mestského úradu Stupava s pripomienkami.
V dokumente "Územný plán mesta Stupava - návrh,október
2 005" v časti "súhrn a vyhodnotenie prerokovania - návrh 2
0.02 2 006" pripomienky budú riešené vypracovaním
urbanistickej štúdie,ktoréj zadanie schváli mesto.Prenájom
nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na
Zdravotníckej ulici 952/1 v Stupave,o celko- vej výmere
196,50 m2,Mgr.Terézii Mičkovej,bytom Stupava, Bezručova 23 a
cenu 900 Sk/m2/rok.
Odporučilo primátorovi mesta vykonať opatrenia na zamedzenie opakovaných nedostatkov v evidencii a vybavovaní
sťažností v podmienkach samosprávy mesta Stupava.
Uložilo:Prednostovi
celárie
právneho

úradu

zabezpečiť

BKF.,v.o.s.Bratislava
dokumentu

za

u

právnickej

vypracovanie

účelom

riešenia

kan-

relevantného
vysporiadania

majetkovej účasti mesta na podnikaní v akciovej spoloč-

nosti Polygón Stupava - prinavrátenia vloženého majetku.
Prednostovi

úradu

aktualizovať

"Pracovný

poriadok"

v

zmysle úplného znenia zákona číslo 552/2003 Z.z.o výkone

práce vo verejnom záujme.Hlavnému kontrolórovi vypracovať
"Štatút hlavného kontrolóra mesta Stupava".
Dňa 10.marca
MsZ vzalo na vedomie:Poslanecký návrh budovania kanalizácie z 24.02.2006.

o

- 4 MsZ schválilo poslanecký návrh budovania kanalizácie v
roku 2006 z 13.02.2006.Kanalizácia Mást:vetva El - 150
m,vetva

E2

stanica,domové

-

550

prípojky.Kanalizácia

Lipová, Cementárenská,

potrubie,čerpacia

m,výtlačné

vetva

F

-

ul.

Továrenská ,Keltská .-vetva F-

ul.Lipová - 150 m,vetva F6 - ul.Cementárenská - 200
m,Továrenská - 200 m,Keltská - 250 m,Krížna - 200 m,
časť Agátová - 100 m.

Uložilo prednostovi úradu zapracovať do návrhu zmien

rozpočtu mesta na rok 2006 poslanecký návrh budovania
kanalizácie v roku 2006 podlá bodu B/l záverov z
mimoriadneho zasadnutia MsZ Stupava 10.03.2006. Uložilo
prednostovi úradu zapracovať poslanecký návrh budovania

kanalizácie v roku 2006 do návrhu zmien rozpočtu mesta na

rok 2006.Poslanci MsZ jednotlivé body záverov schvaľovali
priebežne.
Dňa 30.marca
MsZ vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ
Stupava.Informáciu o podaní žiadosti mesta na Ministerstvo
financií SR na "rekonštrukciu objektu materskej školy na
ul.Marcheggskej.Správu o činnosti MsP. Schválilo:Pravidlá

činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stupava.Kúpy a odpredaje
pozemkov.Uzavretie darovacej zmluvy na časť pozemku
p.č.3893/1,ktoré darujú spoluvlastníci podľa

spoluvlastníckych podielov Mestu Stupava.Ing.Petra Mazúra
do dozornej rady akciovej spoločnosti Polygón Stupava.

Uložilo prednostovi úradu aktualizovať"Pracovný poriadok" v
zmysle úplného znenia zákona číslo552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme.
Potvrdzuje platnosť výkonu pozastaveného uznesenia z
mimoriedneho zasadnutia MsZ 10.03.2006.
Dňa 20.apríla
MsZ

vzalo

na

vedomie

stanovisko

Krajského

stavebného

úradu v Bratislave k návrhu územného plánu mesta Stupava
.

- 5 MsZ schválilo:Ozemnoplánovaciu dokumentáciu "Územný plán
mesta Stupava - Návrh,október 2005".Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Stupava č.1/2006,ktorým sa vyhlasuje

záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán
mesta Stupava - Návrh,október 2005". Poverilo: Primátora
mesta zabezpečiť u spracovateľa územného plánu
dokumentáciu v štyroch originálnych vyhotoveniach v
rozsahu a obsahu potrebnom pre uloženie
dokumentácie,ktorá bude následne opatrená schvaľovacou

doložkou v zmysle §28 zákona číslo 50/ 1976 Zb.v znení

neskorších predpisov.Primátora mesta zabezpečiť uloženie
dokumentácie "Územný plán mesta Stupava" na Krajskom
stavebnom úrade v Bratislave, na Mestskom úrade v
Stupave a na príslušnom stavebnom úrade a zaslať

registračný list o obsahu územného plánu s kópiou
uznesenia o jeho schválení Ministerstvu výstavby a
regionálneho rozvoja SR.Primátora mesta zverejniť
záväzné časti územného plánu mesta Stupava.

Odporúča primátorovi mesta riešiť s Ministerstvom

výstavby zmenu využitia účelových prostriedkov určených
projektom "Prestavba kultúrneho domu na cezhraničné

informačné centrum" v časti výstavby bočného schodiska
na posilnenie financovania vecnej realizácie projektom
realizovaných prác v priestoroch cezhraničného
informačného centra.
Dňa 27.apríla

MsZ vzalo na vedomie: Vyhodnotenie prijatých uznesení
.

Správu

nezávislého

auditora

o

overení

účtovnej

závierky Mesta Stupava. Stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k záverečnému účtu Mesta Stupava za rok

2005 s tým,že odporúča MsZ celoročné hospodárenie Mesta
Stupava za rok 2005 schváliť bez výhrad.Právne

stanovisko advokátskej kancelárie B.K.F.,v.o.s.,
Zelinárska 8,Bratislava k akciovej spoločnosti Polygón
Stupava.Správu z kontroly preverenia aktuálnej
kalkulácie ceny stočného v príspevkovej organizácii

- 6 mesta Stupava VaK Stupava.Správu o činnosti MsP.
Schválilo: Náhradné termíny úloh.Rozbor hospodárenia Mesta
Stupava a rozpočtových organizácií zriadených
mestom,prispevkových organizácií VaK mesta Stupava,
MsKS Stupava,MsPTS Stupava za rok 2005 bez výhrad.
Záverečný účet Mesta Stupava vo výške 14 818 546,28 Sk a

súhrnné finančné vzťahy mesta a príspevkových organizácií
zriadených mestom za rok 2005 bez výhrad. Začlenenie

prebytku hospodárenia vo výške 14 818 546,28 Sk do rozpočtu
Mesta Stupava na rok 2006 a na obstarávanie kapitálových
výdavkov v roku 20 06.Odmeny primátorovi mesta z a
I.štvrťrok 2006 vo výške 50% a hlavnej kontrolórke vo výške
30%.Prenájom nebytových priestorov /rehebilitácia/ v budove
Zdravotného strediska , Zdravotnícka ul.v Stupave,o
celkovej výmere 104,52 m2,Hospitálnej rehole sv.Jána z
Boha,Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní
bratia,spol.s r.o. Námestie SNP 10 Bratislava za cenu 150
Sk/m2/rok.Ohrada služieb súvisiacich s nájmom bude hradená
preddavkovo na základe výpočtu,t.č.885 Sk/m2/rok.

Uložilo: Prednostovi úradu predložiť na zasadnutie MsZ
aktualizovaný "Pracovný poriadok" v zmysle úplného znenia
zákona číslo 552/2003 Z.z.Prednostovi úradu predložiť na
zasadnutie MsZ správu o stave a vývoji separovaného zberu
za rok 2005 a za január - jún 2006. Dňa 25.mája
MsZ vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých
MsZ.Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a rozpočtových

organizácií za I.štvrťrok 2006.Informáciu o prehlade

činností súvisiacich s prípravou územia ul.Zadná.Pracovný
poriadok Mesta Stupava.Správu o činnosti MsP. Schválilo:
Náhradné termíny úloh.Zmeny rozpočtu Mesta Stupava k

25.05.2006 podlá predloženého návrhu s pripomienkami . Text
kroniky Mesta Stupava za rok 2004 a odmenu kronikárke mesta
Anastázii Lachkovičovej 20tis. Sk.

- 7 Uložilo prednostovi úradu predložiť návrh na opravu chýb
v

katastrálnom

Bratislave,Správa

operáte

na

katastra

Katastrálnom

Malacky

úrade

týkajúcich

sa

v
po-

zemkov vložených do a.s.Polygón Stupava.
Dňa 29.júna
MsZ

vzalo

na

vedomie:Vyhodnotenie

uznesení

prijatých

MsZ.Informáciu o výsledkoch volieb do Národnej rady SR
17.júna 2006 v Meste Stupava.
Schválilo: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
II.polrok.
Pridelenie finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta
Stupava

č.1/2005,ktorým sa určuje

postup

dotácií z rozpočtu mesta Stupava nasledovne:

poskytovania

ZO ZPB v Stupave ............... 15 tis. Sk
Katolícka jednota Slovenska,pobočka Stupava ...20 tis.
Klub Slovenských turistov Tatran Stupava ......... 2 0 tis.Sk
Skupina historického šermu URSUS ................. 15 tis. Sk
Občianske združenie Stupavská Nevädza .......... 50 tis.Sk

MS Červeného kríža I . I I S t u p a v a ....... 40 tis Sk/po 20tis/
Dychový spolok Veselá muzika Stupava..50 tis.Sk
Hádzanársky klub Tatran Stupava ....... 100 tis.Sk
Futbalový klub Tatran Stupava ......... 145 tis.Sk
Tanečná skupina Deviľs M.Mózová Stupava.... 10 tis.Sk

Občianske združenie Eliah,Stupava/írske tance/10 tis.Sk
Slov .zväz záhradkárov,ZO 6-19 Stupava.... 15 tis.Sk Club
Abbelimento,Stupava ................ 10 tis.Sk
Spolu:

500 tis.Sk

MsZ schválilo kúpy a odpredaje pozemkov.Realizáciu projektu " Vybudovanie a napojenie Stupavskej cyklocesty na
/medzinárodnú/
spracovanej

Moravskú

projektovej

cyklistickú

cestu"

podľa

dokumentácie.Spolufinancovanie

projektu "Vybudovanie a napojenie Stupavskej cyklocesty
na Moravskú" vo výške 5% oprávnených nákladov, t.j.l 359
420,40 Sk z vlastných zdrojov rozpočtu mesta.

Realizáciu projektu "Výstavba technickej infraštruktúry v
Stupavskom areáli cestovného ruchu" podlá spracovanej
projektovej dokumentácie.Tiež jeho spolufinancovanie vo
výške 5% oprávnených nákladov,t.j. 1 094 644,86 Sk z
vlastných zdrojov rozpočtu mesta.Zmenu rozpočtu MsPTS
Stupava v časti kapitálové výdavky na rok 2006 formou

uvoľnenia zdrojov z fondu reprodukcie MsPTS s objemom vo
výške 3 985 000 Sk.
Splnomocnilo primátora prípravou návrhu dohody o zámene
pozemkov s oprávnenou osobou,v prospech ktorej sa vykonáva
exekúcia týkajúca sa pozemku p.č.1930/1.
Dňa 31.júla

MsZ uložilo prednostovi úradu predložiť na zasadnutie MsZ v
mesiaci september 2006 prehlad postupnosti úkonov
súvisiacich s výstavbou RELAX CENTRA zo strany Mesta
Stupava,pozvať, na rokovanie MsZ zástupcov spoločnosti
SWISSTRADE marketing servise,s r.o.so sídlom Námestie
l.mája 14,Bratislava za účelom definovania harmonogramu
daľšieho postupu realizácie výstavby,posúdiť uzavreté

zmluvné vzťahy a ich plnenie vrátane možnosti odstúpenia
Mesta Stupava od kúpno-predajnej zmluvy.
Schválilo: Realizáciu projektu"Modernizácia centrálnej
mestskej zóny Stupava - juh" podlá spracovanej projektovej
dokumentácie a jeho spolufinancovanie vo výške 5%
oprávnených nákladov.
Dňa 7.septembra
MsZ vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých
MsZ.Rozbor hospodárenia VaK,MsKS,MsPTS Mesta Stupava za
I.polrok 2006.Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a
rozpočtových organizácií k 30.06.2006.Strategický plán
rozvoja Cezhraničného informačného centra v Stupave na
obdobie september 2006 - december 2007.Programové,organizačné a technické zabezpečenie podujatia Slávnosti
kapusty - Deň zelá 2006.Správu z kontroly realizácie

- 9 investícií,na ktoré bola vypracovaná projektová dokumentácia z
rozpočtu mesta v rokoch 2003 - 2005.Správu z kontroly uznesenia
MsZ,ktorými boli schválené odpredáje,zámeny a prenájmy pozemkov
mesta za roky 2003 - 2005.Správu o stave vybavovania
sťažností,podnetov a petícií v podmienkach samosprávy mesta
Stupava za I.polrok 2006.Správu o stave separovaného zberu v
meste Stupava za rok 2005 a za január - jún 2006 s
pripomienkami.
Schválilo: Zmeny rozpočtu MsPTS a Mesta Stupava podlá
predloženého návrhu s pripomienkami.Zmenu zriadovacej listiny
príspevkovej organizácie MsKS Stupava podlá predloženého návrhu
.s účinnosťou od 1.októbra 2006.Odmenu primátorovi mesta za

II.štvrťrok 2006 vo výške 50% a hlavnej kontrolórke vo výške
30%.Výšku nájomného za doteraz užívaný pozemok spoločnosti
LMM,s r.o.Klenová 2, Bratislava vo výške 102 806 Sk.
Uložilo: Riaditeľovi MsPTS realizovať návrh opatrení na

zasadnutie MsZ 7.9. za účelom zníženia schodku vykazovaného k
31.6.v položke nájomné na skládke odpadov Stupava
Žabáreň.Riaditeľovi MsPTS vypracovať ekonomický rozbor
efektívnosti využitia vynaloženej investície-kúpa zametacieho
vozidla,za účelom využiteľnosti v podmienkach mesta

Stupava.Prednostovi úradu vypracovať návrh VZN o určení času
predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní

obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Mesta Stupava.

Určilo: V zmysle § 11,ods.3) ,písm.f) zákona SNR č.369/
1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a

predpisov,počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave na
volebné obdobie rokov 2006 - 2010 v počte 13 poslancov.V zmysle
§9,ods.l) zákona SNR č.346/1990 Zb.o voľbách do orgánov

samosprávy obcí, volebné obvody v počte 6 tak,že vo volebnom

obvode č.l sa volia 3 poslanci, vo volebných obvodoch 2,3,4,5,
6 sa v každom volia 2 poalanci.

- 10 Dňa 26.októbra
MsZ vzalo na vedomie Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Ústnu informáciu o príprave komunálnych volieb 2.decembra 2006
.Návrh VZN Mesta Stupava č. 4/2006 o určení času predaja v

obchode a času prevádzky služieb a o usmerňovaní obchodnej a
podnikateľskej činnosti na území mesta Stupava.Ekonomický

prepočet návratnosti investície zametacieho vozidla Bucher
CityGat.Ústnu informáciu o príprave a realizácii projektov
financovaných z prostriedkov Európskej únie a Enviromentálneho
fondu. Schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava
č.2/2006,ktorým mesto vymedzuje plochy na vylepovanie plagátov
na území mesta na volby do orgánov samosprávy obcí 2.decembra
2006.Prevádzkový poriadok pohrebiska, prevádzkový poriadok
pohrebnej služby v Stupave s pripomienkami . Realizáciu
projektu "Výstavba kanalizácie v Stupave - časť Mást" podlá
predloženej dokumentácie a jej spolufinancovanie vo výške 5%
oprávnených nákladov t.j.l 230 tis.Sk z vlastných zdrojov
rozpočtu mesta. Odpredaje pozemkov.Odmenu primátorovi mesta za
III. štvrťrok vo výške 50% a odmenu hlavnej kontrolórke vo
výške 30%.
Uložilo: Hlavnej kontrolórke vypracovať materiál vyhodnocujúci
plnenie zmluvných podmienok kúpno-predajnej zmluvy a jej
dodatkov uzatvorenej medzi Mestom Stupava s spoločnosťou
SWISSTRADE marketing Service,spol.s r.o. Odporučilo

primátorovi mesta podpísať kúpno-predajnú zmluvu na nákup
zametacieho vozidla,podlá záverov verejného obstarávania.
Dňa 14.novembra
Vzalo na vedomie: Rozbor hospodárenia Mesta Stupava a
rozpočtových

organizácií

za

III.štvrťrok

2006

a

návrh

úprav rozpočtu mesta Stupava.Návrh rozpočtu príspevkových
organizácií VaK,MsKS,MsPTS Stupava na roky 2007 2009 s pripomienkami.

- 11 Návrh

rozpočtu

mesta

Stupava,rozpočtových

a

príspevkových

organizácií na roky 2007-2009 s pripomienkami.
Schválilo:

Občiansku

pripomienku

k

VZN

mesta

Stupava

č.3/

2006-daň z nehnuteľnosti na rok 2007,t.j.v Článku IV.- Daň z
bytov pre ročnú sadzbu dane za každý začatý m2 podlahovej

plochy

bytu

v

bode

a)na

sumu

2,50

Sk/m2.Všeobecne

záväzné

nariadenie mesta Stupava č.3/2006-daň z nehnuteľnosti na rok
2007.
Uložilo prednostovi úradu v súčinnosti s predsedom komisie

výstavby a rozvoja mesta MsZ zriadiť kontrolnú komisiu za
účelom

preverenia

prevyšujú

pôvodný

čerpania

rozpočet

finančných
projektu

prostriedkov,

"Prestavba

domu na cezhraničné informačné centrum".

ktoré

kultúrneho

Dňa 30.novembra
MsZ vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých
MsZ.Informáciu vymenovanej komisie na posúdenie naviac
vykonaných prác na projekte "Prestavba KD na Cezhraničné
informačné centrum Stupava".Rozbor hospodárenia Mesta
Stupava a rozpočtových organizácií za III.štvrťrok.

Rozpočet príspevkovej organizácie VaK,Mestské a - infor-

mačné crntrum,MsPTS Stupava na roky 2008 a 2009.Rozpočet
Mesta Stupava a rozpočtových organizácií mesta na roky
2008 a 2009.Správu z následnej finančnej kontroly

rozpočtovej organizácie mesta Základnej školy kpt.Jána
Nálepku,čerpanie pridelených finančných prostriedkov v
kategórii 63 0- tovary a služby za námatkovo vybrané
obdobie roku 20 05.Ústnu informáciu o príprave komunálnych
volieb 2.decembra 2006.
Schválilo: Rozpočet príspevkovej organizácie VaK,Mestského
kultúrneho a informačného centra,MsPTS a Mesta
Stupava,rozpočtových organizácií na rok 2007.

Uložilo prednostovi úradu predložiť MsZ opatrenia prijaté
na

zamedzenie

financovania

naviac

prác

projektov financovaných z Európskej únie.

pri

realizácii

- 12 Dňa 2 0.decembra
MsZ vzalo na vedomie: Výsledky volieb do orgánov samosprávy
obcí,konaných 2.decembra 2006 v meste Stupava na primátora
mesta a poslancov MsZ prednesené predsedom mest- skejvolebnej
komisie Michalom Paulíkom.Vystúpenie novozvoleného primátora
mesta Ing.Jána Beleša.
Konštatovalo: že novozvolený primátor mesta Ing.Ján Beleš

zložil

vozvolení
leš,Ján

zákonom
poslanci

predpísaný
mestského

Borák,Miroslav

sľub

primátora

mesta.NoBe-

zastupiteľstva:Gustáv

Foltín,Andrea

Foltínová,PardDr.

Milan Gramblička-, Jarmila Hornová ,MVDr. Róbert Kazarka,
František

Lachkovič,Ing.Peter

vá,Branislav

Ondruš, Ing.Jozef

Mazúr,RNDr.Darina

Ukropec,Ing.Ľubomír

Nemco-

Žiak

zložili zákonom predpísaný slub poslanca MsZ.
Zriadilo: Mestskú radu v počte 4 členov.Komisie mestského
zastupiteľstva:finančnú,majetkovú,dopravnú a miestnych
komunikácií,územného plánovania a výstavby,životného
prostredia,sociálnych vecí zdravotníctva a verejného
poriadku,školstva,mládeže a športu.Návrh nebol schválený
.Podnikateľskéj činnosti.

Volilo: Zástupcu primátora mesta poslankyňu RNDr.D.Nemcovú.Návrh nebol schválený.Zástupcu primátora mesta poslanca
Ing.Ľubomíra Žiaka.Návrh nebol schválený.

Predsedov komisií MsZ:Finančnej - Ing.Jozefa Ukropca

Majetkovej - Františka Lachkoviča

Dopravnej a miestnych komunikácií -PaedDr.Milana Grambličku
Územného plánovania a výstavby - Miroslava Foltína Životného
prostredia - Ing.Ľubomíra Žiaka Sociálnych vecí,zdravotníctva a
verejného poriadku - MVDr.Róberta Kazarku
Podnikateľských činností - Gustáva Beleša.

Členov mestskej rady:

Ing. Jozef a Ukropca - SMER, MVDr . Róberta Kazarku - SDKÚ
DS,Františka Lachkoviča - NEKA.

- 13 Schválilo plat plat primátora mesta mesačne vrátane prí-

príplatku za riadiacu činnosť vo výške 45 tis.Sk.

Poverilo výkonom funkcie sobášiaceho poslancov MsZ vo
volebnom období rokov 2006 -2010:MVDr.Róberta Kazarku,Ing.Petra Mazúra.
Uložilo

predsedom

komisií

MsZ

predložiť

na

najbližšie

zasadnutie MsZ návrhy na členov komisií z radov poslancov
a obyvateľov mesta.

Určilo pre volebné obdobie rokov 2006 - 2010 zapisovateľa
MsZ Dagmar Černú.

Rušilo: Komisie MsZ schválené vo volebnom období rokov 2002
- 2006:Finančnú.Majetkovo- právnu,Dopravnú a bezpečnostnú
,Stavebnú a rozvoja mesta,Životného prostredia, Sociálnych
potrieb,zdravotníctva,školstva a športu,Ob- chodnopodnikateľskú.
Činnosť mestského úradu /MstJ/
2.

MsÚ

marca sa primátor zúčastnil na celoslovenskej

prezentácii zámerov rozvoja v programovanpm období 2007-2013
i Mesto Stupava sa pripojilo k pripomienkam obcí Bratislavského samostatného kraj a,rozporovali nerovnomerné
rozdelenie finančných prostriedkov z EÚ.Z celkového rozpočtu
10,2 mld euro,ktoré prídu na Slovensko z EU sa do BSK
dostane len 1% t.j.109 mil.euro,Výhrady obcí BSK sú voči
výške pomoci smerujúcej do kraja a tiež rozdeleniu medzi
priority.Podujatie sa konalo pod záštitou MVRR SR.7.marca sa
primátor zúčastnil na rokovaní Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti.Predmetom rokovania bol projekt zásobovania
pitnou vodou a odkanalizovania Záhoria.
V tomto projekte je zahrnuté i dokončenie kanalizácie v
meste Stupava.Zástupcovia ministerstva výstavby a ministerstva životného prostredia projekt pripomienkovali a
vzhľadom na niektoré legislatívne zmeny musí byť dopracovaný
podľa požiadaviek a priorít stanovených na obdobie
2007

- 2013.Dopracovaný projekt bude s rozpočtom vychá-

dzujúcim z cenových relácií r.2006 predložený MVRR SR.

- 14 9.

a 14.marca sa primátor zúčastnil na konzultáciách vo

veci podaných projektov - revitalizácia Stupava sever a
budovanie technickej infraštruktúry na podporu rozvoja
turisticko-rekreačnej oblasti.Konzultácie sa konali na MVRR
SR.22.marca sa primátor zúčastnil rokovania Združenia obcí

Záhorskej oblasti.Témou rokovania bola príprava snemu ZoZo a
snemu ZMOS,ktorý bol v máji.
24.marca mesto Stupava predkladalo na ministerstvo financií
žiadosť o dotácie na rekonštrukciu a opravu strechy na objektoch

MŠ na Marcheggskej ulici.Finančné prostriedky žiadalo z kapitoly
výnosov z hazardných hier a výherných automatov.29.marca
primátor rokoval s primátorom Bratislavy Ďurkovským o spolupráci
a podpore projektu odkanalizovania Záhoria.Podpora Bratislavy je
dôležitá najmä preto,že Bratislava je väčšinovým akcionárom
a.s.Bratislavskéj vodárenskej spoločnosti, ktorá projekt

podáva.7.apríla bol podpísaný dodatok k smluve o poskytnutí
nenávratnej finančnej pomoci pre realizáciu projektu Vybudovanie
Cezhraničného informačného centra - KD Stupava.Zároveň mesto

požiadalo o vyplatenie prvej zálohovej platby na už zrealizované
práce. Anketa.

Anketa

Súčasťou prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Stupava je anketa-dotazník,ktorý bol prílohou
Podpajštúnskych zvestí a boli oslovení obyvatelia mesta
Stupava prostredníctvom anketárov,základnej školy,
MŠ a klubu Pohoda.Anketu možno hodnotiť kladne.Občania vo
svojich vyjadreniach boli kritickí voči tomu,že doteraz

mesto nerobilo prieskum verejnej mienky,vela pripomienok
smerovalo k službám obyvatelom,jednoznačnou témou bola
dopravná situácia,verejný poriadok,sociálne služby a
sociálna politika mesta,podmienky pre podnikanie.Dobrým
signálom bola otvorenosť a kritickosť vyjadrení,ale aj tu je
dôležité,aby to boli seriózne názory.
V ankete boli aj urážky a osočovania.Budúce programovacie

obdobie pre čerpanie pomoci z EU je naplánované na obdobie
2007-2013.

Sťažnosti.

Sťažnosti

Na rokovaní MsZ v Stupave dňa 23.februára predniesla HK mesta
Ing.Zdenka Páčková Správu z kontroly prijímania

,evidencie,prešetrovania,vybavovania sťažností a petícií za
II.polrok 2005.V tomto období bolo zaevidovaných
10

sťažností,z toho je evidovaná jedna petícia,aj ked

neobsahovala zákonom stanovené náležitosti petície.Napriek
tomu,že boli podávatelia vyzvaní pre doplnenie chýbajúcich
údajov,na výzvy nereagovali.Petíciu-sťažnosť podávali občania z
Bottovej a Dolnej ul.,ktorí nesúhlasili so zriadením
diagnostického centra pre drogovo zá- závislých v susediacom
rodinnom dome.Na ich podnet sa uskutočnili rokovania s

majiteľkou rodinného domu,ktorá nájomnú zmluvu za účelom

vybudovania centra neuzavrela. Sťažnosť bola vybavená a je

hodnotená ako neopodstatnená . Z_; celkového počtu sťažností

bolo vybavených šesť,štyri neboli doriešené.Týka sa to sťažností

na voľne venčiace sa psy,na dopravnú situáciu na ulici Záhradnej
Agátovej a Cementárenskej,na voľný pohyb psov,ktoré ohrozujú

ľudí,na zlý stav kominikácie na Devínskej ceste.Zo sťažností sú
tri evidované ako opodstatnené,sedem ako neopodstatnené.Všetky
tri opodstatnené ostali nedoriešené . Prednosta úradu,zodpovedný
za evidenciu a vybyvo- vania,posudzuje podľa obsahu sťažnosti,či
bude doručená sťažnosť riešená v súlade so zákonom.
Komunálne voľby v Stupave.

Voľby

V mesta sa zistili tieto výsledky: Počet volebných obvodov

6,počet volebných okrskov 6,počet okrskových volebných

komisií,ktoré zaslali výsledok hlasovania 6, počet osôb

zapísaných v zozname voličov 6 991,počet voličov,ktorým boli
vydané obálky 2 730,počet odovzdaných obálok 2 728,počet

platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ 2
647,počet poslancov,ktorý sa mal zvoliť 13,počet zvolených

poslancov 13,počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby primátora mesta 2 691.

-16 Kandidáti,ktorí

boli

zvolení

za

poslancov

MsZ

podlá

volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu
platných hlasov:
Číslo vol.obv.Porád.č.Meno a priez.Politc.strana Počet hlasov
1

1 Róbert Kazarka SDKÚ-DS

252

1

2 Darina Nemcová KDH

164

1

3 Milan Gramblička Smer-soc.dem.

162

2

1 Ján Borák Nezávis.kandidát

113

2

2 Miroslav Foltín SDKÚ- DS

3

1 Gustáv Beleš

3

2 Andrea Foltínová SDKÚ - DS

177

4

1 František Lachkoviô Nez.kand.

134

4

2 Jarmila Hornová Komún.str.Slov.

5

1 Peter Mazúr Nezávislý kand.

221

5

2 Jozef Ukropec Smer-soc.dem.

184

6

1 Branislav Ondruš Nez.kand.

212

6

2 Ľubomír Žiak KDH

190

67
Smer-soc.dem.

198

81

Pošet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
funkciu primátora mesta podľa poradia
na

hlsovacom lístku:

1

Ing.Ján Beleš

2

Bc.Peter Kalivoda

3

MVDr.Róbert Kazarka 652

Za

1493
546

primátora mesta bol zvolený:

Ing.Ján Beleš Nezávislý kandidát s počtom hlasov 1493.

/spracované podľa zápisnice mestskej volebnej komisie/.
Na poslednom 55.zasadnutí MsZ v Stupave ša so svojim
volebným obdobím rozlúčili doterajší poslanci MsZ.Noví
poslanci

zložili

,primátor

sľub

mesta

aj

20.decembra

formou

2006.Ing.Ján

Podpajštúnskych

Beleš

zvestí

poSakoval sa všetkým občanom nášho mesta,ktorí sa vo-

lieb zúčastnili a podľa jeho slov týmto spôsobom pre-

javili vzťah k svojmu mestu a zároveň povedali,že im na
ňom

záleží,záleží

životne

dôležitých

im

na

otázok

riešní

Mesta

problémov

a

Stupavy.Jeho

daľších

osobné

podakovanie vyslovil všetkým tým,ktorí mu dali svoj

- 17 hlas. Túto skutočnosti považoval viac za záväzok,ako za
prejavenú poctu a tak,ako pred prvým volebným obdobím, a
rovnakou

mierou

chádzajúce
zvolenými
vyplýva

obdobie.Bol
poslancami

zo

zospovednosť

cíti

osobne

sú

skutočnosti,že

i

tri

na

rád,že

toto
medzi

ženy.Toto

si plne

dalšie

trinástimi

jeho

uvedomuje

nad-

uznanie

postavenie

ženy v spoločnosti a v rodine.V predchádzajúcom volebnom
období ženy skutočne v poslaneckom zbore chýbali.

Volebný program Ing.Jána Beleša na roky 20072010

sa niesol heslom:"O budúcnosti nesnívam,pre Stupavu

pracujem".Svoje ciele vyjadril:Stupava moderné mesto pre
bývanie,Stupava rodné mesto našich detí,Stupava mesto
istoty a pokojného života,Stupava mesto pre občanov.CHce
zabezpečiť efektívne fungovanie mesta rozumné financovanie
všetkých oblastí života mesta,zvýšenie efektívnosti a
odbornosti činnosti MsÚ k spokojnosti občanov,využitie
všetkých prostriedkov pre zvýšenie informovanosti
verejnosti,komunikáciu s občanmi, spolkami a združeniami.
Volebný program MVDr.Róberta Kazarku sa niesol v
predstavení jeho priorít:Doprava-riešenie celkovej
dopravnej situácie,Kanalizácia - dobudovanie,Vzhlad a
estetika mesta,Bezpečnosť -zvýšenie ochrany zdravia a

majetku občanov a boj proti drogám,Mládež a volný čas-

stimulovať aktivity pre zdravý vývoj detí a mládeže, Bytová
otázka-vytvoriť podmienky pre výstavbu nájomných bytov pre
mladé rodiny,Transparentnosť pri rozhodovaní o veciach
verejných-ulahčiť výkon štátnej správy pre občana.

Volebný program Bc.Petra Kalivodu mal tri
fázy:CHodil medzi občanmi a počúval ich čo ich trápi, čo je
treba zachovať a čo je treba zmeniť,v tretej fáze sa opäť
vrátil k občanom.Mal rozpracované priority lokálne
mesta.Kandidoval za občianske združenie Žijem v

Stupave.Toto občianske združenie vydalo internú informačnú
brožúru 14 dní v Stupave 4.novembra 2006 pre členov

združenia /nepredajné/.Vyzývali občanov,aby pripomienky a
námety posielali na adresu občianského združe-

- 18 nia Žijem v Stupave,Hviezdoslavova 70.Informačné brožúry sa objavili
viackrát medzi občanmi pred voľbami.Nie eticky v nich písali o

kandidátoch na funkciu primátora v Stupave.Brožúky distribuovali ich
dvakrát za týždeň na dvoch miestach.
Mestská zóna Stupavy -sever.

Zóna Stupavy
sever
Mesto Stupava bolo úspešné s projektom Modernizácia centrálnej
mestskej zóny Stupava sever.Ide o pokračovanie kompletného riešenia
regenerácie centra mesta.Nadväzuje na regeneráciu centrálnej zóny od
Námestia sv.
Trojice
rieši

smerom

severnú

po

časť

"Vyhnálkovú

centrálneho

uličku".Tento

verejného

projekt

priestoru

-

pešie plochy časti Hlavnej ulice v úseku od Námestia
sv.Trojice po Novú ulicu.Riešenie nezahŕňa námestie M.

R.Štefánika,nakolko tento úsek bol vyriešený.Súčasťou stavby je obnova
fasád mestských objektov,ktoré spoluvytvárajú verejný priestor.

Výstavba technickej infraštruktúry

Výstavba tecl
infraštruktú]

v rekreačnej zóne mesta Stupava - pod týmto názvom sa bude realizovať
projekt financovaný z eurofondov.
Pôjde o vybudovanie kanalizácie od bodu napojenia na Hlavnej ulici po
ulici Novej až k penziónu U Olivera druhá vetva kanalizácie bude
prechádzať parkom,kde sa rekonštruuje pôvodná kanalizačná sieť,bude

zrušená pôvodná čistiareň odpadových vôd a vybudovaná prečerpávajúca

stanica do kanalizačného zberača na ul.Nová.

Vetva prechádzajúca parkom povedie od kongresového centra až k
bývalému kúpalisku.Na vybudovanú kanalizáciu budú napojené všetky
objekty nachádzajúce sa pri bývalom kúpalisku,vrátane rodinných
domov.Projekt je financovaný z eurofondov výhradne určených na podporu
budovania infraštruktúry pre zóny definované pre rekreáciu a rozvoj
cestovného ruchu.Pred začatím sta- stavebných prác sa uskutočnilo
stretnutie s občanmi, ktoré zvolal MsÚ.

- 19 Cezhraničné informačné cenťrum/CIC/.

Cezhran.infor.
centrum

Koncom septembra bol úspešne dokončený jeden z doteraz najväčších
projektov spolufinancovaných z ešte pred- vstupových fondov Európskej
únie - rekonštrukcia a vybudovanie Cezhraničného informačného centra v
Stupave.
Projekt bol realizovaný v rámci Phare CBC Slovensko - Rakúsko,rakúskym
partnerom bola organizácia Weinvier- tel Management so sídlom v
Zistersdorfe.CIC v Stupave bude plniť rôzne funkcie od sprostredkovania
informácií až po vyhľadávanie rakúskych partnerov pre rôzne typy
projektov v programovacom období 20 07 - 2013.Okrem toho
priestory,ktoré predstavujú plochu cca 600 m2 sú plne k dispozícii pre
kultúrne a spoločenské aktivity nášho mesta.Zbytočné sú obavy a
nepravdivé boli fámy,že pre kultúru nebude priestor,naopak otvárajú sa
nové možnosti,ktoré chceme naplno využiť.Keby ani to nebol dostatočný
argument pre pesimistov a neprajníkov,aspoň to by mohli uznať,že

Kultúrny dom je zrekonštruovaný,má komplet novú strechu,zateplenú
fasádu,všade sú plástové okná,získali sme 260 m2 nových priestorov,
všetky priestory sú dostupné aj pre imobilných.Je to velká zmena s
novými možnosťami a s veľkou budúcnosťou . Rozšírili sa činnosti a
poslanie,ktoré vykonávalo MsKS Stupava pre Stupavu.Z toho dôvodu prišlo
k zmene zriaďovacej listiny a názvu organizácie na Mestské kultúrne a
informačné centrum /MKIC/ Stupava s účinnosťou od 1.októbra

2006.Riaditeľom organizácie je Pavel Sle- zák.V tomto roku neprišlo k

zmene zamestnancov organizácie^ Kultúrnom dome pracuje päť zamestnancov
vrátane riaditeľa,ekonómky a správcu majetku.Po dlhšom odmlčaní z

dôvodu obmedzených možností sa Kultúrny dom otvára Stupavčanom a do
konca roku 2006 pripravili poduj atia , ktoré oslovili a zaujali širokú
verejnosť.

Nestáva sa často,že do mesta príde na návštevu preži-

- 20 dent Slovenskej republiky.V piatok 29.septembra pri príležitosti
X.ročníka Slávností kapusty - Deň zelá 2006 zavítal do Stupavy pán

prezident s manželkou,aby sa o- sobne zúčastnil na otvorení slávností a

potom otvorení Cezhraničného informačného centra v zrekonštruovanom

Kultúrnom dome.Pán prezident prestrihol pásku,čím sa otvára úplne nová
kapitola cezhraničnej spolupráce,v ktorej za posledných päť rokov

Stupava vykonala obrovský pokrok a stala sa pojmom i lídrom v susednom
regióne Weinviertel.Realizácia projektu podporeného z predstupových
fondov Phare CBC SR/A je dôkazom viery- hodnosti a fungujúceho
partnerstva,ktoré si zaslúžilo dôveru a podporu z EU.
Záverečný účet mesta Stupava.

Závereč.účet
mesta

Na rokovaní MsZ dňa 27.apríla si poslanci vypočuli stanovisko hlavného kontrolóra Ing.Zdenky Páčkovej k návrhu

záverečného účtu mesta Stupava za rok 2005.V stanovisku sa

okrem iného uvádza,že pôvodný rozpočet bol schválený ako
vyrovnyný
mil.Sk,

v

celkovom

bežný

objeme

rozpočet

bol

príjmov
schválený

a

výdavkov
ako

rozpočtovaným prebytkom vo výške 6 269 tis.

90

480

prebytkový

s

Sk.Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový - schodok

predstavoval 13 824 tis.Sk.V roku 2005 sa v skutočnosti dosiahol
prebytok bežného rozpočtu vo výške

7 498 tis.Sk,kde skutočné príjmy predstavovali 88 662 tis.

Sk a skutočné výdavky 81 164 tis.Sk.V roku 2005 mesto v skutočnosti

dosiahlo schodok kapitálového rozpočtu vo výške 11 647 tis.korún,kde
skutočné príjmy predstavovali 5801 tis.Sk a skutočné výdavky
predstavovali 17 448 tis.Sk.Mesto splácalo aj úvery-zostatok
nesplateného úveru 9 230 tis.Sk na výstavbu kanalizácie,ktorý bude
splatený v roku 2013 (ročné splátky 1 259 tis Sk) a zostatok

nesplateného úveru vo výške 604 tis.Sk na teplofi- káciu (kotolňa)

,úTrer končí v apríli 2006 .V roku 2005 mesto neprijalo žiadne äalšie

úvery.Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2005 je + 14 876 tis
Sk.Poslanci celoročné hospodárenie mesta schválili.

- 21 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospe- DD a DSS lých
s duševnými poruchami a poruchami správania - Kaštieľ,Hlavná 13.
DD a DSS pre dospelých v Stupave poskytuje služby v súlade so
Zákonom č.195/1998 Zb.Z.z.o sociálnej pomoco v znení neskorších
predpisov a Všeobecno-záväzného nariadenia Bratislavského
samostatného kraj a.Predmetom činnosti je poskytovanie celoročnej

starostlivosti v DD a DSS.Časť DD má kapacitu 133 lôžok,časť DSS má
kapacitu 117 lôžok.Každá žiadosť o umiestnenie je predkladaná
komisii,ktorá na základe zdravotného stavu určí príslušné

oddelenie.Po komisii sa žiadosť zaraduje do poradovníka čakateľov.V
rku 2006 prijali 54 klientov, zomrelo 55.Zo Stupavy bolo 25
klientov.K 31.decembru
2006 bol stav 222 klientov.Zdravotného personálu je:
16 diplomovaných sestier zdravotných,3 6 opatrovateliek,
11 upratovačiek,t.j.personálu,ktorý je v priamom kontakte s
potrebami klientov a ktorý sa strieda v trojsmen- nej prevádzke.
V roku 2006 okrem pravidelných činností,ako sú vychádzky , sv . omše , knižnica , práce v tvorivých
dielňach,rozšírili činnosť klientov o tkanie na
krosnách.Usporiadali : fašiangové posedenie pri cigánskej
pečienke,návštevu divadelného predstavenia Mníšky s Magdou
Pavelekovou,zábavy Majáles a Katarínsku zábavu v
novembri,letný program harmonikára na dvore
kaštieľa,grilovačku na dvore, týždenný pobyt študentiek zo
Španielska v rámci charitatívnej pomoci,zúčastnili sa na
benefičnom koncerte- programe v Istropolise v

Bratislave,výlete na termálne kúpalisko,návštevu Mikuláša s
anjelom vo všetkých izbách, Slávnosí Dňa zelá.S programom
pre nich vystúpili deti zo ZŠ kpt.Nálepku a ZUŠ v Stupave.
21.augusta začali sa práce na rekonštrukcii kaštieľa.
Projekt spolufinancuj e EÚ z fondu ERDF príspevkom:
24 616 229,48 Sk.DD a DSS pre dospelých -realizujúca organizácia
Bratislavský samosprávny kraj.Stavebný dozor Ing,Miroslav CHanečka.

Klub seniorov Pohoda.

Pohoda

Vedenie klubu sa podakovalo MsZ,primátorovi mesta a všetkým
zamestnancom MsÚ v Stupave za dobrú spoluprácu a ús- tretovosť
pri uskutočňovaní programu a úloh,ktoré si v klube Pohoda

vytýčili.Klub má už 80 členov,ktorí sa zúčastňujú na rôznych

podujatiach.V novembri a decembri minulého roku sa 15 členiek
klubu zúčastnilo rehabilitač- no - liečebného pobytu v

sanatóriu Karpatia v Limbachu, kde si liečili svoje zdravotné

problémy.Absolvovali ele- ktroliečbu,vodoliečbu,masáže,cvičili
v posilovni a cviči- lirehabilitačné cvičenia zamerané na

chrbticu a kĺby.Od nového roku usporiadali fašiangové

posedenie,na ktorom sa zúčastnilo 70 členov,navštívili
divadelné predstavenie 3 8 členov,uskutočňovali denne rehabilitačné a uvoľňovacie
cvičenia na nápravu chrbtice a kĺbov - navštevuje ho 20
členiek,návštevujú spoločne solnú jaskyňu,zúčastnili sa
zdravotných školení.20 členov absolvovalo počítačový

kurz.Spoluprácujú s SČK,Zväzom invalidov,so SZPB a tiež v
klube sa stretáva výšivkársky krúžok.Na fašiangovom posedení
členom hrala bezplatne Veselá muzika.Dňa 12.mája sa v klube

konala oslava Dňa matiek pod záštitou MsÚ v Stupave,na ktorej

sa zúčastnilo 80 členiek klubu.S programom vystúpili deti z MŠ
J.Krála a spevácky zbor Nevädza.Krásne chvíle prežili členky v
dňoch od 4.augusta do 12.augusta spolu s SČK v CHor- vátskom
mestečku Omišalj na ostrove Krk,kde okrem plávania chodili

lodou na výlety a liečili sa liečivým bahnom.Navštívili múzeum
F.Kôstku.Absolvovali 3 prednášky zamerané na zdravý životný
štýl a MUDr.Boris Subotič prednášal ako liečiť

cukrovku.Uskutočnili prednášku o Keni spojenú s premietaním
filmu"Človečina"Us- kutočnili zájazd do Gajar,Ivančic a za

spolupráce s MsÚ a MsKS a spolu s organizáciou SZPB členovia
klubu sa zúčastnili pekného zájazdu na Jankov Vŕšok.V klube

pili bylinkové čaje.Navštívili termálne kúpalisko v Madarsku,
spoločne boli v kúpeloch v Piešťanoch,Bojniciach,zbiera-

- 23 li bylinky,absolvovali meranie tuku a zisťovanie oste- oporózy.Každú
stredu sa schádzal spevácky krúžok s Ton- kou Suchou.Poriadali dve
zábavy "Fašiangovú" a "Katarín- sku".Klubové priestory boli
využívané na výšivkársky krúžok s p.Hardenovou,tiež SČK na odbery

krvi,na konanie výborových schôdzí organizácií SČK,SZPB a

SZ.Primátor mesta poskytol finančné prostriedky v hodnote 5000 Sk.V
čase príprav na Katarínsku zábavu,boli vykradnuté priestory klubu a
boli klubu odcudzené aj členské príspevky určené na

zaplatenie.Vedúca klubu Viera Štefková veľmi dobre pripravuje
aktivity vo vzdelávacej,zdravotnej a výchovnej činnosti.
Činnosť orgánov štátnej správy.

Štátna správa

Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny v Malackách - pracovisko v
Stupave.
Riaditeľkou odboru sociálnych vecí je Daniela Richte- rová,vedúcou

riaditeľkou úradu práce Ing.Biksacká.Poskytli mi prehľad vyplácaných
sociálnych dávok pre občanov Stupavy:

Štátne sociálne dávky: opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do

náhradnej starostlivosti 3,opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
2,prídavky na deti -1 116,rodičovský príspevok 210.

Okrem týchto opakovaných príspevkov sa poskytujú aj jednorazové
prispevky:jednorazový príspevok pri vzniku náhradnej
starostlivosti,jednorazový príspevok pri zániku náhradnej
starostlivosti,prispevok pri narodení dieťaťa,príplatok k príspevku
pri narodení dieťaťa /od 1.januára 2007/ a príspevok na pohreb.

Dávky a príspevky v hmotnej núdzi: jednotlivec a dvojice s deťmi
35,jednotlivec a dvojice bez detí 70,jednotlivec v domove dôchodcov
50.
Mesto Stupava - vyplatené dávky ťažko tdravotne postihnutým v roku
2006 v tisíc Sk:

- 24 Typ dávky
PP na komp.zvýšených výdavkov-diéta
pp na komp.hygiena alebo opotrebovanie

Počet Suma
43
139

287
905

1

14

pp na komp.výdavkov-prevádzka OMV

97

1 031

pp na kúpu osobného motor.vozidla

3

540

pp na osobnú asistenciu

8

941

pp na prepravu

2

62

pp na úpravu bytu,rodinného domu

3

273

pp na zaobstaranie pomôcky

16

394

pp za opatrovanie

32

1 286

pp na komp.zvýšených výdavkov - pes

Kompenzácie celkom za rok 2006

344

5 733

Zahraničné návštevy.

Zahraničné
návštevy

Projektové stretnutie v Španielsku.
V rámci projektu Sokrates,Comenius 1 —školské partnerstvo,
ktoré je podporované a financované EÚ,v dňoch2 4.- 29.marca
2006 po druhýkrát navštívili partnerskú školu v španielskom
Castelióne spolu s partnermi z Belgicka a Francúzska riadite!
ZŠ L.Csillaghy,učiteľky D.Šulíko- vá a M.Zemanová.Bol to
posledný rok projektu,zameraný na kultúru,históriu a
gastronómiu.Španieli ukázali prítomným čo najviac zo svojej
histórie a kultúry.Bola to slávnostná prehliadka španielskych
krojov z obdobia vlády Arabov,videli medzinárodný hudobný
festival dychovej hudby.Majstrovsky Španieli pripravili
ohňostroj.Oblasť, v ktorej sa partnerska škola nachádzala je
bohatou na keramickú hlinu.Vyrába sa tu všetko úžitková,priemyselná i umelecká keramika.V mestečku Alcora v
tomto školskom roku otvorili Vysokú školu keramickú.Zaujímavou
návštevou bolo mesto Peňiscola,ktoré sa zapísalo do cirkevných

dejín v období dvojpápežstva.Peňicola sa stala úkrytom

Benedikta XIII.Počas svojho exilu z Avignonu.Ďalším zaujímavým

mestom bola Morella,zaujímavá výrobou ručne tkaných kobercov a
prikrývok z ovčej vlny.Všetkým tým-

- 25 to zaujímavostiam predchádzala práca,ktorej sa venovali počas

jedného pobytového dňa,stráveného v škole.Škola v Španielsku sa

značne líši od nášho školského systému.K základnej škole patrí i
materská škola.Na každej škole je prítomný špeciálny pedagóg i
psychológ.Venujú sa rozumovo alebo psychicky slabším deťom.
Postúpili do európskej súťaže.

Žiaci ZŠ kpt.J.Nálepku v Stupave sa už tretí rok zúčastňujú

"Detskej bezpečnostnej olympiády" v Rakúsku.Je to súťaž detí vo

veku 10 - 11 rokov,kde môžu predviesť svoje pohybové schopnosti
a vedomosti.Súťažia v jazde na bicykli,v hasení "požiaru",v
skladaní kociek s rôznymi symbolmi a odpovedajú na otázky z
oblasti civilnej ochrany.Celá súťaž prebieha v nemeckom jazyku a
preto musia naši žiaci navyše, na rozdiel od rakúskych detí,
zapnúť ešte čtalší jazykový kanál. V roku 2004 sa zúčastnili na
olympiáde v Breitenfurte,v roku 2005 na olympiáde v Bad Voslau a
tohto roku to bolo 5. mája v Sommereine.Každý rok priniesli naši
žiaci víťazné poháre a tak tomu bolo aj tohto roku.Tento rok

naši žiaci zabojovali o to viac,že mohli pri víťazstve postúpiť
do európ- ského kola,ktoré sa konalo v TULINE pri Viedni.A naši
postúpili.Na tomto úspechu sa podielali učitelky nemeckého jazyka Dr.B.Ricziová a Mgr.A.Jančárová.
Projektové stretnutie na Slovensku.
V dňoch 31.mája-5.júna sa uskutočnilo v Stupave záverečné
stretnutie projektu Sokrates-Comeniusl,Školské partnerstvo, pod
názvom Európa deň po dni,ktorý je podporovaný a financovaný
EÚ.Stretnutia sa zúčastnili projektoví partneri z

Belgicka,Francúzska,Španielska,za našu školu sa tohto stretnutia
zúčastnili:riaditeľ Mgr.Csillaghy,učitelky Deme-

terová,Polakovičová,Šulíková,Zemanová.Na prvej večeri bol

prítomný aj primátor Ing.J.Beleš,ktorý všetkých srdečne privítal.Všetci si to veľmi vážili.Našich hostí veľmi potešila
návšteva Múzea F.Kôstku,ktoré je ojedinelé tohto druhu v
strednej Európe.Medzi španielskými partnermi bol prítomný
i riaditeľ Vysokej školy keramickej v Alcore.V predvečer

- 26 sa vybrali do Marianky,kde obdivovali nielen našu kultúrnu
pamiatku,ale

aj

úpravu

tohto

miesta

a

čistotu

prostredia

,zaujímali sa i o náboženské presvedčenia nášho národa.
Veľmi pozitívne hodnotili návštevu MŠ na Ružovej ulici.

Výzdoba,priestory,činnosti s deťmi,úprava prostredia,dvor

- to všetko svedčilo len o pozitívnom hodnotení.Pred samotnou
prácou v škole partneri navštívili triedy prvákov a jednu
triedu druhákov,poprezerali si priestory školy, určené na mimo
vyučovaciu činnosť.Veľmi pochvalne sa vyjadrovali o úctivosti
a srdečnosti našich detí,o spontál- nosti,ktorou sa

prejavovali a o nadšení,ktoré z nich vyžarovalo . Popoludní
navštívili Bratislavu,ktorá sa im veľmi páčila - prezreli si
historické jadro autobusom- Prešporáčikom,Primaciálny

palác,Dóm svätého Martina, navštívili Devín,poprechádzali sa
po nábreží Dunaja.
Polovicu pobytu strávili v Čiernom Balogu a v Nízkych Tatrách
- tu im naši ukázali kus prekrásnej slovenskej
prírody.Previezli sa Čiernohorskou železničkou,mali možnosť
ochutnať špeciálne slovenské výrobky z ovčieho syra,

navštívili Bystriansku a Demänovskú ľadovú jaskyňu,vyviezli sa
lanovkou pod CHopok,kde mali zážitok z čerstvo napadaného
snehu.O Slovensku sa vyjadrovali ako o krajine veľmi

unikátnej,obdarovanéj množstvom nádhernej a čistej prírody a
prírodných úkazov.
Návšteva prezidenta republiky.CIC v Stupave.

Prezident v
Stupave.CIC

V piatok 29.septembra sa slávnostne otváralo Cezhra- ničné
informačné centrum (CIC) v Stupave,ktoré sídli v
rekonštruovaných a novovybudovaných priestoroch Kultúrneho
domu.Pásku prestrihli:prezident SR I.Gašparovičprimátor mesta
Stupava Ing.J.Beleš a vedúci organizácie Weinviertel mana
gement Dl H,Hansy - partner projektu.
Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia záhorských obcí,
predstavitelia samosprávy,zástupcovia rakúskych organizácií
a združení,ktoré s MsKS Stupava spolupracujú od roku 2 001.
V sobotu sa v priestoroch konferenčnej sály konala pre

- 27 zentácia CIC v Stupave pre zahraničných hostí - zúčastni

li sa aj hostia z Rakúska,Česka,Nemecka,Madarska.Hosťom

slávností boli partneri z nemeckého mesta Raesfedl,ktorí
prezentovali svoj kapustný festival Kappesmarkt a patrili medzi
najobľúbenejšiu atrakciu podujatia,pochválili sa nám,že rozdali
4000 porcií kapustového šalátu.Vysoko hodnotili úroveň

podujatia,srdečnú a veselú atmosféru,záujem a priateľstvo,s
ktorým sa v Stupave stretli.
CIC.

CIC

Koncom septembra bol úspešne dokončený jeden z doteraz

najväčších projektov spolufinancovaných z ešte predvstu- pových
fondov Európskej únie-rekonštrukcia a vybudovanie CIC v
Stupave.Projekt bol realizovaný v rámci Phare CBC Slovensko Rakúsko,rakúskym partnerom bola organizácia Weinviertel
Management so sídlom v Zistersdorfe.CIC v Stupave bude plniť

rôzne funkcie od sprostredkovania informácií až po vyhľadávanie
rakúskych partnerov pre rôzne typy projektov v programovacom
období 2 0 07 - 2013.Okrem toho priestory,ktoré predstavujú
plochu cca 600 m2 sú plne k dispozícii pre kultúrne a
spoločenské aktivity nášho mesta.Zbytočné boli obavy,že pre
kultúru nebude priestor.Prínosom je,že Kultúrny dom je
zrekonštruovaný, má komplet novú strechu,zateplenú fasádu,všade
sú plás- tové okná,získali sme 260 m2 nových priestorov,všetky
priestory sú dostupné aj pre imobilných.Rozšírili sa činnosti a
poslanie,ktoré vykonávalo MsKS Stupava pre mesto Stupava,z toho
dôvodu prišlo k zmene zriadovacej listiny a názvu organizácie na
Mestské kultúrne a informačné centrum (MKIC) Stupava s

účinnosťou od 1.októbra 2006.Riaditeľom organizácie je Pavel
Slezák.V tomto roku neprišlo k zmene počtu zamestnancov
organizácie,v KD pracuje päť zamestnancov vrátane

riaditeľa,ekonómky a správcu majetku.Po dlhšom odmlčaní z dôvodu
obmedzených možností sa KD otvára Stupavčanom a do konca roku

2006 pripravili podujatia,ktoré určite oslovia a zaujmú širokú
verejnosť.

- 28 Činnosť spoločenských organizácií.

Spoloč.organ.

Club ABBELLIMENTO.

Abbellimento

Klub v uplynulom období sa snažil zintenzívniť svoju prá-

cu.Okrem prípravy druhého čísla ročenky sa usilovali rozvinúť
svoju činnosť.Občianske združenie Club Abbellimento

zaregistrovali ako daňový subjekt a príjemcu dvoch percent dane
z prijmov.Mesto Stupava v roku 2006 klubu poskytlo finančný
príspevok 10 000 Sk na činnosť.Použili ho na nákup nového

pevného disku,ktorý im slúži na zálohovanie dát spojených
so•zbierkovou činnosťou.Ide najmä o historické a súčasné

fotografie so vzťahom k Stupave.Na tieto účely si zakúpili aj
veľkokapacitnú pamäťovú kartu do klubového fotoaparátu.Zvyšné
peniaze boli použité na vyplatenie honorárov súvisiacich s
prípravou ročenky.

V roku 2006 sa opäť zamerali na vyhľadávanie starých fotograf
ií,dokumentov a predmetov,ktoré súvisia s históriou Stupavy . Pribudlo
im 850 rôznych fotografií a dokumentov,ktoré po skopírovaní obohatili
ich archív.Medzi najcennejšie fotografie patrí skupinová fotografia
zastupiteľstva obce Stupavy,ktorú vyhotovil pred rokom 1910 stupavský
fotograf Kázmér Wetschl.Ide zatiaľ o najstaršie vyobrazenie obecného
zastupiteľstva.Cenné prírastky tvoria zdigitali- zované súbory

negatívov,pôvodne na sklených platniach, ktoré zachytávajú výstavbu
stupavskej cementárne v rokoch 1929 - 1933.V letných mesiacoch
preštudovali v Štátnom archíve v Bratislave zápisnice obecného
zastupiteľstva z rokov 1925 - 1945.zo získaného materiálu chystajú nové
prispevky,ktoré uverejnia v nasledujúcom čísle ročenky.
V archívnom výskume budú pokračovať.
Materské centrum Fifidlo.
Materské centrum Fifidlo bolo ako Občianske združenie
zaregistrované v septembri 2006.Materské centrum (MC)
slúži predovšetkým mamičkám na materskej dovolenke a ich
deťom približne do 3 rokov.Pre mamičky je ponúknuté
členstvo (mesačný poplatok je 100 Sk).Členky majú

Fifidlo
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akciách.Ďalší príjem tvorí vstup do herne,ktorý je 20 Sk na jedno
dieťa v sprievode s jedným dospelým.Druhé dieťa platí 10 Sk.a
dvojičky platia ako za jedno dieťa.Členky za vstup do herne

neplatia.Okrem herne pre deti,ktorá je otvorená v pondelok až štvrtok
v čase od 15. do 18.hod. majú možnosť mamičky poklebetiť si pri šálke
kávy,čaju s ostatnými rodičmi,zúčastňovať sa prednášok,kurzov a pohybových cvičení.

Stupavskí záhradkári.

záhradkári

26.marca sa zišli stupavskí záhradkári na výročnej schôdzi v

Stupavskej krčme.Schôdzu otvoril predseda organizácie Ladislav
Rác,ktorý privítal hostí:primátora mesta, riaditela MsKS
P.Slezáka.Správu o činnosti organizácie predniesol podpredseda

organizácie JUDr.Milan Balog.V správe vyhodnotil účasť členov na
celomestských podujatiach
- Slávnosti kapusty a Svätomartinskom krste vína i dal- šie
aktivity,ktoré záhradkári organizovali.Primátor mesta Ing.J.Beleš
vyzdvihol poslanie spolku vo vzťahu k životnému prostrediu a

záhradkárčenie ako velmi prospešnú aktivitu,ktorá predstavuje nielen
relax,ale prináša aj prospech napr.v podobe ekologicky čistých

produktov ovocia a zeleniny.Vyjadril potešenie nad spoluprácou s
inými organizáciami najmä pri výstave Úroda.Za MsKS záhradkárom
poctakoval P. Slezák, ocenil ich ochotu a obetavosť členov výboru a
organizácie.V diskusii okrem iného odzneli aj pripomienky týkajúce sa
možnosti oslobodenia od miestnych daní pre majitelov záhradiek (vo
veku nad 65 rokov),zníženia vodného a stočného pre tých,ktorí majú
záhradky a používajú vodu na zavlažovanie atd.Primátor slúbil,že sa
týmto problémom bude venovať.
ZO SZR

Rybári

v Stupave usporiadala i tohto roku Detské preteky,ktoré sa konali
6:mája na Vachálkovom rybníku v Stupave.Súťaž sa konala od 8.do

12.hod.a bola určená pre deti od 6.-15.rokov. Rybárske lístky sa
predávali na mieste - 50 Sk bola cena.
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SZPB

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stupave
bilancovala svoju činnosť.Vyše 30 jej členov diskutovalo k výročnej
správe.Hovorilo sa o pozitívach.Od apríla 2005 ZO obnovila svoju
činnosť a preto ani nový výbor nevolili.

Členská základňa nechala pracovať starý výbor..Členovia sa zúčastnili
pri kladení vencov k Kvetu včiaky,k hrobu sovietskych vojakov na

Obore.Zúčastnili sa odhalenia pamätníka gen.in memoriam J.Nálepkovi v
areáli ZŠ,položili kvety pri príležitosti spomienky oslobodenia
Stupavy k pomníku pri MsO.Výbor zorganizoval besedu pre žiakov ZŠ s
gen.vo výslužbe Jozefom Brunovským.Za úspešný možno uviesť zájazd "Po
stopách SNP".Po trase bojov účastníkov sprevádzal gen. vo

v.J.Brunovský.Cestou späť sa zastavili na Bradle pri mohyle

gen.M.R.Štefánika a navštívili aj jeho rodné Koša- riská.Členovia ZO
schválili plán činnosti.Ako predseda pracoval J.Kazarka.
Miestny spolok SČK I.

MS SČK I

Dňa 11.februára sa konala Hodnotiaca členská schôdza MS SČK Stupava

I.prítomných 90 členov si vypočuli kultúrny program detí z MŠ J.Krála
pod vedením učiteliek Lukášovej a Stranovskej.Hodnotili prácu a

diskutovali.Primátor mesta podakoval výboru za obetavú prácu.V tomto
roku prevzali Jánskeho plaketu:Milan Veselý diamantovú a ján Turanský
a Miroslav Mikloš zlatú plaketu.Ostatní bezplatní darcovia krvi boli
odmenení upomienkovými darčekami.Podstatné bolo, že sa členovia SČK

I.a II. dali dohromady,mali čo preberať, na čo spomínať.Takto sa začal
rozbeh práce v roku 2006.Pokračovali v aktivite"Pochod za

zdravím".Zúčastnilo sa ho 35 členov.Pochod končil pod Pajštúnskym
hradom.Predseda Olga Filípková je s prácou spokojná.
Miestny spolok SČK II.

MS SČK II.

Na 5.marca 2006 pripravila Vilma Vígerová výročnú schôdzu na ktorej sa

zúčastnilo 80 členov.V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ na Ružovej
ul.pod vedením učiteliek Veselej

- 31 a Jánošovej.Správu o činnosti predniesla predsedníčka V. Vígerová,o
hospodárení za rok 2005 Mária Fajkusová,pokladníčka a revíznej

komisie L.Pšenko.S plánom činnosti na rok 2006 prítomných oboznámila
tajomníčka V.Štefková.

Anna Darášová predniesla správu o darcoch krvi.MS SČK II. podakovala
všetkým sponzorom:J.Počuchovi- 1000 Sk,M.Žol- nayovej - 1000

Sk,rodine Rácovej - 2000 Sk za finančné dary pre dobrovoľných darcov
krvi ako aj mnohým sponzorom zo Stupavy a Mástu.Tiež poďakovali za
dary do tomboly . Primátor mesta podakoval za humánnu činnosť

MS.Schôdza sa niesla v duchu hesla: "Ked otvárame náruč druhým,

zažívame radosť,ktorú prináša služba ľudom."MS SČK II. poriadal pre
bezplatných darcov krvi a svojich členov
2 zájazdy
liadka

do

Benátok

Benátok,kde
sa

sa

zúčastnilo

vydarila,účastníci

si

75

členov.Preh-

odniesli
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silný zážitok.Dňa 14.októbra poriadal MS posedenie s našimi
členkami
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"Október

veľmi

milé,s
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Mesiac

programom

starším'.1

úcty

k

detí

MŠ,vtipného

slova a hudby.Všetci prítomní sa dobre cítili.
Katolícka jednota Slovenska,pobočka Stupava.

Katol.jednota

Katolícka jednota sa cestou Podpajštúnskych zvestí obrátila o
venovanie jej 2% od občanov.V minulom roku takto získali 17 000 Sk.V
spolupráci s Farským úradom ich využili na prevádzku Pastoračného

centra,na podporu akcií v ňom uskutočnených (mládežnícke akcie,Deň
matiek,Mesiac úcty k starším,seminár a duchovné cvičenia),na výlet

miništrantov , na podporu sociálne odkázaným viacdetným rodinám.Vaše
dary podporia podujatia prinášajúce do našej spoločnosti pozitívne
hodnoty.Občianske združenie pobočky Katolíckej jednoty oznámilo,že
daňové úrady poukázali v roku 2006 finančné dary spolu 40 000

SK.Pobočka poda- kovala spoluobčanom za poskytnuté 2%,tiež MsÚ v

Stupave za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2006 pre KJS vo
výške 20 000 Sk.Finančné prostriedky použijú na akcie schválené v
pláne činnosti na roky 2006 - 2007.
Činnosť cirkví.

6.januára oslávili veriaci sviatok Troch kráľov.Pred

Cirkev
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ňou posväcujú svoje príbytky,niektoré na požiadanie vysväcuje
i sám kňaz.Vdp.Félix Mikula sa velmi snaží mnohé veci

zrenovovať a vyjsť veriacim v ústrety.Tak zabezpečil v

Pastoračnom centre v nedelu premietanie filmov,v kostole

zabezpečil nové stoličky pre miništrantov,bola zrenovovaná
Kalvária.V pôste každú nedelu bola pobožnosť Krížovej

cesty.Veriaci prichádzali v hojnom počte do kostola.Tiež

využili 8.apríla v Máste a 9.v Stupave prítomnosť 7 kňazov na
velkonočnú spoveS.11.apríla kňaz udeloval sviatosť pomazania
pre starých,chorých veriacich pri svätej omši.20.apríla boli
Stupavčania v Radošovciach na pohrebe otca

vdp.Mikulu.Poäakoval sa v kostole za spoluúčasť a kondolencie
veriacim.V máji o pol devätnástej hodine boli denne májové
pobožnosti.14. mája oslávili aj v Pastoračnom centre Deň
matiek.Pre matky,babky pripravili program a pohostenie.26.mája
bola jednodňová duchovná obnova pre horlitelov a členov
ružencových bratstiev.Zo Stupavy sa zúčastnilo 20.

Viedol ju páter Šimon Ján Tyrol,OP,promótor ružencových
bratstiev na Slovensku.Duchovná obnova sa konala v
Malackách,v kláštore.Mnohé účastníčky si zakúpili knižnú
novinku:Ruženec s Máriou kontemplovať Krista.

6.júna bola vo farskom kostole v Stupave Rekolekcia
kňazov z okolia.15 kňazov a mnoho veriacich sa zúčastnilo
o 9.hod.svätéj omše.11.júna boli tretiaci na Prvom svätom
prijímaní.Každú prvú sobotu od 15.hodiny bola v kostole
vyložená Sviatosť oltárna-veriaci sa chodili

modliť,hodinu pred svätou omšou bolo každý mesiac - prvú

sobotu Večeradlo.Nezabúda sa ani na svätenie adventných
vencov na začiatku adventa,vianočnú spoveS,predáj

darčekov z tvorivých dielní v Pastoračnom centra.V
novembribolo Svätomartinské požehnanie mladého vína vo
výstavnej sieni KD - CIC.
Každú nedelu od 15,30 do 18.hod.bola vždy otvorená farská
knižnica Panny Márie Stolice múdrosti.Čitatelia cez knihu
môžu spoznať vela nových vecí,ak si vyberú dobrú

knihu.Dobrá kniha často povzbudí a rozšíri náš obzor.
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V sobotu 17.júna putovali deti zo Stupavy do Marianky.Pri
Lurdskej jaskyni mali svätú omšu.Veľa detí bolo prvoprijímajúcich.Po omši pán farár pohostil deti-v kufri auta priviezol
párky,chlieb,minerálky a napolitánky.Po hrách deti niektoré
autom,iné pešo išli velmi spokojné domov.
V rámci prípravy na Svetové stretnutie rodín,ktoré sa ko- v
španielskej Valencii na začiatku júla,v Stupave mali veriaci
putovný obraz svätej rodiny.Tento obraz začal putoval: od

nedele Božieho milosrdenstva,ktorá bola prvou nedelou po Veľkej
noci.V rodine obraz zostal jeden týždeň, počas ktorého mohol
priniesť pre túto rodinu požehnanie. Rodina sa pri obraze
spoločne modlila ruženec Božieho milosrdenstva za

úmysli:poiakovanie za dar manželstva a prosba o jeho
posilnenie,na úmysel svätého otca,za cirkev, za kňaza vo
farnosti,za zosnulých a obrátenie hriešnikov, proti duchu
mamony a závisti.
Už v roku 2002 začali zo Stupavy posielať balíky do Afri-

ky.Vdaka Bohu a štedrosti ľudí z našej farnosti to pokračuje až
do dnes.Poslali sme zo Stupavy 21 balíkov.V decembri 2006 našu
farnosť navštívila Veronika - sestra Mary Therese a rozprávala
Stupavčanom o živote v Afrike. Prišla stráviť čas s rodinou,a

to pred ročnou prípravou na večné sľuby,ktorú absolvovala tento
rok v Kalkate,v Indii.Do Afriky posielame sladkosti a veci na
kreslenie. Sestričky v Rwande sú vdačné za všetko.Každý dar je
dôležitý . Sestrička sa dary srdečne podakovala všetkým našim
dobrodincom.Kňaz je Boží človek,ktorý nasleduje cestu Ježiša

Krista.Na túto cestu sa vydal vstupom na teologickú fakultu v
Bratislave náš občan Ing.Ivan Barus, Stupava,ulica Nová.Kňaz
Rasťo Nemec v Ríme pokračuje v štúdiu na Lateránskej
univerzite.
Na Silvestra o 17.hodine bola svätá omša.Na nej okrem iného
vdp.farár oznámil veriacim:v roku 2006 bolo 39 sobášov,
pokrstil 91 detí a 63 ludí zomrelo,57 detí bolo na prvom
prijímaní.Odslúžil cez 700 omší.Oprava strechy 490 tisíc
Sk,napustenie dreva proti škodcom 140 tisíc,dali sa medené
ríny,vymenilo sa drevo,posadili sa stromy,ktoré rastú.
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Za plyn a elektriku 125 tisíc (ešte prídu faktúry),za oltár v
mástskom kostole 250 tisíc,mramorovú podlahu za 170 tisí Sk,okná 170
000 Sk.Bola zakúpená nová Krížová cesta v kostole v Máste a iné
výdavky.Ostalo mu 1 milión 208 tisíc Sk.Na hospodárenie si môžu
ludia nahliadnuť.Vdp.F.Miku- la na záver povedal,že ked sa začali
práce na úprave Námestia svätej Trojice - pred kostolom,bolo mu
ťažko.Nie všetci ludia sa kladne stavali k prácam.(Boli petície
proti prácam).Bolo mu ťažko a myslel,že ani do ulíc nepôjde.Ale

šiel.Bolo dosť ludí čo ho chápali.Na záver podakoval za modlitby a
priazeň veriacich.O 24.hodine požehnával veriacich v kostole a

vyšiel von z kostola a požehnával celé mesto Stupavu na prahu roka
2007.
3. PRIEMYSEL A SLUŽBY.

Priemysel a
služby

Plnenie hospodárskych úloh.

Plnenie úloh

Na rokovaní MsZ v Stupave dňa 7.septembra predložil priebežnú správu
o zabezpečovaní realizácie investičných akcií v roku 2006 vedúci
oddelenia VaŽP Ľubomír Illiť.Investičné akcie boli zaradené do

rozpočtu na rok 2006.1.Rekonštrukčné práce na dome smútku pozostáva
júce : nová fasáda,nátery kovových výrobkov obojstranne ,malby
vnútorných priestorov,dlažba na balkóne.Na akciu bol vybraný
dodávate!,podpísaná Zmluva o diele ( ZoD),práce začali 4.septembra a
boli ukončené do 3 0.septembra 2 006.
2.

Rekonštrukcia striech na MŠ Marchéggska.Na práce

bola uzatvorená ZoD s termínom ukončenia do 30.septembra.
Rekonštrukcia obsahovala: výmenu strešnej krytiny na plochých
strechách objektov o celkovej výmere 462 m2, výmena sedlovej strechy
na objekte č.3,odstránenie celej strešnej konštrukcie,zbúranie
štítových stien,vy- betónovanie stužujúceho venca,vymurovanie
štítových múrov zarovnaných vencom v sklone krovu,montáž krovu
a komplet celej strechy,úprava fasády,maľovanie.Bolo uskutočnené.
3.

Rekonštrukcia klubu dôchodcov - Pohoda sa pripravilo
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a v 37.týždni bol vybraný dodávatel a následne uzatvorená
ZoD.Rekonštrukcia uskutočnená.
4.
bolo

Doplnenie
zmluvou

Slovensko,a.s.
uskutočnené.
5.

technológie

uzatvorené

,dňa

18.

Predĺženie

júla

s

s

mestského
dodávateľom

dodávkou

v

rozhlasu
Telemont

39.týždni

-

kanalizácie na ulici Rímska mohlo byť

realizované až po realizácii prvej časti kanalizácie,ktorú za-

zabezpečuje investor - Spoločenstvo Rímska - rozhodnutím MsZ sa

nebude v roku 2006 realizovať.Vybuduje sa až bude sa realizovať
celá kanalizácia.
6.Stavba "verejné WC" pri Sedliackom dvore bola realizovaná
v októbri.Tiež bola uzatvorená ZoD.
7.

CHodníky na starom cintoríne boli v júli ukončené a

prevzaté . 8 . CHodníky na cintoríne v Máste sa riešili projekčne - rozhodnutím MsZ sa nebudú v roku 2006 realizovať.
9.Oprava miestnej komunikácie (Cesta medzi Marošom a klubom
dôchodcov) bola riešená až v mesiaci septembri z dôvodu jej
rozkopania pri plynofikácii.Bola na ňu po- položená
asfaltová drť.

V meste Stupava v tomto roku vznikli nové prevádzky,
obchody.Potraviny

11

Nezník" zanikli a predajňu prevzala COOP

JEdnota Senica.Na Hlavnej ulici v novopostavenom dome
obyvateľom Stupavy slúži "Svadobka".Ponúka šatv a módne

doplnky pre nevesty,šaty do spoločnosti, pánske obleky a
sviatočné oblečenia pre deti.Obchod na Hlavnej

ulici.12.decembra bol po rekonštrukcii otvorený nový obchod na
Hlavnej ulici BILLA.Billa,spol.s r.o., patrí do
medzinárodnej,silne expandujúcej skupiny REWE Group,ktorá
úspešne prevádzkuje veľa podnikov v strednej a východnej

Európe.Stupavčania sa novému obchodu tešili, ale predstavovali
si obchod so širším sortimentom a bez dlhých radov pri
pokladniach.Tiež má problémy s prázdnymi obalmi,ktoré nie
esteticky pôsobia na vzhľad Mlynskej ulice. Tiež na námestí
Slovenského povstania vyrástol nový trojposchodový veľký

dom.Majiteľ ponúkal na predaj byty v ňom,garáže a podkrovné
byty.Tieto si pomaly rodiny kupovali,v objekte je
reštaurácia,lekáreň a miestnosti na podnikanie.
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Medzi obyvateľmi nášho mesta je velmi obľúbená predajňa HYDINÁR,akciová
spoločnosť Gbely.V nej možno nakúpiť chladenú,alebo mrazenú

hydinu,hydinových výrobkov a čerstvých vajec.Hydinové výrobky sú
chladené vzduchom a sú vysokej kvality.
Na Hlavnej ulici vzniklo nové optické centrum Evergreen Ponúka nové
slnečné okuliare,na vybrané modely dáva 30% zľavu.Ďaľšia novootvorená
optika Evergreen je v Stupave na Hlavnej ulici 30 pri Tatra
banke.Uvádzacie ceny na dioptrické rámy mala - 25%.
Nový secondhand - tovar lepšej kvality je na Budovateľskej ulici
14.Ponúka dámske,pánske a detské oblečenie.

BIZNIS - ZÁLOŽŇA po celý rok slúži občanom Stupavy.Zakladá
a

vykupuje

zlato,elektroniku,mobilné

telefóny.Čistí

,

opravu j e , vyrába výrobky zo zlata.(Mala akciu:Svadobné
obrúčky od 550 Sk/gr.).

Služby občanom rastú a ľudia ich využívajú podľa potreby.
K dobrej informovanosti im slúži Záhorácke informatórium,
Podpajštúnska ročenka,ktorú vydáva MsKS.Obsahom je veľmi bohatá a možno
sa v nej ľahko orientovať.
4.
Poľnohos.,vodné

POĽNOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO.

Vodárne a kanalizácia mesta Stupava.

a les.hospodár.
VaK

VaK sú príspevkovou organizáciou mesta Stupava.V roku 2005
bolo napojených na verejnú kanalizáciu 6 490.Vyčistených
odpadových vôd 568 200 m3/ rok - 1556,7 m3/deň.
Dĺžka kanalizačnej siete 15,5 km.

V roku 2006 bolo napojených na verejnú kanalizáciu 6835. Vyčistených

odpadových vôd 629 100 m3/rok = 1723,5 m3/deň.

Dĺžka kanalizačnej siete 15,9 km.
Stupavský potok.

Stupavský potok

Prudká zmena počasia a prudký dážd spôsobili v stredu 29.marca
zdvihnutie hladiny Stupavského potoka,ktorý opäť ukázal svoju

silu.Mútna,bahnom sfarbená až tmavohnedá voda z Malých Karpát sa valila
korytom až sa v Ma

- 37 -

lom parku vyliala a to na obidva brehy.Zaliala park a cez
asfaltovú cestu si opäť našla cestu do vodnej priekopy pred
budovou kaštieľa.Vo večerných hodinách boli už zaliate

lavičky.Voda pretekala po celú noc a vo štvrtok ráno bola zatopená
väčšia časť vodnej priekopy,výška vody však nestúpala.Od stredy

rána boli v pohotovosti pracovníci MsÚ,pracovníci MsPTS.Na návrh
správcu vodného toku Povodia Moravy bol 29.marec 2006 o 22.hodine
vyhlásený tretí povodňový stupeň.V skorých ranných hodinách

30.marca zasadal zúžený povodňový štáb.30.marca zasadal rozšírený

krízový štáb.Po technickom zásahu Povodia rieky Morava začala voda
stekať do koryta Stupavského potoka.

Rozvodnený Stupavský potok spôsobil škody najmä na budove
veterinárnej ambulancie a na budove kaštieľa.Našťastie rýchly
zásah a nasadená technika dokázali usmerniť rozliatu vodu do
pôvodného koryta.Primátor mesta na zasadnutí MsZ podakoval
všetkým zainteresovaným za obetavý a rýchly zásah,pracovné
nasadenie a pohotovosť, vdaka čomu sa podarilo v krátkom čase
zvládnuť kritickú situáciu.

Riaditeľ závodu Povodie Moravy Ing.Vladimír Slaninka

povedal:" Rekordy vo vodných stavoch sa lámu na tokoch
všetkých riek.Výška hladiny vody v rieke Morave dosahovala
úroveň storočnej vody.Najvýdatnejšie jej hladinu tentoraz

dvíhala rieka Dyje.Pokiaľ ide o dolný tok Moravy od Gajar po
Suchohrad,Záhorskú Ves,Vysokú pri Morave a nadväzne
Zohor,Devínsku Novú Ves a Devín,to všetko závisí od
prípadného vzdutia Dunaj a,ktoré môže vyvolať roztápanie
snehu v Alpách.Priebežne sme v rámci prevencie urobili
spevnenia a čiastočné zvýšenie hrádzí pozdĺž Moravy.Všetko sa
ukáže až niekedy v máj i."(prevzaté zo Záhoráka
č.13/2006,skrátené).

Starostlivosť o lesnú zver prevádzajú stupavskí po-

ľovníci. Túto v zime prikrmujú,upravujú kŕmidlá a dodržiavajú
poľovnícky kalendár odchytu zveriny.
Včelárenie na Stupavsku.

Organizované včelárenie v Stupave a okolí sa datuje od

Včelárenie
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nedele 8.apríla 1934,keä sa v priestoroch reštaurácie,dnes U zlatého
jeleňa,na Hlavnej ulici 40 zišlo 23 včelárov aby založili Spolok

včelárov Stupavy a okolia.Spolok patril do zemského ústredia spolkov
pre Slovensko so sídlom v Bratislave . Iniciátorom bol stupavský
organista František Bubík, ktorý sa stal jeho prvým konatelom.Zvolili
si vedenie Spolku a schválili členský príspevok 30 korún.Za predsedu

bol zvolený Heinrich Bolescha.Obšírnejšie o včelárstve píšem na konci
v Iných záznamoch.
Početne nevelká skupina 55 stupavských včelárov pripravila pre

spoluobčanov v rámci vianočných podujatí MsKS a informačného
centrá "Medový deň".V sobotu 9.decembra vo výstavnej sieni KD
včelári

propagovali

produktu.V

med

konferenčnej

medovnikárov,výrobkov

z

a

výrobky

sále

medu

KD

-

z

tohto

boli

jedinečného

prezentácie

medovina,sviečky,vianočné

ozdoby,remeselnícke výrobky a podobne.
Vrchná hora.

Vrchná hora

Lokalita Vrchná hora je "ozdobou našej prírody".Špecifické prírodné
podmienky sa odrážajú predovšetkým v pestrej mo- mozike biotopov s
bohatým druhovým zložením,kde našli svoj domov a útočisko mnohé
ohrozené a vzácne druhy našej flóry.OZ Pre Záhorie zorganizovalo
slovensko - rakúsky workshop na tému Lokalita Vrchná hora v Stupave
územie ochrany prírody a pri ležitosť pre eko-turizmus, ktorý sa
konal v Stupave 28.júna 2006.Od toho dňa je v sále reštaurácie

Stupava (bývalý Maroš) inštalovaná výstava fotografií flóry a fauny
Vrchnej hory,autormi ktorej sú RNDr.Dušan Senko,PhD.a Mgr.Braňo
Molnár.Cie- lom podujatia bolo informovať verejnosť a miestnych

predstaviteľov o hodnotách,ktoré Vrchná hora predstavuje a tiež o
možnostiach využitia tejto atrakcie pre rozvoj cestovného ruchu.Pre
verejnosť je publikácia v MsK R.
Mórica a v novinovom stánku pri predajni N-market.OZ Pre Záhorie
tieto aktivity realizuje v rámci projektu podporenom z programu Phare
CBC SR/AT 2003.
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5. DOPRAVA A SPOJE.

Doprava,spoje

Pravidelné interpelácie poslancov MsZ upozorňovali na neutešený stav na komunikácii Hviezdoslavova-Hlavná-Malacká,
teda na štátnej ceste 1/2.Táto životne dôležitá tepna dopravná
mesta je v správe Slovenskej správy ciest, ktorá a to môžu
Stupavčania všetci potvrdiť; sa o cestu velmi nestará.Či sa už
jedná vodorovné dopravné značenie, či je to nekvalitne

obnovený povrch komunikácie, presne pred rokom sa naplno
rozbehli asfaltovacie práce, nehovoriac o osadení
poklopov,čistení povrchu cesty a údržbe.Poslanci, rozhodli,že
tejto problematike sa treba venovať neustále a priebežne a

uznesením zo dňa 17. marca bolo uložené prednostovi úradu
priebežne informovať MsZ o výsledkoch rokovaní vo veci
údržby,prevádzky a investícií na štátnej ceste 1/2.

Na MsZ dňa 26.októbra bolo konštatované,že vo veci vybudovania

kruhového

objazdu,ktorý

je

už

dlhodobo

predmetom

rokovania s SSC,problematika doposiaľ nie je uzatvorená.

Mesto musí zafinancovať projektovú dokumentáciu na územné
rozhodnutie výstavby kruhového objazdu.Do realizačného

investičného plánu SSC bude objazd zaradený v roku 2007.
Poslanci navrhovali,že ak nebude realizovaný kruhový objazd,
treba zabezpečiť v spolupráci so SSC vybudovanie svetelnej

križovatky.Zároveň žiadali podať reklamáciu na výstavbu nového
povrchu na ceste 1/2 a opravu poklopov. Riaditeľ MsPTS

informoval,že údržbu komunikácie zabezpečuje mestský podnik TS
v rámci prác pre mesto a sú financované z rozpočtu mesta.SSC
argumentuje,že nemá peniaze na údržbu diaľnic a ponecháva

zodpovednosť za údržbu na meste.S opravou výtlkov miestnych
komunikácií sa začalo hneä,ako to dovolili klimatické
podmienky.
Čerpacia stanica v Stupave na Hlavnej ulici doslúžila.

Mesto prázdnu plochu využije na verejnú zeleň a parkovacie
plochy.
Dráma na ceste.

V piatok 21.apríla v centre mesta,na prechode pre chodcov
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sa odohrala dráma,ktoréj boli naklonené okolnosti,o ktorých vieme a
trpíme ich.Mamička s kočíkom,v ktorom bolo diéta stála na prechode

pre chodcov.Auto vychádzajúce z Mlynskej ulice jej dalo prednosť,od
Bratislavy idúca Avia, už nedokázala zastaviť,vrazila do stojaceho
vozidla a to narazilo do mamičky a do kočíka.Dieťatko vyletelo z

kočíka asi dva metre a dopadlo na vozovku.Len pár centimetrov od neho

zastavilo auto idúce z opačnej strany.Hrôza, des a šťastie v nešťastí

I Dieťatko vzali na vyšetrenia do nemocnice.Iste ho niesli anjeli...V
Stupava nie sú naše deti v bezpečí.
Preteky ECCE TERRA.

ECCE TERRA

Dňa 20.mája 2006 sa v Bíloviciach nad Svitavou uskutočnil 11.ročník

pretekov malotraktorov do vrchu ECCE TERRA.Zúčastnilo sa ho 22
pretekárov,z toho 3 zo Slovenska a všetci 3 zo Stupavy.Ľuboš

Gramblička získal zlato v kategórii A,Milan Gramblička získal
striebornú medailu v kategórii A,Štefan Brbúch získal zlatú madailu v
kategórii S.
9.

ročník Majstrovstiev Slovenska preteky

malotraktorov do vrchu ECCE TERRA sa konali v sobotu
9.septembra v Stupave.18 báječných pretekárov,z toho 5

odvážnych žien, pretekalo na malotraktoroch.Zo Stupavčanov sa
umiestnili nasledovne v kategórii amatéri Ľuboš Gramblička
1.miesto,
Milan Gramblička 2.miesto,v kategórii špeciálov Š.Brbúch
2.

miesto,v kategórii H (prejsť trať za stanovený časový

limit) Anton Gama 1.miesto,Vladimír Moza 2.a Pavel Gram- blička
3.miesto.V kategórii ženy sa Stupavčanky umiestnili

nasledovne:Bibiana Belzárová na 4.mieste,Mária Stríbrnská na
5.mieste.V rámci česko-slovenských majstrovstiev umiestnenie bolo
podobné v kategórii amatéri Ĺuboš Gramblička 1.miesto,Milan

Gramblička 2.miesto,v kategórii špeciálov Štefan Brbúch 1.miesto.
6.

ZDRAVOTNÍCTVO,ŽIVOT OBYVATEĽSTVA. Zdravotníctv

V Stupave o zdravie občanov sa stará 15 lekárov.Činnosť MS SČK -

darcov krvi som uviedla na strane 3 0.Na jeseň
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sa mnoho ľudí, najmä starších dalo zaočkovať proti chrípke.
Mnohí Stupavčania navštevujú Pravú Soľnú Jaskyňu v Bratislave
Lamači na Studenohorskej ulici 2/d.Do 31.decembra bol pobyt v
soľnej
Zlavu

jaskyni

50

Sk

z

čiastočne
ceny

hradený

zdravotnými

jednorazového

vstupu

si

poisťovňami

mohli

.

uplatniť

poistenci Dôvery a Siderie.Soľná jaskyňa je ideálnym miestom
pre telesný aj duševný relax,na posilnenie imunitného systému a
pre pocit radosti a šťastia.

V Stupave sú dve lekárne:lekáreň Fortuna a Centrum,dve
veterinárne ambulancie:MVDr.Róbert Kazarka a MVDr.Rados- lav
Rigler a MVDr.Lenka Ďurčanská.CHovatelské potreby,
Pharmacopoea,MVDr.Drahoslava Klasová.
Primátor Mesta Stupava v súlade s príslušnými zákonmi v
termíne od 19.apríla do 17.mája 2006 nariadil vykonaie jarnej
deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických
osôb,podnikatelov a právnických osôb na území Mesta Stupava.
MEDIAMBUL,a.s.ul.Hviezdoslavova - Spoločnosť MediAmbul,a.s.vstúpila na trh nadštandarných zdravotných služieb s
cieľom naplniť svoje základné poslanie:CHrániť zdravie svojich
klientov ako ich najvyššiu ludskú hodnotu. Svoje služby v
súčasnej dobe poskytuje formou internej a chirurgickej
ambulantnej starostlivosti.V rámci svojej pôsobnosti a
prispôsobeniu sa požiadavkám klientov v krátkej dobe rozšíria
sa o očnú a alergologickú ambulantnú starostlivosť.Značku
"nadštandornosti" im zaručuje spôsob ich

poskytovania,vyjadrujúci hodnoty spoločnosti: Dôraz na

prevenciu.Preventívne liečebné programy i osvetové poradenstvo
sú nosnou časťou poskytovaných služieb.Dôraz na pohodlie

klienta,dôraz na kvalitu-vysokokvalifiko- vaný personál má
skúsenosti nielen z klinickéj,ale aj z urgentnej medicíny a
širokú sieť kontaktov na spolupracujúce špecializované
pracoviská.
Pracovné možnosti obyvateľstva poskytuje Bratislava,
Malacky,Dura,obchody,služby,remeslá,výroba,ekonomické a
finančné a právnické služby,dopravný servis,doprava,odpadové
hospodárstvo,stavebné práce,predáj ne.
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Bytová situácia je dobrá.Stavajú sa rodinné domy,ubykácie, bytovky.Na
mnohých rodinných domoch si majitelia stavajú podkrovné byty,poschodie
a vymieňajú si strešnú krytinu.

Na domoch,bytovkách vymieňajú okná za plástové.

Aktívnu činnosť prevádza Stupavská realitka - JUDr.Magdaléna
Habreková,Marianska 29.Poskytuje:kúpu,predaj a prenájom
nehnuteľností.Poskytuje kompletný právny servis,poradenstvo zdarma.
V tomto roku nás opustilo - zomrelo 123 občanov.Spo-

meniem Prof.Dr.Jána Horeckého DrSc - jazykovedca,Marián
Mikula - otec Vdp.F.Mikulu,Floriána Viléma - bývalého
riaditeľa Cementárne,Milana Pešia - veliteľ hasičov.

Obyvatelia Stupavy väčšinou krstia svoje deti v kos-

tole. Tu tiež sobáši novomanželov dekan F.Mikula,mnohých pri
svätej omši.Svoje manželské sľuby si manželia obnovujú pri
svojich jubileách tiež v kostole.
Prehľad pohybu obyvateľov Stupavy

Stav obyvateľ.

Narodení:64, zomrelí: 123,prihlásení: 290,odhlásení:102.
Konečný stav: 8 577.V porovnaní s rokom 2005 stav obyvateľov v Stupave
sa zvýšil o 129.Za ohlasovňu pobytu oznámila Mária Mihalovičová - MsÚ
Stupava.
7.

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Kult.-spoloč.
život

Činnosť kultúrnych zariadení mesta a kultúrnych aktivít je v našom
meste veľmi dobrá.Riaditeľ MsKS a neskoršie riaditeľ Mestského

kultúrneho a informačného centra v Stupave je príkladná.Má výborné
organizačné schopnosti, prehľad a veľký zmysel pre spoluprácu s
okolitými obcami a rakúskymi partnermi projektov.
Mestská knižnica Ruda Mórica.

Knižnica

MsK R.Mórica v Stupave organizovala tak ako každý rok milé podujatie
pre žiakov 1.ročníka ZŠ.Skladalo sa z 3 častí.V marci - Mesiaci knihy

pozvali prvákov na exkurziu do knižnice,kde si žiačikovia prezreli

celú knižnicu,dozvedeli sa,koľko je tam kníh nielen pre deti,ale aj
pre ich mamičky a oteckov,starých rodičov aj starších
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kamarátov a študentov.Posledné si prezreli detské oddelenie,kde
je pre nich 6 000 kníh.Na záver exkurzie si žiaci prezreli
niekolko rozprávok a výstavku kníh pre najmenších čitateľov , aby
vedeli aj doma povedať., aké pekné knihy na nich v knižnici

čakajú.Druhýkrát prišli do knižnice koncom mája,ked už vedeli
všetci čítať.Po krátkej prednáške o výpožičnej technike a o

tom,ako sa treba v knižnici správať,a ako sa starať o požičanú

knihuprváci svojim podpisom na prihlášku sa stali riadnymi členmi
knižnice. Požičali si svoju prvú knihu-úplne novú,ku ktorej

dostali peknú záložku a svoj vlastný preukaz s obrázkom,ktorý sa
vymaľovali.V tomto roku sa zápisu prvákov do knižnice zúčastnilo

78 žiakov.Prváci prišli do knižnice ešte spolu na spoločnú výmenu
kníh,spojenú s rozprávkami.
V

knižnici sa dňa 2.mája konalo zasadnutie poroty,

ktorá vyhodnotila XI.ročník literárnej súťaže "Príroda je
život pre každého".Literárne práce do súťaže zaslali:

ZŠ Gaj ary,Jakubov,Láb,Malacky - 3 ZŠ,Rohožník,Sološnica,Stupava,Sučany a Záhorská Ves.Porota v zložení:Mgr.

Eva Hornišová-redakcia časopisu Super Ohník,Marta Šuri- nováredakcia

časopisu

Slniečko.Vzhľadom

na

to,že

úroveň

literárnych prác bola slabšia ako po iné roky,porota nevyhodnotila práce os 1.-5.miesto,ale vybrala z 3 6 prác 8
prác,ktoré

kovičová

ocenili.Zo

ZŠ

v

5.roč.,próza:Návrat

Stupave:poézia

Motýľ-K.Tom-

prírody-N.Tyrpáková

8.roč.,

Slnečné vtáky-L.Slezáková,8.roč..
Koncerty.
23.

Koncerty
apríla na Deň Božieho milosrdenstva farský spevácky

zbor pozval na koncert o 15.hod.do farského kostola.
Koncert pre deti a rodičov pripravili stupavskí hudobníci.
7.má ja vo farskom kostole sa konal koncert pri príležitosti
250.výročia

narodenia

hudobného

skladateľa

W.A.

Mozarta.V

podaní spojených chrámových zborov-Zbor sv.Ondreja Vysoká pri
Morave

a

Lamačsko-dúbravského

zboru,sólistov

Júlie

Ščepánovej,Evy Dohnányovej,Romana Bajzíka a Stanislava Bartka
a pod vedením dirigenta Róberta Di-
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nuša si publikum vypočulo najkrajšieMozartove diela.Koncert bol
skutočne vznešeným a povznášajúcim zážitkom.

Známe sú koncerty pri príležitosti ukončenia vianočného obdobia vo
fárskom kostole (8.januára) a v priestoroch Sedliackeho
dvora,obmedzených stavebným ruchom rekonštrukcie KD sa 25.júna
konal Salší ročník Stupavskej krídlov- ky.21.augusta sa vo farskom
kostole uskutočnil organový koncert.10.decembra bolo v Sedliackom
dvore vystúpenie Sunečníka z Gajar.Potešil Stupavčanov pásmom

ludových zvykov,piesní a milého záhoráckeho slova.23.novembra vo
veľkej sále KD sa konal slávnostný večer pri príležitosti

30.výročia účinkovania ženského speváckeho súboru Nevädza.V
programe,ktorý bol prierezom histórie súboru odzneli najkrajšie
piesne z repertoáru.Súboru gratulovali primátor mesta
Ing.J.Beleš,Ľubica Havranová,starostka obce Zohor,Vladimír

Kubovič,starosta Záhorskej Bystrice, Dr.Anna Píchová riaditeľka
MOS v Modre,vdp.Felix Mikula, stupavský dekan.8.decembra sa v
meste Tisovec konal XXVI. ročník prehliadky speváckych zborov

Daxnerov Tisovec.Hosťom prehliadky bola i Nevädza,ktorá zožala
najväčší potlesk a výborne reprezentovala nielen seba,ale i
Stupavu.
18.decembra o 17.hod.bol adventný koncert ZUŠ.
Nevädza.
Už

v

Nevädza

minulých

rokoch

som

v

kronike

Stupavy

písala

o

Ne-

vädze.Tento raz sa vrátim k jej začiatku.Vo februári 1976
Ladislav Kudijovský na členskej schôdzi Slovenského zväzu žien
povedal,že by bol rád, keby bol založený spevácky súbor.Našiel
by svoj domov v Závodnom klube.Z jeho iniciatívy sa už v
apríli a máji sa ženy prihlasovali.Bolo ich 32. Prvý oficiálny
nácvik

sa

konal

15.júna

1976.Za

klavírom

sedela

Magdaléna

Šimkovičová,učiteľka na LŠU v Stupave.
1.decembra mali prvé vystúpenie v KD.Po nežnej revolúcii súbor
stagnoval.K obnoveniu súboru prišlo v januári 1999. Nastala nová
éra súboru,prišli i nové posily.Súbor sa vrátil k pôvodnému
repertuáru,ktorý sa postupne rozširoval o nové piesne.Neskôr sa
repertoár rozšíril o cirkevné piesne a súbor začal účinkovať i pri
slávnostných podujatiach v
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tunajšom farskom kostole.V tomto období súbor účinkoval v
Taliansku,Rakúsku,v regióne pri miestnych a regionálnych podujatiach
a opäť získal svoje dobré meno i popularitu medzi poslucháčmi.V

súbore sú priateľstvá,spoločná láska k spevu a nevymazateľné miesto
v miestnej stupavskej a regionálnej kultúre.
Výstavy.

Výstavy

Putovná výstava sa konala v dňoch 27.novembra do 1.decembra vo
vstupnej hale MsKIC Stupava.Bola to putovná výstava Školy pomáhajú
zlepšiť životné prostredie.Výstavu organizoval DEPHNE - Inštitút
aplikovanej ekológie v rámci projektu Environmentálna komunikácia v
školách a obciach dolného Pomoravia.Projekt financovala Nemecká
spolková nadácia pre životné prostredie (DBU) a projekt sa
uskutočnil v spolupráci s Inštitútom pre biodiverzitu

Regensburg.Výstava postupne v týždňových intervaloch navštívila
jednotlivé obce,ktorých školy sú zapojené do projektu.
Výstava Benátky vo fotografii bola v reštaurácii Stupava.
Sprievodnými podujatiami Dňa zelá boli výstavy od 26.septembra do
1.októbra:Rezbárske sympózium A.Machaja - Sedliacky dvor.Výstava
Úroda 2006(výstava úrody záhradkárov, výstava Združenej strednej
školy z Rakovíc,výstava kaktusov,predaj produkcie ekopestovatelov,výstava F.Stríbrn- ského z Mástu,degustácia kvasenej
kapusty)-Sedliacky dvor pri KD.Výstava dyňových strašidiel a súťaž

O najkrajšie dyňové strašidlo - Sedliacky dvor.Výstava chryzantém -

Spolek Jižní Morava,Pastoračné centrum.Výstava National- park Donau
Auen (A)výstavná sieň KD.Výstava a prezentácia projektu

Klimabundnis (A)-KD prednášková sála I.poschodie. Výstava
Keramikárska tradícia Stupavy a okolia (spojená s predajom) KD-CIC
Stupava,Výstava fotografií Prezident na Dni zelá - priestory KD.
Jarmoky.

Jarmoky

V Stupave sú už tradičné jarmoky: 8.apríla Veľkonočný, známy a

veľký je jarmok Jakubský,Mikulášský a 10.decembra Vianočný.Na Dni
zelá je Remeselnícky jarmok-veľký.
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Divadlá

Divadlá.
Ochotnícke divadlo Šáchor malo divadelné predstavenie pre
Stupavčanov 26.novembra v KD.Vstupné dobrovoľné.Zohorskí
ochotníci zahrali trilógiu o tradícii,domácich zvykoch, ktoré
boli kedysi v Zohore.Hry boli obohatené zohorskými ale i
tradičnými záhoráckymi a slovenskými pieňami v podaní

zohorského speváckeho súboru Vernosť,doprevádzané živou

muzikou.Hrachová poléfka-komédia v 4-dejstvách sa páčila.
V nedelu 1.októbra o 11.hod.skupina Vega zo Zohoru
predviedla Ze šeckého trošku -Divadlo Maska "Kráska a
zviera.Vystúpil tiež folklórny súbor Slnečnica -Suneč- ník
z Gajar.
V Gajaroch sa konala Regionálna prehliadka hovoreného slova. Už
tretí ročník tejto súťaže ukázal,že na Záhorí máme ľudí,ktorí
majú

rozprávačské

nadanie.Stupavu

reprezentovala

Stázka

Lachkovičová.Súťaž vrcholí celoslovenským kolom, ktoré sa už
tradične koná v Lodné.V Rozprávačskom Lodné tlieskali Stázke a
Helene Piačkovej zo Záhorskej Bystrice.
10.

a 11.júna na Kysuce do Lodná účastníčky viezol Malina celú 7

člennú výpravu zo Záhoria viedla Ludka Mozová z KD. Zábavy.

Zábavy

MsKS pozývalo na XIII.Mestský reprezentačný ples,ktorý sa konal v
sobotu 25.februára v Reštaurácii Stupava.V programe vystúpil
hudobno-tanečný súbor Reminiscensie zo Skalice, do tanca hrala

skupina Akcent Live.Pre hostí bolo pripravené občerstvenie v štýle
švédskych stolov,primátorská torta a tombola.Vstupné:900 Sk.
MO MS v Stupave mala 16.ples MS.Uskutočnil sa 18.februára v
Reštaurácii Stupava.
Farský úrad Stupava pozval na Farskú fašiangovú zábavu Stupavčanov
, ktorá sa konala 11.februára v Reštaurácii Stupava.
Do tanca hrala hudobná skupina Záhoráci.Výťažok z tomboly
venovali na opravu alebo reštaurovanie oltára Panny Márie v
Máste.Vstupné bolo 300 Sk.
28.februára bol Papučák - babský chmat.Na Papučák sa podpísala

Minarovičová,zbor Nevädza a bujarý sprievod bol dielom Ludky
Mozovej.
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Fašiangový karneval usporiadal v telocvični Školský klub detí pod
vedením vedúcej Evy Slezákovej.Na karnevale sa hodnotili
masky.Deti sa zapojili do pohybových hier s hudbou a mnohých
súťaží.
Oslavy.

Oslavy

Ani po 61 rokoch sa v našom meste nezabudlo na deň,kedy vojská
Červenej armády (ČA) oslobodili Stupavu.V utorok
4.

apríla sa pod záštitou primátora mesta Stupava konala

pietna spomienka a kytice kvetov boli položené pri pamätníku Kvet
vdaky pred KD a pri hrobe vojakov ČA na Obore.

Na slávnosti sa- zúčastnilo cca 50 občanov,zúčastnili sa

zástupcovia mesta,členovia MO SZPB,zástupcovia KSS .Pri pamätníku
Kvet včlaky vystúpil s príhovorom predseda MO SZPB Jozef

Kazarka.Po položení vencov podujatie pokračovalo pri hrobe
sovietskych vojakov na Obore.Tu sa k prítomným prihovoril primátor
mesta Ing.J.Beleš.Pripomínanie si pamätných a historicky
dôležitých udalostí v živote mesta je dôležitou súčasťou budovania
miestneho povedomia a hrdosti na miesto,kde žijeme.
Oslava Dňa matiek sa konala v KD,kde svojim prog-

ramom deti Materských škôl pozdravili mamičky a babky pri
príležitosti ich sviatku.
14.mája sa už tradične konalo stretnutie mamičiek a babičiek z

príležitosti Dňa matiek v Pastoračnom centre Farského úradu v
Stupave.Nedeľné popoludnie spojené s programom a občerstvením

pripravil Farský úrad a Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v
Stupave.V

programe

vystúpila

Nevädza

.

Prekrásne

piesne,v

ktorých sa ospevovali mamičky a láska k deťom,stretlo sa s
obdivom a uznaním všetkých prítomných,ktorých zaspievané piesne
dojali.
Pri pomníku generála M.R.Štefánika sa vo štvrtok 4.
mája konala piétna spomienka pri príležitosti 87.výročia jeho
tragickej smrti.Kyticu kvetov za mesto Stupava položil
primátor mesta.
Zástupcovia
organizácií

si

mesta

piétnou

Stupava,politických
spomienkou

pri

soche

uctili 61.výročie ukončenia II.svetovej vojny.

strán

a

orga-

kpt.J.Nálepku
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Za účasti cca 50 občanov Stupavy sa dňa 29.augusta konala
celomestská pietna spomienka pri príležitosti 62.výročia

Slovenského národného povstania.Zástupcovia mesta,ZO SZPB,
ZO KSS,SČK a ZO SZZ položili kytice kvetov k pamätníku obetiam SNP pri MsÚ a pri soche kpt.J.Nálepku v areáli ZŠ.
Slávnostný

príhovor

predniesol

primátor

mesta

Ing.J.Beleš.

Pozornosť venoval najmä občanom Stupavy a Mástu,ktorí položili

svoje životy počas 2.svetovej vojny a SNP.Osobitne vyzdvihol
rastúci záujem verejnosti,ktorá si pripomína tieto udalosti a
vníma ich ako súčasť modernej histórie Slovenska .
Slávnosti kapusty - Deň zelá.

V

Deň zelá

posledný septembrový víkend sa konal v Stupave už 10.

ročník Dní zelá.Podujatie,ktorého zakladateľom a riaditeľom je
Pavel Slezák,si od úvodného ročníka získalo sympatie a záujem
divákov pri spoločnom kultúrnom posedení,kde je aj výstava

kapusty,zeleniny a samozrejme, ochutnáva sa už aj nová kyslá
kapusta.Jubilejný ročník navštívilo počas troch dní vyše

desaťtisíc divákov.Bol výnimočný aj účasťou prezidenta Ivana

Gašparoviča s manželkou.V štafete ľudských rúk putoval košík s
kapustou, ktorá bola vyrezaná v záhrade Anny Nemcovej a po
viac ako štvorkilometrovej trati z Mástu do Stupavy k KD sa v
štafete kapusty dotklo vyše dvetisíc ľudí.V Stupave sa v deň
otvorenia slávností konala äalšia paráda.Prezident SR
prestrihol slávnostne pásku nového Cezhraničného informačného
centra.V rámci výstavy Úroda 2006,na ktorej sa vystavilo 214
vzoriek vypestovaného ovocia a zeleniny boli vyhodnotené
najkrajšie a najlepšie kolekcie - na 1. mieste sa umiestnila
vzorka jabĺk od pestovateľa Stanislava Nemca,na 2.mieste
kolekcia hrozna Blanky Némethovej, a na 3.mieste paprika
p.Granca.V súťaži o najťažšiu hlavičku kapusty sa na 1.mieste
umiestnila kapusta-odroda Krajová-18 kg Štefana Horeckého,táto
bola zároveň zapísaná do Slovenskej knihy rekordov,na 2.-

3.mieste 13 kg-ové J.Draškoviča a J.Poláka.Naj ťažšia tekvica
od Viktora a Kristínky Klamovcov vážila 53 kg.Čerstvú kyslú
kapustu z novej úrody rozdávali z veľkého suda bratia

Obermárovci. Vystupovala na koncerte skupina Peha a Desmod.Pre
deti bol
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využitý priestor detského ihriska,využila ho na tvorivé dielne
keramička I.Vachálková.Večer bol ohňostroj stál 30 tisíc Sk,robila ho
profesionálna firma,pretože si nemohli dovoliť riskovať.Pre "Župné
noviny"redaktorovi Klačkovi riaditel P.Slezák povedal:"Za Malými

Karpatami už dlhé roky oslavujú vinobranie,je to srdcová záležitosť
Rače,Pe- zinka a Modry.U nás máme zelé,kapustu,j ak scete,a sme tu

tejto časti Záhoria s ňou akosi zviazaní.Vo velkom sa tu pestovala aj
spracúvala,nuž sme vstúpili do tejto hry.Návštevnosť a záujem hovoria
jasnou rečou."

Tanečník írskych tancov.

írske tance

Štefan Tóth zo Stupavy,ktorý ako tanečník írskych tancov
dosiahol priamo v írsku velké úspechy a uznanie.
Štefan
tanrčný

sa

od

16.rokov

žáner,ktorý

si

venoval

naplno

vyžaduje

írskemu

seriózny

tancu.Je

prístup

pre

to

jeho

vysokú náročnosť.V roku 2006 vo februári navštívil Írsko už po

tretí raz.Pre viacero dôvodov sa tam vybral.Bolo to ukončenie
štúdia írskeho tanca v Internacionál Irish dan- ce school of
Maura

Shanahan.V

zúčastnil

rámci

niekoľkých

tohto

prestížnych

niekoľkoročného
súťaží

v

štúdia

tradičnom

sa

írskom

tanci.Obsadil prvé priečky len vdaka vedeniu mojej učiteľky
Maury

Shanahan.Na

zúčastnil

záver

najväčšej

(majstrovstiev
Veľkonočných

jeho

štúdia

medzinárodnej

sveta),ktorá

svistkov(All

sa

sa

už

súťaže

v

koná

Ireland

každý

po

tretíkrát

írskom
rok

Internacionál

v

tanci

čase

Dancing

CHampionchip).Na tejto náročnej súťaži získal
1.

miesto v kategórii soft shoes,2.miesto v kategórii hard

shoes (írsky step),3.miesto championchip.Štefan - Záhorák, trhol
Írov,ktorí tancujú od svojich 3 rokov.Úspešne reprezentoval Stupavu a
Slovensko.Štefan absolvoval záverečné učiteľské skúšky.Obsahom skúšok
bola metodika nácviku a a teória 20-tich skupinových tancov a skúška
z írskeho jazyka. Sólové tance a hudobnú teóriu zvládol už v prvej
časti skúšk v roku 2003.Skúšobná porota,v ktorej bola aj prezidentka

AN Comahdhail (kongres učiteľov írskeho tanca),bola nadšená a hneä po
skúškach mu dali podpísať pravidlá AN Comahdhail.
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Tak sa zo Štefana stal plne kvalifikovaný učiteľ írskeho tanca s

titulom Mgr.Takže on už súťažiť nemôže.Dostal pozvánku na konkurz do

National dance company of Ireland (Národná tanečná skupina -niečo ako

náš Sľuk).Bol úspešný a ponúkli mu miesto v ich skupine a tanečnej

show Rhythm of the Dance.Hned pár dní po tom sa zúčastnil nácvikov a

jedného turné s tou veľkou show v Holandsku.Zmluvu podpísal na rok.Po
prázdninách začínal s turné do Portugalska

,írska,Dánska,Švédska,Francúzka,Ameriky,Švajčiarska a Fínska.Vzhľadom
k tomu,že bude pracovať v zahraničí tak krúžok írskych tancov v
Stupave prevzala jeho žiačka a veľmi dibrá tanéčníčka Janka
Vagačová.Stupavské deti majú odborné vedenie.
Autobusová romanca.
11.

Nová kniha

marca sa v sobášnej sieni MsÚ v Stupave konala prezentácia

už piatej knihy z pera stupavského rodáka spisovateľa Adolfa

Lachkoviča.Prezentáciu otvoril P.Slezák, s hudobnými vstupmi vystúpili
žiačky ZUŠ v Stupave pod vedením učiteľa B.Suchánka,úryvok z knihy
predniesla B.
Vašinová,o knihe porozprával autor a na záver "do života" knihu
uviedol primátor mesta Stupava Ing.J.Beleš.A.
Lachkovič píše a nezabúda na svoje rodné mestečko.Kniha ie v predaji v
MsK R.Mórica.
Boris Hanečka - módny návrhár.

Boris Hanečka

Boris Hanečka - stupavský rodák - zvíťazil v súťaži mladých
módnych

návrhárov

Lifeline

Fashion

Talent

2006.Desať

finalistov predstavovalo svojich šesť modelov na tému Tichá
rebélia.Boris

zaujal

nielen

svojimi

modelmi,

ale

aj

ich

predvedením.Kolekciu nazval Čelom vzad,takže modelky kráčali
na vysokánskych opätkoch po móle naopak.
Boris Hanečka Bc,sa narodil a od r.1983 žije v Stupave, kde absolvoval
svoju ZŠ,po jej skončení začal študovať na Škole umeleckého priemyslu
J.Vydru v Bratislave odbor keramika a porcelán,pod vedením profesora
Zdraveckého,akad. maliara.V Bratislave v štúdiu pokračuje na Vysokej
škole výtvarných umení,kde sa venuje odboru odevného dizajnu a
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textilu pod vedením profesorky J.Sabovej,akad.maliarky. Je v
6.ročníku štúdia a pripravuje sa na obhajobu diplomovej

práce.Už počas svojho vysokoškolského štúdia v 5. ročníku
dostal ponuku na získanie štipendia na Vysokej škole
umeleckého priemyslu v Prahe v ataliéroch prof.
J.Ťapťucha,akad.maliara a ponuku prijal aj v škol.roku
2006/2007.
Inšpirovaný dlhoročnou prípravou i v rámci LŠU v Stupave, kde vznkali jeho prvotiny,venuj e sa výtvarnému umeniu
a rozširuje si svoj záujem aj o dejiny umenia,neskôr o dejiny
odievania s mimoriadným záujmom o tvorbu v oblasti módneho
návrhárstva.Už na tzv."ŠUP-ke" orientoval svoj záujem i v
rámci odboru keramika-porcelán na módne prvky v podobe
keramického šperku,na tému ktorého bola aj maturitná
skúška,ktorú pripravil originálnym spôsobom a to módnou
prehliadkou v priestoroch školy,spojenou s výrobou
keramického šperku.
Už počas štúdií na VŠ spolupracuje v oblasti módy s

časopismi Slovenka,Eva,Mňau,Átrium,Inspire,Elle,Staar a

inými.V STV pracuje v tíme Zmenárne,svoje názory a hodnotenia
predstavuje v reláciách televízie Markíza.
Mal možnosť príležitostne pripraviť modely pre osobnosti
Luciu

šoubiznisu

-

Weiss,Lindu

Nývltovú

Hablovičovú,Adelu

a

tiež

Janu

Banášovú,Lianu

Kirschnerovú,Daru

Ro-

lins a mnohé dalšie.S umeleckými fotografiami špičkového
profesionála

Jakuba

Klima

sa

zúčastnil

súťaží

v

Por-

tugalsku ,Nemecku a i.,ktoré získali popredné ocenenia.
K obhajobe bakalárskeho štúdia pripravil 6 modelov,ktoré
neskôr na požiadanie rozšíril až na 11 a boli použité v
premiére režiséra Pavla Juráša-metamorphoses "Tance života a
smrti" na nádvorí Domu pánu z Kunštátu v Brne.Na kostýmy bolo
použitých spolu 4 km a 130 metrov farebných stúh,z ktorých sa
kostýmy tvorili.V spolupráci tandemu "Kimlička-Hanečka"sa

zúčastnil svojimi prácami na módnej prehliadke,poriadanej
KABO STYL v Brne a tiež prípravou originálnych klobúkov pre
módnu prehliadku L.Kimličku, svojho mladšieho spolužiaka z

VŠVU.Pripravil originálny model pre 11.ročník MISS 2006 pre
Janku Uhliarovú.Svojou
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tvorbou sa zúčastnil Veľtrhu Wohnen-Interieur vo Viedni.
V rámci kultúrnej akcie Generálneho konzulátu SR v New Yorku a
nadácie + 421,mal možnosť zúčastniť sa s piatimi vybranými módnymi
návrhármi prezentácie módnych návrhov v New Yorku.V Dizajn štúdiu
ÚluV v Bratislave bola predstavená spolu s daľšími prácami i jeho
kolekcia v rámci Folk-Fashion nazvaná "Stupava-Paríž-New York" s
prezentáciou tvorby čerpajúcej z prostredia svojej "rodnej dediny"

Počas pobytu v Prahe,prezentoval svoju prácu v Studiu Li- bény

Rochovej-Galerie odevného dizajnu.V letných mesiacoch tohto roku
vznikla originálna kolekcia vyše 35 modelov,na požiadania Avon'u pri
príležitosti 15.výročia jeho založenia a tiež pri príležitosti

konania Kryštálového plesu - čerpajúca z obdobia cárskeho Ruska v
štýle Romanovcov.
Pomáhali mu šikovné ruky žien zo Stupavy a Záhoria.V tomto období
pripravil aj slávnostnú róbu pre Adrianu Sklenári kovú , ktorá mala
otvárať festival v Bratislave "VIVA MUSICA".Vyhodnotenie súťaže
LIFELINE FASHIO TALENT 2006- s názvom Tichá rebélia mu spomedzi vyše
60 účastníkov mu prinieslo prvenstvo.Získal tak okrem honorovanej

ceny aj možnosť pripraviť kolekciu pre jar r.2007 pre predaj v sieti
obchodov LIFELINE.
Veterán trio z Borinky.

veterán trio

V sobotu 11.novembra sa v KD uskutočnila prvá prezentácia cédečka
známej hudobnej skupiny Veterán trio z Borinky.
Pri zrode tria v roku 1998 stál,dnes už nebohý Valent Foltín.Spolu s
ním začínali Vlado Foltín a Štefan Kristín.Po smrti Valenta Foltína

prijali medzi seba Ondreja Jánskeho,harmonikára.Začínali s deviatimi
a dnes dokážu zahrať 190 pesničiek.Slánu udalosť pre nich pripravil
sponzor Štefan Brbúch,ktorý spolu s primátorom Ing.Jánom Belešom
cédečko slávnostne šampanským pokropili.Riaditeľ MKIC Pavel Slezák

im podakoval za účinkovanie na Dni želá,za ich vitalitu,optimizmus a
radosť zo života.

Keramické dielne.

IV.Keramické tvorivé dielne sa konali 7.októbra.

Keramic.dielne
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Tenťokrát

sa

zúčastnilo

vela

detí,ale

aj

dospelých.Ich

počet presiahol číslo 50,čo je na v Stupave organizovanú

akciu úctyhodné číslo.Účastníci sa prišli pohrať, s hlinou
a

vyskúšať

svoju

Suchá-lektorka

zručnosť.Organizátorkami

múzea

a

Iveta

boli

Antónia

Vachálková-kera-

mická

inštruktorka.Tieto i tretie,ktoré sa uskutočnili
24.

júna v priestore nádvoria múzea F.Kôstku,ponúkli mož-

nosť prežiť pekný deň a zaspomínať na nášho majstra F.
Kôstku.
Jazykové kurzy.

Jazykové kurzy

MsKS Stupava v spolupráci s jazykovou školou EDUCENTA s
r.o.pripravilo

kurzy

anglického

jazyka

pre

všetky

vekové

skupiny a rôzne náročných klientov a nemeckého jazyka pre
budúcich maturantov.5.októbra sa konal zápis v KD.
Kurzy začínali 9.októbra.Kurzy viedli odborní lektori akreditovaní ,na záver každého semestra - test a certifikát
o sbsolvovaní kurzu.
Rasťo Ekkert - reportér "Jojky".

R.Ekkert

Rasťo sa sám vydal na dobrodružnú cestu inšpirovanú románom
Jula Verná Cesta okolo sveta za 80 dní.R.Ekkert je autorom
knihy:"Bláznivá cesta okolo sveta za 80 dní-iná machrovina.(SNP -Mladé letá 2006).Knihu venoval svojim najbližším,
na j skvele j šiemu kolektívu televízie Joj.Deň 80- 22.apríla

Londýn - bratislava.O 8.hod.večer pristál na bratislavskom
letisku.Vítali ho transparenty,množstvo fanúšikov

,potlesk.Plačúca mama s kyticou kvetov,dcéry a najbližší.Po
80.dňoch opäť objal Rola.Vítal ho i p.Kňažko.

Ako prvý Slovák obišiel svet za 80 dní.Naplnil tak svoj
život,nežil zbytočne.Rasťo zostal aj verným Stupavčanom,

MsKS vlastní jeho jedinečnú kolekciu čierno-bielych fotografií
zo Stupavy.Jeho knihu si možno vypožičať v MsK.
Grant z ministerstva kultúry.

Zakúpenie kníh

V rámci Grantového systému vyhláseného Ministerstvom kultúry SR
sa MsKS v Stupave uchádzalo o finančný príspevok
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vo výške 60 tis.korún na doplnenie knižného fondu o odbornú
literatúru.Získali sme podporu 30 tisíc korún.Za ne bo
lo zakúpených 250 publikácií,ktoré obohatili ponuku knižnice
a uspokoja rastúce nároky stupavskej čitateľskej verejnosti .
8.

ŠKOLSTVO.
Školstvo

V zmysle Plánu
točnilo

práce školy

zasadnutie

sa

Pedagogickej

dňa

rady

23.januára
pri

ZŠ

2006

usku-

kpt.J.Nálep-

ku.Cieľom zasadania bolo:1.Klasifikácia žiakov za I.polrok

školského roka 2005/2006.2.Dodržiavanie časovo-tema- tických
plánov

v

jednotlivých

predmetoch.3.Stav

práce

na

úseku

výchovného poradenstva.4.Polročné hodnotenie práce školského
klubu detí.5.Rôzne.
K 23.januáru má škola 724 žiakov,z čoho 8 žiakov študuje v

zahraničí na školách.Z ostávajúceho počtu 716 žiakov je 371

chlapcov a 345 dievčat.Prospelo 692žiakov,neprospelo 23 (3.z
I.stupňa a 20 z II.),neklasifikovaný bol

1 žiak,ktorý mal 447 neospravedlnených hodín.Správanie veľmi
dobré má 698-1,uspokojivé 11-2,menej uspokojivé 5 3,neuspokojivé 2 žiaci-4.Celkový počet vymeškaných hodín 32
481,neospravedlnené hodiny 889.Pochvala riaditeľom školy 15
žiakov,pokarhanie riaditeľom školy 16 ž.

Dňa 7.februára sa uskutočnil monitoring žiakov 9.roč.zo
slovenského jazyka a matematiky.Úspešne vykonaný monitoring je
jednou z podmienok prijatia na strednú školu.
Školský klub detí navštevuje 147 žiakov v 5.oddeleniach.
Úlohy,ktoré sú stanovené plánom práce ŠKD sa plnia bezo zvyšku.
Na stránka ministerstva školstva www.minedu.sk.bol zverejnený
rozpočet pre jednotlivé školy a školské zariadenia podľa nových
normatívov,ktoré vysvetľoval minister školstva aj v

televízii.Okrem inéhd uviedol,že príde k valorizácii platov
pedagogických zamestnancov k l.júlu, ale zabudol uviesť,že

školy preto budú mať 1 polrok krátený rozpočet o 3=. Zverejnil
to až 20 . januáraŕ.ale zabudol
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Kedy sa prihliadalo na zvýšenie cien plynu,vodného a stoč- ného od
1.januára,že velmi ospevované zvýšenie normatívu o 901 Sk na žiaka je
málom, ktoré škole nedáva ani také možnosti,aké boli v roku 2005.Pre
ilustráciu podlá upraveného rozpočtu v roku 2005,mala škola na mesiac 1
426000 Sk.Tohto roku to vychádza 1 410 000 Sk.Pri zaplatení všetkých
pohladávok v mesiaci január,by škola bola v mínuse cca 75 OOOSk.
Nakolko o školách sa píše v školskom roku 2005/2006 a 2006/
2007 -školské roky,tak viac priestoru bude mať: v kronike na rok 2007.

Hlavnými úlohami školy i pre tento je zabezpečenie výučby
cudzích

jazykov,výpočtovéj

techniky

schopností detí.Škola na I.stupni

a

rozvoj

pohybových

využíva Variant

3 -ja-

zykový a na druhom stupni využíva učebné plány pre triedy s
rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 5.-9.ročníku.V škole

využívajú

voliteľného

možnosť
a

zavedenia

nepovinného

práce

predmetu

vo

s

počítačom

všetkých

II.stupňa a krúžkovej činnosti na I.stupni a v ŠKD.
Prijatie u primátora.

ako

triedach

Prijatie u primátora

Dňa 21.júna prijal primátor mesta Ing.J.Beleš najúspešnejších žiakov
stupavských škôl.Za I.stupeň ZŠ kpt.Nálepku Kristína Kuštorová 3.C

okresné kolo Pytagoriádymedzinárodná súťaž Matematický klokan.Bedŕich
Vavŕena 3.A medzinárodná súťaž Matematický klokan.Dominik Ivan

4.B,Jakub Lukáč medzinárodná súťaž Matematický klokan.Dominik Kráľovič
3.A,Natália Kimličková 3.A výtvarná súťaž Deň Zeme.

Za II.stupeň ZŠ Miriam Sandanusová 5.A medzinárodná súťaž Matematický
klokan,3.miesto Ok.kola Pytagoriáda.Milan Pe- schl 7.A 1.miesto v
okresnom a krajskom kole olympiády v AJ a účasť na celoštátnom kole
olympiády v AJ,1.miesto okresné kolo olympiády v NJ,6.miesto okres.kole
Pytagoriáda.Kristína Votrubová 8.A Európa v škole v AJ I.miesto.
Martina Janíková 8.A okres.kolo matematická olympiáda 3.
miesto,okr.fyzikálna olympiáda 3.miesto.Lenka Slezáková
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8.

A Európa v škole AJ 1.miesto,okresné kolo AJ 1.miesto,

okres.kolo matematická olympiáda 3.miesto,fyzikálna olympiáda 4.miesto.Maroš Vrábel 8.B olympiáda fyzikálna 1.
miesto.Natália Tyrpáková 8.A okres.kolo matematickej olympiády 1.miesto,okres.kolo fyzikálnej olympiády 2.miesto ,
okres . kolo Pytagoriády 1.miesto.Michal Lupták 9.A okres, a
krajské kolo fyzikálna olympiáda,Matúš Jevčák 9.A okres.a
krajské kolá fyzikálnej a geografickej olympiády . Kolektívy
: Kindersicherheits olympiáde(detská bezpečnostná olympiáda)
v nemeckom jazyku Andrea Slezáková 21 žiakov.Mladí záchranári
CO Lukáš Mlynárik 4-členné družstvo.Florbal chlapci

mlad.žiaci Roman Smeja 1ť žiakov. Starší žiaci Martin Lohazer
15 žiakov,dievčatá Dominika Mislovičová 14 žiačok.

Za ZUŠ: Martin Paulen - hudobný odbor,Hana Piačková - literárno-dramatický odbor,Rebeka Gašparová - výtvarný odbor .
Špeciálna základná škola: Kristína Elischerová - 6.roč. za
dobrý

prospech

a

dochádzku,za

1.miesto

v

školskom

kole

vlastivednej súťaže "Moja rodná vlasť".Katarína Zema- nová -

6.roč.za dobrý prospech a dochádzku,za 1.miesto v školskom
kole

v

prospech

prednese
a

prózy.Juraj

dochádzku,za

Kadlečík

1.miesto

v

9.roč.

za

dobrý

školskom

kole

matematickej súťaže.

Stretnutie učiteľov s primátorom mesta.Pri príle-

žitosti Dňa učiteľov pozval primátor mesta pedagogických

pracovníkov stupavských škôl na slávnostné stretnutie, ktoré
sa konalo 28.marca v Reštaurácii Stupava.Vo svojom príhovore
zdôraznil,že mesto Stupava si váži poslanie učiteľa a aspoň

týmto soôsobom chcel prejaviť úctu k ľudom,ktorí vychovávajú
a vzdelávajú naše deti.Dôležité a nezastupiteľné miesto

pedagóga je pri výchove detí v situácii,kedy rodina zlyháva a
pri svojej práci sa stretáva s kritickými situáciami,do
ktorých sa dostávajú deti žijúce v rozvrátených a sociálne
slabých rodinách. Regionálne školstvo,kde ako zriaäovateľ
vystupuje samospráva nielenže je pod záštitou obce,ale
očakáva sa aj
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spätná väzba,výchova k miestnym a regionálnym tradíciám,lokálpatriocizmus ten sa prejavuje prípravou žiakov do súťaží a

výsledky žiakov sú dôkazom toho,že učitelia stupavských škôl robia
maximum,zapájajú sa do celomestských aktivít . Príkladom aktívneho
postoja školy k mestu a potrebám jeho obyvateľov sú športové

strediská,účasť žiakov a detí stupavských škôl v projekte Klimatická
aliancia a projekte Klub Morava - March.Osobitnou kapitolou sú
projekty vypracované učitelmi-projekt Infovek,Digitálni štúrovci,

projekty zamerané na získanie finančných prostriedkov pre investície
a pod.
Dôležitou súčasťou života školy sú volnočasové aktivity, ktoré

zabezpečuje ŠKD.Poskytuje priestor pre výchovu i číaľšie vzdelávanie
detí, inšpiroval ich ako majú tráviť voľný čas.

Primátor ocenil prácu predškolských zariadení,pretože materské školy
pripravujú deti na školu,na disciplínu, pocit zodpovednosti a pritom
v tomto veku opäť sú alternatívou k rodinnému prostrediu,je to veľmi
náročné pretože zážitky a skúsenosti detí v tomto veku určujú
charakter človeka na celý život.

Poďakoval aj pedagógom ZUŠ,ktorí venujú pozornosť rozvoju talentu
detí.Ocenil aj účasť žiakov a učiteľov školy na spoločenskom a

kultúrnom živote mesta.Na záver zdôraznil, že dnes oveľa viac ako
kedykoľvek predtým platí,že byť učiteľom nie je povolanie,ale
poslanie.
Počty tried a počty žiakov uvediem v kronike na rok 2007.
9.

ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA.

Šport

Florbal.

Florbal

Po niekoľkých mesiacoch rokovania a zasadnutiach predstaviteľov
klubov

a

1.ročníka

SZFB

sa

konečne

celoslovenskej

rozhodlo

florbalovej

o

otvorení

ligy

v

historicky

mládežníckych

kategóriách.FBK Bogdau Stupava zaradil do všetkých kategórií po
dve družstvá Bogdau a Štart.Stupava to s flor- balom myslí
vážne.Výsledky,ktoré

už

dosiahli

florbalisti

kpt.J.Nálepku na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni

zo

ZŠ
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sú veľké.Po štyroch odohratých kolách v každej kategórii je
situácia pre Stupavu výborná.CHlapci Bogdau Stupava totiž
suverénne ovládajú čelo tabuliek vo všetkých troch kategóriách U13, U15, U17.V bratislavských skupinách to naozaj vrie (10
družstiev) a len dve najlepšie si to rozdajú o majstra SR so
Žilinou,Košicami a pod.Ligové zápasy sa hrajú v školskej
telocvični.Na ligovom zápase v telocvični ZŠ v Stupave

zástupcovia ANO Ing.P.Mazúr a Ing.P.Besedič slávnostne odovzdali
našim chlapcom dve nové sady komplet dresov .
Stupava Floorball Cup 2006 sa konal v dňoch 4.-7.októbra.
V mestskej športovej hale sa konal medzinárodný mládežnícky
florbalový turnaj za účasti 32 družstiev z celého Slo-

venska,Česka a Madarska.Velký nápor najmä zahraničných družstiev
okrem športovej haly Willisport musela zvládnuť aj ZŠ

kpt.J.Nálepku,kde boli družstvá ubytované.Vedúci turnaja
Mgr.Jaroslav Fišer v stredu 4.októbra spustil maratón 116
stretnutí 12 dievčenských a 20 chlapčenských družstiev vo
svojich kategóriách .Turnaj mal neuveriteľne vyrovnaný

priebeh,najmä stretnutia v osemfinálových sku- stáli za
to.Zápasy play off len potvrdili vysokú úroveň florbalu v
mládežníckych kategóriách.Florbalové velmoci
Ostrava,Budejovice,Sparta Praha ukazovali kus svojho umenia v
každom stretnutí.Potešujúcim bola hra Zlínu,Nižnej a i domácej
Stupavy.1.miesto-zlaté medaily a cennú trofej vybojovali chlapci
JeMoBu(Jemnice Moravské Budejovice), striebro - Nižná na
Orave,bronzové -Pepinu Ostrava.Bogdau Stupava obsadil 5.priečku.
V kategórii

dievčat

zlatá

priečka

patrila

Juvente

Žirafa

Žilina,striebro - Dolný Kubín,bronz - Nemšová a štvrtá bola
FireBall
záštitou

Stupava.Stupavský
primátora

mesta

frolbalový
Stupava,v

turnaj

sa

konal

spolupráci

so

pod
ZŠ

kpt.J.Nálepku,FbK Bogdau Stupava,Dura Automotive,Flor- bal 4u
a Willisport.
"Florbalové dievčatá" FireBall Stupava tak ako minulú sezónu,aj
túto hrali v najvyššej ligovej súťaži na Slovensku

- Extraliga žien 2006/07.V minulej sezóne sa umiestnili
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na 3.mieste.Ich najväčší úspech minulej sezóny bolo 1.miesto na jednom
z najväčších medzinárodných turnajov v Prahe (Prague Games
2006).Dievčatá vedie trénerka M.Mózová.
Stolný tenis.

Stolný tenis

Klub Priateľov stolného tenisu v Stupave usporiadal už 4. ročník

Veľkonočného turnaja v stolnom tenise,ktorý sa konal 14.apríla.Turňaj
otvoril prezident klubu František Po- lák.Podujatia sa zúčastnilo 24

hráčov,ktorí boli rozdelení do troch vekových kategórií.Kategórie do 16
rokov - 8 hráči, do 50 rokov - 10 hráčov a nad 50 rokov 6 hráčov.Turňaj
PST organizoval Jozef Kahánek.
Roconaba Cup 2 006.

Roconaba Cup

septembra sa uskutočnil äaľší ročník Roconaba Cupu za

9.

účasti 8 mužstiev.Mužstvá sa rozdelili do dvoch skupín po štyroch,z
každej postupovali dve družstvá.Stupava sa dostala do
semifinále,porazila Reconabu 3:1.Finále vyhrali Malacky 4:0 nad
Stupavou.
Futbal.

Futbal

Bodku za jesennou časťou futbalovej sezóny dali 13.novembra

2005.Seniori hrali na Interi 0:2 a dorastenci v Rači 0:3.Skonštatovalo
sa,že účinkovanie seniorov v III.lige bolo veľkým sklamaním.Získali

úbohé tri body doma po výhre s Lábom,ktorý prežíva ešte hlbšiu krízu
ako Stupava.
Náhrady do družstva neprišli,hoci príliv nových hráčov bol
veľký.Niektorí hráči prestali pod vedením I.Morávka

trénovať(Gerža,Tatar,Katona,Petráš).Mužstvo sa formovalo počas

rozbehnutej súťaže a výsledky boli šokujúce.Prvý gól dalo v šiestom
kole.Tento nepriaznivý vývoj ovplyvňuje veľmi slabá dochádzka na
jednotlivé tréningové procesy a tým potom súvisiaca improvizácia
tréningov.Preto ak chcú lepšie uspieť v jarnej časti,treba urobiť tvrdú
zimnú veľmi kvalitnú prípravu.

V dorasteneckom mužstve je situácia úplne opačná.Pod vedením
trénera

Milana

Hricu

sa

vyformoval

jeden

kompaktný

ktorý vyhráva doma i na pôde súpera.Počiatočné obavy

celok,
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či bude dosť kvalitných dorastencov na kritéria tretej ligy sa
vyriešili individuálnym prístupom trénera.Tréningové nasadenie je
vysoké.Výsledky potvrdzujú správny kurz.Právom im patrí tretie
miesto v tabuľke.

Žiacke kategórie sa umiestnili na čelných miestach.Mladší žiaci sú
na prvom mieste a starší na druhom.V prípade víťazstva starších
žiakov v celej súťaži by vybojovali účasť v divízii,z ktorej

minulú sezónu vypadli.V kategórii najmladších futbalistov prvýrok
ich prihlásili do súťaže aj prípravku C.Celkovo do pravidelného
tréningového procesu je zapojených 110 detí a mládeže Stupavy a
blízkeho okolia. Podmienky na tréningový proces velmi zlepšilo
vybudovanie Mini-ihriska,ktoré v prechodnom a v zimnom období
umožní trénovať na kvalitnom povrchu.
Hokejbal.
V

Hokejbal

septembri 2005 sa rozbehol už 3.ročník T-Com Streethoc- key -

najpočetnejšej hokejbalovej školskej súťaže na Slovensku.Až do
apríla 2006 systémom školských,okresných a krajských turnajov

bojovalo o postup do celoslovenského finále 406 školských družstiev
zo Slovenska.Najväčšiu prekážku prekonali stupavskí hokejbalisti vlastne flor- balisti,ktorí vymenili popri svojom nabitom
florbalovom kalendári florbalky za drevené hokejky,v okresnom kole,
kde až po trestných strielaniach rozhodli o postupe do krajského
kola nad Malackami.V marcovom krajskom kole nestratili ani bod,ba
dokonca brankár Stupavy Peter Sedlár nedostal ani gól a právom
dostal novučičké brankárske betóny ako cenu.Za víťazstvo v krajskom
kole v Bratislave každý hráč si odniesol novú hokej ku,kapitán

Bogdau Boris Ščasný prevzal diplom a trofej pre víťaza.Generálny
sekretár SHbÚ Mgr.Róbert Košťál nechápal ako florbalisti vyprášili víťazov okresných kôl v bratislavskom kraji-Bratisla-

vu,Dunajskú Lužnú a Pezinok.ll.a 12.apríla sa konalo celoslovenské
kolo T-Com ligy,kde konkurencia bola obrovská.
Vyhrali nad Novými Zámkami a podľahli Martinu a Košiciam.

Naši získali 6.miesto a za nimi zostalo 400 daľších družstiev .

'purizmus

Turizmus a jeho rozvoj.
V Reštaurácii Stupava sa 31.januára konal odborný seminár na
tému Rozvoj cestovného ruchu - dôležitý faktor rozvoja obce a
regiónu.Minulý víkend sa konal medzinárodný veltrh cestovného
ruchu v Bratislave,na ktorom bol zastúpený aj Podpajštúnsky
región.V programe vystúpila Mgr.Lucia Slezá- ková so svojimi
prispevkami,ktorá predstavila Štúdiu pre pre rozvoj aktívneho
cestovného ruchu v regióne Pod Paj- štúnom.Seminár bol

príležitosťou predstaviť projekty,ktoré sa realizujú na Dolnom
Záhorí.O projekte Informácie, servis a pohoda na cyklotrasách
Dolného Záhoria informoval projektový manažér Pavel
Slezák.Projekt vychádza z reality,že cykloturistické trasy sú
vybudované,vyznačené, čo na nich chýba je práve

servis,informácie a určitá pohoda (i z hladiska prístupu

verejnosti k návštevníkom),na ktorú sú zvyknutí a naučení najmä
rakúski cykloturisti.Podujatie organizovalo OZ Pre Záhorie.
Občianske združenie Pre Záhorie v rámci projektu na

podporu cestovného ruchu obnovilo turistické odpočívadlo na
autobusovej zástavke Stupava-Obora.Toto dobre známe miesto je
východiskovým bodom do nášho prekrásneho okolia, do Malých
Karpát.Stavebný projekt vypracoval bývalý primátor Ing.Anton
Daráš,mesto Stupava financovalo uloženie e- lektrického vedenia
do zeme a inštalovanie novej lampy verejného osvetlenia.Projekt
podporila EU v rámci programu Phare.Z tejto podpory v
spokupráci s KTS Stupava bolo obnovené turistické značenie po
trase Obora-hrad Pajštún- Dračí hrádok,na trase inštalovali 4

informačné tabule.
3.

júna bol výstup na hrad Pajštún.

10. POČASIE.

Počasie

Tohto roku nás v zime 1.januára vítal ešte napadnutý sneh.2.a
3.sneh padal s dažcíom, topil sa a pomaly mizol pri 3°C.9.až
11.cez deň bolo pekne,svietilo slnko-3°C, no v noci boli mrazy 9°C.23.a24.januára udreli silné mrazy,dul studený vietor a
teplomer u nás ukazoval-14ľ
V týchto dňoch na Slovensku padali zimné rekordy,Ora-
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va mala - 30°C.26.januára "Ruská zima"pokračovala (-18°C).

Obloha bola čistáfo 13.hod.zasvietilo slnko(-1°).Zamrzol aj

Dunaj,zastavila sa lodná doprava.Začiatkom februára bolo

inverzné počasie (-5,-3°).Na horách bolo jasno a v dolinách
hmla.Pranostika:"Na Hromnice - koniec sanice"neplatila.Zima,mrazy pokračujú,popadáva sneh.Do 10.februára
boli pekné zimné dni(-3°).17.februára sa pomaly otepluje, sneh
sa začína topiť:,ráno je poladovica (-5 °) .
26.až

28.boli

pekné

dni,rána

boli

chladné(-3,-4°C).Za-

čiatkom marca cez deň 2^-3°C,v noci — 6 ľ 12 - marca sme sa
prebudili do zasneženej krajiny,napadlo 6 cm snehu.
20.marca prišla jar o 19,26 hod.Bol to pekný,slnečný
deň 11°C.Slnečno bolo i 21.až 26°C.Pranostika hovorila :
"Benedikt keS teplo prinesie,bude aj teplé leto".
28.začalo popŕchať a celý deň pršalo aj 29.marca.29.sa vylial
Stupavský potok,zaplavil malý park,voda stúpala, okolo
kaštiela sa plnila priekopa.30.bol vyhlásený 3.povodňový
stupeň.31.voda v parku klesla,potok bol plný vody,bolo pekne nepršalo a 3.povodňový stupeň bol odvolaný.1.až 10.apríla

slnko pekne svietilo (16-18°C) ,postupne sa otepluje.Vplyvom
jasných nocí bolo v noci a ráno ešte dosť chladno.16. až

23.bolo teplo,slnečno(18 až 19°).27,pršalo celý deň a celú noc
na 28.a večer 28. tiež popršalo.Bol zdravší vzduch a ožila i
príroda.28. až 30. pršalo vo dne,v noci,ochladilo sa a bolo
dosť napršané.Na poliach úroda bola pod vodou.
1.

mája

celú noc a deň prší,je chladno 6°C.3.a

5.teplomer ukazoval 20°-bolo pekne a teplo.Pekné počasie bolo
do 16. a Žofia tento raz víno nevypila.18.-19.napršalo,bolo
dosť vlahy-20°C.Posledné dni mája boli daždivé a studené.V domácnostiach si ludia prikurovali.Teplota v noci bola len
4 až 6°cez deň do 12°.31.mája o 15.hod.padali menšie krúpy ladovec.V televízii hovorili pranostiky:"Májové hrmoty nerobia
trampoty.""Studený máj,ovociu raj".Ovocia sa urodilo v
záhradách:boli slivky,vela hrušiek,orechov,jabĺk.
2.

júna

pršalo celý deň a noc.5.bolo 17°,nepršalo.Na

Medar- da spadli ale tri kvapky.Pekne - 23°bolo 9.Júl bol
velmi
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teplý.Boli tropické teploty 34 - 35°C,sucho sa podpísalo pod neúrodu
fazule a rajčin.Ludí nepotešil ani chladný začiatok augusta.Pršalo a
teplota bola 17 až 20°,víkend bol chladný a daždivý.V noci 16 až 17°na
Cavrinca 25°,veterno,nedela u- pršaná.13.-17.bolo pekné
počasie.Ozajstné leto bolo len v júli,potvrdila to i televízna
"rosnička"

Jeseň bola velmi pekná.Slabší mráz bol v októbri.Pomrzli

chryzantény.1.septembra vyskočilo slnko po upršanej noci a
5.

až 9.bolo 25°C.2.novembra velmi pršalo,dul silný vietor, potom v

nasledujúcich dňoch bolo celkom prijemne.19.-22.11. pršalo -18°C.Martin
neprišiel na bielom koni (už to bude asi len v rozprávke).Jeseň bola
mimoriadne pekná na Záhorí.
Na Mikuláša nemrzlo.
CHladnejšie počasie začínalo 12.decembra.Ráno boli hmly a

teplota od 5°po 0“Tohoročné vianočné sviatky zostali "na-

sucho".Bez romantickej snehovej prikrývky.Počasie bolo teplé a
pripomínalo skôr začiatok jesene ako koniec roka.Počasie bolo
bez zrážok a denné teploty boli nad bodom mrazu.
V poslednom týždni máličko primrzlo a 28.nad ránom spadol prvý sneh

(asi 2 cm),ale k obedu sa roztopil.Začalo sa lyžovať len v Tatrách.V

Stupave sú hmlisté rána,polooblačno, teploty okolo 4 - 5°C.Stále kvitne
nechtík,jasmín(žltý kvet), sirôtky.
11. INÉ ZÁZNAMY.

Iné záznamy

Včelárenie na Stupavsku.

Včelárenie

Organizované včelárenie v Stupave a okolí sa datuje od nedele 8.apríla

1934,ked sa v priestoroch reštaurácie,dnes U zlatého jeleňa,na Hlavnej
ulici 40 zišlo 23 včelárov aby založili spolok včelárov Stupavy a

okolia.Spolok patril do zemského ústredia spolkov pre Slovensko so
sídlom v Bratislave . Iniciátorom založenia Spolku bol stupavský
organista František Bubík.Zvolili prvé vedenie Spolku a schválili
členský príspevok vo výške 30 korún.Za predsedu bol zvolený známy

chováte! včiel Heinrich Bolescha.Z vybraných príspevkov bolo ešte v
roku 1934 ako prvé zakúpené zariadenie
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na tavenie včelích plástov natývaný parák a taktiež bola za-

riadená včelárska knižnica.Cukor bol na prídel dodávaný v 100 kg
jutových vreciach.Pre členov spolku ho rozdeľoval vtedajší

hospodár Viktor Trvalík starší.Po druhej svetovej vojne sa spolok
transformoval na Základnú organizáciu Slovenského zväzu
včelárov,v tejto podobe jestvuje i v súčasnosti . Spoločenská
činnosť sa rozvíjala organizovaním prednášok a kurzov chovu

včiel.S veľkým záujmom sa stretli kurzy medového pečiva,prvý

takýto kurz viedla pani Sýkorová v roku 1951.V číaľších rokoch sa
viedli kurzy medového pečiva spojené s výstavou a predajom

medovníkov.V Stupave boli obľúbené včelárske zábavy na Katarínu.
Každoročne boli organizované prednášky učiteľov vče-

lárstva , veterinárnych lekárov a skúsených včelárov.Prvú
prednášku o chove včiel urobil ešte v roku 1936 stupavský

učiteľSzekelyi.Za dlhé obdobie sa vystriedalo veľa prednášateľov
za ktorých je vhodné menovať velikánov včelárstva bývalého
Československa ako páni Čavojský,E.Dedinský,Mačička
,Mičieta,Nadšim či priateľ Silný.

V začiatkoch na rozmnoženie včelej paše kupovali a sadili

v okolí včelníc faceliu.Za zmienku stojí výsadba nektáro a
pelodárnych drevín v Stupava a jej okolí.Tak bo

li vysadené aj okrasné "Čínske agáty", ktoré i dnes zdobia

Stupavu.Včelári súťažili v prísune včelstiev k poľnohospodárskym

plodinám a do ovocných sadov.Sedemkrát obsadili prvé miesta v
rámci Slovenska.Vdaka iniciatíve dlhoročné- predsedu Tomáša

Grambličku včelári každoročne brigádnicky vypomáhali pri úprave
Stupavy.
Najväčší počet členov mala stupavská organizácia v roku

1974,keS 104 včelárov chovalo 1552 včelstiev.V roku 1982 sa

rozšírenie roztoča Varroa destructor,škodiaceho včele

medonosnej,podpísalo na veľkom úbytku počtu včelstiev aj na

Stupavsku.Zlepšenie nastalo až keS priateľ Jozef Kubík získal z
Madarska liečivo Varescenz.Žiaľ pre mnohých stupavských

chovateľov to už bolo neskoro,viacerí stratili všetky včelstvá.U
zostávajúcich klesli stavy večl- stiev na 50% a u niektorých až
10% pôvodného počtu.Po zavedení dodnes používaného liečiva
Avartín v roku 1984,si
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tuácia začala zlepšovať a postupne stúpol stav včelstiev v
Stupave.Zatiaľ však nepresiahol 60% z uvedeného maxima.
V

rokoch

znížená
troidov

1999

až

účinnosť
Gabon

PF

2001

sa

tradične
a

PA

na

našich

včelniciach

používaných

spôsobená

liečiv

prítomnosťou

na

prejavila

báze

pyre-

rezistentných

roztočov Varroa destructor na túto skupinu insekticídov. Preto
sa stupavská organizácia podujala v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva
potravinárnou

SR

a

vedením

správou

SR

SZV

a

Štátnou

zorganizovať

veterinárnou

medzinárodný

a

odborný

seminár VARROČZA 2002.Na seminári vystúpili uznávaní odborníci
Ústavu

Ing.Koprnický-riaditeľ
doc'.Dr.H.

Pechhacker

z

včelárstva

Včelárskeho

Lipt

ústavu

.Hrádok,

v

Lunz

am

See,Mgr.H.Singer-veľko chovateľ včiel z Rakúska,Ing.V. Veselý z
VÚ včelárskeho v Dole,Ing.S.Giesler z Andermatt Biocontrol AG,zo

Švajčiarska a J.Fekete z Nógradskej župy v Madarsku.Na seminári
sa zúčastnilo viac ako 150 včelárov zo Slovenska a Moravy.V
apríli

2004

zorganizovali

zorganizovali
Rakúskeho

v

pre

priestoroch

zväzu

záujemcov

Zelený

včelárov

na

dvor

tému

z

celého

Slovenska

prednášku

hospodára

Čerpanie

finančných

prostriedkov na chov včiel z eurofondov.Na jar minulého roku v v
priestoroch

bývalej

kinosály

KDzorganizovali

celoslovenský

seminár Podpora včelárstva v rámci sektorového programu rozvoja
vidieka,ktorý viedli pracovníci MP SR.Pre včelárov v lokalite

nezávisle od príslušnosti k našej základnej organizácie SZV zabezpečujú

stupavskí

od

roku

2001

zimné

aerosólové

pre

spoluobčanov

ošetrenie

včelstiev proti už spomenutému roztočovi.Početne neveľká skupina
55

stupavských

včelárov

pripravila

v

rámci

vianičných podujatí Mestského kultúrneho a informačného centra
"Medový

deň"

9.decembra.Bola

to

ochutnávka

rôznych

medu,medoviny a medovníkov.
(Pre Podpajštúnske zvesti pripravil Ján Haščík,tajomník ZO
SZV v Stupave).

druhov
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1.

Použité pomôcky pri spracovaní konceptu

Pri písaní konceptu kroniky som použila:
- Uznesenia a správy Mestského zastupiteľstva
- Časopisy a dennú tlač
- Podpajštúnske zvesti
- Malacko - regionálne noviny
- Knihu Bláznivá cesta okolo sveta za 80 dní -iná
machrovina
- Župné noviny
- Vlastné poznámky

Záver
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2.

Protokolárny záznam z prerokovania konceptu kroniky.

