Dobrovoľná zbierka
Príprava revitalizácie
Troyerovho námestia
a kúrie

Mestské zastupiteľstvo v Stupave vyhlásilo
dobrovoľnú zbierku na účel spolufinancovania nákladov spojených s prípravou a realizáciou investičného zámeru revitalizácie
Troyerovho námestia a nových priestorov
Základnej umeleckej školy v Stupave.

.
Cieľom revitalizácie Troyerovho námestia a kúrie
je zveľadiť túto hodnotnú časť mesta tak, aby v nadväznosti na svoju polohu a rozlohu prinášala obyvateľom
všetky benefity kvalitného verejného priestoru. Zóna Troyerovho námestia je totiž v tesnej blízkosti centra
mesta, pri potoku Mláka, v susedstve Mestského kultúrneho a in-formačného centra a má tak potenciál
prirodzene nadviazať na pešiu zónu a obyvateľom poskytnúť nové možnosti trávenia voľného času. Zároveň
budú priestory Troyerovej kúrie slúžiť Základnej umeleckej škole
v Stupave, ktorá si vzhľadom na svoju činnosť kvalitné a zodpovedajúce priestory isto zaslúži. Aj vďaka zbierke
bude možné spolufinancovať náklady spojené s prípravou tohto projektu.

Podporiť dobrovoľnú zbierku môžete zaslaním ľubovoľnej čiastky na:
číslo účtu SK54 0200 0000 0042 9921 7455.
Troyerova kúria
Starší obyvatelia Stupavy poznajú tento objekt a okolité pozemky ako Barónove alebo Na barónovom. Je to
lokalita, z ktorej sa zachovala len budova a nádvorie. Kúriu postavila šľachtická rodina Troyerovcov koncom 18.
storočia. Kúria postupne, od 50-tych rokov, chátrala. Bol tu zriadený napríklad KOŽATEX (výroba dámskych
kabeliek), dvor kúrie 20 rokov slúžil ako parkovisko ČSAD pre nákladné autá. Necitlivými prestavbami je kúria
znehodnotená, znehodnotený bol aj kamenný rodový erb nad stredným oknom a neodbornou prácou sa
zničila klasicistická fasáda. V súčasnosti objekt chátra, čo by mala napraviť plánovaná rekonštrukcia.
(zdroj: http://www.miroslavnovotny.sk/troyerova-kuria/4593521585)
Základná umelecká škola v Stupave
ZUŠ v Stupave si v tomto školskom roku pripomína 60.výročie založenia, jej bránami prešli stovky žiakov
a desiatky výborných pedagógov. Desaťročia pôsobí v prenajatých priestoroch, kde aj napriek daným
podmienkam poskytuje kvalitné umelecké vzdelanie pre viac ako 700 žiakov. Mnohí z jej absolventov
pokračovali v štúdiách na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania a úspešne sa uplatnili v tejto
oblasti, niektorí bývalí žiaci sú už dnes našimi kolegami. Jedným z našich úspešných absolventov je aj módny
návrhár Boris Hanečka. Nakoľko sa počet obyvateľov v meste Stupava v posledných rokoch neustále zvyšuje,
aj ZUŠ eviduje zvýšený záujem o štúdium, ktoré však nie vždy môže z kapacitných dôvodov zabezpečiť. Ako
posledné zo školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava bez vlastnej budovy si ZUŠ vlastné
priestory určite zaslúži, aby sa mohla naďalej rozvíjať a poskytovať umelecké vzdelanie v hudobnom,
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore všetkým, ktorí o štúdium budú mať záujem.

