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ÚVOD:

Úvod

Otváram Kroniku Mesta Stupava na daľšej strane.

Otváram a hľadám slová,ktoré spájam do viet,aby som nimi
zaplnila prvé stránky Kroniky Mesta Stupava za rok
2005.Vždy vítame nový rok naplnený peknými zážitkami
,dojmami,rozhodnutiami.Sme plní nadšenia.CHceme ísť

vpred.Rozhodli sme sa urobiť mnoho vecí,aby sme žili
ešte plnší život,krajší a hoden našej prítomnosti.
CHceme kultúrnejšie bývať,chceme nové ulice, domy pre
našich mladých.
Stupava ako mestečko sa spomína už v roku 1269, teda
prvýkrát je o nej písomný záznam.Materiálne doklady o
osídlení tohto územia sú ovela staršie a územie je
nepretržite osídlené od čias neolitu.Striedali sa tu

dobyvatelia - bojovníci s roľníkmi,ktorí z- veladovali
tento kúsok zeme,zakladali svoje rody,stavali si
obydlia,chrámy,žili a pracovali s myšlienkou na
budúcnosť.Pečať svojho života a práce vtlačili do tejto
zeme,ktoréj sme dedičmi.

Aj my chceme urobiť niečo viac.CHceme niesť eko-

logickú štafetu roku 2005,ktorá spočíva vo férovom obchode
, ochrane klímy a ekologickom poľnohospodárstve. Žijeme v
novovzniknutom regióne Klimatickej aliancie na
Slovensku.Spolu s nami - Stupavou,sa zapojili obce
Záhorská Bystrica,Marianka,Zohor,Láb a Lozorno.Hlavnými
posolstvami a motívmi tohoročnej Ekologickej štafety
sú:Aktívny boj proti chudobe cez férový obchod! Aktívna
ochrana životného prostredia cez ochranu klímy! Aktívny
postoj k zdravému životu cez ekologické
poľnohospodárstvo.Máme projektového partnera so sídlom v
Dolnom Rakúsku.Zaoberá sa poradenstvom v oblasti životného
prostredia.Spoločnosť "die umweltberatung" sa zasadzuje za
trvalo udržateľný,ekologický,hospodársky rozvoj

spoločnosti.Občanom prinesie viac aktivít, ktoré majú

smerovať k vytvoreniu povedomia u občanov nášho regiónu.
Nastúpili sme cestu po správnom chodníku.Jeho

- 2 je rodina,mesto a domovina.V Stupave stavajú nové domy, vznikajú
nové ulice,rodia sa deti.Život je radosťou.Ne- pristavujme sa

pri chybách,nehlačíme na krivdy,odpúšťajme a vracajme sa k
láske.Nech sa nám v Stupave dobre žije.

Tohto roku sme zažili tropické teploty a na záver roka bola i
snehová kalamita.Vytvárajú sa mladé rodiny,ale je
i takých mladých v Stupave,ktorí len spolu žijú a nesobášia
sa.Priniesla to akoby móda.Môžem však smelo napísať, že Stupava
- to je krásna prírodná scenéria,kultúrne a historické
pamiatky,ľudové tradície,viera a predovšetkým pracújúci,vzdelaní
ľudia.To je mladá generácia ako nádej pre budúcnosť.To všetko je
naša Stupava.
2. VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.

Verejnospol.

Činnosť mestského zastupiteľstva / MsZ /.

život
MsZ

MsZ Stupava sa zišlo:
Dňa 13.januára
a schválilo odkúpenie nehnuteľností,nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Stupava,obec Stupava,zapisaných na
Katastrálnom úrade Bratislava,Správa katastra v Malackách,na
liste vlastníctva číslo 2133 ako pozemok p. č.296 - záhrady,o

výmere 524 m2,p.č.297 - zastavané plochy^ výmere 145 m2,p.č.298/1
- zastavané plochy,o výmere 3505 m2,p.č.298/2 - zastavané

plochy,o výmere 183 m2, p.č.298/3 - zastavané plochy,o výmere

51m2 a p.č.298/4- zastavané plochy,o výmere 3 65 m2 ako aj stavby

obytný dom súp.č.1096 postavenej na pozemku p.č.298/4,ktoré
odpredávajú:Anna Barinková,rod.Horváthová,bytom Malacky,
Záhorácka 3,v podiele 5/24,Jozef Balúch,bytom Stupava
,Jilemnického 53,v podiele 7/24,Miroslav Balúch,bytom
Stupava,Agátová 7,v podiele 7/24,František Horváth,bytom
Stupava,Vajanského l,v podiele 5/24,za kúpnu cenu spolu

7.159.500 Sk.Mesto Stupava uhradí Františkovi Horváthovi ostatné
náklady súvisiace s vlastníckymi právami k predmetným
nehnuteľnostiam,ktoré vynaložil

- 3 z dôvodu ich vysporiadania vo výške 42.916 Sk a Anne Barinkovej vo výške 3 570 Sk.
Dňa 27.januára
a vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ
Stupava.Informáciu o priebehu rekonštrukčných prác na
objekte Požiarnej zbrojnice Stupava.Informáciu o príprave
separovaného zberu PET fliaš,papiera a skla.Správu o
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2004 s
pripomienkami.Správu o činnosti MP Stupava.

Schválilo:Zmenu názvu ulice "Pri trati" na názov "rovná".
Zvýšenie platu primátora mesta o finančnú čiastku 6 900, s
účinnosťou od 1.januára 2005.Odmenu hlavnej hontrolór- ke

za IV.štvrťrok 2004 vo výške 30% zo súčtu funkčných platov
za toto obdobie.Výpoved podlá článku 4,ods.2 "Zmluvy o

zriadení Spoločného obecného úradu" zo dňa 27.februára 2003
Obci Marianka ku dňu 30.apríla 2005. Odpredaje pozemkov
nachádzajúcich sa v k.ú.Stupava.
Kúpu pozemku p.č.770/2- ostatné plochy o výmere 490m2,

zapísaných na liste vlastníctva číslo 7189,ktorého výlučným
vlastníkom je Slovnaft,a.s.so sídlom Vlčie Hrdlo, 824 12
Bratislava,za kúpnu cenu 10 tis.Sk.
Finančnú čiastku vo výške 10 tis.Sk z rozpočtu mesta na

špeciálny účet UNICEF vedený v Slovenskej sporiteľni,čís-

lo účtu:174725554/0900 na zmiernenie následkov oblastiam v
južnej Ázii postihnutými prírodnou katastrofou - vlnami
tsunami.
Uložilo prednostovi úradu vypracovať aktualizáciu Programu
odpadového hospodárstva Mesta Stupava.
Dňa 10.februára
vzalo na vedomie:Predloženú dokumentáciu "Územný plán mesta
Stupava,Aktualizácia - Koncept riešenia,august
2004",spracovateľ Ing.arch.Karol Balaš - SB Partners.
Schválilo Súborné stanovisko Mesta Stupava v zmysle § 21
ods.7 stavebného zákona k dokumentácii:"Územný plán mesta
Stupava,Aktualizácia-Koncept riešenia,august 2004",ktoré je
prílohou tohto uznesenia.

- 4 Dňa 24.februára
MsZ v Stupave nepotvrdilo Bod B/l,časť 42 a) uznesenia z
mimoriadneho zasadnutia MsZ Stupava zo dňa 10.februára,

ktorým bol schválený:"Výrok schvaľujúceho orgánu k pripomienkam, vznesených k dokumentácii"Územný plán mesta Stupava
, Aktualizácia - Koncept riešenia,august 2004",v rámci jej
verejného prerokovania tak,ako je navrhnutý v priloženom
materiáli:"Územný plán mesta Stupava - Aktualizácia" - Súhrn
a vyhodnotenie prerokovania,február 2005 s nasledovanými
zmenami a doplnkami:42 a)- akceptuje sa v plnom
rozsahu.Územie F2-B-7,F2-B-8 preklasifikovať na územie
Fl,t.j.na výstavbu rodinných domov-IBV".
Dna 17.marca
Vzalo na vedomie:Správu o prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií za II.polrok 2004 v podmienkach samosprávy
mesta Stupava.Vecnú náplň údržby majetku mesta

v rámci rozpočtu mesta na rok 2005 s pripomienkami.

Správu o činnosti MsP Stupava za január a február.

Schválilo:Predájnú cenu zastavanej časti pozemku v k.ú.

Stupava,p.č.193/3 o výmere cca 650m2.Ipozemok zastavený

stavbou "reštaurácia Karkulka",súpisné číslo 1021) za cenu 2
700 Sk/m2.Pod zastavanou plochou sa pre tento účel rozumie

zastavaná plocha budovou a terasou.Účinnosť tohto uznesenia
končí dňom 31.decembra 2005 a platí pre vlastníka stavby
"reštaurácia Karkulka".
Uložilo:Prednostovi úradu pripraviť novelizáciu "rokovacieho
poriadku MsZ" v zmysle legislatívy.
Odporučilo primátorovi mesta prijať opatrenia na odstránenie
nedostatkov vyplývajúcich zo správy hlavnej kontrolórky o
vybavovaní sťažností,podnetov a petícií za
II.

polrok 2004.

Dňa 28.apríla
Vzalo na vedomie:Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k
záverečnému účtu Mesta Stupava za rok 2004 s tým,že
súhlasí s celoročným hospodárením mesta Stupava za rok

- 5 za rok 2004 bez výhrad.Správu MsP Stupava za marec.
Schválilo zámenu časti pozemkov v k.ú.Stupava (Kremenica.Rozbor hospodárenia Mesta Stupava,MsKS Stupava,
VaK mesta Stupava,MsPTS Stupava za rok 2004. Záverečný
účet

mesta

a

súhrnný

finančný

vzťah

mesta

s

príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mesta za
rok 2004.
Prebytok hospodárenia mesta za rok 2004 24.769.513,00 Sk 10%
odvod do fondu rezerv

2.476.951,00

Stav po odvode do fondu rezerv

22.292.562,09

Vrátenie vlastných zdrojov pre školstvo

92.736,80

Úhrada straty MsKS za rok 2004

48.256,88

Úhrada straty VaK mesta za rok 2004

49.446,36

Úhrada rozdielu príspevku na splašky MsPTS 2.940,00 Prebytok
hospodárenia mesta za rok 2004 22.099.173,05 Záverečný účet
mesta Stupava za rok 2004 22.099.173,05 Sk. Odmeny
primátorovi mesta za IV.štvrťrok vo výške 80%. Odmeny HK
mesta za I.štvrťrok 2005 vo výške 100%.

Vstup Mesta Stupava do Združenia miest a obcí okresu
Malacky pod názvom "Združenie miest a obcí pre separovaný zber odpadu - Záhorie.
Rozdelenie finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte
Mesta Stupava na rok 2005 v zmysle VZN mesta Stupava č. 24.
Spoločenské organizácie:

Slovenský zväz záhradkárov,ZO Stupava

20 tis.Sk

Miestny spolok SČK I.a II.á 10 tis.Sk,spolu 20 tis.Sk Veselá
muzika

50 tis.Sk

Nevädza - ženský spevácky zbor

50 tis.Sk

Rímsko-katolícky farský úrad,oprava organu 25 tis.Sk
Rímsko-katolícky farský úrad,vežové hodiny 5 tis.Sk,
t.j.30 tis.Sk.
Spolu:

170 tis.Sk.

Základná škola kpt.J.Nálepku Stupava
Hokejbal + florbal

80 tis.Sk(z toho 30 tis.
vo vecnom plnení - športová výstroj)

Školské športové stredisko - futbal 25 tis.Sk

Školské športové stredisko - hádzaná

25 tis.Sk

Spolu: 130 tis.Sk.
Futbalový klub Tatran Stupava

480

Hádzanársky klub Tatran Stupava

tis.Sk

Občianske združenie "Priatelia stolného tenisu"30 tis.Sk
Klub Slovenských turistov Tatran Stupava 30 tis.Sk Spolu:
740 tis.Sk.
Celkom: 1040 tis.Sk.
Odporučilo primátorovi mesta prerokovať a schváliť Stanovy
Združenia miest a obcí okresu Malacky pod názvom "Združenie
miest a obcí pre separovaný zber odpadu - Záhorie" v súlade
s účelom vzniku tohto Združenia a záujmami mesta.
Dňa 26.mája

Vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Informáciu zástupcov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
Bratislava o príprave projektu odkanalizovania mesta
Stupava.Poslanecký návrh o využití prebytku hospodárenia
Mesta Stupava za rok 2004 na vybudovanie kanalizačnej siete
v roku 2005 v rozsahu návrhu predloženého komisiou stavebnou
a rozvoja mesta.Rozbor hospodárenia mesta Stupava za
I.štvrťrok 20 05.Správu HK z vykonanej kontroly čerpania
dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a

fyzickým osobám na území mesta v roku 2004 v zmysle VZN
č.24.Správu MsP za apríl s pripomienkami

poslancov.Harmonogram vecného a časového plnenia údržby

kanalizačnej siete mesta Stupava podlá schváleného rozpočtu
na rok 2005 a zápisnice zo zasadnutia MsZ.
Schválilo:Zmenu rozpočtu MsPTS na rok 2005 presunom prostriedkov v rozpočtových kapitolách.Schválilo Rokovací
poriadok MsZ s pripomienkami poslancov.
Uložilo:Prednostovi úradu novelizovať VZN č.24.Prednosto

vi úradu preveriť ekonomickú kalkuláciu MsPTS Stupava za
vývoz komunálneho odpadu vlastným vozidlom.
Odporučilo prednostovi úradu využiť poslanecký návrh

týkajúci sa výstavby kanalizačnej siete v meste Stupava

- 7 v rozsahu odporučenom komisiou stavebnou a rozvoja mesta .
Určilo výšku mesačného platu hlavnej kontrolórke podlá §
18c,ods.l zákona číslo 369/2004 Z.z.(novela zákona NR SR

č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení) s účinnosťou od 1. mája 20
05.
Dňa 3 0.júna
Vzalo na vedomie:Informáciu Ing.Svetozára Prokeša o činnosti
Občianského združenia "Club ABBELLIMENTO".Informáciu

Ing.Róberta Kadnára o dalšom riešení a využití bývalej
reštaurácie "Karkulka".Správu o činnosti MsP za máj.

Schválilo:Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stupava č.

2/2005,ktorým určuje názov ulice na území mesta Stupava. Text
kroniky mesta Stupava za roky 2002,2003.Odmenu kro- nikárke
mesta Anastázii Lachkovičovej vo výške 20 tis.Sk. Odmeny
primátorovi mesta za I.štvrťrok 2 005 vo výške 50%.

Uložilo:Prednostovi úradu pripraviť návrh VZN mesta Stupava o

podmienkach predaja na trhovisku a trhových miestach určených
v meste a VZN - trhový poriadok pre ambulantný predaj v meste
Stupava.
Zvolilo Zuzanu Košutovú,tajomníčku komisie majetko - právnej
,počas neprítomnosti doterajšej tajomníčky Ing.Soni
Geisseovej,ktorá čerpá materskú dovolenku.

Poverilo primátora mesta uzatvorením rámcovej zmluvy s
Občianským združením "Club ABBELLIMENTO" za účelom vydania almanachu o Stupave a okolí.
Dňa 25.augusta
Súhlasilo s realizáciou projektu "Regenerácia centrálneho
verejného priestoru Mesta Stupava" podlá spracovanej
projektovej dokumentácie a súhlasilo so spolufinancova- ním
projektu počas celej doby realizácie projektu.
Dňa 8.septembra

Vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Informáciu riaditela 00 PZ Stupava o bezpečnostnej a

dopravnej situácii v meste Stupava a správu o činnosti MsP za
mesiac jún,júl.

Vzalo na vedomie:Rozbor hospodárenia príspevkových organizácií: VaK,MsKS,MsPTS a Mesta Stupava za I.polrok 2005.
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly za rok
2004 vykonanej na MsÚ Stupava v zmysle plánu kontrolnej
činnosti HK na II.polrok 2005.

Schválilo: Zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie MsPTS.
Odmeny primátorovi mesta za II.štvrťrok 2005 vo výške 45% a
odmeny HK za II.štvrťrok vo výške 30%.

Uložilo:Prednostovi úradu zapracovať do investičného plánu
rozpočtu mesta na rok 2006 vybudovanie chodníkov na ulici

Novej.Prednostovi úradu zvolať pracovné rokovanie riaditeľa
00 PZ Stupava a náčelníka MsP Stupava za účasti primátora
mesta a za účelom koordinácie činnosti na úseku
bezpečnostnej a dopravnej situácie v meste

Stupava.Prednostovi úradu zabezpečiť prostredníctvom MsKS
Stupava vydanie štyroch druhov pohľadníc s námetmi mesta
Stupava financovaných formou presunu voľných zdrojov z
rozpočtových položiek mesta.

Zvolilo Ľubomíra Illiťa za tajomníka komisie stavebnej a
rozvoja mesta.
Súhlasilo:

Aby

HK

Ing.Zdenka Páčková

vykonávala

funkciu

člena v dozornej rade akciovej spoločnosti Polygón Stupava.

S realizáciou a spolufinancovaním projektu "Cezhra- ničné

informačné centrum v Stupave" vo výške 31.802 EUR podľa
spracovanej

projektovej

dokumentácie

počas

celej

doby

realizácie projektu.
Dňa 18.októbra
Uložilo: Prednostovi úradu predložiť na zasadnutie MsZ

27.októbra 2005 prehľad postupnosti súvisiacich s vydaním
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu RELAX
CENTRA spoločnosťou Swisstrade - marketing Service, s

r.o.Bratislava s cieľom urýchlenia začatia stavebných prác
investorom.
Dňa 27.októbra
Vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ.
Správu o vykonaní následnej finančnej kontroly v prís-

- 9 pevkovej organizácii VaK mesta Stupava.Vyhodnotenie podujatia "Dňa zelá 2005" a informáciu o pripravovanej
návšteve mesta Raesfeld - Nemecko s pripomienkami poslancov
.Správu o činnosti MsP Stupava.

Schválilo:Odmeny primátorovi mesta za III.štvrťrok vo výške

40% v zmysle zákona číslo 253/1994 Z.z.o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.Odmeny HK za III. štvrťrok vo výške 22%
v zmysle zákona SNR číslo 369/1990. Odpredaj pozemku

p.č.294/16 na ulici Budovatelskej 4. Schválilo spresnenie
uznesení:č.B/7,B/2.B/9.

Uložilo:Riaditeľovi príspevkovej organizácie VaK mesta

Stupava prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov uve-

dených v správe HK o vykonanej následnej finančnej kontroly
za rok 2004.
Splnomocnilo primátora mesta uzatvorením zmluvných vzťahov k
nadobudnutiu pozemkov od súkromných vlastníkov v lokalite
ulica Zadná.
Dňa 24.novembra
Vzalo na vedomie:Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Rozbor
hospodárenia mesta Stupava za I.-III.štvrťrok 2005.Správu z
následnej finančnej kontroly v príspevkovej organizácii

MsPTS.Správu o činnosti MsP za október. Schválilo: Opravy a
zmeny rozpočtu Mesta Stupava k 1.novembru 2005 podlá

predloženého návrhu.Dodatok č.2 k "Poriadku odmeňovania
zamestnancov a volených predstaviteľov mesta Stupava z

26.júna 2 0 02".Odpredaj pozemkov. Rozhodnutie výberovej
komisie-hodnotiaceho subjektu ROJPD2 a odborných a externých
hodnotiteľov,ktorí schvá- lilijs podmienkou projekt
registrovaný pod kódom ITMS 121110500077 s názvom
"Regenerácia centrálneho verejného priestranstva mesta
Stupava so sumou celkových oprávnených výdavkov 67.621.778
Sk".
Uložilo: Vypracovať rámcovú koncepciu odpadového hospodárstva na území mesta Stupava na obdobie rokov 2006 2007.Prednostovi úradu aktualizovať "Pracovný poriadok mesta
Stupava" z 12.júna 2002 v súčinnosti s platnou legislatívou.

- 10 Prednostovi úradu majetko - právne vysporiadať v rámci in-

ventarizácie hnutelný a nehnuteľný majetok mesta Stupava
s príspevkovými organizáciami zriadenými mestom.
Zvolilo Ing.Jozefa Blažeka,Hviezdoslavova 72,Stupava
za člena komisie stavebnej a rozvoja mesta.
Dňa 15.decembra

Vzalo na vedomie:Stanovisko HK mesta k návrhu mesta,rozrozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava na rok 2006.Správu o činnosti MsP.
Schválilo:Rozpočet príspevkových organizácií VaK,MsKS,

MsPTS Stupava na rok 2006.Použitie finančných prostriedkov z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie MsPTS
na nákup a montáž chladiaceho zariadenia a tepelnú izoláciu do pohrebného vozidla KIA Besta v čiastke 180 tis.Sk.
Rozpočet mesta Stupava a rozpočtových organizácií na rok
2006 s pripomienkami.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č.4/2005-"Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovisku" s pripomienkami.Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Stupava č.5/2005 - daň z nehnuteľnosti
na rok 2006.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava
č.6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stupava.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č.7/2005, ktorým určuje názvy nových ulíc na území mesta Stupava.Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2006.Plán

kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2006.Odpredáj kioskovej trafostanice voľne stojaca TS 0062-019,22/0,42 kV vo

vlastníctve Mesta Stupava Západoslovenskej energetike,a.s.,
Čulenova 6,Bratislava za kúpnu cenu 408.000 Sk.Vyradenie

hmotného investičného majetku-kiosková trafostanica voľne
stojaca TS 0062-019,22/0,42 kV,vybudovaná v rámci stavby
"IBV rodinných domov Stupava,Železničná ulica".
Činnosť, mestského úradu.

Činnosť

Spoločný obecný úrad zrušený
----------------------------- Prechodom kompetencií v oblasti stavebného konania na obce v roku 2003 vznikol spo-

MsÚ

- 11 ločný obecný úrad Stupava spolu s obcami Jabloňové a Mari- anka.V
Stupave bolo vytvorené pracovisko-stavebný úrad,ktorý vykonával
agendu pre tieto obce.Na nákladoch sa podie- lali obce určitým

dielom,na časť nákladov boli delimitované prostriedky zo štátneho
rozpočtu.Vzhľadom na rastúci záujem individuálnych stavebníkov o
stavebné povolenia, ale i dlšie úkony,ktoré je úrad povinný
vykonávať bolo nutné prijať daľšiu pracovnú silu.Minulý rok od

zmluvy odstúpil obecný úrad Jabloňové.Situácia sa nezlepšila,práce neubudlo,pretože aj Marianka prežíva stavebný boom.Nedostatok
kapacít, časový stres,náročnosť na výjazdy do terénu komplikovali
kvalitu výkonu úradu a preto mesto Stupava pristúpilo k
rozhodnutiu zrušiť zmluvu s Mariankou.

0 tom rozhodli poslanci MsZ v Stupave dňa 27.januára s tým,že

zmluva končí 30.apríla t.r..Týmto krokom sa stabilizovala práca
úradu v Stupave.Skvalitnil sa jeho výkon k spokojnosti občanov
nášho mesta.
Na Msú v Stupave pracovali:Černá - sekretariát primátora

,Valachovič

-

prednosta,Ing.Páčková

-

hlavný

kontrolór

,

Geisseová - vedúca majetkového oddelenia,Košutová - majetkové
oddelenie,Vrábelová

-

matrika,Drahošová

-

ekonomické

oddelenie vedúca,Ivánková - ekonomické oddelenie personál a
mzdy,Jankovičová - ekonomické oddelenie fakturácie ,Koreňová
- ekonomické oddelenie dane,Ukropcová - ekon.oddelenie dane a
pokladňa,Klavcová
odpad,Ing.Blažek

-

vedúci

prostredia,Mračko

-

prostredia,Fišerová

-

Trepáčová

-

oddelenie

úrad,Ing.Kovačičová

ekon.oddelenie

-

oddelenia

výstavby

odd.výstavby
odd.výstavby

poplatky

a

a

životného
životného

život.prostredia,

VaŽP,Ing.Šmeringaiová
stavebný

a

za

úrad,Vašinová

-

stavebný

-

sociálne

,Mihalovičová - evidencia obyvateľstva,Veselý - PO a CO +
správa budov.
Prešetrovanie a vybavovanie sťažností

Sťažnosti

Na rokovanie MsZ v Stupave dňa 17.marca bola predložená správa HK
mesta Ing.Zdenky Páčkovej o prešetrovaní a vybavovaní sťažností a
petícií v roku 2004 v samospráve mesta Stupava.V roku 2004 bolo
podaných na mesto Stúpa-

- 12 va 27 podaní,ktoré sú evidované v evidencii sťažností.Z
celkového

počtu

sťažností

podaných

v

druhom

polroku

-

celkom 16 - boli tri vybavené postúpením vecne príslušným
orgánom

verejnej

správy,dve

sťažnosti

boli

postúpené

obvodnému úradu životného prostredia v Malackách, jedna
bola postúpená na prokuratúru a dve boli riešené v rámci
stavebného konania.Po posúdení a prešetrení bo
lo šesť sťažností opodstatnených,dve čiastočne opodstatnené a
štyri neopodstatnené.Dve sťažnosti neboli riešené vôbec.Na

základe kontroly Ing.Páčková konštatovala,že evidencia sťažností
je vedená neúplne,pri niektorých sťažnostiach chýbajú zápisnice
o prešetrení sťažností, chýbajú aj správy o plnení

opatrení.Mesto za obdobie roku 2005 obdržalo 5 nových sťažností.
Investičné aktivity mesta

Investičné
aktivity

Mnohé investičné aktivity miest a obcí sú spolufi- nancované z

rôznych zdrojov Európskej únie.Uskutočňujú sa predstupové

programy ako je Phare a posledné granto- vé schémy,zároveň sa
realizujú programy štrukturálnych fondov,najmä Európsky fond
regionálneho rozvoj a,ku ktorým v rámci programu JPD Nuts II Ciel 2 a Ciel 3 má prístup i Bratislavský samosprávny
kraj.Primátor mesta Ing.J.Beleš cestou Podpajštúnskych zvestí
informoval občanov: Mesto Stupava nezaostáva v príprave

projektov, o čom svedčí aj skutočnosť,že sa snaží využiť každú
možnosť spolufinancovania rozvojových plánov Stupavy a najmä
investičných akcií.Žiadali sme Ministerstvo financií SR o
dotáciu na opravu domu smútku v objeme
2 mil.korún,ministerstvo Stupave poskytlo dotáciu vo výške 300
tis.Sk.Nie je to vela,ale každá koruna je dobrá,ak ju ušetria v
mestskom rozpočte.Z ministerstva školstva žiadali dotáciu na
opravu strechy budovy starej školy,získali 1,5
mil.korún,rozpočet na opravu je 1,8 mil.Sk.

Vo februári bol podaný projekt Ťažiskový región Klimatickej
aliancie Stupava a okolie/Marchfeld v rámci programu Interreg
IIIA,boli sme úspešní a získali sme fi

- 13 nančné prostriedky na financovanie aktivít zameraných na
životné prostredie.Dokončili sa práce na projekte Oprava
centrálnej zóny mesta,termín predloženia žiadosti bol
31.august.Projekt komplexne rieši revitalizáciu centra
mesta od Námestia Svätej Trojice obojstranne po tzv.Vyhnálkovu uličku a na druhej strane po Mlynskú ulicu.Vybuduje sa námestie pred kostolom,vybudované budú nové povrchy komunikácií,verejné osvetlenie,mestský mobiliár,
zeleň.Projekt predstavuje významný zásah do architekto-

nického vzhladu stredu mesta,ktoré výrazne zmení súčasnú
podobu a to vrátane fasád všetkých stavieb,ktoré sa v
danej zóne nachádzajú.Na financovaní sa bude mesto
podielať čiastkou 5% z oprávnených nákladov.

Podaný bol investičný projekt na rekonštrukciu a

prístavbu Kultúrneho domu,ktorý bude popri súčasnom využití
fungovať aj ako cezhraničné informačné centrum. Bola
podpísaná aj zmluva s agentúrou ESIRA na vybudovanie
napojenia cyklotrasy zo Stupavy na Moravskú cyklopanorámu.
Práca na projektoch je časovo i odborne náročná, nie
vždy projekty získali aj podporu.Neúspešné boli
napr.žiadosť o finančné prostriedky na výmenu podlahy v
Základnej škole.Z vlastných zdrojov dofinancujeme
rekonštrukciu Domu smútku,opravu strechy na budove MŠ na
Ružovej ulici a opravu strechy na budove zdravotného
strediska v časti rehabilitačného pracoviska a lekárne.
Konalo sa výberové konanie na realizáciu vybudovania
verejného osvetlenia v areáli starého stupavského
cintorína.V rámci opravy komunikácií v meste sa dokončí
ulica Cintorínska po ľavej strane cintorína,cesta s

chodníkom na ulici Sládkovičova,chodník na ulici Kúpeľná a
F.Kôstku,vybuduje sa chodník na cintoríne v Máste a
prepojenie ulíc Kalvárska a Slovenská aj s odvodnením.
Pripravuje sa projekt na revitalizáciu a úpravy celého
parku.Bratislavský samosprávny kraj s podporou mesta
Stupava podal žiadosť na rekonštrukciu zámockého parku a
kaštieľa - fasády,strecha,okná.Projekt schválili.

- 14 Na Hlavnej ulici po nepríjemnej rozkopávke chodníkov,ktorá
bola nevyhnutná kvôli uloženiu rozvodu elektrického vedenia
do zeme postupne boli likvidované betónové stĺpy elektrického
vedenia vzduchom.Za svoje vzali aj stĺpy verejného

osvetlenia,ktoré už doslúžili a boli aj ohrozením bezpečnosti
na ceste i na chodníku.Západoslovenská
energetika,a.s.pokračovala v prácach na rekonštrukcii
rozvodov v Stupave.Narušené povrchy chodníkov ostali neupravené - len provizórne .CHodníky sa budú riešiť, v rámci

projektu,tak ako aj verejná zeleň a celkové priestorové
riešenie.
Najviac primátora trápi kanalizácia.Napriek dobrej
príprave a vynaloženému úsiliu pri hladaní zdrojov sa v
tejto veci doteraz nepodarilo nič zrealizovať.Už prvý

projekt,ktorý riašil odkanalizovanie Mástu a rekonštrukcie
ČOV sa podal v roku 2003 a predstavoval 38 mil.korún.
Ministerstvo životného prostredia ho hodnotilo ako reálny a
dobre spracovaný,no žiadalo znížiť objem požadovaných
prostriedkov na 2 5 miliónov korún a o mesiac nám bolo
oznámené,že prostriedky grantovej schémy sú už vyčerpané
.Mesto v rokoch 2003 - 2004 dalo spracovať projektovú
dokumentáciu na dobudovanie kanalizácie v celom meste a
zabezpečilo aj stavebné povolenie.Celkový objem tejto
investície je 150 miliónov korún,z toho 30 miliónov je
určených na rekonštrukciu ČOV a zbytok na rozvody.

Už za čias primátora Ing.Daráša bol tento projektový zámer
zaradený v programe ISPA a z neho prešiel do Kohézneho
fondu.Zmena

spočívala

v

tom,že

oprávneným

žiadatelom

už

nebolo mesto,ale vodárenská spoločnosť Bratislava a.s. Táto
projekt predložila Ministerstvu životného prostredia SR.I tu
bol rozpočet do konca roku 2006 vyčerpaný.V rokovaniach sa i

nadalej pokračuje.

Objekt bývalej MŠ (pri Marošovi) snažili sa ho využiť,dlho chátral,účelovo tak,aby boli uspokojené potreby
seniorov - vybudovali sa priestory pre klub seniorov Pohoda
a tiež,aby hospodárne využili majetok mesta.Priestory,kde
predtým sídlila MsP boli značne schátrané,ale vzhľadom na
dobrú polohu boli zaujímavé pre podnikateľov, boli ponúknuté
na prenájom a postupovalo sa obvylým spô-

- 15 sobom,tak ako aj pri inom majetku určenom na predaj alebo na
prenájom,celú agendu riadil prednosta úradu J.Valachovič.Bola zverejnená výzva,poslanci boli informovaní o záujemcoch (boli dvaja).Rokovalo sa o tom,že nájomca bude
investovať do majetku mesta,odsúhlasili sa stavebné práce a
ich hodnotu a potom sa stanovilo nájomné na rok.Nájomca je
fyzická osoba podnikajúca na základe koncesovanej živnosti a
podlá nej bol stanovený aj predmet užívania prenajatých
priestorov.V prípade,že by prišlo k inému využitiu tohto
prenajatého priestoru,bude to vždy v rozpore s nájomnou
zmluvou,čo zakladá dôvod na odstúpenie od tejto zmluvy.

Prečo neboli v meste Stupava - pri budove MsÚ zvesené zástavy na
pol žrde v čase úmrtia pápeža Jána Pavla II.

Bolo to z toho dôvodu,že technické zariadenie na stožiaroch,ktoré

umožňovalo

pohyb

zástav,bolo

nedostatočne

za-

bezpečené. V dôsledku toho boli zástavy permanentne odcudzované a preto sa museli vykonať opatrenia proti krá-

dežiam týchto symbolov.Tieto opatrenia neumožňujú stiahnutie

zástav na pol žrde a to bol dôvod,prečo týmto spôsobom
nebola prejavená účasť na smútku pri úmrtí pápeža. Odhalenie
busty

M.R.Štefánika
M.R.Št

efánik
Sedemdesiatšesť rokov uplynulo od okamihu,kedy bol v Stupave
postavený pomník generálovi M.R.Štefánikovi a vyše päťdesiat
rokov uplynulo od chvíle,kedy bol strhnutý, rozbitý a ukrytý
naveky.V stredu 4.mája pri príležitosti 86.výročia tragickej
smrti generála Štefánika sa konala slávnostná spomienka s
odhalením pomníka národnému hrdinovi a zakladatelovi štátu
Čechov a Slovákov.Na slávnosti s príhovormi vystúpili
Dr.Anton Hrnko a Mgr.Gabriela Pro- kešová.Dôstojný priebeh
slávnosti umocnilo vystúpenie ženského speváckeho súboru
Nevädza pod vedením dirigentky Z. Nezníkovej.Pri pomníku
držali čestnú stráž stupavskí skauti. Po slávnostnom
príhovore primátora mesta zástupcovia mesta a miestnych
spolkov položili veniec a kytice kvetov k novému
pomníku,ktorý spolu s pekne upraveným okolím je určite
najkrajším verejným priestranstvom v našom meste.
á

- 16 Mesto Stupava odkúpením získalo zaujímavý pozemok a objekt
bývalého ČSAD,ktorý je známy aj pod názvom Na barónovom. Pozemok
v širšom centre mesta bude predmetom urbanisticko
- architektonickej štúdie jeho využitia.Zatial je predstava, že
sa využije na vybudovanie polyfunčnej budovy s vytvorením
priestranstva - malého námestia a jeho prepojenia na plochu pred
KD.Mesto chce zhodnotiť získaný pozemok,čím sa sleduje i celkový
zámer využiť všetky nevyužité priestory v centre mesta

efektívnym spôsobom pri zachovaní a uplatnení nárokov na
zvyšovanie kvality infraštruk- túry,vytváranie a podporu
podnikania,zachovanie a zvyšovanie kvality bývania.Rozšírením
priestranstva pred KD o plochu námestia sa vytvoria podmienky
pre sústredenú zónu kultúrneho a spoločenského vyžitia v

meste.Tento priestor by mal vyjadrovať charakter mesta -

záhoráckeho mestečka so všetkými atribútmi.Mesto má šancu

vytvoriť príťažlivé miesto,na ktoré budú jeho obavatelia hrdí.
Daňové priznanie

Daňové priznanie

Ustretový krok smerom k väčšine daňovníkov prijalo mesto Stupava
po overení možnosti upraviť programové vybavenie zabezpečujúce

evidenciu nehnutelností a na základe dát, ktoré má ako správca
dane z nehnuteľnosti k dispozícii. Možnosť podania daňového
priznania k dani z nehnuteľnosti takouto formou daňovníka

odbremení od vypisovania tlačiva a odstráni možnosti vzniku chýb
alebo nekompletnos- ti údajov.Daňové priznanie k dani z

nehnuteľnosti bolo treba podať do 28.februára 2005 u správcu

tejto dane - Mesto Stupava:1.Daňovníkom u ktorých v roku 2004
nenastali žiadne zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľného

majetku môže pracovník príslušného referátu mesta spracovať a

vytlačiť daňové priznanie na tomto referáte.Daňovník vytlačené
priznanie potvrdí svojim podpisom.
2.

Administratívny

poplatok určilo mesto Stupava

20 Sk.
3.

Daňovníci

môžu toto využiť aj v nestránkový

utorok.
4.

Daňovníkovi,ktorý

má daňovú povinnosť

nepresahujúcu 100 Sk daň sa vyrubovať nebude.

- 17 Činnosť spoločenských organizácií
Občianske združenie Katolíckej jednoty

Katol.jednota

Predsedníčkou Katolíckej jednoty v Stupave je Margita

Hricová.Uchádzala sa i tohto roku o priazeň občanov 2% nimi
zaplatenej dane z príjmu za rok 2004.Občianske združenie sa
zameriava na spoluprácu s Farským úradom a organizuje podujatia
v Pastoračnom centre pre farníkov a občanov Stupavy,hlavne pre

mládež,rodiny s deťmi, starších spoluobčanov a dôchodcov.Margita
Hricová cestou Podpajštúnskych zvestí podakovala občanom za finančný dar - 2% a za prispenie do zbierky šatstva a hračiek v
Pastoračnom centre v decembri 2004.Darované veci boli

distribuované do azylových zariadení v rámci Slovenska.
Club Abbellimento

Abbellimento

Club Abbellimento,občianske združenie venuje sa mapovaniu a
propagovaniu histórie Stupavy.Club Abbellimento je nástupcom
Okrášlovacieho spolku v Stupave.Podrobnosti o založení a
začiatku jeho činnosti sa doteraz nepodarilo zistiť.V literatúre
sa uvádza,že bol založený už v roku 1910,jeho činnosť sa však
intenzívnejšie rozvinula po roku 1918.Hlavnou postavou spolku
bol miestny lekár Adolf Eduard Zimprich (1884-1961), dlhoročný

predseda,neskôr čestný predseda spolku.Občianske združenie sa
podarilo založiť koncom roku 2004.

Na návrh akad.maliara Milana Kubíčka bol prijatý názov Club
Abbellimento,symbolom klubu sa stala socha adorujúceho anjela z
kaplnky kaštieľa v Stupave.Poctu ta- lianskému autorovi sochy
členovia klubu vyjadrili talianskym názvom abbellimento,čo v

preklade znamená skrášlenie.Združenie bolo zaregistrované na
Ministerstve vnútra SR 25.novembra 2004.Do výboru združenia boli
zvolení títo Stupavčania:predseda:Milan Greguš,
podpredseda:Prof.PhDr.Ján Horecký Dr Sc,tajomník:Ing.
Svetozár Prokeš,pokladník:Mgr.Gabriela Prokešová,
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výboru:akad.maliar

Milan

Kubíček.Na

schôdzi

12.júna

bol do klubu prijatý daľší člen,Jozef Kráľ z Marianky.Klub

pripravil a vydal prvé číslo svojej ročenky.V nej sa Stupavčania dozvedeli o živote významného stupavského kňaza

Ignáca Gondu,spoznali históriu pušného prachu v Borinke,
heraldickú prechádzku a iné.Členovia klubu úspešne zbierajú
staré fotografie,zaznamenávajú spomienky.Prvé číslo Stupava
- História,pamiatky,osobnosti,príroda vyšli roku
2005 nákladom 1000 kusov - nepredájné.Prvá strana obálky: Hlavná
ulica v Stupave.Kolorovaná pohladnica,pred rokom 1019.Šéfredaktor
Milan Greguš.
Miestne spolky SČK
26.

MS SČK

februára sa konala hodnotiaca výročná schôdza MS SČK

I. v Stupave,predseda Oľga Filípková.Úlohou organizácie je

získavať dobrovoľných darcov krvi a rozširovať členskú základňu

organizácie o daľších členov.V súčasnej dobe je každé darcovstvo

mimoriadne cenné,pretože je to dar pre záchranu života - ľudského

zdravia.V minulom roku od členov MS - I,získali zlatú Jánskeho
plaketu za darcovstvo krvi:Emília Zálešíková a Miloš
Mlynárik,striebornú:
Oľga Filípková,Roman Kadlec a Martin Turanský,bronzovú získal
Richard Tóth.Členovia tohto spolku darovali bezplatne krv 55-

krát,piati boli prvodarcovia.Za ich obetavosť dostali od výboru
malú pozornosť,pre členov a darcov bolo pripravené malé
občerstvenie a tombola.Zisk z nej použžili na ocenenie
bezplatných darcov krvi.
20.februára bola výročná členská schôdza MS SČK II.

- predseda Vilma Vígerová.Prítomná bola riaditeľka Územného

spolku SČK Ing.Mária Halasová.Hodnotili svoju činnosť,MS II.má
420 členov.Predchádzajú utrpeniam a zorganizovali dva odbery
krvi,získali 49 darcov.Organizovali Vianočnú kvapku

krvi,zúčastnili sa Svetového dňa humanity. Zorganizovali dva

zájazdy do Poľska /nákupy/ a 6 zájazdov do CHorvatska /spolu so
Žiarom n/Hronom.Hospodárka Fajku- sová podala správu o
hospodárení a revíziu previedol Pšenko:prijmové a výdavkové
potvrdenky boli správne vedené .
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Polláková,Valovičová,Tomkovičová,10-krát:Peter Júria a

Peter Fajkus,20-krát Boris Velčický,25-krát:Karol Kubenko,Albert Belošič,45-krát Jozef Zaťko,50-krát Vladimír
Sivák a 70-krát Oto Schwarz.
Oba spolky spolupracujú,organizovali Svetový deň prvej

pomoci,Valentínsku kvapku krvi.Svetový "Deň prvej pomoci"
sa konal na miestnom trhovisku pri KD v Stupave.Raritou pre
našich občanov a ostatných návštevníkov bolo meranie tlaku
pod dohľadom našich dobrovoľných sestier.Do tejto akcie sa
zapojili:Hasičský zbor,MsP,MsKS a MsÚ. Cieľom podujatia

bolo oživiť propagáciu a spoluprácu SČK medzi občanmi.Na

záver podujatia členovia SČK s občanmi vytvorili reťazec -

spojením rúk,ako súdržnosť prvej pomoci medzi ľudmi.
25.

júna organizovali "Pochod za

zdravím".Pochod mal konečnú pod Pajštúnskym hradom.0
občerstvenie bo

lo postarané pre všetkých 50 účastníkov.Príjemná družná

atmosféra sprevádzala celé podujatie.Tiež na ňom hovorili o
liečivých bylinkách.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

SZPB

8.apríla 2005 bola obnovená činnosť Slovenského zväzu

protifašistických bojovníkov v Stupave.Týmto dňom bol do
funkcie predsedu zvolený Jozef Kazarka.Približne 50
sympatizantov SZPB prišlo vzdať poctu pri pomníku,, pri

pomníku padlých sovietskych vojakov na Obore a zároveň i
kpt.J.Nálepkovi na Obore.Dňa 13.mája 2005 ZO SZPB

zorganizovalo besedu so žiakmi 9.ročníka ZŠ kpt.J. Nálepku
s posledným žijúcim partizánskym veliteľom generálmajorom
vo výslužbe Jozefom Brunovským.Generálmajor Brunovský
pútavo rozprával svoje osobné zážitky z obdobia 2.svetovej
vojny,ako sa dostal na územie bývalého Sovietskeho
zväzu,ako sa stal príslušníkom 2.paradesantné j brigády
J.V.Stalina,ktorá oslobodzovala záhorské obce,medzi nimi i
Stupavu.Žiakom na podrobnej mape u- kázal postup
brigády,ktoréj sa po smrti I.D.Dibrova

- 20 sťal veliteľom.Dňa 7.júla sa členovia ZO SZPB v Stupave a

členovia klubu dôchodcov Pohoda vybrali na zájazd "Po stopách
SNP".Ako sprievodca zájazdu bol Jozef Brunovský,ktorý počas
zájazdu v krátkosti oboznámil prítomných s bojmi v Malých a
Bielych Karpatoch.Navštívili aj Bradlo a uctili si pamiatku
generála M.R.Štefánika.Pri každej návšteve pamätnika,prítomní
zájazdu zistili,že obyvatelia myslia na padlých bojovníkov,lebo
všade boli položené čerstvé kvety.
ZO Slovenského zväzu záhradkárov

ZO SZZ

Predseda Rác a ostatní členovia ZO patrili i tohto roku medzi

organizátorov podujatia Deň zelá - 9.ročníka.Veľmi starostlivo

pripravili výstavu Úroda 2005.Zorganizovali a vyhodnotili súťaž
"O najkrajšiu kolekciu ovocia a zeleniny","O najčažší huavičku
zelá".V Podpajštúnskych zvestiach sa prihovárali občanom a

doporučili im nové o- vocné stromčeky (jablone a hrušky),ktoré sú
odolné voči chorobám(chrastavosť a múčnatka).Na túto tému
diskutova
li na výročnej schôdzi.Na výročnej členskej schôdzi hodnotili

svoju prácu a prijali nový plán činnosti(27.februára) . Tradične
pripravujú krstenie vína a podakovanie za úrodu na slávnostnej
svätej omši v rámci Dňa zelá.
Zahraničné a domáce významné návštevy
~
Spoločne na Slovakiatour 2005
------------------------------ Mesto Stupava sa už po

Zahraničné
návštevy

šiestykrát zúčastňovalo spolu so Zohorom a Záhorskou Bystricou na
medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour . Tretíkrát v
spoločnej expozícii pod názvom Región Záhorie a po prvýkrát
vširokej zostave obcí južnej polovice okresu Malacky.Pod
hlavičkou Podpajštúnsky región sú obce okolia Stupavy zastúpené

na výstave,ktorá svojim charakterom,rozsahom a návštevnosťou je
porovnateľná s podobnými podujatiami v Brne alebo vo

Viedni(Verien).Pri príležitosti výstavy MsKS Stupava,s finančnou

podporou mesta Stupava a partnerských obcí,vydalo propagačný materiál Vitajte Pod Pajštúnom (slov.a nemecky),ktorý bol

- 21 distribuovaný i na výstave vo Viedni.Na slávnostnom otvorení
výstavy 20.januára sa zúčastnili zástupcovia mesta Stupava primátor
Ing.J.Beleš,Ing.Z.Páčková HK mesta,starostka obce Zohor
L.Havranová,starostka obce Plavecký Štvrtok Ing.
M. Fischerová,starosta obce Vysoká pri Morave I.Klas a P.Slezák,riaditeľ MsKS.Výstavu otvoril podpredseda vlády SR a minister
hospodárstva Pavol Rusko.Podpredseda vlády a minister dopravy,pôšt
a spojov P.Prokopovič sa so svojim sprievodom pristavili aj pri

našej expozícii.Spoločná expozícia Záhoria dostala tiež novú podobu
ako samostatná stavba na ploche 80 m2.Okrem nášho regiónu tu
vystavovali Malacky,Gbely,
Holíč a Senica.
Ochrana klímy - projekt

Projekt

Ešte minulý rok sa konalo v septembri prvé stretnutie obcí z
prihraničnej oblasti,ktoré sa rozhodli spolupracovať v rámci
projektu ochrany klímy a klimatickej aliancie.Ide o projekty,ktoré
budú mať velmi konkrétny dopad na stav životného prostredia v
regióne Marchfeld a v okolí mesta Stupava.V sobotu 29.januára sa v
obci Lassee uskutočnilo podujatie pod názvom:Ťažisko ochrany klímy
v mikroregió- noch Marchfeld a v obciach v okolí Stupavy 2005/2006.
Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta Stupava a partnerských obcí:
Zohor,Záhorská Bystrica,Lozorno,Vysoká pri Morave a
Láb,Marianka.Rakúsky partner vypracoval projekt pre program
Interreg IIIA a podobný - zrkadlový projekt podalo i mesto
Stupava.Dipl.Ing.Karel Germmanitsch,starosta Lassee a primátor
mesta Stupava Ing.Ján Beleš hovorili o súčasnom stave a

očakávaniach,ktoré si od realizácie projektu sľubujú.Podporu
projektu vyjadrili aj zástupcovia rezortov životného
prostredia,Ing.Žiak s radosťou konštatoval,že je hrdý na to,že ako
prvý región zo Slovenska je práve okolie Stupavy (ved je
Stupavčan).Polročná spoločná práca na projekte bezhraničného
regiónu vyvrcholila jeho odštartovaním na rakúskej strane.Mesto
Stupava a partnerské obce podali zrkadlový projekt na tému
Ťažiskový región Klimatickej aliancie Stupava a okolie-Marchfeld
dňa 4.februára v rámci programu INTERREG IIIA.

- 22 Projektové stretnutie v Španielsku

Projekt ZŠ

Projekt Comenius 1 - školské partnerstvo,je realizovaný s
podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu Soc-

rates.Umožňuje všetkým,ktorí sa do tohto projektu zapojili,
získať skúsenosti,ku ktorým by sa iným spôsobom nedostali.V
tomto projekte ZŠ kpt.J.Nálepku v Stupave spolupracuje so
školami v Belgicku,Francúzsku a Španielsku. Počas školského

roka sa uskutočnia vždy dve výmenné návštevy.V októbri bola

hostiteľkou naša ZŠ v Stupave a 23.-28.februára 2005 sa

školy stretli v Španielsku. Partnerská škola La Marína sa
nachádza v meste Castel- lóne,oblasť Valencia,na pobreží

Stredozemného mora.Je to 120-tisícové mesto,ktoré v dňoch
návštevy oslavova
lo výročie svojho vzniku.Jedným z hlavných cieľov návštevy
bolo oboznámenie sa so systémom školstva partnerskej
krajiny.Podstatným pre ich školstvo je žiak.Škola, aj ked
priestorovo skromnejšia ako stupavská a s menším počtom

žiakov (cca 300),zahŕňala deti predškolského veku až po

šiesty ročník.Po materiálnej stránke výborne vybavená,na
počet detí veľký počet učiteľov,špeciálnych pedagógov a

psychológov.Majú individuálny prístup k deťom s vývinovými

poruchami učenia,hyperaktivitoumentálnym postihnutím,ako i
k deťom prisťahovalcov s jazykovými problémami.Všetci majú
veľké národné povedomie,ktoré nám chýba.Vedúca projektu je
Mgr.M.Zemanová.V delegácii bol riaditeľ školy
Mgr.Csillaghy,Mgr.Zemanová a Mgr.Šu- líková.
Súrodenci Oliver a Rastislav Rovní sa žiaci zapájali od
piateho ročníka pravidelne do biologických olympiád ZŠ

kpt.Nálepku.Venovala sa im a usmerňovala,radila im učiteľka

A.Oremusová.CHlapci-deviataci súťažili v BiO kategórii C.Po
vynikajúcom úspechu v okresnom a krajskom kole,žiak Oliver
Rovný postúpil do celoštátneho kola BiO, ktoré bolo 7.9.apríla v Košiciach.Oliver svoju výskumnú prácu pod názvom
"Výskyt vodných rastlín a živočíchov v spoločenstve vodného
toku Stupavský potok",odprezentoval na takej odbornej
úrovni,že ho odborná hodnotiaca komisia

- 23 vybrala spomedzi 30 súťažiacich na medzinárodnú súťaž NEPO
do Istambulu,kde bola prezentácia v anglickom jazyku .
Obhájili minuloročné prvenstvo mi, •
___

________________

________

,

Tak ako minulý rok,aj

tento sa štvrtáci a piataci ZŠ v Stupave zúčastnili na

Bezpečnostnej olympiáde v dolnorakúskom Bad Vó’slau.Túto
olympiádu každoročne organizuje NÓ Ziwilschutzverband

(Dolno-rakúske združenie civilnej ochrany).Na olympiáde sa
zúčastnilo 12 rakúskych základných škôl a ZŠ kpt.J. Nálepku
v Stupave.Súťažné disciplíny sa skladali nielen zo

športových aktivít,ale aj z vedomostných otázok.Naši žiaci
úspešne dokázali zahasiť horiaci dom,bezpečne prejsť
slalomom na bicykli až k cielu,či vyriešiť akúkoľvek

vedomostnú otázku.Všetky otázky boli kladené v nemčine a v

nemčine aj odpovedali.Na záver našim žiakom patril obrovský
potlesk a uznanie za vedomosti z nemeckého jazyka.Štvrtáci
a piataci súťažili samostatne v dvoch družstvách.Svojimi
výkonmi obhájili minuloročné prvenstvo a pribudol aj

víťazný pohár a diplomy za druhé miesto.Žiakov pripravovali
učitelky:B.Ricziová,P.Mr- vová,E.Slezáková,A.Jančárová.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
s duševnými poruchami správania - Kaštiel,Hlavná 13.
DD a DSS pre dospelých v Stupave poskytuje služby v súlade
so Zákonom č.195/1909 Zb.Z.z.o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov a Všeobecno-záväzného nariadenia
Bratislavského samosprávneho kraja.Predmetom činnosti je

poskytovanie celoročnej starostlivosti v domove dôchodcov a
domove sociálnych služieb.Časť domov dôchodcov má kapacitu
133 lôžok a časť domov sociálnych služieb 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 roku 2005 bolo prijatých 50

obyvateľov,zomrelo,resp.odišlo 57 obyvateľov.

DD
DSS

- 24 Stupavčanov v tomto zariadení bolo umiestnených 29.K 31.
decembru 2005 bol stav klientov 222.Zdravotný personál:
16 diplomovaných zdravotných sestier,3 6 opatrovateliek a 11
upratovačiek,t.j.personál,ktorý je v priamom kontakte s
potrebami klientov a ktorý sa strieda v troj- smennej
prevádzke.
V roku 2005 s klientmi absolvovali mnohé kultúrne
akcie a podujatia,ako aj pravidelné každodenné činnosti:
denné doobedňajšie a i poobedňajšie pracovné terapie v

tvorivých dielňach,4.februára fašiangovú zábavu,pravidelné
katolícke omše a evanjelické služby božie v spoločenskej
miestnosti,klientov zapájajú do nenáročných prác na
dvore,majú časté vychádzky do okolia a parku,
23.

júna boli na výlete do ZOO v Bratislave,výlet na

termálne kúpalisko v Sládkovičove,v septembri mali husacie
hody,výlet do Lozorna a deti im pripravili vianočné
vystúpenia s programom.
Klub seniorov "Pohoda"

Pohoda

Klub seniorov "Pohoda" mal v roku 2005 60 členov.Celá práca
je založená na láske k lučíom a na pozitívnom prístupe k
životu.V klube sa seniori schádzali denne od pondelka do
piatku.Pracovali v dvoch skupinách,pretože kspacita je pre
20 ludí maximálne.Náplňou klubovej činnosti bola prednášková
činnosť.: Zdravý životný štýl - V.Štefková,0 trestnom a

rodinnom práve - Dr.Vojtech Mader. Usporiadali zájazd na
termálne kúpalisko "Podhájska",zúčastňujú sa na spoločných
akciách spolu s MS SČK a ZO SZPB.V spolupráci so Soreou
členovia bo

li na týždennom pobyte vo Vysokých Tatrách,na relaxačnom
pobyte

v

Liptovskom

Jáne,na

výlete

na

Bradle,na

tu-

ristickom výlete na Pajštúne.Zbierali liečivé bylinky na

čaje na ozdravenie.2-krát do týždňa cvičili zdravotné a
rehabilitačné

cviky,automasáže,jogu

prstov,jogové

aktivity a muzikoterapiu.V klube je aj výšivkárský krúžok
.Navštívili výtvarnú výstavu,boli na folklórnom podujatí
v Jakubove a oslavovali okrúhle výročia.Zapoži-

- 25 čiavajú si knihy o zdravej výžive a pozitívnom myslení. Vyplňovaním

krížoviek,čítaním dennej tlače,časopisov predchádzajú Eiskainerovej
chorobe.Merajú si tlak,upravujú hriadky a sadia kvety.Spoluprácujú s
MsÚ a MsK R.Mórica v Stupave.Získali 200 kníh,ktoré
zapožičiavajú,spolupracujú s MŠ, a deti v klube vystupovali v období

Vianoc a Dňa matiek.Navštívili solnú jaskyňu,boli na spoločnom pobyte
na Jadrane na ostrove Krk.V klube sa uskutočnili

3 odberové akcie pre obyvateľov Stupavy,ktorí potrebova
li krv.Usporiadali "Fašiangový ples" s maskami a "Anna bál" s
hudbou.Do tanca im hrali "Veteráni Trio" z Bo- rinky.V klube Pohoda
je každý deň pohoda - vravia členovia - seniori.
Voľby do VÚC Bratislava

Voľby do VÚC

19.novembra v Sedliackom dvore pri KD Stupava sa predstavovali
kandidáti na poslancov VÚC Bratislavského kraja - okres
Malacky.Organizátori podávali guláš,víno pomaranče a mnoho

propagačného materiálu.Občanom na trhovisku dávali letáky,Župné
noviny.Prítomní boli Lubo Roman - bratislavský župan,Vaškor a
iní.Hrala dychová hudba Záhorienka pod vedením Jaroslava Fišera.Ako
nezávislého kandidáta koalície SDKÚ,ANO,DS,SMK a Strany zelených
predstavovali aj MVDr.Róberta Kazarkuveterinárneho
lekára,ženatého,otca dvoch detí.Čo chce ako poslanec VÚC presadzovať?
Sľuboval,že urobí všetko aby:byty boli aj pre mladých ľudí,sa riešila
dopravná situácia v Stupave i v celom regióne,sa zlepšili podmienky
pre podnikateľov,boli naše ulice bezpečnejšie,sa zlepšila ochrana
kultúrnych pamiatok.Pracoval vo funkcii zástupcu primátora mesta
Stupavy. MVDr.R.Kazarka vo voľbách do VÚC Bratislavského kraja

uspel.Bol zvolený.Obyvateľom Stupavy sa za dôveru poSakoval aj cestou
Podpajštúnskych zvestí.Iní navrhovaní kandidáti za poslancov VÚC zo
Stupavy neboli zvolení za poslancov.Voľby sa konali v sobotu
26.novembra 2 005 do orgánov samosprávnych krajov.Vyhlásil ich
predseda NR SR.

Cirkev

Cirkev

Svätý otec ustanovil posledný rok svojho pontifikátu rokom
osobitnej úcty k Eucharistii.Rok Eucharistie sa skončil v
októbri tohto roku.V našej farnosti sa čoraz viac

prehlbovala táto úcta.Vo farnosti sú vytvorené ružencové
spoločenstvá: 9 ruží,jedna detská,jedna mládežnícka, dve
mužské.Tieto každodennou modlitbou svätého ruženca
podporujú úmysli farnosti.Zvláštnymi stretnutiami modlitieb
s Pannou Máriou sú Večeradlá,ktoré sa konajú vždy v prvú
sobotu v mesiaci hodinu pred svätou omšou.
12.

-13.februára sa v Stupave konala Ružencová

duchovná obnova.Viedol ju P.Šimon Ján Tyrol,OP - promótor
Ružencových bratstiev na Slovensku.
Veriaci na Hromnice si dali posvätiť sviečky,ktoré v

časoch nepohody,búrok si v domácnostiach zapalujú.

Vo velkom počte dospelí a i deti prijali požehnanie na
svätého Blažeja.Vo februári veriaci sa stretli na fašiangovej zábave.Získané peniaze 14 500 Sk boli venované na
sochu svätého Jána Nepomuckeho v Máste.Vo februári bola
zbierka na katolícku charitu a veriaci prispeli sumou 24
500 Sk.V pôstnom období boli pobožnosti Krížovej cesty,v
nedeľu vo fárskom kostole a vo štvrtok v Máste.8.apríla sa

svet lúčil s pápežom Jánom Pavlom II.Bol to najväčší pohreb
v dejinách.Na veži kostolov boli smútočné zástavy a veriaci
sa vrúcne modlili.
24.

apríla bol zvolený za pápeža svätý otec Benedikt

XVI. Rakúšan.Veriaci v kostole spievali pápežskú hymnu.
Po dvoch rokoch sme v Stupave mali znovu birmovku.
Birmovanie je sviatosťou iniciácie.To znamená,že birmo-

vanec sa stáva dospelým kresťanom.Sviatosť prijalo 115
Iudí,z toho dvaja už v dospelom veku.8.mája vo farskom
kostole sedeli birmovanci s birmovnými rodičmi v laviciach a odtial prichádzali po omši organizovane k pánu
biskupovi.Birmovanci mali cez ramená k pásu širokú stuhu,
na ktorej mali vyšité svoje birmovné meno.V pastoračnom
centre 15.mája oslávili Deň matiek a 22.mája bo
lo Prvé sväté prijímanie žiakov 3.tried.

- 27 Bohoslovec Rastislav Nemec mal vo farskom kostole 3-krát
ohlášky.Vdp.F.Mikula oznámil, že Rasťo bude vysvätený za
kňaza a ak by niekto vedel o prekážkach,treba to oznámiť.
2.

júla o 9,30 prijal Rastislav Nemec v

Konkatedrále svätého Martina v Bratislave sviatosť Kristovho
kňazstva. Vysvätil ho arcibiskup Sokol.Spolu cez 150 ludí
autobusmi, autami prišli do Bratislavy na vysviacku.Po
vysviacke bo
lo v Stupave - v pastoračnom centre pohostenie(chlebíčky,

zákusky,káva,víno,vodka).5.júla bola Primičná svätá omša vo
farskom kostole v Stupave.Touto svätou omšou dakoval Pánu
Bohu za velký dar kňazstva o 10.hodine.V sprievode dekana
F.Mikulu a asistencie odišli od kostola o 9,15hod. k
rodičovskému domu novokňaza.Vdp.Mikula povedal mamičke

novokňaza,že si prišli pre jej synčeka.Rasťo si klakol na
klakátko a prijal od mamičky požehnanie na novú kňazskú

púť.Poručila ho do opatery Panny Márie.Potom sa sprievod o

9,30 hod.vydal na cestu do kostola. Velmi pršalo, ale vdační
obyvýtelia ho sprevádzali.V peknom venci vied
li družičky novokňaza do kostola.Každý mu želal,aby s

kvapkami dažda padalo naňho šťastie.Po svätej primičnej omši
mu blahoželali:vdp.Mikula,Frederit Basso-priatel z Ríma,kde
Rasťo študoval.Za všetkých občanov Stupavy vyslovil radosť a
obdiv nad velkým úsilím a odvahou ísť novou cestou života
primátor mesta Ing.J.Beleš.Novokňaz záverom podakoval
kyticami kvetov svojej mamičke,krstnej mame a

vdp.Mikulovi.Pri svätej omši kázal vdp.Kováčik.

Na svätej primičnej omši boli obyvatelia z okolia a aj
autobusom prišli z Radošoviec.O 15.hod.bol vo farskom kostole
koncert a bolo udelené ludom novokňazské požehnanie. Veľká
účasť.Pre rodinu a pozvaných hostí bol slávnostný obed,pre

všetkých prítomných,gratulantov bolo pohostenie v pastoračnom
centre.Na primíciách bol vdp.Ko- hutek,páter Levák.Vdp.Jurčo

bol vtedy vo Švajčiarsku. Novokňazovi vyhrávala dychová hudba
Veselá muzika.
Mnohí manželia,ktorí sa dožívajú vyského veku - jubileí, 50 rokov výročia sobáša svätými omšami dakujú za

spoločný život,za milosti a zdravie.Na Kalvárii reštau-

- 28 vo farskom kostole vyložená sviatosť Oltárna.Ľudia sa modlia,
dakujú a prosia.Mladí spievajú piesne a hrajú na gitarách. Od
26.novembra vždy v sobotu je od 15.hod.vyložená Sviatosť oltárna
a veriaci sa modlia,prosia za svoje deti.26.novembra vyšiel
Občasník svätého Jozefa.Pod ochranu svätého Jozefa zverili
občasník,všetkých pracujúcich a činnosť v našej stupavskej
farnosti i celú farnosť.Bude vychádzať každý druhý mesiac.
27.

novembra bolo otvorenie nového cirkevného roka.

V Pastoračnom centre v Stupave bola hosťom lekárka Sil- via
Šecková,ktorá rozprávala o skúsenostiach z misií v Afrike.Bol
tiež krátky hudobný program.Na Pastoračnom centre sa konajú

pravidelné stretnutia detí a mládeže s názvom Stupaváčik vždy vo
štvrtok od 17.do 18,30 hod.
Na stretnutiach majú spoločnú modlitbu,učia sa spievať
pesničky,hrajú sa hry,kreslia a vyrábajú si rôzne vý-

výrobky.31.decembra na Silvestra pri svätej omši podáva
vdp.Mikula veriacim správu o hospodárení vo farnosti: za rok
odslúžil 600 omší,pokrstil 125 detí,sobášov bolo 35,pohrebov
65.Mesačne za vykurovanie 5000 korún.Opravili oltár na Kalvárii
a iné.Ostalo:2 mil.58 tis.Sk.
Dnes sa ovela viac ako kedykoľvek v minulosti rozvinula technika
a komunikačné prostriedky.Preto je aj pri aktivitách v Cirkvi
snaha využívať nové komunikačné možnosti.

Bola vytvorená internetová stránka www.aktivitystupava.
szm.sk,na ktorej je možné nájsť oznamy o aktivitách a
akciách,ktoré sa vo farnosti dejú.
Oslavy

Oslavy

V sobotu 30.apríla na nádvorí Stupavskej krčmy stava
li máju,do tanca hrali Záhoráci.Na l.mája bol program v
Sedliackom dvore - pre deti divadielko,vystúpili tanečné
súbory

Modan,Eliah

a

Devils,koncertovala

Veselá

muzika.Na štadióne hrali futbal starí páni a hádzanári,
na počúvanie vyhrávalo Trio veterán z Borinky.Deň matiek

sme oslávili v sobotu 7.mája,program pripravili učitelky
MŠ v Stupave,ZŠ,pedagógovia ZUŠ a tanečné sú-

- 29 bory pod vedením Bilačičovej a MÓzovej.V ten istý večer
bola aj premiera programu pod názvom Keltský večer.ktorý

pripravila skupina historického šermu URSUS pod vedením
Štefana Baloga.V nedelu 8.mája sa v KD konala regionálna
súťažná prehliadka country Strunobranie 2005 a týždeň na
to sa hralo divadelné predstavenie pre deti.
Dňa 4.máj a bolo slávnostné odhalenie pamätníka generálovi
M.R.Štefánikovi pri príležitosti 86.výročia jeho tragickej
smrti.
V pondelok 9.mája sa Stupava pripojila k miestam,kde si
piétnou spomienkou pripomínali 60.výročie konca druhej

svetovej vojny.Na podujatí sa zúčastnili vzácni hostia:
generálmajor v.v.Jozef Brunovský,generálmajor Jurij
Radkovec,pridelenec obrany pri Veľvyslanectve Ukrajiny a

vojenský atašé Veľvyslanectva Rakúska Helmut Dorner, zástupca
ústredia SZPB Zdenek Bochníček,poslanci mestského

zastupiteľstva v Stupave a zástupcovia politických strán a
organizácií pôsobiacich v meste.S príhovorom vystúpil predseda
ZO SZPB Jozef Kazarka.generálmajor J.Radkovec a primátor mesta
Stupava Ing.J.Beleš.Ukrajinský hosť ocenil postoj mesta k
pamiatke kpt.J.Nálepku, ktorý padol pri oslobodzovaní
ukrajinského mesta Ovruč.Na Ukrajine je vždy
hrdinom,Slovákom,ktorý položil život za slobodu v bratskej
zemi.
Slávnosť sa konala v areáli základnej školy,kde bola
premiestnená a osadená jazdecká socha kpt.Jána
Nálepku.Stalo sa tak na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva ešte v roku 2003.Dôstojné miesto v areáli
rovnomennej školy je akceptovateľné pre všetky za-

interesované strany a ako povedal primátor mesta Ing.
J.Beleš,že verí,že toto umiestnenie je definitívne.Po
príhovoroch položili predstavitelia mesta a zástupcovia hostí
vence a kytice kvetov k pomníku.Slávnosť skončila štátnou
hymnou.
3.

PRIEMYSEL A SLUŽBY

Mestský podnik technických služieb.

MsPTS v Stupave zakúpil nové smetiarske vozidlo.

Priemysel
a služby
MsPTS

- 30 Doteraz vývoz odpadov zabezpečovala firma Tekos Malacky,

pričom odpad sa skládkoval na stupavskej skládke odpadov.
Zakúpením vlastného vozidla sa zvýšila flexibilita poskytovaných služieb obyvateľstvu.Finančné prostriedky,ktoré z
mesta odchádzali do súkromnej firmy,ostávajú v meste., resp.v
príspevkovej organizácii.Jednoznačne sa zmenil i systém vývozu
odpadov a možnosti okamžite riešiť kritické situácie.Občania
boli informovaní o nových vývozných dňoch.V zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č.12/2004 o nakladaní s komunálnym

odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava sú
obyvatelia Stupavy povinní separovať odpad.V prípade porušenia
VZN im môže byť uložená pokuta.Nádoby na komunálny odpad musí
zabezpečovať obec.Novú nádobu si môžu prenajať na MsPTS.Počas
roku 2004 počet odpadov v domácnostiach neklesal.Obyvatelia
odovzdali na Ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie:

32 270 kg papiera a lepenky,21 150 kg skla,120 kg žiariviek,
1720 kg chladničiek a mrazničiek,1160 kg televízorov a
monitorov,350 kg motorových olejov,93 0 kg odpadových farieb a
lakov,170 kg obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných
látok,4980 kg.olovených batérií.Každá domácnosť musí mať
kompostáreň.Triedený odpad sa zbiera raz za dva

mesiace.Občania majú k dispozícii zadarmo igelitové vrecia.
Občania pochopili význam triedenia odpasov postupne.

MsKS v Stupave oznámilo občanom,že od 28.mája môžu priniesť

stlačené flaše a tertapackové obaly každú sobotu počas konania
trhu do areálu Sedliackeho dvora,kde je umiestnený bag na
tieto obaly.CHcú tak prisoieť k zníženiu záťaže občanov

ochotných triediť odpad a preklenúť tak dlhý čas čakania na
vývoz.Vstupom do EU sa výrazne mení legislatíva a zvyšujú sa
nároky na ochranu životného prostredia.Súčasťou nových a
tvrdých noriem je i dôraz na triedenie odpadov a predovšetkým
ich skládkovanie.Tu sa otvára možnosť získať podporu z
Recyklačného fondu.

V našom regióne sa týmto od 1.marca zaoberá firma Recykling - D.Siváková v'Lábe.Firma zbiera stavebnú suť,betón

, asfalt , kameň . Stavebník za uloženie zaplatí cca 50% z
ceny,ktorá je bežná na jestvujúcich skládkach.

Kanalizácia - VaK

VaK

S budovaním kanalizácie sa ešte nezačalo v Másťe,na Novej
ulici,na Pažiti.Občania sú odkázaní na vývoz odpadových
vôd,pričom kapacita čistiarne je prísne regulovaného
obmedzuje počet vývozov z domácností.Na MsZ
26.

mája boli prítomní zástupcovia Bratislavskej vodá-

renskej spoločnosti,a.s.Bratislava (BVS)pán Magdolen,

vedúci odboru investičného rozvoja a Ing.Elek-vedúci odboru
vodohospodárskeho rozvoj a.Podali informácie o príprave
projektu odkanalizovania Záhoria.V rámci tohto projektu je
ako samostatná sústava riešené odkana- lizovanie mesta
Stupava.Projekt bol odkonzultovaný a pripomienkovaný
Ministerstvom životného prostredia SR.
Do 14 dní boli pripomienky zapracované.V roku 2007 sa má
začať výstavba kanalizácie.Projekt bude financovaný z

prostriedkov EU,štátneho rozpočtu SR a vo výške 5% objemu
prostriedkov bude financovaný BVS.Mesto Stupava na tento
projekt nebude vynakladať žiadne zdroje. Zástupcovia
BVS,a.s.informovali tiež o situácii v zásobovaní mesta
Stupava pitnou vodou.Predpokladá sa,že Stupava bude
zásobovaná z vodojemu Dúbrava,pritom bude potrebné
vybudovať prívod vody.Táto akcia bude riešená samostatne z
investičných zdrojov BVS,a.s.
Vodné a stočné.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 12.decembra

2004 rozhodnutie,ktorým sa určuje vecne regulovaná cena za
výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie

odpadovej vody na rok 2005.Cena za výrobu a dodávku pitnej
vody pre domácnosti - vodné:17,60 Sk/m3.
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre ostatných odberateľov - vodné:25,00 Sk/m3.Cena za odvedenie a čistenie

odpadovej vody pre domácnosti - stočné:11,10 Sk/m3. Cena za
odvedenie a čistenie odpadovej vody pre ostatných

odberateľov-stočné:30,00 Sk/m3.Ceny v rozhodnutí sú uvedené
bez dane z pridanej hodnoty.Organizácia VaK mesta Stupava
nie je platiteľom DPH.Rozhodnutie je od 1.januára 2005 .
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MsP

Mestská polícia (MsP)

Zámer účelne využiť ekonomicky zaujímavý objekt pri Reštaurácii
Stupava,kde doteraz sídlilo vysunuté pracovisko úradu práce a
tiež mestská polícia sa podaril naplniť.Do opusteného objektu vo
vlastníctve mesta sa rozumne investovalo a po jeho rekonštrukcii
vznikli priestory, ktoré sú nové,moderne vybavené a vyhovujú
účelu.Revitali- záciou objektov požiarnej zbrojnice vznikli
priestory pre úrad práce,sociálnych vecí a rodiny a tiež pre
služobňu MsP.Táto od nového roku sídli v požiarnej zbrojnici na
prizemí,adresa je Hlavná ulica č.9 a nachádza sa oproti MsÚ.Na
každom zasadnutí MsZ náčelník MsP podáva správu.

V januári - februári riešila parkovanie v križovatke ulíc
Mlynská a Bezručova,tiež odstránila vraky.V blokovom konaní
riešila

38

priestupkov

a

na

pokutách

vybrala

7

300

korún,boli odstránené 2 vraky na Malackej a jeden na Marchéggskej.Prioritnou úlohou je vyhľadávanie a monitorovanie
vytvárania čiernych skládok odpadov na území mesta.

V apríli a máji odporúčali MsP venovať zvýšenú pozornosť

kontrole objektu bývalej železničnej stanice a kontrole
ochrany majetku mesta,hlavne pri bytových domoch.Poslanec
navrhol,aby

MsP

viac

vykonávala

pochôdzkovú

činnosť

a

doriešiť problém odchytu psov,tiež zamedziť parkovaniu na
chodníkoch.MsP vo všedné dni,ked idú deti do školy,vyko-

náva službu - riadi dopravu na križovatke ulíc Hlavná a
Školská.MsP spolupracuje s 00 PZ,členovia často pomáhajú
pri akciách 00 PZ.
Požiare

Požiare

Podlá OR HaZZ v Malackách bolo v Stupave 13 požiarov s
priamymi škodami vo výške 1,514 mil.korún.Stále platí, že
oheň je dobrý sluha,ale zlý pán.
Ohniskom alebo brlohom pre bezdomovcov sa stala opustená
administratívna budova bývalej zipky.Medzi bytovými domami v
pomerne rušnej časti mesta zostala po zmene majiteľa napospas
svojmu osudu.V opustených priestoroch
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našli svoj domov stupavskí bezdomovci.Nanosili tam šatstvo z
kontajnerov,paplóny,matrace a všetko,čo sa mohlo uplatniť pri ich
bývaní.Dvere a okná odniesli iní,takže v mrazivých dňoch bolo

treba kúriť.Staré kamna neboli dobrým riešením.Pravdepodobne pri
varení sobotňajšieho obeda (5.2.) sa stal oheň zlým pánom.Požiar
sa privolaným hasičom podarilo okamžite uhasiť.Bezdomovci sa
rozpŕchli.Po zásahu prišiel na miesto požiaru primátor mesta

Ing.J.Be- leš,ktorý konštatoval,že vyzve majiteľa objektu,aby čo v
najkratšom čase vykonal opatrenia,ktoré mu ukladá ako vlastníkovi
zákon.
Peňažné ústavy
~
Obyvatelia Stupavy využívajú peňažné ústavy:
Slovenská sporiteľňa a.s.ulica Hlavná - babkomat.

Peňažné
ústavy

Parkhotel - zmenáreň,Wilisport,ulica Nová.

Hotel Stupava - kongrescentrum - zmenáreň,ulica Nová.
VÚB,ulica Mlynská - bankomat.
Tatra banka,ulica Hlavná.Obyvatelia využívajú aj bankomat na ulici
Hlavná - pri drogérii.
Prvá

stavebná

sporitelňa,a.s.patrí

medzi

jednu

z

najvý-

hodnejších foriem ukladania peňazí v Stupave,ulica Hlavná
46.Vklady

klientov

sú

úročené

2%

ročne.Sporenie

v

Prvej

stavebnej sporiteľni,a.s.je príležitosťou pre každého,kto sa

zamýšľa nielen nad vlastným bývaním,ale aj nad tým,ako budú
bývať jeho deti.
Ubytovanie

Ubytovanie

Park Hotel,Nová ulica,kapacita 55 lôžok(prevažne 2-lôžkové

izby).Hotel

Stupava-kongrescentrum,Nová

ulica,ka-

pacita: 50 lôžok,2-lôžkové izby.
Reštaurácie,reštauračné zariadenia

Reštaurácie

Reštaurácia Stupava,Hlavná 96;Bistro Milica,Hlavná;
Zlatý jeleň,Hlavná;Stupavská krčma,Námestie Slovenského

povstania;Denný bar Mášťan,Hviezdoslavova 759;Zelený dvor,Park
l;Pizzeria - restaurant Ponteroso,Hlavná 57;Kaviareň "V

uličke11,Hlavná 57;Albert café,Hlavná 95; Stupavská pivnica,Hlavná
17;Keo bar,Hlavná;M.Merlin,
Mlynská 4;Predaj vína-F.Jánošík,Cementárska 1176,Expreso
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Tini club,Kultúrny dom;Pivárnička Točka,Anfiteáter Borník;
Cukráreň Kvartet,Hlavná 45;Cukráreň Mada,Agátová 1.
Preteky malotraktorov- ECCE TERRA

ECCE TERRA

V sobotu 14.mája sa konal jubilejný desiaty ročník bílovických pretekov malotraktorov do vrchu známych pod názvom ECCE TERRA.Za desať rokov sa veľa zmenilo,súťaž má už
sedem rokov dve kolá (jarné a jesenné,ktoré sa koná v
Stupave)

a

medzinárodnú

slovensko-českú

účasť,pretrval

však zmysel pre hunor a recesiu a v pôvodnom stave, z
roka na rok v horšom,je i pretekárska trať strmá cesta,
na

konci

ktorej

priamo

pod

teplárenským

komínom(bez

teplárne) je vytúžený ciel.14.mája si svoju zdatnosť

i odvahu vyskúšalo 29 pretekárov,6 bolo zo Stupavy,čo však
stačilo na to, aby naši pobrali dve zlaté a tri strieborné

medaily.Na prvých miestach exelovali Ľuboš Gramblička a Štefan
Brbúch,druhé miesta obsadili Milan Gramblička,Vladimír Móza a

Miriam Krausová.Menej šťastia mala dlhoročná pretekárka a prvá

Mášťanka na malotraktore,Maja Stribrnská,ktorú sklamal jej stroj
a skončila na šiestom mieste.Desiaty ročník sa skončil bez úrazu
a v priateľskej atmosfére.Jesenné kolo sa konalo v Stupave
3.septembra.Naši pretekári boli opäť velmi úspešní.
Kurz práce s počítačom

Kurz práce

MsKS ako partner pri projekte zameranom na zvyšovanie šance
zamestnanosti,zorganizovalo kurz na tému práca s počítačom.V MsKS
boli nadšení,že spoločnosti Actoris systém sa podarilo získať

podporu na realizáciu projektu a kurz bolo možné absolvovať za

smiešnu sumu.Problémom bolo naplniť kurz poslucháčmi.Málo záujmu
prejavili nezamestnaní,alebo ženy,ktoré prišli o
zamestnanie.Získali záujemcov, ktorí odchádzali spokojní a boli
radi,že im pomohli.I v budúcnosti netreba sa len sťažovať,ale
treba sa zaujímať a podávanú ruku prijať.
Dura darovala
12.apríla na MsÚ v Stupave odovzdal generálny riaditeľ

spoločnosti Dura Ing.M.Jaššo primátorovi mesta symbolic

Dura-dar
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ký šek na 15 000 Sk.Bol to výťažok z tomboly zo spoločenského
stretnutia zamestnancov.Mesto sa ich rozhodlo venovať
rehabilitačnému stredisku na dokúpenie potrebného vybavenia .

Okrem toho firma venovala 2% svojich daní hádzanárskemu klubu,čo
predstavuje čiastku cca 140 tisíc Sk.

Vo firme je zamestnaných 220 zamestnancov.
POĽNOHOSPODÁRSTVO,VODNÉ

4.

HOSPODÁRSTVO

V kronike roku 2004 som písala na tieto témy obšírne.
O čističke odpadových vôd píšem pod titulkom Kanalizácia - VaK na
strane 31.
5.

DOPRAVA
Doprava,spoj e

Benzínka doslúžila

A SPOJE

Benzínka

Osud čerpacej stanice na križovatke Hlavná - Nová ulica bol
definitívne spečatený.Primátor mesta rokoval s majiteľom
zariadenia - spoločnosťou Slovnaft o ukončení

prevádzky.Rozhodnutie o odstránení stavby bolo už vydané a po
rokovaní s majiteľom bolo dohodnuté,že sa prevádzka predlžuje za
podmienky,že stavba bude odstránená do 31.decembra 20 05.Mesto
odkúpilo pozemok,na ktorom čerpacia stanica stála.Bývalý majiteľ
bol zo zákona povinný zlikvidovať stavbu odborným spôsobom.Keäže
tam mohlo ísť aj o znečistenie životného prostredia - kon-

tamináciu pôdy alebo vody-likvidáciu zabezpečovala špeciálna
firma na náklady majiteľa.Odstránením benzínky sa zvýšila

bezpečnosť v tejto časti mesta a eliminovala sa ekologická záťaž
a znečisťovanie ovzdušia,pôdy i podzemných vôd.

Služby pre vodičov zabezpečuje nová čerpacia stanica na konci
Mástu: JURKI - HAYTON s r.o.Službu poskytuje 2 4 hodín.
Od 14.novembra začali s úpravou hlavnej cesty v Stupave. Počasie
dovoľovalo pracovať na ceste.Usmernili - odklonili

dopravu.5.decembra položili asfalt na cestu od bývalého Maroša po
MsÚ.
V meste Stupava rastie počet majiteľov automobilov,motocyklov.

Silná premávka po hlavnej ceste nedovoľuje často prejsť chodcom
na druhú stranu.

36
Vážne dopravné nehody sa v Stupave nestali.

ZDRAVOTNÍCTVO,SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,ŽIVOT

6.
OBYVYTELSTVA

Počet lekárov,ktorí sa starajú o zdravie obyvateľov Zdravot.a v
Zdravotnom stredisku v Stupave neklesol.Občania život obyv,
navštevujú vo zvýšenom počte zubných lekárov.Zvykájú si na

pravidelné zubné prehliadky.V októbri a v novembri sa občania vo
zvýšenom počte dali očkovať: proti chrípke.11.novembra občania

dostali do rúk 4 praktické brožúrky,v ktorých si našli informácie o
zákonoch,ktoré zmenili naše zdravotníctvo.Obsah brožúr vyšiel z
právnych predpisov platných k 1.septembru 2005.
Občania môžu vyhladať lekársku službu prvej pomoci: pre

dospelých Zdravotné stredisko Strečnianska 13,Bratislava,NsP
Malacky,Duklianskych hrdinov 34,Lelárska služba prvej pomoci
pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou , Limbová
1,Bratislava a služba prvej pomoci v odbore stomatológia
Drieňová 38,Bratislava.

Rehabilitačné stredisko.

Rehabilitácia

Rehabilitačné pracovisko,ktoré organizačne spadá pod nemocnicu
Milosrdní bratia v Bratislave,funguje v Stupave už trinásť
rokov.Podlá slov primárky rehabilitačného oddelenia

MUDr.H.Ležovičovej majú Stupavčania šťastie, že sa podarilo takéto
zariadenie vybudovať po rekonštrukcii rtg.oddelenia.Slúži všetkým
pacientom od detí po naj starších.Je dobre vybavené,pristroje sú
moderné a starostlivosť kompletná,pracovisko má priemernú dennú
návštevnosť 45 pacientov,ktorí absolvujú 2-3 procedúry.

Za finančný dar od Dury zakúpili nový aplikátor pre magnetoterapiu.
Osteoporóza.

Osteoporóza

Dňa 28.februára v Stupave prebehlo pod záštitou primárky
MUDr,E.Ďurišovej
centra

v

z

Hlohovci

Reumatologického

základné

vyšetrenie

rehabilitačného
stavu

hustoty

kostí.
Akcia vyvolala velký záujem.Zúčastnilo sa jej 67 ludí.Výsledok
vyšetrenia je alarmujúci.Po celkovom vyhodnotení me

- 37 -

rania skonštatovali,že 50% ľudí má nález mimo normy,to

znamená,že títo ľudia majú úbytok kostnej hmoty.Paradoxom je,že
osteoporóza ohrozuje nielen starších ludí v našom regióne aj
mladých ludí do veku 35 rokov.Pravidelné stretnutia spojené s
poradenstvom v oblasti zdravia,každý nepárny týždeň v stredu v
čase od 16.hod.do 18.hod.sú v klube Pohoda v Stupave.
Stretnutie s jubilantmi.

Jubilanti

Tradičné stretnutie s jubilantmi - stupavskými seniormi,
ktorí oslávili v tomto roku životné jubileá:75,80,85,90 až
95

rokov

sa

konalo

19.októbra

v

zasadacej

sále

MsO.

Stupavskí seniori sú vitálni.Bolo pozvaných 108 jubilantov. Prítomných privítal primátor mesta Ing.J.Beleš,ktorý
im okrem blahoželania porozprával aj o súčasných problémoch a plánoch mesta.Stretnutie spestril kultúrny program
v

podaní

žiakov

ZUŠ

zo

Stupavy.Nasledovalo

odovzdanie

kvetov a darčekov jubilantom.Všetci prítomní sa zapísali
do Pamätnej knihy mesta Stupava.
Úmrtia významných obyvateľov mesta.

Úmrtia

11.marca vo veku 94 rokov zomrela Františka Husáriková, učiteľka
matematiky.Pochádzala zo Strážnice.V Stupave patrila medzi
svedomitých učiteľov.Viedla včelársky krúžok, vyšívala. Vychovala
so svojim manželom tri deti Jaroslava, Elenu a Jána.
8.

júla náhle zomrela pani učiteľka chémie a príro-

dopisu Eva Závradská.Pochádzala z Malaciek a od mladosti do
61.roku učila na ZŠ v Stupave.Pred jej očami vyrastali a
odchádzali generácie mladých ľudí.Pani učiteľka ešte 21.

mája učila.Zomrela rýchlo,odišla v tichu svojej samoty a bez

rozlúčky.Do Malaciek sa prišli s ňou rozlúčiť v hojnom počte
učitelia a žiaci zo Stupavy.Na prázdniny ju skosila

rakovina.Mala cirkevný pohreb a rozlúčil sa s ňou veľmi
dôstojne riaditeľ ZŠ v Stupave.

19.augusta zomrel Michal Žolnay mal 60 rokov.Jeho
manželka poäakovala MS SČK.2 9.júna 14 dobrovoľných darcov krvi mu darovalo krv.Veľmi pomohli rodine Žolnayovej.

TAO RELAX MASÁŽE

Masáže

Jednou z najstarších a najosvedčenejších metód znovunasto- lenia
fyzickej pohody a duševnej rovnováhy je masáž.Prináša uvoľnenie
celého nášho fyzického tela a následne duševného napätia.Masáž
uvoľňuje svalstvo a odstraňuje blokády. Vedie k celkovej

detoxikácii organizmu,priaznivo ovplyvňuje nervový systém
masírovaného,tým všetkým pomáha telu v jeho samoozdravovacom
procese.V stredisku TAO RELAX MASÁŽE ponúkajú tieto druhy
masáží:klasická masáž,športová masáž,aromaterapeutická,zradičná
čínska,bankovanie,moxa. Masážne procedúry poskytujú na priamu
platbu na adrese: Zdravotné stredisko Stupava,Zdravotnícka
1.Pracujú na obj ednávku,obj ednávky:Mgr.Renta Kónyaová.
FIT - CARE
Mgr.Jana Prokešová,Budovateľská 2010,Stupava ponúka komplexnú

starostlivosť o ľudí s bolesťami svalového aparátu a ochoreniami
spôsobenými poruchou svalovej funkcie.Zaoberá sa udržaním
funkčnosti pri degeneratívnych ochoreniach na kĺboch končatín a
chrbtice.Špecializované zdravotnícke zariadenie je určené pre

všetky vekové kategórie s rôznymi poruchami svalovo-kostrovej
funkcie,svalovéj dysbalancie, poškodeniami po úrazoch,po
chirurgických zákrokoch,neurologických poruchách.Ponúka:Vstupné
vyšetrenie s terapiou, špeciálne fyzioterapeutické
postupy,mobilizácie kĺbov končatín a chrbtice,pohybovú

terapiu,cvičenie Pilates,cvičenie na nastabilnej ploche,na
lopte,overbal,reflexnú masáž chrbta a šije,poradenstvo pri
funkčnej ženskej sterilite,elek- troliečba,ultrazvuk,laser.
Bytová situácia

Byty

V prvých mesiacoch roku 2005 MsÚ zabezpečil projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomného bytového domu na ulici Kukučínove j . Pripravovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie stavby,v ktorej bude 2 0 bytov sa pripravila. Pred niekoľkými rokmi sa mesto odpredajom "zbavilo"
tzv.štátnych bytov,ktoré prešli do jeho vlastníctva a predá-
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vali sa za ceny,ktoré stanovil zákon.Tieto byty boli v rôznom
stavebno-technickom stave a ich nadobúdatelia,hoci ich kupovali
za symbolickú cenu v porovnaní s cenami bežnými na trhu s
bytmi,prebrali aj zodpovednosť za ich revitalizáciu.Nasledovali problémy so správcovstvom bytových domov, tie
riešili taktiež rôznym spôsobom - vznikali spoločenstvá
vlastníkov bytov resp. poverili správcovstvom firmy. Mesto chce
využiť možnosti štátnej podpory z fondu rozvoja bývania na
výstavbu nového bytového domu,kde budú byty so štandarným
nájomným (nepôjde o tzv. sociálne byty).Časť bytového fondu
využije mesto na stabilizáciu zamestnancov verejnej správy.
Ubytovanie v novovybudovanej ubytovni v Stupave pri pri
Cevaservise ponúkajú 2-izbové apartmány pre strednodobé
ubytovanie s kompletným príslušenstvom 3-postelové 12000
Sk/mesiac (ponuka platí pre firmy) a zároveň 4-pos- telové
izby s kuchynkou a sociálnym zariadením na chodbe 100
Sk/osoba a 2-postelové izby s kuchynkou a sociálnym
zariadením.160 Sk/osoba.Uvedené ceny sú bez DPH.
KAMA REALITY Bratislava ponúkala byty v novostavbe v
Stupave od 27 500 Sk/m2 cena bez DPH.Ponúkala 24 bytov,
garážové státie,kvalitné stavebné materiály,možnosť hy-

potekárneho úveru.Termín dokončenia výstavby:október 2 0 05.
Mesto Stupava ponúklo na prenájom nebytové priestory,
nachádzajúce sa v Stupave:Nebytový priestor na Hlavnej ulici
945 o výmere cca 120 m2,ktorý sa nachádza oproti starej
budove ZŠ pri autobusovej zástavke.Ponúka:Nebytový priestor
na Hlavnej ulici 946,bývalá vývarovňa-kuchy- ňa,o výmere cca
130 m2,vo dvore Klubu Senior Pohoda.Predmetom ponuky nie je
dvor pri klube.
Stupavská

realitka

-

JUDr.Magdaléna

Habreková,Marian-

ska ulica 495 ponúka:predáj,kúpa a prenájom nehnuteľností a
komplexné

právne služby,poradenstvo.Ponuka

Stupava:Byty

4-

izb.mezonet na Vajanského ulici, 104 m2+ terasa 9 m2,
2 kúpelne s WC,vlastné kúrenie,3/3 p.bez výťahu.Cena:
2 70 0 000 Sk.Ponuka:Pozemky -stavebný pozemok na Lesnej ulici
cca 10-12 árov,šírka 13m.Cena:2 500Sk/m2.
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Rast obyvateľ.

Pokles a rast obyvateľstva
Rok 2005:narodení: zomrelí: prihlásení:odhlásení:
97

134

323

108

Konečný stav obyvyteľov Stupavy:8 448.V porovnaní s rokom 2004
počet obyvateľov vzrástol o 17 8 ludí.

Stav lekárov sa na Zdravotnom stredisku v Stupave nezmenil.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT. Kultúr.život

7.

Činnosť kultúrnych zariadení.
Činnosť v kultúrnych zariadeniach vedie a vykonáva riaditeľ

MsKS.Organizuje stretnutia,pripravuje akcie a je veľmi dobrým
organizátorom akcií rôzneho zamerania.
Mestská knižnica Ruda Mórica v Stupave(MsK RM) Knižnica
Týždeň slovenských knižníc bol v tomto roku vyhlásený 18.apríla
do 24.Počas tohto týždňa sa v knižnici konali tieto

podujatia:finále súťaže o "Kráľa detských čitateľov Stupavy

2005" - zúčstnilo sa ho 33 detí III. a IV.ročníka ZŠ.MsK RM 3krát navštívili deti MŠ zo Stupavy a Borinky,ktoré si pozreli
knižnicu a pekné rozprávky .22.apríla bola uzávierka literárnej
súťaže"Prí- roda je život pre každého".Zapojilo sa 12 ZŠ okresu
Malacky a ZŠ Sučany a poslali do súťaže 33 literárnych

prác,ktoré vyhodnotili v máj i.Počas celého týždňa boli v
dospelom a detskom oddelení výstavky kníh slovenských autorov a
v detskom oddelení nástenný kvíz o prírode . 21 . apríla
privítali v knižnici spisovateľa,žijúce- ho v Stupave Františka
Jurigu s manželkou.Stretli sa s deťmi ŠKD.Pani Jurigová

predstavila tvorbu svojho manžela a prečítala deťom niekoľko
úryvkov z kníh"Deti,vtáci , zvieratá" a "Rozprávky o celkom
obyčajnom Kráľovi".

Po prečítaní zaujímavých úryvkov sa rozpútala beseda medzi deťmi
a spisovateľom.Deti odchádzali z knižnice spokojné,že zaujímavo
strávili popoludnie s knihou.
18.mája v MsK RM v Stupave sa konalo zasadnutie
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poroty,ktorá vyhodnotila X.ročník literárnej súťaže "Príroda je
život pre každého",ktorá vznikla v roku 1996 pri príležitosti
nedožitých 75 rokov slovenského spisovateľa Ruda Móricaktorý
žil a tvoril v Stupave.Porota vybrala z 33 prác 11,ktoré
ocenila.Zo ZŠ v Stupave bol ocenený Maétin Kubicsko,14.ročný
prácou Múry histórie.
Koncerty.

Koncerty

30.apríla o 18.hod.v Stupavskej krčme:Stavanie Máje a
Majáles.1.mája v Sedliackom dvore pri KD hrala dychovka do
tanca a na počúvanie.8.mája v Sedliackom dvore bolo
Strunobranbie - prehliadka country regiónu BSK.5.júna od
15.hod.bolo Popoludnie pre deti (detská diskotéka) v amfiteátri
Borník.Podujatie organizované s podporou a v spolupráci s
Okresnou organizáciou ANO Malacky.10.júna o 10.hod.v KD Stupava
bol Medzinárodný detský folklórny festival - vystúpenie súborov
z Litovská,Srbska a Slovenska.26.júna o
15.

hod.sa uskutočnil X.ročník festivalu dychových hu-

dieb Stupavská krídlovka 2005.5.júla od 15.hod.vo farskom
kostole svätého Štefana bola Regionálna prehliadu/\ chrámových
speváckych zborov.17.júla bolo Posedenie pri muzike v
Sedliackom dvore pri KD.Na počúvanie hrala Veselá muzika zo
Stupavy.20.novembra koncertoval pri svätej omši a o 15,30 pre
obyvyteľov Stupavy súbor z Blu- mentálskeho kostola v
Bratislave.19.novembra v Sedliackom dvore pri KD koncertovala
Záhorienka pri predstavovaní kandidátov do VÚC.Tradíciu v našom
meste majú vianočné koncerty súboru Nevädza,žiakov ZLŠ v
Stupave a dy- coviek Veselá muzika a Záhorienka.Účasť

obyvateľov na koncertoch je vždy veľmi dobrá.Okrem týchto
kultúrnych podujatí boli hojne navštevované kultúrne
vystúpenia, ktoré sa konali v rámci osláv Dňa zelá.
Výstavy.

Výstavy

V piatok 18.marca vo výstavnej sieni KD v Stupave bola vernisáž
výstavy troch neprofesionálnych maliarov Ĺudo-
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víta Keszegha (1928),Kornela Baču (1925) a Jozefa Uhra (1924)
pod názvom Výber z tvorby skupiny BUK.Výstava trvala do 3.4.
V sobotu 19.marca bola vernisáž výstavy akademického maliara Eduarda Kalického pod názvom Jarné impresie na tému región
Pod Pajštúnom.Výstava trvala do 19.apríla v reštaurácii
Stupava(bývalý Maroš).
Medzi sprievodné podujatia Dňa zelá patrili aj výstavy od
29.septembra do 2.októbra:
Výstava Storočnica Záhorského múzea v Skalici v spolupráci so
Záhorským múzeom v Skalici a Výstava aranžovaných živých a
sušených kvetov,svadobných aranžmánov v spolupráci s JR Flowers
a Kvetinárstvo Kytička,Výstava - kresba a maľba SES3 Jarmila a

Renáta Hornové (výstavná sieň KD a javisko.)

30.septembra:Pilotné podujatie Ťažiskový región Klimatickej

aliancie Stupava a okolie Marchfeld - kinosála KD. Slovenskorakúska výstava Klimatická aliancia Ťažiskový región Stupava a
okolie Marchfeld -areál výstavy (Realizované v rámci projektu
spolufinancovaného EÚ Interreg IIIA Rakúsko - Slovenská
republika 2004 - 2006.Výstava Úroda 2005,Výstava dyňové
strašidlá,Výstava CHryzantéma 2005 a Kvetinové zátišia Jaroslava
Slezáka - maľba v Pastoračnom centre.Výstavy si so záujmom
prezerali Stupavča- nia a návštevníci osláv z iných obcí.
Divadlá.

Divadlá

2.októbra v rámci osláv Dňa zelá pri KD Divadlo Maska uviedlo
"Čarodejník Abrak a Drak",divadelný súbor Šáchor zo Zohoru
"Hrachová poléfka".
Skupina historického šermu URSUS pozvalo obyvateľov Stupavy

na O.ročník festivalu Stupavské rytierske hry,ktorý sa konal

16.-18.septembra v amfiteátri Borník,Stupava. Vstupenky boli
zlosovateľné.Cena vstupného:110 Sk/deň,

200 Sk/3 dni - predpredaj,150 Sk/deň,250 Sk/ 3 dni na

mieste.Hlavná cena bola DVD prehrávač.
16.
apríla bolo premietanie videozáznamu zo školského
kola súťaže najúspešnejších v Super star.Podujatie sa stret
lo s podporou vedenia školy,v porote boli pani učiteľky,pán $ .

0tfvd’í' O C •
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Deň zelá 2005.

Deň zelá

Už deviaty rok oslavujeme Deň zelá.30.septembra -2.októbra boli
v Stupave už tradične veľké oslavy.Na nich sa postretali

ľudia,ktorí sa mnohé roky nevideli.Stretli sa tu celé rodiny a
mnohých tešilo,že sa môžu do Stupavy vrátiť,popozerať si

vypestované kapusty,ovocie ,zeleninu,popásť si oči na krásnych
dyňových strašidlách . Počet návštevníkov sa každým rokom
zvyšuje.Je o nich dobre postarané,nikto nie je hladný ani
smädný.
V areáli pri KD je zaujímavý remeselnícky jarmark.Od malých
detí až po starých dôchodcov boli tam všetky kategórie
ludí.Organizátori podujatia:Mesto Stupava a MsKS Stupava v
spolupráci so ZO SZZ v Stupave,Spolkom CHryzanténa Jižní
Morava,ZSSP Rakovice,Záhorským múzeom v Skalici a s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja pripravili pre každého
niečo:30.septembra o 16. hod.Zvolávačkou Veteráni Trio z Borinky
- pri pošte a skupina Vega zo Zohoru - pri obuve oznamovali hudbou, že možno už na oslavy ísť.Od 17.hodiny pri KD účinkovali:
DD Budmerice-country,FS Vienok z Bratislavy, na vysokej úrovni
koncert Marcely Laiferovej,tanečná zábava - hudobná skupina

Eminent.1.októbra o 10.hod. pri KD účinkovali:DH Búrané z
Borského Mikuláša,FS Gbe- lan z Gbelov,FS Sobotište,DFS

Studnička a spolok SLZA, z Bor.Mikuláša,DH Veselá muzika zo
Stupavy.O 13.hod. bolo slávnostné otvorenie,Ženský spevácky zbor
Navädza, Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice,Ženský
spevokol Uhranka zo Záhorskej Vsi,detská cimbálová muzika
Jaloveček z Hovezí CZ,CHor des Volksbildungswerkes z Kittsee (A)

,FS Slnečnica-Shnečník z Gaj ár,Spevácky zbor Rosica z Dev.Novej
Vsi,Ženský spevácky zbor z Lozorna, Veteráni Trio z
Borinky,Hudobná skupina DRIŠLAK,DH Bo- rovienka.
2.októbra - v nedeľu o 10,45 bola Slávnostná svätá omša
s poSakovaním za úrodu vo farskom kostole,celebroval
vdp.Félix Mikula,účinkoval ženský spevácky zbor Nevädza.
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Od 11.hod.pri KD bol bohatý program:Divadlo Maska,FS Studienka z
Bratislavy,Mládežnícka skupina Vega zo Zohoru,Skupiny moderného
tanca Devil's aModan,írske tance Eliah zo Stupavy,Divadelný súbor
Šáchor zo Zohoru,DFS Bazalička z Rohožníka.O 15.hodine bolo

vyhlásenie výsledkov súťaží a hrala DH Záhorienka a hostia z
Moravy.Potom koncertoval Robo Kazík.O 19,30 koncertovala skupina
Brouci-The Beatles Revival Band.Krásnym zakončením osláv bol
Ohňostroj.

Bolo čo počúvať,malo sa na čo pozerať.Obyvatelia Stupavy a
návštevníci odchádzali domov spokojní a v duchu sa už tešili na
oslavy Dňa zelá v roku 2006.MsKS zvládlo oslavy na výbornú.Riadite!
MsKS v Stupave Pavel Slezák i tento raz pracoval na výbornú a patrí
mu velké podakovanie ako i všetkým organizátorom podujatí.
Múzeum Ferdiša Kôstku.

Múzeum F.K.

Múzeum F.Kôstku navštevujú deti MŠ,ZŠ a ŠKD v Stupave.
Pribúdajú i dospelí zo Stupavy,Slovenska i zahraničia.
Sprevádza ich Antónia Suchá,lektorka múzea F.Kôstku v
Stupave.4.júna v priestoroch múzea,hlavne na jeho dvore uskutočnili
Tvorivé keramické dielne detí.Zúčastnilo sa ich 30 detí,mnohé z

nich spolu s rodičmi a po úmornej práci vytvorili z hliny vyše 150

výrobkov.Okrem rodičov účinne pri prvých krôčkoch naša keramikárka
Iveta Vachál- ková.Okrem stupavských detí chodia do múzea deti z
Mari- anky,Záhorskéj Bystrice a Devínskej N.Vsi.Do kurzu chodia i
dospelí - mamičky.Spracovali 20 kg hliny.Na toto stretnutie prišla
aj redaktorka z rádia Regina,ktorá túto tvorivú atmosféru
prezentovala aj všetkým poslucháčom rádia Regina.
V štádiu prípravy je Vybudovanie Centra keramiky F.
Kôstku v Stupave.Projekt je pripravovaný v zmysle opatrenia
č.1.5.Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva,v

ktorom je možné položiť projekt so žiadosťou o finančný príspevok z
Európského fondu pre regionálny rozvoj na výstavbu a rekonštrukciu
remeselných dvorov a obnovu kultúrnych tradícií a zvykov.Cieľom

projektu je vybudovať prístavbou k múzeu F.Kôstku v Stupave centrum
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keramiky,v ktorom by sa podporovala činnosť cechu kera- mikárov
regiónu,usporiadali sa pravidelné keramické trhy a tvorivé
stretnutia so zahraničnými partnermi.Súčasťou centra by bola aj
výstavná sieň keramiky a predajňa keramiky.

Rozprávačské Lodno.

Rozprávači

V dňoch 11.a 12.júna 2005 sa konal VIII.ročník celoštátnej

súťažnej prehliadky rozprávačov -Rozprávačské Lodno, v Kultúrnom
dome v Lodné,pod názvom"Slovo nad zlato".Regionálne kolo súťaže
pod názvom Kone jak živé sa konalo v Gaj ároch a predstavilo sa
na ňom trinásť rozprávačov z regiónu Dolné Záhorie a
Malokarpatskej oblasti.Podujatie sa konalo pod záštitou
Malokarpatského osvetového strediska v Modre.Do Lodná postúpilo
šesť najúspešnejších a veru predstavovali silnú zostavu.Tam do
finálového kola postúpilo 11 účastníkov z toho štyri naše

rozprávačky:Anastázia Lachkovičová a Antónia Suchá zo Stupavy a
Gajaranky F.Spustová a F.Slobodová.Bez problémov presvedčili

porotu i publikum,že "im jedú huby jak mašinkver" a neboja sa
svojim nárečím osloviť kohokoľvek, kto má zmysel pre humor,ale i
dobré slovo povedané s láskou a od srdca.
Jarmoky.

Jarmoky

Miesto v našom živote majú i jarmoky.MsKS pozýva obyvateľov na ne
mestským rozhlasom,Podpajštúnskymi zvesťami,Malacko a
plagátmi.Tak 19.marca sa konal Veľkonočný, 11. júna
Stupavský,23.júla Svätojakubský,30.septembra Remeselnícky
jarmark,12.novembra Martinský.Jarmoky boli pred KD,smerom na
Barónové.Sú hodne navštevované a jarmočníci ponúkajú široký
sortinent tovarov a ľudia si kupujú.
Zábavy.

Zábavy

Vyvrcholením krátkeho fašiangového obdobia v našom meste bol už
tradičný mestský reprezentačný ples pod záštitou primátora
mesta,ktorý bol 5.februára v sobotu.Po
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slávnostnom prípitku,ktorý predniesol primátor Ing.J.Beleš
ples

tanečnými

kreáciami

otvorili

tanečníci

pod

vedením

tancmajstra Mariána Valoviča.Do tanca hrala hudobná skupina

Ex zo Záhorskej Vsi,pre hostí bol pripravený prebo- hatý
bufet studených i teplých jedál (a jedlo sa až do bieleho
rána)-

veľmi

stupavským

chutná

erbom

z

bola

i

primátorská

marcipánu.0

polnoci

torta
bola

ozdobená

vylosovaná

tombola.Výťažok z nej určený pre stupavské školy, ktoré sa
zapojili do súťaže o najkrajšie dyňové strašid
lo pri

príležitosti

Slávností

kapusty.Dobrá

nálada,pria-

teľské stretnutia a stále plný parket boli najlepšou vizitkou pre toto podujatie,ktoré pripravilo MsKS Stupava.
Tohto roku bol fašang krátky,ale organizácie stihli
zábavy a posedenia.V utorok 8.februára sa ozývalo na hornom i
dolnom konci Stupavy:"Fašiangy,Turice,Veľká noc
príde".Skupinka nadšencov,ochotníkov všetkých vekových kategórií opäť vytiahli háby a masky,aby bujaro s harmonikou a
dobrou náladou oznámili,že končia fašiangy a začína pôstne

obdobie.Bola treskúca zima,preto masiek bolo menej ako minulý
rok,svoju úlohu splnili a večer ešte zvládli fašiangovú
zábavu.Do tanca hrali Záhoráci.O polnoci pochovali basu.V
Reštaurácii Stupava zábava začala o 18.h. vstup bol

voľný.Papučák alebo Babský chmat organizovalo MsKS Stupava.
8.

ŠKOLSTVO.
Školstvo

Materské školy.

MŠ

MŠ Ružová ul.- riadireľka Anna Velčická.
Zriadovateľ: Mesto Stupava.Počet zapísaných detí v šk. roku
2005/06: 98,počet tried: 4.Počet zamestnancov: 16, z toho 8
pedagogických.
Aktivity celookresného charakteru:"Kreslím,kreslím/ma- ľujem"dve deti.Aktivity v rámci školy:naj staršie deti navštívili
múzeum F.Kôstku,zhotovili dyňové strašidlá, s prácou polície
prišiel deti oboznámiť kpt.R.Peťko,uskutočnili protipožiarne

cvičenie.Záchranár z Volkswagenu uskutočnil praktické cvičenie
poskytnutia prvej pomoci.
Boli na divadle 2-krát,pripravili:Vianočnú besiedku,stret-
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nuťie s kúzelníkom,včelárom docentom Haščíkom,Ing.Paškom. 2krát do MŠ zavítalo bábkové divadlo uja Stražana.Naj staršie
deti navštívili ZŠ,pre prvákov zhotovili darčeky.Štyri deti s
učitelkou L.Veselou na MsO účinkovali pri uvítaní detí do

života.MŠ navštívila delegácia učitelov z Belgicka, páčila sa
im práca učiteliek s deťmi.Naj staršie deti boli v škole v

prírode,ktorá bola v Tramptárii pri Trenčíne na Inovci.Prežili
tam týždeň ako v rozprávke.Boli velmi spokojní.Na otvorenej
hodine ukázali rodičom čo sa naučili z anglického

jazyka.Krízovú situáciu so strechou riešil MsO Stupava,ktorý
zabezpečil realizáciu zateplenia a novej izolácie strechy nad
hlavnou budovou,školskou jedálňou a kuchyňou.Tiež poskytol

peniaze na núdzovú opravu zatekajúcej strechy nad pavilónom
B.Ako sponzorský dar dostali nové nerezové vybavenie
kuchyne(pracovné stoly, dresy a elektrickú pec).Z vlastných
príjmov MŠ zrealizovali rekonštrukciu umyvárky a WC v triede
Žabiek.
MŠ Marcheggská ul.- riaditeľka Anna Gorbárová
Počet detí: 69,počet zamestnancov:10 z toho 6 učiteliek.

Učitelky sa zúčastňovali školení podlá ponuky Metodického
centra v Bratislave a ponuky MŠ v Malackách,Psychologického a
pedagogického centra v Malackách.Aktivity okresného
charakteru:"Kreslím,kreslím,maľujem",Mám básničku na

jazýčku,Záhorácky sláviček.Aktivity v rámci školy: stretnutie s
rodičmi,zhotovenie dyňových strašidiel,posedenie s

dôchodkyňami,Mikulášska a Vianočná besiedka, Vianočný koncert v
ZUŠ,návšteva predškolákov v ZŠ,fašiangový karneval,besiadka pre
mamičky.Predškoláci absolvovali predplavecký výcvik a rozlúčili

sa s MŠ.Navštívili múzeum F.Kôstku a usporiadali Týždeň detskej
radosti.Počas celého školského roka pracovali krúžky moderného

tanca, výtvarnej výchovy,hudobno-pohybovej výchovy a anglického
jazyka(2-krát týždenne).5-krát pozvali pre deti profesionálne
bábkové divadlo (Stražanovci).V rámci spolupráce so ZŠ si
vymieňajú informácie o pripravenosti detí (predškolákov) do
ZŠ.V rámci obnovy MŠ inovovali na školskom dvore
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prelizky,strunové hojdačky.V I.triede sa vymenili okná,malovalo sa,uskutočnila sa rekonštrukcia umyvárne a WC.
MŠ ul.J.Kráľa - riaditeľka Alena Požáyová

Počet detí: 76,počet zamestnancov:13 z toho 8 učiteliek. Počet
tried: 4.Projekt MŠ:Škola podporujúca zdravie. Aktivity
okresného charakteru:Mám básničku na jazýčku,Záhorácky
sláviček,Kreslím,kreslím,maľujem,Výstava výtvarných

prác.Aktivity v rámci školy:Prezentácia dyňových strašidiel
,pravidelná akcia na MsO:Uvítanie detí do života 5x, 2-krát
divadlo Stražanovci.10.výročie Noc v MŠ(účasť TV JOJ,divadlo v
spolupráci so ZUŠ,Vianočná a mikulášska besiedka (obe aj v
Pohode,,kde pripravili program,pozdravy a darčeky,Vianočný

koncert a divadelné predstavenie v KD, vystúpenie predškolákov
na schôdzi ZO SČK a v ZŠ,Fašiangový karneval,výchovný koncert

2-krát,Besiedky a vystúpenie na Deň matiek.Zorganizovali Týždeň
detskej radosti, predplavecký výcvik,výlet do ZOO arozlúčku
predškolákov s MŠ,5-krát predaj kníh.Deti pracovali v
krúžkoch:Anglický jazyk,hudobno-pohybový,spevácky a výtvarný.
MŠ ul.Hviezdoslavova -riaditeľka Mgr.Eva Hnátayová
Počet detí: 32,počet tried:2.Zamestnancov:9 z toho 4 uči-

teľky

.Aktivity

okresného

charakteru:Kreslím,kreslím,maľu-

jem, Záhorácky sláviček a Mám básničku na jazýčku.Aktivity v
rámci

školy:predplavecký

dyňových

výcvik

strašidiel,Mikulášska

predškolákov,zhotovenie

a Vianočná

besiedka,fašian-

gový karneval,besiedky ku Dňu matiek a Dňu otcov,návšteva

predškolákov v ZŠ a rozlúčka s MŠ.Deti s programom navštívili Domov dôchodcov dvakrát,klub Pohodu a ZO SČK v Stupave

. Pripravili opekanie s rodičmi.Organizovali týždenné vývýlety do Marianky a Borinky.V MŠ sa opravila fasáda budovy,
nové ríny,WC a maľovalo sa
Základná umelecká škola.

ZUŠ

ZUŠ v školskom roku 2005/06 navštevovalo 450 žiakov,ktorí
pracovali v 4 odboroch:hudobný,tanečný,výtvarný a literárno - dramatický.Pedagogickí pracovníci:18.12.novembra hra-

- 49 -

li žiaci LDO predstavenie v KD " Stratené slnko".18.decembra
uskutočnili adventný koncert.Koncerty pripravili pre žiakov MŠ v
Stupave.Úspešných žiakov ZUŠ uvádzam v "Prijatí u
primátora.Riaditeľka ZUŠ M.Vicianová podáva viac informácií v
záverečnej správe za rok 2005/6 na we- bovej stránke
www.zusstupava.sk.
Špeciálna základná škola,ul.Záhumenská-riaditeľka E.Mrá- ŠZŠ
zová.V dvoch triedach je 13 žiakov,pracujú s nimi 2 učiteľky.

Škola má školníka.Škola pokračuje v práci v projekte "Zdravie
podporujúca škola".Plní úlohy v oblasti Prevencie drogových
závislostí,Výchove k manželstvu a rodičovstvu,pracúje metodický
orgán.Aktivity školy:us- poriadali školské kolá súťaží:Naša
super stár,výtvarných a recitačných,matematickej "Múdra

hlavička",vlastivednej Moja rodná vlasť a športové súťaže.V
Slovenskom národnom múzeu navštívili výstavu Indonézia a Huby
rastúce na území Slovenska.Usporiadali zemepisný kvíz "Európske
pohoria - ich flóra a fauna".Organizovali besiedky:Mikuláš- sku
,Vianočnú a Deň matiek.
Základná škola kpt.J.Nálepku.

ZŠ

Zriaďovateľ: Mesto Stupava.Vedúci zamestnanci školy:

Mgr.Ladislav Csillaghy,riaditeľ školy (menovaný od 1.júla
2004),Mgr.Ľubica Klasová,zástupca riaditeľa školy pre
stupeň,PhDr.Bohdana

I.
riaditeľa školy pre

Suchá,zástupca

stupeň,Eva Slezáková,vedúca vychovávateľka

II.

ŠKD,Valéria Morávková,vedúca školskej jedálne.
Počet žiakov k 15.septembru 2005: 722 z toho integrovaných
22,počet tried: 29,počet oddelení ŠKD 5,počet žiakov v ŠKD
147.Počet

žiakov

k

31.augustu

2006:717

z

toho

integ.20,počet tried 29,počet oddelení ŠKD 5,počet žiakov v
ŠKD

148.Počet

92,dievčatá

žiakov

prijatých

51,08%,odklady

2,17%,počet tried 3.

do

1.ročníka:spolu

14,13%,nezaškolení

v

Údaje o prijatých žiakov na štúdium na stredné školy:
Počet žiakov v 9.roč.96.Gymnáziá prihlás.19,prijatí 19.

MŠ
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Stredné odborné školy:prihlásení 50,prijatí 50,SOU - 4.roč.
prihlásení 9,prijatí 9,SOU - 3.ročprihlásení

18.Žiaci

4.roč.prihlásení

4.roč.70,prihlásení
4.sa

uplatňovali

na

7,úspešní

učebné

18,prijatí

8-roč.gymnázium:počet

7,prijatí

plány

5.V

Varientu

žiakov

ročníkoch

3

1.-

(jazykový).

Zamestnanci ZŠ spolu 65,z toho pedagogických zamestnancov 43
- kvalifikovaných 43.ŠKD:zamestnanci 5,pedagogickí zam.
5 - kvalifikovaní 5.Spolu zamestnancov 65,z toho pedag.zam.
48.Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ:Týždeň hlasného čí-

tania , Imatrikulácia prvákov,Výroba dyňových strašidiel Exkurzie do múzeí M.R.Štefánika a L.Štúra,návštevy divadelných
predstavení (SND opera aj činohra).ZŠ sa zapojila do: Deň

proti fajčeniu,Pamätný deň holokaustu,Stretnutia s lektormi
Ekocentra Daphne,Historické pamiatky Stupavy - dejepisná
súťaž.Dosiahnuté výsledky v súťažiach a olympiádach
:regionálne kolo:matematická dve 3.m,pytagoriáda 1.
miesto,Hviezdoslavov Kubín dve l.a tri 3.m.,Geografická
olympiáda 2.a 3.m,Európa v škole Aj l.,2.a 3.m.,Európa v škole
Nj 2.a dve 3.miesta,Európa v škole Sj 1.miesto.Matematická
olympiáda tri 3.m,2.a 1.m.Príroda je život pre každého 2
ocenené práce.Fyzikálna olympiáda dve 1.miesta,
2 úspešní riešitelia v krajskom kole.Biologická olympiáda
3.miesto,chemická dvaja úspešní riešitelia.Vianoce s Baltikom
6. a 8.miesto v celoslovenskom kole,Baltik päť 10. miest v
krajskom kole.Malý futbal chl.3.m a l.m.v obvod, kole a 3.m.v
okresnom,velký futbal chl.3.m.v obvod.kole.
V obvod.kole:Malý futbal dievč.3.m.,basketbal chl.3.m.,

dievčatá 2.m.,volejbal chl.2.m..Atletika štyri 3.m.,štyri 2.m.
a 1.miesto.Mladí záchranári CO 3.m,v kraji l.m.a v
celoslovenskom kole 15.m.T-COOM Streethockej liga l.m., v
kraji l.m.a v celoslovenskom kole 6.m..Celoslovenská ženská
liga florbal v celoslovenskom kole 3.miesto. Umiestnenie v
medzinárodných súťažiach:Matem.klokan 22 úspešných

riešiteľov,Olympiáda Sicherheits v Rakúsku 2.m., Florbal chl.
2 .miesto, Stupava CUP 3.m.,PERLOS CUP Macíarsko
6.m.,PRAGUEGAMES florbal dievč.1.m.,CHRISTMAS CUP 2005 florbal
kat.žien 3.m.,O pohár Jizery Mladá Boleslav flor.
dievč.4.m.,Liberec dievč,flor.4.miesto.
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Prijatie u primátora. prijatie na
--------------------- MsÚ
Na konci školského roka sa 22.júna 2005 uskutočnilo prijatie
najúspešnejších žiakov stupavských škôl u primátora mesta na
MsÚ v Stupave. Za ZUŠ si ocenenie prevzali:
Dávid Mackovič - XVI.roč.Bienále fantázie Martin-Čestné

uznanie,Alžbeta Žitňanská - VII.roč.Bohúňová paleta Dolný Kubín-

Čestné uznanie,Zuzana Grmanová-spevácka súťaž
1.

miesto

v V.kategórii,Michal Šramko - súťaž v hre na

plechové dychové nástroje 3.miesto v II.kategórii.
Úmerne k úspechom bola najväčším počtom ocenených žiakov

zastúpená ZŠ kpt.J.Nálepku.Za I.stupeň boli ocenení žiaci:
Samuel Škoda - žiak 3.tr.za 2.miesto v okresnom kole

Pytagoriády,Katarína Lohazerová - žiačka 3.B tr., ako jediná
sa umiestnila z I.stupňa v súťaži Ämosáčik hľa- dá Super

Star,Vanda Jánošová - žiačka 3.E tr.úspešná v Py-

tagoriáde,Barbora Kralovičová - žiačka 4.A tr.úspešná rie-

šiteľka MAKSa a KLOKANa,Jana Mihalovičová - žiačka 4.B tr.

víťaz okres.kola MO,Matej Mičo - žiak 4.C tr.úspešný riešiteľ
okresného kola Pytagoriády.Ako najúspešnejší kolektív
I.stupňa bola skupina žiakov 4.roč.,ktorá školu repre-

zentovala na Bezpečnostnej olympiáde v Rakúsku,kde získali
2.

miesto.Za

všetkých ocenenie prevzala Andrea

Slezáková.
Za II.stupeň si ocenenie prevzali:Oliver Rovný - žiak 9.A bol

úspešným riešiteľom fyzikálnej a biologickej olympiády,kde bol v
Bio najlepším na Slovensku a reprezentoval Slovensko na
celosvetovej olympiáde v Turecku,kde obsadil 3.miesto.Rastislav
Rovný z 9.A tr.úspešný riešite!
viacerých olympiád v okrese,Ján Dovičič - úspešný riešiteľ v

krajskom kole fyzik.a chemickej olympiády,Martin Kubicsko prednes poézie Bratislavské metamorfózy,Matúš Jevčák - úspešný

riešiteľ v krajskom kole geografickej olympiády,Lenka Slezáková úspešná reprezentantka v krajskom kole olymp.Aj,Natália Tyrpákováúspešná rie- šiteľka MO,Pytagoriády a okres.kole Európa v škole v
Nj,
Agnesa Vavrinová - úspešná reprezentantka v olympiáde Nj.Medzi
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florbalisti,ktorí v rámci Slovenska patria medzi našu žiacku
elitu.Ďalším velmi významným úspechom sa na reprezentácii školy
podielali Mladí záchranári,ktorí po víťazstve v okresnom a

krajskom kole obsadili v rámci Slovenska 2.miesto a ocenenie
prevzala M.Mikulášových.
Za ŠZŠ sa na prijatí zúčastnili žiaci:Veronika Nováková,
Patrik Pucher a Ivan Deák,ktorí boli ocenení za výborný prospech a
úspechy v školských súťažiach.
9.

ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA.

Šport

Detské ihrisko.
Novovybudované detské ihrisko v časti areálu MŠ na ulici J.Kráľa sa
stalo obľúbeným miestom pre stupavské deti.Pôvodné vybavenie bolo

zrekonštruované a doplnené o preliez- ky "drevený program".Areál je
udržiavaný a chránený oplotením i bránou.Vybudovanie ihriska
financovalo mesto zo svojho rozpočtu a je vlastne prvým takýmto

chráneným objektom vyhradeným pre deti Stupavy.Vysoká návštevnosť
svedčí o tom,že sa tu deti cítia dobre.V priestore sú umiestnené
kolorované drevené sochy.
Nové mini - ihrisko.

Mini ih
risko

Na slávnostnom otvorení miniihriska v areáli TJ Tatran Stupava sa
zúčastnil generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu
Ing.Dušan Titel,zástupca Bratislavského futbalového zväzu
p.Šuniar,dlhoročný futbalový reprezentant Československa Alexander
Vencel senior,primátor mesta Stupava Ing.J.Beleš,poslanci MsZ v
Stupave,zástupcovia stupavských športových klubov.Odovzdávaním do
užívania miniihriska s rozmermi 33X18 metrov,ktoré bolo zhotovené v
rámci projektu Slovenského futbalového zväzu,medzinárodnej
organizácie UEFA a Ministerstva školstva SR s podporou mesta a
sponzorov získal stupavský futbal bezpečnú a kontrolnú hraciu
plochu,priestor pre zábavu vo voľnom čase a priestor pre

komunikáciu a športové vyžitie miestnych komunít.Na Slovensku má
byť vybudovaných takých 100 miniihrísk.Miniih- risko je vybudované

z odolných trvácnych,ľahkoudržiavateľ-
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ných materiálov drevo,plast a hliník.Povrch tvorí umelý
trávnik vyplnený kremičitým pieskom.Krstným otcom bol
Majster Európy z roku 1976 a niekoľkonásobný majster

Československa Alexander Vencel,senior.Ing.J.Beleš na záver
poSakoval sponzorom - firmám a jednotlivcom.Podmienkou pre
získanie podpory mesto Stupava zabezpečilo spolufinancovanie
vo výške 20% nákladov a získanie sponzorov,ktorí sa na
financovaní podielali 20% podielom. Hodnota miniihriska je
1,2 mil.korún a podiel mesta predstavuje čiastku 240
tis.Sk.Miniihrisko potešilo nás všetkých.
Futbal.

Futbal

Stupavský futbal sa opäť po dvoch sezónach dostal do

Ligy.Naši hráči z 30 zápasov 21-krát museli

III.

vyhrať, 3-krát remizovali a prehrali 6-krát.Po jesennej

časti skončili na treťom mieste s minimálnym odstupom za
Plaveckým Štvrtkom a Lozornom.Až v poslednom kole sa
rozhodlo.Stupava privítala Malacky 5:1 a Plavecký Štvrtok
Viničné 2:1.K víťaznému poháru milým prekvapením boli pekné

oranžové dresy vpredu s nápi- som"Víťaz IV.ligy skupiny B" a
na chrbte "Tatran Stupava", v ktorých sa chlapci po zápase
predviedli obecenstvu . Prezident klubu Miroslav Beleš
vytváral dobré podmienky na proces tréningov a súťaží.Na

výsledku okrem hráčov sa podielali:tréner Ivan Morávek,Tono Koberčík,asistent trénera,O.Zezula,Ladislav Knap.
Dorastenci už druhú sezónu pôsobia v III.dorasteneckej lige.Z 18.mužstiev skončili na peknom
6.mieste.V bojoch o Pohár BFZ sa prebojovali až do
semifinále.Mužstvo stmelil Milan Hrica,vedúcim mužstva
je Ing.J.Oravec.
Florbal.

Florbal

21.-22.mája sa konal v Košiciach florbalový turnaj FLORBAL
EXEL CUP 2005 (Majstrovstvá Slovenska-kate- gória do
13.rokov).Naše florbalistky si účasť na tomto významnom
turnaji zabezpečili víťazstvom v kraj
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skom kole v Bratislave.V Košiciach dievčatá hrali prvý zápas so
Žilinou a prehrali 2:7.Ďalší zápas vyhrali (Stupa- va-Veľký

Krtíš 8:1.Postúpili do semifinále mali istý.Na svojom konte mali
1 prehru,1 remízu(s Prešovom)a 4 výhry.Semifinálový zápas hrali
s Prešovom a tento raz Stupava nad Prešovom vyhrala 3:2.Vo
finálovom zápase podľahli minuloročným víťazkám z Pruského.Naše
dievčatá sa umiestnili na
II.

mieste na Majstrovstvách Slovenska.Najproduktívnejšou

hráčkou finálového turnaja bola Kristína Belanská,ktorú s
Henrietou Gabrišovou nominovali do reprezentácie Slovenska. Ako
odmenu stupavské dievčatá dostali"obrovský" pohár a diplom a k
tomu vecné ceny od firmy EXEL.
Florbalisti na medzinárodných turnajoch.
Nižná OPEN (30.9.-2.10.2005)
Medzinárodného turnaja v Nižnej na Orave sa zúčastnilo 10

družstiev zo Slovenska,Poľska a Česka.Stupavskí bociáni prešli
suverénne základnou skupinou.Vo finále sa stretli s
Tvrdošínom,kečí porazili z ČR Paskov.Tvrdošín z Oravy bol
jediným družstvom,ktoré porazilo chlapcov zo Stupavy 5:3.
Získali I.miesto a Stupava II.miesto-boli strieborní.
Stupava FLOORBALL CUP 05 (6.-8.10 2005)
V mestskej športovej hale sa konal medzinárodný mládežnícky
florbalový turnaj STUPAVA FLORBAL CUP za účasti 2 9 družstiev z

celého Slovenska,Česka a Lotyšska.Veľký nápor najmä zahraničných
družstiev okrem športovej haly musela zvládnuť aj ZŠ

kpt.J.Nálepku,kde boli družstvá ubytované.Vedúci turnaja
Mgr.J.Fišer 6.októbra spustil maratón 9 6 stretnutí 13
dievčenských a 16 chlapčenských družstiev vo svojich kategóriách. Zápasy v osemfinálových šestkách vyvrcholili v sobotných bojoch o medaily.Stupavskí florbalisti nasadili do
turnaja dva chlapčenské kolektívy Bogdau a Štart,dievčatá jedno
družstvo Bogdau Stupava.V ZŠ prespávalo a stravovalo sa takmer
300 hráčov a trénerov z 19 družstiev.V silnej a vyrovnávajúcej
skupine obstálo len družstvo chlapcov Bogdau Stupava s trénermi
Fišerom,Veselovským a vedúcimLoha- zerom.Súperom pre stretnutie
roka sa im stalo doposiaľ neporazené české družstvo ŠSK ZŠ
Malonty.Ked sa už schyľovalo
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k samostatným nájazdom pri výsledku 0:0,25 sekúnd pred koncom
rozhodol dalekou strelou Lukáš Cagáň o senzačnom postupe do
semifinále.Prekvapujúcim druhým semifinalistom sa sta
li Devínski jazdci.Zvyšnú dvojicu tvorili dve lotyšské družstvá
. Lotyšsko-záhorácke semifinále však vyznelo po dramatických
bojoch pre družstvá z Pobaltska.O 3.miesto Stupava-Dev. Nová
Ves 3:1.Stupava získala cenný pohár a bronzové medaily.
POČASIE.
Počasie

10.

Počasie u nás v tomto roku bolo veľmi zaujímavé.Zažili sme bohatú
snehovú nádielku,ale aj tropické teplá.Do 18.januára teplomer
ukazoval 8 - 9stupňov C.19.januára prvý sneh poprá- šil ulice a

polia.24.a 25.snežilo cez deň i noc.Napadol sneh do výšky kolien a

primŕzal.Televízia ukazovala zábery zo Slovenska a hlásala,že už 70
rokov nebolo na Slovensku toľko snehu ako teraz.Pranostika

hovorila:"Koľko dní pred Jozefom tepla,tollo dní po Jozefovi bude
zima." Nebolo tak veľa zimných dní.Okolo Velkej noci bolo peknepríjemne.10.-12. apríla padal velmi potrebný dážd,ranné mrazíky
boli 21.- 24. apríla.Obloha bola čistá,hviezdy svietili a v noci

pred 23. ludia pozorovali "padanie hviezd"-rej.Posledný týždeň

apríla bol daždivý a ochladilo sa.28.padali krátko drobučké krúpy ladovec.30.bolo pekne a 1.-3.máj a boli teploty do 30ľC.Na

"zmrznutých"Pankráca,Serváca a Bonifáca boli len prízemné mrazíky a
od 12.bolo teplo.Od 23.do 30 sa striedali chladné dni s
teplými(35°C).1.jún bol teplý,slnečný a 4.-5.výdatne pršalo.Od
12.do 30.boli tropické teploty 30 - 31°C.Od 2.do 5.júla výdatne
pršalo.Dážd bol velmi potrebný. 6. sa vyjasnilo a potom bolo
daždivé počasie,11.júla prišiel veľký lejak.18.teplomer vystúpil na
31°C,tropické 35°C boli v prvých augustových dňoch.

Jeseň bola pekná.Týždeň pred 1.novembrom bol mráz,

zmrzli kvety,ale potom nastali až do 12.pekné jesenné dni.
Od 19.sa pomaly ochladzuje,primŕza.Na tráve vidieť. srieň a opadli
posledné listy zo stromov.Z 20.na 21.padal v noci prvý sneh,bolo
najteplejšie 2°C.Zrážok ubúdalo.27.pršalo a a od 10.hod.výdatne
snežilo.Príroda bola ako v rozprávke, ale nebolo zamrznuté,tak sneh
sa topil.Vlaha bola veľmi
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potrebná,mala cenu zlata.1.decembra sneh sa roztopil.Potom sa
striedali slnečné dni s daždivými.18.-20.snežilo,ale sneh sa
topil.Výdatne snežilo 27.-30.celú noc a celý deň.

30.bola na Záhorí kalamita.Napadlo vela snehu,dul silný vietor,robil
záveje.31.decembra bolo oblačno,vietor ustal a teplomer ukazoval
1°C.
11.

INÉ ZÁZNAMY.

M.R.Štefánik v Stupave.

M.R.Štefánik

"Postoj chvíľa,si krásna"- tento pocit mali určite účastníci
slávnostného odhalenia pamätníka generálovi Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi,dňa 4.mája 2005,pri príležitosti
86.výročia jeho tragickej smrti.Na piétnej spomienke sa v
podvečer zišli obyvatelia Stupavy,hostia,aby vzdali hold

veľkému synovi slovenského národa.Veľa starších obyvateľov
však vedelo,že na tomto mieste už pamät- raz stál.
V historických prameňoch obce Stupava sa píše,že dňa
9.

marca 1929 na schôdzi Okresnej osvetovej

komisie,pri príležitosti 10.výročia spomienky na tragickú
smrť sa zišlo 24 občanov Stupavy,Mástu a Pajštúna,kde sa

rozhodlo o vybudovaní pomníka.Za obecný úrad sa zúčastnil
starosta Jozef Vachálek,notár František Paštinský,prednosta
Mástu Al.Hradil,za školy J.Krov,Bart.Gažo,Ant.Filka,Jozef
Krištoffy,Joz.Jelemenský,z Pajštúna Kamil Greguška, za
remeselnícku obchodnú jednotu Karol Lerch,za Četnícku

stanicu Al.Stejskal,za Hasičský zbor Karol Okruhlica a J.
Zeman,za Katolícky slovenský krúžok Imrich Vašina a Anton Mercl,za
Slovenskú ľudovú stranu František Benca,Tomáš Malec,Ján Kôstka,za
Komunistov Jozef Opavský,za Kresťanskú soc.stranu Rudolf

Kráľ,starosta Mástu Pavel Pollák, za Republikánsku stranu Vendelín
Radovič,za Sociálno-de- mokratickú stranu Jozef Vachálek,za

Živnostenskú stranu Karol Lerch,za Okrášľujúci spolok Jozef

Krištoffy,za Sokol Marta Filková,za Bio "Osveta" Al.Hradil.Pri
zahájení pán František Paštinský pripomenul prítomným,že už pred
rokom bol predložený návrh,aby sa k výročnému dňu smrti
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Štefánika odhalil pomník,ale neboli jednotní za návrh.
V

máji 1928 členovia Slovenského katolíckeho krúžku zahrali

divadlo a výťažok spolu s darom obce 1000 Kč a zbierky občanov
(previedli ju Anton Mercl a Imrich Vašina (zhromaždili spolu
4000 Kč.Obec dala pozemok pred vtedajšou bankou a oplotenie

parku na vlastné náklady dal urobiť gróf Károlyi.Bol predložený
i návrh na pomník,ktorý vypracoval sochár Weinberger nákladom
8000 Kč.Pomoc pri realizácii prisľúbil Pavel Pollák,František
Benca,Ján Kôstka a Vendelín Radovič povozmi pri odvezení

pomníka z dielne a k tomu po 1 pomocníkovi.Pán starosta Pavel
Pollák prive- zie 2 fúry kamenia do základov a pán starosta
Stupavy Jozef Vachálek s pomocou murárskych majstrov Štefana
Vachá- lka,Jána Slezáka,Jozefa Fischera k vybudovaniu základov
dajú po jednom pomocníkovi a K.Kastler,František Slezák, Jozef
Martiš,K.Hanečka,Jozef Opavský,Michal Pavlíček,Jozef Vachálek
dajú po jednom robotníkovi.Všetci spolu k stavbe urobia
lešenie.Majiteľ kameňolomu v Marianke Bo- huš Vávra,daruje i
privezie do základov 2 nákladné autá kamenia.Povozy k doprave
pomníka poskytol roľník z Mástu Ján Kôstka.Pán Radovič,rolník z
Mástu,vybral v zbierke vo Viedni a v Máste 900 Kč.,prednosta

stanice Alois Hradil vybral 300 Kč,v Pajštúne z 2 divadelných
predstavení tunajší správca školy venoval 400 Kč,komunista
Jozef 0- pavský sám daroval 200 Kč,Stupavská banka 300

Kč,Živnostenská banka 200 Kč,Lesný úrad 200 Kč.Slávnosti
odhalenia pomníka boli 23.júna 1929,vtedy v nedelu a biskupský
úrad povolil preloženie omše na deviatu hodinu,aby sa na
slávnosti mohli uúčastniť občania Stupavy a okolia.Účasť na
slávnosti bola veľmi veľká.Na slávnosť boli prizvaní

hostia:minister Školstva a národnej osvety Dr.Anton Štefánek,krajský prezident Ján Drobný,Dr.Ján Jesenský,Ivan
Dérer,Ivan Markovič,Marek Gažík,Lud.Okánik,Viktor Dušek, Method
Bella,Emanuel Maršík,V.Maule,okresný náčelník Dr. Augustín

Brichta,okresný školský inšpektor František Jožka,zástupcovia
zem.voj.a četníckeho zemského veliteľstva ako i veľkostatkár
Károlyi.Slávnostným rečníkom bol
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vládny radca Ferdinand Písecký.Odpis zápisnice z tejto
schôdze vložili do pomníka gen.M.R.Štefánika.Ďalej sú v
historických dokumentoch originálne podpisy účastníkov

jednaní ako i hostí osláv.My potomkovia si tu nájdeme svojich
starých či prastarých rodičov.Je ešte žiadúce nainštaloval: k
pamätníku náučnú tabulu,kde by boli fotografie staršieho

pôvodného pomníka s krátkym popisom.Prislub od pracovníkov
MsÚ už zarezonoval.(Mgr.Gabriela Prokešová za historický
spolok Abbelimento v Stupave).
Veriť ,milovať.,pracovať . . .
Veriť,milovať,pracovať -týmito jednoduchými slovami s obrovským obsahom a významom vyjadril Milan Rastislav Štefánik
svoje etické,mravné i morálne krédo.On,človek,ktorý s
myšlienkami,názormi a činmi je dnes vnímaný ako prvý

Európan,ktorý predpokladal,že nastane harmónia európskych
národov.On,ktorý sa sebaobetoval v mene svojho - slovenského
národa.M.R.Štefánik - človek,ktorý napriek krehkému zdraviu

bol silný.neobyčajne sugestívny,hlboko veriaci,túžiaci po

pravde a poznaní.Stojíme tu na mieste, ktoré sme v Stupave
venovali jeho pamiatke.Nielen pamiatke na hrdinu,ktorý zomrel
v rozkvete svojich síl a pred naplnením svojich životných
ideálov a cielov,ale pamiatke na hrdinu,človeka,Slováka,ktorý

nad všetky útrapy a poníženia svojho národa veril v budúcnosť
svojej domoviny^ budúcnosť Slovenska.Dnes splácame svoj

dlh.Nie je to účet,ktorý nám vystavil niekto druhý,vystavili
sme si ho sami,z generácie na generáciu sme ho dedili,s pocitom, že nemáme dosť síl byť spravodliví.To nie je výčitka, to
je naša historická skúsenosť,za ktorú sme už zaplatili.

Dnes stojíme na mieste,kde v roku 1929 bol postavený
prvý pamätník generálovi Štefánikovi.Bolo to v dobe, kedy
ludia velmi intenzívne prežívali emócie spojené s národným
hrdinom,velkým vlastencom,človekom milovaným celým

národom.Bolo samozrejmosťou postaviť hrdinovi pomník.A
potom,v inej dobe iných ideálov,zase bolo sa-
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mozrejmosťou a priam povinnosťou,či ešte viac až hrdinstvom, i ked potajomky, v noci a bez svedkov pomník strhnúť
, zničiť , schovať pod čiernu zem.

Nuž,prešli sme ťažkou cestou.Nebola priamočiara,nebola bez
križovatiek,bez omylov a zaváhaní,bez ťažkých zrážok a

obetí.Bola to cesta poznania a prišli sme až k dnešnému
dňu,kedy opäť stojíme na mieste,ktoré opäťvenujeme úcte a
pamiatke generála Štefánika.Prichádzame s poznaním, obzerá
júc sa za minulosťou sme triezvejší,slobodnej- ší od emócií
a tiež naplnení vierou,že tento pamätník už pretrvá.Nie
tým,že je zo žuly a bronzu,nie tým,že ho budeme azda
strážiť,ale tým,že Štefánikovo dielo bude súčasťou nášho
myslenia,našej hrdosti,nášho povedomia, ktoré odovzdáme
deťom a vnukom.Bez poznania svojej minulosti, bez hrdosti
na svojich ludí budeme stratení.To je náš odkaz budúcim
generáciám,aby nikdy nezabudli na svojich hrdinov,na svoj
národ a na svoju vlasť,(slávnostný príhovor primátora mesta
Stupava Ing.J.Beleša). Podakovanie.
Primátor mesta Stupava Ing.J.Beleš pri príležitosti obnovenia pamätníka M.R.Štefánikovi podakoval menom mesta
Stupava za pomoc a spoluprácu:akademickému sochárovi
Doc.Jánovi Hofstädterovi,dekanovi VŠMU,ktorý je autorom
busty M.R.Štefánika,Karolovi Šmelíkovi za návrh pylónu, na
ktorom je busta osadená a ktorý znázorňuje krídlo
lietadla,Karolovi Kostkovi a jeho rodine za bezplatné
zhotovenie nosného pylónu busty,jeho osadenie a obloženie
vysokoleštenou žulou,Jozefovi Banovičovi a Vladimírovi
Veselému za ústretovosť v cene a termínoch zhotovenia
náterov a malieb fasád domov v pozadí,firme Beleš za
vykonané terénne úpravy,rodine Gašpárkovcov,ktorých spoločnosť realizovala výsadbu verejnej zelene na tomto
námestí a Ing.Dolníkovej za návrh úpravy zelene,poslancom
mesta Stupava,ktorí svojimi rozhodnutiami podporovali
realizáciu tohto projektu.Toto námestie patrí medzi
najkrajšie miesta v Stupave a je dobre udržiavané.
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Okrášľujúci spolok.

Okrášľujúci
spolok
Pri príležitosti obnovenia pamätníka M.R.Štefánika sa patrí
pripomenúť aj spolok,ktorý stál pri zrode viacerých

iniciatív,ktoré nám zostali ako dedičstvo.V polovici 19.storočia
sa v celom bývalom Uhorsku rozmohla móda zakladať v mestách a

mestečkách spolky.Bola to klasická občianska iniciatíva,ktorá z
neverejných finančných prostriedkov skrášľovala podmienky

bývania, ktoré boli priemyselnou revolúciou značne vzdialené od
harmónie človeka s prírodou.V roku 1910 vznikol okrášlujúci

spolok aj v Stupave.Jeho dušou bol až do konca druhej svetovej
vojny miestny lekárnik Adolf Eduard Zimprich (1884 - 1961).Prvou
veľkou aktivitou okrášlu- júceho spolku v obci bolo vysadenie

gaštanovej aleje pozdĺž hlavnej ulice.Spolok sa podieľal na

úprave verejných priestranstiev a v dvadsiatych rokoch 20.storočia pod vzmáhajúcu sa gaštanovú aleju osadil lavičky na
oddych.V roku 1924 postavil jednu z dominánt hlavného námestia v
Stupave pred kostolom svätého Štefana
- pomník padlým v prvej svetovej vojne.Vkusný,jednoduchý
štvorcový pomník s vyrytými menami všetkých padlých občanov

Stupavy je zvýšený valcovitým stĺpom,zakončeným dvojramenným

krížom.K 10.výročiu vzniku šes- ko-slovenského štátu zasadil
okrášlujúci spolok v priestore medzi kostolom a kalváriou "lipu
slobody11. Zahanbiť sa nedal ani štátny osvetový zbor,ktorý v
roku 1929 postavil vedľa budovy ľudovej školy sochu Milana

Rastislava Štefánika.V šesťdesiatych rokoch padla za obeť rozširovaniu cesty prekrásna gaštanová aleja,z ktorej sa dodnes
zachovalo iba torzo.Už predtým zmizol z námestia pomník
M.R.Štefánika.A s nimi odišli do nenávratna mnohé cenné a
štýlovo jednotné budovy popri hlavnej ceste, takže dnes sa mesto
len s ťažkosťami vyrovnáva so stratou svojho "génius

loci".Rovnako sa vytratila ochota občanov vlastnými silami a z
vlastných prostriedkov urobiť niečo pre skrášlenie verejných
priestranstiev.(Podľa Dr.A.Hrnku).
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ZÁVER KRONIKY.
Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky.

Pri písaní konceptu kroniky som použila:
- Uznesenia a správy Mestského zastupiteľstva
- Časopisy a dennú tlač
- Podpajštúnske zvesti
- Malacko - regionálne noviny Vitajte pod Pajštúnom
- Naše Záhorie
- Vlastné poznámky

Záver
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Protokolárny záznam z prerokovania konceptu kroniky.

Protokolárny záznam kroniky MESTA STUPAVA za rok 2 005
bol prerokovaný:
a. v komisii sociálnych potrieb,zdravotníctva,školstva a
športu v máji 2007
b. v Mestskej rade v máji 2007,ktorá ho doporučila MsZ
schváliť

c. v Mestskom zastupiteľstve v bode B/4 dňa 31.mája
2007.Neboli vznesené žiadne pripomienky ku kronike
MESTA STUPAVA.

Kronikárka:

