1995

- 2 -

K R O N I K A

M E S T A

S T U P A V A

rok: 1995
Tento zväzok kroniky mesta S T U P A V A
obsahuje 64 strán,slovom šeťdesiat štyri strán.

Kronikár: Anastázia Lachkovičová
nar.l.novembra 1932 v Zohore
povolanie: učiteľka
vzdelanie: vysokoškolské
funkciu kronikára

vykonáva od 1.1.1992

ÚVOD

Úvod

Prvý daň roku 1995 občania privítali v svia
točnom zimnom šate. Naša Slovenská republi
ka slávila svoj Deň vzniku Slovenskej repub
liky - 1. január. Rok 1995 OSN vyhlásila za
Rok tolerancie. Rok 1995 z iniciatívy Rady
Európy bol rokom ochrany prírody. Uskutočňo
val sa pod motívom: "Mysli na budúcnosť - sta
raj sa o prírodu". V tomto roku, - v lete na
naša Slovensko opäť prišiel Svätý otec - pá
pež Ján Pavol II., posol lásky a pokoja.
Mesto Stupava žije v pokoji, kludne, obyvate
lia realizujú svoje činnosti a aktivity, ako
ostatné dediny a mestá okresu Bratislava-vidiek.
Stupava sa stáva pomaly krajšou a bohatšou.
VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
zahrňuje:
Činnosť mestského zastupiteľstva.

MsZ

MsZ v Stupave zasadalo v roku 1995 podlá plá
nu. Zišlo sa:
Dňa 28. 2. a 2. 3. 1995
A. Vzalo na vedomie informáciu o príprave rea
lizácie stavby kanalizácie Kolónia - ČOV.
B. Schválilo:
- predložený rokovací poriadok, ktorý bol
prerokovaný a doplnený v poslaneckých klu
boch MsZ.
Nadobúda účinnosť dňom schválenia.
- predložené VZN
o Záväzných častiach územného projektu
zóny /UPZ/ Stupava-Háje, ktoré mení a
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čl. 1, ods. 1 - zmena dátumu na 11.11.1993
čl. 9, ods. 6 - znie: Teplofikácia bude riešená
na báze ekologicky nezávadných palív a iných eko
logických foriem,
predložené VZN mesta o poplatkoch za hrobové mies
ta. Pri viachrobových miestach sa suma vždy zvyšu
je o 150,- Sk za každý ďalší hrob,
predložené "Podmienky vývozu splaškov v meste Stupava"bolo schválené, že mesto Stupava bude do výš
ky skutočných nákladov poskytovať príspevok v rám
ci roz-počtu mesta na vývoz fekálií,
predložené "Kompetencie zástupcu primátora",
predložený zoznam "Komisie MsZ", ktorý dopĺňa:
Komisia ŽP - neposlanci: Blažej Fabian a Pavol
Kubiček; Komisia finančná - neposlanci Ing. Emanuel
Bauer; Komisia obchodno-podnikatelská - poslanci
Milan Valachovič, neposlanci Viliam Maroš. Komisia
stavebno-majetková a rozvoja mesta - poslanci Mi lan Daráš, neposlanci Ing. František Kralovič,
predložený "Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ", kto
rý sa dopĺňa: Zasadnutie MsR dňa 13. 6. 1995",
plat hlavnému kontrolórovi MsZ vo výške 9.300,-Sk
s účinnosťou od 1. 3. 1995,
predložený "Návrh odmien pre poslancov MsZ". Odmena
pre predsedu komisie a 300,- Sk mesačne. Návrh nado
búda účinnosť od 1. 1. 1995,
návratnú finančnú výpomoc firme Duspana vo výške
500.000,_ Sk poukázané priamo firme Cevaservis a.s.
s tým, že návratnosť stanovuje na dobu do 30 dní,
odpredaj mestských pozemkov p. Kleinovi p.č.772/52
rozloha 172 nŕ Záhradná ul., p. Chudému p.č.447
šírka 19 m časť pozemku na Marcheggskej ul., p.
p. Krištoffymu p.č. 187/2 dĺžka 9 m, šírka 6,2 m na
Zdravotníckej ul. s tým, že určuje cenu 110 Sk za lnŕ.
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na nám. Sv. Trojice pani Hasonovej.
- povolenie prístavby pre firmu NOVART k jestvujú
cemu objektu patriacemu mestu Stupava na vlastné
náklady s tým, že pozemok i budova zostane majet
kom mesta a nájomná zmluva bude svhálená MsZ,
* výberovú komisiu pre určenie dodávatela dodávky
zariadenia pre mechanické odvodnenie /kalolis/
na ČOV Stupava v zložení: p. Fabian-predseda, čle
novia :Ing. Slecha, Ing. Žiak, p. Oaráš M., p. Valachovič 3.,
- odpredaj pozemku obci Zohor nachádzajúci sa v k.ú.
Zohor za symbolickú cenu 1,- Sk za podmienky uzat
vorenia zmluvy o bezplatnom uložení komunálneho od
padu v pomere ako má obec Zohor, t.j. vklad obce
Zohor 16 ha - účasť 15 %, mesta Stupava 57 a - účasť
cca 0,5 % z celkovej kapacity skládky,
- ukončenie riadnych zasadnutí MsZ najneskôr o 21,oo h.
Dňa 13. 4. a 20. 4. 1995
A. MsZ vzalo na vedomie:
1. Informáciu o stave rozpracovanosti SÚP - SÚ
Stupava.
2. Informáciu o stave letného kúpaliska v Stupave.
3. Správu o stave bezpečnosti v meste Stupava
a činnosť MsP.
4. Správu o hospodárení športovej haly za rok 1994.
5. Správu o hospodárení firmy Ouspana za rok 1994.
6. Správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia
uznesení od r. 1993.
B. MsZ schválilo:
1. Rozpočet mesta na rok 1995 so zapracovanými
pripomienkami a súhrnný finančný vzťah organi
zácií zriadených mestom, na rozpočet mesta.

- 6 2. Plat primátora vo výške 18.000,- Sk, v ktorom
je zahrnutý príspevok za riadenie vo výške 2.500
Sk od 1. 4. 1995.
3. Odmenu primátorovi za obdobie I. štvrťroku 1995
vo výške 18.000,- Sk.
4. Cenový výmer na uskladňovanie odpadov na skládke
Stupava-Žabáreň na uvedené druhy odpadov, okrem
azbestového odpadu, katalóg.číslo 31436.
Dňa 18. 5. 1995
MsZ A. schvaľuje:
1. Uvolnenie čiastky 400.00Qr+ 25 % DPH na nákup
vozidla pre vývoz fekálii s podmienkou vykrytia
tejto čiastky úsporou na položkách schváleného
rozpočtu mesta. Toto zasadnutie MsZ bolo mimoriadne.
Dňa 25. 5. 1995
MsZ A. Zriaďuje Mestské stravovacie stredisko Stupava
ako vnútornú organizačnú jednotku MsÚ Stupava s účin
nosťou od 1. 7. 1995, ktorá bude hospodáriť so zvereným
majetkom.
B. Berie na vedomie:
1. Správu hlavnej kontrolórky "Kontrola plnenia uz
nesení MsZ z 28. 2. a 2. 3. 1995 a MsZ z 13. 4.
a 20. 4. 1995,?
2. Informáciu o zabezpečení funkčnosti zdravotného
strediska.
3. Informáciu o majetko-právnom zabezpečení predaja
komunálnych bytov.
4. Informáciu o činnosti MsP za uplynulé obdobie.
C. Schvaluje:
1. Uznesenie MsZ zo zasadnutia konaného dňa 13. a
20. 4. 1995. S Prílohou k uzneseniu bod.B/l o
rozpočte mesta Stupava konkretizujúcom zmeny a
presuny položiek v jednotlivých častiach rozpoč
tu na rok
1995.
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ve z februára 1995.
3. Zakladajúcu listinu a Štatút Nadácie "Pre zdra
vie", v ktorej zriaďovateľ nadácie splnomocňuje
p. Ing. 3ozefa Ukropca ku všetkým právnym úkonom
potrebným k vzniku nadácie.
4. Územno hospodárske zásady pre Územný plán sídelné
ho útvaru Stupava a Súborné stanovisko, ktoré je
súčasťou zásad s tým, že budú zohľadnené a zapra
cované doplnky a doporučenia stavebno-majetkovej
komisie.Budovu MsÚ Stupava ponecháva ako verejno
prospešnú stavbu, bez určenia lokalizácie, a vy
púšťa budovu banky na Mlynskej ulici a budovu
štáínej správy ako verejno-prospešné stavby.
5. Podnikateľský zámer firmy ČEŠKO - na výstavbu
tehelne s pripomienkami.
6. Štatút komisie životného prostredia a bezpečnosti.
2
7. Schvaľuje odpredaj pozemku o výmere 6 m na pare.
č. 892 za cenu 114,- Sk/l m2 Justínovi Mištinovi.
8. Zmenu v rozpočte mesta: položku náklady na kúpa
lisko zvýšiť o 260.000,-Sk na celkovú čiastku
300.000,- Sk.
Dňa 24. 8. 1995
Berie na vedomie:
1. Informáciu primátora mesta Ing. A. Oaráša o podaní
podnetu pánov 3. Valachovič a M. Valachovič na Ge
nerálnu prokuratúru SR za účelom prešetrenia poru
šovania zákonov primátora a pracovníkov MsJ Stupava.
2. Informáciu HK o plnení uznesení MsZ z predchádzajú
cich zasadnutí.
3. Správu o stave lokalít v meste Stupava, ohrozených
prívalovými vodami a návrh na ich riešenie.
4. Správu o prevádzke letného kúpaliska Stupava.
5. Informáciu o zabezpečovaní vkladu pozemkov pod ko
munálnymi bytovými domami do katastra nehnuteľností
s následným majetkoprávnym usporiadaním.
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1. Zásady prijímania a vybavovania sťažnosti v plnom
2.
3.

4.

5.
8.
7.

znení.
Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom vznik
nutým na území mesta v plnom znení.
Koncepciu kanalizačnej vetvy Kolónia - ČOV v zmysle
napojenia kanalizačnej vetvy "C" cez Železničnú ul.
do vetvy "B" a následne cez súkromné pozemky do ČOV.
Odmena za II. štvrťrok 1995 pre :
primátor mesta - Ing. A. Daráš - 12.000,- Sk
viceprimátor mesta - Ing. R. Kalivoda - 7.000,- Sk
hlavný kontrolór - Ing. Oankovíchová - 9.300,- Sk
Pre budúce obdobie rozpätie odmeny za štvrťrok pre HK
bude 0-30 % zo základného platu štvrťroka.
Odmenu HK za I. štvrťrok 1995 vo výške 30 % zo základ
ného platu I. štvrťroka 1995.
Trvá v pomere 2 za zrušenie zmluvy, 11 proti zruše
niu zmluvy, 5 sa zdržali za zotrvanie zmluvného vz
ťahu s firmou 0L0 a.s. Brat&elava ohladne vývozu
škváry na skládku Stupava-Žabáreň.

8. Kroniku vypracovanú p. A. Lachkovičovou za rok 1994.
9. Rozšírenie sociálnej, zdravotníckej a bytovej komisie
o p. Geisseovú a Š. Veselého.
10. Predložený návrh novely organizačného poriadku MsP.
Dňa 26. 10. 1995
A. Berie na vedomie:
1. Informáciu HK o plnení uznesení MsZ z predchádza
júcich zasadnutí.
2. Správu HK o hospodárení s bytovým a energetickým
hospodárstvom za rok^ 1993 a 1994.
B. Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu na II. polrok 1995 v časti "inves
tičné výdavky" tak, ako bol predložený.
2* Dotáciu pre neziskové organizácie za rok 1995
vo výške 453.000,- Sk nasledovne: Červený kríž
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Hádzanársky klub 100.000,- Sk, Futbalový 100.000,Sk, Veselá muzika - 50.000,- Sk , ZUČ - 30.000,Sk, Osobitná škola - 13.000,- Sk, MŠ Hviezdosla
vova ul. - 70000,- Sk, ZŠ - 80.000,- Sk.
3. Stratu na energetickom a bytovom hospodárstve
mesta za rok 1993 vo výške 2.076 tisíc Sk.
Zúčtovať s mestským rozpočtom roku 1995.
4. Návrhy zriaďovacích listín príspevkových organizá
cii Vodárne a kanalizácie, MsPTS, MsKS zriadených
mestom Stupava ku dňu 1. 1. 1996.
5. Prevzatie čiastkového vodovodu do správy a pre
vádzky Ms podniku kanalizácii Stupava k termínu
1. 1. 1996.
6. Prípravu prevodu ČOV ŠM Stupava a vodného zdroja
ŠM Stupava na ul. Jilemnického do majetku mesta.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stu
pava o niektorých opatreniach na úseku užívania
miestnych komunikácii a verejných priestranstiev
s účinnosťou od 1. 1. 1996.
8. Štatút hlavného kontrolóra mesta Stupava s pripo
mienkami.
9. Odmenu za III. štvrťrok 1995 pre primátora vo
výške 18.225,- Sk. hlavnú kontrolórku vo výške
7.000,- Sk a jednorázovú odmenu pre kronikárku
mesta vo výške 8.000,- Sk.
Dňa 21. 12. 1995
A. Schvaľuje:
1. Rozpočet mesta Stupava na rok 1996 s pripomienkami.
2. VZN č. 28 o dani z nehnuteľnosti na rok 1996 s
pripomienkami.
3. VZN č. 29 o prevode bytov a nebytových priestorov
z vlastníctva mesta Stupava do vlastníctva iných
osôb.
4. Odpredaj časti pozemku pare. č. 299/1.
Ó. Odpredaj časti pozemku pare. č. 758.

-
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6. Za zapisovateľku na rokovaní MsZ v roku 1996
p. Dagmar Černú.
7. Harmonogram zasadaní MsZ a MsR na rok 1996.
8. Odmeny za IV. štvrťrok 1995 pre primátora mesta
vo výške 18.300,-Sk a pre HK vo výške 8.400,- Sk.
MsR

- Činnosť Mestskej rady.
Zasadnutia MsR sa konali podlá plánu na MsÚ:
Dňa 26. 1. 1995 riešili sa:
- Pripomienkovanie Rokovacieho poriadku.
- Prerokovanie požiadavky Prezidentskej kancelárie:
Premiestnenie sochy kpt. Nálepku a premiestnenie
kamenných plastik.
- A.S.A - skládka Zohor.
VZN - Záväzná časť k ÚPN.
- Informácie zo zasadnutí komisii obchodnej, ŽP,
stavebnej.
- Kábelová TV.
Dňa 9. 2. 1995 doporučila:
- Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch
za hrobové miesta. Pôvodný poplatok za zriadenie
užívacieho práva k hrobovému miestu na dobu 10 ro
kov navrhuje zvýšiť takto:
Druh hrobu:
VZN č.6 v Sk
Navrhnutý
poplatok
3ednohrob
Dvojhrob
Trojhrob
Štvorhrob
Detský hrob
Miesto pre urnu

270,350,430,510^150,150,-

350,500,650,800,200,200,-

- Návrh zmeny uznesenia MsZ o poplatkoch za vývoz
fekálií*
- Návrh kompetencii zástupcu primátora mesta.
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Rozbor hospodárenia mesta za rok 1994.
Riešenie prevádzky kúpaliska mesta.
Prevod vodovodov do vlastníctva mesta.
Prerokovanie realizácie stavby "Kanalizácia Kolónie-ČOV".
- Informácie zo zasadnutí sociálno-zdravotnej a byto
vej komisie.

Dňa 30. 3. 1995
- Prípravu návrhu rozpočtu mesta na rok 1995.
- Charakter hospodárenia MsPTS.
- Poplatok z predaja alkoholu a tabakových výrobkov.
- Rozpracovanosť Jzemno-plánovacej dokumentácie
mesta.
- Kanalizačná sieť mesta - návrh VZN.
- Skládka odpadov - návrh VZN.
- Návrh štvrťročnej odmeny primátorovi mesta.
Dňa 27. 4. 1995
-

Firma ČESKO a junior - podnikateľský zámer.
VZN o vyhlásení verejno-prospešných stavieb.
Posúdenie nájomných zmlúv s firmou Tonsley property.
Vytvorenie redakčnej rady časopisu Stupavan.
Nájomné zmluvy na Zdravotné stredisko.

Dňa 13. 6. 1995
- Informácie o zabezpečení prevádzky kúpaliska.
- Poskytnutie dotácii a návratných finančných vý
pomoci - VZN č. 24.
- Publikácia Slovensko-Rakúske Pomoravie - schválenie
príspevku vo výške 20.000,- Sk.
- Informácie o stave príjmov a výdavkov rozpočtu
mesta v roku 1995.
Dňa 20. 7. 1995
- Zmena koncepcie vybudovania kanalizačnej vetvy
Kolónia - ČOV.
Majetko-právne záležitosti mesta.

- 12 - Štátna polícia.
- Zásady prijímania a vybavovania sťažností, oznámení,
a podnetov a petícii občanov a organizácii, v pod
mienkach samosprávy.
- Správa o stave lokalít v meste Stupava ohrozených
privalovými vodami s návrhom riešenia.
- Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
- Návrh VZN o miestnych poplatkoch.
- Zriaďovanie listiny mestských organizácií.
- Koncepcia zdravotníckej starostlivosti o občanov
mesta.
- Návrh novelizácie Organizačného poriadku MsP.
- Návrh VZN o verejnom poriadku.
- Zosúladenie VZN o mestských hájnikoch so zákonom
o polnej stráži.
Dňa 3. 8. 1995
- Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
-Koncepcia kanalizačnej vetvy "Kolónia-ČOV".
- Návrh VZN na karanténne prechodné uzavretie odchy
tených zvierat.
- Odmeny primátora mesta za II. štvrťrok 1995.
- AUDIT za rok 1994 - výsledky.
Dňa 16. 9. 1995
- Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti v zmysle nového
zákona platného od 1. 1. 1996.
- Záverečný účet mesta za rok 1994.
- Správa o hospodárení mesta za obdobie 1.-7.1995.
- Činnosť Mestského úradu.
MsÚ zabezpečoval v roku 1995 chod mesta. Na čele
MsÚ je prednosta úradu Ing. Jozef Zárecký, ktorý
zodpovedá za činnosť MsÚ. Oddelenia a ani ich náplň
práce sa v tomto roku nemenili.

MsÚ

- 13 Medzi podniky mesta patria:
- Mestský podnik technických služieb - riaditeľ

MsPTS

Justín Miština. MsPTS Malacky oznámil,že od
1. 1. 1995 zvyšuje ceny za vývoz domového odpadu.
Za vývoz jednej "kuka-nádoby" občan zaplatí popla
tok 320,- Sk. V tejto sume je zarátaných 280,- Sk
za vývoz odpadu, 40,- Sk dopravné Malacky-Stupava.
Uskladnenie na skládke je zdarma, pretože ho zabez
pečuje mesto Stupava na svojej skládke. Zvýšenie
cien za vývoz je zdôvodnený zvýšením cien za PHM
a zvýšením prevádzkových nákladov. Poplatky za vý
voz domového odpadu naďalej vyberá mesto Stupava.
Za zriadenie užívacieho práva k hrobovému miestu
na dobu 10 rokov a za každé predĺženie o 10 rokov
sa určujú tieto ceny ako maximálne od 1. 5. 1995:
jednohrob 350,-Sk, dvojhrob 500,- Sk, trojhrob 650,Sk, štvorhrob 800,- Sk, detský hrob 200,- Sk, mies
to pre urnu 200,- Sk. MsPTS od 10. 7. 1995 prevádz
koval kúpalisko v Parku /dieťa a 5,- Sk, dospelý
a 10,- Sk/. MsPTS prevádzkuje skládku, ktorá má po
volenie na uskladnenie presne vymedzených kategórii
odpadov.
- Mestský podnik kanalizácii - riaditeľ Blažej
Fabian.

MsPK

Uznesením MsZ, ktoré vstupuje do platnosti 3. 3.1995:
Občan mesta Stupava bude platiť za vývoz splaškov
z rodinného domu jednotnú cenu: za cisternu o obje3
3
me 8,3 m 83,- Sk, za cisternu 11 m 110,- Sk bez
ohľadu na skutočné vyťaženie cisterny. Mesto Stupava
bude na vývoz fekálií poskytovať MsPTS príspevok
v rámci rozpočtu mesta a to do výšky skutočných nák
ladov podľa obsahu cisterny. Podnikatelia a živnost
níci budú vývoz splaškov zo svojich prevádzok platiť
v plnej výške dopravných nákladov, vrátane odplaty

- 14 pre MsPK Stupava. Tieto podmienky budú zapracované
do VZN o nakladaní s TKO a splaškami v meste Stupa
va.
V súčasnosti je mestskou kanalizačnou sieťou odkanalizovaných 3520 obyvateľov, čo je 41 % z celkového
počtu obyvateľov. Tieto objekty sú odkanalizované:
ZŠ, dve MŠ, Reštaurácia, Zdroj Potraviny, ZIPP, Stu
pavská konzerváreň, Zdravotné stredisko. Štátna spo
riteľňa, MsKS, Klub dôchodcov a Pošta.
Denný dovoz splaškov je cca 100-150 kubíkov. Kapa
cita ČOV je postačujúca pre 12 000 obyvateľov.
- Mestské stravovacie stredisko - riaditeľka Oľga

MsSS

Maderová
Aj v roku 1995 pokračovalo zabezpečovania poskytovania
obedov záujemcom z radov občanov Stupavy-dôchodcov.
Cca 70-tim dôchodcom sa obedy dovážali priamo domov
a to bezplatne. Keďže výrobná kapacita kuchyne je
cca 230 obedov, stravovali sa tu i iní občania, pre
važne však pracovnici mestských podnikov riadéných
MsÚ, pracovníci zdravotného strediska a iní.
Cena jedného obeda predstavuje sumu 33,- Sk, z toho
si stravnik-dôchodca platí 20,- Sk, rozdiel, t.j. 13,Sk na 1 obed uhrádza mesto. Ostatní stravníci platia
za obed 33,- Sk.
V roku 1995 bolo celkom podaných 34.346 obedov dô
chodcom, z čoho vyplýva, že MsÚ doplatil na stravu
cca 446.498,- Sk, okrem rozvozu.
Naďalej pripravujú obedy pre diabetikov a žlčnikárov,
kde technológia prípravy stravy, ako i zostava jedál
zodpovedá potrebám tejto skupiny stravníkov.
Jedálne lístky sú vypracované na týždeň vopred a sú
vyvesené v jedálni, ich skladba sa zväčša dodržiava.
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vyhovujúce, nakolko väčšina dôchodcov si nosi obedy
domov v obedároch, a ako je vyššie uvedené 70-tim
sa obedy vozia.
MsSS vyšlo v ústrety žiadostiam stravníkov a začalo
vyberať stravné priamo v stredisku, aby ušetrilo
starším Iuďom cestu na vzdialenú poštu /platili šek
mi/, ako i poplatok za šeky.
Výber jedál, ako i ich technologické úpravy sa ria
dia potrebami ludi staršieho veku, ako i stanoveným
finančným limitom, ktorý činí 20,- Sk. Ak chce tento
limit dodržať a stravné nezvyšovať, musí častejšie
zaraďovať do jedálnych lístkov jedlá múčne, cenovo me
nej náročné, čo však podlá odozvy stravníkov-dôchodcov
im vyhovuje.
Zariadenie kuchyne /strojno-technologické vybavenie/
je v súčasnosti na dobrej úrovni. MsÚ a MsZ Stupava
Mestskému stravovaciemu strediska všemožne vychádza
jú v ústrety a požiadavky MsSS" plne akceptujú.
- Mestská polícia - náčelník Michal Morgenstern

MsP

Náčelník MsP v správe MsZ podal správu, v ktorej
konštatuje, že MsP sa predovšetkým zameriava na ochra
nu majetku mesta a občanov, a verejného poriadku.
Konštatoval zlepšenie spolupráce s občanmi v oblasti
oznamovania páchania trestnej činnosti pri zásahoch
MsP v počte 404-krát,zo strany občanov 299-krát.
Priestupky sa týkali hlavne občianskeho spolunažívania,
porušovania verejného poriadku a dopravných priestup
kov, nedodržiavanie zatváracích hodín, vykrádanie mo
torových vozidiel a pod. Upozornil na nový výskyt
bezdomovcov.
Odchyt túlavých zvierat vykonáva MsP v súčinnosti
s veterinárnym lekárom /schválené na MsZ 24. 8. 1995/.

Aktív pre občianske záležitosti.

APOZ

Dňa 15. 11. 1995 sa v Bratislave konala zakladajú
ca konferencia Regionálneho združenia Zborov pre
občianske záležitosti pre Bratislavu a okolie. Zú
častnila sa jej aj zástupkyňa MsÚ Stupava pani Mihalovičová, ktorá bola následne aj delegovaná na
Celoslovenskú konferenciu združenia ZPOZ Človek človeku do Banskej Bystrice, ktorá sa konala 25.11.
1995. Tým sa aktív pre občianske záležitosti pri
MsÚ Stupava stal riadnym členom Združenia ZPOZ. Za
registrovanie Aktívu pre občianske záležitosti pri
MsÚ v Stupave bolo v podstate jeho oficiálnym začle
nením do združenia, ktoré nielen zastrešuje tieto
zbory a aktívy, ale stará sa aj metodicky o ich rast,
vydáva periodiká a všestranne napomáha činnosti
ZPOZ a APOZ.
APOZ v Stupave úspešne fungoval už v minulosti. Má
dobré meno. 3eho členovia nechýbajú pri vítaní detí
do života, pri rôznych občianskych obradoch /sobáše,
pohreby, posedenia dôchodcov/. Činnosť APOZ bola v
posledných rokoch zaznávaná. Tohto roku sa ju snažia
oživiť. APOZ nie je politický subjekt, ale je to spo
lok ludí ochotných rozdávať okolo seba radosť a lásku.
Členstvo v APOZ jejčestné.
Klub dôchodcov - vedúca Marta Mindáková

Klub

dôchodcov
Činnosť Klubu dôchodcov napĺňajú dôchodcovia,
ktorých priemerný vek je 75 rokov. 40 dôchodcov
sa zúčastnilo zájazdu do Budmeríc. Tu sa zúčastnili
na plese. Spolu s primátormi Záhoria, teda aj s pri
mátorom Ing. A. Oarášom sa zabávala pri Veselej mu zike zo Stupavy, ktorá im na plese hrala. Na jarmok
do Levíc cestovalo 45 dôchodcov. Na týždennej rekre
ácii vo Vysokých Tatrách -Ždiari sa zúčastnilo 10
Ío dôchodcov. V Piešťanoch sa týždeň rekreovalo ďalších
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Banskú Štiavnicu - Antol. Medzi najkrajšie poduja
tia roka patri vianočné spoločné * posedenie. Pani
Hajzochovej blahoželali k jej 85 narodeninám. Čle
novia klubu besedovali s primárkou z psychiatrickej
liečebne v Pezinku na tému: "Stres v staršom veku".
Dôchodcovia si pochvalovali počas celého roku 1995
prístup MUDr. Erdélyiovej a MUDr. Erdélyiho k nim,
ako k pacientom. Radi sa zúčastňovali kultúrnych po
dujatí, výstav.
- Činnosť orgánov štátnej správy.

Štátna
správa

Obvodný úrad všeobecnej štátnej správy
pracoval ako v minulom roku. Od septembra 1995 na
funkciu zástupcu prednostu nastúpil Ing. Jozef Granec. V priebehu roka sa rozšíril výkon štátnej sprá
vy na úseku ochrany spotrebiteľa. Tento referát po zostáva z troch pracovníčok, ktoré vykonávajú zákon
o ochrane spotrebiteľa v praxi, čo znamená, že sle
dujú poctivosť predajcov v kvalite a kvantite /kon
trolné nákupy, sledovanie doby trvanlivosti výrobkov,
hygienu, otváraciu dobu/.
Obvodný úrad Malacky - pracovisko Stupava uvádza po
čet uchádzačov o sprostredkovanie zamestnania v Stu
pave bol 223 a mieru nezamestnanosti k 31. 1. 1996
5,71 %.
- Činnosť spoločenských organizácii.
" .....
V Stupave aktívnu činnosť vyvíjajú tieto spolo
čenské organizácie:
1. Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Stupava I. - predseda Oľga Filípková
2. Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Stupava II.- predseda Vilma Vigerová
3. Miestna organizácia Matice slovenskej pracuje
pod vedením RNDr. Františka Jurigu a tajomníčky
PhDr. Bohdany Suchej.

Spoloč.
organiz.
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preds. JUOr. Vojtech Mader.
5. ZO zdravotne postihnutých - predseda Peter Havran
6. ZO Slovenského poľovníckeho zväzu - predseda
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ladislav Rigler.
ZO včelárov - predseda Jozef Kubík.
ZO Slovenského rybárskeho zväzu - predseda
Peter Markovič, Pavel Kácl.
ZO Slovenského zväzu drobnochovatelov, predseda
Pavol Kubíček.
MO Spoločenstva žien sociálnej demokracie - pred
seda Daniela Kovačičová.
Združenie podnikateľov Slovenska - predseda
Viliam Maroš.
ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody
- predseda Ivan Kubovič.
Urbárská a pasienková spoločnosť Stupava
- predseda Jozef Kubovič.
Urbárska a pasienková spoločnosť Mást
- predseda Jozef Stankovský.
Verejný dobrovoľný požiarny zbor
- predseda Milan Peši.
Verejný dobrovoľný požiarny zbor sa stará o ochra
nu majetku a životov obyvateľov mesta Stupava.
Tohto roku oslávil 115. výročie svojho vzniku.
Oslavy výročia sa uskutočnili 9. septembra. Primá
tor mesta Ing. A. Daráš na MsÚ privítal hosti: ve
liteľov družstiev, zástupcov okresného výboru DPZ,
zástupcov fy Volkswagen Bratislava /družobná organi
zácia/ a i. Oslavy pokračovali súťažou družstiev
v Zámockom parku, kde naši získali II. miesto. Večer
v amfiteátri bola hasičská zábava. V minulých rokoch
bol záujem verejnosti na oslavách a ich činnosti
väčší.
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činnosti. Velký požiar bol 22. 4. v Borinke, kde
päť 18-ročných mládencov založilo požiar nepozor
ným opekaním na ohni. Tiež členovia sa zúčastňujú
slávnostných obradov v uniformách so zástavami
/Vzkriesenie, Božie telo. Hody/. Pozri kapitoly
z histórie.
16.

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
/obecná/ - predseda Ladislav Rác.

17.

MO Slovenského zväzu záhradkárov /Cevaservis/
- predseda Agneša Riglerová.
Stupava má dostatočne priaznivé podmienky.

Vinie,

v ktorých sa darí okrem zeleniny, kapusty i pes
tovaniu ušľachtilého viniča. Podlá písomných
záznamov zo 16. storočia - starých daňových priz
naní, kde sa počítala produkcia vina v merných
jednotkách tzv. "okovoch" /I okov = 54 1/ sú zacho
vané nasledovné údaje:
rok
1804
1615

Záhorská Bystrica Mást Stupava Oablonec Budmerice
1384
521
1936
363
1600
936
458
2378
236
1036

V neskorších dobách, v 17. a 18. storočí pestova
nie viniča pravokorenného ohrozovala hubovitá cho
roba - filoxeria, a zmenšovali sa pestovateľské plochy.
Zároveň sa začal pestovať vinič hybridný, tzv. samoroďák. Rozvoj pestovania viniča ušľachtilého /štepe
ného/ nastal v Stupave až v roku 1965 založením Štát
neho majetku /ŠM/, ktorý postupným vysádzaním viniča
na scelených plochách: Lintávy, Kremenica, Ozílečky,
a Dolná Hora na výmere okolo 130 ha a technológiu
opornej konštrukcie-drôtenky na strednom vedení,
išiel príkladom aj ostatným pestovateľom. ŠM pomohol
drobným pestovateľom , za odobraté vinice, vybudovať
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sa darí kultivarom Muller Thurgau, Veltlín zelený,
Iršay, Oliver i Rizling vlašský. Dosahované prie
merné úrody sa pohybujú okolo 80-90 q/ha. Niektorým
pestovateľom zostali náhradné, alebo vlastné vini
ce, ako v Novej Hore, Greftoch a Vrchnej Hore.Výme
ra viníc menších pestovateľov je asi 10 ha.
Vzhľadom na široké pestovateľské zázemie sa členovia
SZZ vzdelávali na odborných prednáškach s názornými
ukážkami, ktoré prednášali odborníci, praktici.
Učili sa rentabilne hospodáriť, poznať agrotechniku,
ochranu viniča a dorábať kvalitné vina. Svoje výs
ledky prezentovali na výstavách vín a to v roku 1983
na miestnej výstave,v Limbachu v r.1984 na okresnej
výstave, v Skalici na celozväzovej, v roku 1985 v
Trnave na oblastnej, 1989 v Malinové na okresnej,
v r. 1990 v Čejkoviciach na vtedy ešte celoštátnej
výstave. Na týchto výstavách dosiahli stupavskí
záhradkári v hodnotených vzorkách dobré výsledky,
ktorých dokladom sú vydané katalógy, uložené u L.Ráca
predsedu ZO a R. Apoštola.
V histórii prvú výstavu vín v Stupave organizovali
organizácie SZZ-Mo a Cevaservis pod vedením predsedu
komisie R. Apoštola, predsedu MO L, Ráca, predsed
níčky organizácie Cevaservis A. Riglerovej a tajomnič
ky PaedDr. 3. Polakovičovej. Výetava sa konala
17. 3. v KD. Hodnotili 149 vzoriek vina, ktoré prih
lásili vystavovatelia zo Stupavy. Výstava spojená
s ochutnávkou sa konala v Stupavskej krčme v nedeľu,
20. 3. 1994. Dobrá vec sa podarila a opakuje sa
každoročne.
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Svoju aktívnu činnosť ako v roku 1994 rozvíjajú
tie isté politické strany a hnutia.
- Činosť cirkví.

Činnosť
cirkvi.

Ako v roku 1994, tak i v roku 1995 sa naďalej
aktivizuje rimsko-katalícka cirkev. Miestnym fará
rom je vd p.Felix Mikula, ktorý nachádza naďalej
cestu k mládeži i ostatným občanov Stupavy. Vyučuje
náboženskú výchovu na ZŠ. Keďže by sám neobsiahol
cirkevnú činnosť vo farnosti Stupava /Mást, Borinka/,
vyučuje náboženskú výchovu Mária Markovičová, kate
chétka, ktorá má potrebné vzdelanie. Mária odchádza
na materskú dovolenku a od septembra náboženskú vý
chovu vyučuje bohoslovec Ladislav Sabay, zo Šaština.
Mladí starším pripravili akadémie vo farskom kostole:
5. 2. Don Bosco-misionár. 2. 4. bol veľkonočný koncert,
3. Haydn sláčikové kvarteto "Sedem posledných slov Spa
siteľa", "Alexander Kvarteťi-Bratislava. 3án Debnár
recitoval meditatívny text spisovateľa Antona Habovštiaka, ktorý bol tiež prítomný. Hlbokým zážitkom pô
sobila akadémia vo farskom kostole 19. 8. Farský kos
tol v Stupave, Máste aj v Borinke je pri svätých omšiach
hodne navštevovaný veriacimi. I naďalej ostávajú ver
nými tradíciám kresťanské vianočné sviatky. Troch kráľov,
veľkonočné sviatky, májové a októbrové ružencové pobož
nosti, prvé sväté prijímanie žiakov III.tried, Božie
Telo, hody.
Naše mesto Stupava už pred príchodom svätého otca
pápeža 3ána Pavla II. žilo veľkým očakávaním. Mládež,
dospelí sa zúčastňovali na stretnutí s him v Bratisla
ve, Sastíne, Nitre a i v Košiciach. Cestovali na stret
nutia autobusmi, osobnými autami. Návšteva Svätého Otca
sa stala duchovnou náplňou stupavských veriacich.
10. oktobra odcestovala autobusom skupina veriacich do
Čenstochovej /Poľsko/ na 4 dni. Na púti navštívili
Marianske miesta a rodisko Svätého otca.
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veckú fakultu 3án Kohútek po úspešnom zložení skú
šok v Trnavskej diecéze. Jeho brat Miloš je v II. roč.
a Martin Jurčo v III. ročníku. Ten študuje v Olomouci
- dominikán.
Chrámové zbory: dospelých a aj detský naďalej rozví
jajú svoju bohatú činnosť. Zúčastňujú sa koncertov, sú
ťaží a svojim spevom obohacujú atmosféru pri sv.omšiach.
V dňoch 6.-10.septembra 1995 pri príležitosti 700. vý
ročia mariánskej svätine sa uskutočnilo európske stret
nutie mládeže so Svätým Otcom v Lorete. Loreto, talian
ske mestečko s 10 000 obyvateľmi privítalo mladých pút
nikov z celej Európy, ba aj z iných kútov sveta. Celý
región Marchce žil týmto historickým stretnutím. V so
botu už od rána prichádzali pútnici zo všetkých strán
do údolia v blízkosti baziliky, kde bol prístrešok
v podobe pologule, vnútri s veľkoplošnou obrazovkou.
Tam sa odohrával program stretnutia mladých so Svätým
Otcom. Ďalšie veľkoplošné obrazovky boli rozmiestnené
po údolí, aby každý mohol sledovať program. Svätý Otec
v prejave k mladým dôrazne pripomenul,aby nezabudli zno
va objavovať korene kresťanskej cirkvi. Mladí Európy,
evanjelium je dobrou pôdou pre strom, ktorý chce rásť.
Zo Stupavy sa tohto stretnutia zúčastnili:Mihgličpvá, ,
Turanská, Lagová a učiteľka ZŠ A. Rajnerová.
Farskú radu vedie Viktor Lachkovič, Vinonraasxá 475/6.
3. PRIEMYSEL A SLUŽBY
"
Na území mesta Stupava podniká 342 podnikateľov.
Títo ponúkajú služby obyvateľom:

Priemysel
a služby

- Ahorner Slovakia s.r.o. - veľkosklad južného ovocia
a zeleniny - Železničná 1264.
- Ajpo s.r.o. - Ing. Ján Podmajerský - prevádzkovanie
cestovnej kancelárie, poradenstvo, obchodná a reklam
ná činnosť; sprostredkovanie, výroba. Servis a leasing
strojov, zariadení a výrobkov v oblasti poľnohospo dárstva, potravinárstva, strojárstva, elektroniky, sta
vebníctva, dopravy, drevovýroby a kovovýroby, Marcheggská 88.
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servis a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej
techniky a elektroniky, obchodná činnosť v uvede
nej oblasti.
** Artep s.r.o. - Hlavná 30
vydávanie náhradných nosičov záznamov zvuku a ich
rozmnožovanie, rozmnožovanie náhradných nosičov
záznamov obrazu, magnetického záznamu pre počítače,
výroba, požičiavanie, distribúcia videoprogramov a
filmov, iné kultúrné a reklamné činnosti, kúpa, pre
daj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu volnej živ
nosti, realitná činnosť, nákup a predaj nehnuteľnosti.
- AS-Andy-Sedláček A, - F. Kôstku 24
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a obra
zových záznamov, predaj a požičiavanie náhradných
zvukových a obrazových záznamov, kúpa tovaru v rozsa
hu volnej činnosti za účelom jeho ďalšieho predaja
/maloobchod/.
- Asmiv - Vlkovič Ivan - Mariánska 28
autoservisné služby motoristom, sprostredkovanie ob
chodu a služieb, predaj mazív a olejov, predaj auto
kozmetiky.
- Atip - Pavol Smeja - Budovateľská 11
drevovýroba*-areál

Cevaservisu.

- Audio-video projekt - Rudolf Mislovič, Hlavná 22
požičovňa videokaziet a videotechniky, predaj čistých
a náhradných videokaziet.
- AV-AD železiarstvo - Ordáková Alena, Hlavná 37
predaj železiarského tovaru, oprava bicyklov a ši
jacích strojov.
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výroba pleteného ošatenia a textilného tovaru,
maloobchodný predaj vlastných a nakupovaných
výrobkov.
Viliam Belačič - Hlavná 72
nákladná autodoprava, práce autožeriavom.
Ferdinand Belanský - Dlhá 61
opravy elektrických motorov a elektrických spotrebičov.
BF pila s.r.o. Ing.Jozef Blažek, Ľuboš Firgánek - areál
Cevaservisu - spracovanie guľatiny, obchodná činnosť
s drevom a výrobkami, poskytovanie služieb občanom
v oblasti spracovania dreva, sušenie reziva.
Color-foto - Ivan Paleček, Záhumenská 100
fotografická činnosť

a obchodná s tým súvisiaca.
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stravovacie služby a pohostinská činnosť v ubytovacom
zariadení, študijné stredisko, výučba cudzích jazykov.
Famix-Likér s.r.o. - Peter Fabšič - Pri majeri 18
výroba trestí v ovocnom liehovare, výroba ovocných
a hroznových vín, výroba liehovín, nealko nápojov.
Kvartel - Anton Polák, Hlavná 33
prevádzkovanie cukrárne, pohostinská činnosť /bez uby
tovania/, výroba cukrárenských a lahôdkárskych výrob kov, prevádzkovanie bufetu.
Marolum - Zlatica Hasonová - Nám. Svätej Trojice 3
obchodná činnosť - rozličný tovar - drogéria.
Ján Morávek - Hlavná 76
predaj a servis pračiek.
Marian Morávek - Lesná 2
preprava osôb autobusom Neoplán Oaza.

3ozef Nemec - Rímska 23
montáž a servis telekomunikačných zariadení a práce
s týá súvisiace.
Pleva 3án - Hlavná 52
osobná taxislužba.
Rác - ovocie, zelenina, potraviny - Rudolf Rác, Hlavná 40
maloobchod s potravinami, pochutinami, ovocím a zeleni
nou , kozmetickými výrobkami a spotrebným tovarom.
R.B.K. s.r.o. - Rác, Brunovký, Kubík - Hlavná 39
reštauračné služby-espresso, obchod s obuvou, textilom,
galantériou, hračkami, kozmetikou, nábytkom, športovými
potrebami a papiernictvom.
3aroslav Slezák - Kalvárská 4
obchodná činnosť - autosúčiastky, hutný materiál, predaj
motocyklov, dvojstopových motorových vozidiel, taxi
služba.
Adalbert Slezák - Hlavná 997
autoklampiarske a zámočnícke práce.
MsKS v Stupave vydalo aj tohto roku Katalóg obchodu
a služieb Stupava a okolie - zdarma.
Výstava priemyselného charakteru sa v Stupave nekonala,
ale ABZ servis agro-tech. salón na Hlavnej ul. 10 - Ing.
Štefan Beleš má veľkoobchod a maloobchod s poľnohospo
dárskymi strojmi a príslušenstvo. ABZ servis má vo
dvore veľké priestranstvo a je tam stála prehliadka
poľnohospodárskych strojov, ktorú veľmi často - denne
navštevujú dospeli a aj mládež zo škôl.
V Stupave pokračuje v rozširovaní sa dobrá sieť obchodov,
prevádzok a služieb. Kolísavosť cien nie je veľká.
Nezamestnanosť je 5,71 %.

POĽNOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO Polnohosp.
'*
vodné a lesné
- Štátny majetok Stupava š.p.
hospodárstvo,
okrem živočíšnej, rastlinnej výroby podniká:
nakladanie s nebezpečným odpadom a služby pre
iné organizácie a obyvatelstvo - Malacká /areál
ŠM-technických služieb/.
- Ovocinársky štátny majetok š.p. Stupava, Želez
ničná 49
poľnohospodárska výroba - rastlinná, pestovanie
a výroba ovocia, hrozna, zeleniny, okraných rast
lín, kvetín a zeleninových semien tradičnými me tódami a metódou in vitro, skladovanie, pozberová
úprava a spracovanie ovocia, hrozna a zeleniny,
obchodná činnosť.
- Agroservis - Ľubomír Gašpárek, Hviezdoslavova 74.
občania Stupavy tu nakupujú: semená, hmojivá,
okrasné dreviny, črepníky, vianočné stromčeky,
predaj a sklad poľnohospodárskych chemických prí
pravkov.
Agroservis - Monika Gašpáreková, Hviezdoslavova 72
nákup a predaj poľnohospodárskych potrieb, náradia,
nákup a predaj rýb, nákup a predaj balených hnojív
a semien.
" Rybochov š.p. Park č.5
plemenitba, chov, výroba a spracovanie rýb, obchod
ná činnosť vrátane zahranično-obchodnej a malopredajnej, sprostredkovateľská činnosť a poradenstvo
v odbore podnikania, vý^kumnoinžinierska činnosť,
obhospodarovanie rybárskych revírov, poľnohospodárska
a dopravná činnosť.
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sprostredkúvajú obchod poľnohospodárskych produktov,
rýb, hydiny, maloobchod s poľnohospodárskymi produktami - ryby, hydina, tiež maloobchod s ovocim a ze leninou.
- FIMEX - Ladislav Toth, Železničná 5
veľkoobchod - ovocie, zelenina, maloobchod - ovocie,
zelenina, hygienicky balené potraviny.
- Stupavské rybárstvo s.r.o. - Ing. Miroslav Nečas, Park 2
využívanie rybníkov, špeciálnych rybochovných zaria
dení, iných vodných plôch k produkcii plôdika, násadových nádrží, tržných a generačných rýb, zarybňovanie údolných nádrží násadovými rybami, hospodárska
ťažba rýb v uvedených nádržiach, spracovanie sladko
vodných rýb, obchodná činnosť.
Spomínaní podnikatelia vychádzajú obyvateľom mesta
Stupava v ústrety.
Vodné zdroje spravujú v Stupave Vodárna a kanalizá
cie /VAK/ Bratislava-.
Výstavba ČOV - viď. str. 13.
Starostlivosť o lesnú zver prevádzajú členovia ZO
Slovenského poľovníckeho zväzu, predseda Ladislav
Rigler.Ako každoročne žiaci ZŠ nazbierali pre lesnú
zver gaštany a žalude.
- Podujatia uskutočnené organizáciami:
Andrea Viceniková z nadácie DAPHNE /pre aplikovaný
enviromentálny výskum/ a Martina Kurthyová zo skupiny
Rybárik /pre enviromentálnu výchovu ochrany živočíchov
a ich životného prostredia/ besedovali so žiakmi ZŠ
v Stupave na tému: Nivou Moravy. Stretnutie sa usku
točnilo v rámci cyklu prednášok, ktorý realizovali
vo všetkých obciach Záhoria, ležiacich v blízkosti
rieky Moravy. Oboznamovali žiakov s rastlinami, živo
číchmi, ktoré žijú v nive rieky Moravy. Prednášky
mali zostavené ako sprevádzanie po biotopoch nivy

- 28 Moravy, kde jednotlivé druhy žijú. Na videozázna
moch' a slovom dokladali aká je zaujímavá rieka
Morava, pestrá paleta lúk, ktoré sú zaplavované,
lužmé lesy, mŕtve ramená, piesková duna. V rámci
realizácie programu Phare sa snažia vzácne lúky
využívať pre ludí.
5. DOPRAVA A SPOJE
. n - T i - n -

Doprava
g SpOje,

Pošta:
- Dňa 15. 12. 1995 za prítomnosti Ing. P. Válenta, Pošta
riaditeľa Slovenských telekomunikácii š.p., Ing.
Šimlaštíka, riaditeľa OZ Riaditeľstva telekomuni
kácií, Ing. V. Obického, riaditeľa ZsRP a primá tora mesta Stupava Ing. A. Daráša prestrihnutím
pásky bola POŠTA otvorená a odovzdaná stupavskej
verejnosti. Primátor spomenul, že prvé rokovanie
0 novej budove viedol ešte v r. 1990 s terajším
riaditeľom sekcie výstavby OZ Bratislava p. Ing.
V. Ondrovičom, u ktorého našiel podperu a záujem.
Moderne riešená budova, postavená vďaka investoro
vi Slovenským telekomunikáciám v náklade 40 mili
ónov SK podľa projektov Ing.árch. Žilinčiara a
P. Janova je na Hlavnej ulici. Slovenská pošta
je umiestnená na prízemí novej budovy telekomuni
kácií.
Ma Pošte pracuje 15 zamestnancov: vedúca pošty.
2 pracovníčky peňažnej priehradky, 2 pracovníčky
združenej, 2-listovej, 7 poštových doručovateliek,
1 upratovačka. Pošta má 56 priečinkov - na odnášku
poštových zásielok.
Zmeny vo vnútroštátnej telefónnej službe.

Ceny za

Na základe Výmeru Ministerstva financií SR 5/95 - telefón
ceny za telefón - sa s účinnosťou od 1.7.1995
menia .
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Stará
cena

nová
cena

Zriadenie hlavnej účastn.tel.stanice
fyzická osoba pre osobnú potrebu
2+100,- 4.240,právnická osoba a podnikáte!
5.250,- 6.360,Cena za tarifný impulz z účast.
telefónnej stanice

1.58

1.80

V meste Stupava sa vážne dopravné nehody neudiali.
Počet automobilov na našich cestách narastá každým
dňom. Cestná premávka po Hlavnej ul. a Hviezdosla
vovej ul. je velmi zhustená. Cena cestovných líst
kov stúpla. Občania si musia kupovať drahšie líst
ky preto, lebo Slovenská automobilová doprava sa
riadi Tarifou národných podnikov ČSAD ešte od 1.1.
1988. Ministerstvo dopravy už minulý rok od občanov
požadovalo pripomienkovanie tarify, ktorú pripravu
jú novelizovať. Pripomienkovanie v závodoch prebeh
lo, ale zatiaľ sa nič nedeje.
ZDRAVOTNÍCTVO/ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ŽIVOT
OBYVATEĽSTVA
- Mimoriadne zasadnutie MsZ v Stupave dňa 29.12.1994
schválilo prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku
Zdravotného strediska v Stupave do majetku mesta
Stupava. Hodnota majetku:
nehnuteľný
1,445.243,- Sk
hnuteľný
61.398,- Sk.
Dňa 27. 4. 1995 MsR na základe pripomienok poslan
cov doporučila stanoviť ekonomický prenájom jedno
tlivých zariadení strediska na dobu 1 roka s pokry
tím nákladov na prevádzku celého Zdravotného stre
diska Stupava /s prepocítabím na 1 m /s výpovednou
lehotou 3 mesiace.

Doprava

Zdravot
níctvo.
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Nadácia
Zakladajúcu listinu a Štatút Nadácie "Pre
zdravie". Nadácia vznikla z iniciatívy a na pod
net Ing. 3. Ukropca. Nadácia je právnickou oso ;cbou a zriaďuje sa za účelom zabezpečovania a skva
litňovania zdravotných a sociálnych služieb v mes
te Stupava. Finančné zdroje bude získavať z prís pevkov zriaďovateľa /mesto Stupava/, z darov fyzic
kých a právnických osôb, z príjmov plynúcich z hos
podárenia s majetkom nadácie. Najvyšším orgánom Na
dácie je správna rada, ktorej členmi sú: Ing. A.
Daráš, Ing. 3. Ukropec, MUDr. Erdélyiová, pán F.
Sobolík, 3U0r. F. Fusek. Kontrolným orgánom Nadácie
je dozorná rada, ktorej členmi sú: MUDr. 3. Koreň,
Ing. R. Kalivoda, Ing. 3. Beleš, Ing. Ľ. Žiak.
Činnosť lekárov sa nezmenila.
- Lekáreň FORTUNA - RNDr. Vladimír Foltýnek
Zdravotnícka 737 - poskytuje liečebno-preventivnu
starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení
v odbore lekárenstvo.

Lekáreň

- V Stupave možno využívať služby Kozmetického salónu
/Marošová Darina,Hlavná 40/ a manikúry - pedikúry
/Matilda Armaiová, Zdravotnícka 2/.
- Pharmacopoea - MvDr. Drahoslava Klasová, Cementá- Pharmacorenská 11 - distribúcia veterinárnych liečiv, bio- poea
preparátov, veterinárnych nástrojov, zdravotníckeho
materiálu, značkových krmív pre psov a mačky od slo
venských a zahraničných farmaceutických firiem,
a zahraničných producentov pre veterinárnych leká
rov, lekárne a chovateľov. Ponúka vitamíny, mine
rálne prípravky, voľne predajné produkty za veľko
obchodné ceny.
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- Domov dôchodcov - riaditeľka Ing. Viera Nagyová
Stupavský domov dôchodcov mal k 31. 12. 1995

Domov
dôchodcov

251 obyvateľov, z toho 32 Stupavčanov. V priebehu
roka bola prijatých do ústavu 91 nových obyvateľov
a 87 obyvateľov zomrelo.
Najstaršia obyvateľka domova p. Obselková, ktorá
tu žije už 25 rokov a v tomto roku v septembri do
žila 101 rokov.
I keď väčšina obyvateľov má problémy so zdravím,
pracovnici domova sa im snažia spríjemniť a spes
triť život v domove. Mobilní obyvatelia boli v tomto
roku na trojdňovom výlete na Myjave. Pre tých menej
mobilných objednali autobus a usporiadali im jedno
dňový výlet na Košariská, kde si opekali špekáčky
a slaninu.
Chlapci z Ústavu sociálnej starostlivosti vo Svätom
3ure pripravili program, s ktorým navštívili domov
dôchodcov v Stupave. Programom a blahoželaním ku Dňu
matiek prispeli babičkám deti zo stupavskej ZŠ. Vys
túpili tu aj deti z MŠ v Borinke a zo ZUŠ v Stupave.
Stupavská Veselá muzika zahrala obyvateľom do tanca
i na počúvanie na zábave, usporiadanej pred Vianocami.
K dobrej nálade prispeli i Maja Velšicová a Michal
Slivka vo svojom programe.
Vo vianočnom období si na svojich obyvateľov spomenuli
viaceré mestské a obecné úrady. Ani Stupavčania neza
budli na svojich. V tomto roku však svoje darčeky
nemohli odovzdať osobne pre karanténu, z dôvodu chríp
kovej epidémie.
- Stretnutie s jubilantami.
Jubilanti
Každoročne na pôde MsÚ Stupava stretávajú sa jubi
lanti dožívajúci sa okrúhlych životných výročí. Tohto
roku sa 18. októbra zasadacia sála MsÚ zaplnila do
posledného miesta jubilantami. Pani Blažeková z MsÚ
pripravila s prednostom MsÚ Ing. 3. Záreckým bohatý
program, v ktorom vystúpili deti MŠ a ZUŠ. 3ubilanti
dostali kvety a malý darček.
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- Činnosť Miestneho spolku Slovenského červeného
kríža je aktívna* Oba spolky I. a II. vyvíjajú
tvorivú činnosť a získavajú bezplatných darcov

SČK

krvi.
- V tomto roku, v decembri sa velmi rozšírili chríp
kové ochorenia u deti predškolského a školského
veku. Tiež chrípkou ochoreli dôchodcovia vo väč
šom počte. Z toho dôvodu Ministerstvo školstva
vyhlásilo pre MŠ, ZŠ a SŠ chrípkové prázdniny
od 3. 1. 1996. Žiaci nastúpili do škôl 8. 1. 1996.

Chrípka

Drogy
- V meste Stupava sa šíri zdravotnícka výchova
"Drogy nie!". Cestou Stupavana /PhDr. Ján Tej/
sa mládež a dospeli zoznamujú s tým, ako drogy
ohrozujú zdravie a život, a čo treba robiť, keď
človek zistí ohrozenie drogou. Na ZŠ učitelia bese
dujú so žiakmi na túto tému, na triednych schôdzach
ZRPŠ dávali rodičom letáky, poučenie o ohrození de
ti drogami. Je to stála a velmi aktuálna úloha zdra
votníkov, pedagógov a hlavne rodičov. Občania boli
oboznámení s tým, že môžu využívať: Centrum pre lieč
bu drogových závislostí v Bratislave, Hraničná 2, čís.
tel. 238 300 a štátny zdravotný ústav Bratislava-vidiek,
Grosslingova 61, 811 09 zriadil od 2. 11. 1995 tele
fonickú linku AIDS, každú stredu od 14-16.oo h , č.t.
323234.
- Zamestnanosť obyvateľstva sa nemení: občania obchádzajú
za prácou do Bratislavy a okolia, a mnohí našli pracov
né príležitosti v Stupave. Pracujú v štátnej službe,
v závodoch, v obchodnej sieti a aj u súkromníkov.
Sú aj takí, ktorí pracujú v zahraničí.
- Pokles a rast obyvateľstva:
Údaje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 vykazujú tento
pohyb obyvateľstva:

Pokles
a rast
obyvateľ.
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Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

obyvateľov k 31. 12. 1994
prihlásených k trvalému pobytu
narodených detí
odhlásených z trvalého pobytu
zomrelých občanov
obyvateľov k 31. 12. 1995

8.194
170
75
158
144
8.137

Byty
- Bytová situácia:
Za rok 1995 bolo skolaudovaných 8 rodinných domov,
0 bytoviek. Začalo sa stavať 11 domov, rozostavaných
ostáva 39. K 31. 12. 1995 celkový počet bytov je
2.591.
Pre stavbu novostavieb obyvatelia Stupavy-Mástu vyu
žívajú katalogizáciu projektov /SIKSRD Bratislava/.
V magazíne o vede a technike Qvark č. 2 boli uverejne
né fotografie z časti Mást:
1. Novostavba samostatne stojaceho rodinného domu, kto
rá rešpektuje charakter pôvodnej zástavby orientova
nej odkvapom do ulice.
2. Pôvodné domy staršej zástavby orientované štítom do
ulice si vyžiadali prispôsobenie novostavy.
3. Ukážky veľmi pekných novostavieb, citlivo vstavaných
do prieluk v jestvujúcich domoradiach staršej rado
vej zástavby /Ing. arch. Ivan Spiška, CSc./
- Slovenská sporiteľňa - filiálka Stupava..
Slovenská
Nová budova Slovenskej sporiteľne a.s. MsP Pezinok,
sporiteľfiliaálka Stupava, bola slávnostne otvorená 17.3.
ňa
1995. Z oficiálnych hostí boli prítomní: prezident
Slovenskej sporiteľne a.s. Ing. Tänczer, generálni
riaditelia jednotlivých divízií, riaditeľka MsP Pe
zinok Ing. M. Šebová a námestníčka riaditeľky M. Czikhardtová. Medzi pozvanými bol aj PhDr. M. Raýman,
majiteľ bývalých sporiteľničných priestorov. Pásku
prestrihol primátor Stupavy Ing. A. Oar^S. V prího
vore povedal, že mesto Stupava si zaslúžilo, aby tu
bola sporiteľňa pekná, nová. Po inštalovaní počítačovej
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V Slovenskej sporiteľni a.s. Ms.P Pezinok, filiálka
Stupava vo funkcii vedúcej pracuje Terézia Tomkovičová, 7 pracovníčok a 1 domovník. Budovu postavila
firma Remosa z Bratislavy.
- Úmrtia významných obyvateľov mesta:
Úmrtie
1. novembra zomrel MUDr. Deák. Dopoludnia bol ešte
v kostole a po obede mu vyhasol život. S jeho osobou
sa rozlúčili vo farskom kostole domáci, priatelia,
spolupracovníci - lekári Detskej nemocnice v Bratisla
ve na Duklianskej ul. Poďakovali mu predstavitelia
mesta a vďační rodičia deti, ktorým rád a ochotne po
máhal.
- Medzi významné osobnosti nášho mesta patri:

Významné
osobnosti

Profesor Dr. 3án H o r e c k ý , DrSc.
sa narodil 8. januára 1920 v Stupave. Gymnázium aj
Dr.3án
univerzitu absolvoval v Bratislave. Štúdium slavis
Horecký
tiky a klasickej filológie skončil doktorátom filo
zofie v r.1944. Vedeckú hodnosť kandidáta vied zís
kal v roku 1956 obhajobou dizertácie Základy sloven
skej terminológie a vedeckú hodnosť doktora filologic
kých vied v roku 1964 obhajobou dizertácie Slovotvorná
sústava slovenčiny. Vedecko-pedagogickú hodnosť riad
neho profesora všeobecnej jazykovedy má od roku 1968.
Hneď po absolvovaní univerzitného štúdia nastúpil 3.
Horecký do výskumného ústavu : od 1. júna 1943 je ve
deckým pracovníkom akademického jazykovedného pracoviska.
Patril medzi najstarších pracovníkov 3azykového ústavu
Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Ako vedecký
pracovník bol zástupcom riaditela a súčasne vedúcim
oddelenia spisovného jazyka, ktoré má v programe aj
teóriu a metodológiu jazykovedy. Popritom mal čiast
kový úväzok profesora na Filozofickej fakulte Uni
verzity Pavla 3ozefa Šafárika v Prešove. Osobitne treba
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rantov pre potreby akademických pracovísk a tiež
vysokých škôl. Vychoval viacerých adeptov jazykovedy,
ktorí úspešne pracujú v slavistike, v slovakistike
aj vo všeobecnej jazykovede. Bohatá činnosť a široký
záujem prof. Horeckého sa priaznivo realizovala aj
vo vedení Jazykovedného časopisu, ktorého hlavným re
daktorom bol od roku 1967, ako aj v rozličných kolektív
nych podujatiach najmä vedeckých kolégií SAV a ČSAV, kto
rých je členom a bol aj funkcionárom od začiatku ich
existencie.
Ján Horecký sa uplatňoval v rozvíjaní jazykovedy ako
silná osobnosť, preto sa v ostatných rokoch dostal na
čelo československej jazykovedy aj ako reprezentant
v medzinárodných spoločnostiach, napr. Medzinárodný
komitét slavistov, Stály medzinárodný výbor lingvistov
/CIPL/. Popri vedeckej práci a pedagogickej činnosti
treba osobitne spomenúť aj verejnú činnosť prof. J.
Horeckého , a to jednak ako poradcu rozličných organi
zácií v otázkach odbornej terminológie a odborného
štýlu, jednak ako kultúrneho a verejného činitela
v Stupave. A tým sa prejavuje jeho záujem o národnú
kultúru a o zdravý rozvoj našej spoločnosti.
Ján Horecký sa pôvodne venoval klasickej filológii - jeho prvá knižná publikácia Fonológia latinčiny /1949/. K tejto problematike sa vrátil v štúdii Das
phonologische Systemien klassischen Latein /1973/.
Skúsenosti klasického filológa využil aj v slovakistike
najmä pri výskume lexiky a sématiky, ako to ukazujú
rozličné kolektívne diela, na ktorých sa zúčastňoval
ako spoluautor, alebo redaktor. Ide tu nielen o slovní
ky a súpisy termínov, ale aj o kodifikačné práce šir
šieho rázu, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a pod.
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lémy. 3eho bádateľská tvorba v šesťdesiatych rokoch sa
prejavuje v používaní matematických metód aj vo výskume
slovenčiny. Istým súhrnom vlastných výskumov, ako aj
závažnejších námetov zo základnej zahraničnej tvorby,
je skriptum Úvod do matematickej jazykovedy /1969/.
Možno ho pokladať za vedúceho priekopníka matematickej
jazykovedy na Slovensku, lebo vedel nájsť primerané
miesto pre matematické metódy aj v modernej, filozoficky
vyhranenej vede o jazyku a o jeho fungovaní v súčasnej
spoločnosti./3eho úvaha o matematických metódach v ja
zykovede - 1974/.
Už k tradičným disciplínam modernej jazykovedy patrí
fonológia. V nej sa usiloval o nové cesty, čo sa pre
javilo aj v kladení základov tzv. generatívnej fonológie /1975/. 3e*°rozvoj slovenskej jazykovedy má značný
význam konfrontačná metóda pri výskume príbuzných aj
nepríbuzných jazykov. Hodnotné sú jeho interesantné
pozorovania pri hodnotení niektorých gramatických ja
vov v maďarčine a slovenčine /1977/, ako aj pri hodno
tení lexikálnych a sématických javov v ruštine a slo venčine /1974/.
3e autorom vysokoškolskej učebnice Základy jazykovedy
/1978/. Tu zúžitkoval dôvernú znalosť modernej litera
túry, ktorú ináč komentoval v bohatom rade recenzii,
referátov i polemík uverejnených najmä v Jazykovednom
časopise Slavica Slovaca a Slovenská reč.
Roku 1968 dostal právom hodnosť riadiaceho profesora
všeobecnej jazykovedy. Stal sa hlavným redaktorom teore
tického orgánu slovenskej jazykovedy - Jazykovedného ča
sopisu a tiež redaktorom viacerých zväzkov zborníka
Recveil lingvistique de Bratislava. 3eho knižky a člán
ky o slovenčine* sú svedectvom usilovnej a sústredenej
práce.
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schopná. Súpis jeho prác za roky 1970-79 uvádza Ladis
lav Dvonč v knihe: Jazykovedné štúdie XV.
- Veda Vydavateľstvo SAV Bratislava 1980.
Z tejto publikácie som čerpala materiál, ktorý v nej
písal univ.prof. PhDr. Jozef Ružička,DrSc.
7. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
0 rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít v meste

Kultúr.
spoloč.
život.

Stupava sa stará MsKS - riaditeľ Pavel Slezák.
MsKS spravuje kultúrny dom, mestskú knižnicu,
amfiteáter, kino, videopožičovňu Blue cat v KD.
Ms kniž.

Mestská knižnica
V Mestskej knižnici prebiahala v mesiacoch január
a február 1995 inventarizácia knižničného fondu
podľa smernice MK SR osv. 2783/73. Pri revízii bola
zistená strata 201 zv. kníh, čo činí 0,04 % z povo
leného počtu 0,5 % z výpožičiek od predchádzajúcej
revízie knižničného fondu po začatie poslednej revízie
Predchádzajúca revízia knižničného fondu sa konala
v roku 1985. Počas revízie knižného fondu bol fond
knižnice vyčistený od všetkých zastaralých, opotre
bovaných a multiplicitných kníh v počte 2.840 zväzkov.
Čistý knižničný fond k 31.
Prírastok kníh v roku 1995
Počet zväzkov na obyvateľa
Počet zväzkov na čitateľa
Čitatelia:

12. 1995 je 21.830 zväzkov.
je 468 zväzkov.
je 2,67.
je 23,91.

celkom
z toho deti do 14 rokov
mládež do 19 rokov
dospelí
% čitateľov z počtu obyvateľov je 11,2.

913
451
194
268

- 38 Všetkých výpožičiek spolu bolo 26.928+
Počet výpožičiek na čitateľa je 29,5
Počet výpožičiek na obyvateľa je 3,3.
členské: dospeli, študenti a žiaci 8. roč. ZŠ
deti do 14 rokov a dôchodcovia

= 20,- Sk
= 10,- Sk

Kultúrne aktivity:
pre dospelých - Stretnutie dychových hudieb Bratislavavidiek na nádvorí knižnice, potom sprie
vod do amfiteátra.
pre deti: 4x exkurzie do knižnice spojené s rozprávkami
21x rozprávkové dopoludnia pre deti MŠ a 1.
ročníka ZŠ
14 x spoločná výmena kníh detí školského klu
bu spojená s rozprávkami
4x slávnostný zápis prvákov do knižnice
32x rozprávky cez letné prázdniny
3x literárne pásmo k 180.výročiu nar. L.
Štúra /nacvičené literárnym krúžkom šies
takov a predvedené všetkým siedmakom na
hodine literárnej výchovy v knižnici/
lx stretnutie detí v Mikulášom na nádvorí
knižnice pri vianočnom stromčeku
lx pásmo Vianočných kolied predviedli deti
MŠ II.
3x beseda o knihe M. Ôuričkovej: Danka a
Janka
kvízy:
2x z knihy Bola raz jedna trieda od K.
Bendovej
4x z knihy Trojruža od P. Dobšinského
lx o dinosauroch
4x z čítanky pre II. ročník
6x k Mesiacu knihy
lx k Mesiacu lesov

- 39 Všetkých podujatí bolo spolu 102, účastníkov 2 280.
V priestoroch knižnice bolo urobených počas roka
42 výstaviek kníh s 1083 exponátmi a 57 násteniek.
Knižnicu navštívilo počas roka 5 589 čitateľov.
V priebehu roka bolo do knižnice kúpených 468 kníh
v hodnote 47.207,80 Sk.
Príjmy z činnosti knižnice spolu....... 18.174,- Sk
z toho zápisné ........................ 13.430,pokuty od čitateľov ................... 1.447,za požičiavanie časopisov a predĺženie
výpožičky ............................. 3.297,Výstavná sieň KD MsKS StupaVa bola aj tohto roku
Výstavy
bohatá svojim obsahom. V mesiaci máj sa uskutočnili
dve výstavy, na ktorých sa našim obyvateľom predsta
vili pezinskí výtvarníci a keramikári. Vystavovali
Dana Roláková a 3irí Vyhnálek. D. Poláková vystavo
vala keramiku a šperky, 3. Vyhnálka reprezentovali
moderné artefakty, ktoré sú vhodným bytovým doplnkom.
Do 16. 6 vystavoval svoju tvorbu od roku 1988 po
dnešok tridsiatnik Miro Kinder. Predstavil svoje ole
jomaľby.
Známa bola II. výstava vín a MO MS pripravila tradič
nú výstavu Betlehemov a výšiviek.

.

Ms KS zachytáva na kameru a fotografie dôležité
udalosti zo života v meste Stupava. Získava tak do
kumenty pre budúce generácie. Z týchto dokumentov
a fotografií bola 13.1 výstava v KD: Stupava v do
kumentoch a pre občanov v týždni od 20. 1. bolo v KD
premietanie videozáznamov o Stupave. Tieto videozáz
namy používajú aj žiaci ZŠ na vyučovaní, tiež si ich
požičiavajú do rodín na oživenie zážitkov z podujatí.
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ta a september 1995 výstavu fotografii Petra Bren kusa na tému: "Svätý Otec na Slovensku". Slávnostná
vernisáž sa uskutočnila v nedelu 20.augusta za hoj
nej účasti záujemcov. Toto nevšedné kultúrne poduja
tie uviedol riaditel MsKS P. Slezák a primátor Stu pavy Ing. A. Daráš. Otvárači prejav predniesol p.
Anton Hlinka SDB. Spomenul v ňom viaceré úsmevné i
vážne zážitky so svojich kontaktov so Svätým Otcom,
čo navodilo primeranú atmosféru vo vzťahu k prehliad
ke expozície. Vystavované fotografie zahŕňali pomerne
široký vejár žánrov, prístupov a vynachádzavosti v
záberoch. Exponáty - farebné fotografie veľkorozmer
ných formátov v dôkladnej adjustácii a paspartáži - dokumentovali najrôznejšie situácie v súvislosti
so vzácnou návštevou. Autor fotografií mal privilé
gium pôsobiť s objektívom svojho aparátu v bezprostred
nej blízkosti. Zachytil oficiálne stretnutia, prítom
ných štátnikov, ako aj tisíce prostých účastníkov.
Zábery z Bratislavy, Šaština, Nitry, Košíc, Prešova,
Levoče boli neraz už na hranici reportážneho dokumentu
a samoúčelnej hry s vážnym motívom. Väčšina fotogra
fických dokumentov zblízka dáva nahliadnuť návštevní
kovi do dôvernejších detailov vo výraze tváre Svätého
Otca. Počas výstavy v MsKD bolo vidieť živý záujem detí,
mládeže i dospelých o návštevu Svätého Otca, ktorá sa
stávala jej duchovnou náplňou.
Arttep a.s. na Hlavnej ul. pripravilo 1.-21.12. výstavu
obrazov, keramiky, umeleckých predmetov z dreva a kovu.
MsKS pripravilo 15 koncertov: Slávnostný koncert ZUŠ,
Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia konca
2.svetovej vojny. Veľkonočný koncert bol vo farskom
kostole: 3. Haydn-sláčikové kvarteto. "Sedem posledných
slov Spasiteľa"."Alexander kvartet"- Bratislava.

- 41 Meditatívny text Antona Habov^iaka recitoval 3án
Debnár. Vo farskom kostole sa 5. 7. uskutočnil
Slávnostný koncert k sviatku sv.Konštantína a Metóda
"Musa ludens". V Zámockom parku koncertoval Brass band
Melódia, ktorý pochádza z Lausane pri Ženevskom jazere.
Patrí medzi najkvalitnejšie súbory dychovej hudby vo
Švajčiarsku. 3e zložený výlučne z dychových plechových
a bicích nástrojov. Oirigentom je pán Guy Michel, profe
sor na Konzervatóriu vo Fiburgu vo Švajčiarsku. Veselá
muzika už tradične koncertuje pre starších obyvateľov
zdarma, na Vianočnom koncerte a v Domove dôchodcov.
14. 5. Slávnostný program ku Dňu matiek pripravili žiaci
stupavských škôl. 21. 5. boli Zámocké slávnosti v Zámoc
kom parku. V programe vystúpila skupina bojových umení,
Alexander kvartet, Vienok-detský folklórny súbor, duo
Tabulatúra.
Prehliadkou dychových hudieb otvorili Kultúrne leto
a novovybudovaný Amfiteáter Borník. V programe vystúpilo 190
účinkujúcich, ktorí vytvorili výbornú atmosféru.
MsKS organizovalo čitateľskú súťaž pre deti do 15 rokov.
Na besedu s mládežou a učiteľmi do ZŠ prišiel spisovateľ
Anton Habov§tiak.
Medzi zvyky a obyčaje, ktoré v meste medzi obyvateľmi
Hody.
sa tvorivo rozvýjajú patria HODY. Výročie posviacky chrá
mov v Stupave a v Máste má duchovný program: slávnostné
sv. omše v Máste, vo farskom kostole, Adorácia, mládež
nícke Teizé-stretnutie s duchovným programom vo farskom
kostole.
Kultúrny program tvorili: diskotéka FUN rádia v amfite
átri, koncert Veselej muziky, koncert dychového orches
tra Melódia zo švajčiarska v Zámockom parku. Pri MsKSKD koncertovali Cajla-né. Zabával nás Senzus. Na hodky
pre deti od 10 hod. do večera bola nafukovacia trampo-
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deti. Na záver, po detskej diskotéke bol hodový fut
balový zápas Internacionálov Stupava-Zohor.
V januári a vo februári sa konajú tradičné plesy
MsÚ Stupava, MO MS.
Tradične každý rok otvára výstavu Milan Spál. Tohto
roku pod názvom: "Moja rodná". Vo výstavnej sieni
autor vystavoval obrazy s motívami Stupavy. Obyvatelia
sa výstave vždy potešia a kúpia si obrazy do svojho
bytu.
MsKS organizuje slávnostné podujatia verejného ži
vota. Tohto roku patrili medzi ne oslavy Oslobodenia
Stupavy /4.4./, kedy predstavitelia mesta, organizá
cií a obyvatelia položili vence k hrobom sovietskych
vojakov na Obore. 8. 4, bol Beh oslobodenia v parku.
14. 7. obyvatelia Stupavy oslávili 3. výročia zvrcho
vanosti - zišli sa na Vrchnej hore pri vatre.
MsKS vydáva mesačne časopis Stupavan. 3e pre občanov Stupavan
zdarma a informuje ich o zasadaniach MsZ, MsR, práci
komisii, MsP a živote v meste. Ponúka kultúrne podu
jatia, spoločenskú kroniku. Redakčná rada: Ing. A.
Daráš /predseda RR/, Ing. B. 3ankovichová, Ing. M.
Ivica, A. Lachkovičová, Ing. 3. Ukropec, Ing. Š. Tu
rek, P. Slezák /šéfredaktor/. Uzávierka 15. v mesia
ci, redakcia KD. 3e to mesačník o Stupave a Stupavčanoch.
8. ŠKOLSTVO

Školstvo
MŠ

Materská škola. Ružová ul., riaditeľka Eva Slezáková.
Materskú školu navštevovalo 86 deti, v r. 1995/96 92
detí. 0 deti sa stará 8 pedagogických pracovníkov v
štyroch oddeleniach. Pri MŠ je zriadená i školská je
dáleň. ktorá pripravuje stravu pre MŠ na Ružovej ul.,
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súčasťou zariadenia MŠ, avšak ich celý chod prevádz
kuje MsJ Stupava. V detských jasliach je jedno oddele
nie, ktoré má 20 deti o ktoré sa stará 4 členný kolek
tív.
Prvoradou úlohou predškolského zariadenia je dopĺňať
rodinnú výchovu, všestranne pôsobiť na rozvoj detskej
osobnosti s maximálnou pozornosťou na detské osobi tosti. Výchovná činnosť sa realizuje prostredníctvom
tzv. uvolneného programu. Dopĺňaním činnosti v našom
zariadení je oblasť rozvoja telesných aktivít, rozvoj
pohybových schopností, predplavecký výcvik detí, výle
ty do okolia, reslizácia rôznych cvičení v prírode.
Navštevujeme divadelné predstavenia, zapájame sa do
detských súťaží v oblasti speváckych činnosti, výtvar
nej výchovy. Navštívili sme s deťmi Bratislavu, hrad,
ZOO, uskutočnila sa plavba po Dunaji, urobili sme vý
let na Košariská, usporiadali sme detský karneval, osla
vy Dňa detí.
Učiteľky MŠ: Anna HoliČová, Olga Darášová, Zuzana Straská, Anna Velčická, Dana Klemanová, Katarína Gašparová,
Miroslava Bédiová.
MŠ 3. Krála, riaditeľka Monika Slezáková.
V MS sú 3 triedy heterogénne 20+21+24, 1 homogénna trie
da predškolského veku 27 detí. Učiteľky: B. Švarhová.
M. Hasáková, E. Lukášová, S. Červená, Z. Havránková, M.
Chrupková, A. Požgayová /na materskej dovolenke/. 27
detí sa zúčastnilo predplaveckého výcviku. Mesto Stupa
va prispelo dotáciou 90.000,- Sk na vymaľovanie interieru. V MŠ pracuje ako v každej MŠ Rada rodičov - predseda
Monika Ivánková.
MŠ Marcheggská ul., riaditeľka Renáta Tothová.
MŠ Hviezdoslavova ul., riaditeľka Viera Štefková.
Aktivity v MŠ sú podobné ako v spomínaných MŠ,

- 44 Spolupracujú so ZUŠ, s výtvarným a hudobno-pohybovým
odborom.
Osobitná škola, riaditeľka Mária Tarabová.
Počet žiakov 21, počet tried: 2.
1. trieda /2+5+6 roč./, 2.trieda /7?8+9 roč./
Vyučujú: 2. Mária Tarabová, Milan Vaškor,
interní učitelia: Viera Štefková-pracovné vyučovanie,
Pavol Oremus-pracovné vyučovanie a telesná výchova.

OS

Základná umelecká škola.

ZUŠ

Rok 1995 sa niesol v duchu osláv 35. výročia založenia
Základnej umeleckej školy v Stupave. Oslavy vyvrcholili
dna 26. apríla 1995 slávnostným verejným koncertom v
Dome kultúry, na ktorom sa prezentovali nielen žiaci
školy, ale aj bývalí absolventi, dnes poslucháči Konzer
vatória v Bratislave : M. Žieriková /hoboj/, P. Lieskovský
/klarinet/, R. Žierik /lesný roh/, V. Veselý /fagot/, B.
Tomášek /trúbka/, V. šmelíková /flauta/, M. Tomkovičová
/klavír/, N. Ďurecová /saxofón/, S^ Urbaničová a D. Haramiová /flauta/, M. Merc /kompozícia/.
/Sú to žiaci p. uč. P. Drličku, p. V. Jurču, p. H. Krajčovičovej, p. A. Ulickej, p. M. Hledíkovej/.
Slovenská televízia venovala celú reláciu pod názvom Tak i
Tak tomuto výročiu, v ktorej sa prezentovali všetky štyri
odbory našej školy.
Vysoká umelecko-pedagogická kvalita jednotlivých pedagó
gov aj v tomto roku vyvrcholila prijatím našich žiakov
na stredné umelecké školy.
- M. Žieriková - Konzervatórium Bratislava
- P. škrovan
- Divadelné umelecké remeslá
- 0. Skrovan

- Divadelné umelecké remeslá

Výtvarný odbor úspešne reprezentoval ZUŠ na medzinárodnom
Bienále detskej grafiky v Toruni /Polsko/.
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2, cenu a uznanie získali žiaci: M. Polák, K. Kahánková,
L. Kúdelová.
Celoročná činnosť školy bola velmi bohatá a rôznorodá,
o čom svedčí 50 akcií, ktoré sa niesli v duchu premysle
nosti, precíznosti, umeleckej a pedagogickej kvality.
Zamerali sme sa na netradičné formy a žánre v rámci ZUŠ.
Napr.: rozvoj muzikálového odboru LDO, vybudovanie det
ského speváckeho zboru a malého sprievodného orchestra,
zavedenie nového hudobného odboru - hra na violončelo,
pokračovalo sa s Detskom výtvarnom štúdiu, poriadali sa
sústredenia zboru a pod.
Výtvarný odbor: odoslal detské práce na súťaže a prehliadky
Grécko, Čína, Česká republika, Polsko.
LDO-Literárno-dramatický odbor: premiéra a následné reprí
zy detského muzikálu "Harmónia", zapájali sa do všetkých
verejných koncertov školy.
Tanečný odbor: obohatil svojou tanečnou zložkou muzikál,
verejné koncerty.
Hudobný odbor: učitelia sa prezentovali na koncerte učite
ľov pri príležitosti 50.výročia oslobodenia,
so žiakmi sa zúčastnili Zorničkinho slávika, účinkovali na
dňoch ZUŠ Dlovenska v Bratislave, kultúrnych brigád v rám
ci mesta, interných výchovných koncertov pre MŠ, OŠ Stupa
va a Zohor, koncertu pre telesne postihnuté deti, vyvrchole
ním bolo 10 verejných koncertová Vianočný vo farskom kostole,
Deň matiek, Koncert bývalých absolventov, rodičov, žiakov,
učiteľov, Absolventský koncert, Deň tolerancie v Bratislave,
Prehliadky ZUŠ Bratislava VIII /Moyzesova sieň/.
Poriadali návštevy SND, Múzeí a galérie, sústredenie Detského
speváckeho zboru. Detského výtvarného štúdia vďaka sponzorskej činnosti rodičov, firiem a spoločnosti /Mestský úrad
Stupgvá, Mestské kultúrne stredisko. Obecný úrad Vysoká
pri Morave, Slov. sporiteľňa v Stupave, a.s., Trubostav,
Incheba atď/. Upravili sme interier učebne hudobnej náuky.
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riadenie, natreli lavice, zakúpili hudobné nástroje,
notový materiál, materiál pre výtvarný odbor. Za
svoju činnosť získala naša škola Plaketu a pamätnú
listinu k 35. výročiu založenia za rozvoj umeleckého
školstva, a rozvoj kultúry v našom meste a Uznanie
Školskej správy VlII/vidiek/ za 35-ročnú výchovnú
a umeleckú činnosť.
Základná škola, školská ul. 2
ZŠ
riaditeľka Marta 3anegová, zástupca riaditeľa pre
ročníky 1.-4. Mária 3urigová, 5.-8. Helena Illiťová. V škol. roku 1995/96 bolo na I. stupni 14 tried:
178 chlapcov, 201 dievčat, spolu 379 žiakov. Na II.
stupni: 15 tried, chlapcov 233, dievčat 181, spolu
414. Celkom v 1.-8. roč. je 412 chlapcov a 382 diev
čat, spolu 793 žiakov. V ZŠ naďalej pracuje školský
klub detí- vedúca vychovávateľka 3itka Minarovičová
a Rada školy - predseda Mgr. Gabriela Serdelová.
Členovia Rady školy: M. Žolnayová, M. Lachkovičová,
FhBr. B. Suchá, Mgr. P. Oremus, za rodičov 3. Borák
a za MsZ Ing. M. štoffa a 3. Valachovič. Administra
tívna pracovníčka Bohuslava Hasonová, školníci 3án
Veselý a Viliam Zabák^
Medzi významné akcie a podujatia školy patrili:
beseda so spisovateľom Antonom Habovčiakom. Výchovný
koncert "Tváre hudby". Slovenský skladateľ 3uraj
Hatrík sa prihováral deťom, hovoril im o rôznych
podobách hudby. Bol to veľmi hodnotný koncert
Žiak L. Stankovský 4.B tr. bol ocenený v dopisovateľskej súťaži UNICEF. Mnohí žiaci školy vedia vy
užiť získané vedomosti aj na rozširovanie záujmu
a rozvoj tvorivých schpnosti. Títo žiaci sa preto
zúčastňujú rôznych súťaži, počnúc základným školským
kolom až po celoslovenské kolo.
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ledkami vo vyšších kolách súťaži v školskom roku
1994/95:
Okresné /obvodné/kolo:
matematická olympiáda: Denisa Bílová /5.D/, Martin
Chaloupka /6.A/, Ivan Barus, Róbert Erdélyi, Vladi
mír Kovár, Martin Kubranský, Michal Pšenko /7.C/,
úspešní riešitelia, umiestnenie 4.-14. miesto.
Pytagoriáda: Ouraj Balog /4.A/, Lukáš Stankovský /4.B/
Matej Krhla /5.A/, Lucia Mikušová /5.B/.
Fyzikálna olympiáda: Tomáš Kováč 8.A - 2. miesto,
Tomáš Živner, Ján Bernát, Rastislav Vlček, 8.A.
Biologická olympiáda: Martin Chaloupka 6.A, Maroš
Horecký a Alojz šablica 6.C.
Olympiáda v anglickom jazyku: Miriam Nikmonová 8.A4. miesto, Dán Bernát 8. A - 9.miesto.
Literárny a výtvarný Trenčín:
diplomy: Boris Hanečka, 6.A., Eva Králová 6.A,Roman
Lakatoš 3.B,
ocenenie: Dušan Sabo a Hana Oánošíková 3.B, Martin
Chaloupka, Lucia Hasoňová, Katarína Schwanzerová, Boris
Hanečka, 6.A.
Literárny Kežmarok:
I. kategória Gašparovič, 4.A 2. miesto
u Rácová 4.A 1. miesto - próza

- poézia

II. kategória
1. miesto Stankovská 6.B
III. kategória
1. miesto Plunár 8.C - poézia
1. miesto Temerová 7.A - próza
Európa v škole - výtvarné práce: Štefan Toth a Erika
Flunárová 7.A, šárkazy 7.B.
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Olga Valicevová, Monika Ambrová, Silvia Vigerová 8.B,
3. Balog, 3ana Beerová, Lukáš Nemčovič, Lukáš Orságh,
Lenka M^chálková 4.A.
Ľaqhká atletika:
I. miesto družstvo chlapcov
3, miesto v skoku do diaľky Roman Kovačovský 8.C
3. Miesto v behu na 60 m Tomáš Pavlačič 8.D
1. miesto v skoku do výšky Tomáš Pavlačič 8.D
Martin Betecha, 3uraj Hason, Tomáš šuško, Marek Minaroviech 8.D, Peter Oselský 8.C, Kamil Hablovič 8.A,
Michal Pšenko 8.B, Ľuboš Mader 7.C.
Hádzaná:
2. miesto družstvo chlapcov
Martin Kráľovič, Marián Košík, Michal Paulík, Martin
Meradovič, Michal Pšenko 8.B, Rado Moza 8.D, Martin
Mader 7.A, Roman Végh, Marián Mader 6.A,
3+ miósto v skoku do diaľky Ivana Švecová 8.C
Geografická olympiáda:
1. miesto Róbert Erdélyi, 7.C
2. miesto Branislav Erdélyi 8.A
Veľkonočná kraslica: do okresnej súťaže bolo zapojených
69 exponátov, škola získala diplom.
Vybíjaná: 3. a 4. ročník družstvo 2. miesto 3ana Bee
rová, Kristína Marková, 3ana Škrovanová, Lukáš Orságh,
3án Pavlačič 4.tr., Boris Petráš a Miroslava Podolská
4.B tr*, Zuzana Černá 4.C.
Krajské /regionálne/kolo:
fyzikálna olympiáda: Tomáš Kováč 8.A, úspešný riešiteľ
geografická olympiáda: Róbert Erdélyi 7.C úspešný
riešiteľ.
Literárny Kežmarok:
3. miesto Dušan Plunár 8.D
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1. miesto Nina Lednická 5.C
2, miesto Martin Serdel 7.D
2. miesto Zuzana Černá 4^C
Celoslovenské kolo:
Výtvarný Trenčín: Dušan Sabo a 3ana Hamšiková 3.B,
Martin Chaloupka, Lucia Hasoňová, Katarína Schwanzerová, Boris Hanečka 8.A
Literárny Kežmarok: zaslaných 21 prác - ešte nie sú
výsledky.
Slovenská literárna prehliadka Ružomberok:
3. miesto Peter Bugár 8.C
čestné uznanie Dušan Plunár 8.C
2. miesto školský časopis ÁMOSÁČIK
Žiaci školy sa zúčastnili dňa 23. 6. 1995 Behu olym
pijského dňa v počte 421. Centrum volného času v Ma
lackách zaslalo Základnej škole certifikát o účasti
behu.
9.

ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA

Šport

- Beh oslobodenia. Pri príležitosti celomestských
Beh
osláv 50. výročia oslobodenia Stupavy sa dňa 8. 4.
osloboden
uskutočniľ'Beh oslobodenia " so štartom na štadióne
T3 TATRAN Stupava. Organizátori behu pripravili vy
hovujúce trate pre všetky bežecké kategórie. Na štart
sa postavilo celkom 60 detí zo ZŠ a súťažilo sa v 6.
kategóriách. Víťazi všetkých kategórii si odniesli
pekné ceny a športové zážitky.
športová hala. V súlade so zmluvou o prenájme špor- športová
tovej haly predložil MsZ pán Viliam Maroš správu o
plnení zmluvy za rok 1994. V správe sa uvádza, že
športovú halu využívali na tréningy a zápasy oddiely
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Tieto kluby využívajú halu aj v roku 1995. Ďalej
vyčíslil prevádzkové náklady a príjmy s tým, že
po vyrovnaní finančného schodku tenisovým klubom,
boli príjmy a výdavky vyrovnané, športovú halu vyu
žívajú školy Stupavy a tiež bola poskytnutá zadarmo
pre športové podujatia telesne postihnutých deti.
Poslanci vzali správu na vedomie s tým, že správu
o plnení zmluvy bude predkladať hlavná kontrolórka.
Klub slovenských turistov Stupava.
Do roku 1949 pracoval Klub slovenských turistov
a lyžiarov na Slovensku. Do roku 1989 pracovali
odbory turistiky pri telovýchovných jednotách.
V rokoch 1979-86 predsedom bol Ing. Milan Rôžička.
Od roku 1986 Ivan Kubovič. Predtým v Klube velmi
úspešne pracovali Dr. Mader, Ladislav Schwarz,
Škrovan a mali okolo seba mladých ludí.

Klub
slov.
turie t.

Organizovala sa výkonostná turistika. Piati získa
li I. výkonostnú triedu, dvaja majstrovskú výko nostnú triedu a 1 majster turistiky, /p. Rňžička/.
Dobre sa rozvíjala turistika s mládežou /učitelia
p. Polakovičová, E. Bocanová, Libuša Kubovičová, Ján
Daňo/.
SO stupavských turistov sa venuje pešej, vodnej, ly
žiarskej a cykloturistike. Viac rokov organizuje
okresný letný turistický zraz za Borinkou.Vybudovali
v okolí 3 studničky /renovovali Vápeničný jarok,
pod Červeným domčekom, pod Svätým vrchom - smerom na
Biely kríž/. Splavovali Sázavu-Lužnice, Moravu,
Hron, Dunaj. Poriadajú "otvorené akcie" - aj pre iné
oddiely v rámci okresu /dvojdňovky v Slovenských ho
rách/. Vybudovali si na štadióne klubovňu, ohnisko,
ktoré využívajú na spoločenské akcie: večery pri tá
boráku, kde hodnotia uplynulé obdobie. Klub má právnu
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Členovia majú k dispozícii vlastný inventár športových
potrieb a vybavehia.
V roku 1995 v dňoch 16.-18. júna uskutočnili Okresný
letný zraz turistov Bratislava-vidiek. Cyklisti išli
po cyklotrasách Malých Karpát, pešia: Malé Karpaty.
Celý zraz sa niesol v znamení: Poznaj svoj okres, okolie
Borinky a Stupavy.
Veteráni. Stupavskí futbaloví internacionáli zúčast- Veteráni,
nili sa na pozvanie organizátora medzinárodného
turnaja v talianskom Rimini v júni. Spoločne s ďal
šími 11 mužstvami z Maďarsk?' Rakúska, Nemecka, Švaj
čiarska dokázali v hre, že sú "mladí". Prehrali len
1 zápas* s neskorším víťazom turnaja. Stupavskí vete
ráni svojim vystupovaním, hrou, priateľstvom si zís kali uznanie ostatných účastníkov. Vyhrali 3 zápasy
s celkovým skóre 10:2. Manažérom družstva je p. Jozef
Dugovič.
- Hádzaná.
Hádzaná
A mužstvo v II. lige hádzanej mužov obsadilo pekné
3. miesto. B mužstvo sa umiestnilo v krajskej súťaži
na 2. mieste. Prijemným ukončením tejto sezóny bolo
1. miesto na medzinárodnom turnaji vo Viednina Dunaj
ských slávnostiach.
- Miss Šport Európa 1995

Mise

1.-2. júla usporiadala Chorvátska agentúra v spolu- šport
práci s vydavatelstvom šport, fi ľJilisport 3. roč
ník súťaže Miss Šport Európa 1995.
Účastníčky súťaže sú, alebo boli špičkovými športov
kyňami z 12 štátov Európy z rôznych športových disci
plín - basketbal, karate, plávanie, aerobic, gymnas
tika.
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M, Rusnak, M. Hirner, M. Luhový atď. udelila Miss
Eurosport 95 Stupava maďarskej športovkyni Zuzane
Geronovej, na druhom mieste sa umiestnila naša re
prezentantka M. Dekerova a na treťom skončila Chorvátka Soňa Bubič.
Sponzormi velmi dobre zorganizovanej a spoločensky
vydarenej akcie boli R-B-K, Potraviny Horn, Potra
viny Rác, Mestský úrad Stupava, Famix likér. Kvety
Mikuš.
- Tenisový klub. Svetový tenis v Stupave.
Po velmi úspešnej zimnej tenisovej sezóne, kedy
TK Stupava usporiadal Halové majstrovstvá Sloven
ska žien a dorastu vyslovil STZ poďakovanie za vý
bornú organizáciu Majstrovstiev, dostal sa TK Stu
pava do povedomia ešte lepších manažérov v oblasti
profi športu. To, že TK usporiada v tomto roku už
6. ročník Slovenského Satelitného okruhu, bolo te
nisovej verejnosti známe, ale usporiadať otvorené
medzinárodné majstrovstvá s dotáciou 500.000 Sk to
už nie je hocijaký hodový turnaj. S touto ponukou
prišli za vedením tenisového klubu pracovnici APPS
/agentúra pre podporu športu/.
MMSR sa uskutočnili na našich dvorcoch za účasti
hráčov Polska, Nemecka, Ruska, Ukrajiny, Čiech a
samozrejme popredných slovenských hráčov /Galik,
Hrbatý, Čatár/ zo žien Slovenky Studeniková, Husárová, Nagyová, Krúpová z Česka /ATP-76 /. Na na
šich dvorcoch sa bojovalo o prvý titul Medzinárod
ných majstrovstiev Slovenska s otvorenou účasťou
a s tak vysokou finančnou dotáciou.
Víťazom u mužov sa stal pre nás velmi dobre známy
Čech Jaroslav Sullant z TK Jihlava, víťaz 1. ročníka

Tenisový
klub.
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Satelit-u, keď vo finále porazil juniorskú jednotku
SR a minuloročného majstra Slovenska Domina Hrbaté
ho z TK Slovan Bratislava 2:0 na sety 6/1, 6/3. Zá
pas podlá výsledku mal hladký priebeh, avšak s vel
mi dobrou úrovňou obidvoch hráčov, presadila sa
pritom hráčská skúsenosť 3. Bullanta.
Finále žien bolo záležitosťou slovenských tenistiek,
keď proti sebe nastúpili 3. Husárová a H. Nagyová.
Zápas mal velmi dobrú úroveň, keď prvý set vyhrala
hladko Husárová, avšak zlom nastal v druhom sete za
stavu 3:3 a mladá slovenská reprezentantka si pora
dila so svojou staršou spoluhráčkou 2:1 na sety 6/1,
3/6, 4/6 a stala sa prvou Medzinárodnou majsterkou
Slovenska. Velkým prekvapením bola prehra halovej
Majsterky Slovenska Hašinovej z TK Piešťany s mladou
hráčkou G. Volekovou z TK Slovan Bratislava 6:0, 6:3.
Záverečný ceremoniál bol ukončený prijemnou "Sponzor
party".
Ďalším naším vážnym turnajom bol už tradičný 6. ročník
Slovenský Satelit turnaj. Turnaj pod vedením nám dobre
známeho Tonyho Litlla, bol otvorený v pondelok kvali
fikáciou, kde štartovalo 54 hráčov a z nich aj naši
odchovanci napr.: D. Majtan, ktorý vyhral prvý zápas
nad hráčom Austrálie 2:1, avšak na ďalšieho súpera
nemal už dostatok síl a prehral s Novákom z Česka 6/1,
6/2. Prvým nasadeným hráčom bol Chorvát SariČ a druhým
Miketa z Čiech, obidvaja sú v rebríčku ATP 221.-226.
Turnaj bol velmi dobre organizačne zabezpečený i napriek
už tradične nepriaznivému počasiu, čim sa stalo, že
štvorhra bola odohratá na ďalšom turnaji v Piešťanoch.
Víťazom Satelitu sa stal Čech Miketa, keď vo finále
porazil svojho krajana Kroupu 6/4, 7/5.
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O tom, že našich dvorcoch je rušno, svedči i pravi
delná príprava dvoch našich popredných tenistov-vozíčkarov, ktorí sa pod vedením svojho trénera pripra
vujú na olympijské hry v tenise a Majstrovstvá sveta,
ktoré budú koncom septembra v Barcelone. Tenisový
klub im počas celého roka bezplatne poskytuje dvorce
na prípravu.
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10. POČASIE

Teploty, zrážky a sl. svit v Stupave v roku 1995
Nes laax
°C
14.7
1
17.4
11
111 19.8
IV
27.1
30.0
V
30.3
VI
VII 33.6
VIII 32.2
26.1
IX
23.6
X
XI
11.3
XII 11.5
Rok 33.6

lain IprieE zrážky
M
°C
°C
26.1
-9.1 -0.1
31.4
5.4
-4.1
68.1
-3.1
4.2
70.8
-1.7 10.7
71.4
1.0 14.3
6.7 16.8 148.0
13.2
10.4 22.7
66.4
7.9 19.0
6.5 14.7 145.7
2.8
-1.4 11.7
59.3
-6.3
2.3
61.7
-13.8 -0.3
-13.8 12.2 764.9

svit
h
52.1
80.3
114.4
163.4
258.9
210.0
330.6
223.8
155.6
150.5
34.1
19.9
1793.6
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Porovnanie ročného chodu priemerných
mesačných teplôt v roku 1995 s normálom
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- 59 KAPITOLY Z HISTÓRIE.
Verejný dobrovoľný požiarny zbor tohto
roku oslávil 115. výročie svojho vzniku.
Podlá zápisov v kronike "sboru dobrovolných
hasičov v Stupave" /1880— 1930/ sa dozvedá
me :

Verejný
dobrovoľný
požiarny
zbor

Najstaršia striekačka hasičského zboru v Stupave
bola zakúpená od firmy Knaus vo Viedni za 800
zlatých v roku 1^881.
Dvojkolesová s^triekačka bola zakúpené obcou
od firmy Seltenhofer Friedrich a syn /Šoproň/
za 300 zlatých v roku 1882. Striekačka bola za
kúpená zo zbierok medzi členmi zboru. Každý za
platil 3 zlaté a zbytok doplatil pán predseda,
vtedy gróf Károlyi Alois a jeho úradníci v ro
ku 1883 za 2000 zlatých.
Zborová zástava bola pomocou grófky Hanny Károlyi
/bola krstnou matkou/ v roku 1885 za 3.200 zlatých
zakúpená.
V roku 1905 sa konala slávnosť: 25.ročné jubileum
trvania sboru dobrovolných hasičov.
Posviacka novej zástavy bola 12. júna 1927, po
42 rokoch, lebo stará zástava bola vo velmi zlom
stave a mala starý uhorský odznak, ktorý musel
byť odstránený a musel byť nahradený slovenským
dvojkrížom.
Pri posviacke zástavy zastupoval brata zemského
velitela Miloslava šmída, brat Voldán Vojtech.
Posviacku vykonal miestny dekan-farár dôstojný
pán Imrich Hojszík. Krstnými matkami boli panie:
Víteslava Vachálková, Anna Vašinová, Anežka
Okruhlicová. Zástavu zhotovili sestry Mária
a Gyzela Matuškovy.

- 60 Rebrík mechanický posunovací bol zakúpený v roku 1907
za veliteľa Viléma Kubíčka za 1.400 korún.
- Motorová striekačka bola zakúpená obcou Stupava v r.
1929 11. 8. za 67.000 korún. K tomu 1000 m konopných
hadíc a 2 navyjáky.
- Prístavba hasičského skladišťa: hasičské skladište
bolo postavené roku 1882 na mieste, kde stoji terajší
MsÚ /bývalý obecný dom/, ktorý bol stavaný v roku 1909
za starostu /richtára/ Jozefa Nováka a notára Jána
Šmelíka. Staré skladište bolo zbúrané a postavené v
Marcheggskej ulici. V roku 1933 bolo toto skladište
rozšírené /prístavba/ za starostu Eduarda Vyhnálka a
notára Miloslava Lukana a notára Ľudovíta Sojáka.
- Velitelia
sboru dobrovoľných hasičov v Stupave od jeho založe
nia až do roku 1940:
1. Prvým veliteľom bol 1880-1883 František Battó,
úradník na veľkostatku grófa Károlyiho v Stupave,
ktorý zaviedol tak prísne stráže, že každý člen,
ktorý vynechal stráž bol "pokutovaný 50 krajcarú
a mosel jíť do Prešpurka pešo na služnovský úrad,
tam zložiť peniaze, preto, že ešte tehda žiadnej
železnice nebolo zo Stupavy." Pokutovaní boli Ľ.
Bratka, 3. Rojky a i.
2. Po ňom bol veliteľom František Červenka, lekárnik,
za ktorého boli v Stupave veľké požiare - 36 za
mesiac. Tieto zapaloval Jozef Lengyel, bandúr,
ktorý zastával funkciu žandárov v Stupave. Priznal
sa, keď zomieral, v nemocnici v Bratislave /Prešpurku/, že to robil sám, lebo rád videl zmätok
medzi občanmi.

Velitelia
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grófa Károlyiho, ktorý bol preložený do Slovenského
Mederu.
1888-1892: Vincenc Kupera, širáčnik .
1892-1894: Dezider Makkay, obchodník, chcel za
viesť maďarské velenie, proti ktorému sa postavili
členovia zboru a odhlasovali, aby sa naďalej velilo
nemecky.
1894-1897: Vincenc Kupera, širaČnik.
1898-1899: 3ozef Etl, stolár.
1899-1902: zastupoval veliteľa Karol Krištoffy,
Harapát, 3án Bauer.
1902-1905: František Lehner, farbiar. Oslavovalo sa
25. ročné jubileum. Slávnostnú omšu mal Gond Ignác
dekan-farár stupavský. Prítomné zbory: Mariatal,
Devín, Marchegg, Lamač, Oev.Nová Ves, Hochštetno,
Zohor, Láb, Malacky, Lozorno, Prešpork, Račišdorf,
Sv. 3ur. Predsedom Konrád Reňther.
1905-1910: Vilém Kubíček, stolár - postavené nové
hasičské skladište. V tomto rpku bol postavený no
vý obecný dom a pastierňa /1909/.
1910-1923: Karol Hanečka, murársky majster. Počas
svetovej vojny ho zastupoval Karol Mader. Od roku
1918 bolo velenie zboru slovenské.
1924-1927: Tomáš Maroš
1928-1931: Karol Okruhlica, hostinský. Obec za
67.000 korún zakúpila novú motorovú striekačku.
Nová spolková zástava.
1931-1933: Martin Trvalik
1933-1935: 3án Zeman, prístavba hasičského skladišťa. Sochu sv. Floriána darol na hasičské skladište
Štefan Novák a manželka Anna, rod. Klasová.
1935-1939: Štefan Horecký
1939
:3án Illiť

- 62 Pri založení sboru dobrovoľných hasičov v Stupave
bolo 120 aktívnych členov.
- Zakladatelia sboru hasičského /16. 5.1880/:
František Battó, úradník u grófa Károlyiho
František Červenka - lekárnik v Stupave
Ernest Greiser - hrnčiar, Jozef Richter - barviar,
Anton Hoffman - lesmistr u grófa, Vilém Reichelmayer, vrchní správca zámku, Ludvig Nagy - knihár,
Václav Vyhnálek - stolár, Jozef Seidl - krajčír,
Štefan Landl - obuvník, Jozef Bauer - obuvník,
Michal Bauer - murársky majster, František Suchovský, Michal Pecha - tesársky majster, Ján Baďuratesár, František Horáček-murár, Jozef Krištoffyhrnčiar, Štefan Kuník - obuvník, Michal Geiringertnäsiar, Žigmund Geiringer - hostinský, Emanuel
Justh - klempír, Leopold Schwarz - krajčír, Dávid
Nasch - obchodník, Štefan štadler - murársky majster,
jeho bratia Ján a Leopold, Ján Olárek -murársky po
mocník, Jozef švabský - škridličiar, Ernest Huber obuvník, Alojz Koltay - organista, Jozef Gratzer správca školy, Jozef Muler - krajčír, Karol Reschhodinár, Jozef Staršič - gazda u Károlyiho , Ľudevít Bratka - súkeník, František Rojky - holič,
Jozef Pospech - záhradník, Ján Greguška - blanár,
Jozef Kitta - učiteľ, Viliam Kugler - obchodník,
Ferdinand Slezák - stolár a iní.
Predsedom sboru bol po smrti grófa Aloiea Károlyiho
ľudevít Nagy /1896-1903/, po ňom Konrád Reuther
/1903-1906/, Ján Beleš /1913-1920/, Anton MÓza 1935.
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ZÁVER KRONIKY:

1. Použité pomôcky pri spracovaní konceptu kroniky.
Pri spracovaní konceptu kroniky som použila:
- Správy mestské úradu, mestskej rady, mestského
zastupiteľstva
- časopis Stupavan
- časopisy a dennú tlač
- kroniku verejného dobrovoľného požiarneho zboru
- vyhodnotenie hospodárskych úloh organizácii
podnikov a škôl*
- Jazykovedné štúdie XV-Ladislav Dvonč, VEDA Vyda
vateľstvo SAV, Bratislava 1980.
- Vlastné poznámky.
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Protokolárny záznam
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z prerokovania konceptu kroniky

" Kronikársky záznam mesta S T U P A V A na rok 1995"
bol prerokovaný v
a.komisii spoločenských potrieb MsZ Stupava
dňa 23.apríla 1996,ktorá ho doporučila.
b.mestskej rade v Stupave dňa 16.septembra 1996,ktorá
ho doporučila.
c.mestskom zastupiteľstve v Stupave,ktoré ho dňa
26.októbra 1996 uznesením schválilo.
Vznesené pripomienky boli v Kronike mesta Stupava za
rok 1995 doplnené a upravené.

primátor mesta

Kronikárka:

