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-1STUPAVA – moje mesto na Záhorí, pri Bratislave,
si mojou pýchou – to každý dobre vie.
Autobusmi ľudia cestujú od rána do večera
a medzi nimi sa auto za autom prediera.
Hlavná a Hviezdoslavova ulica je nimi plná,
že cez cestu sa skoro ani prejsť nedá.
Do nového šatu sa mesto odelo,
vynovili kostol, námestia a všetko okolo.
Pod košatými platanmi kaštieľ stojí,
v ňom oddychujú starí – mladí.
Mnohí tu svoju starobu prežívajú
a park k prechádzkam využijú.
Ulice sú vynovené
a rôznymi obchodmi zaplnené.
Medzi dominanty patrí kostol svätého Štefana
a stĺp svätej Trojice je pamiatka prekrásna.
Po hlavnej ulici sa blížiš k Bratislave,
prejdeš časťou mástskej sláve.
Tam na vŕšku stojí kostol svätého Rocha,
je to pýcha Mástu a nielen trocha.
Ľudia pracovití tu žijú,
kapustu pestujú a na jeseň burčiak pijú.
V čase hodov sa veselia
a gazdinky chutný obed uvaria.
Začiatkom októbra všetci slávia Deň zelá,
hore nohami je Stupava celá.
Oslavuje úrodu – v kostole za ňu ďakuje
a starý, mladý sa ku kulturáku hotuje.
Tam je veselosti dosť,
tam je každý vítaný ako hosť.
Pečienky, klobásky, lokše, koláče voňajú
maškrtným jazýčkom pokoja nedajú.
Popíjajú burčiak, či kofolu
a bavia sa všetci pospolu.
Jedla, pitia je tu veľa,
umelci, súbory vystupujú odkiaľ si duša želá.

-2Hrajú, spievajú slovenské piesne
a i zahraničné si vypočuješ k večeru ešte.
Dni kapusty, či zelá,
oslavuje Stupava celá.
Víta milých hostí na javiskách,
pána prezidenta s kapustou na štafetách.
To je deň pre všetkých radostný,
každý si tu trocha oddýchni.
Umelci prichádzajú, rezbári
a konkurujú im žiaci, škôlkári.
Z dýň strašidlá vystavujú,
aké to dyne vyrástli – obdivujú.
Pod ovocím sa stoly prehýbajú,
tie najkrajšie vzorky ľudom ponúkajú.
I kapustu kvasenú ochutnať môžeš,
tiež kapustníky – koláčiky – keď chceš.
Keď k večeru únava prichádza
a kostolný zvon hlasno vyzváňa,
vtedy postojíš v tichosti:
Bože, vďaka ti za milosti.
Vďaka ti za úrodu, radosť, potešenie,
ďakujeme ti Pane za naše srdečné Záhorie ....
Na úvod novej knihy Kronika Mesta Stupava
som napísala o Stupave vo veršochkronikárka A. Lachkovičová
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ÚVOD.
Text Kroniky Mesta Stupava za rok 2009 začínam písať do novej knihy, aby mali čo
čítať ľudia: ako sme žili, Stupavu budovali a sviatky oslavovali. Stupava je mesto na
Záhorí. Rok 2009 je pre ňu jubilejným rokom, lebo sme si pripomenuli 740. výročie
prvej písomnej zmienky o Stupave. Bol to rok z hľadiska samosprávy neľahký. Vedenie
mesta bolo oslabené úmrtím primátora a dlhodobou práceneschopnosťou prednostky
úradu. Novými voľbami sa vytvorili v novembri minulého roku predpoklady pre
úspešnú prácu. Od 12. januára je novou prednostkou MsÚ JUDr. Elena Jaďudová.
Rok 2009 bol neľahký. Bol ovplyvnený prebiehajúcou finančnou a hospodárskou
krízou. Život v meste ide ďalej. Stavajú sa nové domy, vznikajú nové ulice a Stupava
vyrastá i do počtu obyvateľov. Do nových domov prichádzajú noví mladí ľudia,
zakladajú si rodiny. V slnečné dni po chodníkoch sa prechádzajú mladí manželia so
svojimi ratolesťami. U nás nie je vzácnosťou, keď otecko sa prechádza s kočíkom.
Pestuje svoje dieťa. Snáď problémom bude, kam v budúcich rokoch – do Materskej
školy – dieťa umiestniť. Materské školy sú už dnes u nás preplnené. Najboľavejším
problémom je však doprava na cestách. Často sa ani po vyznačených prechodoch pre
chodcov nedá prejsť na druhú stranu. Vodiči neradi zastavujú svoje autá pred
prechodmi a najmä starí ľudia majú ťažkosti nimi prechádzať.
Bývame blízko hlavného mesta Bratislavy. Do nej a tiež blízkych Malaciek a okoliu
chodia naši občania za prácou. Cestujú autobusmi, autami, ale je v našich uliciach,
parkoch možno stretať bezdomovcov, užívateľov drog. Známe sú miesta v Zámockom
parku, tiež v okolí školy. Ďalším problémom je prechádzanie so svojimi psami.
Majitelia menej dbajú na odstránenie výkalov psov na trávnatých plochách pri
chodníkoch. V budúcnosti bude treba riešiť tento problém.
Pre mládež máme kultúrne zariadenia: KD. MKIC, synagógu, športovú halu, ihriská,
školy. Dospelí majú možnosť zdokonaľovať sa v rôznych kurzoch, ktoré jednotlivé
organizácie ponúkajú. Mesto Stupava začne realizovať najväčšiu investičnú akciu vo
svojej histórii – projekt Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV mesta Stupava, na
ktorú mesto získalo z Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný
príspevok.
Úloh, vytýčených cieľov na rok 2009 je veľa. Budú iste ovplyvnené prebiehajúcou
finančnou a hospodárskou krízou, ale žiada sa i úspešnosť v tvorbe príjmov. V závere
roka bol nainštalovaný kamerový systém. Bude slúžiť na zaistenie väčšej bezpečnosti.
Bude vytvárať podmienky na chránenie občanov a hodnôt, ktoré sa vložili do
revitalizácie centra mesta. Na začiatku roka 2009 sme si dali za cieľ: budovať mesto, na
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vyslovil Ing. L. Žiak, primátor mesta v novom roku. Želal, aby rok 2009 bol šťastný
a úspešný. Všetci si želáme, aby jubilejný rok 2009 sa vydaril, lebo si pripomenieme
740. výročie prvej písomnej zmienky o Stupave.

2. VEREJNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.
Činnosť mestského zastupiteľstva.
MsZ v Stupave pracovalo podľa svojho plánu činnosti.

Dňa 29. januára 2009.
Vzalo na vedomie: vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly dane za užívanie verejného priestranstva – vydaných
rozhodnutí za trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska. Informáciu
vykonanej finančnej kontrole plnenia nájomných zmlúv za rok 2007. Správu Hlavnej
kontrolórky /HK/ o činnosti za rok 2008.
Schvaľuje: Prehodnotenie harmonogramu realizácie potrebných krokov na výber
prevádzkovateľa tepelného hospodárstva v meste Stupava v zmysle prílohy č. 1 Záverov
z rokovania tohto MsZ. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 1/ 2009
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Stupava. Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Stupava č. 2/ 2009 o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe jej
plnenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov, poskytované Mestom Stupava.
Vyradenie neupotrebiteľného hmotného investičného majetku príspevkovej organizácie
Mestský podnik technických služieb Stupava podľa predloženého návrhu v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom mesta čl. 11, ods. 3, bod b) v súlade so zápisnicou
z rokovania tohto MsZ. Odmenu zástupcovi primátora a primátorovi mesta za IV.
štvrťrok 2008 v sume 2 608,50 €, t.j. 78 570,00 Sk. Odmenu hlavnej kontrolórke mesta
za IV. štvrťrok v sume 1 096,50 €, t.j. 33 030,00 Sk. Náležitosti prihlášok do volieb
hlavného kontrolóra podľa zápisnice z rokovania tohto MsZ. Komisiu na otváranie
obálok na voľby HK v zložení: Gustáv Beleš, Andrea Foltínová, František Lachkovič,
Ing. Peter Mazúr, Ing. Jozef Ukropec. Uložilo: Prednostke úradu zabezpečiť v zadaní
"Urbanistic-štúdie Senior Centrum Dlhá ul. " zachovanie pôvodného zdroja pitnej vody
v zmysle zákonných ustanovení vodného zákona, rešpektovať hygienické ochranné
a bezpečnostné pásma na ochranu pitných vôd v nádväznosti na stavebnú činnosť v tejto
lokalite. Prednostke úradu vyzvať komunikácie I. triedy v časti Mást, aby si splnili
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– výtlky. Prednostke úradu v spolupráci s vedúcim odd. výstavby a životného prostredia
osobne doriešiť sťažnosť obyvateľov na ul. Krížnej ohľadne výstavby cyklotrasy.
Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Mesta Stupava, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí
MsZ Stupava 26. marca 2009 tajným hlasovaním.
Zriaďuje: Komisiu na prípravu technickej špecifikácie na výber prevádzkovateľa
tepelného hospodárstva v Meste Stupava v zložení: predseda Jozef Holúbek, členovia:
Ladislav Pšenko, Mgr. Ivan Ďuďák, Ing. Jozef Ukropec, Ján Borák, zástupca SBDO
Pezinok, jeden zástupca združenia zástupcov združenia vlastníkov bytov, JUDr. Elena
Jaďuďová, prednostka úradu.
Odvoláva: Mgr. Margitu Viciánovú a Milana Greguša z postu členov komisie školstva,
mládeže a športu na vlastnú žiadosť.

Dňa 26. februára:
Vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Informáciu Ing. Stanislava
Hromkoviča (JR LEGAL, s r.o. so sídlom v Bratislave) ohľadne možnosti riešenia
súdnych sporov majetkových pomerov v parku. Správu o výsledku z vykonanej
kontroly prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií za II.
polrok 2008. Informáciu o pripravenosti projektu "Dostavba kanalizačnej siete
a intenzifikácia ČOV v meste Stupava“. Informáciu o zmene miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2009. Správu o požiari na skládke
odpadov Stupava – Žabáreň vo februári 2009.
Schválilo: ďalšie termíny úloh. VZN Mesta Stupava č. 3/ 2009 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov na území Mesta Stupava so schválenými
pripomienkami uvedenými v zápisnici tohto rokovania. Odpredaj časti pozemku p.č.
193/34, určenej geometrickým plánom č. 133/2007 vyhotoviteľa GEOASPEKT s r.o.,
ako diel 2 o výmere 2200 m2, ktorý sa pričlení k pozemku p.č. 193/33, firmy Green
City s r.o., so sídlom v Stupave, rovná ul. 50, zastúpená Ing. S. Hromkovičom,
konateľom, za cenu 99, 58 €/ m2 do výlučného vlastníctva.
Priebeh vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MsZ 26. marca podľa
predloženého materiálu. Uznanie vlastníckeho práva k pôvodným pozemkom –
prídelom, resp. ich častiam. Prenájom pozemkov. Zmenu využitia prenajatých
priestorov bývalá predajňa OPTIMAL, Nitra.
Uložilo: Prednostke úradu zadať vypracovanie posudku na parametre štandardnej
komunikácie na projekt ul. Štúrova po p. Madera vybranou firmou. Prednostke úradu
informovať o výsledku rokovania s Farským úradom Stupava o plnení nájomných

-6zmluvných vzťahov medzi mestom za účelom započítania prefinancovaných nákladov
k plateniu nájomného. Prednostke úradu iniciovať rokovanie vedenia mesta so
zástupcami BSK a správcom DD a DSS Kaštieľ vo veci ochrany a údržby zámockého
parku. Prednostke úradu pripraviť materiál ohľadne vlastníckych vzťahov pozemkov
nachádzajúcich sa pod Základnou školou Kpt. Jána Nálepku a priľahlých v dotyku
križovatky ulíc Hlavná – Školská.
Volilo: Členov dopravnej komisie: Horváth Vladimír, ul. F. Kostku, Kopp Jaroslav,
Ružová, Valovič Peter, Nová, Veselý Pavol, Štúrova, Bošňák Dalibor, Javorová, Ing.
kpt. Balún Branislav, Ružová, všetci zo Stupavy.

Dňa 26. marca:
Vzalo na vedomie: Informáciu komisie na otváranie obálok na voľbu hlavného
kontrolóra. Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava. Informáciu riaditeľa
Obvodného oddelenia policajného zboru SR v Stupave mjr. Róberta Peťka
o bezpečnostnej situácii v meste Stupava. Výzvu na podporu kultúry v Stupave.
Schválilo: Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole kpt. Jána
Nálepku, Školská Stupava v zložení: JUDr. Elena Jaďuďová – prednostka úradu,
Blanka

Vašinová

–

referentka

sociálnych

vecí,

rodiny,

školstva,

športu

a podnikateľských aktivít, Branislav Ondruš – predseda komisie školstva, mládeže
a športu MsZ. Kritéria a požadované parametre rámcovej ponuky na dlhodobý prenájom
centrálneho systému výroby a distribúcia tepla v meste Stupava. Zloženie komisie na
výber nájomcu tepelného hospodárstva v Meste Stupava v zložení: predseda – Jozef
Holúbek, členovia: Ladislav Pšenko, Mgr. Ivan Ďuďák, Ing. Jozef Ukropec, Ján Borák,
zástupca SBDO Pezinok, Pavol Huk, zástupca združenia zástupcov vlastníkov bytov,
Ján Daniš, JUDr. Elena Jaďuďová, prednostka úradu. Majetkovo-právne vysporiadanie
– odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ½ na pôvodnom pozemku vo vlastníctve SR –
Obvodný úrad v Bratislave podľa 140 Občianskeho zákonníka. Uložilo prednostke
úradu rokovať o majetkovo-právnom vysporiadaní.
Zvolilo Katarínu Tomkovičovú za hlavnú kontrolórku mesta Stupava s počtom hlasov 7
tajným hlasovaním. Ing. Stanislava Vodu, Keltská ul. Stupava za člena komisie
podnikateľských činností.

Dňa 30. apríla:
Vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Stanovisko HK
k záverečnému účtu mesta za rok 2008. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej
účtovnej závierky a hospodárenia Mesta Stupava za rok 2008.
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10 480 214,72 Sk upraveného podľa § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov o účelové cudzie zdroje:
a) kapitálové výdavky – 4 000 000 Sk na výstavbu šport. haly
– 2 000 000 Sk na výstavbu kotolne ZŠ
b) bežné výdavky

– 173 885,40 Sk na prenesené kompetencie a výsledok

hospodárenia v upravenej čiastke 4 306 329,32 Sk.
Informáciu o hospodárení spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA s r.o. za rok
2008. Návrh na spoluprácu mesta so spoločnosťou PCS, a.s. pri zavedení mestskej
optickej telekomunikačnej siete.
Schválilo: Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č.4/2009 o poskytovaní priestoru na
predvolebnú kampaň zo strany Mesta Stupava s pripomienkou uvedenou v zápisnici.
Celoročné hospodárenie Mesta Stupava za rok 2008 bez výhrad. Disponibilný prebytok
hospodárenia rozpočtu mesta za rok 2008 vo výške 4 306 329,32 Sk vykázaný v rozbore
hospodárenia Mesta Stupava za rok 2008. Prevod prebytku hospodárenia z minulých
období vo výške 14 256 296,13 Sk – do rozpočtu finančných operácií v roku 2009
a jeho použitie na financovanie kapitálových výdavkov a ostatných rozvojových úloh
v roku 2009. Prídel do rezervného fondu vo výške 10% z prebytku hospodárenia t.j.
430 632 Sk, 14 294,36 €.
Zapojenie prebytku hospodárenia z roku 2008 do rozpočtu finančných operácií v roku
2009 vo výške 3 875 697,32 Sk, t.j. 128 649,59 € a jeho použitie na financovanie
kapitálových výdavkov a ostatných rozvojových úloh v roku 2009. Hospodárenie
príspevkových organizácií Mesta Stupava za rok 2008. Usporiadanie výsledku
hospodárenia príspevkových organizácií zriadených mestom z podnikateľskej činnosti
s nulovým vyrovnaním na rozpočet mesta. Použitie dosiahnutého zisku z podnikateľskej
činnosti príspevkových organizácií na plnenie ich vecných úloh v roku 2009. Úpravu
príspevku na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne
a informačné centrum v roku 2009 vo výške 500 tis. Sk. Odpísanie daňového
nedoplatku v celkovej výške 76 570,75 €. Odmeny primátorovi mesta za I. štvrťrok
2009 vo výške 50% t.j. 2 820 € podľa predloženého návrhu. Odmeny HK mesta vo
výške 30% t.j. 1 184,40 €.
Zástupcov zriaďovateľa do rád školských a predškolských zariadení z radov poslancov
MsZ: Základná umelecká škola – Ján Borák, MŠ Ružová – MVDr. Robert Kazarka, MŠ
J. Kráľa – Jarmila Hornová, MŠ Marcheggská – František Lachkovič, MŠ
Hviezdoslavova – Andrea Foltínová.
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výške 5% oprávnených nákladov z vlastných zdrojov rozpočtu mesta.
Uložilo: Prednostke úradu zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu na projekt
"Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava – juh“.
Poverilo primátora mesta podpísaním zmluvy o poskytovaní poradenských služieb so
spoločnosťou Stengl Consulting, s r.o. so sídlom Bratislava, na projekt "Modernizácia
centrálnej mestskej zóny Stupava – juh“ s odplatou vo výške 5% z celkovej výšky
schválených a pridelených oprávnených nákladov projektu.
Určilo: Plat primátorovi mesta vo výške 2 300 € s účinnosťou od 1. januára 2009 a plat
HK vo výške 1 316 € s účinnosťou od 1. apríla 2009.
Odporučilo primátorovi mesta schváliť hospodárenie spoločnosti TECHNICKÉ
SLUŽBY STUPAVA s r.o. za rok 2008 a rozdelenie zisku za rok 2008 na valnom
zhromaždení spoločnosti.

Dňa 18. mája:
Schválilo: Podmienky predaja pozemkov v lokalite ul. Zadná, funkčná plocha F1-B-18.
Komisiu na otváranie obálok na odpredaj pozemkov v lokalite ul. Zadná, funkčná
plocha F1-B-18 v zložení: Gustáv Beleš, Karol Janata, František Lachkovič, Ing. Peter
Mazúr, zapisovateľka Ing. Soňa Geisseová.

Dňa 28. mája:
Vzalo na vedomie: Informáciu vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia
Ľubomíra Illiťa a lng. Arch. Evy Balašovej ohľadne prípravy na vypracovanie
územného plánu zóny vo funkčných plochách F1-D-03, F1-D-04, F3-D-02.
Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ Stupava. Čerpanie rozpočtu mesta Stupava
a rozpočtových organizácií mesta k 31. marcu 2009. Správu o výsledku následnej
finančnej kontroly efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej
škole kpt. Jána Nálepku v Stupave.
Schválilo: Prenájom pozemku p.č. 786/1-zastavané plochy, výmera 1 625 m2 a stavby
súp. č. 440, postavenej na tomto pozemku, zapísaných na LV č. 3873, k.ú. Stupava od
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Stupava, IČO 34012036, zastúpenej Mons. Félixom
Mikulom, správcom farnosti, za cenu 3,00 €/m2/rok za pozemok o výmere 1 145 m2 –
dvor, 13,50 €/ m2/rok za stavbu – nebytové priestory o výmere 480 m2 na dobu 10
rokov za účelom prevádzkovania Základnej umeleckej školy Stupava. Vysporiadanie
vzájomných záväzkov formou dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok vo výške
23 235,- €, ktoré boli použité na rekonštrukciu budovy ZUŠ vo vlastníctve

-9Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Stupava. Úpravy a zmeny rozpočtu mesta Stupava
v roku 2009 podľa predloženého návrhu.
Úpravy a zmeny rozpočtu MsPTS Stupava v roku 2009 podľa predloženého návrhu.
Odpredaje pozemkov. Vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku – motorové
vozidlo ŠKODA FAVORIT GLXi, rok výroby 1993, MA 392 BB, z majetku
príspevkovej organizácie Vodárne a kanalizácie mesta Stupava podľa čl. 11, bod H),
bod 3), písm. b) VZN mesta Stupava č.2/2004 – Zásady hospodárenia s majetkom
mesta. Text kroniky Mesta Stupava za rok 2008, odmenu kronikárke Anastázii
Lachkovičovej vo výške 1 100 €.
Odporučilo: Primátorovi mesta schváliť úpravu finančného plánu spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s r.o. v roku 2009 na valnom zhromaždení
spoločnosti.
Poverilo: Primátora mesta objednať obstaranie Územného plánu zóny Stupava – Kopce
a uzatvoriť dohodu o spolupráci pri obstaraní. Primátora mesta objednať obstaranie
Územného plánu zóny Stupava – Pod vinohradské lúky a uzatvoriť dohodu o spolupráci
pri obstaraní.

Dňa 25. júna:
Vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Správu hlavnej kontrolórky
o systéme zabezpečenia rekultivácie skládky, a tvorbe účelovej finančnej rezervy na
rekultiváciu skládky.
Schválilo: Rozšírenie nájomnej zmluvy zo dňa 30. septembra 2008, uzatvorenej s OZ
Pohodka, zastúpeným Ivetou Vachálkovou, Hlavná 58 Stupava, IČO 30866014 o časť
pozemku v k.ú. Stupava, parc. č. 168/2 – zastavanej plochy, výmera cca 265 m2, ktorý
bude využívať ako prístup a dvor pri keramickej dielni. Návrh plánu kontrolnej činnosti
HK na II. polrok 2009.
Odkúpenie pôvodného pozemku parc. č. 833/2 orná pôda, výmera 324 m2, zapísaného
na LV 4618 k.ú. Stupava, ktorý odkúpi Mesto Stupava od SR – Obvodný úrad
Bratislava, Staromestská č. 6, Bratislava.
Uložilo: Prednostke úradu predložiť informáciu o systéme zabezpečovania rekultivácie
skládky. Prednostke úradu vypracovať a predložiť cenovú kalkuláciu rekonštrukcie
pôvodného pavilónu MŠ Ružová. Pavilón bývalých jaslí a vypracovať harmonogram
postupu prác a termín výberu dodávateľa na mimoriadne MsZ. Prednostke úradu
vyvolať rokovanie s a.s. ZIPP za účelom riešenia doterajších dohovorov v oblasti
sveteľná križovatka ul. Hlavná, Školská, Zdravotnícka. Prepojenia na ul. Vajanského za
účasti poslancov.
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Dňa 23. júla:
Vzalo na vedomie: Informáciu o záveroch komisie na výber nájomcu tepelného
hospodárstva v meste Stupava.
Schválilo: Poradie uchádzačov o nájom tepelného hospodárstva v nasledovnom poradí:
Termming, Dalkia, Tenergo.
Poverilo: Primátora rokovať o podmienkach a ustanoveniach nájomnej zmluvy so
spoločnosťou Termming.

Dňa 3. septembra:
Vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Rozbor hospodárenia
príspevkových organizácií za 1. polrok 2009. Rozbor hospodárenia Mesta Stupava
a rozpočtových organizácií za 1. polrok 2009. Informáciu HK o výsledku následnej
finančnej kontroly dane za využívanie verejného priestranstva. Informáciu HK
o výsledku kontroly MIKIC – príspevkovej organizácie.
Schválilo: Zámeny a odpredaje pozemkov. Návrh na vyplatenie odmeny primátora
mesta za II. štvrťrok vo výške 50% v zmysle dôvodovej správy. Návrh na vyplatenie
odmeny HK za II. štvrťrok vo výške 30% v zmysle dôvodovej správy. Preloženie
žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2009/1. 1/03 za účelom realizácie projektu
"Modernizácia centrálnej mestskej zóny STUPAVA – juh“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta. Zabezpečenie realizácie projektu "Modernizácia centrálnej mestskej
zóny – juh“ mestom počas celej doby jeho realizácie. Financovanie tohto projektu vo
výške minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených
žiadateľom t.j. vo výške 79 820,73 €.
Kofinancovanie – finančnú spoluúčasť mesta Stupava vo výške 5% nákladov hlavného
cezhraničného partnera v projekte podaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – výzva s identifikačným
číslom HUSK 0901.
Uložilo: Prednostke úradu zabezpečiť písomnú správu k návrhu riešenia budovania
svetelnej križovatky ul. Hlavná, Školská, Zdravotnícka. Prednostke úradu informovať
MsZ o stave doterajších dohovorov medzi mestom Stupava a Zipp v oblasti
vybudovania "Svetelná križovatka ul. Hlavná, Školská, Zdravotnícka, a premostenie
potoka na ul. Vajanského“. Prednostke úradu zabezpečiť nainštalovanie poprípade
premiestnenie jednej z piatich kamier nainštalovaných na koniec mestského parkoviska
tak, aby snímala zónu od parkoviska po obchod "101 drogérie“.
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Dňa 8. októbra:
Vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Analýzu počítačovej siete.
Informáciu o stave kamerového systému.
Schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 5/2009 o statickej doprave –
parkovaní v centrálnej zóne. Návrh odmien pre primátora za III. štvrťrok vo výške
2 820 €, návrh odmien pre HK za III. štvrťrok vo výške 1 184,40 €. Vytvorenie komisie
MsZ pre cezhraničnú spoluprácu – predseda In. Peter Mazúr, tajomník Pavel Slezák.
Návrh na podanie viazanej živnosti podľa zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov pre príspevkovú organizáciu Mesta Stupava
"Vodárne a kanalizácia mesta Stupava“ na prevádzkovanie verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Komisiu na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže na zámenu pozemkov,
v zložení: Karol Janata, MVDr. Robert Kazarka, Ing. Jozef Ukropec, JUDr. Elena
Jaďuďová a Ing. Soňa Geisseová.
Uložilo: Prednostke úradu vypracovať návrh rozpočtu na rekonštrukciu pavilónu B
/bývalé jasle/ MŠ Ružová.
Poverilo: Predsedu komisie pre cezhraničnú spoluprácu vypracovať štatút komisie
a nominovať členov.

Dňa 22. októbra:
Vzalo na vedomie: výsledok verejného obstarávania na realizáciu projektu Tréningová
hala – Základná škola, Školská.
Poverilo: Primátora mesta Stupava Ing. Ľ. Žiaka podpísaním zmluvy o dielo na
realizáciu diela "Tréningová hala – Základná škola, školská ul. 2, Stupava“, s vybraným
dodávateľom firmou SP Plus, s r.o., Trstinská 9, Trnava, na základe vykonaného
verejného obstarávania.

Dňa 5. novembra:
Vzalo na vedomie: Vyhodnotenie uznesení prijatých MsZ. Návrh rozpočtu Mesta
Stupava a rozpočtových organizácií na rok 2010 – 2012 s pripomienkami. Návrh
rozpočtu príspevkových organizácií MsPTS a VaK, MKIC na rok 2010 – 2012
s pripomienkami. Zápisnicu komisie na otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže
"zámena pozemkov“. Navrhnuté zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti pre rok 2010 vo
variantoch A a B. Štatút komisie pre cezhraničnú spoluprácu.
Schválilo: Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pôvodné pozemky nachádzajúce sa pod
Novým cintorínom na dobu neurčitú za cenu 0,10 €/ m2/rok. Zámenu pôvodných
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Stupava, Hlavná ul. 1, Stupava. Štruktúru nákladových položiek pre výpočet miestneho
poplatku za komunálny odpad na území mesta Stupava podľa schválených pripomienok
v predloženom materiály. Členov komisie pre cez hraničnú spoluprácu: Jarmila
Hornová, Gustáv Beleš, Ing. Jana Lužáková, Mgr. František Riczi, Ľudovít Toth a Mgr.
Peter Novisedlák.

Dňa 12. novembra:
Vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu Mesta Stupava a rozpočtových organizácií na rok
2009. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2010. Poslanecký návrh "zásady
hospodárenia s majetkom mesta,“
Schválilo: Zmeny a úpravy rozpočtu na rok 2009 Mesta Stupava a rozpočtových
organizácií podľa predloženého návrhu. Miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území mesta Stupava na rok 2010 vo výške 24,90 €.
Uložilo: Prednostke úradu objednať vypracovanie doplnku – zmeny územného plánu
Mesta Stupava.

Dňa 14. decembra:
Vzalo na vedomie: Rozpočet príspevkovej organizácie Vodárne a kanalizácie mesta
Stupava na roky 2011 – 2012. Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
a informačné centrum a MsPTS Stupava na roky 2011 – 2012. Programový rozpočet
a rozpočtových organizácií na roky 2011 – 2012.
Schválilo: dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 1/2007, ktorým sa určuje postup
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava vo výške 17 000 €:
Katolícka jednota Slovenska

350,- €

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

250,- €

Slovenský červený kríž, skupina II.

600,- €

Club ABBELLIMENTO

1000,- €

Stupavská Nevädza

1900,- €

O.z.ELIAH

450,- €

Slovenský zväz turistov

500,- €

Slovenský zväz záhradkárov

1500,- €

ŠK Karate Dojo Stupava

400,- €

O.z.Pour Art

700,- €

Hádzanársky klub Tatran Stupava
Slovenský zväz včelárov

1500,- €
300,- €
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1300,- €

Futbalový klub Tatran

2000,- €

Skupina historického šermu URSUS

500,- €

Materské centrum Fifodlo

800,- €

Slovenský červený kríž, skupina I.

600,- €

Stolnotenisový klub PST Stupava

250,- €

Veselá muzika

1000,- €

O.z.Motokrosový klub Stupava MXS

650,- €

Poľovnícke združenie Stupava-Mást

500,- €

Spolu:

17 050,- €

Rozpočet príspevkovej organizácie Mesta Stupava na rok 2010 Vodárne a kanalizácie,
tiež Mestské kultúrne a informačné centrum, Mestský podnik technických služieb
Stupava na rok 2010. Programový rozpočet mesta a rozpočtových organizácií na rok
2010 podľa predloženého plánu. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2010. Plán kontrolnej činnosti HK mesta na I. polrok roku 2010.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o dani z nehnuteľnosti. Všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Stupavy. Odporučilo primátorovi mesta schváliť finančný plán
obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA s r.o. na rok 2010 na
valnom zhromaždení spoločnosti.

Činnosť mestského úradu /MsÚ/.
MsÚ Stupava Hlavná ulica 1/24, 900 31.
Prednostka úradu: JUDr. Elena Jaďuďová, sekretariát primátora mesta: Mgr. Soňa
Tomeková.
Oddelenia MsÚ: ekonomické odd. Daniela Drahošová, odd. správy majetku mesta –
vedúci: Ing. Soňa Geisseová, odd. výstavby a životného prostredia – vedúci: Ľubomír
Illiť, referát sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a podnikateľských činností:
Blanka Vašinová, referát evidencie obyvateľstva: Mária Mihalovičová, Monika
Vrábelová, matričný úrad, overenie podpisov (pohreb, sobáš): Miroslava Vrábelová,
technik požiarnej ochrany, BOZP a CO: Štefan Veselý. MsÚ má svoju sobášnu sieň.
Stránkové hodiny: pondelok: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15,30 hod. Streda: 8:00 – 12:00,
13:00 – 18:00 hod., piatok: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod.
Samospráva: primátor, Mestské zastupiteľstvo (MsZ), poslanci, komisie, uznesenia
MsZ, VZN, smernice mesta, komunálne voľby, referendum. Medzi strategické
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mesta, symboly, mapu mesta, históriu mesta a fotogalériu.

Slávnostná akadémia.
Stupava si v roku 2009 pripomenula 740. výročie prvej písomnej zmienky. 29. januára
sa vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave konala slávnostná akadémia pri
príležitosti otvorenia tohto jubilejného roka. Podujatie, ktoré začalo o 19. hodine bolo
prístupné verejnosti, bolo určené pre Stupavčanov. V úvode bol prečítaný prepis
z darovacej listiny uhorského kráľa Belu IV., kde sa historický názov Stupavy objavuje
prvýkrát. Na slávnostné otvorenie večera sa podujal primátor mesta, Ing. Ľubomír Žiak,
ktorý predniesol slávnostný príhovor. Vo večernom programe vystúpili pamätníci,
stupavskí rodáci, ktorí si zaspomínali na dávne časy minulé, ktoré v Stupave prežili
a neopomenuli vyjadriť svoj názor aj na dnešné zmeny nášho mesta. Historik Dr. Anton
Hrnko previedol prítomných exkurzom dejinami Stupavy, v ktorom sa zameral na
najstaršie písomné pramene, kde sa uvádza názov Stupavy. Vo svojom prejave sa
opieral najmä o historické a jazykovedné pramene.
Čestné miesto medzi významnými rodákmi patrilo už zosnulému profesorovi PhDr.
Jánovi Horeckému. Na prosbu OZ Club Abbellimanto pán profesor napísal pre ročenku
Stupava /Greguš, M.: Za profesorom Jánom Horeckým /1920 – 2006/. In. STUPAVA.
História, pamiatky, osobnosti, príroda, Club Abbellimento.Stupava.Roč.II./ 2006 č.1.,
str.22/ svoje životné spomienky Očitý svedok 20. storočia. Úryvok z jeho spomienok
predniesol riaditeľ MKIC Stupava Pavel Slezák. Svoj vzťah k rodnému mestu vyjadril
vo svojej literárnej tvorbe aj stupavský rodák, spisovateľ Adolf Lachkovič, ktorý prijal
pozvanie aj na akadémiu a vyznal sa zo svojich spomienok. Obdivuhodným spôsobom
do pokladnice kultúrnych hodnôt nášho mesta prispela aj Magdaléna Dovičičová, ktorej
záľuba bola zavŕšená vydaním krátkeho slovníka. Zaspomínala si na život v Stupave,
resp. porovnala život v dnešnom a niekdajšom rodnom meste. Na záver podujatia
vystúpil ženský spevácky zbor Nevädza zo Stupavy, ktorý okrem spevu prekvapil
hovoreným slovom. Podujatie ukončil primátor mesta poďakovaním všetkým
zúčastneným, rodákom za ich príhovory, účinkujúcim. Srdečné poďakovanie patrilo aj
žiakom ZUŠ Stupava, ktorí spríjemnili večer hrou na saxofón a priečnu flautu
a učiteľovi Dušanovi Vrúbelovi, ktorý nadchol hrou na gitaru.

Stupava na výstave.
Mesto Stupava už niekoľko rokov je pravidelným účastníkom medzinárodnej výstavy
cestovného ruchu ITF Slovakotour v bratislavskej Inchebe. Jubilejný XV. ročník sa
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Svedčia o tom z roka na rok rastúci počet vystavovateľov (900) i zastúpenie krajín.
Partnerom bolo Chorvátsko a Trnavský samosprávny kraj. Naša expozícia bola
súčasťou plochy, kde vystavovali všetky mestá Združenia obcí záhorskej oblasti. Stánok
o rozlohe 80 m2 sme zdieľali s mestom Malacky a reprezentovali sme región Dolné
Záhorie. Expozícia sa niesla v znamení výročia prvej písomnej správy, financovaná bola
z rozpočtu mesta, program a propagáciu zabezpečovalo MsKIC. Spoluvystavovateľom
bol partnerský mikroregión Ivančicko a mesto Ivančice z ČR. V piatok sa uskutočnili aj
pracovné stretnutia primátora Ing. Žiaka s jeho kolegami – primátorom mesta Malacky
RNDr. Jozefom Ondrejkom, starostami obcí okresu Malacky, s primátorom mesta
Senica PaedDr. Ľ. Parízkom a primátorom mesta Holíč, podpredsedom Trnavského
samosprávneho kraja Zdenkom Čambalom. V popoludňajších hodinách sa primátor
zúčastnil stretnutia s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírom
Bajanom. Našu expozíciu navštívil aj Jeho Excelencia pán Ognian Garkov –
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky v Slovenskej republike
a s primátorom Ing. Žiakom hovorili o možnostiach ďalšej spolupráce mesta Stupava
a mesta Svoge. V piatok na výstavu zavítal prezident SR Ivan Gašparovič, po návšteve
Expozície BSK ho pozvali do Stupavy, pozvanie prijal a poprial Stupave veľa úspechov
pri jej rozvoji.

Voľby prezidenta SR.
Mesto Stupava, podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta
SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov oznámilo, že voľba prezidenta SR sa vykoná dňa 21.
marca 2009 /sobota/ v čase od 7:00 do 22. hodiny. V meste Stupava bolo určených šesť
volebných okrskov, v ktorých boli zriadené volebné miestnosti. Za prezidenta SR bol vo
voľbách zvolený Ivan Gašparovič.

Voľby do BSK:
Dňa 14. novembra sa konali voľby do BSK. Vo volebnom obvode č. XI – Stupava,
Marianka, Borinka, Zohor, Vysoká pri Morave bol počtom hlasov 577 zvolený za
poslanca Bratislavského samosprávneho kraja Pavel Slezák, kandidát za SMER –
sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana
zelených Slovenska, Hnutie za demokraciu. Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli
zvolení za poslanca vo volebnom obvode a ich poradie podľa počtu získaných platných
hlasov: 1. Ing. Ľubomír Žiak s počtom hlasov 527, 2. Mgr. Ľubomír Galko 411, 3.
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hlasov.
Mesto Stupava, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov aj cez Podpajštúnske zvesti oznámilo, že
Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať dňa 6. júna 2009 /sobota/ v čase od 7.
do 22. hodiny. V meste ako pri každých voľbách bolo určených šesť volebných
okrskov, v ktorých boli zriadené volebné miestnosti.

Voľby hlavného kontrolóra:
MsZ na svojom rokovaní 29. januára prerokovalo materiál týkajúci sa volieb HK.
Funkciu HK mesta Stupava vykonávala od 1. apríla 2003 doposiaľ Ing. Zdenka
Packová. Jej funkčné obdobie bolo v znení predpisov šesť rokov a skončí 31. marcom
2009. Z tohto dôvodu má MsZ povinnosť vyhlásiť voľby HK tak, aby sa voľba
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK. Voľby boli
v meste vyhlásené obvyklým spôsobom: na úradných tabuliach, v mestskom rozhlase,
v regionálnom týždenníku Malacko, na webovej stránke mesta, v denníku Pravda. 26.
marca MsZ na svojom zasadnutí zvolilo Katarínu Tomkovičovú za hlavnú kontrolórku
mesta Stupava s počtom hlasov 7 tajným hlasovaním.

Plán kontrolnej činnosti:
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2009 uviedla HK Ing. Zdenka
Packová. Návrh bol uverejnený v meste obvyklým spôsobom, t.j. na úradnej tabuli
mesta a na webovej stránke mesta. Neboli predložené žiadne pripomienky. MsZ
materiál prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009.

VZN Mesta Stupava č. 2
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za
opatrovateľskú službu a dovoz obedov, poskytované mestom Stupava.
MsZ v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti čl. 68 Ústavy SR a na základe
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
o živnostenskom podnikaní vydalo toto VZN. o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov. Právna ochrana
občana, - Opatrovaný je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu
podľa príjmu a majetku. Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa do príjmu
opatrovaného započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa
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opatrovanému zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Opatrovaný nie je povinný platiť úhradu za
poskytovanú opatrovateľskú službu.

VZN č. 3/2009
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Mesta Stupava.
Účelom tohto VZN je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života
a práce obyvateľov mesta pred zneužívaním alkoholických nápojov a tiež zabezpečiť
verejný poriadok v meste. Toto VZN určuje obmedzenia alebo zákaz podávania, predaja
a požívania alkoholických nápojov na území mesta. Medzi obmedzujúce opatrenia
patria: Zákaz: predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať
požívanie alkoholických nápojov: osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne
ovplyvneným

alkoholom,

v zdravotníckych

zariadeniach,

na

zhromaždeniach

a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína, na verejných podujatiach
kultúrnych pre osoby mladšie ako 18 rokov. Primátor mesta Stupava môže na základe
žiadosti udeliť výnimku. Fyzická osoba, ktorá poruší nariadenie, sa dopúšťa priestupku
a môže jej byť uložená pokuta do výšky 33 €. Toto VZN platí od 18. marca 2009.

Sťažnosti a petície:
26. februára na zasadnutí MsZ HK Ing. Zdenka Packová predložila správu o výsledku
vykonania kontroly sťažností a petícií za II. polrok 2008. V prvom polroku bolo
v centrálnej evidencii zaevidovaných 24 sťažností, v druhom polroku bolo v centrálnej
evidencii zaevidovaných 43 sťažností a žiadna petícia. Z uvedených sťažností boli
podané 2 anonymy, ktoré boli prešetrené a vyhodnotené ako neopodstatnené. Dve
podania z dôvodu ohrozovania života boli postúpené vecne príslušnému orgánu –
OOPZ. Z ďalších 30 podaní bolo 17 opodstatnených, 12 podaní bolo vyhodnotených
ako neopodstatnené sťažnosti. Sťažnosť č. 45/08 na hluk susedovou hudbou do dňa
písania tejto správy nebol výsledok merania predložený. Podania v II. polroku doručené
riešili jednotlivé oddelenia nasledovne: Stavebný úrad riešil 3 sťažnosti v stavebnom
konaní, oddelenie VŽP riešilo 18 sťažností, ostatných 9 riešili: referát evidencie,
sociálne oddelenie, ekonomické oddelenie, majetkové oddelenie a HK. Všetky podania
za II. polrok boli riadne prešetrené. Nedostatkom je nedodržania 30 dňovej lehoty na
vybavenie niektorých sťažností /u piatich/. Od 16. februára zabezpečuje prijímanie,
evidenciu a vybavovanie sťažností prednostka úradu v súlade s platnými predpismi

- 18 a zabezpečí vypracovanie správy o plnení prijatých opatrení zamestnancom, ktorý
sťažnosť riešil.

Vyhodnotenie separovania v meste Stupava:
V roku 2008 sa v meste odovzdalo na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci
separovaného zberu komunálneho odpadu spolu 264 802 kg odpadu. Na jedného
obyvateľa pri počte obyvateľov 9 843 /prihlásení ako platcovia za odpady/ pripadlo za
rok 2008 – 26,90 kg odovzdaného separovaného odpadu.

Zbierka textilu na humanitné účely:
V januári tohto roku mesto obdržalo list od humanitnej neziskovej organizácie –
Diakonia Broumov s prosbou o usporiadanie zbierky textilného materiálu. Táto
organizácia poskytuje sociálne služby a materiálnu pomoc sociálne odkázaným
občanom. Mesto reagovalo na túto prosbu a zorganizovalo zbierky 6. – 7. a 13. – 14.
februára a 4. – 9. mája 2009. Obyvatelia boli informovaní miestnym rozhlasom, letákmi
a na internetovej stránke mesta. Miestom zberu bol MsPTS na Dlhej ulici. Tam boli
pristavené kontajnery. Odovzdať tu mohli všetok nepotrebný textil. Vyzbieralo sa 17
plných kontajnerov textilného materiálu. Počas druhej zbierky sa vyzbieralo 30 plných
1 100 litrových kontajnerov. Zbierky sa stretli s veľkým ohlasom. MsÚ Stupava, referát
odpadového hospodárstva poďakoval všetkým ktorí sa do zbierky zapojili.

Nová ulica:
Po prvýkrát investor slávnostným spôsobom odovzdal inžinierske siete a komunikáciu
novej ulice mestu. Spoločnosť Mandi invest, a.s. 18. februára odovzdala ulicu Na aleji
primátorovi mesta Ing. Ľ. Žiakovi. Súčasne obyvateľom Ing. Ivan Sirotka odovzdal tri
lavičky ozdobené bonmotmi, pre zamyslenie i potešenie ako napr. "Správajte sa
k druhým tak, ako si želáte, aby sa oni správali k Vám a Váš život bude spokojnejší.
Venuje Ivan Sirotka“.

Významné domáce a zahraničné návštevy.
Boli sme v Ivančiciach
MKIC v Stupave pripravilo zájazd pre občanov Stupavy do družobného mesta Ivančice
v Českej republike, ktoré leží v blízkosti Brna. Stupava má dlhoročnú družbu s týmto
mestom, ktoré má charakteristické oslavy – Slávnosti Chřestu – po našom špargľa.
Celkom zaplnený autobus sa pohol v sobotu 23. mája smerom do "Česka“. Po diaľnici
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Kláštor Rosa Coeli. Je to jeden z najstarších hradov v Čechách, kláštor založený v 12.
storočí, bol neskoršie prestavaný na gotický hrad, ktorý sa postupne menil na významnú
moravskú pevnosť. Dnes ho vlastní súkromná firma. Po prehliadke hradu navštívili
v obci židovskú synagógu. Ivančice patria medzi najstaršie mesto na Morave, počtom
obyvateľov asi o 1000 väčšie ako Stupava. na mestskej radnici Stupavčanov privítali
a ponúkli malým občerstvením. Samotné slávnosti sú ako naše Dni zelá. Na námestí
bolo postavené pódium s kultúrnym programom, bolo tam veľa stánkov s predajom
rôznych predmetov a občerstvenia. Návštevníci si prezreli múzeum ivančického rodáka
Vladimíra Menšíka a Pamätník Alfonsa Muchu. Zaujímavé bolo i stretnutie s ľuďmi,
presvedčili sa o hlbokej náklonnosti k Slovákom, i k Stupave. Návšteva v Ivančiciach sa
stretla s kladnou odozvou, zorganizoval MKIC Stupava. V Ivančiciach sme videli, že
"radní města“ sa starajú i o také veci, ktoré nie sú ekonomicky výhodné. Nám sa
v tomto smere /múzeum/ veľmi nedarí. K židovskej synagóge sa pohli k lepšiemu.

Za dychovkou do Ratíškovic
Hosťom na Stupavskej krídlovke, ktorá bola v júni bola dychová hudba z moravských
Ratíškovic. Po peknom vystúpení nezabudli pozvať divákov k nim na Medzinárodný
festival dychových hudieb. MKIC v Stupave zorganizovalo autobusový zájazd a tak 12.
júla sme sa zúčastnili najväčšieho festivalu dychových hudieb v Českej republike. Na
trávniku miestneho futbalového ihriska bolo postavené pódium, na ktorom sa
vystriedalo počas dňa 11 dychoviek z Moravy a Slovenska, ktoré predviedli
návštevníkom svoje umenie, vhodne komentované konferenciérmi. Tribúna na štadióne
bola úplne zaplnená poslucháčmi muziky až do konca prehliadky, ktorá končila okolo
19. hodiny, Počasie vydržalo nálada bola príjemná a návštevníci prežili príjemný deň.
Zo Stupavy boli vypravené dva autobusy, ktoré boli zaplnené. Zájazd pripravilo MKIC
ako jednu z vydarených akcií v rámci svojej činnosti. Akcie v Stupave naši občania
málo navštevujú a pritom kritizujú, že v Stupave je málo kultúry – nič sa nerobí, napr.
výborný koncert pesničkára J. Kryla navštívilo asi menej poslucháčov ako bolo
Stupavčanov v Ratíškoviciach.

Spolupráca s mestom Svoge v Bulharsku.
Po minuloročnej návšteve občanov mesta Svoge na slávnostiach kapusty, po návšteve
delegácie mesta Stupava pri príležitosti 45. výročia obščiny Svoge v Bulharsku, obidve
strany pristúpili k naplneniu zámeru – podpísaniu zmluvy o spolupráci. Stalo sa tak 3.
októbra počas Slávnosti kapusty, kedy starosta obščiny Svoge Emil Atanasov Cvetanov
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bol prítomný veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku J. E. Ognian Garkov,
zástupcovia Bulharského inštitútu v Bratislave, poslanci MsZ v Stupave a ďalší hostia.
Z preambuly zmluvy vyberáme: "My, Ing. Ľ. Žiak primátor mesta Stupava, SR a Emil
Cvetanov Atanasov starosta Obščiny Svoge, Bulharská republika poverení rozhodnutím
našich spoluobčanov, sme presvedčení, že konáme v mene želaní našich občanov.“

Regionálne jablkové hodovanie.
Tento rok sme sa v Stupave zapojili do osláv jabĺk – Jablkového hodovania, ktoré
v našom meste zorganizovali pod záštitou predsedu BSK Ing. Vladimíra Bajana. Okrem
Modry, kde sa v roku 2009 prvýkrát Jablkové hodovanie uskutočnilo, sa toto podujatie
odohrávalo aj v Senici, Pezinku, Dunajskej Lužnej a Jabloňovom. I keď v Stupave 10.
októbra počasie veľmi neprialo, záujemcov o jablká, jablkové špeciality a ďalšie
výrobky z jabĺk nebolo málo. Na Hlavnej ulici boli postavené stánky, kde sa svojou
jablkovou špecialitou mohla pochváliť nejedna Stupavčanka. Špecialitám z jabĺk bol
vyhradený aj priestor v pasáži Avana, v cukrárni Kvartet a v reštaurácii D’Artagnan.
Pred kaviarňou Moment café sa varil jablkovým kompótom a čerstvú jablkovú šťavu
získali na prezentácii odšťavovača pred Moza Elektro. Nechýbal ani stánok firmy Boni
Fructi s dobrými jablkami, či jablkovým džúsom. Celé podujatie dopĺňal bohatý
program. Na slávnostnom otvorení vystúpili žiaci zo ZUŠ Stupava. Pred butikom
Contura fashion sa uskutočnila módna prehliadka, ktorá ponúkla jesenné a zimné
modely. Pre deti bolo pripravené divadelné predstavenie a tvorivá dielňa, kde si deti pod
vedením Sašky a Stefani OZ Envirosvet mohli vytvoriť záložku s motívom jabĺk
a ochutnať jablkovú nutelu. Hudobná skupina Serpico Acoustic hrala pred reštauráciou
a rozhýbala v chladnom počasí nejedného návštevníka. predseda Bajan sa poďakoval za
spoluprácu tohto podujatia a za srdečné prijatie.

Mestská polícia.
Na každom zasadnutí MsZ poslanci sledujú bezpčenostnú situáciu v meste. Na základe
požiadavky poslancov pozval primátor na zasadnutie mjr. Róberta Peťka, riaditeľa
Obvodného oddelenia policajného zboru SR v Stupave. Major informoval prítomných
o bezpečnostnej situácii v meste a priľahlých obciach v pôsobnosti OO za I. štvrťrok.
V súčasnosti na tunajšom OO PZ SR v Stupave slúži 15 policajtov. Nastala zmena
v organizácii policajného zboru. Bola znížená o obce Suchohrad a Záhorská Ves.
K najproblémovejším obciam patria Plavecký štvrtok, Zohor, Lozorno. V obvode bolo
spáchaných 80 priestupkov,

z toho 31 v Stupave, objasnenosť predstavuje 41,9%.

- 21 Zároveň bolo spáchaných 99 trestných činov, z toho v Stupave 17, pričom objasnenosť
predstavuje 22,2%. Pochvalne sa vyjadril o zavedení kamerového systému v Stupave.
konštatoval, že MsP v Stupave začala vykonávať prednášky v základnej škole. Navrhol,
aby sa členovia MsP zapojili do programu "Správaj sa normálne.“

Mestský kamerový systém.
Nastupujúca demokracia vyvolaná zmenou spoločensko – politických pomerov, ktoré sa
odohrali v závere roka 1089, priniesla i veľký nárast nežiaducich javov, akými sú
páchanie trestnej činnosti, vandalizmus, drogy a iné. Sprievodným javom kriminality je
rastúci strach občanov, zníženie pocitu ich bezpečnosti. Proti tomu musí spoločnosť
reagovať – čeliť vhodnými prostriedkami a opatreniami. Jedným z účinných
prostriedkov, ktorým je možné nežiaduce javy potlačiť, je využívanie mestských
kamerových systémov, ktoré nepretržite monitorujú časti mesta. Záznamy z kamier
slúžia k objasňovaniu spáchaných trestných činov a majú preventívnu účinnosť. Dňa 1.
apríla 2009 Mesto Stupava uviedlo do prevádzky mestský kamerový systém a rozšírilo
tak počet obcí a miest, ktoré tieto systémy s úspechom využívajú. Kamerový systém je
v nepretržitej, 24 hodinovej prevádzke, monitoruje centrálnu oblasť mesta. Obraz
z jednotlivých kamier je kontinuálne zaznamenávaný a archívne médium, aby sa
následne dal použiť, ako dôkazový prostriedok. Základným cieľom kamerového
systému je: zabezpečiť ochranu osôb a majetku, znížiť vandalizmus, zlepšiť verejný
majetok a čistotu, obmedziť konzumáciu alkoholu a šírenie drog na verejných
priestranstvách, kontrolovať dopravnú situáciu, poskytovať polícii operatívne
informácie na vykonanie potrebných opatrení a objasňovaní spáchaných trestných
činov.
Kamerový systém centrálnej časti mesta má inštalovaných 5 kamier. Inštalovanými
kamerami je monitorovaná Hlavná ulica, časť Mlynskej ulice, Námestie sv. Trojice
a časť ulice Slovenskej. Inštalované sú citlivé kamery, ktoré dokážu nasnímať napr.
číslo auta, alebo detail tváre na veľkú vzdialenosť. Kamerový systém začal prinášať
svoje ovocie. Záznamy z kamier nesmú byť poskytnuté občanom, ale len pre služobné
potreby polície a orgánov činných v trestnom konaní. Mesto má záujem postupne
kamerový systém rozširovať. Základ, ktorý bol realizovaný, stál mestskú pokladnicu
cca. 62 700 € (cca. 1 890 000,- Sk).
Mesto Stupava vyhlásilo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie
náčelníka Mestskej polície Stupava. Požiadavky: Vek viac ako 21 rokov, bezúhonnosť,
vzdelanie stredoškolské s maturitou, prax v riadiacej pozícii, zdravotná a psychická
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B. Iné: odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie v štúdijnom
odbore bezpečnostná služba – vítané. Prax v pozícii obecného policajta – vítaná.
Prihlášky

doložené

profesijným

životopisom,

overenými

kópiami

dokladov

o nadobudnutom vzdelaní, výpisom z registra trestov a potvrdením lekára treba zaslať
najneskôr do 9. novembra 2009 do 15,30 na adresu MsÚ Stupava.
Zást. náčelníka MsP Juraj Urbanič odpovedal poslancom: Na ul. Hlavná sa vykonávajú
kontroly v rámci možností výkonu služby hliadky MsP a na základe oznamu
kamerového systému. Tento systém je nedostatočný. V septembri sa pripravuje nový
princíp činnosti kamerového systému. Obsluha kamerového systému bude v prípade
zaneprázdnenosti hliadky dokumentovať uvedené priestupky a tieto po zdokumentovaní
bude MsP riešiť v priestupkovom konaní. Podľa možností sa zameriavajú aj na ostatné
ulice.
Kamerový systém obsluhuje 5 operátorov. Počet MsP 9, majú pre ľudí vozidlo,
vysielačky, zbrane a kamerový systém. Meno náčelníka MsP: Milan Válek, bytom
Bratislava.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov – Kaštieľ.
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb bol premenovaný na Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov – Kaštieľ. Riaditeľ: Mgr. Pavol Podmajerský.
V Kaštieli pracuje 108 zamestnancov a má 230 obyvateľov, z toho zo Stupavy 21.
Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava. Z Euro-fondov sa
budovala fasáda Kaštieľa, vnútorná kanalizácia a iné. Obyvatelia Kaštieľa sa zúčastňujú
na akciách počas celého roka, ako napr. Katarínska zábava, ktorá sa konala v jedálni.
Účasť bola hojná – podľa odovzdaných tombolových lístkov až 98 klientov. Všetky
tombolové lístky boli výherné a všetci boli spokojní. Získali ceny za pomoci sponzorov.
Okrem tomboly bolo príjemným baviť sa pri hudbe Veterán trio z Borinky. Klienti aj
s príbuznými zaspievali a zatancovali. Kaštieľ sa pridáva ku komunikačnému boomu
cez siete. Mikuláš im priniesol nielen pripojenie pre obyvateľov Kaštieľa, ale aj wi-fi
free v parku Kaštieľa pre obyvateľov Stupavy a jej návštevníkov. Obyvatelia Kaštieľa
zasadali a rozhodovali o umiestnení internetového kútika. Bezplatné pripojenie pre
mesto Stupava v parku Kaštieľa slávnostne spustili 4. decembra 2009. Školili
pracovníkov, klientov a dobrovoľníkov k podpore iných pri komunikácii cez internet.
Cieľom je poskytnúť zručnosti vyhľadávania informácií, používanie e-mailu,
chatovania a telefonovania cez internet. Obyvatelia si spríjemňujú svoj pobyt v dielni,
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okolia a zájazdmi.

Činnosť spoločenských organizácií.
Materské centrum Fifidlo.
Materské centrum Fifidlo pripravuje pre mamičky s deťmi rôzne akcie. Pripravilo kurz
rodičovskej zručnosti, ktorý zahŕňal sériu workshopov na zaujímavé témy, napr.
poruchy správania detí, hodnoty a iné. Okrem tohto programu pracovalo v pravidelných
aktivitách: Keramika v Pohodke, Tančeky pre škôlkárov, Pilates a herňa je otvorená pre
deti v pondelok, stredu a štvrtok. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizovalo
Materské centrum Fifidlo v spolupráci s MKIC Stupava dňa 31. mája akciu MDD –
Čarovný deň. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu organizátori museli podujatie
z Amfiteátru Borník preložiť do interiéru MKIC. Účastníkov bolo veľa. Deti bavilo
divadlo Happy s predstavením Dráčik ohniváčik, Čarovný les plný prekvapení,
rozprávkových postáv, hier, súťaží a odmien, tvorivé dielne, hry so Snehulienkou,
tanec, diskotéka. Bohatý program uspokojil aj náročnejšieho účastníka. MC Fifidlo
o svojich pripravovaných akciách informuje mesačne vopred v Podpajštúnskych
zvestiach a teší sa záujmu matiek na materskej dovolenke.

OZ POHODKA.
Iveta Vachálková ponúka prácu v krúžkoch keramiky, kurz keramiky pre dospelých, pre
rodičov s deťmi a prácu v tvorivých dielňach každý piatok v marci. V sobotu 21. marca
usporiadala tradičný jarmok – remesiel v priestoroch OZ Pohodka. Ponúkali výrobky
z keramiky, drôtikované, aranžované kvety. Predávali aj detské výrobky z keramiky. Ich
kúpou podporili chod OZ Pohodka.
V dňoch od 6. do 31. júla OZ Pohodka organizovalo denný tábor. Deti v jednotlivých
skupinách kreatívne trávili čas. Učili sa rôzne výtvarné techniky, športovali, hrali hry,
zabávali sa. Celodenný výlet na ranč a opekačka boli pre všetkých dobrodružstvom.
Tábor sa konal v priestoroch dielne Pohodky za podpory finančnej mesta Stupava.
S deťmi pracovali: Katka Rafajová, Beatka Barancovej, dievčatám Králokovým. Na
záver urobili výstavu výrobkov a fotografií.

MS SČK Stupava I.
Dňa 7. marca v Stupavskej krčme sa konala výročná schôdza ČK. Zúčastnilo sa na nej
92 členov a hostia: primátor Stupavy Ing. Ľ. Žiak, Ing. Mária Halásová, riaditeľka SÚs
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Pre členov pripravili bohatú tombolu. MŠ Hviezdoslavova ul. pripravila s deťmi pekný
program. V minulom roku s v klube Pohoda konali 3 odbery krvi odberovou jednotkou
Ružinov. Z ich skupiny dalo krv 32 bezplatných darcov, z toho 4 darovali krv prvýkrát.
Spolu odobrali 60 – krát krv. 18. mája a 16. septembra zorganizovali ďalšie odbery.
Spolupracujú s MS SČK II.

MS SČK II.
MS SČK II. mala 8. marca výročnú schôdzu, na ktorej hodnotili svoju prácu. Tak ako
po iné roky tak aj v roku 2008 dobrovoľná a nezávislá organizácia rozvíjala svoju
činnosť plánovite. Medzi aktivity patrili: návštevy chorých členov, ktorým odovzdali
balíčky s ovocím a sladkosťami, tiež navštívili najstarších členov v DD v Stupave.
Každoročne navštevujú detský domov postihnutých v Klasove, kde im odovzdali pekné
šatstvo a malé dary: ovocie a sladkosti, Zorganizovali zájazd do Olomouca, Poľska
a Brezovej pod Bradlom, tiež do Chorvátska na tri desať dňové pobyty. Absolvovali
pochod za zdravím na Vachálkov rybník. Zúčastňovali sa významných výročí v meste.
V septembri sa v spolupráci s MS I. konali akcie za Svetový deň prvej pomoci, pri KD
prítomným merali krvný tlak. Ich dobrovoľné sestry robili zdravotný dozor na akciách
organizovaných MKIC a ZŠ. V októbri uskutočnili posedenie pre najstarších členov
v Stupavskej krčme s občerstvením a odovzdali im kvety. Aj v uplynulom roku sa
zúčastnili súťaže o najlepšiu kapustnicu, ktorú predávali pri KD. Na adventnú sobotu
predávali varené víno v spolupráci s KD. V priebehu roka pre chorých členov
zorganizovali odber krvi podľa potreby. 3 odbery krvi dobrovoľných bezplatných
darcov krvi s mobilnou jednotkou v Ružinove. Na požiadanie poskytli krv pre 5
chorých členov: Miroslava Fišera, Ruženu Ivicovú, Vieru Šlaukovú, Františka Ivicu,
Rozáliu Kolárikovú z Pezinka. Na Deň darcov krvi 20. júna držiteľov zlatej
a striebornej Jánskeho plakety zapísali na MsÚ do Pamätnej Knihy.
Dňa 20. júna o 14. hod. sa uskutočnil v sobášnej sieni MsÚ v Stupave slávnostný zápis
do pamätnej knihy ocenených darcov krvi. Podujatie sa konalo pri príležitosti 90.
výročia založenia organizácie Červeného kríža v Stupave.

Poľovnícke združenie.
Predseda PZ Stupava – Mást Ladislav Rigler sa v júni cestou Podpajštúnskych zvestí
prihováral

občanom.

V svojich

slovách

upozornil

na

mesiac

poľovníctva

a predovšetkým ochrany prírody. V našich lesoch a lúkach sa rodí nový život zvierat.
Rodia sa mláďatá drobnej zveri, srnčej, dančej a ostatných voľne žijúcich živočíchov. Je
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prispejme citlivo k rozmanitosti a kráse.

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej správy o Stupave pripravil pre žiakov ZŠ
kpt. Jána Nálepku súťaž o Stupave. Súťaž sa konala v dvoch etapách. 5. mája 80 žiakov
riešilo otázky z histórie Stupavy. Najlepšie sa darilo kolektívu 7. C triedy. Súťaže sa
zúčastnili i žiaci Špeciálnej základnej školy v Máste. Súťaž splnila svoje poslanie: žiaci
sa svedomito pripravili a boli odmenení peknými cenami.
15. júla ZO organizovala zájazd do Banskej Štiavnice. Autobus bol do posledného
miesta zaplnený. Lektorka Antónia Suchá oboznámila prítomných s históriou počas
cesty. Zájazd sa konal "Po stopách SNP“. O bojoch v štiavnických horách prítomným
hovorila D. Kazarková. Navštívili Starý zámok, poklonili sa pri pamätníku SNP.
Domov si odnášali kus histórie Banskej Štiavnici jej okolia.

ZO Slovenského zväzu záhradkárov.
Viackrát informovala obyvateľov Stupavy cestou Podpajštúnskych zvestí o príprave
záhradkárov na jar. Už v zime, ktorá pritvrdila radili záhradkárom. Odporúčali pri
výseve substrát, špeciálnu zeminu pre výsev. Radili ako previesť rez a postrek drevín
a viniča. Tiež zdôraznili hnojenie a prípravu zemiakovej sadzby. Keď prišla jar, radili
pre ovocnú a zeleninovú záhradu používanie postrekov, tiež na ošetrovanie trávnika:
vertikutáciu a hnojenie. Radili ako presádzať izbové rastliny. 11. novembra o 18. hod.
v KD MKIC Stupava a ZO Slovenského zväzu záhradkárov uskutočnila už tradičné
Svätomartinské požehnanie mladého vína. Veľmi krásnym podujatím našich
záhradkárov je výstava Úroda 2009. Výstava bola 3. – 4. októbra. Zúčastnilo sa 89
vystavovateľov so 372 vzorkami. Hodnotenie vystavovaných vzoriek bolo uskutočnené
komisiou v zložení: V. Marošová, M. Ondrovič, V. Lachkovič. Komisia konštatovala,
že vystavované vzorky splnili požiadavky miestnej výstavy. Komisia konštatovala, že
vystavené vzorky dokazujú, že pestovateľské podmienky sú vhodné pre dopestovanie
zdravého a ekologického ovocia. V kategórii najkrajšia kolekcia ovocia a zeleniny boli
ocenení: 1. miesto – kolekcia jabĺk, Karol Mihalský z Borinky, 2. miesto – kolekcia
ovocia, Štefánia Zárecká, 3. miesto – kolekcia hrozna, Anna Rácová, Špeciálna cena –
jablko RE-GALLI, Antonovi Woletzovi. V súťaži o najťažšiu hlavičku kapusty 1.
miesto Megaton – František Kovács, 17 kg, 2. miesto kapusta Krajová, 10 kg, 3. miesto
kapusta Krajová, Ján Pollák, 10 kg. V súťaži o najťažšiu buču získala 1. miesto Goliáš,
Emília Orechovskej z Lozorna.
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OZ Club ABLLIMENTO.
Uverejnil májový kalendárium z histórie Stupavy: 1. mája 1927 v rámci prvomájových
osláv a roztržky medzi sociálnymi demokratmi a komunistami, urazila miestna
školníčka stupavského starostu na ktorého "vykríkala, že starosta sa má obesiť“. Urážku
riešila obecná rada. 1. mája 1930 sa začala výroba v novovybudovanej Stupavskej
cementárni. 24. mája zomrel v Stupave Ladislav Kudijovský, stupavský učiteľ,
divadelný ochotník a kultúrny pracovník. Narodil sa 11. marca 1924, pochovaný je na
novom cintoríne v Stupave.
Činnosť politických strán a občianskych hnutí v Stupave je v rámci tolerancie, viac sa
aktivizujú pred voľbami.

Činnosť cirkví a náboženských obcí.
Medzi občanmi mesta Stupavy sú kresťania – katolíci, evanjelici a jehoví. Rímsko –
katolíkov je veľká väčšina a zúčastňujú sa bohoslužieb vo farskom kostole sv. Štefana
v Stupave a kostole sv. Rocha v Máste. Ich deti chodia v škole na náboženskú výchovu,
ktorú vyučuje kňaz Felix Mikula a katechétka Mária Markovičová. Žiakov
evanjelického náboženstva v škole vyučuje evanjelický farár. Na fare je postavené
Pastoračné centrum, ktoré slúži všetkým občanom podľa záujmu.
29. júna 2008 do 29. júna 2009 bol vyhlásený ako "Rok svätého Pavla“. Od júla 2009
bol vyhlásený "Rok kňazov“. Veriaci sa v kostoloch i domácnostiach modlili modlitbu
za kňazov, za tvojich neverných a vlažných kňazov, za tvojich kňazov, ktorí namáhavo
pracujú doma alebo v cudzine na ďalekých misijných poliach, za tvojich pokúšaných
kňazov, za tvojich osamotených a opustených kňazov za mladých ale i za zomierajúcich
kňazov, za zosnulých kňazov v očistci. Ale nadovšetko ti odporúčam kňazov, ktorí sú
mi najdrahší – kňaza, ktorý ma pokrstil, kňazov ktorí ma rozhrešili od mojich hriechov,
kňazov na ktorých omšiach som sa zúčastnil a ktorí mi dali tvoje Telo a tvoju Krv vo
svätom prijímaní, kňazov, ktorí ma učili a vzdelávali a všetkých kňazov, ktorým som
dlžný iným spôsobom. Ježišu, drž si ich blízko pri svojom Srdci a hojne ich požehnávaj
v tomto čase i vo večnosti. Amen.
Túto modlitbu sa veriaci spolu v kostole modlili pred každou svätou omšou. Ako po iné
roky, tak i tohto roku 1. marca v kostole koncertovala Vega zo Zohora. Tiež umelecký
maliar Ján Hladík zo Zohora, venoval Krížov cestu do nášho farského kostola. Ján
Hladík prichádza už roky v nedeľu na svätú omšu i s manželkou. V Pastoračnom centre
sa veriaci zúčastňujú na pripravovaných akciách ako sú spoločné posedenia pri
fašiangoch, oslave Dňa matiek, v októbri bolo posedenie s programom pre starších.
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s Mikulášom, Katarínske posedenie a i.
Obnovili internetovú stránku www.farastupava.sk. Možno si pozrieť liturgické oznamy
alebo oznamy o akciách, ktoré sa budú vo farnosti diať. Okrem farských oznamov
uverejňovali rôzne články o duchovnom živote, histórii, meste či praktické veci do
života. Pre vnútornú potrebu farníkov vychádza "Občasník svätého Jozefa“ pod
vedením vdp Félixa Mikulu, administrátora farnosti, grafická úprava a podpora: Martin
Smeja – miništrant. Znova otvorili Stupavskú farskú knižnicu. Otváracie hodiny
knižnice sú vždy v nedeľu, od 15:30 do 18. hod. na Pastoračnom centre v Stupave.
Knižničný poriadok a zoznam kníh možno nájsť aj na internete.
1. júna mal vdp. farár mal 59 rokov, veriaci mu blahoželali a pozdravili ho i cez rádio
Lumen. 7. júna bolo 60 detí na prvom svätom prijímaní, tiež veľmi dôstojne oslávili
Božie telo a birmovku. 5. júla vo farskom chráme sa uskutočnili koncerty chrámových
súborov. V októbri vdp. farár celebroval polnočnú omšu v Marianke. Každoročne sa na
nej zúčastňuje mnoho veriacich zo Stupavy a okolitých obcí. 5. septembra sa na
polnočnej omši s Mons. F. Mikulom v kostole v Marianke zišla farnosť Stupava. 6.
septembra na slávnosti narodenia Panny Márie bola Slávnostná svätá omša pri Lurdskej
jaskyni, hlavný celebrant J. Em. Jozef kardinál Tomko. Veľa veriacich sa chcelo s ním
stretnúť a prišli do Marianky. Aj Stupavčanov bolo veľa. Kardinál Tomko bol v roku
1985 vymenovaný za kardinála sv. Cirkvi v Ríme, vymenovaný za prefekta
Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Po omši sa kardinál Tomko stretol v kláštore
s veriacimi. Za pôsobenia vdp. F. Mikulu sa v Stupave veľa vybudovalo, opravilo aj
postavilo. V utorok 19. mája skupina horolezcov umiestnila na vežu kostola
zreštaurovaný kovový kríž s pozláteným náterom. Kríž má hmotnosť 56 kg, výšku 2,5
metra. V telese veže je jeden meter dlhá tyč, na ktorú bol kríž nasadený. Horolezci
pracovali vo výške 40 metrov.
Svätý Otec Benedikt XVI. menoval pápežských prelátov a kaplánov pre Bratislavskú
arcidiecézu. S veľkou radosťou a hrdosťou sme prijali správu, že medzi pápežskými
kaplánmi bol menovaný aj náš stupavský farár vdp. Félix Mikula. Menovací dekrét mu
odovzdal vo štvrtok, 26. marca Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup
metropolita. Všetkým menovaným prináleží aj právo nosiť titul "monsignor“/Mons./.
K menovaniu sme nášmu farárovi blahoželali. Je pre nás poctou, že máme medzi sebou
kňaza – pápežského kaplána. Menovanie si zaslúžil.
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Potomkovia grófskej rodiny v Stupave.
Pri príležitosti osláv sviatku patrónov stupavských kostolov sv. Štefana uhorského a sv.
Rócha - na stupavské hody a v rámci osláv 740. výročia prvej písomnej správy o
Stupave sa konalo prijatie potomkov rodu Károlyi. Na pozvanie primátora a MsZ
prišiel na prvú oficiálnu návštevu gróf József Károlyi a jeho najstaršia dcéra kontesa
Elisabeth. Rodina Károlyiovcov opustila stupavské panstvo a kaštieľ v apríli 1945, v
čase kedy sa k Bratislave blížili sovietske vojská. Najcennejší majetok, ktorý v
niekoľkých vagónov poslali vopred bol po ceste rozkradnutý. Károlyiovci kúpili
stupavské panstvo od malackých Pálffyovcov a prežili tu osemdesiat rokov z
deväťstoročnej histórie rodu. Po 64. rokoch sa prelomila "éra ticha a mlčania a prišlo k
naplneniu zmyslu európskeho občianstva" ako povedal v uvítacom príhovore primátor
mesta Ing. Ľ. Žiak. Hostí sme pozvali a prijali ako potomkov rodiny, ktorá sa významne
zapísala do dejín mesta a vždy v nich bude mať čestné miesto. Po prijatí hostí na MsÚ a
zápise do pamätnej knihy mesta stretnutie pokračovalo prehliadkou kaštieľa.
OZ Club Abbellimento - Prokešovci pripravili dokumentáciu pre expozíciu
pripomínajúcu rodinu Károlyi. Pre jej trvalé umiestnenie našli miesto - oratórium vo
farskom kostole. Súčasťou programu návštevy bolo slávnostné otvorenie expozície, na
ktorom sa okrem množstva ľudí zúčastnil i predseda BSK Vladimír Bajan. Vo svojich
príhovoroch gróf Károlyi poďakoval za srdečné a dojemné prijatie a vyslovil nádej, že
začína obdobie dialógu pre vzájomné spoznávanie a porozumenie. Pri otvorení
expozície ho čakali pamätníci, ktorí zažili jeho rodičov. Podali mu ruku.

Oratórium.
V rámci tohoročných osláv 740. výročia písomnej správy o Stupave, na stupavské hody
otvorili malé múzeum v oratóriu (priestor pri oltári farského kostola, v úrovni prvého
poschodia), v ktorom podľa stupavských pamätníkov počas bohoslužieb sedávala
grófska rodina. Priestor bol po celé roky prázdny, vlastne od roku 1945, kedy rodina
Károlyiovcov opustila stupavské panstvo a kaštieľ. Myšlienku sprístupnenia tohto
priestoru ako minimúzea so zameraním na Károlyiovskú rodinu nám vnukol minulý rok
v júni stupavský stredoškolák Michal Barut, ktorý pre svojich spolužiakov urobil
prehliadku kostola a v oratóriu nainštaloval malú výstavku. Keď sme neskoršie obdržali
fotografie z dvoch originálnych rodinných albumov grófov /z nemenovaných
stupavských rodín/ a Mons. F. Mikula nám vyšiel v ústrety, vypracovali projekt,
požiadali o spoluprácu MsÚ, MKIC, ďalších jednotlivcov. Oratórium má samostatný
vchod bočnými dverami od kaštieľa. Zhruba po polročnej práci k 15. augustu mohli
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má bridlicovú podlahu, drevené točité schody, dvere, dlážka, okná aj ich zasklenie,
drevené obloženie. Práve to pridáva priestorom tú zvláštnosť. Ochotne a nezištne
pomohli: stolár Rudolf Predajňa, výtvarník Ján Hladík zo Zohoru, sklenárstvu Petra
Kučeru, pani Kubíčkovej, firme Trocal, Ing. Imrichovi Szaboovi z Palárikova, ktorý
sprostredkoval kontakt s potomkami rodiny Károlyiovcov. Gróf József /1942/ s dcérou
kontesou Elizabeth boli prijatí na MsÚ, boli prijatí Mons. F. Mikulom vo farskom
kostole. Pásku do oratória prestrihli: primátor Ing. Ľ. Žiak, gróf Jozsef Károlyi a Mons.
F. Mikula, prestrihnutím pásky bolo oratórium otvorené.
V oratóriu sú vystavené panely pripomínajúce kostol v XX. a XXI. storočí, panely
pripomínajú rodinu Károlyiovcov, rodokmene v schodišti a miestnosti pripomínajú 900
- ročnú tradíciu rodu a hlavne 8 rokov, ktoré tu rodina prežila. Použité sú aj fotografie
zo života rodiny a poľovníckeho života Ľudovíta Károlyiho. Je tu fotosocha anjela,
ktorý bol pri hrobke Geraldíny, dcéry Alojza a Františky v kaplnke v kaštieli. Miesta,
kde panstvo sedávalo pri bohoslužbách, sú zaranžované do stavu, v akom sa nachádzali
v časoch, keď ich využívali. Oratórium navštívilo cez 300 návštevníkov v dni jeho
otvorenia.

3. PRIEMYSEL A SLUŽBY.
Centrálny zdroj vykurovania.
Uznesením MsZ bola vytvorená komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov MsÚ,
poslancov, zástupcov vlastníkov bytov a odborníkov z oblasti tepla. Má 9 členov.
Komisia inventarizáciu vykonala mestského majetku a posúdila jeho technicko ekonomický stav po 10. rokoch prevádzky. Pripravila výberové konanie a výzvou
zverejnenou na internetovej stránke mesta Stupava, v týždenníku Malacko a v denníku
Hospodárske noviny vyzvala širokú odbornú a laickú verejnosť na podanie prihlášok do
prvého kola v zmysle zákona 657/2004 o tepelnej energetike. V prvom kole sa
prihlásilo 9 záujemcov. Termín odovzdania ponúk bol do 11. mája 2009. Komisia
obdržala 26. júna doplnené prihlášky ponuky firiem. Dňa 7. júla hlasovaním
jednotlivých členov bolo stanovené poradie firiem, podľa kvality predložených ponúk
nasledovne: 1. miesto: Termming a.s. Bratislava, 2. miesto: Dalkia, a.s. Bratislava, 3.
miesto: Tenergo Brno, a.s. Brno. MsZ schválilo komisiou odporučeného víťaza spoločnosť Termming, a.s. Bratislava.
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Studio Ventura.
Na Hlavnej ulici 79 v Stupave otvorili nové Studio Ventura, komplexné štúdio krásy.
Ponúkajú v kozmetickom salóne špeciálne ošetrenia, masáže. V kaderníctve ponúkajú
štýlovo vybavený účes. Ďalej poskytujú: pedikúru a manikúru, masáže, fotodepiláciu,
spevňujúce ošetrenia, regeneračné ošetrenia, jedinečný spôsob bielenia zubov.

Cukráreň.
Cukráreň s vlastnou výrobou otvorili na Budovateľskej ulici. Otvorené denne okrem
pondelka. Prijímajú objednávky.

Banky.
V Stupave občanom ponúkajú služby banky: Slovenská sporiteľňa, VÚB - ečka,
Tatrabanka, Zmenárne v hoteloch Stupavy, tiež dva bankomaty. V Prvej stavebnej
sporiteľne, a.s. na Hlavnej ulici 46 v Stupave v kancelárii obchodných zástupcov
podrobne informovali občanov o Rente - novinke v stavebnom sporení. Oboznamovali
občanov ako môžu si vylepšiť svoju finančnú situáciu. Pre klientov, ktorí majú 55 rokov
a viac, pripravili sporenie SENIOR EXTRA. Zaujímavá je ponuka, že si klient môže
vybrať zhodnotené úspory formou renty. klient počas vyplácania renty neplatí žiadne
poplatky za vedenie účtu. Poskytujú ochranu vkladov v plnej výške.

Kanalizačná sieť a ČOV.
Poslanci na rokovaní MsZ 26. februára sa zaoberali prípravou realizácie projektu
"Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV v meste Stupava". Kompletnú
informáciu predložil vedúci oddelenia výstavby a ŽP Ľubomír Illiť. Rozhodnutím
Ministerstva ŽP Slovenskej republiky o schválení žiadosti o nenávratný príspevok na
tento projekt sa mesto pripravovalo na samotnú realizáciu projektu, plánovanú na
obdobie 03/2009-08/2010. Na realizáciu projektu bol verejným obstarávaním vybraný
dodávateľ Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava. Schválený projekt rieši dostavbu
kanalizačnej siete vybudovaním vetiev A, C, H a Mást a samostatnou

časťou je

intenzifikácia ČOV, čo predstavuje rozšírenie existujúcich objektov ČOV a
rekonštrukciu pôvodných objektov postavených postupne v rokoch 1987 - 1993. ČOV v
Stupave je typu HYDROVIT 3000-S od dodávateľa Vítkovice, a.s. Ostrava. V
súčasnosti je prevádzkovaná ako mechanicko - biologická. Intenzifikáciou sa jestvujúca
ČOV rozšíri o typ HYDROVIT 1500 - S. Realizácia je plánovaná na obdobie 03/200908/2010. Manažérom projektu je určený vedúci odd. výstavby a ŽP Ľ. Illiť.
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na verejnú kanalizáciu 6 975 obyvateľov mesta Stupava. Množstvo vypúšťaných
odpadových vôd:
826 084 m3/rok. Dĺžka kanalizačnej siete: 18 020 m. v roku 2009 bola vykonaná
výmena starého kanalizačného potrubia na Ružovej ulici v dĺžke 154 m s nákladom 39
500 €. Z vodného zdroja pitnej vody na Budovateľskej ulici zabezpečuje dodávku pitnej
vody pre obyvateľov, bývajúcich na ulici Budovateľskej, Bezručovej, Zdravotníckej,
Kúpeľnej. Ročné množstvo dodanej vody je 32 500 m3. Obsluhu a údržbu
vodohospodárskych zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vykonávajú
pracovníci VaKu v počte 12 osôb.
V marci roku 2009 bola začatá stavba "Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia
ČOV mesta Stupava" z nenávratného finančného príspevku z operačného programu ŽP
vo výške 11 455 052,70 €. Predmetná stavba v novembri 2009 bola pozastavená
Ministerstvom životného prostredia SR.

Skládka v Stupave.
Dňa 19. decembra 2008 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Slovenskej inšpekcie
životného

prostredia,

inšpektorát

ŽP

Bratislava

číslo:

10452-

42676/37/2008/KOČ/370330104/Z1, ktorým sa zmenilo integrované povolenie, ktorým
bola povolená činnosť v prevádzke "Stupava-Žabáreň, skládka odpadov" tak, že
povolila jej prevádzka do 15. júla 2009. Takže na skládku do Stupavy sa bude vyvážať
do Zohoru na skládku spoločnosti A:S:A. Slovensko.
Na skládku do Stupavy sa bude môcť naďalej vyvážať iba zemina, ktorá je potrebná na
prekrytie, rekultiváciu skládky. Za jej vývoz sa zaplatí 1 €/tona. Drobný stavebný odpad
v množstve 1 prívesného vozíka za obdobie 1 mesiaca, budú môcť obyvatelia s trvalým
pobytom v Stupave odovzdať v areály skládky bezplatne.
V mesiaci jún dostali obyvatelia platobné výmery za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Výška poplatku na osobu predstavuje 24,89 €/750 Sk/. Túto výšku
poplatku odsúhlasili poslanci na zasadnutí MsZ.
V roku 2008 RF pristúpil k zníženiu finančných sadzieb za odovzdané jednotlivé
komodity, čo pre nás znamenalo zníženie príjmu z RF o viac ako polovicu.
Zrušili sa úľavy pre deti do 3 rokov. Ponechali sa 50% úľavy pre obyvateľov nad 75
ROKOV A 50% úľavy pre občanov s preukazom ťažko zdravotne postihnutým /ŤZP/.
Do konca roka 2008 sa za skládkovanie 1 tony odpadu platilo 6,970 € /210 Sk/ bez DPH
a zákonného poplatku obci. Spoločnosť A.S.A.Zohor spol. s r.o. účtuje za skládkovanie
1 tony odpadu 28, 215 €/850 Sk/ bez DPH a zákonného poplatku obci, čo pre Stupavu
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roky. Novelizáciou zákona v decembri 2008, však bolo možné posunúť prevádzku
skládky do 15. júla 2009.
Od 26. júna sa rozširuje zber separovaného odpadu v Stupave: o hliníkové obaly,
železné obaly. Zo všetkých obalov musí byť odstránené znečistenie a musia byť
vypláchnuté. Väčšie kovové odpady, ktorých sa občania chcú zbaviť, môžu odovzdať v
Stupave v zberných surovinách Barcaj na Devínskej ceste. za odobratý odpad nebude
vyplatená žiadna finančná odmena. V roku 2008 sa v meste Stupava odovzdalo na
ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci separovaného zberu komunálneho
odpadu spolu: 264 802 kg odpadu. Na jedného obyvateľa pri počte obyvateľov 9 843
pripadlo za rok 2008 - 26,90 kg odovzdaného vyseparovaného odpadu.

Mestský podnik technických služieb /MsPTS/.
Finančná komisia a mestská rada odporučili vysporiadať finančný vzťah k záverečnému
účtu mesta bez vzájomného vysporiadania /odvod, dotácia/. Odporučili preveriť
finančnú čiastku vynaloženú na kosenie futbalového štadióna v roku 2008. Tento výkon
vysporiadať formou vzájomných zmluvných vzťahov.
V areáli bývalej stolárskej dielne zamestnanci MsPTS pracujú na linke triedenia
odpadov. Tu na zberovom dvore preberajú "triedený" odpad - plasty a tetrapaky,
pozvážaný zo Stupavy. Vytriedený odpad sa lisuje a ukladá zatiaľ na sklad. Pracovisko
je vybavené pásovým posunovačom, lisom a kontajnerom, tieto prostriedky boli
zakúpené z prostriedkov recyklačného fondu roku 2008.

4. POĽNOHOSPODÁRSTVO, VODNÉ A LESNÉ HOSPODÁRSTVO.
Občianske združenie ENVIROSVET.
Občianske združenie Envirosvet so sídlom v DK Stupava, má v náplni svojej činnosti,
okrem iného, aj výchovu detí o životnom prostredí a o význame jeho ochrany každým
človekom, žijúcim na tejto zemi. Deti sa stretávajú s touto problematikou vo svojom
okolí, učia sa o tom v škole, je však potrebné aj prakticky ich viesť k tomu, čo samé
môžu pre to urobiť. Vďaka podpore spoločnosti HOLCIM mohli realizovať projekt s
názvom "Pôda". Tento projekt prebiehal od augusta minulého roku až do marca tohto
roku. Projekt bol určený pre žiakov 8. alebo 9. ročníka ZŠ a ich učiteľov prírodopisu a
chémie. Išlo konkrétne o cca 400 žiakov a 12 učiteľov ZŠ z obcí Kuchyňa, Sološnica,
Rohožník, mesto Malacky - 2ZŠ a mesta Stupavy. Očakávania sa splnili. Zvýšili
enviromentálne povedomie nielen u učiteľov a žiakov, ale aj u ich rodín, kamarátov a
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Rakovanová motivovali učiteľov k atraktívnejšej forme výuky a poukázali na
jednoduchosť výroby metodickej pomôcky. Touto jednoduchou pomôckou bol prierez
pôdou vyrobený zo starých papierových krabíc, ktorú dostala každá trieda zapojená do
projektu. Žiaci boli veľmi úspešní, či už pri plnení vedomostných úloh prostredníctvom
pracovného listu, alebo praktických cvičení. Počas teoretickej časti si mohli overiť
zrnitostné zloženie našich pôd. Žiakov prekvapilo, že pôda má toľko vrstiev. Ďalšou
úlohou bol pokus s odpadmi. Poukázali, že všetko čo sa vyhodí mimo odpadkového
koša sa aj v pôde rozloží.

Les.
Lesy príchodom jari vždy ožívajú. Stávajú sa oázou oddychu a zdrojom energie. Ožije
príroda, lesná zver tu nachádza miesto bezpečia a prichádzajú aj výletníci. Bolo
potrebné poukázať na VZN, ktoré na území Stupava. O pohybe psov v lese hovorí
vyhláška Slovenského poľovníckeho zväzu č.2/1094. Vlastníkom psov a mačiek je
zakázané nechať ich voľne behať v poľovnom revíri. Aj v Stupave je vítané aby pes bol
na vodítku. Za poľovný revír sa považujú všetky lesné a poľné pozemky v katastri obce.
Pre voľný pohyb psov je v Stupave venčovisko za ZŠ. Les je pre obyvateľov miestom
pre relax a prirodzeným prostredím pre lesnú zver.

5. DOPRAVA A SPOJE
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava /VZN/.
MsZ v Stupave v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z.z. o
cestnej premávke vydáva toto VZN. 1. Rozsah platnosti: Toto VZN upravuje režim
fungovania dopravy na území Centrálnej mestskej zóny /CMZ/ mesta Stupava. 2. Toto
nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa nachádzajú na
území CMZ. 2. Účel: Toto nariadenie upravuje podmienky státia a parkovania
motorových vozidiel všetkých druhov. CMZ mesta Stupava je tvorená ulicami: Hlavná od križovatky so Zdravotníckou a Školskou po križovatku s Novou. Zdravotnícka - od
križovatky s Hlavnou po križovatku s Ružovou. Ružová v celej dĺžke, J. Kráľa - od
križovatky so zdravotníckou po križovatku s Ružovou. Mlynská - v celej dĺžke,
Agátová - v celej dĺžke. Budovateľská - od križovatky s Agátovou po križovatku s
Mlynskou. Marchéggská - od križovatky s Hlavnou po križovatku Marchéggská.
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Cintorínskou, Kalvárskou, Slovenskou ulicou. Zemanská - v celej dĺžke.
Ďalej určuje možnosti zastavenia a státia vodiča s vozidlom na komunikáciách s
vozidlom. Rieši vyhradené parkoviská, kontrolnú činnosť, sankcie.
Už roky, čo píšem kroniku mesta Stupava sa MsZ zaoberá a pomáha sa riešiť dopravnú
situáciu v meste, hlavne na ul. Hlavnej a Hviezdoslavovej ani po jednom jednaní sa
dopravná situácia nezlepšila a myslím, že ani k jej riešeniu nepríde. Chodci sa boja
prechádzať cez cestu a o deťoch ani nehovorím. Áut na cestách pribúda každým dňom,
kamióny ako keby narástli do dĺžky.

Vážna dopravná nehoda.
Každý rok býva na Rudavke stretnutie mladých. Organizátori pre nich pripravujú rôzne
športové hry v piesku /volejbal, futbal/, hudba - súbory a iné akcie pri rieke Rudava. Je
to obľúbené miesto pre mladých. Koncom júla išli na toto stretnutie medzi inými i dvaja
mládenci zo Stupavy. Išli autom: Škrovan a Zárecký. Za Plaveckým Štvrtkom do ich
auta narazila vodička a bola havária. Mladý Škrovan bol zabitý a Záreckého odviezla
helikoptéra do nemocnice. Tam bol mesiace vo veľmi vážnom stave. V tom čase sa v
Stupave - v kostole veriaci modlievali za upravenie jeho zdravia. Škrovana pochovali na
novom cintoríne. Mal občianský pohreb. Bol policajtom. Na pohrebe bolo veľa
mladých, ako býva zvykom, keď zomrie mladý človek, množstvo mládeže bolo
oblečené v bielych košeliach a čiernych nohaviciach. Boli to smutné chvíle uprostred
teplých letných dní.

6. ZDRAVOTNÍCTVO,

SOCIÁLNA

STAROSTLIVOSŤ,

ŽIVOT

OBYVATEĽSTVA.
Stupavčania využívajú služby troch obvodných lekárov, šesť odborných, dve detské
lekárky, päť zubných lekárok. K spokojnosti občanov pracujú sestry v rehabilitačnom
stredisku. Lieky si chorí môžu vybrať v troch lekárňach. V prípade rýchlej pomoci sa ku
chorým v krátkom čase dostavia sanitky, ktoré sú v Stupave, v Kaštieli.
Obe skupiny SČK v Stupave zabezpečujú odbery darcov krvi a na požiadanie lekárov,
zabezpečia potrebnú krv. Každým rokom potom rodiny ďakujú vedeniu členkám ČK.
Na jeseň, keď sa blíži chrípkové ochorenie, lekári ponúkajú možnosť zaočkovať sa proti
chrípke. Niektorí obyvatelia to využijú, iní zase nie.
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stravy, navštevovať klub Pohodu, zúčastňovať sa liečebných procedúr, lekárskych
vyšetrení, prednášok, rekreačných pobytov v ozdravovniach a i pri mori.
V Stupave je možnosť získať opatrovateľskú službu. Túto imobilní občania aj
využívajú.
Na pozvanie Mesta Stupava a MsÚ Stupava sa 28. októbra v KD stretli tohoroční
jubilanti. Podujatie sa koná každý rok a pozvaní sú jubilujúci seniori, ktorí v tomto roku
oslávili okrúhle výročie sedemdesiat päťky /po piatich rokoch/ a od deväťdesiatky
vyššie. Najstarším jubilantom bol pán Gejza Schrieber, ktorý sa dožil krásnych 94
rokov. Seniori boli vďační za podujatie, na ktorom sa stretli so svojimi rovesníkmi.
Jubilantov pozdravil primátor mesta Ing. Ľ. Žiak a všetci prítomní sa podpísali do
pamätnej knihy mesta.

Úmrtia významných obyvateľov mesta.
József Gróf Károlyi von Nagykároly so zármutkom oznámil, že 29. augusta 2009 vo
veku 92 rokov zomrela naša milovaná matka, svokra a stará mama MARTHA JONES
rod. barónka Sennyey von Kis-Zsennye. Cirkevný pohreb sa konal v kruhu rodiny a
priateľov v Lorette, zádušná svätá omša bola 17. septembra v Dominikánskom kostole
/Mária rotunda/ vo Viedni.
29. septembra sme sa navždy rozlúčili s mamou - učiteľkou OTÍLIOU
ERDÉLYIOVOU, rod. Besedovou. Pani učiteľka učila dlhé roky v Stupave, bola veľmi
dobrou učiteľkou na I. stupni, rada spievala, nacvičovala so žiakmi divadlá. Po veľmi
ťažkej chorobe vo veku 98 rokov zomrela a je pochovaná na novom cintoríne pri
manželovi Vojtechovi Erdélyimu, bývalému riaditeľovi OSŠ v Stupave.
So smútkom v srdci sa Stupavčania 6. novembra navždy rozlúčili s matkou - učiteľkou
ANIČKOU SLOBODOVOU. Dožila sa krásneho veku, 90. rokov. Učila veľmi rada
žiakov v 1. triedach. Mali ju v Stupave všetci veľmi radi. Pochádzala zo Spišskej Novej
Vsi. Pochovali ju po sv. omši na starom cintoríne pri svojom manželovi. Pred svätou
omšou za žiakov a učiteľov z chórusa zarecitovala učiteľka na dôchodku báseň: Za prvú
čiarku, čo rukou nešikovnou vpísala som do písanky.... ďakujem vám pani učiteľka...
Obe učiteľky toľké roky dobre učili deti a nik im pri hrobe nepoďakoval...

Pokles a rast obyvateľstva.
V roku 2009 bolo prihlásených
obyvateľov

475

odhlásených

111

- 36 zomrelých

115

narodených detí

116

stav obyvateľov spolu:

9 255

V porovnaní s rokom 2008 sa v roku 2009 rast obyvateľstva zvýšil o 577 obyvateľov.
Bytová situácia je v meste Stupava dobrá. V určitých lokalitách sa mnoho stavá,
vznikajú nové domy, ulice. Tiež pracujúci, prichádzajúci do Stupavy za prácou /v
stavebníctve/ majú možnosť ubytovať sa. Niektorí občania si vymieňajú strechy, alebo
si na domoch dvíhajú podlažia. Tiež návštevníci mesta, turisti využívajú služby 5.
hotelov.
Na uliciach mesta je vidieť aj bezdomovcov, užívateľov drog, najmä v miestach
Zámockého parku a tiež v okolí ZŠ.

7. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT.
O pripravovaných podujatiach v oblasti kultúrno - spoločenského života obyvateľov
informuje Mestské kultúrne a informačné centrum novinami Podpajštúnske zvesti,
mestským rozhlasom, plagátmi, pozvánkami.
Mestské kultúrne a informačné centrum vydáva mesačne, nepredajné noviny
Podpajštúnske zvesti, povolené: Okresným úradom v Malackách pod číslom: Ma - 1/99.
Redakcia: šéfredaktor Pavel Slezák, grafik Peter Rác.

Mestská knižnica Ruda Morica.
V apríli v Knižnici Ruda Morica na Hviezdoslavovej ul. prebiehala burza vyradených
kníh. Tu si mohli za symbolickú cenu kúpiť dobrú knihu záujemci. Knižnica ponúka na
predaj knižné novinky z náučnej literatúry, z beletrie pre deti i dospelých.

Kráľ detských čitateľov.
Od roku 1998 každoročne MsK robí pre žiakov 4. a 5 ročníka ZŠ kpt. Jána Nálepku
súťaž o kráľa detských čitateľov Stupavy. Pracovníčky knižnice pripravili otázky
primerané veku žiakov z literatúry, o Stupave a Pohni rozumom. Tieto otázky 1. kola
boli formou testu vypracované. Do finále sa cez 3 súťažné kolá prebojovalo 22 žiakov.
Zo všetkých finalistov najviac bodov získala a Kráľovnou detských čitateľov Stupavy
pre rok 2009 sa stala žiačka 5. B tr. Lenka Baloghová. V nedeľu 24. mája bola
slávnostná korunovácia nového kráľa čitateľov. Pre všetky deti boli pripravené knižné
darčeky. Lenka Baloghová dostala od primátora hodinky. Občerstvenie pre všetky deti
poskytlo MKIC a tortu pre Kráľovnú prispela Cukráreň Kvartet.
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Zapísaná do zoznamu pamiatok.
Mesto Stupava obdržalo rozhodnutie z Ministerstva kultúry SR, ktorým vyhlásili za
národnú kultúrnu pamiatku sochu svätej Anny, ktorá sa nachádza na pútnickej ceste do
Marianky. Ministerstvo kultúry SR - sekcia kultúrneho dedičstva ako správny orgán na
návrh Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vyhlasuje za národnú kultúrnu
pamiatku prícestnú sochu svätej Anny vyučujúcej malú Máriu v extraviláne Stupavy na
pozemku par. č. 5035, k.ú. Stupava, okres Malacky s objektovou skladbou hranolový
podstavec a votívna sochy sv. Anny vyučujúcej malú Máriu. Vlastníkom prícestnej
sochy na podstavci je Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Stupave. Správny orgán po
zistení skutočného stavu veci konštatuje, že prícestná votívna socha sv. Anny na
hranolovom podstavci predstavuje napriek silne narušenému technickému stavu
pozoruhodné barokové kamenosochárske dielo z dvadsiatych rokov 18. storočia. Vznik
diela je datovaný v chronograme dedikačného nápisu rokom 1724, teda spadá do
obdobia vrcholného baroka. Umeleckohistorická hodnota diela je obsiahnutá hlavne v
stvárnení samotnej sochy, ktorá z hľadiska výtvarného a slohovotvorného reprezentuje
kvalitnú barokovú kamenosochársku prácu, svedčiacu o zručnom školenom autorovi.

Jarmoky.
V Stupave majú už tradíciu jarmoky. Známy je Svätojakubský jarmok, ktorý sa
uskutočnil v sobotu 25. júla. Tento rok bol bohatším i o akciu MKIC Stupava - súťaž vo
varení guláša. 14. novembra sa uskutočnil Svätomartinský jarmok. Jarmoky sa
uskutočňujú v areáli Sedliackeho dvora a na "Barónovom". V týchto priestoroch bol i
Veľkonočný, Mikulášsky i Stupavský jesenný, tiež Vianočný jarmok. za pekného
počasia veľa ľudí jarmoky navštevuje a kupujú si ponúkané tovary. Tiež v sobotu
bývajú pri KD trhy. Ponúkajú zeleninu, ovocie a priemyselný tovar. Najmä bohaté sú
ponuky sadeníc - planty a kvetov. Tie na trhy privážajú obyvatelia z južných miest a
dedín Slovenska. Ponúkaný tovar nie je lacný, ale dostať kúpiť možno všetko.

Koncerty a výstavy.
V marci - Mesiaci knihy MKIC zorganizoval vo výstavnej sieni KD Večer so
stupavským literárom: 10. - o 18. hod. s Adolfom Lachkovičom, 17. - s RNDr.
Františkom Jurigom, 24. - so Štefanom Horským a 31. - Magdalénou Dovičičovou.
Vstup na podujatia bol voľný.
21. marca bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Studienka z Bratislavy.
Vystúpenie sa uskutočnilo v Sedliackom dvore.
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koncertoval, o 17:30 - vystúpili členky ženského speváckeho zboru Nevädza, o 18. hod.
koncertovali Záhoráci. 10. mája kultúrne podujatie matkám venovalo vystúpenie
hudobnej skupiny DUO ZVUK A DYM.
21. mája - 4. júna bola výstava Mgr. art. Michala Mészárosa - dizajn a animácia vo
Výstavnej sieni KD Stupava.
Dňa 30. mája o 19:30 hod. sa vo veľkej sále KD Stupava uskutočnil koncert
občianského združenia a hudobnej skupiny nevidiacich AMBRELO. Dvaja nevidiaci
manželia Marián a Alexandra Bangovci pripravili pre hostí prekrásny komorný večer
plný piesní, sprievodného slova a vlastnej poézie s názvom "Blúdenie v tme. Ako hosťa
si so sebou priviedli priateľa Mareka Gernáta. Napriek dobrej propagácii na koncert
prišlo len 35 ľudí. Pieseň "Optimista", ktorú spieval Gernát roztlieskalo hľadisko
natoľko, že bolo ťažké prestať.
15. júna sa uskutočnila v malej sále MKIC Stupava vernisáž výstavy žiakov ZUŠ v
Stupave a materských škôl pod vedením učiteľky Mgr. art. Martiny Kolembusovej. Na
výstave bolo viac ako 400 malieb a niekoľko modelov z hliny.
V nedeľu večer vystúpila v marcovom divadelnom predstavení v Stupave a vynikajúci
výkon podala Zuzka Krónerová v hre Williho Russela - Shirley Valentine, ktorá dve
hodiny predvádzala zmes tých najrôznejších postáv, cez osud jednej ženy. Dáma v
rokoch presvedčila nielen samú seba, že život je skvelý a treba zaň bojovať, ale zároveň
poslucháčom ponúkla príležitosť nazrieť do ženskej duše.
14. júna vo Veľkej sále MKIC bol Kabaret neprebudených. Účinkovali Jakub Nvota,
Kamil Žiška, Lucia Korená a Tomáš Horváth.
6. júna v stupavskej synagóge hudobno - literárny večer v podaní Mariána Vargu a
slovenských autorov súčasnosti Dušana Dušeka a Olega Pastiera. Večerom poslucháčov
sprevádzal Dado Nagy. Cena vstupenky bola 10 €.
V stupavskej synagóge koncertovali Marián a Martin Geišbergovci. Uvítali senzačný
priestor, aj akustický. Zožali veľký potlesk. Ich otec pochvalne vravel, že mali najlepší
zvuk. Čo oni dávali priestoru veľkorysému, to sa im v takejto podobe vrúcne vracalo
späť.
10. septembra v stupavskej synagóge bolo vydarené divadelné predstavenie, ktoré si
svoje miesto našlo vo vypredanom hľadisku stupavskej synagógy. Účinkovali: Juraj
Slezáček. Karol Čálik, Ivo Heller, Oldo Hlaváček, Anna Maľová, Milada Rajziková,
Jakub Rybárik, Saša Sarvašová, Pavol Plevčík, Miroslav Beňuš a Kristína Tothová.
Dňa 3. októbra v synagóge vystupoval Dado Nagy a jeho traja hostia: Jana Bodnárová,
Peter Krištúfek a Juraj Šebesta v rámci Anasoftlitera fest 2009. Večer otvorilo hudobné

- 39 zoskupenie Pacora trio. Hudba tria bola postavená na prelínaní jazzu a folklóru,
podfarbená prvkami vážnej hudby. Program pokračoval autorským čítaním troch
finalistov doplnený rozhovormi. Potom nasledoval hodinový koncert.
Od 24. septembra do 11. októbra bola výstava Pour Art fotoklubu s názvom Našimi
očami. Členovia fotoklubu Katarína Koreňová, Vladimíra Mindošová, Ivana Štoffová,
Jaroslav Pavlíček, Tomáš Pál a Michal Štoffa mali možnosť po prvýkrát prezentovať
svoje práce v stupavskej synagóge. Akcia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 1200 ľudí sa
stretla s nadšením zo strany verejnosti aj fotografov. Výstava bola sprístupnená taktiež
žiakom ZŠ v rámci výtvarnej výchovy, ktorým predstavili priestor synagógy ako miesto
pre umenie. Výstava vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie Intenda v programe
oživujeme verejný priestor.
8. septembra v synagóge v Stupave sa uskutočnilo podujatie: Dva domy jedného pána
Slovak Brass quintet - komorné teleso piatich vynikajúcich inštrumentalistov
Slovenskej filharmónie a orchestra SND. Rastislav Suchan-trúbka, Ľubomír Kamenskýtrúbka, Roman Bielik-lesný roh, Albert Hrubovčiak-pozauna a Nikolaj Kanišák-tuba.
Fotografie: Monika a Ľubo Stacho. Vstupné 6 €. Ich hra bola plná dynamiky a
mladíckej hravosti, ktorá sa prelínala s vysokou profesionalitou jednotlivých členov
telesa.

Deň zelá.
XIII. Slávnosti kapusty - Deň zelá bolo podujatím Svetového dňa turizmu v
Bratislavskom samosprávnom kraji. Konali sa 2. - 4. októbra.1.okt. bol organový
koncert starej hudby v podaní Z. Makariusovej z Ivančíc vo fárskom kostole a otvorenie
výstavy aranžovaných chryzantén a tvorby výtvarníkov školy P. Orvana v Pastoračnom
centre. Patronát nad výstavou chryzantén mala uč. Hanka Belešová.
2. okt. Zvolávačkou - hrou Veterán Trio pozývali občanov na slávnosti. Štafetou
ľudských rúk Mástu na pódiu, slávnosti otvorili. Potom v programe vystúpili skupiny
URSUS a ELIAH. Koncertovali: ZÓNA DILEMY, HORKÝŽE SLÍŽE a o 21.hod.
OLDIES PÁRTY s moderátormi M. a D. Marušákovcami.
3. okt. bol Remeselnícky jarmark a Jesenný jarmok, tiež akcia: "My varíme ze zelá" varenie kapustnice. Hrali pri nich Veterán Trio z Borinky a HS VEGA zo Zohoru.
Koncertoval BUKASOVÝ MASÍV. Nechýbali ani súsedé súsedom, mužský spevokol
Dr. S. Daxnera z Tisovca, koncertovala DH Záhorienka, FS zo Šoprone, Slovácky
krúžek z Bratislavy, FS Gbelčan a FS CHASA zo Záhorskej Bystrice. Tiež koncertovala
Veselá muzika. Pekné bolo prevedenie Ohnivej šou skupiny FLAGRANS SALTATIO,
revital EROS RAMAZZOTTI. Zelová veselica bola do polnoci so skupinou EMinent.
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mi gajdičky a súťaže so Šašom-DS Dunajka.
4. okt. pokračovali jarmoky. na Slávnostnej sv. omši občania ďakovali za úrodu vo
fárskom kostole, asistovala Nevädza. O 15. hod. bolo vyhlásenie súťaží - výsledkov,
vystúpili tanečnice írskych tancov, moderný step, dogging a koncertovali skupiny:
UNTIL TO DIE, TAKTICI a o 21:30 bol ohňostroj. Sprievodnými podujatiami boli
výstavy: ovocia a zeleniny, dyňové strašidlá. Uskutočnili sa i prehliadky kostola a
Oratória so sprievodcom. Obyvatelia a Mnohopočetné návštevy z obcí, miest a
zahraničia si odnášali príjemné, bohaté zážitky zo slávností. Stupava ponúkala kultúru,
druhy podujatí, zábav, rôzneho pohostenia. Bol to čas poznávania a priateľských
stretnutí rodín, priateľov. Dni zelá sa tento rok opäť vydarili. Organizátormi boli: Mesto
Stupava, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava v spolupráci so ZO SZZ
Stupava. S finančnou podporou Slovenskej agentúry cestovného ruchu a BSK.
Podujatie podporili: TONDACH generálny partner, Rádio VIVA, NECTEL.

Plesy.
V Stupave má už tradíciu fašiangové obdobie - obdobie zábav a plesov. 7. februára vo
veľkej sále KD sa uskutočnil XVI Mestský reprezentačný ples pod záštitou primátora
mesta Ing. Ľ. Žiaka. Tento ples sa niesol v duchu 740-teho výročia prvej písomnej
správy o Stupave, čo znázorňoval aj stupavský erb s letopočtom znak na veľkej
primátorskej torte. Na Mestskom plese sa zúčastnili stupavskí podnikatelia i poslanci
MsZ. Návštevou Stupavčanov poctili i susedia zo Záhorskej Bystrice, ktorí sa s našimi
výborne zabávali. Na dobrú náladu i do tanca hralo DUO Otto a Sylvia Kolmannovci.
Ples otvorili tanečníci z folklórneho súboru SLNEČNICA - SUNEČNÍK z Gajar.
Navodili správnu tanečnú náladu. V programe vystúpili aj tanečníci - poprední
reprezentanti Slovenska, ktorí predviedli štandartné i latinskoamerické tance. Páčilo sa
všetkým stupavská rodáčka Lucka Vestenická, ktorá predviedla úžasné tanečné kreácie
s dvomi partnermi. Bonbónikom vystúpenia bol tanec s tanečníkom na invalidnom
vozíku. Mestský reprezentačný ples bol príjemným stretnutím a reprezentatívnym
podujatím nášho mesta.
Koncom januára a začiatkom februára organizovali fašiangové zábavy ako každoročne
MS SČK v reštaurácii u Maroša. Tiež si posedenie s tancom pripravili v klube Pohoda,
pre klientov v Kaštieli a pre deti v Pastoračnom centre.
Poslednú fašiangovú sobotu bola Šiškománia - tradičné fašiangové šišky čerstvé a
horúce od 8. hod. do 12. hod. a o 15. Fašiangové posedenie pre seniorov, na počúvanie
a do tanca hral J. Borák. Vstup bol voľný. 24. februára bol Papučák - babský chmat.
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hudbou. O 18. hod. sa pripravovali na zábave a pri tanci na pochovávanie basy.
Pochovávali ju Záhoráci. Vystupovala tam Nevädza. Vstupné na zábavu: 3 €.

Slávnosti.
3. apríla sme si pripomenuli 64. výročie oslobodenia nášho mesta od nemeckej armády,
kladením vencov pri KD a na Obore, kde sú pochovaní traja ruskí vojaci. Slávnostný
príhovor predniesol primátor Ing. Ľ. Žiak. Uviedol v ňom niektoré skutočnosti, ktoré sa
odohrali pred koncom 2. svetovej vojny. Dôležité fakty sú opísané v rukopise knihy o
Stupave, autorom je Dr. Anton Hrnko.
4. mája bola piétna spomienka pri príležitosti 90-teho výročia tragickej smrti generála
M.R.Štefánika. Piétnu spomienku organizovalo Mesto Stupava a MKIC pri pamätníku
na Námestí M.R.Štefánika.
10. mája Mesto a MKIC Stupava v Sedliackom dvore bolo usporiadali Slávnostné
nedeľné popoludnie pre všetky stupavské mamy. Prihovoril sa riaditeľ P. Slezák a
primátor Ing. Ľ. Žiak.
Deň detí pripravili netradične 29. mája tanečná skupina Eliah a skupina historického
šermu Ursus pre žiakov ZŠ kpt. J. Nálepku. Na prvom stanovišti bola Rímska stanica,
na Námestí sv. Trojice rozprávali deťom mešťania históriu chrámu. Deti sa stretli s
rytierom, ktorého obliekali do brnenia. V zámockom parku pod platanmi pri jazierku sa
stretli s grófom Pálffym. Poslednou zastávkou bol amfiteáter, kde sa deti bavili pri Love
na divé prasa - Ursus a tanečná skupina Eliah - učili sa írske tance.

Nevädza.
Ženský spevácky súbor Nevädza prijal pozvanie medzinárodnej organizácie Music
friends, ktorá organizovala už 11. ročník festivalu speváckych zborov Adventní spjevy
v Prahe. Bola to pre náš súbor veľká výzva. Pod vedením dirigenta Tomáša Šelca sa
vrhli do práce, dobre sa pripraviť na reprezentáciu Stupavy. Sobotňajší koncert bol pre
našich veľkou skúsenosťou. Porovnali sa s ostatnými súbormi. Z piatich koncertujúcich
zborov dva boli z Nemecka, jeden z Talianska a jeden z USA, skončili naše speváčky na
II. mieste. Prvé patrilo mladým Američankám, ktoré reprezentovali konzervatórium,
zamerané na spev. Všetci s uznaním konštatovali, že Stupavčanky dobyli Prahu svojim
prirodzeným prejavom, kultivovaným prednesom, výberom skladieb a celkovým
dojmom. Rozpútali tam príjemnú zábavu Požiadali ich, aby na záver zaspievali Tichú
noc a v Prahe znela slovenská a anglická verzia. V nedeľu večer koncertovali na
Staromestskom námestí. Aj v chladnom počasí dokázali, že vedia Vedúcej súboru
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veľká vďaka.

Hody.
Voľakedy - veľmi dávno, gazdinky mali pred hodami veľa práce: upratovali, bielili
svoje domy, piekli koláče, zákusky. Dnes je situácia celkom iná: umyjú sa okná, napečú
koláčiky a uvaria dobrý obed. Občas prídu do mesta, na trhové miesto kolotoče, ale za
"vozenie" detí na nich komedianti pýtajú vysokú sumu /v korunách 30 až 50 korún/ a
eurá ľudia nemíňajú zbytočne. Tak kolotoče zívajú aj na hody prázdnotou. Mesto a
MKIC pripravujú na hody bohatý program. V sobotu v Zámockom parku boli kultúrne
podujatia - súbory. Pred kostolom na námestí na chodúľoch vystupovali bratia
Nemetovci z Vranova. Odvážne predvádzali svoj program, ktorý sa veľmi páčil deťom i
dospelým. Na hodky - v pondelok na námestí sv. Trojice koncertovala od 18. do 20.
hod. Záhorienka a spieval z Moravy Jožka.

8. ŠKOLSTVO.
2. júla sa zišlo MsZ na mimoriadnom zasadnutí. Hlavnou témou bola situácia v
materských školách, nedostatok miest preumiestnenie detí predškolského veku.
Situácia, v ktorej sa školské zariadenia nachádzajú je veľmi zložitá Mesto riešilo
problém návrhom na rekonštrukciu zariadení a to: Komplexnú rekonštrukciu objektu
detských jasiel v areály MŠ na Ružovej ul., kde sa po realizácii zvýši kapacita o 60
miest. Tiež sa realizuje nadstavba pavilónu č. 2 v MŠ Marcheggská, ktorou sa zvýši
kapacita o 20 miest. Na záver rokovania MsZ schválilo odstránenie havarijného stavu
pavilónu B MŠ na Ružovej ulici. MsZ uložilo prednostke úradu zariadiť komplexnú
rekonštrukciu s nadstavbou pavilónu B na MŠ Ružová ul. do návrhu rozpočtu mesta
Stupava na rok 2010, vrátane harmonogramu realizácie.
MŠ v Stupave realizujú svoj výchovno - vzdelávací program so svojimi deťmi:
zúčastňujú sa aj na vyhlásených súťažiach vo výtvarných, speváckych, predplaveckom
výcviku, vychádzkach do okolia a organizujú i školu v prírode.
MŠ - ul. Ružová:
4 triedy, 93 detí, 8 učiteliek, riaditeľka A. Velčická.
MŠ - ul. Marcheggska:
4 triedy, 80 detí, 8 učiteliek, riaditeľka A. Gorbárová.
MŠ - ul. J. Kráľa:
4 triedy, 92 detí, 8 učiteliek, riaditeľka A. Požgayová
MŠ - ul. Hviezdoslavová:
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Špeciálna základná škola.
Pracuje podľa projektu Zdravie podporuje škola. Má 3 triedy, 18 žiakov, 3 učiteľky,
riaditeľka Eva Mrázová. 5 žiakov ukončilo školskú dochádzku. Pokračujú na odbornom
učilišti. 6-ti žiaci sa zúčastňovali: turnajov vo futbale, vybíjanej, zemepisnom kvíze pre
7.-9.ročník, v recitovaní, speve, vo výtvarných súťažiach, spoznávali históriu
Bratislavy, oboznamovali žiakov s bojom proti drogám, fajčeniu. Naučili sa batikovať
tričká a pracovali v 3 turistických krúžkoch a 2 krúžkoch výpočtovej techniky.
Zúčastnili sa výletov do okolia a na Pajštún.

Základná umelecká škola.
V ZUŠ je riaditeľkou Margita Viciánová, zástupkyňou Edita Gerbovová. So žiakmi
pracuje 18 pedagogických pracovníkov a 1 školníčka. Učitelia vedú odbor výtvarný,
hudobný, tanečný a literárno - dramatický. Mgr. Martina Kolembusová pracuje vo
výtvarnom odbore i s deťmi z MŠ. ZUŠ má muzikálové štúdio. Žiaci sa učia hre na
flautu, drevené a plechové dychové nástroje, akordeón, spev a v LDO.

Základná škola kpt. J. Nálepku.
Zriaďovateľ ZŠ Mesto Stupava. Riaditeľ Mgr. Ladislav Csillaghy, ZRŠ pre 2. stupeň
PhDr. Bohdana Suchá, pre 1. stupeň Mgr. Ľubica Klasová. Predseda Rady školy Mgr.
Ľubomír Weiss. Zástupca zriaďovateľa Elena Jaďuďová, Blanka Vašinová, Braňo
Ondruš.
Počet žiakov školy: 661, počet tried: 29. Školskú dochádzku na ZŠ k 30. 6. 2009
ukončilo 77 žiakov, z toho v 7. roč. - 1, v 9. roč. 76. Dochádzka žiakov bola dobrá,
zaujímavosťou neospravedlnených hodín bolo to, že sa na nich podieľalo 5 dievčat a 4
chlapci - 2 chlapci a jedno dievča v 6. B, 2. chlapci v 7. B, 1 dievča v 8. B, 2 dievčatá v
8. C a 1 dievča v 9. A. Výsledky externých meraní: Monitor SJL počet žiakov 74,
úspešnosť 58,4 v %, percentil 43,4. Monitor MAT. Počet žiakov 74, úspešnosť 55,8
,percentil 63,8.
Voľnočasové aktivity: názov záujmového krúžku, počet detí: Historický šerm - 10,
Biblický krúžok - 16, ŠŠS hádzaná - 25, ŠŠS futbal - 29, ŠŠS stolný tenis - 21, Florbal
chlapci - 36, Florbal dievčatá - 54, Matematický krúžok 9.B - 14, Baltik 2. stupeň - 22,
Matematický krúžok 8. roč. - 20, Krúžok slovenského jazyka - 14, Dramatický - 18,
Matematický 9.C - 10, CvSj - 12, Konverzácia NJ - 11, CvSJ 8. roč. - 21, Ochrany
prírody 2. stupeň - 16, Loptové hry D 2. st. - 12, Výtvarný kr. - 16, Matematický
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4. roč. 26, Šikovné ruky 2. roč. 22, Turistický - 1. st. - 25, Angličtina hrou 2. roč. - 14.
Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá a snažia sa podporovať všetky aktivity: plavecký
výcvik 3. a 6. roč., Lyžiarsky výcvik 7. roč., školy v prírode 1. - 5. roč., splav.
V tomto roku neboli inšpekčné kontroly na škole. Všetky ciele školy, ktoré boli
vytýčené v Školskom vzdelávacom programe a v Pláne práce školy na školský rok
2008/2009 boli splnené.
Uplatnenie žiakov po absolvovaní základnej školy je 100%, nakoľko všetci žiaci boli
prijatí na ďalšie štúdium.
Počas letných prázdnin bolo vybudované detské ihrisko 15. októbra bolo dokončené a
bolo dané do prevádzky. Medzinárodný projekt Comenius - školské partnerstvo sa
realizoval v septembri 2009 za účasti škôl zo Španielska, Talianska, Francúzska a
Českej republiky.
Štruktúra tried: Nultého ročníka: 1 trieda, 9 žiakov. Prvého ročníka: 4 triedy 78 žiakov.
Bežných tried: 24, 574 žiakov, 18 individ. integrovaných. Spolu: 29 tried, 661 žiakov,
18 integrovaných. Počet pedagogických pracovníkov 50, nepedagogických 18. Znížený
úväzok 2 pedagogickí pracovníci.

9. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA.
Odbor turistiky KST Tatran Stupava.
Dňa 22. marca na Košariskách KST Tatran Stupava, tak ako každým rokom
zorganizoval otvorenie turistickej jarnej sezóny. 164 turistov z okolia sa opäť stretli. V
radostnej atmosfére vzájomných stretnutí, spomienok, spevu vatra zhltla i symbol zimy
Morenu, po našom Kyselicu.
Stupavčania a turisti chodia na vychádzky smerom na Červený domček. Jedným z
bodov takejto vychádzky bol často oddych pri ženskom kameni. Je to veľký kameň,
ktorý leží vedľa cesty smerom na Červený domček a svojou veľkosťou zasahuje takmer
až do potoka, ktorý pod ním preteká. Porast tento kameň schoval. Turisti - seniori sa
pripravili tento kameň obnažili. Vyrezali náletové dreviny, očistili kameň, vyhrabali
okolie a kameň sa ukázal vedľa cesty.
V tomto roku zrenovovali studničku vo Vápenom jarku a "Záhoráčku". Zrenovovali
turistický prístrešok, ktorý slúži nielen turistom, okolo idúcim, ale aj lesným
pracovníkom.
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výstup na hrad Pajštún. Počasie turistom prialo. Dr. Hrnko oboznámil prítomných s
históriou a pre deti Ursus pripravil hry. Všetci strávili príjemné hry pri ohníku.

Maratón Giant.
V sobotu 25. júla sa bikeri postarali o menší dopravný kolaps v Stupave, keď zabrali
námestie a priľahlé ulice. Necelá päťstovka sa totiž vybrala na trať maratónu na 52 či 96
km, na trať, ktorá bola v znamení blata. Prišlo množstvo bikerov, ktorí si to vyskúšali
po prvýkrát. Paralelne s pretekmi sa na námestí odohrával sprievodný program, ktorý
bol veľmi bohatý. Pre deti bol pripravený Detský maratónik, divákov bavili koncerty
Berkyho, Balúchovej, Fuera Fondo. Maratón mal Množstvo silných sponzorov.

Futbal.
Začiatok novej sezóny 2009/10 bol na programe 23. augusta. Seniori svoj prvý zápas
odohrali v Jablonici a o týždeň privítali Pezinok. Mužstvo naďalej vedie tréner Ľubomír
Gálik. Z mužstva odišiel Čermák /Rakúsko/ a hosťovanie skončilo Polákovi, Marek
Hodulík po prestupe z Interu sa stal našim hráčom. Tréner Gálik povedal, že úspechom
mužstva by bolo zopakovanie umiestnenia z minulej sezóny a chcú hrať moderný
futbal. V tretej lige ostali na 4. mieste. Mladší žiaci pod vedením Slavomíra Hóza
vyhrali súťaž a získali pre Stupavu cenné ocenenie. Pohár Bratislavského futbalového
zväzu odovzdali žiakom slávnostne pred zápasom seniorov.

ĽAHŠIE to ide ľahšie.
V sobotu 13. júna sa na Tyršovom námestí v Bratislave uskutočnilo finále projektu
"Ľahšie to ide ľahšie", ktoré organizoval DM drogérie, ako projekt na podporu športu na
školách, pod záštitou ministerstva zdravotníctva a školstva SR. Tento rok bol zameraný
na tri športy: florbal, futbal a basketbal. ZŠ Stupava sa zapojila do tohto projektu a po
výberových kolách sa prebojovala do záverečného "Veľkého finále". Podujatia sa
zúčastnilo 24 škôl zo Slovenska, za každý kraj traja zástupcovia. Tí dopoludnia medzi
sebou súťažili o nemalé finančné čiastky - 7 tisíc EUR, pre víťazné školy, v
prekážkových dráhach družstiev 12 detí - 6 chlapcov a 6 dievčat. Naši žiaci v zložení:
Andrea Vaseková, Maco Gajarský - 7. A, Andrea Slezáková 8. A,Jozef Ort, Denisa
Mikletičová, Katka Turoková, Nataša Sláčiková - 8. B, Lukáš Vtáček, Boris Kopp,
Marek Holúbek - 4. A, Silvia Chymová, Mário Krajčír - 4. B, bojovali veľmi dobre a
zvíťazili, čím získali i menovanú finančnú čiastku pre svoju školu. Popoludní program
pokračoval turnajmi krajov vo florbale, futbale, basketbale. Podujatie bolo spestrené
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IMT Smile a moderovaním A. Banášovej a Sajfom. Deti sa mali možnosť stretnúť so
známymi športovcami a trénermi ako: Titel, Šebo, Filc, Kropilák, Cibulková a ďalší.
Celý nabitý deň končil vo večerných hodinách odovzdávaním cien víťazným
družstvám, kde i stupavskí žiaci v zastúpení učiteľkou Štoffovou prevzali šek v hodnote
7 000 EUR. Žiakov pripravovali učiteľky Štoffová a Kachničová. Im i spomínaným
žiakom patrí veľké: Ďakujeme!

FLORBAL CUP.
Medzinárodný florbalový turnaj STUPAVVA FLORBAL CUP patrí už tradične k
prvým turnajom florbalovej sezóny. 23. septembra o 11:30 bolo odpískané prvé bully 6.
ročníka tohto najväčšieho florbalového podujatia na Slovensku, zaradeného
medzinárodnou florbalovou federáciou IFF do kalendára svetových turnajov. Po roku sa
v Stupave zišli florbalisti zo všetkých kútov Slovenska, poctili nás kvalitné tímy z
Česka, Maďarska i z Poľska. O turnaj bol záujem i v Gruzínsku a najmä v exotickej
africkej Gambii. Až zložité administratívne vybavovania s vízami na poslednú chvíľu
zastavili cestu už prihlásených družstiev štartovať na Stupava florbal cup 2009. Počet
prihlásených sa ustálil na čísle 54 v piatich vekových kategóriách chlapcov i dievčat.
Takmer 1 300 účastníkov turnaja, hráčov, vedúcich, trénerov, rozhodcov, hostí,
organizátorov zaplnilo mesto, Stupavu, športovú halu ako i ubytovacie zariadenia a ZŠ,
kde väčšina družstiev bola ubytovaná. I školská jedáleň musela otočiť na väčšie obrátky
a poskytnúť stravu vyše 500 účastníkom. ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupava mala zastúpenie
vo všetkých chlapčenských kategóriách, staršie dievčatá Fireball Stupava sa prihlásili
do kategórie chlapcov CH94. Organizačný tím turnaja /Mgr. Jaroslav Fišer - riaditeľ
Stupava cup, Milan Maxián, Milan Suchý, Vlastimil Balog/ pracoval takmer pol roka,
aby turnaj bol bez problémov. Turnaj sa konal pod záštitou primátora mesta Ing. Ľ.
Žiaka, ktorý slávnostne turnaj otvoril. V najmladšej dievčenskej kategórii D96: 1. AC
Uherský Brod, zo strieborných medailí sa tešili Kadra U14 Poľska.
V kategórii dievčat D93 sa i tento rok potvrdila kvalita a vyspelosť. Česť Záhoria hájili
družstvá Sokol Gajary a IBK Malacky, ktoré skončili v zápasoch play off. Najmladší
stupavskí bociáni sa predstavili v kategórii CH96. Pre Stupavu CH96 skončil turnaj vo
štvrťfinále. Výborne si viedli chlapci Stupavy v kategórii CH94. Pri slávnostnom
vyhodnotení mohli nad hlavu zdvihnúť pohár za 3. miesto a tešiť sa z bronzových
medailí, čo bolo veľkým úspechom v tak silnej konkurencii. Bezkonkurenčne
najsilnejšou kategóriou bola chlapčenská CH92. Tvorili ju družstvá: z Ostravy, Zlína,
výberu Prahy, Budapešti, Nižnej, ATU Košice, výberu Dream team. Zaplnené tribúny
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2009. Družstvo z Ostravy zvíťazilo. Strieborné medaily a krásny pohár, finančný bonus
100 € za II. miesto patrilo domácemu Bogdau Stupava. O ďalší úspech florbalu sa
pričinili hráči okolo kapitána Martina Lohazera, Martin Vilém - vyhodnotený za
najlepšieho brankára turnaja, Martin Veselý získal i bronz v CH94, Michal Šteihubel víťaz individuálnej súťaže v rýchlosti strely, Ondrej Sedlár, Martin Polák, Marek
Valachovič, Tomáš Slušný, Marek Rác, Tomáš Belzár, Roman Smeja, Jakub Horecký,
Michal Schronk, Peter Dobrovodský, tréner Mgr. Jaroslav Fišer, vedúci družstva Milan
Suchý a Milan Maxián. FBK Bogdau Stupava pôsobiaci pri ZŠ kpt. J. Nálepku v
Stupave sa pravidelne dostáva medzi medailové tímy na Stupava cup a zaraďuje sa tak
medzi najlepšie tímy na Slovensku. Obrovské poďakovanie patrí všetkým hráčom,
trénerom, organizátorom a i rodičom, školskej jedálni.

CASSOVIA GAMES 2009
Florbalový klub ATU Košice bol v dňoch 18. - 20. septembra organizátorom
medzinárodného žiackeho turnaja vo florbale CASSOVIA Games. Malí stupavskí
bociáni nabudení prvým víťazstvom odohrali veľmi dobre, takticky proti Gama Košice
1:0. Do finále sa dostali dve družstvá, ktoré neokúsili prehru ATU Košice a Bogdau
Stupava. Zvíťazili Košice a Strieborná trofej putovala do Stupavy.

VIENNA FLOORBALL OPEN.
18. októbra sa konal vo Wiener Sporthalle v centre rakúskeho hlavného mesta
medzinárodný florbalový turnaj pre kategóriu mladších žiakov. Chlapci sa postarali o
rekordné výsledky a dobre reprezentovali stupavský florbal na medzinárodnej scéne.
Hneď prvý zápas v skupine naši vyhrali nad UHC Linz, potom zvíťazili v ostatných
zápasoch. Semifinálový zápas proti Starbulls Salzburg poslal stupavských bociánov do
finále s maďarským SZPK Nokia Komárom. Naši mali zápas pod kontrolou a po výhre
6:2 sa stali víťazmi turnaja a tak odplatili prehru družstvu z Komároma zo Stupavy.
Výsledky našich florbalistov pomôžu urýchliť výstavbu športovej haly, ktorú veľmi
florbalisti potrebujú.

10.

POČASIE.

Nový rok 2009 sme privítali v tichom prostredí. Bolo pod mrakom a mrzlo - -7°C. 4.
januára napadlo asi 5 cm snehu. 8, - 9. ráno mrzlo - 6°, o 13. hod. zasvietilo slnko /2°C/. Začína problém s dodávkou plynu. 8. januára je vyhlásený 8°pre podniky. V
Stupave niet veľkých podnikov, prúdi plyn. 9. 1. po besede v STV sľúbili, že na
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Východnom Slovensku - Košice. U nás sa otepľuje, deti sa sánkujú a korčuľujú. Do 18.
januára podľa meteorológa končilo 22 mrazivých dní. 9.1. bolo na obed slnečno +5°.
Zbytky snehu sa topilo, zo striech kvapkala voda. Deň bol ako na jar, k večeru sa
ochladilo. 20.1. slnko od rána o 9. hod. 5°C. V noci z 21. na 22. padal kašovitý sneh.
29.1. prší dážď so snehom. 30. a 31. padal sneh /20 cm/.
1. februára padal sneh, ale 5. a 6. boli slnečné dni. 11. - 12. padal dážď so snehom, Sneh
mizol, dul nepríjemný vietor. 14. bolo - 5°C, duje studený vietor, prvý raz ma oziabali
ruky. K 20. napadlo 40 cm snehu, ale 21. sa topil. 3. až 7. vo dne, v noci pršalo, 13. bola
búrka - veľa vody. Do konca marca vo dne, v noci pršalo. 2. apríla bolo veľmi pekne,
slnečno a do 10. bolo 20°C.
Máj bol suchý, nepršalo. Ku koncu začalo pršiavať, bolo chladno. Ľudia si v bytoch
prikurovali. V mesiaci boli i tropické dni a záver mesiaca bol daždivý a chladný.
Teploty sa pohybovali okolo 13°C. Jún bol pod mrakom, pršiavalo. Ku koncu mesiaca
boli dažde. 5.júla bolo pod mrakom, nasledovali upršané dni, 2-krát padal ľadovec,
ničilo úrodu.
11. a 12. bolo veľmi pekne, 28°, 15. - 16. bolo tropické teplo 34°C, 17. - teplo 33°. 23.
boli tropické teplá 34-45°C. Takéto teplá tropické boli do konca júla. 1. a 2. augusta
bolo veľmi teplo. Ešte o 18. hod. teplomer ukazoval 34°v chládku. Teplo bolo i naďalej,
nepršalo, bolo sucho. V druhej polovici prišla búrka - smršť. Polámala stromy, poráňala
ovocie. Zem bola plná sliviek, jabĺk i hrušiek. Počas prvej polovice septembra bolo
pekne 16. - 18°. Nad karpatskou oblasťou sa udržiavalo nevýrazné tlakové pole. 18. 25. teplota bola 25°C. 27. - 29. boli chladnejšie rána, cez deň slnečno - polooblačno. 1. a
2. septembra padlo pár kvapiek, orosilo prírodu. Bolo pod mrakom, rána začali byť
chladné.
10. októbra sa nad Slovenskom vlnilo frontálne rozhranie, veľká oblačnosť, 17°C. Do
12. októbra bolo ubúdanie zrážok. 15. októbra bolo 35°o 12:30 len 2°C, dážď so
snehom, vietor, zima. Do 31. bolo pod mrakom, chladno, 4 - 9°C. V novembri pršalo,
oblačno, teplota 7 až 9°C, občas dážď, na dvore 15°a 19. slnečno, kvitla fialka. Rána
boli hmlisté, ale cez deň teplo 15 - 16°C. Z 30. na 1. decembra pršalo, 8. XII. pod
mrakom, 7°. 9. decembra bola najteplejšia dekáda v histórii u nás. Prší celú noc i deň.
16. padá prvý sneh, 22. sneženie, dážď, 3°. Počas Vianoc a Silvestra bolo zamračené 3 6°C.
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11.

INÉ ZÁZNAMY.

Stupava, založená v roku 1271.
V Ročenke ročníka V./2009 Ivan Mrva pod nadpisom Prvá písomná zmienka o Stupave
na str. Z píše...
Prvý dokument mal byť vydaný kráľom Belom IV. a hlásil sa do roku 1269. Druhý bol
určený jeho synom a vydal ho Štefan V. roku 1271. Latinský originál v slovenskom
preklade listiny:
Štefan, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče,
Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všetkým v Krista veriacim, súčasným i budúcim,
pozdrav a spasenie.
Z povinnosti kráľovej vyplýva starostlivo i obozretne zvažovať i zaznamenať zásluhy
poddaných a taktiež, že nemožno zanedbať odmenu i vďaku za preukázanú vernosť. A
tak chceme, aby sa vzalo na všeobecnú známosť, že Komes Alexander, syn Marcela, vo
všetkých výpravách a ťaženiach nám a kráľovstvu vždy najvernejšiu službu preukázal a
najmä pri obrane hradu S T U P A V A, ktorý proti sile i vojsku kráľa českého
chvályhodne a zmužile pokiaľ bol nažive držal, až kým nebol týmto kráľom surovo
zabitý. My, z dôstojnosti nášho kráľovského postavenia musíme merať zásluhy
jednotlivcov a preliatie krvi spomenutého Alexandra nechcejúc bez odvďačenia prejsť a
tak istú zem hradu Stupava Znojša nazývanú, ktorá kedysi už Alexandrovi patrila, no
pripadla ku hradu Stupava, spod právomoci toho hradu úplne vnímame a Dominikovi A
Karolovi, synom tohože Alexandra so všetkým, čo k nej prináleží i s mýtom naveky a
neodvolateľne dávame a udeľujeme, rozširujúc im tak všetky zemepanské práva nad
touto zemou tak, ako by im pripadla už v časoch najsvätejšieho kráľa Štefana, či iných
našich znamenitých predchodcov, uhorských kráľov. Hranice tejto zeme ako sme ich
videli zachytené v listine Bratislavskej kapituly, takýmto spôsobom sú usporiadané:
Hranica začína na západnej strane pri rieke Morave, tam, kde do rieky vteká rameno
zvané Kegwych, odtiaľ vedie k ramenu Panse a odtiaľ k ramenu Rouda a z jeho oblúka
ide priamo na pahorok, kde je postavený nový hraničný znak, odtiaľ sa tiahne k lesu
Loip a popri tomto lese k suchému stromu. Ďalej ide k dvom starým hraničným
znakom, ktoré delia túto zem od majetku pána Marka, pozdĺž ramena Axey, odtiaľ sa
tiahne priamo na lúku zvanú Kylpiruis a z nej k veľkej ceste vedúcej zo Stupavy do
Zoyse, odtiaľ ide opäť k ramenu Axye a skrúca sa k rieke Morave, kde hraničí. Aby
teda toto naše darovanie obdržalo večnú platnosť a nemohlo byť ani v budúcnosti
spochybnené, alebo za neplatné vyhlásené, prítomným Dominikovi a Karolovi ako aj
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rukou Benedikta, milého a verného prepošta Orodského, nášho vícekancelára, v roku od
narodenia Pána tisíc dvestosedemdesiateho prvého, sedemnástej kalendy septembra,
deviatej indikcie, kraľovania nášho roku prvého.
/ V uvedenej Ročenke Stupava na strane 10 je poznámka:
Originál listiny kráľa Karola Róberta z roku 1326 je uložený v Maďarskom štátnom
archíve / Magyar Országos Levéltár/ v Budapešti, v zbierke stredovekých listín
/Diplomatikai levéltár/ pod signatúrou DI 680./.

Stratila sa silueta Stupavy.
Dlhé roky tvoril siluetu Stupavy obraz cementárskeho komína a cementových síl v
cementárni. Postupom času sa i silueta zmenila, komín bol zlikvidovaný v 90-tych
rokoch minulého storočia, stratili sa z obrazu cementové silá a tak pri pohľade napr. zo
Zemanskej uličky už je len "čistý obraz" a nič nebráni vidieť ďalej. V októbri sa pustili
do likvidácie cementových síl a práce pokračovali veľmi rýchlo. Vytvorila sa rovná
plocha a možno ju využiť na novú výstavbu. Tieto silá boli postavené v 50-tych rokoch
XX. storočia, boli to dva betónové valce spojené schodiskom a v ktorom bola aj
výťahová šachta. Vnútorný priemer valca bol 14 m, výška po strop valcov bola + 26 m,
výška strechy nadstavby bola + 29 m. Stavba bola zo železobetónu, vzhľadom k
veľkým tlakom cementu na steny bola armovaná veľmi "hustým" armovaním, ktoré
bolo ešte čiastočne vidieť. Kapacita síl umožňovala skladovanie cca 9000 ton cementu.
Silá sa využívali najmä na plnenie vagónov a cisterien voľne naloženým cementom.
Nová plocha bude slúžiť na novú výstavbu. /S. Prokeš/.

Požiarna ochrana na území mesta Stupava.
Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v meste Stupava plní Mestský hasičský
zbor. Presné vymedzenie povinností mesta o ochrane pred požiarmi ukladá Zákon SNR
č. 314/2001. Jednou z povinností mesta je aj zriadiť, udržiavať a zabezpečovať
materiálno-technické vybavenie požiarneho zboru.
Hasičský zbor má v Stupave zásahové družstvo o počte 7 členov na čele s veliteľom a
dvoma strojníkmi. Toto zásahové družstvo je zaradené aj v plnení úloh pre potreby
civilnej ochrany mesta. zásahové družstvo sa úspešne podieľa pri zdolávaní požiarov v
meste Stupava a blízkom okolí na požiadanie Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Malackách. Ako požiarno - asistenčná hliadka sa zúčastňuje pri
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Svetový deň prvej pomoci, Športové preteky, Hody, Deň zelá atď.
V prípade potreby počas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva /žatevné práce, v
období mimoriadneho sucha/ spolu s Mestskou políciou tvoria stálu službu na požiarnej
zbrojnici. Pri požiari na skládke odpadov vo februári bola jednotka veľmi nápomocná
počas celého zásahu, ktorý trval 4 dni. počas dlhotrvajúcich dažďoch v júni zásahová
jednotka zasahovala pri záplavách rodinných domov na ul. Mariánska.
Členovia požiarneho družstva sa v priebehu celého roka vzorne starajú o pridelenú
požiarnu techniku. Mestský hasičský zbor disponuje požiarnou technikou: požiarne
vozidlo Tatra 815 CAS 32, Požiarne čerpadlo - Honda, Požiarne čerpadlo - kalové /380
W/, Rádiostanica, Mobilné telefóny 2 kusy - veliteľ, strojník. V roku 2010 hasičský
zbor by mal osláviť 130. výročie svojho založenia. Pracovníkom PO mesta je Štefan
Veselý.

Použité pomôcky pri písaní kroniky Mesta Stupava za rok 2009
- Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Stupave
- denná tlač a časopisy
- Podpajštúnske zvesti
- Malacko - regionálne noviny
- Občasník svätého Jozefa - časopis rímskokatolíckej farnosti
- Vlastné poznámky

