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PRÍSTREŠOK
V BILLE
DOKONČENÝ
Prevádzka nového supermar
ketu BILLA v centre mesta
priniesla Stupavčanom, ktorí
bývajú v jeho tesnej blízkos
ti, zhoršenie kvality bývania.
Predmetom ich oprávnených
sťažností bol najmä hluk
počas ranného zásobova
nia a neesteticky pôsobiaci
uskladnený obalový materiál
pri zásobovacej rampe.
Spoločnosť BILLA sa zaviazala
situáciu zlepšiť a vybudovať
krytý, uzatvárateľný prístrešok
zásobovacej rampy. Stavbu
začali realizovať koncom
augusta 2014, kolaudácia
je naplánovaná v priebehu
apríla tohto roku. Prístrešok je
uzatvárateľný zvislou rolovacou
bránou, čo zaručí čiastočné
odhlučnenie počas manipu
lácie s tovarom pri rannom
zásobovaní predajne.
Uzatvorený prístrešok prístavby
bude slúžiť aj ako dočasný
sklad použitého obalového
materiálu. Vybudovanie
prístrešku je prínosom
k tichšej prevádzke
supermarketu počas ranných
hodín a k estetickejšiemu
vzhľadu jeho okolia.

(mg)
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Nový pediater už v apríli
Dlhodobo nepriaznivá situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
pre deti a dorast je v našom meste predmetom oprávnenej kritiky
verejnosti, ale aj úsilia samosprávy o nápravu tohto stavu.

P

redpokladom na zriade
nie a úspešnú prevádzku
akejkoľvek lekárskej ambu
lancie je jej rentabilnosť,
ktorá je priamoúmerná počtu pri
hlásených klientov. Lekár dostáva
na základe zmluvy so zdravotnými
poisťovňami paušálne poplatky
za každú zdravotnú kartu a podľa
sadzobníka aj úhradu za lekársky
výkon.
Dostatočný počet prihlásených
klientov je teda základnou pod
mienkou pre finančnú udržateľnosť
zdravotníckeho zariadenia či am
bulancie. Túto skutoč
nosť nevie
vedenie mesta ovplyvniť.
V posledných rokoch viacerí rodi
čia z rôznych dôvodov neprihlásili,
prípadne odhlásili svoje dieťa zo
stupavskej pediatrickej ambulan
cie. Tento stav sa odrazil aj na záuj
me lekárov a medicínskych zaria
dení prenajímať si v našom meste
priestory a prevádzkovať v nich
zdravotnú starostlivosť.
(pokračovanie na str. 4)

Mestské zastupiteľstvo
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Stupave si na svojom
ustanovujúcom zasadnutí 15. decembra 2014 schválili plán
zasadnutí MsZ na rok 2015. Prvé riadne zasadnutie sa konalo
v riadnom termíne podľa schváleného harmonogramu
29. januára 2015. Nasledujúce zasadnutie sa malo podľa
harmonogramu konať o necelý mesiac, 26. februára 2015.
Primátor mesta Stupava informoval
poslancov o zmene termínu, zasad
nutie zvolal na 12. marca 2015.
Dôvodom bola nepripravenosť ma
teriálov potrebných na rokovanie
o rozpočte mesta. Časť poslancov

považovala pôvodný termín zasad
nutia v termíne 26. februára 2015
za záväzný.
Poslanec Mgr. Peter Novisedlák
zvolal na 26. februára o 15.00 hod.
zasadnutie do zasadacej miestnos

ti mestského úradu, na ktorom
sa zúčastnilo 10 poslancov (Ing.
Ľubomír Bugala, JUDr. Štefan Hau
lík, Anton Hrica, Ing. Rudolf Ka
livoda, Ing. Denisa Klačmanová,
Ing. Marek Lacka, František Lach

kovič, Mgr. Peter Novisedlák, Ing.
Michal Polakovič, Ing. Martin Sme
ja, PhD.). Primátor a vedenie mesta
Stupava považovali zvolané zasad
nutie za nezákonné a nezúčastnili
sa na ňom. Ukončené bolo o 18.30
hod., poslanci na tomto zasadnutí
prijali závery a vyhotovili z neho
zápisnicu, ktorú odovzdali primá
torovi.
Nasledovalo zasadnutie mestského
zastupiteľstva v posunutom ter
míne, ktoré zvolal primátor mesta
Stupava na 12. marec 2015 o 16.00
hod. do veľkej sály MKIC.
(pokračovanie na str. 2)
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LIDL
POSTAVÍ
V STUPAVE
PREDAJŇU
Prví zákazníci by v stupavskej
predajni Lidl mohli nakupovať
na jeseň 2016
Na Hlavnej ulici v Stupave
vyrastie na budúci rok predajňa
obchodného reťazca Lidl.
Nákupná plocha bude mať roz
lohu 1 200 m2 a pracovať v nej
bude približne 25 zamestnan
cov. V súvislosti s plánovanou
výstavbou predajne momentálne
prebiehajú rokovania vo veci
spolupráce pri výstavbe okružnej
križovatky a prístupových komu
nikácií, ktoré budú zabezpečovať
komfortné dopravné napojenie
pre zákazníkov Lidla a obyvateľov
Stupavy.
Predajňa bude disponovať
vlastnou pekárňou, vďaka čomu
sa zákazníci môžu každý deň
tešiť na bohatú ponuku teplého,
voňavého a chrumkavého
pečiva priamo z pece. Zákazníci
sa okrem ponuky kvalitných
potravín za skvelé ceny môžu
tešiť aj na pravidelné zľavové
akcie a špeciálne tematické
týždne. Okrem potravinárskeho
sortimentu sú v rámci nich ponú
kané aj potreby pre domácnosť,
kanceláriu, šport, zábavu alebo
pre domácich majstrov.
Tomáš Bezák,
PR manažér a tlačový hovorca
spoločnosti Lidl

Zasadanie MsZ dňa 12. marca 2015
(pokračovanie zo str. 1)

Účasť v podvečerných hodinách
prisľúbil aj župan Bratislavského
samosprávneho kraja a poslanec
NR SR Pavol Frešo. Na zasad
nutí sa zúčastnilo 6 poslancov
(dipl. Ing. Peter Balog, Mgr. Anton
Gorbár, MVDr. Robert Kazarka,
František Lachkovič, Milan Peschl,
Mgr. Svetozár Prokeš, neprítomnosť
z dôvodu služobnej cesty v zahraničí
ospravedlnila doc. MUDr. Štefánia
Moricová, PhD.). Ostatní poslanci
ohlásili, že im termín z rôznych
dôvodov nevyhovuje a na zasad
nutí sa preto nezúčastnia. Zasad
nutie nebolo uznášaniaschopné a po
10 minútach bolo ukončené.
Primátor mesta Stupava považuje
zasadnutie z 26. februára 2015 len
za pracovné stretnutie poslancov.
O platnosti tohto zasadnutia rozhod
ne prokuratúra, o výsledku budeme
verejnosť informovať aj prostredníc
tvom Stupavských novín. Nasledujúce
zasadnutie mestského zastupiteľstva
bude zvolané podľa pôvodného har
monogramu 26. marca.

STANOVISKO PRIMÁTORA
k zvolaniu MsZ poslancom
Mgr. Petrom Novisedlákom
na 26. februára 2015

ODSTRÁNENIE

KONTAJNEROVÉHO

STOJISKA

V uzavretom priestore panelo
vého kontajnerového stojiska
na Hlavnej ul. č. 72 a 74 sa
dlhodobo kopil veľkorozmerný
odpad, plochu znečisťovali
neprispôsobiví občania. Pozemok
a stavba stojiska sú vo vlastníctve
majiteľov bytových a neby
tových domov, ktorí sa rozhodli
na vlastné náklady panelové
steny stojiska odstrániť o odviezť
na skládku do Zohora. Panely boli
odstránené koncom marca
a kontajnery boli presunuté k by
tovému domu na Hlavnej ulici
č. 70. Odstránenie panelových
stien pomôže udržať čistotu
v tomto priestore.
(mg)

Zvolanie zasadnutia mestského zas
tupiteľstva je v kompetencii primátora mesta, upravuje ho zákon o obec
nom zriadení. Poslanci si na svojom
ustanovujúcom zasadnutí schválili
plán zasadnutí na rok 2015, ktorý
má informačný charakter. Plán sa

priebežne počas roka môže z objek
tívnych dôvodov upraviť podľa aktu
álnych potrieb samosprávy a pri
pravenosti jednotlivých materiálov,
ktoré potrebuje predložiť mestskému
zastupiteľstvu na schválenie.
V časovom predstihu boli poslanci
informovaní o posunutí termínu
z objektívneho dôvodu prípravy
rozpočtu na schválenie. Zároveň
som poslancom oznámil, že pláno
vané februárové zasadnutie sa po
sunie na 12. 3. 2015 z dôvodu, že
len 29. 1. 2015 boli na MsZ kreo
vané komisie a na najbližšie zasad
nutie by som rád predložil rozpočet
mesta, nakoľko sa nachádzame
v rozpočtovom provizóriu. Pred
samotným schválením rozpočtu
mestským zastupiteľstvom musia byť
splnené zákonné predpisy a lehoty
– zverejnenie rozpočtu na dobu
15 dní na pripomienkovanie. Zá
ro
veň mal byť návrh rozpočtu
predložený komisiám, aby k nemu
zaujali stanovisko.
Poverený poslanec má právo zvolať
MsZ iba v prípade (podľa § 12 ods.
2 zákona o obecnom zriadení), a to
vtedy, ak by primátor nezvolal za
sadnutie najmenej raz za tri mesia
ce, čiže ak od ostatného zasadnutia
uplynie čas tri mesiace. Oprávnenie
povereného poslanca nie je teda
univerzálne a neohraničené, má
pozíciu náhradného zvolania, ak
si svoju povinnosť zvolať ho aspoň
raz za tri mesiace nesplnil primátor.
Trojmesačné obdobie medzi zasa
dnutiami mestského zastupiteľstva
neuplynulo.
Ďalším spôsobom zvolania je, ak
požiada o zvolanie zasadnutia mest

ského zastupiteľstva aspoň tretina
poslancov, primátor zvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva tak, aby sa
uskutočnilo do 15 dní od doručenia
žiadosti na jeho konanie. Takáto
žiadosť na mestský úrad nebola
doručená.
Roman Maroš,
primátor mesta Stupava

STANOVISKO POSLANCA
Mgr. Petra Novisedláka
k zvolaniu MsZ
na 26. februára 2015
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) prijalo
na svojom ustanovujúcom zasadnutí
dňa 15. 12. 2014 pod bodom E/7

je podpísaná a doručená žiadosť
aspoň tretiny poslancov. Primá
tor nie je členom MsZ a nie je ani
nadriadeným orgánom vo vzťahu
k zastupiteľstvu, a teda je povinný
zvolávať zasadnutia MsZ podľa har
monogramu zasadnutí schváleného
mestským zastupiteľstvom alebo
do 15 dní od doručenia žiadosti tre
tiny poslancov. Harmonogram bol
schválený na ustanovujúcom zasa
daní trinástimi poslancami MsZ.
Nezvolanie zasadnutia primátorom
podľa harmonogramu spôsobuje
stav, ktorý musí byť napravený tým,
že zastupiteľstvo zvolá zástupca
primátora alebo poslanec na to po
verený, ktorí nemajú možnosť voľby
a toto zastupiteľstvo zvolať musia.

Zasadanie MsZ dňa 26. februára 2015

uznesenie, plán zasadnutí mestského
zastupiteľstva na rok 2015. Primátor
toto uznesenie podpísal, čím na
dobudlo právne účinky a záväznosť.
Periodicita rokovania je plne
v kompetencii MsZ a je výlučne
na rozhodnutí MsZ, aby rozhod
lo, ako často bude zasadať, podľa
zákona zasadá podľa potreby, mini
málne raz za tri mesiace. Ďalšou
možnosťou zvolať zasadanie MsZ

Z vyššie uvedeného dôvodu som
zvolal mestské zastupiteľstvo podľa
harmonogramu na deň 26. 2. 2015,
pričom na tomto zasadaní bola prí
tomná 3/5-ová väčšina všetkých
poslancov.
Mgr. Peter Novisedlák,
poslanec poverený zvolávať
zasadnutie MsZ podľa § 12 zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení

Poškodenie stupavskej
cyklotrasy

O

bľúbená cyklotrasa spájajúca Stupavu s nivou Moravy slúži verejnosti
už šesť rokov a teší sa veľkému záujmu cyklistov a korčuliarov z celého
okolia. Rovnako dlhý čas je však aj terčom vandalov, ktorí ju po
škodzujú. Kvôli jazdeniu áut po cyklochodníku museli byť v jej strede
dodatočne osadené dopravné zariadenia – betónové palisády. Pravdepodobne
vo večerných hodinách z 9. na 10. marca ich dosiaľ nezistený páchateľ na ce
lom 5-kilometrovom úseku poškodil, o deň neskôr bola vytrhnutá a odcu
dzená aj lavička na odpočívadle. Škoda presiahla sumu 8 000 €. Mesto Stupava
podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Technické služby mesta
Stupava začiatkom apríla cyklochodník na celej trase vyčistia. Ničenie verej
ných zariadení poškodzuje nás všetkých. Strácame nielen financie potrebné
(mg)
na ich opravu, ale aj dobrú vizitku nášho mesta.
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ZBERNÝ DVOR – Celoročne môžu platcovia za odpad
v Stupave po preukázaní dokladu totožnosti využívať zberný
dvor na Mierovej ulici na odovzdanie triedeného odpadu.
Prevádzkové
hodiny mestského
zberného dvora
PONDELOK – PIATOK
7.00 – 11.30, 12.30 – 15.30 hod.
SOBOTA
8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod.
V MESIACI APRÍL
SA NAVYŠE USKUTOČNIA
NASLEDOVNÉ ZBERY
TRIEDENÉHO ODPADU:

Kovový odpad
PIATOK
17. apríla
Kovový odpad môžete osobne
priviezť a odpredať celoročne
do vý
kupu druhotných surovín
Milan Barcaj na Devínskej ceste
2427/30B. V prípade, ak nemáte
možnosť dopravy, pracovníci firmy
Milan Barcaj prídu po tento odpad
priamo k vám domov. Ak máte
záujem o túto bezplatnú službu,
môžete na t. č. 0911 434 581
nahlásiť meno, adresu (z ktorej
požadujete odpad odobrať) a popis
odpadu. Upozorňujeme, že za takto
odobratý odpad nebude vyplatená
žiadna finančná odmena.

Triedený odpad
z rodinných domov
Zber triedeného odpadu z rodin
ných domov sa bude konať v prie
behu troch dní podľa jednotlivých
obvodov. Sklo, papier, plasty,
tetrapaky a kovové obaly uložte
separátne do plastových vriec a ráno
ich nechajte vonku na dostupnom
mieste. Zamestnanci Technických
služieb obsah vriec odvezú a vrecia
vám vrátia.
UTOROK
21. apríla
Zber triedeného odpadu (sklo,
papier, plasty, tetrapaky a kovové
obaly) v I. obvode, ulice: Agá
tová, Bernolákova, Bezručova,
Cementárenská, Dlhá, Fándlyho,
Keltská, Krajná, Krížna, Kúpeľná,
Lipová, Marcheggská, Mierová,
Mlynská, Na aleji, Pri majeri, Ro
botnícka, Rovná, Sama Tomášika,
Sládkovičova, Stredná, Továrenská,
Vajanského, Veterná, Wolkerova,
Záhradná, Zdravotnícka, Zeman
ská, Žabáreň, Železničná.

Nebezpečný odpad
a elektroodpad
SOBOTA
18. apríla
Zber nebezpečného odpadu a elek
troodpadu (napr. kovové, plastové
alebo sklenené obaly so zvyškami
farieb alebo chemikálií, elektrické
domáce spotrebiče, domáca a osob
ná eletronika) môžete v tento deň
bezplatne odovzdať oprávnenej
firme v mestskom zbernom dvore
v areáli bývalej skládky na Mierovej
ulici.

STREDA
22. apríla
Zber triedeného odpadu (sklo, papier, plasty, tetrapaky a kovové obaly) v II. obvode, ulice:
Bajzova, Bottova, Cintorínska,
Debnáreň, Devínska cesta, Dolná,
Hlavná, Hviezdoslavova, Jaseňová,
Kalvárska, Karpatská, Konvalin
ková, Kosatcová, Krátka, Ľanová,

Marianska, Matuškova, Na Die
loch, Na Pekárkach, Na stráni,
Na Vrchnú horu, Námestie M. R.
Štefánika, Námestie sv. Trojice, Pri
Borníku, Pri Kríži, Pri Polankach,
Sadová, Slnečná, Slovenská, Stro
mová, Školská, Štúrova, Veterni
cová, Vinohradská, Záhumenská
a Zvončeková.
ŠTVRTOK
23. apríla
Zber triedeného odpadu (sklo,
pa
pier, plasty, tetrapaky a ko
vové obaly) v III. obvode, ulice:
Bitúnková, Družstevná, Duklian
ska, Ferdiša Kostku, Jána Ondruša,
Kalinčiakova, Lesná, Ľ. Kraskovs
kej, Malacká, Mateja Bela, Na kop
coch, Nad potokom, Námestie
Slovenského povstania, Nová,
Obora, Park, Pažitná, Poľná, Pri
potoku, Prof. Ondroucha, Rímska,
U Kozánka, Ulica SNP a Václava
Honzu.

OŽIVENIE ZASTÁVOK
V minulom roku Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave ini
ciovalo a realizovalo skrášlenie autobusovej zastávky v Stupave. Strohé
vybavenie zastávky zamestnanci MKIC zútulnili textilnými dekoráciami,
stolíkom, poduškami na sedenie a policou s knihami. Vynikajúci nápad
prispel k skultúrneniu mestského prostredia, Stupavčania ho privítali
s nadšením. Knihám, nábytku a dekoráciám však neprospelo vlhké
zimné obdobie. Z toho dôvodu bola vo februári zo zastávky odstránená
dekorácia a polica z knižkami, následne boli očistené sklá od nele
gálneho výlepu a uprataná plocha zastávky. Mesto Stupava chce
pokračovať v projekte oživenia autobusových zastávok v meste. Knihy
a príjemné prostredie sa na zastávky v priebehu apríla opäť vrátia. Prvou
lastovičkou je skrášlenie zastávky pri základnej škole v rámci podujatia
Prvý jarný deň v Pohodke, ktoré organizuje OZ Pohodka v spolupráci
s mestom Stupava.


(mg)

Veľkoobjemový
odpad
PIATOK – NEDEĽA
24. – 26. apríla
Zber odpadu z domác
ností, ktorý svojím obj
emom presahuje veľkosť
bežných odpadových ná
dob. Nábytok, podlahové
krytiny a podobný veľkorozmerný
odpad z domácností môžete
odovzdať v uvedených dňoch bez
platne v mestskom zbernom dvore
na Mierovej ulici.
Počas zberu veľkoobjemového od
padu bude zberný dvor otvorený aj
v nedeľu.
NEDEĽA
8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod.
Ing. Ľubica Konswaldová,
referát odpadového hospodárstva

ZÚBKOVE PRAMENE
– ŠKOLSKÉ KOLO
V ZŠ kpt. J. Nálepku sa dňa 26. 2. 2015 konalo školské kolo
recitačnej súťaže Zúbkove pramene. Na školskom kole sa zúčastnili
žiaci prvej kategórie, čiže žiaci 1., 2. a 3. ročníka. Súťažilo 22 detí
a tie najlepšie boli ocenené. V poézii sa na 3. mieste umiestnil Jakub
Jašík z 1. C triedy, na 2. mieste Petra Puškáčová z 2. A a 1. miesto
patrí Maríne Kľučárovej z 2. D triedy. V próze bola na 3. mieste Lorin
Amir z 3. B, na 2. mieste skončil Peter Beláň z 3. A a 1. miesto získal
Adam Eliáš z 3. C triedy. Udelené boli aj dve čestné uznania. V poézii
Júlii Hýravej a v próze Adele Andráškovej. Deti si odniesli diplomy,
vecné ceny aj sladkú odmenu. Do vyššieho kola postúpili žiaci umiest
není na prvom mieste. Poďakovanie však patrí aj pani učiteľkám,
ktoré boli v porote, pani Mgr. Márii Demetrovej, Mgr. Ľubici Darášovej
a Mgr. Oľge Bujnovskej.
Mgr. Oľga Bujnovská,


Oznamujeme obyvateľom a právnickým osobám,
že počas Veľkonočných sviatkov sa vývoz komunálneho
odpadu uskutoční nasledovne:
– vývoz z piatka 3. 4. 2015 bude vo štvrtok 2. 4. 2015
– vývoz z pondelka 6. 4. 2015 bude v stredu 8. 4. 2015

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave
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Zriadenie a obsadenie lekárskej am
bulancie má svoj administratívny
postup. Lekár, prípadne medicín
ske zariadenie, si na základe ná
jomnej zmluvy prenajme priestor,
ktorý musí schváliť Úrad verejného
zdravotníctva. Následne vydá BSK
povolenie na prevádzkovanie zdra
votníckeho zariadenia a schváli
ordinačné hodiny.
Mesto Stupava sa snažilo situáciu
riešiť, v súčinnosti s BSK sa podarilo
vytvoriť podmienky na urýchlený
nástup nového pediatra.
K 31. mar
cu ukončila nájomnú
zmluv
u MUDr. Alena Kotláriko
vá, jej ambulanciu v zdravotnom
stredisku si od 1. apríla prenajíma

Medicínske zariadenie Mlynská
dolina, s. r. o. Štyri hodiny denne
v nej bude ordinovať nový pediater
MUDr. Alexander Černák.
Táto zmena čiastočne zlepší výkon
zdravotníckej starostlivosti o deti
a dorast v našom meste. Veríme,
že nový lekár si získa dôveru det
ských pacientov a ich rodičov, oboj
stranná spokojnosť určite prinesie
pozitívne impulzy na plnohodnotné
riešenie tohto problému. Ordinačné
hodiny nového detského lekára ne
boli do uzávierky novín schválené.
Aktuálne budeme verejnosť infor
movať prostredníctvom miestneho
rozhlasu, internetovej a facebooko
vej stránky mesta.
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Nové parkovacie
miesta a rekonštrukcia
Bezručovej ulice

Milan Greguš

INFORMÁCIE PRE VÁS

BLIŽŠIE K OBČANOM
Milí Stupavčania,
rád by som pokra
čoval v začatom úsilí
budovania otvorenej
samosprávy v našom
meste. Obyvateľom Stupavy ponúkam pravidelný čas na individuálne
rozhovory, bez nutnosti vopred objednaného termínu. Raz mesačne
sa s vami rád porozprávam na neformálnom stretnutí v mestskom
úrade. Stretnutia sa pre bezbariérovú dostupnosť budú konať
v zasadacej miestnosti na prízemí, prvé z nich sa uskutoční 15. apríla
od 17.00 do 18.00 hod. Návštevy budú prijímané podľa poradia ich
príchodu. O ďalších termínoch Stretnutia s primátorom, prípadne
predĺženia určeného času, budem verejnosť informovať. Teším sa
na stretnutia, ktoré vzájomne pomôžu lepšie spoznať naše problémy
a možnosti ich riešenia.
Roman Maroš,
primátor mesta Stupava

VÝSLEDKY ZÁPISU DETÍ DO MŠ
Zápis detí do stupavských materských škôl prebehol v dňoch
9. – 12. marca 2015. Počas zápisu bolo prihlásených spolu
260 detí. K septembru 2015 môžu materské školy prijať 115 detí,
každá podľa toho, koľko jej odchádza predškolákov do prvej triedy
ZŠ. Počet neumiestnených detí podľa predpokladov opäť stúpol,
v tomto roku ich bude približne 145. Presnejší počet bude známy
až po celkovom posúdení žiadostí o zápis. Zoznamy totiž evidujú
aj deti, ktoré v tomto roku nedosiahnu vek troch rokov, celkové
výsledky ovplyvnia aj žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky.
(mg)

C

hýbajúce parkovacie miesta
v centre mesta posilnia nové
parkovacie plochy na Ružovej
a Bezručovej ulici. Kritická
situácia bola najmä pri Materskej
škole na Ružovej ulici, kde autá
parkovali na chodníku. Priestor
pred MŠ neposkytoval vhodné pod
mienky pre potrebné krátkodobé
parkovanie väčšieho množstva áut
v ranných a poobedňajších hodi
nách. Spoločnosť AVANA RESI
DENCE, s. r. o., sa zmluvou o spo
lupráci zaviazala vybudovať v úseku
od Materskej školy na Ružovej ulici
po Ulicu Janka Kráľa nový chod
ník a nové parkovacie plochy pre
40 áut. Určené sú pre obyvateľov
Ružovej ulice ako aj pre rodičov
detí umiestnených v materskej
škole. V ďalšej zmluve o spolupráci
sa spoločnosť zaviazala realizovať
rekonštrukciu Bezručovej ulice
v úseku od Zdravotníckej ulice
po areál bývalej železničnej stanice
tak, aby v budúcnosti bolo možné

prepojenie na Železničnú ulicu.
Projekt zahŕňa v rekonštruovanom
úseku generálnu opravu celej ko
munikácie vrátane jej podkladu,
rekonštrukciu križovatky Bezručo
va – Zdra
votnícka, vybudovanie
chodníka po jednej strane cesty,
vybudovanie parkovacích plôch
pre 21 áut, rekonštrukciu jestvu
júcej kanalizácie a vybudovanie
verejného osvetlenia, ktoré dodnes

Jarné čistenie a skrášlenie ulíc
Technické služby mesta Stupava
začali s jarnou údržbou ciest, ore
zom drevín a čistením verejných
priestranstiev. V priebehu marca
vykonali orez stromov v areáli zák
ladnej školy a na verejných pries
transtvách. Zamestnanci Tech
nic
kých služieb ručne vyčistili
krajnice na Agátovej, Bezručovej,
Cementárenskej, Dlhej, Karpatskej,
Marcheggskej, Slnečnej, Školskej,
Štúrovej a Železničnej ulici.
Do mestských verejných kvetináčov
na Hlavnej ulici zasadili jarné kviet
ky – sirôtky. Čistenie ulíc a verej
ných priestranstiev po zime bude
pokračovať, tempo prác je závislé
od personálnych kapacít a priori

ty pracovných úloh Technických
služieb. Na ručné čistenie krajníc sú
k dispozícii maximálne dvaja-traja
zamestnanci. V apríli prebehne
aj finálne dočisťovanie ulíc zame
tacím autom. Na prelome marca
a apríla TS vyčistia cyklochodník
k nive Moravy, vykonajú aj údržbu
vedľajšej cesty určenej pre autá
a peších. Podobne ako na Štúrovej
ulici budú jamy a nerovnosti
zrovnané rozhrnutím pokrývky
ulice. Trvácnosť tejto úpravy sa
výrazne predĺži pomalšou jazdou
prechádzajúcich motorových vozi
diel.
Milan Greguš

obyvatelia Bezručovej ulice nemali.
Celková hodnota obidvoch diel je
podľa zmluvy vyčíslená na 140 000 €,
podľa investora celková investícia
túto sumu prekročí pre zvýšené
náklady s nekvalitným podložím
pod komunikáciami. Po kolaudá
cii budú všetky stavby bezplatne
odovzdané do majetku mesta Stu
pava. 

(mg)

domáce spravodajstvo
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PRÍSTAVBA JEDÁLNE
V MŠ NA RUŽOVEJ ULICI
Mesto Stupava začalo 9. 3. 2015 na základe právoplatného stavebného
povolenia zo dňa 25. 7. 2014 realizovať plánovaný projekt Prístavba
jedálne MŠ Ružová. Prístavba jedálne nezvýši kapacitu materskej školy, je
podmienkou na splnenie požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdra
votníctva v Bratislave. Dodávateľom stavby je spoločnosť HDS Bratislava,
s.r.o., so sídlom v Bratislave, cena stavebného diela je 96 201, 97 € bez
DPH. Stavba je hradená z finančného daru spoločnosti BILLA.

Žiaci ZŠ spoznávajú mesto

V

rámci učebných osnov pri
pravila Základná škola kapi
tána Jána Nálepku v Stupave
pre žiakov druhého ročníka
zážitkové vyučovanie s témou SPO
ZNAJ SVOJE MESTO.
Druháci so svojimi učiteľkami raz
týždenne navštevujú Mestský úrad
v Stupave a mestskú políciu, zozna
mujú sa s úlohami jednotlivých
oddelení a ich zamestnancami.
Súčasťou zážitkového vyučovania
je aj vyskúšanie si práce poslancov
a spoločné hlasovanie. Pracovníci

mestskej polície zoznamujú deti
s kamerovým systémom, výba
vou služobného auta a osobného
výstroja.

Exkurzia školákov zaujíma, odná
šajú si z nej nové vedomosti a pre
hlbujú vzťah k svojmu mestu. 

Milan Greguš
Dvojpodlažná prístavba vznikne na mieste prepojovacieho traktu medzi
objektmi materskej školy. Druhé poschodie prevýši susedné objekty
a bude tvoriť pohľadovú dominantu materskej školy. Prevládajúcou farbou
fasády bude ružová, ktorá sa spája s Ružovou ulicou, sídlom materskej
školy. Prístavba bude teda aj vo farebnom kontraste k pôvodnej sivej
omietke objektu a vytvorí zaujímavú kulisu vonkajšiemu detskému ihrisku.
Veľké okná jedálne zaclonia vertikálne oceľové lamely. Ukončenie
výstavby je plánované v priebehu júla 2015, prosíme obyvateľov
bývajúcich v blízkosti stavby o trpezlivosť počas stavebných prác. 

ODKAZ PRE STAROSTU – nová aplikácia pre občana
Mesto Stupava sa zapojilo do projektu Odkaz pre starostu. Projekt funguje na Slovensku
od februára 2010, jeho cieľom je sústreďovať informácie obyvateľov o problémoch vo svo
jom okolí cez portál, ale aj cez mobilné aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre všetky operačné
systémy (Android, iOS, Windows Phone).
Portál ponúka prehľad o riešených a neriešených nahlásených podnetoch na jednom miete,
zároveň ponúka možnosti na vzdelávanie obyvateľov, vysvetlenie náročnosti riešenia niek
torých problémov, zákonných limitov či rozdelených kompetencií. V súčasnosti je služba
dostupná v 77 mestách a obciach po celom Slovensku. Za 5 rokov existencie sa vďaka
portálu podarilo vyriešiť takmer 6 000 podnetov obyvateľov Slovenska. Zmluva je pod
písaná, zapojenie do projektu a užívanie aplikácie Odkaz pre starostu je pre mesto Stupava
bezplatné. Aplikácia pre naše mesto je funkčná od 23. marca 2015 na internetovej adrese

www.odkazprestarostu.sk. Tento portál bude hlavným komunikačným mostom medzi
občanmi a samosprávou pri nahlasovaní konkrétnych občianskych podnetov, ktorými
môžu byť napríklad: upozornenie na čiernu skládku, dôsledky vandalizmu, nepojazdné
vraky vozidiel, nefunkčné osvetlenie atď. Podnety sú komunikované so samosprávou a ich
riešenie tak bude s vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Nahlásenie
podnetu je anonymné, služba je pre verejnosť a samosprávu bezplatná. Aplikácia iObčan
a fórum Opýtajte sa primátora, dostupné na internetovej stránke mesta, budú funkčné
naďalej, počíta sa však s ich postupným útlmom a nahradením aplikáciou Odkaz pre sta
rostu. Vedenie mesta Stupava očakáva aktívne zapojenie obyvateľov do tohto projektu,
ktorý prináša reálnu možnosť zlepšenia vzájomnej komunikácie pri riešení problémov,
ktoré trápia nás všetkých.

spoločnosť
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Vážení členovia UPS Stupava, vážení občania Stupavy a Mástu,
týmto článkom by sme sa chceli ako vedenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava [UPS]))
prihovoriť svojim členom, ale aj obyvateľom Stupavy a Mástu a informovať vás o dianí v našom UPS.

N

aše spoločenstvo prešlo v pre
došlom období rôznymi zme
nami a poslednou podstatnou
zmenou bol vznik úplne novej
formy spoločnosti, a to pozem
kové spoločenstvo s právnou sub
jektivitou, evidované podľa zák.
č. 97/2013, Z. z., zapísané na Okr.
úrade v Malackách od 7. 1. 2014
pod názvom „Urbárske pozem
kové spoločenstvo Stupava,“ so
sídlom Hlavná 9, Stupava (nad
požiarnou zbrojnicou). Tento pre
chod na novú formu spoločenstva so
sebou priniesol aj legislatívne zme
ny a povinnosti, ktoré absentovali
v predošlom zákone č. 181/ 1995
Z. z. Preto sme sa rozhodli v rokoch
2014 a 2015 usporiadať vzťahy vo
vnútri spoločenstva, usporiadať
vzťahy k štátu, urobiť celkovú kon
trolu po pozemkových zmenách,
prekontrolovať a presne identifikovať
vlastnícke vzťahy a počet podielov
spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spra
vuje, alebo s ktorými nakladá Fond

nosti pre nás ako vlastníka lesov.
Lesy a lesná krajina majú významné
environmentálne aj spoločenskoekonomické úlohy. Z hľadiska
hospodárenia v našich lesných po
rastoch pre nás vyplýva každý rok
záväzok vykonávať plánované ťažby,
prebierky, prerezávky, príp. pestov
nú činnosť.
V súlade s týmito povinnosťami
chceme občanov informovať, že
budeme od mesiaca apríl 2015 vy

národného majetku SR, a to všetko
v nadväznosti na existujúci právny
poriadok.
Rok 2015 je tiež posledným rokom
platného decénia (2006 – 2015),
keď sa nám končí predpísaný lesný
hospodársky plán (LHP), ktorý vy
medzuje základné práva a povin

konávať v našich porastoch ťažbu
a prebierky, a to v lokalitách pri
Karlovom dvore (Malé Grunty
nad Hradskou), za Volkswagenom
(bývalou Durou), pri elektrickej
rozvodni smerom na Lozorno (Mo
ligrunty), nad záhradkárskou osa
dou na Obore (Nová Hora), porast
po pravej strane smerom do Borinky
(spodná časť Lingráb) a taktiež
aj z hornej strany nad strelnicou
(horná časť Lingráb). Zároveň sa
budú niektoré porasty čistiť od ka
lamitného dreva ako tzv. náhodná
ťažba.
V tejto súvislosti by mohli vznikať
u občanov rôzne podozrenia a otáz
ky, prečo sa v týchto lesoch vyrubujú
stromy. Môžeme vás ako občanov
ubezpečiť, že všetko, čo sa bude
diať v našich lesných porastoch, je
v súlade s platnými predpismi a po
voleniami a bude to kontrolované
pracovníkmi UPS.
Peter Balog,
predseda UPS Stupava
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Opäť doma

Ornitológovia odhadujú, že na Sloven
sko sa každý rok vráti zo zimovísk asi
30 miliónov vtákov, z toho približne
dve tretiny práve v apríli.
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JARNÉ ČISTENIE MALÉHO PARKU
Mesto Stupava a MKIC pozývajú dobrovoľníkov na jarné čistenie Malého parku (za hasičskou zbrojnicou),
ktoré sa uskutoční 18. apríla so začiatkom o 10.00 hod. Pre dobrovoľníkov sú prichystané rukavice,
náradie a vrecia na odpad. Zabezpečené je aj občerstvenie – minerálky a obedňajší guláš.
Malý park spolu so susedným Kaštieľskym parkom tvoril v minulosti jednotný celok a vytváral bezprostredné
krajinárske zázemie Stupavskému kaštieľu a jeho majiteľom. Nedávno prebehlo vlastnícke scelenie pozem
kov medzi mestom Stupava a BSK, Malý park sa dostal do nášho vlastníctva. Projekt revitalizácie parku je
z finančného a časového hľadiska náročný, realizácia bude prebiehať po viacročných etapách. Mesto Stupava
plánuje využívať Malý park ako verejnú centrálnu oddychovú zónu už v tomto roku a plánuje v ňom usporiadať
viacero kultúrnych a spoločenských akcií. Dobrovoľnícka brigáda pomôže tento priestor vyčistiť a pripraviť túto
časť parku na najbližšie veľkonočné podujatie pre deti s názvom VEĽKONOČNÁ PÁTRAČKA. 

A

ko prvé prilietajú divé husi,
ktoré väčšinou zahniez
dia už koncom februára,
potom škorce, cíbiky, traso
chvosty či škovránky. Ľudové úslo
vie „na Hromnice musí škovran
vrznúť, aj keby mal zmrznúť“, sa
však nezakladá na pravde, pretože
škovránky poľné k nám dorazia
najskôr v polovici februára, neho
voriac o tom, že nevrźgajú tak ako
napríklad škorce. Pravda je, že sú to
pomerne otužilé vtáky, neprekáža
im ani občasná snehová metelica či
sychravé počasie, nesmie však trvať
príliš dlho. Ak sa náhle ochladí
a napadne sneh, škovránky začnú
vytvárať obrovské húfy a vracajú sa
za potravou o čosi južnejšie. Keď
sneh zmizne, škovránky sa vrátia,
rozospievajú sa a stíchnu až v júli.
V marci sa začnú pomaly trúsiť
drozdy plavé, čierne aj biele bociany.
Lastovičky a belorítky si dávajú
načas, prilietajú najskôr koncom
marca, väčšinou až v apríli. S nimi
sa objavujú aj sťahovavé dravce,
napríklad kaňa močiarna, ostriež
a včelár lesný. S príletom najviac
otáľajú hmyzožravé vtáky, napríklad
sedmohlásky, dážďovníky, strakoše,
lelky a vlhy, tie uvidíme väčšinou až
v máji.
Prečo sa k nám všetky tie vtáčie
druhy vracajú, hoci niektoré (ako
napríklad dážďovníky) sa u nás
zdržia len štyri mesiace? Oplatí sa
im takto štvať, keď vo svojich zi
moviskách majú stále teplo a dosta
tok potravy, dokonca sa tieto pod
mienky zlepšujú práve v období, keď
sa vydávajú na cestu domov? Ako
najpravdepodobnejšia sa javí teória
rozmnožovacieho pudu. V určitom

čase sa v tele vtákov spustí akýsi
mechanizmus, ktorý ich núti zmeniť
miesto a vrátiť sa domov, do svojho
rodiska a neskoršieho hniezdiska.
Dôvodov, prečo sa tento mecha
nizmus spúšťa, môže byť hneď
niekoľko. Zimovisko je pre vtáky
ideálnou rajskou záhradou len
naoko. Nepochybne je tu ideálne
prostredie, ale veľké zhluky vtákov
rovnakého druhu nedávajú šancu
na vhodné zahniezdenie. Keby sa
všetky vtáky rozhodli zahniezdiť
vo svojich zimoviskách, pravdepo
dobne by nastala tlačenica a bitka
o miesto a neskôr aj o potravu
pre mláďatá. Preto sa vracajú späť
domov, kde sa medzitým zlepšili
podmienky a jednotlivé páry si tu
nekonkurujú. Vtáky núti k návratu
nielen rozmnožovací pud, ale vplyv
môže mať aj dĺžka svetlej časti dňa,
zmeny vlhkosti vzduchu, atmos
férického tlaku, v hre je možno aj
vplyv elektromagnetických polí či
vzdušných prúdov. To sú však už
špekulácie, ktoré sa zatiaľ vedcom
nepodarilo spoľahlivo potvrdiť.
Okrem toho, že prvý apríl je celos
vetovým dňom žartov či rôznych
mystifikácií, je aj medzinárod
ným dňom vtáctva, ktorý vznikol
v deň podpísania medzinárodnej
Konvencie o ochrane užitočného
vtáctva v roku 1906. Ornitologické
organizácie, na Slovensku napríklad
Slovenská ornitologická spoločnosť,
v tom čase organizujú rôzne akcie
(pozorovanie vtákov pre amatérov
a podobne). Každý, kto má záujem,
si podrobnejšie informácie môže
nájsť na internete. 
Tomáš Čejka

BRIGÁDY V STUPAVE
pri príležitosti Dňa Zeme

Vážení občania, organizácie, podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta.
Mesto Stupava Vás oslovuje s výzvou zapojiť sa do brigád pri príležitosti Dňa Zeme a vyčistiť
ktorúkoľvek časť Stupavy. Na túto akciu si môže každý vyzdvihnúť na Mestskom úrade
(kanc. č. 12) vrecia, ktoré po zaplnení môže ponechať na dostupnom mieste čistenia s tým,
že presné miesto nahlási na mestskom úrade. Vrecia sa dajú vyzdvihnúť od 10. 4. 2015
do 30. 4. 2015. Brigády môžete organizovať tiež v tomto termíne.
Fotografie z brigády spolu so stručným popisom miesta čistenia a zapojených brigádnikov
môže každý poslať na noviny@stupava.sk a tie sa následne uverejnia v miestnych novinách
„Stupavské noviny“ a na internetovej stránke mesta.
Každý z nás chce žiť v čistom prostredí a tak teda prispejte k tomu aj Vy sami. Za aktívnu
účasť, ktorou každý prispeje ku skrášleniu svojho okolia a skvalitneniu životného prostredia,
ďakujeme.
Mestský úrad v Stupave
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Ulice a námestia Stupavy a Mástu
vyšiel v úplnom vydaní po prvýkrát až v roku
1955. V Kaplnke sv. Anny Dómu sv. Mar
tina v Bratislave mu v roku 1933 slávnostne
odhalili mramorovú tabuľu s jeho reliéfnou
podobizňou od Jozefa Pospíšila. V tomto roku
si pripomíname 260. výročie narodenia tejto
významnej osobnosti slovenských literárnych
dejín.

BAZOVÁ ulica

Jozef Ignác Bajza

BAJZOVA ulica
Bajzova ulica sa nachádza v južnej časti
mesta Stupava, v katastrálnej časti Mást.
Ulica spája Záhumenskú a Štúrovu ulicu, jej
úradné pomenovanie bolo schválené vo VZN
č. 7/2005 s účinnosťou od 1. januára 2006.
Jozef Ignác Bajza, podľa ktorého dostala ulica
názov, sa narodil v roku 1755 v obci Pred
mier, v Trenčianskej stolici. Pochádzal zo
zámožného sedliackeho rodu, po teologic
kých štúdiách vo Viedni bol v roku 1780
vysvätený za kňaza. O tri roky neskôr sa
stal farárom v Dolnej Dubovej, kde počas
22-ročného pôsobenia napísal a vydal tlačou
podstatnú časť svojej literárnej tvorby. Se
dem diel vydal tlačou, dve zostali v rukopise.
Patril medzi literárne činných slovenských
kňazov – vzdelancov. V duchu osvietenských
ideí a jozefínskych reforiem písal prozaické,
básnické a polemické diela. Pre ich kritický
obsah cirkevných pomerov sa často dostával
do konfliktu s cirkevnými cenzormi, život mu
neraz skomplikovala aj jeho temperamentná
povaha. Vydanie prvého diela, zbierky epigra
mov pod názvom Rozličné verše, mu v roku
1782 prekazila cirkevná cenzúra. Pre sloven

skú literatúru je najcennejší román René
Mláďenca príhodi a skusenosťi. Prvý diel tohto
románu vyšiel tlačou v roku 1784. O dva roky
neskôr pripravil Bajza do tlače druhý diel,
cirkevná cenzúra však jeho tlač okamžite
zastavila. Z druhého nedokončeného zväzku
sa zachovali len dva exempláre. Pre rozdielne
názory na slovenčinu a jej pravopis sa dostal
do sporu so svojimi súputníkmi Antonom
Bernolákom a Jurajom Fándlym. Podľa ich vy
jadrení bol Bajzov literárny jazyk „miešanina
slovensko-moravsko-česká“. Nič to však
neuberá na prvenstve diela René Mláďenca
príhodi a skusenosťi – v dejinách literatúry je
zapísaný ako prvý pôvodný slovenský román.
Jozef Ignác Bajza bol po pôsobení vo via
cerých farnostiach v roku 1828 menovaný
kanonikom Bratislavskej kapituly. O osem
rokov neskôr, vo veku 81 rokov, zomrel. Po
chovaný je v kanonickej krypte pod Dómom
sv. Martina v Bratislave. V mnohých oblas
tiach bol priekopníkom, v slovenčine písal
podľa vlastných pravidiel a ako sám uviedol,
„…tú čest sem já mál bich prvný ke knihám
slováckím led lámal“. Zaslúženého uznania sa
dočkal až po smrti, jeho prvý slovenský román

Bazová ulica sa nachádza vo východnej časti
mesta, v chotári nazývanom Lingráby. Jej ná
zov schválili poslanci Mestského zastupiteľstva
v Stupave na svojom zasadnutí 29. júna 2000.
Baza (Sambucus) je rozšírený domáci ker,
rastie divo, prípadne ako okrajová drevina
parkových porastov po celej Európe, severnej
Afrike a prednej Ázii. Jej latinské pome
novanie má koreň v gréckom slove sambyx,
červeň. U nás sa vyskytujú tri druhy, baza
čierna (Sambucus nigra), baza červená (Sambucus racemosa) a mierne jedovatý druh baza
chabzdová (Sambucus ebulus). Baza môže
v dobrých podmienkach dosiahnuť výšku až
8 metrov, znesie však aj drsnejšie podmien
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ky, rastie až do pásma 1 200 metrov n. m.
Najlepšie sa jej však darí v priepustných
a vlhkých pôdach s dostatkom humusu –
na rúbaniskách, v návozoch a zbúraniskách.
V čase kvitnutia je dostatočne dekoratívna,
samovoľne sa rozširuje a prudko rozrastá,
preto ju treba na miestach, kde sa rozrástla
bez pričinenia sadovníka, často klčovať.
V minulosti sa na vidieku vysádzala v blíz
kosti domov a plotov baza čierna. Pre jej
liečivé účinky a domáce využitie je cenená aj
dnes. V máji a júni sa zberajú kvitnúce kvety,
plody dozrievajú v auguste a v septembri.
Kvety majú v období kvitnutia charakteris
tický pach a škriabavú dochuť, v sušenom
stave sa kvety a plody používajú vnútorne ako
čajovina. Droga z bazy čiernej má potopudné,
močopudné a mierne preháňajúce účinky,
zmierňuje bolesti pri migréne a tíši kŕčovité
stavy tráviaceho traktu. Z bazových kvetov sa
robia chutné a obľúbené džemy, víno, ba niek
torí ich v cestíčku vyprážajú ako rezne. Veľmi
obľúbené sú na Morave a na západnom Slo
vensku sirupy z kyslastých kvetov bazy. 
Milan Greguš

Turisti už po 36. raz začínajú sezónu
Chladná a nevľúdna zima nás už konečne opúšťa.
Ľadová kráľovná odovzdáva moc prebúdzajúcej
sa jari. A to je práve obdobie, keď sa začína
sezóna pre všetkých milovníkov prírody.

K

nim patrí, samozrejme, aj Klub sloven
ských turistov Tatran Stupava. Klub má
už pomerne dlhú tradíciu. Založený bol
v roku 1979 a momentálne má 81 členov.
Výbor tohto klubu na čele so Stanislavom
Bojkovským sa snaží viesť klub tak, aby jeho
činnosť bola aktívna a lákavá pre každého.
K tomu prikladajú nezištne pomocnú ruku
i mnohí členovia, ktorí touto pomocou pris
pievajú k skvalitneniu činnosti. Výsledkom tej
to práce je, že každoročne sa pripravuje a orga
nizuje bohatý a pestrý program.
Na jar sa pravidelne uskutočňuje v rámci re
gionálnych akcií otváranie turistickej sezóny
na Košariskách pri Borinke, kde je spoluor
ganizátorom práve náš stupavský klub. V tom
to období symbolicky otvárame studničku
Stupavienku. Pre tých, ktorí uprednostňujú
cyklistiku, sa pripravujú zaujímavé trasy. Mi
lovníci vodného športu si tiež prídu na svoje
splavovaním riek ako napr. Morava, Vltava či

Malý Dunaj. Do nášho programu zaraďujeme
viacdenné výlety po Slovensku, kde máme
možnosť vyskúšať si kondičku pri výstupoch
na hrebene našich hôr a odtiaľ sa kochať
pohľadom na okolitú krásnu prírodu. Absol
vujeme i rôzne zaujímavé výlety do zahraničia.
Nezabudnuteľné chvíle sme nedávno zažili
napr. v Alpách v Rakúsku a vo Švajčiarsku,
v Jeseníkoch sme navštívili mnoho zaujíma
vých miest a podnikli výstup na Praded.
Veľmi obľúbené a príjemné sú aj posedenia
v našej klubovni, ktorá sa nachádza v parku
pri vstupnej bráne do štadióna. Stáva sa to pri
rôznych príležitostiach, ako sú 1. máj či Sil
vester, keď tradične robíme aj výstup na našu
dominantu – Pajštúnsky hrad. Nezabúda sa
ani na tých, ktorí radi lyžujú. Pre nich je každý
rok pripravený lyžiarsky zájazd do Álp. Veľmi
pekná je aj tradičná akcia pod názvom Lozor
ský okruh, kde sa stretávame s turistami z Lo
zorna a celého okolia. Samozrejme, počas roka

organizujeme vychádzky do nášho blízkeho
okolia – Malých Karpát, kde si uvedomujeme,
aký krásny kút prírody máme na dosah ruky.
Toto sú spomenuté iba niektoré z mnohých
akcií. Niektoré osvedčené sa opakujú a k nim
každý rok pribúdajú, samozrejme, aj nové.
A čo je veľmi podstatné na všetkých tých
to podujatiach? Panuje tu dobrá, veselá
a priateľská nálada, radosť z pohybu a nemenej
aj radosť zo spoločných stretnutí. Pretože je to
naozaj krásny a oslobodzujúci pocit tráviť voľné
chvíle v prírode, prechádzať sa po tichej hore
a vnímať tú nádheru okolo seba. Informácie
o všetkých pripravovaných akciách sú oznamo
vané na našej výveske na námestí pri kostole.
Dvere do nášho klubu sú otvorené nielen pre

členov, ale pre všetkých, ktorí majú radi prírodu
a záujem zúčastniť sa na niektorej z našich
akcií. Ako som na začiatku naznačila, jar je
definitívne už tu. Na mnohých miestach sa
pri tejto príležitosti podľa starých tradícií páli
Morena, symbol odchádzajúcej zimy. Stupavskí
turisti majú z jej odchodu a zároveň z príchodu
dlhoočakávanej jari veľkú radosť, a preto po
sielajú všetkým tento jarný pozdrav.
Úsmev rozjasňuje našu smutnú tvár
pri pohľade na prebúdzajúcu sa jar.
Túto chvíľu si každý už veľmi prial.
Pomaly zmiznú studené, sivé mraky,
spevom potešia dušu štebotavé vtáky.
Zazelenajú sa lesy, nekonečné lúky,
snežienky rozvinú nežné biele puky.
Po horách budeme môcť veselo kráčať,
turistická sezóna sa môže začať.
Slniečko zohreje studené múry,
turisti plánujú lákavé túry.
Zima konečne odchádza v šíru diaľ.
Vykročte v zdraví do tejto jari,
nech sa vám vo všetkom darí.
Hory a rozkvitnuté lúky čakajú,
svojou neskutočnou krásou lákajú.
A preto, všetci milovníci týchto krás,
neváhajte, smelo príďte medzi nás.
Eva Besedičová
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Anton Kahánek (1907 – 1975)

Stupavčania
v 2. svetovej vojne
V máji tohto roku uplynie 70 rokov od skončenia druhej
svetovej vojny. Priami účastníci pomaly vymierajú, no v niekto
rých rodinách sa zachovali dokumenty o účasti ich rodinných
príslušníkov v slovenskej armáde a o ich životných príbehoch.

N

eprichodí nám hodnotiť sa
mot
ný priebeh rokov 1944
a 1945. Možno však konšta
tovať, že počas týchto 70 rokov
sa vyskytli rôzne hodnotenia, ktoré
podľa aktuálnej politickej situácie
na Slovensku hodnotili svojimi oča
mi. Hoci Povstanie trvalo od 29.
augusta do 27. októbra, keď Nemci
dobyli Banskú Bystricu, bolo o tom
to období napísaných veľa štúdií
a dokumentárnych prác.
Pre Stupavské noviny uvedieme
základné vzťahy medzi Slovenskom
a Nemeckom na začiatku vojny. Slov
ensko bolo spojencom Nemecka.
Toto spojenie určovalo i vojenské
postavenie slovenskej armády, ktorá
začala pôsobiť na východnom fronte,
neskoršie slovenská armáda ako spo
jenec Nemecka pôsobila i na západe
– napr. v Taliansku. Ako sa v prie
behu vojny ukazovalo, že Nemecko
vojnu nevyhrá a s ním i Slovensko,
snažili sa niektorí slovenskí dôsto
jníci ukončiť spojenectvo s Nem
cami a vo vhodnej chvíli pridať sa
k spojencom. V lete 1944 zhadzovali
Sovieti na územie Slovenska par
tizánske jednotky, slovenská armáda
sa pripravovala na odpor proti Nem
com. Bola koncepcia, že povstanie sa
začne vtedy, ak by Nemci okupovali
Slovensko. Do takého búrlivého ob
dobia rukovali slovenskí občania
do armády, o takýchto „vyšších
hrách“ veľa nevedeli.
K Slovenskému národnému povstan
iu sa ako jediná zo západu Slovenska

pripojila trnavská posádka. Tri ti
sícky vojakov a záložníkov slúžiacich
v miestnych kasárňach a zmobilizo
vaných zo všetkých kútov Slovenska
a viac ako pol tisíca dobrovoľníkov
z radov obyvateľov mesta odišlo
na povstalecké územie už 30. augus
ta 1944 a zapojilo sa do bojov. Popo
ludní vyšlo z Trnavy s posádkou 48
nákladných áut, 23 osobných vozi
diel, motocykle a viac ako 300 koní
s veľkým množstvom zbraní a stre
liva. Toľko z veľkej histórie, ďalej
budeme písať podľa zachovaného
malého zošita osobných poznámok,
ktoré si písal Anton Kahánek.
Niekoľko Stupavčanov dostalo povo
lávacie rozkazy a museli narukovať
do armády. Jedným z nich bol aj
vtedy už 37-ročný Anton Kahánek
(1907), ktorý narukoval 21. 8. 1944
do Trnavy. Zaradený bol k 1. po
chodovej rote, veliteľom práporu
bol stotník Čordaš, veliteľom roty
nadporučík Opat. Veliteľom ich
úseku bol kap. Včelár.
V noci z 28. 8. na 29. 8. 1944 so
súhlasom prezidenta Tisa začali
Nemci obsadzovať Slovensko a ces
tou odzbrojovali slovenskú armádu.
Dňa 29. augusta o 18. hod vydal
generál Ján Golian heslo na začatie
povstania. To bol povel i pre voja
kov v Trnave a postupovali z Trnavy
smerom na Banskú Bystricu. Prvé
postavenie bolo pri Voznici v blíz
kosti Žarnovice. Odtiaľ sa presunuli
do Kremničky (pred Banskou Bystri
cou). Spočiatku Nemci s pomocou

Hlinkovej gardy a zvyškov sloven
ského žandárstva postupovali rýchlo
a v prvých dvoch týždňoch obsadili
celé západné a východné Sloven
sko. Povstalci sa sústredili do okolia
Banskej Bystrice, ktoré bránili. Ve
denie posádky rozhodlo o vytvorení
Poznámky z vojny

práporov Dunaj, ktorý zostal v oblas
ti Žarnovice, a Kremeň, v ktorom
bol aj Anton Kahánek. Jednotka sa
presunula nad Prievidzu. S Nem
cami v pätách ustúpili nad Sklené,
odtiaľ na Skalku. Zo Skalky na Staré
Hory, kde ich Nemci „rozbili“.
Na Prašivej pri Banskej Bystrici padli
do zajatia. Svedkovia týchto udalostí
sú Ján Král zo Stupavy, Jozef Hóz zo
Stupavy, Štefan Gašparovič z Mástu,
Ján Švajlenka zo Zohora.

Koncom októbra už bolo jasné, že
padne Banská Bystrica, tá padla
27. 10. 1944. Chaotický ústup, bom
bardovanie Luftwafe a útoky Nemcov
prenasledovali slovenských vojakov
po hrebeňoch hôr. Tak isto počasie
neprialo vojakom. Anton Kahánek
bol zajatý 28. 10. 1944. Mnohí vo
jaci padli, na cintoríne v Hámroch je
pochovaných 38 príslušníkov trnav
skej posádky. Zajatím sa však vojna
neskončila. Zo skromných poznámok
sa dá spracovať jeho ďalšia cesta:
po krátkom pobyte boli vojaci trans
portovaní 10. 11. 1944 z Turčianskeho
sv. Martina do nemeckého mesta
Görlitz1). Tam bol do 15. 12. 1944.
V ten deň boli transportovaní
do Ober
vistergersdorfu, tam prišli
na druhý deň 16. 12. 1944. V tomto
tábore bol do konca januára 1945.
Nasledoval pobyt v nemocnici vo
Waldenburgu. Po jednotýždňovom
pobyte v nemocnici sa vrátil do táb
ora, odkiaľ ho poslali do bane. V bani
pracoval asi 14 dní a až do 27. 4. 1945
maródoval. Následne bol odoslaný
do lazaretu do Arnau. Spolu s ním
tam boli 4 vojaci z ich lágra. Tento
zápis napísal 7. mája 1945. Pobyt
v nemeckom zajatí môžu potvrdiť
ďalší Stupavčania: Tomáš Móza, Fer
dinand Jánoš, Ján Piaček. V zajatí bol
od 28. 10. 1944, z Nemecka sa dostal
domov do Stupavy 15. 5. 1945.
Pobyt v zajateckom tábore bol spo
jený s rôznymi chorobami, s nasa
dením na fyzické práce a najmä
s nedostatočnou stravou. Pretože
sa blížil koniec vojny, nedostatok
potravín v Nemecku sa prejavil
i na strave, zajatci prišli domov vy
hladovaní, podvyživení a chorí.
V zajateckých táboroch v Nemecku
zomrelo veľa zajatcov v dôsledku
podvýživy, chorôb a neliečenia.
Počas doby strávenej v nemeckých
zajateckých táboroch bola ofenzíva
Červenej armády z východu, boje
spojeneckých armád zo západu zvie
rali Nemecko a samotný Berlín. Hit
ler spáchal 30. apríla samovraždu
vo svojom bunkri v Berlíne spolu
so svojou ženou. Nasledoval 8. máj,
podpísanie bezpodmienečnej kapi
tulácie Nemecka, politická a ekono
mická štruktúra bola totálne zničená.
To všetko malo vplyv i na návrat slo
venských vojakov z Nemecka. Návrat
zajatcov spadá teda do dní, keď bola
ukončená 2. svetová vojna v Európe.
Vo svete sa však ďalej bojovalo.
Samotná Stupava bola oslobodená
5. apríla 1945. Sovietska armáda
postupovala od Borinky, po bo
joch s nemeckými vojakmi títo
boli vytlačení zo svojich postavení
a v poobedňajších hodinách obsadili
vojaci Sovietskej armády Stupavu.
Obyvatelia prijali oslobodenie Stu
pavy s úľavou a nádejou, že sa začne
nový, lepší život. Takže keď prišli 15.
mája zajatci do Stupavy, táto už bola
oslobodená a bol vyhlásený koniec
vojny. V máji si pripomíname 70.
výročie konca vojny, v ktorej bojovali
i vojaci zo Stupavy. Tento článok je
krátkou spomienkou na nich, na ich
účasť v SNP i na ukončenie vojny. 
1) Görlitz sa nachádza na nemecko-poľskej
hranici, asi 50 km severne od bodu, kde sa
stretávajú nemecká, poľská a česká hranica.
Svetozár Prokeš

noviny@stupava.sk I

9

NAPÍSALI O NÁS
Westungarischer Grenzbote,
28. apríl 1897

Voľby richtára
v Stupave
Ako nám oznámil náš stupavský
korešpondent, konali sa tam
voľby richtára pod predsedníc
tvom vrchného stoličného sudcu
Szilárda v. Bézaya. Na voľbách
sa zúčastnilo veľké množstvo
voličov a vo verejnom hlasovaní
bol zvolený na tri roky bývalý
richtár a pokladník Ľudovít
Nagy (Ludwig Nagy), ďalej bol
zvolený sirotským kurátorom
Jozef Gratzer (Josef Gratzer)
a väčšinou šiestich hlasov
zástupca starostu Jozef Klas
(Josef Klasz).
Ďalej boli zvolení šiesti
prísediaci: Matej Polák
(Matej Pollak), Jozef Richter
(Josef Richter), Pavol Maroš
(Paul Maros), Emanuel Justh
(Mano Justh), Ján Brezovský
(Johann Brezovszky) a Urban
Ševčík (Urban Schefcsik).
Preklad
Milan Kubíček

STALO SA...

V apríli
4. apríla 1609 zomrel
v holandskom Leidene slávny
botanik Carolus Clusius
(Charles de l’Écluse). Od roku
1574 botanizoval aj na území
dnešného západného Sloven
ska, navštívil Stupavu a jej
blízke okolie. Výsledky svojich
študijných ciest publikoval.
Narodil sa 19. februára 1526
vo francúzskom meste Arras.
14. apríla 1930 bola
na ustanovujúcom valnom
zhromaždení založená nová
účastinná spoločnosť „Union“
– továreň na portlandský
cement, úč. spol. v Bratislave.
Neskôr, po zmene majiteľa,
niesla názov Stupavská
cementáreň, úč. spol.
16. apríla 1779 postihol
Stupavu prudký požiar,
vyhorelo 20 domov.
26. apríla 1799 zomrela gróf
ka Karolína Pálffyová, narodila
sa v Stupave 24. októbra 1739,
pochovaná je v pálffyovskej
krypte v Malackách.

VIETE, ŽE...?
 roku 1911 bol v Kaštieľ
V
skom parku vybudovaný
umelý vodopád.
 roku 1918 bola v Stupave
V
založená Telocvičná
jednota Sokol.
 roku 1919 bolo v Máste
V
založené Potravné družstvo.
 roku 1929 bola Stupava
V
elektrifikovaná.

kultúra
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V Stupave sa po 200 rokoch

opäť objavili francúzski a rakúski vojaci

V

prvom desaťročí 19. storočia
okúsili Stupavčania vojnové
príkoria až dvakrát. Prvýkrát
v decembri 1805, po slávnej
„bitke troch cisárov“ pri Slavkove.
Na bojisku zostalo 30 000 mŕtvych
vojakov, porazené rakúske pluky
nasledované víťazným francúzskym
vojskom tiahli smerom k Bratislave
a Viedni. Stupavou a Mástom prešli
kolóny pešiakov, vojenskej jazdy,
konských povozov naložených vo
jenským materiálom, proviantom aj
ranenými. Len v samotnej Bratislave
bolo ubytovaných približne 15 000
vojakov, v okolitých obciach Devín,
Devínska Nová Ves, Lamač a Dú

životy našich predkov. V máji ob
sadili Francúzi bez boja Viedeň,
mnohí obyvatelia tohto mesta utiekli
na bezpečnejší vidiek, niektorí z nich
sa usadili aj v Stupave. Koncom
mája sa odohrali krvavé bitky pri
rakúskej obci Esslingen pri Viedni,
v júni Francúzi ostreľovali Brati
slavu. Rozhodujúca bitka rakúskofrancúzskej vojny sa odohrala
5. júla 1809 pri rakúskej obci Deus
tch-Wagram, vzdialenej vzdušnou
čiarou len 35 km od Stupavy. Pre
rakúskeho cisára skončila porážkou,
Stupavou a Mástom opäť prechádzali
kolóny víťazných a porazených vojsk.
Podľa svedectva cirkevnej matriky
v Stupave v rokoch 1806 – 1813
zomrelo 11 vojakov. Zaznamenaná je
aj jedna civilná obeť, 4. júla 1809 bola
zastrelená v chotári Waldl 22-ročná
Marína, dcéra Jána Turčinu.
Oživiť spomienku na tieto udalosti,
vzdať pamiatku padlým vojakom
a civilistom sa podujali nadšenci
bravka ďalších takmer 6 000 vojakov.
Napriek ojedinelým násilnostiam
a krádežiam sa francúzski vojaci
správali k obyvateľstvu disciplino
vane. Zásobovanie vojakov si však
vyžiadalo veľké finančné výdavky.
Po uzavretí mieru v bratislavskom
Primaciálnom paláci začiatkom
januára opustili francúzske vojská
Bratislavu a jej okolie.
Stupavčania
si
nestačili
ani
vydýchnuť a o štyri roky sa situá
cia zopakovala opäť, tentoraz však
s dramatickejším priebehom. V roku
1809 sa odohrali rozhodujúce vojen
ské bitky v bezprostrednej blízkosti
Stupavy a ich dôsledky poznačili aj

noviny@stupava.sk I

10

z KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE
BRATISLAVA – PETRŽALKA, C. K.
HUSÁRSKEHO PLUKU Č. 12 „PA
LATÍN UHORSKÝ“ a francúzski
gardoví námorníci LES MARINES
DE LA GARDE. Podujatie s náz
vom HUSÁRSKY POCHOD 2015
sa začal v sobotu 21. marca na hrade
Devín spustením pamätného venca
do Dunaja, nasledoval peší pochod
cez Devín, Devínsku Novú Ves
a Záhorskú Bystricu. Na Bystrických
poliach vojaci osadili pamätný kríž,
po krátkej modlitbe a čestnej salve
pokračovali do Záhorskej Bystrice
a Marianky. Po nasýtení v staro
bylom hostinci U zeleného stromu
sa vydali po starej pútnickej ceste
do Stupavy. Krátko po šiestej hodine
prišli na mestský úrad pozdraviť
„Bürgermeistra“, kde ich privítal
a pohostil chlebom, soľou a malým
občerstvením primátor mesta Ro
man Maroš spolu s prednostkou Zu
zanou Lovíškovou.
Po krátkom posedení sa sprievod
presunul na Námestie sv. Trojice,
kde ich očakávala zvedavá skupina
Stupavčanov. Nasledovali príhovory
primátora a veliteľov francúzskych
a rakúskych vojakov, ukážky vo
jenského výstroja a čestná salva.
Nadšenci v uniformách francúzskej
námornej gardy a uhorských husárov
budili pozornosť okoloidúcich.
Priblíženie histórie živou autentic
kou formou je zaujímavým
poznaním pre deti aj dospelých.
A nielen pre nich, strasti vojen
ského života okúsili aj samotní
aktéri pochodu. Únavu na konci
pochodu cítila nielen kobyla Maja
z neďalekej Moravy, ale aj samotní
vojaci, ktorí sa pre otlaky z vojen
ských čižiem museli vzdať pochodu
na hrad Pajštún. Vydarený nultý
ročník Husárskeho pochodu 2015 je
za nami, nadšenci vojenskej histórie
už teraz plánujú budúcoročné podu
jatie s početnejšími vojenskými jed
notkami a pestrejším programom. 
Milan Greguš

Pohodka privítala jar

P

očas jarnej rovnodennosti
k nám konečne po dlhej
zime prišla astronomická jar.
Krásne slnečné počasie spolu
s nami navštívilo Prvý jarný deň
v Pohodke, ktorý sa konal v sobotu
21. marca v spolupráci s mestom
Stupava. Začiatok podujatia otvoril

primátor Roman Maroš, ktorý sa
zapojil aj do tvorivých dielničiek
a spolu s deťmi si vyzdobil keramické
výrobky. Celý deň vládla jarná atmos
féra, ktorú oživil príjemný program
a tradiční hand-made výrobcovia.
Voňavo rozkvitnutý dvor mal čo
ponúknuť všetkám vekovým kate

góriám. Detičky si okrem šantenia
po preliezkach mohli vyskúšať
točenie na hrnčiarskom kruhu či
kreatívne dielničky Materského cen
tra Fifidlo. Zaujímavou atrakciou
bola aj prezentácia sokoliarov či
výrobky umeleckého kováča. Hravo
pomaľované tváre našich najmenších
pobavili nielen detskú fantáziu, ale
aj svet dospelých. Tradičný jarmok
remesiel a hand-made výrobkov mal
čo ponúknuť aj tento rok. Od mydiel
ka cez šperky až po kotlíkový guláš či
domáce maškrty, ktoré si návštevníci
mohli vychutnať na čerstvom vzdu
chu. Vystúpenie tanečnej skupiny
Devil’s a hudobnej skupiny Jazz
Wind s Borekom Suchánkom oživilo
celkovú „pohodku“. Veríme, že po
dujatie Prvý jarný deň v Pohodke si
aj po ôsmy raz nájde svojich priaz
nivcov a budúci rok opäť spolu
uvítame jar.
Ďakujeme Pohodke
za príjemné podujatie.

Oslovili sme aj organizátorku
Ivetu Vachálkovú, ako hodnotí
siedmy ročník:
PRVÝ JARNÝ DEŇ
V POHODKE – jarmok
remesiel bol veľmi vydarená akcia. Stále
mi chodia ďakovné
správy a pozitívne ohlasy. Ľudia sú
radi, že sa takéto niečo v Stupave
deje. Srdečne ďakujem všetkým mo-

jim pomocníkom, brigádnikom,
dobrovoľníkom za obetavú a kvalitnú
prácu. Bolo to veľmi milé podujatie
a prekvapila ma taká veľká účasť
ľudí. Super bolo, že ľudia tam strávili
aj dlhší čas, že si posedeli, najedli sa,
kúpili si kvalitné veci na jarmoku,
deti, ale aj dospelí si vytvorili venčeky
na tvorivých dielničkách či vytočili
niečo na hrnčiarskom kruhu a užili si
slnečnú sobotu. Ďakujem mestu Stupava za poskytnutie priestoru a podporu a kvetinárstvu Kytička za krásne
vyzdobenú autobusovú zastávku.
Verím, že si takúto akciu ešte zopakujeme. :o)
Martina Mitická

kultúra / spoločnost’
STUPAVSKÉ NOVINY I apríl 2015	

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Marec
NARODILI SA:
MATEJ BÉDI
CRISTINA CROITORU
MICHAL BLAŠKO
OLÍVIA CERINOVÁ
ANNABELLE OBRIEN
BENJAMÍN PÍR
ADELA ĎURIGOVÁ
BRUNO KOZÁK
VALENTINA VIVIEN
ZAMOSTEANU
ANDREJ BÍŽA
LENKA ŠKORÍKOVÁ
RICHARD CHOVANEC
LUJZA WANGOVÁ
LEA JERIGOVÁ
KARIN TOMÁŠKOVÁ
VIKTOR GLASER-OPITZ
ADELA KUBICOVÁ
TERÉZIA
TOMKOVIČOVÁ
HUGO LACHKOVIČ
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ZOZNÁMTE SA S LIEČEBNÝMI VLASTNOSŤAMI BYLINIEK, ICH PESTOVANÍM,
POUŽITÍM V DOMÁCNOSTI A ZÁROVEŇ OCHUTNAJTE NAŠE BYLINKOVÉ ČAJE.
Program od 9:00 do 18:00 hod.:

ZOSOBÁŠILI SA:
ANDREJ GAJDOŠECH
a EVA ŠABLICOVÁ
ZOMRELI:
RUDOLF TÓTH (1930)
JÚLIUS KORDA (1930)
ZDENKA ZBORNÍKOVÁ
(1927)
JOHANA
POLAKOVIČOVÁ (1931)
FRANTIŠKA KLEMANOVÁ (1926)
FRANTIŠKA
ŠTEFLOVIČOVÁ (1933)
ANTON ŠENKÁRIK
(1935)
ING. DUŠAN PAULÍK
(1953)
MÁRIA MIZNEROVÁ
(1920)
VERONIKA HLINKOVÁ
(1946)
MILAN OKRESA (1936)

ODBORNÉ CELODENNÉ PORADENSTVO
– využitie byliniek v domácnosti a ich liečebné účinky
OCHUTNÁVKA BYLINKOVÝCH ČAJOV
ŠPECIÁLNA PONUKA BYLINKOVÝCH PRIESAD
PRODUKTY Z OLÍV priamo od pestovateľa a spracovateľa
olív – talianskej spoločnosti Frantoio Olive Marco

VŽDY ČERSTVÉ
INFORMÁCIE O ŽIVOTE
V NAŠOM MESTE
Pridaj sa k nám
na sociálnej sieti Facebook

www.agroservis.sk
Den_byliniek.indd 1

www.facebook.com/stupava.sk
www.stupava.sk
www.facebook.com/stupava.sk

www.stupava.sk

17.3.2015 10:23

Stupavská palacinka
Svetová organizácia kuchári bez hraníc
(WCWB) a Aregala Slovensko zorganizovali
prvý ročník súťaže „Stupavská palacinka“,
ktorá sa uskutočnila koncom februára 2015
na stupavskej základnej škole. Hlavnou
myšlienkou bolo zapojiť deti do varenia spolu
s ich rodičmi, a poukázať na krásy našej práce.
Deti sa stali na chvíľku naozajstnými kuchármi
a môžem s istotou povedať, že si to skutočne
užívali. S kuchárskou čapicou a zásterou vyze
rali veľmi roztomilo. Myslím si, že motto tejto
súťaže bolo „zašpiniť sa najviac, ako sa len dá!“.
Deti nám ukázali svoju kreativitu a poniektoré
priniesli aj tradičné recepty svojich babičiek.
Tradícia v gastronómii je časťou národnej
kultúry – niečo ako poklad, o ktorý by sme sa
mali podeliť s ostatnými. Kuchári rozprávali aj
o aktivitách a poslaní organizácie „Kuchári bez

hraníc“ a o možnostiach, ako pomáhať ľuďom
v núdzi. Pripravujeme taktiež prezentáciu pre
deti, kde by sme sa chceli venovať témam ako
školské stravovanie, zdravá strava, plytvanie
jedlom, hlad vo svete, a to všetko v spolu
práci z Ministerstvom školstva, vedy, výsku

mu a športu Slovenskej republiky. Chceli by
sme poďakovať aj ľuďom, ktorí nám prisľúbili
podporu a spoluprácu do budúcnosti: Boh
dane Cibuľovej – riaditeľke ZŠ kpt. J. Nálepku
v Stupave, Romanovi Marošovi – primátorovi
mesta Stupava a Silvii Tokárovej ako zástupkyni
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Naše myšlienky a sny sa
stali skutočnosťou a sme za to skutočne vďační
a šťastní. Chceli by sme poďakovať všetkým,
ktorí nás podporovali, a sľubujeme, že naša
vášeň pomáhať bude aj naďalej pokračovať.
Je nám cťou byť toho súčasťou. Deti sú naša
budúcnosť, a preto bola táto súťaž pripravená
špeciálne pre ne. Veľké ďakujem patrí všetkým
zúčastneným.
Miloš Lachkovič

President of Aregala Hellas in Slovakia Executive Chef
Ambassador of World Chefs without Borders in Slovakia
Paulína Lachkovičová
Ambassador for Women in World Chefs in Slovakia
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SPOMÍNAME
Z tvojich očí žiarila láska
a dobrota, budeš nám chýbať
do konca života. Jedno však
vieme: Kto v srdciach žije,
nezomiera. Dňa 29. marca 2015 si pri
pomíname 10. výročie od chvíle, keď nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
svokor a dedo ŠTEFAN HOLUBEK,
človek s veľkým srdcom pre všetkých.
S láskou spomínajú manželka Irena, dcéra
Iveta a syn Štefan s rodinami. Venujte mu
tichú spomienku s nami. Ďakujeme.
Odišiel si cestou, po ktorej
kráča každý sám, ale spomien
ky v srdci zostali nám. Dňa
2. apríla 2015 si pripome
nieme 4. výročie úmrtia nášho milované
ho manžela, otca, dedka FRANTIŠKA
HORVÁTHA. S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 6. apríla 2015 uplynie
20 rokov od smutnej chvíle,
keď nás navždy opustil náš
milovaný otec, svokor, dedko,
pán ŠTEFAN STANKOVSKÝ. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú syn Štefan
a Karol s manželkami a vnúčatá so svojimi
rodinami.
Dňa 9. apríla 2015 uplynie
5 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
svokor a dedko JAROSLAV
MADER. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
Bolesťou unavená tíško si
zaspala, zanechala si všetkých
a všetko, čo si mala rada.
S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok na teba
myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, no v našich srdciach budeš navždy
žiť. So smútkom v srdci si dňa 11. apríla
2015 spomíname na 5. výročie úmr
tia, keď nás navždy opustila naša drahá
ANNA MASAROVIČOVÁ zo Stupavy.
S láskou spomínajú manžel, syn a dcéry
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré vedelo nás milovať. Keby
láskou zobudiť sme ho chceli,
neozve sa už nikdy viac, utíchlo,
umĺklo, išlo už spať. Dňa 17. apríla
2015 uplynie už 6 rokov čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko,
pradedko a brat JOZEF FISCHER.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Mal som vás všetkých veľmi
rád a chcel som ešte žiť. Ale
prišla tá chvíľa, keď musel som
do večnosti ísť. Neplačte, ne
chajte ma tíško spať, čo bolo mi súdené,
muselo sa stať. Dňa 19. apríla 2015 up
lynie 1 rok, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, tatko, dedko a svokor JOZEF
UZSÁK. S láskou a úctou spomínajú
manželka Milka, dcéra Ľudmila, syn Ro
man s manželkou, dcéra Eva s manželom
a vnúčatá Kristína, Eva a Matúško.

podujatia
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KAM V STUPAVE
štvrtok 2. apríla

PIETNA SPOMIENKA
Mesto Stupava a MKIC Stupava pozývajú
na celomestskú pietnu spomienku – 70. vý
ročie oslobodenia Stupavy, ktorá sa uskutoč
ní dňa 2. 4. 2015.
15.30 hod. – Kladenie vencov pri Kvete vďaky
pri kultúrnom dome, príhovor primátora
mesta Stupava.
16.30 hod. – Položenie spomienkových ven
cov pri Pamätníku na Obore v Stupave.
Príhovor Jána Holiča, predsedu Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistic
kých bojovníkov v Stupave.
Na celomestskú pietnu spomienku zároveň
pozývame všetky záujmové organizácie pôso
biace v meste Stupava.
1 6.00 – 17.00 hod. Kurz háčkovania pre de
ti aj dospelých. Vstupné 4 €, prihlasujte sa
tel.: 0905 886 701. CVČ Sunéčko, Hlavná 26.

PONUKA WORKSHOPOV PRE DETI
OD 6 MESIACOV DO 9 ROKOV
PONDELOK 9.00 – 9.30 hod.
CVIČENÍČKO deti od 6 mes. – 1 rok
(nechodiace)
9.45 – 10.15 hod.
CVIČENÍČKO (deti 1–3 roky)
16.30 –17.30 hod.
CIRKUSKUS
UTOROK 10.00 –11.00 hod.
MONTESSORI HERNIČKA
STREDA 9.30 – 10.00 hod. RYTMIKA
(deti od 6 mes. – 1 rok nechodiace)
9:45 – 10:15 RYTMIKA (deti 1 – 3 roky)
ŠTVRTOK 9:30 – 10:30 DIVADELNÍČEK
(deti 1–3 roky s rodičom)
16:00 – 17:00 DIVADELNÍČEK
(deti 3 –6 rokov bez rodičov)
17:00 – 18:30 DIVADELNÍČEK
(deti 6 – 9 rokov)
Cena za workshop 2 €, pre členov
MC Fifidla 1 euro a za CIRKUSKUS
je 4 €/ hod. Platí sa priamo na hodine.
Workshopy sa konajú v detskej herni
PARK HOTELA INTENZÍVA.
Začiatok workshopov je od 9. 3. 2015.
Organizátor Materské centrum Fifidlo,
Stupava, Katarína Prevendarčíková,
tel.: 0917 970 407, e-mail: fifidlo@fifidlo.sk

piatok 3. apríla

9.00 hod. Veľkonočný turnaj v stolnom
tenise – turnaj detí. ZŠ, stará telocvičňa,
8.00 – 8.30 hod. prezentácia. Priatelia stol
ného tenisu Stupava.
18.00 hod. Príbehy z lesov, fantasy muzikál
s hviezdnym obsadením. Kino X, Stupava,
základné vstupné 4 €.
20.30 hod. Rýchlo a zbesilo 7, pokračovanie
akčnej ságy. Kino X, Stupava, základné
vstupné 4,50 €.

sobota 4. apríla

8 .00 – 14.00 hod. Veľkonočný jarmok, areál
Barónové pri kultúrnom dome. MKIC Stu
pava.
9.00 hod. Veľkonočný turnaj v stol
nom tenise – turnaj dospelých. ZŠ, stará
telocvičňa, 8.00 – 8.30 hod. prezentácia.
Priatelia stolného tenisu Stupava.
10.00 hod. Zajkov veľkonočný príbeh, di
vadelné predstavenie pre deti. MKIC, veľká
sála kultúrneho domu, vstupné 2 €.

1 5.30 – 22.00 hod. Zážitková Veľká noc.
Veľkonočné tvorivé dielne – zdobenie va
jí
čok, výroba veľkonočných pozdravov,
výroba šibákov, veľkonočná opekačka a ve
černá výprava za strašidlami, maľovanie
na tvár, zábavné hry a súťaže pre celú rodi
nu. Vstupné 3 €/ dieťa od 3 rokov. Park Ho
tel Intenzíva.
2 1.00 hod. DJ Diva Violent, discounder
ground, 80s Pop/Rock/Alternative/Covers,
vstupvoľný. KOMUNAL klub, Hlavná ul. č. 40.
20.30 hod. Dva dni, jedna noc. Psycho
logická dráma, Kino X, Stupava, základné
vstupné 4,50 €.

PRIATELIA STOLNÉHO
TENISU STUPAVA
Vás pozývajú na
Vel’konočný turnaj v stolnom tenise
Dňa 3. – 4. apríla 2015
Miesto konania:
ZŠ – Stupava, stará telocvičňa
Prezentácia: od 8.00 – do 8.30 hod.
Začiatok turnaja: 9.00 hod
Systém turnaja: dvojhra v každej kategórii
1. kolo – skupinový systém
2. kolo – vylučovací systém
TURNAJ DETÍ – 3. 4. 2015 v piatok,
štartovné a občerstvenie zdarma
Kategória: chlapci & dievčatá do 12 rokov
Kategória: chlapci & dievčatá
od 13 do 16 rokov
TURNAJ DOSPELÝCH
– 4. 4. 2015 v sobotu, štartovné 3 €
Právo štartu:
hráči V. – VIII. Ligy a neregistrovaní
Kategória: hráči V. – VIII. Ligy
Kategória: neregistrovaní hráči
USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE
PRÁVO UPRAVIŤ SYSTÉM TURNAJA
PODĽA POČTU ÚČASTNÍKOV!

pondelok 6. apríla

10.00 – 16.00 hod. Tradičná šibačka
a oblievačka, hľadanie čokoládových vajíčok
a zajačikov v tráve, jazda na koníkovi,
veľkonočné špeciality od nášho šéfkuchára.
Park Hotel Intenzíva, vstup voľný.

štvrtok 9. apríla

1 6.00 – 17.00 hod. Kurz háčkovania pre
deti aj dospelých. Vstupné 4 €, prihlasujte
sa telefonicky: 0905 886 701. CVČ Sunéčko,
Hlavná 26.

CESTA TANCA
Miluješ tanec? Maš vsak zábrany a pocit,
že nevieš kroky, vyzeráš čudne, smiešne,
strápniš sa, všetci budú na teba pozerať?

piatok 10. apríla

1 8.00 – 20.00 hod. Babinec – stretnutie pre
kreatívne ženy. Môžete sa podučiť novým
kreatívnym technikám alebo naučiť niečo
iných. Symbolický poplatok 2 €. OZ Po
hodka, Hlavná ul. č. 90.

APRÍLOVÝ PROGRAM MESTSKEJ
KNIŽNICE RUDA MORICA
Medzinárodný deň detskej knihy oslavu
jeme 2. apríla, v deň narodenia dánskeho
rozprávkara Hansa Christiana Andersena
(2. 4. 1805 – 4. 8. 1875). Cieľom tohto sviat
ku je podnietiť lásku detí ku knihám, k slo
vu, čítaniu, materinskému jazyku, literatúre,
aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou
života. Preto tento deň treba osláviť čítaním
rozprávok deťom, darovaním novej knihy
alebo návštevou knižnice.
Mestská knižnica Ruda Morica pripravila
od 2. 4. do 10. 4. podujatie KAMARÁTKA
KNIŽKA – poobedné čítanie rozprávok
od 14. 00 do 15. 00 hod.
V apríli sa čitatelia a návštevníci
knižnice môžu tešiť na tieto akcie:
7. 4. – Výstavka k príležitosti
Svetového dňa zdravia
15. 4. – III. kolo finále súťaže
KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV
STUPAVY – žiaci IV. ročníka
22. 4. – Výstavka pri príležitosti sviatku
DŇA ZEME
Pripravované sú aj ďalšie podujatia:
spoločná výmena kníh pre I. stupeň ZŠ,
slávnostný zápis prváčikov, kvíz na témy
JAR JE TU! a APRÍL – MESIAC LESOV.
Beata Tomkovičová,
Mestská knižnica Ruda Morica

sobota 11. apríla

10.00 hod. Abeceda pocitov pre deti. Kurz
pre deti od 5 do 10 rokov a ich rodičov,
trvanie prvej lekcie 1,5 hod., celková dĺžka
kurzu 12 hod., cena kurzu 110 €. CVČ
Sunéčko, Hlavná 26. Prihlasujte sa telefo
nicky 0918 711 632, prípadne e-mailom:
sabolova.katarina@hotmail.com.
14.00 hod., 16.00 hod. Popoluška, nové
spracovanie klasickej rozprávky. Kino X,
Stupava, vstupné od 3,50 €.
10.00 – 11.00 hod. Bábkové divadelné pred
stavenie. Vstupné 2 €/osoba, deti do 1 roka
zdarma. Park Hotel Intenzíva.
11.00 – 14.00 hod. Čarodejnícka škola II.
Čarodejnícka škola plná nových pokusov,
experimentov, elixírov a čarov. Vstup voľný.
Park hotel Intenzíva.
18.00 hod. Druhý báječný hotel Marigold,
komédia. Kino X, Stupava, základné vstup
né 4,50 €.
20.30 hod. Mesto 44, vojnový veľkofilm.
Kino X, Stupava, základné vstupné od 4,50 €.

AKO TO BUDE VYZERAŤ?
Spoločné naladenie sa, rozcvičenie
a uvoľnenie | Tanečná meditácia | „Otvo
renie“ tela, uvoľnenie emócií cez tanec
| Základy techniky, práca s ťažiskom |
Spoločná variácia | Tanečná improvizácia,
tvorba vlastného pohybového prejavu.
KEDY A KDE?
Každý piatok 19:15 hod. v centre Sunéčko
Hláste sa na: lubica@kordos.net,
tel.: +421 907 38 66 14
CENA: 6,00 € za 1 lekciu
LEKTOR: Ľubica Kordošová — milovníčka
tanca a ľudí. Od detstva sa venovala po
hybu. Bola členkou oddielu synchronizo
vaného plávania TJ Slávia.

1 5.00 – 19.00 hod. Nedeľňajšie jašenisko.
Hry, súťaže, tancovanie, skákanie na hrade,
opičia dráha a veľa zábavy pre všetky deti.
V prípade nepriaznivého počasia sa podu
jatie bude konať vo vnútornej herni. Vstup
voľný. Park Hotel Intenzíva.

CVIČENIE S DETIČKAMI
V UTORKY OD 10. 3. 2015, začali nové
kurzy cvičenia s babätkami a deťmi od 4 me
siacov do 3 rokov.
Kurzy sú zamerané na podporu psychomo
torického vývinu detí od 4 do 16 mesiacov,
cviky na správne pretáčanie a posilňovanie
oboch strán telíčka, cvičenia na spevnenie
chrbátika a bruška, cviky na nožičky a to
všetko pri veselých pesničkách a básničkách,
rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, na sti
muláciu dieťatka k správnemu vývoju a pred
chádzaniu odchýlok vo vývoji.
V kurze sa využívajú rôzne pomôcky, fitlop
ty a hračky. Maximálny počet detí v jednom
kurze je šesť. Kurz vedie Katka – diplomo
vaný fyzioterapeut a lektor pohybového
vzdelávania detí predškolského veku.
Svoju účasť nahlasujte na tel.: 0944 614 302
e-mail: Katarina.mrnikova@gmail.com

utorok 14. apríla

1 7.00 – 20.00 hod. Výroba sôch technikov
paverpol. Lektorka Petra Balogová, pop
latok 25 €, v cene je všetok materiál. OZ
Pohodka, Hlavná ul. č. 90.

BODYWORK
Chceš schudnúť a v ytvarovať si postavu?
Príď na nové hodiny Body worku!
PONDELOK: 17.50 hod.
STREDA: 7.00 hod.
Prihlasovanie na tel.: 0910 359 083
Cena: 4 €

streda 15. apríla

18.00 – 20.00 hod. Točenie na hrnčiarskom
kruhu, modelovanie. Lektorka Iveta Vachál
ková, poplatok 20 €, v cene je všetok ma
teriál. Kurz pokračuje 22. apríla v rovna
kom čase glazovaním výrobkov. OZ
Pohodka, Hlavná ul. č. 90.

EVOLVE CROSSFIT CLUB
CrossFit je silový a kondičný program vy
vinutý na to, aby pomohol ľuďom získať
širšiu všeobecnú kondíciu. Je vytvorený
tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú
výzvu. Sústredí sa na neustále obmieňanie
funkčných pohybov pri vysokej intenzite
a pomocou nich prispieva k vytvoreniu
celkovej fyzickej kondície.
Tréning PONDELOK, STREDU A ŠTVR
TOK o 20:00 hod., v školskej telocvični
v Stupave. Prvý tréning je zdarma, každý
další je za 2,50 €. 
Tel.: 0910 903 063.

štvrtok 16. apríla

nedeľa 12. apríla

10.45 hod. Kurz Ashtanga jogy. CVČ Su
néčko, Hlavná 26. Kurz pokračuje 19. a 26.
apríla. Informácie a prihlasovanie telefo
nicky: 0918 711 632, prípadne e-mailom:
ashtanga.rdk@gmail.com.

1 6.00 – 17.00 hod. Kurz háčkovania pre
deti aj dospelých. Vstupné 4 €, prihlasujte
sa telefonicky: 0905 886 701. CVČ Sunéčko,
Hlavná 26.
17.00 – 19.00 hod. Kurz varenia - indická
kuchyňa. Lektorka Michaela Trezzi, pop
latok 20 €, v cene je všetok materiál, kurz
sa končí spoločnou večerou. OZ Pohodka,
Hlavná ul. č. 90.
Prihláste sa tel.: 0918 420 437,
e-mail: ozpohodka@gmail.com

podujatia
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FOLKOHRÁTKY
MATERSKÉ CENTRUM FIFIDLO
Pozýva detičky vo veku 1,5 – 3 roky, ktoré
si chcú zatancovať či zaspievať na ľudovú
nôtu na kurz „Keď som húsky pásla.“ Deti
tanečnou formou spoznajú deň husiarky od
prebudenia slniečka až do večerného oddy
chu. Naučia sa nové pesničky a základné
tanečné krôčky. Mamičky sú aktívnou
zložkou skupiny. Lektorka: Anka Javornická.
Konanie kurzu: Kultúrny dom Stupava,
Agátová 16, Malá sála (vchod z Kúpeľnej ulice)
Čas kurzu: ŠTVRTOK o 9:30 hod.
Začiatok kurzu: 19. 3. 2015
Počet lekcií: 12 hodín
– ukončenie malým verejným vystúpením
Cena kurzu: 40 eur
Prihlášky: fifidlo@fifidlo.sk, 0917 970 407

piatok 17. apríla

1 8.00 – 20.00 hod. Babinec – stretnutie
kreatívnych žien, ktoré niečo vyrábajú.
Môžete sa podučiť novým kreatívnym
technikám alebo naučiť niečo iných. Sym
bolický poplatok 2 €. OZ Pohodka, Hlavná
ul. č. 90.
21.00 – 04.00 hod. Tancovačka s DJ Šonym.
Park Hotel Intenzíva.

JAZYKOVÝ KURZ HRAVOU METÓDOU
Angličtina a nemčina pre deti. Level 1,
v ktorom sa preberie 6 príbehov, sa skladá
z dvoch semestrov. Kurzovné na 1 semes
ter je 40 €. Na začiatku Levelu je potreb
né zakúpiť materiály v hodnote 56 € (ak
sa na kurze zúčastní rodič, je potrebné
zakúpiť si aj tričko za 16 € – v cene je aj lát
ková taška). Spolu 136 €, kurzovné sa platí
za každý semester samostatne.
Lektorka Andrea Laca, tel.: 0948 296 024
Viac info na: www.sunecko.sk
www.prskavka.sk

sobota 18. apríla

7 .30 – 20.00 hod. Veteran’s cup. Medzi
národný hádzanársky turnaj pre aktívne
nehrajúcich hádzanárov a hádzanárky.
Športová hala pri ZŠ, vstup voľný.
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DC, Gary Moore, Jimi Hendrix, Led Zep
pelin, Rolling Stones, Black Sabbath a mno
ho ďalších. Vstupné 2 €. KOMUNAL klub,
Hlavná ul. č. 40.

ROZPRÁVKOVO
Komorné divadlo a o. z. Pour Art
Vás pozývajú na divadelné predstavenie SlAmený KlobúK,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. apríla 2015 o 18:00 hod.
Vstupenky zakúpite v stupavských prevádzkach: Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz, Via cestovná agentúra, vinotéka VINOPI
v pokladni Kina X a online na www.kinox.sk. Rezervácie vstupeniek sú možné aj prostredníctvom emailu na adrese vstupenky@pourart.sk.

10.00 – 12.00 hod. Zábavný rodinný orien
tačný beh, vstup voľný. Park Hotel Intenzíva.
10.00 hod. Jarná brigáda a čistenie Malého
parku. Pre dobrovoľníkov sú pripravené ru
kavice, vrecia, náradie, minerálky a obed
ňajší guláš. Podujatie organizuj mesto Stu
pava a MKIC.
18.00 hod. Sils Maria, dráma. Kino X, Stu
pava, základné vstupné 4,50 €.

nedeľa 19. apríla

18.00 hod. Druhý báječný hotel Marigold,
komédia. Kino X, Stupava, základné vstup
né 4,50 €.

pondelok 20. apríla

17.00 – 19.00 hod. Výroba keramických
kve
tináčov, modelovanie. Lektorka Iveta
Vachálková, kurz pokračuje 27. apríla glazo
vaním výrobkov. Poplatok 20 €, v cene je vše
tok materiál. OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90.

UHÁČKUJ MI KABÁTIK
KURZ HÁČKOVANIA I. KAŽDÝ ŠTVR
TOK OD 16.00 DO 17.00 HOD. Pre od
9 rokov pre všetky vekové kategórie. Cena
4 eurá / 1 hodina, 30 € / 10 hodín.
Evka Eršéková, tel.: 0905 886 701
e-mail: evka@zabudnute.sk

štvrtok 23. apríla

1 6.00 – 17.00 hod. Kurz háčkovania pre
deti aj dospelých. Vstupné 4 €, prihlasujte
sa telefonicky: 0905 886 701. CVČ Sunéčko,
Hlavná 26.
18.00 – 20.00 hod. Cínový šperk, výro
ba šperkov cínovaním. Lektorka Iveta
Vachálková, poplatok 15 €, v cene je všetok
materiál. OZ Pohodka, Hlavná ul. č. 90.

HLINOHRANIE
Láka vás pracovať s hlinou? Príďte do Su
néčka vo ŠTVRTOK od 16.00 – 17.00 hod.
Cena 8 eur za dieťa / v cene je vypálenie
výrobku.
Viac na www.sunecko.sk
Svoju účasť nahlasujte p. Tekulovej
na e-mail: hlinohranie@gmail.com

piatok 24. apríla

9 .00 – 18.00 hod. Deň byliniek. Odborné
celodenné poradenstvo, ochutnávka bylin
kových čajov, ponuka bylinkových priesad.
Agroservis, Hviezdoslavova ul., časť Mást.
16,30 hod. – Rozvíjajme deti hrou –

tipy pre rodičov detí predškolského ve
ku. ROZPRÁVKOVO – detské centrum,
tel.: 0948 105 688. Celodenný vstup
do Rozprávkova 3 € / dieťa, deti do 10
mesiacov – vstup zdarma, rodičia s 3 vlast
nými deťmi platia iba za 2 detičky.
18.00 – 20.00 hod. Babinec – stretnutie
kreatívnych žien. Môžete sa podučiť novým
kreatívnym technikám alebo naučiť niečo
iných. Symbolický poplatok 2 €. OZ Po
hodka, Hlavná ul. č. 90.
21.00 hod. Koncert kapely LAZY DOGS:
all night big beat ako Steppenwolf, Free,
Deep Purple, Eric Clapton, ZZ Top, AC/

Detské centrum, interiérové ihrisko, akti
vity, krúžky, narodeninové oslavy, kaviareň,
čitáreň, oddych a relax.
Celodenný vstup3 € / dieťa, deti do 10 me
siacov zdarma, rodičia s 3 vlastnými deťmi
platia iba za 2 detičky.
UTORKY – 10:00 – 11:00 hod. Anglič
tina pre detičky od 2 – 4 rokov 5 €
(celodenný vstup + 2 € angličtina).
 TREDY – 17:00 – 18:00 hod. Šikovná
S
streda (tvorivé dielničky) pre všetky
detičky cena je v rámci vstupného.
 ÁMORNÍCI VERZUS PIRÁTI 12. 4.
N
o 16:00 hod. vstup 5€/dieťa + dospelý
DOBRÉ NOŽNICE PRAJEM 26. 4.

o 16:00 hod. vstup 5€/dieťa + dospelý
Tel.: 0948 105 688
www.facebook.com/rozprávkovo - Stupava

sobota 25. apríla

16.00 hod. Ovečka Shaun, anim. rodinná ko
média. Kino X, Stupava, vstupné od 3,50 €.

nedeľa 26. apríla

1 5.00 – 19.00 hod. Nedeľňajšie jašenisko.
Hry, súťaže, tancovanie, skákanie na hrade,
opičia dráha a veľa zábavy pre všetky deti.
V prípade nepriaznivého počasia sa podu
jatie bude konať vo vnútornej herni. Vstup
voľný. Park Hotel Intenzíva.

RIADKOVÁ INZERCIA
H
 ľadám pracovníka na jarné skopanie
záhradky (cca 2,5 ára). Sme dôchodcovia.
Tel.: 0908 564 303.
K
 VALITNÉ LIEČEBNÉ MASÁŽE CHRB
TICE i celého tela v Zdravotnom stredisku
v Stupave na prízemí, masážny salón Dhar

mas, Vladimír Daráš. Príďte zažiť osobne,
prvá masáž so zľavou 40 %, cena od 8,- €.
Objednávky na tel.: 0903 209 099.
D
 arujem zachovalú rozkladaciu sedačku za
odvoz. Tel.: 0908 358 207.
D
 arujem okná Velux. Tel.: 0902 900 800.

šport
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Keď sa pred pár rokmi zrodila myšlienka usporiadať turnaj pre
aktívne nehrajúcich hádzanárov a hádzanárky, nikto by neveril,
že tento rok budeme organizovať už 5. ročník tohto veľmi úspešného
medzinárodného turnaja, ktorý bol a je aj tohto roku pod záštitou
primátora mesta Stupava, čo si veľmi vážime a sme na to hrdí.

T

ento turnaj je ukážkou toho,
že športu, akým je hádzaná, sa
dá aktívne venovať v každom
veku a dôkazom toho je, že aj
ženy a muži vo veku 33 rokov a viac

VÁM PONÚKAJÚ
PRIESTOR:

„ešte nepatria do starého železa“.
Väčšina z nás začínala a prežila svo
je najlepšie hádzanárske roky práve
tu v Stupave. O to príjemnejšie je
teraz po rokoch sa opäť spoločne

stretnúť, zaspomínať si a schuti
si zahrať. Hádzaná sa stala našou
vášňou na celý život a napriek
nášmu veku sa jej nechceme len tak
ľahko vzdať.
Náš turnaj sa teší veľkej priazni,
svedčí o tom aj tohtoročná účasť
pozvaných družstiev.
V kategórii veteráni budú medzi se
bou bojovať tímy Veteran’s Stupava,
Lesana Zubří, Zetor Brno, HKKH
Haná, Sparta Praha, Brno a Strojár
Malacky.
V kategórii veteránky sa predsta
via tímy Women’s Stupava, Cement
Hranice a družstvá z Nitry, Brna,
Šale a Kunovíc.
Tento turnaj sa bude po tretí raz
konať v školskej hale v Stupave dňa
18. 4. 2015 so začiatkom o 7.30
hod. a predpokladaným ukončením
o 20.00 hod.

Pre všetky zúčastnené družstvá
a pozvaných hostí sa po ukončení
turnaja uskutoční slávnostná večera
spojená s vyhodnotením víťazov,
ktorým ceny odovzdá primátor
mesta Stupava Roman Maroš.
Touto cestou sa chceme poďakovať
v prvom rade nášmu klubu HC
Tatran Stupava, mestu Stupa
va, ZŠ Stupava, Milošovi Lach
kovičovi a všetkým sponzorom
a dobrovoľníkom za akúkoľvek

pomoc pri organizovaní tohto tur
naja. V neposlednom rade veľká
vďaka patrí Adi Belošičovej, bez
ktorej by sa tento ročník turnaja
neuskutočnil.
„HÁDZAŤ NÁS BAVÍ“ a budeme
radi, ak si nájdete čas a prídete nás
povzbudiť.
Zuzana Maďarová
Alena Poláková

Naši futbalisti sa dobre
pripravili na jarnú časť sezóny
Stupavský futbal prešiel v posledných rokoch turbulentným obdobím,
keď sa v klube vystriedalo viacero majiteľov a v neposlednom rade aj trénerov.

RUBRIKA KAM V STUPAVE
Organizujete kultúrne,
športové či spoločenské
podujatie? Dajte nám o tom
vedieť a my to uverejníme.

ČLÁNOK V NOVINÁCH
Máte zaujímavý postrech
o ktorom by sme sa mali
dozvedieť? Napíšte nám!

KOMERČNÁ INZERCIA
Cenník inzercie a bližšie
informácie na
e-mail: noviny@stupava.sk
Tel.: 02/6020 0935

V

súčasnosti je predsedom FK
Ivan Morávek, ktorému sa
podarilo situáciu stabilizovať
v spolupráci s J. Dugovičom,
O. Zezulom a M. Velčickým. Dňa
21. 2. 2015 sa uskutočnila výročná
členská schôdza, na ktorej sa zú
častnili aj členovia Občianskeho
zdru
ženia FK. Členská schôdza
v uzne
sení odsúhla
sila nový vý
bor FK Stupava: predseda – Ivan
Morávek, tajomník – Ondrej Ze
zula, člen výboru – Miroslav Pa
vla
čič, predseda revíznej komi
sie – Ing. František Horecký. Dňa
25. 2. 2015 sa uskutočnilo stretnutie
s primátorom Marošom na mest
skom úrade.
Ten podporil plány výboru, ale aj
žiadal predložiť ďalšie podklady
na spoluprácu s mestským úradom.
Pri prvom zasadnutí výboru FK
riešil zaradenie mužstiev do súťaže.
Naši seniori aj dorastenci hrajú III.
najvyššiu slovenskú súťaž. Stále ak
tívni sú aj naši starí páni. Prísľubom
do budúcnosti je najmä široká
základňa našich najmenších futba
listov. Po dohode s vedením klubu
prevzali koncom marca prípravku
FK Stupava hlavný tréner Michal
Pokorný (FTVŠ UK) a asistent tré

nera a vedúci mužstva Dominik
Katona. Tím prípravky doplnili o 10
nových hráčov z predprípravky FK
Pajštunáčik Stupava, ktorú vedú už
dva roky a tiež z FK pri ZŠ Stupava,
s ktorým plánujú aj do budúcna úzko
spolupracovať. Pozývajú do tímu
ďalších nových hráčov i tých, ktorý
futbal z rôznych príčin zanechali.
Pri tejto príležitosti bol spustený
nový web: www.fkstupava-ziaci.eu.
Cieľom je vybudovať stabilnú žiacku
základňu predovšetkým z hráčov
Stupavy a tiež zriadiť novú komi
siu, do chodu ktorej by sa zapo

jili rodičia týchto detí a ďalší aktívni
spoluobčania.
Po jesennej časti patrila stupavským
mužom 10. priečka zo 16-člennej
tabuľky 3. ligy. Po prvých šiestich
kolách okupovali horné priečky,
ale po viacerých zraneniach našich
kľúčových hráčov sa prejavil úzky
káder a aj mladícka neskúsenosť.
Tím pod vedením hrajúcich trénerov
Popluhára a Samselyho mal vekový
priemer len 22,5 roka. Navyše tímu
chýbal celú jeseň náš najlepší strelec
z minulej sezóny Martin Ilaš, ktorý
sa dával dokopy po zranení členka.

FK STUPAVA CHCE POĎAKOVAŤ VŠETKÝM SVOJIM
PRIAZNIVCOM ZA DOTERAZ PREJAVENÚ DÔVERU
A POZÝVA ICH NA NAJBLIŽŠIE DOMÁCE ZÁPASY:
18. kolo nedeľa 29. 3. o 16.00 hod. FK Stupava – ŠK Tomášov
20. kolo nedeľa 12. 4. o 16.00 hod. FK Stupava – TJ Slovan Viničné
22. kolo nedeľa 26. 4. o 16.30 hod. FK Stupava – ŠK Bernolákovo
24. kolo streda 6. 5. o 17.00 hod. FK Stupava – FK Inter Bratislava
26. kolo nedeľa 17. 5. o 17.00 hod. FK Stupava – ŠK Lozorno

Poďakovanie Jožkovi Dugovičovi
za jeho prínos pre stupavský futbal
na výročnej schôdzi

Tento mladícky potenciál prišiel
v januári 2015 formovať nový tré
ner Rudolf Novák. Ide o 61-ročného
skúseného trénerského matadora,
ktorý viedol v minulosti mládežnícke
tímy Slovana, Interu a taktiež výbery
SFZ. Tvrdú zimnú prípravu absolvo
vali naši chlapci hlavne v domácich
podmienkach, pričom zápasovým
spestrením bol zimný pohár Bratis
lavského futbalového zväzu. V sku
pine C, ktorá sa hrala každú nedeľu
(20. 1. – 1. 3.) na umelej tráve
v ružinovskom Prievoze, obsadili
v konkurencii 7 tímov len druhé
nepostupové miesto. Odchod hráčov
z kádra bol minimálny, naopak,
do tímu pribudli viacerí šikovní fut
balisti. 
Dominik Katona
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Úspech našich hádzanárok

Slovenské hádzanárske reprezentantky do 17 rokov zaznamenali
úspech a postúpili na majstrovstvá Európy do Macedónska.

Z

verenky trénerky Marianny Nemčíkovej
začali svoje účinkovanie v boji o pos
tup na majstrovstvá Európy hráčok
do 17 rokov vysokou prehrou so
Švédkami (16:30), ale o dva dni neskôr sa
po víťazstvách nad Kosovčankami (46:13)
a na záver nad Rakúšankami (29:23) tešili
z 2. miesta v 6. skupine a zo zisku jed
nej z dvoch miesteniek na kontinentálny
šampionát v Macedónsku (13. – 23. 8. 2015).
Z klubu HC TATRAN STUPAVA boli v slov
enskej reprezentácii Wanessa Raffasederová
a Lucia Kovácsová, ktoré svojimi výkonmi
nesklamali a výraznou mierou sa podieľali
na postupe kadetskej reprezentácie Slovenska
na majstrovstvá Európy v Macedónsku. Spo
lu s nimi bol aj manažér družstva kadetskej
reprezentácie Rudolf Draškovič ml.
Stupavskí členovia leteli z Viedne do Istan
bulu a následne do kosovskej Prištiny, kde
sa konala kvalifikácia. Dievčatá zo Stupavy
zaznamenali veľký úspech a predstavia sa
na majstrovstvách Európy vo svojej kategórii,
kde neuniknú pozornosti skautov a môžu
sa dostať do špičkových európskych klubov,

keďže tento šampionát bude ostro sledovaný.
Dievčatá si veľmi neoddýchnu, pretože stu
pavské mládežnícke družstvá odchádzajú
od 2. 4. do 6. 4. do Prahy na najväčší hádzanár
sky medzinárodný turnaj v strednej Európe.
Rudolf Draškovič ml.
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Stupavské mažoretky – MEISI
sa zúčastnili dňa 21. 2. 2015 na
celodennom twirlingovom seminári
v bratislavskej Dúbravke pod vedením
majsteriek z Čiech a tanečného
profesora. Twirling je spojenie práce
s paličkou s prvkami tanca a gymnas
tiky. Od mažoretkového športu sa
odlišuje tým, že neobsahuje pochod,
ale musí obsahovať prvky gymnastiky.
Práca s paličkou je v twirlingu naozaj
náročná. Dievčatá sa na seminári naučili
nové prvky s paličkou, tanečné kroky
a tiež gymnastické prvky. Tancovať celý
deň bolo síce náročné, no potrebné
na zdokonalenie držania tela, rytmu
a práce s paličkou. Dievčatám sa celý
deň páčil, získali nové skúsenosti a o tie
svoje sa podelili pri stretnutí s inými
mažoretkovými súbormi z celého Sloven
ska. Novonadobudnuté vedomosti
využijú už v marci a apríli na súťažiach
a vystúpeniach.

Zumba oslávila 5. narodeniny!
Je to už 5 rokov, čo na prvú hodinu zumby prišlo
do Kultúrneho domu v Stupave takmer 200 tancachtivých
ľudí nielen zo Stupavy, ale aj okolitých obcí.

skoamerickej hudby a prvkov posilňovania.
Belly dancing, merengue, flamenco, salsa,
samba, calypso, cumbia – rytmické a vášnivé
tóny hudby v spojení s príťažlivými a ener
gickými pohybmi dostanú každého.

Prečo sa venovať
zumbe?
Zumba je predovšetkým zábava, ale má aj
mnoho ďalších pozitívnych efektov.

Aké sú jej
hlavné účinky?

O

dvtedy má Stupava pravidelné hodiny
zumby, na ktorých môžu Stupavčania
čerpať pozitívnu energiu z latinsko
amerických rytmov. Počas roka vys
kúšali tento tanečný a zároveň športový zážitok
všetky vekové kategórie, od detí na detských
hodinách Zumbatomic® až po našich seniorov
v domove sociálnych služieb v kaštieli. Okrem
pravidelných hodín si nadšenci tejto tanečnej
fitnes aktivity mohli niekoľkokrát vyskúšať
veľkú Zumba párty v tenisovej hale v Sport
parku, kde sa stretli zumbáci zo širokého
okolia aj s inštruktormi z iných miest a kra
jín (Kuba, Rakúsko), a skúsili tak rôzne štýly

a variácie. Počas letných prázdnin sa partia
aktívnych dovolenkárov vybrala do Talianska
a Chorvátska, kde okrem kúpania, opaľovania
a hľadania mušličiek každý deň s nadšením
tancovala zumbu.
PRAJEME ŠPORTOVCOM VŠETKO
NAJLEPŠIE A VEĽA ENTUZIAZMU
DO ĎALŠIEHO TANCOVANIA!

Ešte neviete, čo je zumba?
Zumba patrí medzi najobľúbenejšie aeróbne
aktivity na celom svete. Fitnes cvičenie je
podmanivou zmesou tanečných rytmov latin

Je založená na princípe prerušovaného kardio
tréningu, kde sa strieda svižná časť s pomalou
a v takejto kombinácii dochádza k spaľovaniu
tukov a efektívnemu formovaniu celého tela.
Pri cvičení sa uvoľňujú hormóny šťastia –
endorfíny a vplyvom aeróbnej aktivity sa
posilňuje srdce. Aby sa vám v zumbe darilo,
nemusíte vedieť tancovať. Na lekciu zumby
nepotrebujete žiadne tanečné či fitnes skúse
nosti, je navrhnutá pre každého bez rozdielu
veku, váhy či kondície.

Dostali ste chuť
pridať sa?

Budeme sa tešiť, ak prídete na naše pravidel
né hodiny v dome kultúry alebo v Sunéčku.
Nemusíte sa vopred prihlasovať, stačí zobrať
dobré tenisky, nejaké pitie, malý uterák, dob
rú náladu a široký úsmev. :-)

Spevácku skupinu STUPAVJAN
pozvala pani Vierka Štefková, aby sa
dňa 25. 2. 2015 predstavila so svojím
repertoárom v klube Pohoda. Ľudovými
piesňami tak spríjemnili zimné upršané
popoludnie našim seniorom, ktorí ocenili
výkony skupiny a zaspievali si spolu
s ňou v milej atmosfére pri čaji a kávičke.
Detský folklórny súbor
STUPAVJÁNEK
ďakuje touto cestou firme AVANA
za sponzorský dar. Firma dodala a polo
žila plávajúcu podlahu v tanečnej sále.
OZ STUPAVJAN
v súlade so svojím štatútom realizuje
zbierkotvornú, dokumentačnú a pre
zentačnú činnosť. Pre potreby detského
folklórneho súboru STUPAVJÁNEK
zbierame bezodplatne obuv, šatstvo,
vlniačiky, detské oblečenie, perinky,
krčahy, súdky, domáce potreby,
hudobné nástroje, hračky atď. Potešia
nás aj dobové fotografie, na ktorých
sa nachádzajú ľudové kroje pre lepšie
zdokumentovanie a realizáciu ich kópií.
Fotografie nám môžete posielať mailom
na adresu: stupavjanek@gmail.com.
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Vopred všetkým ďakujeme.
Bc. Dominika Mózová

ĎALŠIE ČÍSLO VYJDE

30. 4. 2015
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