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INFO PRE VÁS

PRÍSTAVBA
JEDÁLNE
JE PRED
KOLAUDÁCIOU

Mesto Stupava dokončuje
realizáciu výstavby projektu
„Prístavba jedálne MŠ Ružová“.
Práce začali v marci 2015
spoločnosťou HDS Bratislava,
s.r.o., so sídlom Bratislava,
ktorá realizovala kompletnú
stavbu. Prístavbou objektu
získala materská škola samostatnú jedáleň s príslušným
zázemím - skladom zeleniny,
skladom potravín, miestnosťou
na prípravu jedál a hrubou
prípravou jedál. Súčasťou
stavby je aj prístupový chodník slúžiaci na zásobovanie
skladov, dažďová kanalizácia so
vsakovacími objektmi a lapač
tukov. Prístavba jedálne bude
vybavená kompletným interiérovým zariadením v jedálenskej,
ako aj skladovej časti objektu.
Momentálne sa pracuje na
zariadení interiéru prístavby
a na príprave podkladov
potrebných ku kolaudácii
stavby (laboratórny rozbor
pitnej vody, merania intenzity osvetlenia a iné), ktorá je
plánovaná v polovici septembra
2015. Zrealizovanie projektu
vyriešilo splnenie požiadaviek
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Bratislave, ktoré
vyplynuli z kontroly materskej
školy v predchádzajúcom období. Stavba bola zrealizovaná
z finančného daru spoločnosti
Billa vo výške 120 000 eur
a z rozpočtu mesta Stupava
vo výške 8 773 eur s DPH.
Ing. Roman VIGH
referát územného plánovania
Foto: redakcia
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Vyjadrenie prokuratúry

Zasadnutia súčasného mestského zastupiteľstva neraz prebiehajú v napätej
atmosfére, príčinou sú rozdielne názory prítomných na riešenie prerokovávaných
tém. Tieto názorové nezhody sa týkali najmä zrušenia uznesenia k zmenám
a doplnkom č.1a/2012, ktoré primátor mesta Stupava odmietol podpísať, ako aj
zvolania mestského zastupiteľstva poslancom Mgr. Petrom Novisedlákom
dňa 26. 2. 2015, ktoré bolo podľa primátora mesta zvolané nezákonne.

K

obom prípadom sa vyjadrila Okresná prokuratúra v Malackách, v prípade
zrušeného uznesenia k zmenám a doplnkom č. 1a/2012 Územného plánu mesta Stupava bol vydaný protest prokurátora, v ktorom
sa konštatuje nezákonnosť tohto
uznesenia a žiada ho zrušiť. V prípade preskúmania zákonnosti zvolania a priebehu zasadnutia dňa
26. 2. 2015 vydal prokurátor súhrnné upozornenie, v ktorom konštatuje
nezákonnosť tohto zvolania.
Dňa 29. júla 2015 bolo zvolané riad-

ne zasadnutie mestského zastupiteľstva v mimoriadnom termíne,
na ktorom sa zúčastnili prokurátor Mgr. Matej Podmajerský
a námestník okresného prokurátora
Mgr. Patrik Hujsa. Poslanci hlasovaním nevyhoveli protestu prokurátora. Za nevyhovenie protestu
prokurátora hlasovali: JUDr. Štefan
Haulík, Anton Hrica, Ing. Denisa
Klačmanová a František Lachkovič.
Hlasovania sa zdržali: Mgr. Peter
Novisedlák, doc. MUDr. Štefánia
Moricová, PhD., Ing. Martin Smeja,
PhD. a Ing. Michal Polakovič. Za vy-

hovenie hlasovali: Ing. Peter Balog,
Mgr. Anton Gorbár, MVDr. Robert Kazarka, Milan Peschl a Mgr.
Svetozár Prokeš. Na zasadnutí neboli prítomní Ing. Ľubomír Bugala,
Ing. Rudolf Kalivoda a Ing. Marek
Lacka. O vyjadrenie k hlasovaniu
k doručenému protestu prokurátora a súhrnnému upozorneniu
prokurátora boli opätovne požiadaní
v Stupavských novinách aj všetci
poslanci mestského zastupiteľstva.
Do termínu uzávierky svoj priestor
na vyjadrenie nevyužili.
Obom témam sme sa na stránkach

Stupavských novín priebežne venovali, svoj priestor na vyjadrenie
dostali poslanci aj primátor mesta
Stupava. Prvým prípadom bolo
zrušenie Zmien a doplnkov
č. 1a/2012 Územného plánu mesta
Stupava (SN, 3/2015), druhým spor
medzi časťou poslancov a primátorom mesta o platnosti zvolania
zasadnutia mestského zastupiteľstva
(SN, 4/2015). Čitateľom uvádzame
stručné zhrnutie doterajšieho vývinu
uvedených prípadov.
(pokračovanie na str. 2)

Štedrí Stupavčania

V augustovom vydaní Stupavských
novín sme pod logom Stupavské
srdce uverejnili prosbu o pomoc
pre deti zo sociálne slabších rodín.
Išlo o charitatívnu zbierku pre
školákov, ktorých rodičia nemajú
dostatok peňazí na to, aby im kúpili
novú školskú tašku, fixky, peračník,
farbičky a iné školské pomôcky.
Teší nás, že akcia mala taký ohlas
a v našom meste žije toľko štedrých
ľudí, ktorí majú srdce na pravom mieste. Do dnešného dňa sa
v kancelárii pani Sone Tomekovej
z referátu sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva, ktorá dohliadala
na zbierku, zhromaždilo niekoľko
tašiek, peračníkov, sady fixiek
a farbičiek, obalov na zošity a knihy
a množstvo iných väčších i menších
školských pomôcok. Osobitné
poďakovanie by sme za všetkých
chceli vysloviť manželom Erike
a Tomášovi Osuským, ktorí pri tejto
príležitosti venovali mestu finančný

dar v sume 2 000 eur. Vďaka nim
a tiež všetkým, ktorí prispeli do charitatívnej zbierky, sa na nový školský
rok teší už aj dvadsať školákov zo sociálne znevýhodnených rodín. 

Daša ČEJKOVÁ

Foto: Milan GREGUŠ
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(pokračovanie zo str. 1)

PROTIPOŽIARNE KONTROLY

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2015 sa budú v uliciach Bajzova, Bottova, Čakanková, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova,
Hviezdoslavova, Juračkova, Konvalinková, Kosatcová, Kolakovičova,
Ľanová, Marianska, Matuškova, Moyzesova, Nevädzová, Na Pekárkach,
Na stráni, Na Vrchnú horu, Pri kríži, Pri Polankach, Púpavová, Sadová,
Slnečná, Stromová, Školská, Štúrova, Veternicová, Záhumenská,
Zvončeková a Železničná v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi, vykonávať v obci preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch (okrem bytov) a v iných stavbách vo vlastníctve
alebo v užívaní fyzických osôb.
Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov
Dobrovoľného hasičského zboru v Stupave. Žiadame všetkých občanov,
aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní
a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností
ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.
Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora
mesta Stupava a občianskym preukazom.
Rudolf DRAŠKOVIČ ml.
Referát správy a údržby majetku mesta a PO

OBNOVA DOPRAVNÉHO
ZNAČENIA
Slovenská správa ciest v mesiacoch júl a august prevádzala pravidelnú
každoročnú obnovu vodorovného dopravného značenia na cestách vo
svojej správe. Týka sa to aj cesty I/2, ktorá vedie stredom nášho mesta,
Hlavnej a Hviezdoslavovej ulice. Obnova vodorovných dopravných značení
na komunikáciách v správe mesta Stupava bude realizovaná v tomto roku.
Vykonaná bola pasportizácia vyblednutých a obrúsených značení, v tomto
(mg)
čase prebieha výber dodávateľa. 


Foto: redakcia

NEZABUDNITE UHRADIŤ
NEDPOLATKY
Upozorňujeme občanov, aby do konca tohto roku zaplatili svoje nedoplatky za miestne dane a tiež poplatky za komunálny odpad. Vyrovnaním
nedoplatkov sa vyhnete zverejneniu v ZOZNAME DAŇOVÝCH DLŽNIKOV
k 31. 12. 2015. Zoznam bude zverejnený Mestom Stupava začiatkom
roku 2016, v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.


MÚ Stupava

HĽADÁ ZAMESTNANCOV
NA PRACOVNÚ POZÍCIU

PRACOVNÍK NA ÚDRŽBU ZELENE
POŽIADAVKY:
Uchádzač musí byť min. 3 mesiace nezamestnaný a evidovaný
na úrade práce.
TERMÍN NÁSTUPU:
Dohodou.

DRUH PRACOVNÉHO POMERU:
Trvalý pracovný pomer.

V rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
(v zmysle § 50j Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti)
Žiadosti o prijatie spolu so životopisom je potrebné doručiť písomne
v obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE + ÚDRŽBA ZELENE“
do 30. septembra 2015 na adresu: Mestský úrad Stupava, Hlavná ul. č. 1/24,
900 31 Stupava, prípadne elektronicky na adresu prednostka@stupava.sk.

Zrušenie Zmien a doplnkov č. 1a/2012
Územného plánu
mesta Stupava
Časť poslancov mestského zastupiteľstva na svojom prvom riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo
29. januára 2015, schválila na jeho
začiatku zmenu programu navrhovanú poslancom JUDr. Štefanom
Haulíkom a do programu dodatočne zaradila viacero bodov,
jedným z nich bolo aj „riešenie
otázok územného plánu mesta
Stupava“. Svoj návrh predkladateľ
JUDr. Haulík zdôvodňoval tým, že
schválením návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu 1a/2012
na zasadnutí MsZ zo dňa 26. júna
2014 došlo k nastoleniu nezákonného stavu a navrhol toto uznesenie
hlasovaním poslancov zrušiť.
Pri nasledujúcej rozprave sa rozprúdila živá diskusia, kde primátor a viacerí poslanci nabádali
na opatrnosť pri schvaľovaní
takéhoto závažného rozhodnutia
a upozorňovali na možné riziká
a škody, ktoré z toho môžu zo
zrušenia uznesenia k zmenám
a doplnkom 1a/2012 pre mesto
Stupava vyplynúť. Časť poslancov
upozorňovala na nepripravenosť
hlasovať z dôvodu unáhleného zaradenia tohto bodu programu v deň
zasadnutia, bez predchádzajúcej
diskusie celého poslaneckého zboru.
Na potrebu prediskutovania a neunáhlenia závažného rozhodnutia
upozorňoval aj právnik mesta Stupava JUDr. Tomáš Rusiňák, svoje odborné pripomienky na nevhodnosť
a riziká takéhoto postupu uviedla
aj Ing. Katarína Macáková, vedúca oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia. V hlasovaní bolo napokon uznesenie
MsZ zo dňa 26. 6. 2014, v ktorom
boli schválené Zmeny a doplnky
č. 1a/2012 Územného plánu mesta
Stupava, väčšinou hlasov zrušené.
Za zrušenie hlasovali poslanci:
Ing. Ľubomír Bugala, JUDr. Štefan
Haulík, Anton Hrica, Ing. Rudolf
Kalivoda, Ing. Denisa Klačmanová,
František Lachkovič, Ing. Marek
Lacka, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., Mgr. Peter Novisedlák,
Ing. Michal Polakovič a Ing. Martin Smeja, PhD. Proti boli: Milan Peschl, Mgr. Svetozár Prokeš,
Mgr. Anton Gorbár, MVDr. Robert
Kazarka. Nehlasoval Ing. Peter Balog.
Primátor využil svoje právo nepodpísať uznesenie, ktoré považoval
pre mesto za nevýhodné a v rozpore
so zákonom. V prípade, ak primátor nepodpíše uznesenie, môžu poslanci v lehote dvoch mesiacov veto
primátora na zasadnutí prelomiť
trojpätinovou väčšinou hlasov.

Spor o platnosť
zvolaného zasadnutia
Nasledujúce riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva zvolal
primátor mesta na 12. marca 2015.

Časť poslancov s týmto termínom
nesúhlasila, a preto poslanec
Mgr. Peter Novisedlák zvolal zasadnutie mestského zastupiteľstva
na 26. februára 2015. V tento deň
sa stretla skupina 10 poslancov,
Ing. Ľubomír Bugala, JUDr. Štefan
Haulík, Anton Hrica, Ing. Rudolf
Kalivoda, Ing. Denisa Klačmanová,
Ing. Marek Lacka, František
Lachkovič, Mgr. Peter Novisedlák,
Ing. Michal Polakovič a Ing. Martin Smeja, PhD., na pôde mestského úradu. Na tomto stretnutí
opätovne zrušili uznesenie MsZ
zo dňa 26. 6. 2014, v ktorom boli
schválené Zmeny a doplnky
č. 1a/2012 Územného plánu mesta Stupava, čím prelomili veto
primátora. Primátor, prednostka
a zamestnanci mestského úradu sa
na tomto zasadnutí nezúčastnili,
považovali ho za neplatne zvolané.
Primátor odmietol podpísať uznesenia z tohto zasadnutia a postúpil vec
na rozhodnutie Okresnej prokuratúre v Malackách. Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
zvolané primátorom na 12. marca
2015 nebolo uznášaniaschopné,
zúčastnilo sa ho len 6 poslancov zo
16: Ing. Peter Balog, Mgr. Anton
Gorbár, MVDr. Robert Kazarka,
František Lachkovič, Milan Peschl
a Mgr. Svetozár Prokeš.

Prelomenie veta
Na nasledujúce riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva, zvolané
primátorom na 26. marca 2015,
bol prizvaný župan Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo,
podpredseda BSK Ing. Martin
Berta, CSc., a Ing. Jana Zlámalová,
riaditeľka Odboru regionálneho
rozvoja a územného plánovania
BSK. Prizvaní hostia v diskusii
neodporúčali poslancom opakovane rušiť uznesenie k schváleným
zmenám a doplnkom územného
plánu 1a/2012. Župan ponúkol
stupavským poslancom zorganizovanie stretnutia a diskusiu s odborníkmi na danú problematiku a navrhoval im rozhodnúť sa
o ďalšom postupe až po zvážení
možných postupov a rizík z nich
vyplývajúcich. Poslanci túto ponuku na diskusiu neprijali
a v uznesení č. 42/2015 prelomili
veto primátora druhýkrát. Za opätovné zrušenie uznesenia zo dňa
26. 6. 2014, v ktorom boli schválené Zmeny a doplnky č. 1a/2012
Územného plánu mesta Stupava,
hlasovali poslanci: Ing. Ľubomír
Bugala, JUDr. Štefan Haulík, Anton Hrica, Ing. Rudolf Kalivoda,
Ing. Denisa Klačmanová, František
Lachkovič, Ing. Marek Lacka,
Mgr. Peter Novisedlák, Ing. Michal
Polakovič a Ing. Martin Smeja,
PhD. Proti boli: Milan Peschl,
Mgr. Svetozár Prokeš, Mgr. Anton
Gorbár a Ing. Peter Balog. Zdržala
sa doc. MUDr. Štefánia Moricová,
PhD., na zasadnutí nebol prítomný z dôvodu práceneschopnosti
MVDr. Robert Kazarka. Primátor
mesta Stupava Roman Maroš podal
podnet na prešetrenie zákonnosti
tohto rozhodnutia na Okresnú
prokuratúru v Malackách.
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Protest prokurátora

V odpovedi doručenej na Mestský
úrad v Stupave 2. 7. 2015 vyjadril
prokurátor protest voči uzneseniu
metského zastupiteľstva č. 42/2015.
Z jeho protestu vyberáme:
„… Mestské zastupiteľstvo sa pri
prijatí uznesení č. 24-28/2015
(na mestskom úrade vedené ako
uznesenie č. 20B/2015) a ich
následnom potvrdení uznesením
č. 42/2015 vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami dôsledne neriadilo.			
Na úvod je nutné uviesť, že dňa
26. 06. 2014 MsZ prijalo okrem
uznesenia pod bodom B/304
záverov (uznesenie, ktoré bolo MsZ
zrušené) aj uznesenie pod bodom
B/306 záverov, ktoré na predmetné
uznesenie nadväzovalo, a ktorým
bolo schválené VZN č. 4/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2006 o vyhlásení záväzných častí
územného plánu v znení neskorších
zmien a doplnkov v predloženom
znení, ktoré je aj doposiaľ platné
a účinné.		
Na základe uvedenej skutočnosti
(platnosti a účinnosti VZN
č. 4/2014) som dospel k záveru, že
zrušenie uznesenia pod bodom
B/304 záverov nezmenilo právny
stav územného plánu mesta Stupava. Inak povedané, aktuálny stav
zmien a doplnkov č. 1a/2012 územného plánu mesta Stupava je taký,
že tieto zmeny síce (akoby) neboli
schválené, ale ich záväzné časti sú
vyhlásené predmetným VZN, čím
sú zmeny a doplnky č. 1a/2012 stále
záväzné.
Napriek tomu, že uznesenia prijaté MsZ dňa 26. 02. 2015 pod
č. 24-28/2015 (na mestskom úrade
vedené ako uznesenie č. 20B/2015),
ktoré boli dňa 26. 03. 2015 MsZ
potvrdené uznesením č. 42/2015,
nespôsobili žiadnu zmenu právneho
stavu, tak je potrebné voči nim prijať
opatrenie prokurátora vo forme
protestu prokurátora, keďže tieto
uznesenia majú právotvorné účinky.
S poukazom na vyššie uvedené
skutočnosti považujem napadnuté
uznesenie týkajúce sa územného
plánu mesta Stupava za nezákonné
a z dôvodu nezákonnosti žiadam
napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušiť.“

Upozornenie
prokurátora
Vo veci rozhodnutia o podnete
na preskúmanie zákonnosti zvolania
a realizácie zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 26. 2. 2015 vydala
Okresná prokuratúra v Malackách
súhrnné upozornenie prokurátora,
ktoré bolo doručené mestu Stupava
2. 7. 2015. Z obsiahleho zdôvodnenia vyberáme:
„Na základe podnetu som vykonal
šetrenie vo veci zákonnosti zvolania a následnej realizácie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Stupava (ďalej len „MsZ“), konanom dňa 26. 02. 2015, pričom som
zistil nasledovný stav... Zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa dňa
26. 02. 2015 realizovalo v neprítomnosti primátora mesta, pričom
sa ho zúčastnilo 10 poslancov...
(pokračovanie na str. 3)

‘
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Na predmetnom zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia (pozn.
čísla uznesení tak, ako sú uvedené
v zápisnici)... S poukazom na všetky
vyššie
uvedené
skutočnosti
konštatujem, že zasadnutie MsZ

na deň 26. 02 .2015 bolo zvolané
v rozpore so zákonom, čím sa aj
samotné toto zasadnutie realizovalo
v rozpore so zákonom.“
Materiály k zasadnutiam mestských
zastupiteľstiev, zápisnice, zvukové
a obrazové záznamy zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ako aj plné

znenie oboch rozhodnutí Okresnej
prokuratúry v Malackách, sú zverejnené na internetovej stránke mesta Stupava, v sekcii samospráva/
dôležité informácie, zápisnice, VZN
a smernice. 
Milan GREGUŠ

Zasadnutie mestského
zastupiteľstva
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ŽIVOTNÉ JUBILEUM
FUTBALISTU
Primátor mesta Stupava Roman Maroš 10. augusta 2015 prijal
na mestskom úrade pri príležitosti 80-ročného životného jubilea
pána Františka Ivicu. Po gratulácii ho požiadal o zápis do Pamätnej
knihy mesta Stupava. Zároveň mu poďakoval za dlhoročnú aktívnu
prácu na rozvoji športu v Stupave. Pán František Ivica pôsobil v 50.
až 70.rokoch minulého storočia ako brankár futbalového klubu
Tatran Stupava. Športové zranenie mu zabránilo pokračovať v aktívnom hraní. Naďalej však pracoval ako tréner a funkcionár. Je aj
spoluzakladateľom a spoluorganizátorom stupavského futbalového
družstva Internacionáli.

R

iadne 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa konalo v neobvyklom termíne, počas letných
prázdnin, 29. júla 2015 vo veľkej
sále v budove kultúrneho domu.
Dôvodom na jeho zvolanie bolo
zaujatie stanoviska k doručeným
rozhodnutiam Okresnej prokuratúry v Malackách a prejednanie
navrhovaných opatrení.
Zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné, zúčastnilo sa na ňom
12 poslancov, neprítomní počas
celého zasadnutia boli Ing. Marek
Lacka, Ing. Ľubomír Bugala
a Ing. Rudolf Kalivoda. V priebehu zasadnutia sa dostavil poslanec Mgr. Peter Novisedlák,
čím sa zvýšil počet zúčastnených
poslancov na 13. Prítomní boli
aj prokurátor Mgr. Matej Podmajerský a námestník okresného
prokurátora Mgr. Patrik Hujsa.
Zasadnutie sa začalo o 14.00
hodine, trvalo takmer 2,5 hodiny, ukončené bolo o 16.20 hod.
V bodoch programu určených
na prejednanie protestu a upozornenia prokurátora vystúpili aj
prizvaní prokurátori. Celý priebeh zasadnutia bol v priamom
prenose vysielaný na internete.
Prijaté uznesenia na 6. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Stupave:

Na priateľskom posedení v zasadacej miestnosti mestského úradu
si spolu s ďalšími hosťami v príjemnej atmosfére zaspomínal na svoje
pôsobenie v stupavskom futbale a na aktivity FK Tatran Stupava.
Milan GREGUŠ
Foto: Martina MITICKÁ

MsZ v Stupave odvolalo
Bc. Miroslavu Herákovú
z funkcie zapisovateľky
a menovalo do tejto funkcie
Mgr. Soňu Tomekovú.
MsZ v Stupave nevyhovelo
protestu prokurátora.
MsZ v Stupave odporučilo
primátorovi podať podnet
na Krajskú prokuratúru
v Bratislave.
MsZ v Stupave nezobralo
na vedomie upozornenie
prokurátora.

Dokumenty a materiály k zasadnutiu mestského zastupiteľstva,
ako aj zápisnice a uznesenia sú
zverejnené na internetovej stránke
mesta Stupava v sekcii Samospráva / dôležité informácie a v sekcii
Zápisnice, VZN, smernice.
Videozáznam zo zastupiteľstva
je archivovaný na internetovej
stránke
www.zastupitelstvo.sk,
dostupný je aj zo stránky mesta
Stupava v sekcii Zápisnice, VZN,
smernice. 
Milan GREGUŠ
Foto: autor

Pohoda je presťahovaná
S
ídlo Klubu seniorov Pohoda
bolo presťahované do kultúrneho domu. Svoje nové priestory má v administratívnej
časti budovy na prvom poschodí,
vchod je z Kúpeľnej ulice.
Klub seniorov Pohoda sa dlhoročne
a úspešne snaží združovať stupavských seniorov. Vytvára im podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť, širokými aktivitami
prispieva k udržiavaniu fyzickej
a psychickej aktivity svojich členov.
Seniori
presťahovaním
získali
väčšie, svetlejšie a komfortnejšie
priestory pre svoje aktivity.
V prípade návštevy sa ohláste
zvončekom, označené tlačidlo je
umiestnený pri vonkajších vchodových dverách.

V novom sídle je klub otvorený
v nezmenenom čase:

pondelok – štvrtok: 11.00 hod. – 17.00 hod.
Obedňajšia prestávka: 12.30 hod. – 13.30 hod.

UROB NIEČO PRE SVOJE
ZDRAVIE
Miestna skupina Slovenského Červeného kríža I. vás pozýva na vychádzku
pod heslom Pochod za zdravím. Cieľom vychádzky je bývalá hájovňa
Červený domček. Zraz účastníkov je v sobotu 26. septembra 2015
o 9.30 hod. na Námestí sv. Trojice. V cieli je plánovaná opekačka,
nezabudnite si zobrať dostatok tekutín, jedla a najmä dobrú náladu.
Radi privítame medzi sebou aj nových obyvateľov Stupavy.
Oľga FILÍPKOVÁ,
predsedkyňa MS ČK I.

PREVÁDZKA V ZBERNOM
DVORE POČAS SVIATKOV
Zberný dvor na Mierovej ulici v Stupave bude počas sviatkov v dňoch
1. 9. 2015 a 15. 9. 2015 zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Stupave sa koná 17. septembra 2015
vo veľkej sále Kultúrneho domu o 9.00 hod.

MESTSKÁ POLÍCIA V STUPAVE
– VOLAJTE 159
Od 30. 4. 2015 môžu obyvatelia mesta Stupava
využiť pri volaní na mestskú políciu skrátené číslo
159. V platnosti zostáva aj staré číslo
02/659 34 100, prípadne 0905 621 454.

Nová aplikácia, ktorá rieši Vaše podnety

Milan GREGUŠ
Foto: Martin RÁC

www.facebook.com/stupava.sk

www.stupava.sk
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“V uplynulom školskom
roku som udelila vyše 200
pochvál riaditeľkou školy”

4

O tom, čo sa v stupavskej základnej škole dialo v uplynulom roku, aké sú plány do budúcnosti, ale aj
o úspechoch žiakov, sme sa porozprávali s pani riaditeľkou PhDr. Bohdanou Cibuľovou.
V
 o všeobecnosti prevláda predstava, že učitelia, rovnako ako žiaci,
si užívajú dva mesiace letných
prázdnin. Aká je skutočnosť?
Predovšetkým by som chcela
zdôrazniť, že učitelia si neužívajú
prázdniny, ale čerpajú riadnu dovolenku. Počas prvého júlového týždňa
„papierovo“ ukončujeme školský
rok a v posledný augustový týždeň
pripravujeme ďalší školský rok.
T
 rošku osobnejšia otázka: Zrealizovali ste všetky svoje prázdninové plány?
Svoje „prázdninové“ plány som
rozdelila na pracovné a súkromné.
Veľký nárast žiakov nesie so sebou aj nároky na priestory školy.
Potrebovali sme pripraviť dve nové
triedy v staršej budove školy. Musím povedať, že do prípravných
prác sa veľmi aktívne zapojili
okrem pani učiteliek aj rodičia.
Dnes sú triedy vymaľované, majú
novú podlahovú krytinu, vybavené
sú novým školským nábytkom
a tabuľami. Aj v novšej budove školy
sa momentálne finišuje s viacerými
rekonštrukčnými prácami. Verím,
že 2. septembra bude všetko hotové.
A snáď som si aj dostatočne oddýchla (až na tie horúčavy!).
M
 nohé povolania sú doslova
rodinnou tradíciou, čo vás motivovalo k tomu, aby ste si vybrali
učiteľstvo?
Máte pravdu. Aj ja som vyrastala
v učiteľskej rodine, hoci môj otec
napokon vymenil učiteľské povolanie za prácu v kultúre, v duši zostal
učiteľom. Viac ma však pri rozhodovaní ovplyvnila mama. Sama som
si vyskúšala aj inú ako učiteľskú
prácu. Venovala som sa redaktorskej činnosti vo vydavateľstve Obzor
a potom na edično-propagačnom
oddelení Ústredia štátnej ochrany prírody. No a konečne v máji
1990 som nastúpila ako učiteľka
na tunajšiu základnú školu. Že jej
niekedy budem šéfovať, mi vtedy ani
len vo sne nenapadlo.
P
 ribližne pred rokom ste na poste
vystriedali bývalého riaditeľa
školy, pána Ladislava Csillagyho. Čo sa vám doteraz podarilo
zrealizovať z vašich plánov a predstáv a na čo sa chystáte v tomto
školskom roku?
V uplynulom školskom roku sa
nám podarilo podľa plánu pripraviť

otvorenie riadnej športovej triedy,
ktorú prvýkrát otvárame v piatom
ročníku od 1. septembra 2015. Tie
ostatné tzv. športové na II. stupni ZŠ
sú triedy s rozšíreným vyučovaním
telesnej výchovy so zameraním
na hádzanú a florbal. Neplánovane
otvárame aj ďalšiu triedu s clilovým
(pozn. red.: ide o CLIL metódu,
pri ktorej sa deti učia cudzí jazyk aj
v rámci iných vyučovacích predmetov) vyučovaním anglického jazyka
od prvého ročníka, pôvodne sme
rátali len s jednou. A rovnako aj
v tomto školskom roku budeme mať
dve triedy Golden Team so zameraním na hádzanú. Veľmi nás teší záujem rodičov budúcich prvákov o túto
formu vzdelávania. No a, samozrejme, tak ako so športovou triedou je
úzko späté meno pána učiteľa Popluhára, dušou tried Golden Team je
pán učiteľ Prokeš, bez ktorých by tieto triedy neboli. Som skutočne veľmi
rada, že patria do nášho učiteľského
kolektívu.
Ako som už spomínala, narastá nám
počet žiakov a s tým súvisí riešenie
mnohých problémov. Niečo sa nám
podarilo, ale veľa úloh ešte čaká
na splnenie. Aby som bola konkrétna
tak napríklad najpálčivejšia situácia
sa momentálne ukazuje v malej kapacite školskej jedálne. Deti už minulý školský rok čakali dlho na obed
a teraz, keď pribudne pravdepodobne najmenej 100 stravníkov,
bude situácia ešte horšia. Čiastočne
tento problém budeme riešiť úpravou rozvrhu žiakov I. stupňa. V spolupráci s mestom Stupava – naším
zriaďovateľom – musíme v tomto
školskom roku nájsť a zrealizovať
riešenie.
Podobný problém máme aj so
šatňami a najmä sociálnym zariadením a sprchami v telocvičnom
trakte. V tomto prípade nemôžem
povedať, že by škola bojovala s veternými mlynmi. Naopak, všetci zainteresovaní – náš zriaďovateľ, poslanci
mestského zastupiteľstva našu potrebu zodpovedne zvážili a výsledkom
je finančné krytie celej rekonštrukcie
a momentálne prebiehajúce projektové a ostatné prípravné práce.
Na vynovené priestory sa môžu naši
žiaci a ostatní užívatelia športovej
haly a telocviční tešiť ešte v tomto
kalendárnom roku.
Rovnako potrebujeme dotiahnuť
do konca vybudovanie, resp. dobudovanie
vhodných
priestorov
na výučbu techniky. Z pôvodných

dielní nám zostalo 9 pracovných
stolov v dezolátnom stave. Tento
predmet sa do učebných plánov zavádza postupne – v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Tento školský rok sa to
týka iba žiakov 5. ročníka. V minulom školskom roku sme sa úspešne
zapojili do národného projektu
Podpora polytechnickej výchovy
na základných školách a získali sme
tak učebné pomôcky za niekoľko
desaťtisíc eur. Postupne ich dostávame a môžem vám povedať, že
duša nejedného domáceho majstra
by zaplesala nad takou výbavou,
akú budú mať k dispozícii naši žiaci.
Takže v tomto školskom roku potrebujeme dobudovať priestory dvoch
špeciálnych učební techniky.

Koncom školského roka sa naše
rady rozšírili o pozíciu špeciálnej
pedagogičky, ktorá sa venuje žiakom
s poruchami učenia a pozornosti.
Tu ešte vidím rezervy. Vzhľadom
na narastajúci počet žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami by sme potrebovali ešte
aspoň jedného takéhoto pracovníka
a pravdepodobne aj školského psychológa. Všetko však závisí od financií. Uvidíme, čo sa nám podarí v nasledujúcom školskom roku.
Ešte by som chcela pripomenúť
čitateľom týchto novín našu webstránku. Myslím, že prešla významnými zmenami. Nájdete tam informácie zo života školy z každej
stránky. Rodičia si už určite všimli,
že v časti Na stiahnutie nájdu rôzne
tlačivá, ktoré im uľahčia náš spoločný
školský život.
F
 unkcia
riaditeľa,
to
je
predovšetkým úradovanie, papierovanie, občas boj s veternými
mlynmi. Aké sú príjemné a pozitívne stránky tejto práce, ktoré
poháňajú vpred?
Toho úradovania a papierovania je
naozaj neočakávane veľa. Mala som
nejakú predstavu, ale skutočnosť prekonala moje očakávania a neustále sa
presviedčam, že v našej republike
by sa mali vysádzať stromy, stromy,
stromy… Verím však, že aj v tejto
oblasti príde k pozitívnym zmenám.

A k tým pozitívnym stránkam?
Predovšetkým sú to úspechy
našich žiakov, s ktorými sa vracajú
z rôznych súťaží a predmetových
olympiád. Ale napríklad aj to, že odkedy učím na tejto škole, prvýkrát
nemáme v auguste opravné skúšky
a na druhom stupni nikto neopakuje ročník, čo je taktiež výnimočná
situácia.
Alebo napríklad – v krátkom čase sa
zrealizuje prístavba našej školy. Keď
sme ešte na začiatku septembra 2014
rátali počty detí a zisťovali, ako to vyzerá v škôlkach s predškolákmi, mali
sme veru hlavy v smútku z akútnej
potreby riešenia nedostatočného
počtu tried v horizonte 3 rokov.
Strašiak vyučovania niektorých
ročníkov na zmeny sa zdal byť
celkom reálnym a vidíte. Aj touto
cestou by som sa chcela poďakovať
všetkým, vďaka ktorým v školskom
roku 2016/2017 budeme mať k dispozícii 8 nových tried.
A potom také každodenné drobnosti
typu: to bol dobrý nápad, fajn, že
sa to urobilo, už dlho sme to potrebovali...
A
 kými úspechmi sa môžu pochváliť
žiaci našej stupavskej školy?
Odpovedala by som možno takto:
v uplynulom školskom roku som
udelila vyše 200 pochvál riaditeľkou
školy. Toto ocenenie dostanú žiaci
(pokračovanie na str. 5)
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za mimoriadne úspešnú reprezentáciu
školy v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach. V testovaní
žiakov 9. ročníka sme dosiahli lepší
výsledok, ako bol celoslovenský priemer v slovenskom jazyku a literatúre
aj v matematike. Všetci naši deviataci
boli prijatí na základe úspešne absolvovaného prijímacieho konania
na vybrané stredné školy a aj takmer
všetci žiaci piateho ročníka, ktorí si podali prihlášku na osemročné gymnáziá,
úspešne absolvovali prijímacie skúšky
a z našej školy odchádzajú. Tých piatakov by sme, pravdupovediac, radšej
videli u nás v šiestom ročníku. Prajeme im však veľa úspechov a tešíme sa
s nimi.
P
 lánujete aj nejaké úpravy školského
dvora?
Na sklonku uplynulého školského roka
za výdatnej pomoci rodičov sa nám
podarilo čiastočne upraviť školský dvor
pri staršej budove školy – vzniklo nové
pieskovisko, lavičky, poopravovalo sa
vandalmi poničené oplotenie školského
areálu, ponatierali preliezačky, opravil
chodník a s úpravami sa ešte bude
pokračovať.

Opäť v spolupráci s rodičmi, ktorí nám
sprostredkovali grant z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, sa urobila závlaha futbalového ihriska pred
novšou budovou školy. Celý priestor
školského dvora by sme však chceli
prebudovať na multifunkčné ihrisko.
Máme celkom reálnu predstavu, ako by
malo vyzerať, uvidíme, ako sa nám ju
podarí zrealizovať. Táto úloha však nie
je len na jeden školský rok.
P
 rivítali by ste väčšiu angažovanosť a záujem rodičov o spoluprácu so školou?
Na túto otázku sa mi ťažko odpovedá,
lebo mám aj dobré, aj veľmi zlé skúsenosti. Nechcem v rodičoch vidieť
anonymnú masu, ktorá je, alebo nie
je angažovaná. Nič nie je iba čierne
a nič nie je iba biele.
V uplynulom školskom roku sme
sa však stretli, ak to tak môžem
pomenovať, s väčšou angažovanosťou
rodičov najmä v súvislosti s úpravami
areálu školy a školských priestorov,
niektorí priložili ruku k dielu, iní
prispeli finančne v rámci svojich
možností. Sme vďační za každú pomoc.
Zdá sa mi však, že s pribúdajúcim
vekom žiakov akoby ubúdal záujem

rodičov o dianie v škole. Triedne
aktívy ZR vo vyšších ročníkoch
navštevuje zhruba polovica rodičov
a ako sa hovorí, chodia zvyčajne tí,
ktorých deti dosahujú štandardne
dobré výsledky vo vyučovaní aj
v správaní. V tejto oblasti vidím rezervy našej školy. Veď každá minca
má dve strany.
N
 ajviac sa na prvý školský deň
tešia prváci, koľko ich pribudne
tento rok?
Momentálne sa chystáme privítať
medzi nami 162 prvákov v siedmich
triedach.
P
 re mnohé rodiny to od septembra
bude prvá skúsenosť so starosťami
a radosťami prváčika. Ste skúsená
pedagogička, máte pre ne nejaké dobré rady, ako čo najhladšie zvládnuť
preladenie sa zo škôlky na školu?
Myslím, že dnešní prváci majú už
od začiatku celkom reálnu predstavu,
čo ich v škole čaká. Rovnako aj pani
učiteľky vedia, kedy je ten správny
okamih na úsmev, pohladenie,
podržanie rúčky pri prvých pokusoch
o písanie a možno aj zvýšenie hlasu –
veď disciplína predsa musí byť.
Každé dieťa je však iné. Tie, ktoré

5 rád, ako vybrať
správny krúžok
Koniec leta sa nezadržateľne blíži a s ním aj návrat našich
detí do školských lavíc. V dnešnej uponáhľanej dobe my
rodičia často nemáme dostatok času, ktorý by sme radi venovali našim ratolestiam. „Múdre“ zariadenia sa rozširujú, ani
ich nestačíme sledovať. Každý rodič chce pre svoje dieťa to
najlepšie a chce, aby svoj voľný čas trávilo hodnotne.

M

nohé materské a základné
školy poskytujú na vyplnenie voľnočasových aktivít
našich detí záujmové krúžky.
Od čias, keď sme chodili do školy
my, sa krúžky rozhodne zmenili.
Spektrum možností je veľmi široké,
avšak treba si vyberať rozumne.
„Pre rozvoj dieťaťa je veľmi dôležité,
aby si našlo tú svoju jedinečnú cestu, ktorou sa chce v živote uberať.
Preto je vhodné dať mu zakúsiť viaceré typy aktivít – možno váš malý
futbalista zistí, že ho viac lákajú
skúmavky alebo malá nádejná lekárka nájde samu seba v modernom
tanci,“ hovorí riaditeľ OZ Krúžky
v škole Ľubomír Tomko.
Na čo si pri výbere krúžkov pre deti
dať pozor?

Miesto
V súčasnosti väčšina krúžkov
prebieha v priestoroch mimo
školy. Avšak z pohľadu praktickosti je najvhodnejšie, ak
krúžky prebiehajú priamo v budove školy alebo škôlky. Je to
prostredie, ktoré je bezpečné, je
deťom dobre známe a rodičov
nestavia do úlohy taxikára.

Flexibilita
Mnohí rodičia sa zdráhajú
prihlásiť svoje deti do krúžku
v obave, že sa im nezapáči
a budú to pre nich vyhodené
peniaze. Je skvelé, ak je prvá
hodina nezáväzná, a dieťa si
môže krúžok vyskúšať.

Učebné pomôcky
a metodika
Posvieťte si na to, aké učebné
pomôcky sa na krúžkoch používajú. Má krúžok svoju metodiku? Každá hodina musí mať
zmysel a mala by nadväzovať
na už získané zručnosti.

Lektori
Dôležité! Informujte sa o tom,
kto bude s vašimi deťmi tráviť
voľný čas. Učitelia majú výhodu
v tom, že deti už poznajú a majú
ich „pod palcom“, externí lektori zase prinášajú rozmanitosť
a pomáhajú spestriť bežné
školské dni.

Spätná väzba
V dnešnej dobe by malo byť
samozrejmosťou, aby ste boli
informovaní o tom, ako vaše
dieťa trávi voľný čas. Je príjemným bonusom, ak ste pravidelne oboznámení o dianí na
krúžkoch, napríklad e-mailom.
Spýtajte sa v škole, či krúžok
ponúka otvorené hodiny, na ktoré sa môžete prísť pozrieť.
Vhodne zvolené a kvalitne organizované krúžky sú ideálnym priestorom,
kde môžu deti získať užitočné skúsenosti do života. Všetko, čo sa počas
života naučíme, sa nám jedného dňa
môže zísť.
Voľný čas by deti mali tráviť zábavne,
ale rozhodne aj zmysluplne.
Avšak my rodičia by sme nemali
zabúdať na to, že naše deti môžu mať
aj iné ciele, ako sme si pre ne vysnívali. Pozorne im načúvajme, lebo
iba tak im môžeme dať do budúcna to najcennejšie – skúsenosti aj
schopnosť rozhodovať sa.
Natália KRIŠTOFIAKOVÁ

do školy vstupujú s obavami, zvyčajne
v svojej novej triede nájdu známe
tváre zo škôlky, kamarátov z okolia
a po pár dňoch sú obavy preč. Verím,
že rodičia svoje ratolesti pripravujú
na vstup do školy už od posledných
Vianoc – koľkí si našli školskú tašku
pod stromčekom?! Vyučovanie je
v prvých dňoch po nástupe výrazne
prispôsobené možnostiam nových
prvákov. Skôr rodičia majú z nástupu
do školy určité obavy.
Je pravda, že denný režim sa výrazne
zmení – niektorým ešte bude chýbať
poludňajší spánok, po príchode
domov pribudnú aj nejaké domáce
úlohy.
Rodičom však odporúčam, aby
dieťaťu verili, že všetko hravo
zvládne, aby nevyžadovali okamžite
perfektný 100 % výkon za cenu neprimerane dlhej domácej prípravy
na vyučovanie, aby dieťa zbytočne
nezaťažovali nadmerným počtom
záujmových krúžkov, najmä tých
typu jazykový, matematický, aby
svoje dieťa počúvali, rozprávali sa
s ním o tom, čo prežíva každý deň
a keď objavia nejaký problém, treba
sa porozprávať s triednou učiteľkou,
vychovávateľkou, len tak sa dá najskôr vyhnúť prvým školským stre-
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som. Celý september slúži na adaptáciu žiakov na školskú dochádzku.
Ideálne by si mali rodičia nájsť
priestor na spoločné pokojné
raňajky, pribaliť dieťaťu chutnú desiatu (nemám na mysli rôzne keksíky,
čokoládky, čipsy a sladené nápoje),
priviesť dieťa včas do školy, aby sa
stihlo v pokoji prezuť, pripraviť si
veci na vyučovaciu hodinu. Ak dieťa
chodí do školského klubu, potrebuje
aj olovrant – pravdepodobne obeduje
v školskej jedálni. Po návrate domov
by mali rodičia dodržiavať určitý
pravidelne sa opakujúci režim, aby
dieťa malo čas na voľnú zábavu, pobyt vonku, prípravu na vyučovanie
a najmä netreba zabúdať na skorý
odchod do postieľky. Ukladať prváka o desiatej večer je určite veľmi
neskoro. Celý deň by mal prváčik
prežívať bez časového stresu. Mal by
vedieť, že škola nie je za trest. Mal by
poznať svoje povinnosti a vedieť, ako
ich treba splniť. Z chodenia do školy
by mal mať radosť. Potom bude
všetko v poriadku.
Ď
 akujeme za rozhovor.



Daša ČEJKOVÁ
Foto: redakcia

KRÁTKE SPRÁVY

TECHNICKÉ SLUŽBY
NA FACEBOOKU
Technické služby Stupava, s. r. o., nájdete už aj na facebooku. Stačí
kliknúť na stránku s názvom Technické služby Stupava a dozviete sa
o príležitostných zmenách pravidelného vývozu odpadkov, o termínoch zberu triedeného odpadu podľa jednotlivých obvodov, o tom,
ktorú ulicu zamestnanci práve pozametali, na ktorej ploche pokosili
trávu, či kde poliali mestskú zeleň. Vedeli ste napríklad, že Technické
služby zabezpečujú aj rozvoz stravy pre najmenších Stupavčanov,
seniorov a imobilných občanov? Prostredníctvom stránky na facebooku sa okrem prehľadu denne aktualizovaných činností môžete
pýtať na všetko, čo vás v súvislosti s činnosťou Technických služieb
zaujíma, jej zamestnanci odpovedia na vaše otázky.
Daša ČEJKOVÁ

POZVÁNKA NA ODBER KRVI
Miestna skupina Červeného kríža I. a II. pozýva všetkých stupavských darcov na odber krvi, ktorý sa bude konať 6. októbra 2015
v Kultúrnom dome na prvom poschodí, vchod z Kúpeľnej ulice.
Odber krvi vykoná mobilná odberová jednotka z Nemocnice Ružinov
v čase od 7.30 do 11.00 hod. Je potrebné priniesť si so sebou
občiansky preukaz a preukaz zdravotného poistenia. Na odber krvi
nemusíte prísť nalačno, dôležité je byť dostatočne hydratovaný a pred
odberom vypiť aspoň pol litra tekutín.
Čo môžete zjesť a vypiť pred odberom?
Môžete vypiť vodu, nesladenú kávu a čaj. Zjesť jeden suchý rohlík.
Večer pred odberom a tiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá,
napríklad syry, maslo, smotanu, údeniny, mäsové výrobky a jedlá.
Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá, napríklad ovocie, zeleninu,
sucháre, netukové pečivo, džem, prípadne med.
Pred odberom krvi minimálne 6 hodín nefajčite, minimálne 14 hodín
nepite alkohol a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej
psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu
posilňovne.
Nebojte sa
Samotný odber krvi trvá asi 5 – 15 minút, radi privítame aj nových
záujemcov o dobrovoľné darcovstvo krvi.
Oľga FILÍPKOVÁ
predsedkyňa MS ČK I.
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Zlepšenie očakávame
už v budúcom roku

KRÁTKE SPRÁVY

V stredu 16. septembra sa bude konať ďalšie stretnutie s primátorom
mesta Stupava. Záujemcovia môžu prísť medzi 17.00 – 18.00 hod.
do zasadačky na prízemí Mestského úradu v Stupave. Netreba sa
objednávať vopred, prijímať sa bude podľa poradia príchodu.
Cieľom stretnutí je vzájomne sa porozprávať o problémoch
občanov a nájsť možnosti ich riešenia.

STRÁNKOVÉ HODINY
NA MESTSKOM ÚRADE
V STUPAVE
Od 1. mája 2015

Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
Streda 8.00 hod. – 17.30 hod.
Piatok 7.00 hod. – 12.00 hod.
ODDELENIE ÚZEMNÉHO KONANIA
A STAVEBNÉHO PORIADKU

VANDALIZMUS

Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
StredaNETOLERUJEME!
8.00 hod. – 17.30 hod.
Mestský úrad v Stupave je otvorený pre stránky
aj počas obedňajšej prestávky.

VANDALIZMUS
Vandalizmus zbytočne oberá mesto Stupava
o finančné prostriedky a poškodzuje našu
dobrú vizitku. Netolerujte ani vy takéto
správanie a v prípade potreby upozornite
Mestskú políciu v Stupave:

159

02/ 65 934 100
0905 621 454

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

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

Nadstavba vznikne na novej časti

Doručenie rozhodnutí o neprijatí detí do materských škôl
má negatívny dosah na rodičov, riešenie s tým spojených
problémov dopadá na ich plecia. Ich rozhorčené reakcie
sú oprávnené a pochopiteľné, vyriešiť tento veľký problém
však nie je možné v krátkom čase.
Prijímanie detí
Mesto Stupava je zriaďovateľom
štyroch materských škôl, v školskom
roku 2014/2015 ich navštevovalo
391 detí. Kapacitne sú maximálne
vyťažené, po marcovom zápise zostalo 150 neumiestnených detí. Pri
súčasne dostupných kapacitách nie
je v našich silách uspokojiť všetkých
žiadateľov.
Pre objektívnejšie uspokojenie
žiadostí sú zavedené kritériá pre
prijímanie detí do materských škôl.
Zohľadňujú zákonné povinnosti,
akými sú zákonom povinné umiestnenie dieťaťa vo veku 5 rokov a prijatie dieťaťa s odloženou školskou
dochádzkou. Ďalšími kritériami je
vek detí a uprednostňovanie prijímania súrodencov do jednej materskej
školy. Preto sa môže verejnosti zdať,
že bolo neoprávnene uprednostnené
prijatie mladšieho dieťaťa. V čase
nedostatku voľných miest v materských školách je potrebné dodržiavať
pri prijímaní detí transparentné
a objektívne pravidlá.
Na sociálnych sieťach sa objavili
diskusie o netransparentnom prijímaní detí, spojené s úplatkami.
Takéto praktiky netolerujem, pokiaľ
má niekto preukázateľné dôkazy
o takomto postupe, prosím o neodkladné informovanie.
Napriek nášmu veľkému úsiliu nie
je v možnostiach mesta v krátkom
čase komplexne vyriešiť nepriaznivú
situáciu v materských školách.

Nadstavba
materskej školy
Zatiaľ sa nám podarilo získať
na rozšírenie ich kapacít 85 500 eur
z prostriedkov ministerstva školstva
a BSK. Získaná dotácia prinesie len
čiastkové riešenie situácie, preto
je potrebné hľadať ďalšie finančné
zdroje.

Momentálne je zadané spracovanie
projektovej dokumentácie k projektu nadstavby Materskej školy
na Ulici Janka Kráľa. Tento projekt
počíta s nadstavbou existujúcej
prístavby, realizovanej v roku 2012.
Nadstavbou pribudnú 2 triedy
s potrebným technickým zázemím
pre celkový počet 40 detí. Cieľom
projektu je aj zateplenie celej budovu. Nové opláštenie prinesie energetickú úsporu a vizuálne zjednotí
a zlepší vzhľad budovy.

Rozšírenie
základnej školy
Problém s nedostatkom voľných
miest sa pochopiteľne presúva
aj na základnú školu. O kritickej
situácii a jej dosahoch v prípade
neriešenia situácie sme už viackrát informovali. Po získaní dotácie
z ministerstva školstva vo výške
250 000 eur sme rozbehli procesy
smerujúce k realizácii výstavby
novej, samostatnej budovy s 8 trie-

Miesto pre nové triedy ZŠ

Termín otvorenia nadstavby je
odhadovaný v štvrtom štvrťroku
2016. Veríme, že v obstarávacom
procese nenastanú komplikácie
a nové triedy budeme môcť otvoriť
už v septembri roku 2016.
Mesto Stupava sa pripravuje
aj na získanie nenávratných
finančných prostriedkov z EÚ
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
Ešte v októbri 2014 som podal
do zásobníka projektov projekt
na vybudovanie kapacít v materských školách pre 100 detí.
V súčasnosti pracujeme na príprave strategického dokumentu
Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR), ktorý je potrebné
doložiť v ďalšom kroku.

dami. Momentálne sa pripravujú
podklady pre verejné obstarávanie.
Prebehlo rokovanie so zástupcami
Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, nakoľko je nová
školská budova situovaná medzi
budovami starej a novej základnej školy, na pozemkoch patriacich ÚZŽNO. Dokončenie stavby
je plánované na jún 2016. Následne
sa bude realizovať jej vnútorné vybavenie. Otvorenie nových tried pre
žiakov prvého stupňa je plánované
na september 2016.
O dôveru občanov som sa uchádzal
s jasnými a konkrétnymi cieľmi.
Téma školstva je jednou z nich,
vnímam ju ako jednu z najvýznamnejších priorít nášho mesta.
Roman MAROŠ
primátor mesta
Foto: Milan GREGUŠ
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STUPAVČAN
Stupavčanovi

Pod logom STUPAVSKÉ SRDCE Vás budeme aj
na stránkach našich novín informovať o charitatívnych
zbierkach a podujatiach, organizovaných na pomoc
našim sociálne slabším občanom. Dozviete sa nielen
o tom, aké dary a koľko sa ich vyzbieralo, ale aj o tom,
aký je ďalší osud týchto vecí či finančných príspevkov.
Charitatívne zbierky a podujatia sa organizujú pod
záštitou Mestského úradu v Stupave a pod dohľadom
pani Sone Tomekovej z Referátu sociálnych vecí,
zdravotníctva a školstva. Ďakujeme všetkým
Stupavčanom, ktorí majú srdce na pravom mieste.

1.
DARUJTE SVOJE VECI
POMÔŽETE TÝM, KTORÝM CHÝBAJÚ

Aj v našom meste žijú ľudia, ktorí každodenne zápasia s veľkými existenčnými problémami. Ich
situáciu pomôže zlepšiť aj nefinančný dar, postačí sa podeliť o nepotrebné vyradené veci, ktoré sa
nájdu v každej domácnosti – šatstvo, obuv, hygienické a čistiace potreby, posteľná bielizeň, kuchynský riad a podobne.
Charitatívny projekt nepeňažnej pomoci odštartovalo mesto Stupava 13. júla 2015. Propagácia
projektu na sociálnej sieti facebook sa stretla so záujmom Stupavčanov. V prvých dvoch týždňoch sme
dostali od darcov päť plných škatúľ s vyradeným šatstvom a obuvou. Pomôcť môže každý, nepotrebné
veci môžete odovzdať pani Mgr. Soni Tomekovej, pracovníčke Referátu sociálnych vecí, zdravotníctva
a školstva. Darujeme ich tým, ktorí túto pomoc skutočne potrebujú.
Kontakt: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, tel.: 02/60 20 09 32,
e-mail: sona.tomekova@stupava.sk.

2.
SRDCE PRE ŠKOLÁKOV

Ako vieme, aj v našom meste žijú rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť svojmu
školákovi novú tašku, peračník, či iné školské pomôcky, lebo im peniaze ledva
vystačia na jedlo a bývanie. Preto sme sa ešte v auguste obrátili s prosbou
na všetkých, ktorí chcú pomôcť. Charitatívna zbierka mala ohlas a preto v nej pokračujeme.
Školské tašky, perá, vrecúška na úbor, pravítka, obaly na zošity, peračníky, ceruzky, farbičky
a iné školské pomôcky môžete naďalej nosiť na Mestský úrad v Stupave, kde ich každý deň
počas úradných hodín vo svojej kancelárii prevezme pani Soňa Tomeková. Školské pomôcky
a tašky nemusia byť úplne nové, musia však byť funkčné a čisté. Zbierkou nielenže pomôžete
tým, ktorí to najviac potrebujú, ale zároveň dáte druhú šancu veciam, ktoré ešte môžu potešiť
iných. Ďakujeme, že vám osud iných nie je ľahostajný.

VÁM PONÚKAJÚ
PRIESTOR:
RUBRIKA KAM V STUPAVE

Organizujete kultúrne, športové či spoločenské
podujatie? Dajte nám o tom vedieť
a my to uverejníme.
KOMERČNÁ INZERCIA
Cenník inzercie a bližšie info na
e-mail: noviny@stupava.sk
Tel.: 02/6020 0935
www.stupava.sk

Hlavná 40, Stupava
0903 743 881
www.koliesko.eu
i 201509001
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KRÁTKE SPRÁVY

MY VARÍME ZE ZELÁ
Záujemcovia o účasť na IX. ročníku súťaže vo varení
kapustnice – My varíme ze zelá, ktorá sa bude konať
počas podujatia Deň zelá v sobotu 3. 10. 2015, sa
môžu hlásiť telefonicky na 0911 934 312, alebo mailom
na ivankova@mkic.sk.
Monika IVÁNKOVÁ
MKIC Stupava

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
POUR ART ZÍSKALO
DOTÁCIU Z BSK
V máji 2015 získalo občianske združenie Pour Art financie z dotačného systému BSK na nákup komponentov
ozvučovacej techniky. Zakúpená technika doplnila
a skompletizovala zvukový aparatúru, potrebnú na technické zabezpečenie hudobných a divadelných podujatí
v produkcii združenia Pour Art. Zvuková aparatúra je
mobilná, využívať sa bude nielen v Komornom centre,
ale aj v stupavskej synagóge, prípadne na otvorených
scénach v exteriéri. Pridelená suma v účelovo viazanej
dotácii bola 2 100 eur, celková investícia predstavovala
2 250,66 eur vrátane DPH. Srdečne ďakujeme BSK
za podporu rozvoja našich aktivít.
Martin MURÁNI
o. z. Pour Art

STAN SA
HVIEZDOU
A ZAŽI JEDINECNÚ VÝSTAVU
O TELEVÍZNOM SVETE

10. 9. – 9. 10.
www.borymall.sk
i 201509002
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Nové kurzy angličtiny
v centre Stupavy od októbra

Baggins

Education
Neformálny
a podnetný priestor
Hravá
angličtina
pre deti
“Bilbo Baggins”

Tvorivá a uvoľnená
atmosféra
Kurzy, na ktoré
sa tešíte

Detičky 2-3 roky
spolu
s mamičkami

Školáci
Pracovná
angličtina
Obchodná
angličtina
Príprava do
zamestnatia
„Po materskej
do práce“
aj s dieťatkom

Tínedžeri
Maturita

Príprava
na certifikáty
Anglická
konverzácia

Ponúkame aj ďalšie aktivity
poskytované externými lektormi,
ako francúzština, arteterapia,
matematika, cvičenie...
Kontakt a prihlasovanie:
Vzdelávacie centrum Baggins Education
Hlavná 27 (pasáž Avana), Stupava
od 16. 09. 2015
16.00 – 17.30 hod.
Tel.: 0948 629 921

www.bagginseducation.sk

Vzdelávanie
ako zážitok

i 201509004

Nebojte sa pradiarky
S príchodom uplynulej letnej uhorkovej sezóny
sa začali v médiách opäť objavovať poplašné správy
o šírení jedovatého pavúka na Slovensku.

N

ajmä pri čítaní bulvárnych
denníkov má nezainteresovaný človek pocit, akoby
sa na Slovensku objavila
prinajmenšom povestná, smrteľne
jedovatá čierna vdova. Hneď
na úvod treba povedať, že s výnimkou jednej čeľade je každý slovenský
pavúk jedovatý. Jed je totiž hlavnou
zbraňou pavúka pri love koristi.
Z tohto pohľadu je slovenské meno
tohto pavúka – pradiarka jedovatá
(Cheiracanthium punctorium) –
zavádzajúce a zbytočne vyvoláva
paniku. Je pravda, že reakcia na uhryznutie prebieha u citlivejších ľudí
prudšie, rana sčervenie, niekedy
sa vytvorí aj opuch, obyčajne však
nie väčší ako viečko od PET fľaše.
Podobne však môže citlivejší
človek reagovať aj na uštipnutie
sršňom alebo dokonca osou či
včelou. Označovať teda pradiarku
za najnebezpečnejšieho európskeho pavúka, ako hystericky uvádzal
článok pod palcovými titulkami
v známom bulvárnom denníku, je
úplný nezmysel.

Zo života pradiarky
Pradiarka
jedovatá
pochádza
z oblasti Stredomoria, odkiaľ sa
vďaka otepľovaniu začala, pravdepodobne už v 60. rokoch 20. storočia, postupne šíriť na sever. Ešte
začiatkom 90. rokov bola na Slovensku veľmi vzácna. V súčasnosti sa
stále viac objavuje v teplejších oblastiach Slovenska, nájsť ju môžeme
predovšetkým na miestach mimo
lesa, kde rastú vysoké trávy. Z nich
vyhľadáva najmä smlz kroviskový,
ktorý jej tvarom kvetenstva vyhovuje pri stavbe špeciálneho hniezda. Hniezdo (zámotok) spriadajú
dospelé samičky a starostlivo v ňom
opatrujú a chránia potomstvo. Sú
veľmi obetavé, na jeseň počkajú, až
mládež opustí zámotok a ony samy
v ňom uhynú. Na jar, a postupne
počas leta, mladé pavúčiky
dospievajú, pária sa a samice utkajú nový zámotok. Zámotky sú
pomerne veľké, len o čosi menšie
ako prepeličie vajce. Pavučinové
hniezdo je ako nedobytná pevnosť,

veľmi ťažko sa otvára, vlákno je pevné a husto zapradené do kvetenstva trávy. Ak by chcel človek vidieť
jeho obyvateľa, musel by zámotok
roztrhnúť. Zvedavcov však treba
upozorniť, že pradiarka bráni svoje potomstvo skutočne energicky
a ľahko sa nechá vyprovokovať
k útoku, pričom bez problémov
prepichne hryzadlami pokožku
na prste aj statnému chlapovi. To
platí najmä v neskorých letných
mesiacoch, keď samica stráži zámotok a následne nové potomstvo.
Kvôli skrytému spôsobu života pradiarok a prevažne nočnej aktivite
dochádza k nepríjemným stretnutiam však skutočne zriedkavo. To
už častejšie hrozí kolízia so sršňom.
Pavúčiky ukryté hlboko v zámotku
človeku neublížia, nesmie ich však
priamo ohrozovať. Pradiarok sa
teda netreba obávať viac ako ostatných, porovnateľne veľkých pavúkov.
Tomáš ČEJKA
Foto: Wikipédia

PÁD STROMOV V MALOM PARKU
V ranných hodinách 20. augusta
oznámil pozorný Stupavčan pád stromov v Malom parku. Na odstránenie
nebezpečnej situácie boli ihneď privolaní pracovníci Technických služieb
mesta Stupava. Pád stromov zastavil
železný plot, na odstránenie následkov bolo nutné použiť dopravné
mechanizmy, práce im zabrali dva
dni. Podľa laického pohľadu padli
dva stromy, ktoré pri páde výrazne
poškodili susedný strom. Podľa
vyjadrenia arboristu Jakuba Kováča
však padol len jeden dvojkmenný
strom – jelša lepkavá, ktorá pri páde
výrazne poškodila susedný javor
jaseňolistý. Ďalej dodal, že príčinou

Foto: redakcia

pádu stromu bolo poškodenie jeho
koreňového systému prehlbovacím
výkopom koryta potoka v minulosti. Vidieť to bolo aj na vyvrátenom
koreňovom bale.

K vyvráteniu stromu napomohol aj
výrub poškodeného platanu západného, ktorý tvoril svojou mohutnou
korunou veternú bariéru okolitým
(mg)
stromom. 
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September v prísloviach a pranostikách
September je posledným letným mesiacom, dozrieva posledné ovocie, miznú muchy a komáre,
začína žltnúť a padať lístie zo stromov, odlietajú
lastovičky. V treťom septembrovom týždni nastáva jesenná rovnodennosť, dni sú rovnako dlhé
ako noc, prichádza jeseň.

V

tlačených
ľudových
kalendároch
z druhej polovice 19. storočia, ktoré
slúžili ako všeobecný zdroj informácií
pre celú rodinu, je pre tento mesiac uvedený zaujímavý postreh. Počas septembrových
dní je vraj väčšinou doobeda pekne, poobede
sa počasie mení. Býva veterno, prípadne prší.

K septembru patria
lastovičky
Typickým septembrovým obrazom bolo
zhromažďovanie vtákov v korunách stromov
a na strechách domov. Od konca 19. storočia
si môžu lastovičky posedieť už aj na drôtoch
telegrafného a telefónneho vedenia, po elektrifikácii Slovenska o tridsať rokov neskôr
pribudla aj sieť elektrického vedenia. Líniové
zhlukovanie na drôtoch do kŕdľa im zrejme
vyhovuje, navyše sa tu cítia aj bezpečnejšie.
Dravec v podobe mačky či kuny sa k nim zo
zeme nedostane. Začiatkom septembra odlietajú lastovičky tráviť zimu na juh, až do tropickej Afriky. 		
		
Na sviatok Narodenia Panny Márie (8. 9.)
sa viaže pranostika Panny Márie narodenie,
lastovičiek rozlúčenie. Na odlet je v prvej polovici septembra najvyšší čas, neskôr pribúdajú
čoraz chladnejšie noci. Na sviatok Povýšenia
sv. Kríža (14. 9.) sa zvykne hovorievať Po svätom Kríži jeseň sa blíži.

Naše ovocie chutilo aj
Viedenčanom
V tomto mesiaci dozrieva posledné ovocie,
v okolí Stupavy bolo viacero vinohradov,

slivkových a jabloňových sadov. Pestovali
sa tu aj v septembri dozrievajúce lieskovce
a vlašské orechy. Zdravé a dobre rodiace ovocné stromy s chutnými plodmi si majitelia
vysoko cenili a nezriedka sa dostávali aj
do dedičných závetov. Ovocie bolo totiž pre
našich gazdov zdrojom finančných príjmov.
Prebytky predávali Stupavčania a Mášťania
osobne alebo prostredníctvom priekupníkov
na trhoch v blízkej Viedni a Bratislave. Zber
jabÍk finišuje koncom septembra, 23. 9., keď si
kresťania pripomínajú sviatok ranokresťanskej
svätice sv. Tekly. Upozorňuje na to aj porekadlo Svätá Tekla posledné jablko zjedla. Na-

sledujúce septembrové pranostiky a porekadlá
sa týkajú väčšinou len prichádzajúcej jesene
a chladného počasia. Zaujímavou bude v tomto roku aj pranostika Ak sa osy v septembri
tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. Ôs
poletovalo koncom augusta skutočne veľa,
uvidíme, ako sa budú správať v septembri a či
sa táto predpoveď splní.
Na sviatok apoštola a evanjelistu sv. Matúša
(21. 9.) sa hovorievalo Po Matúši čiapku
na uši. Túto pravdu potvrdzovalo aj porekadlo viažuce sa k sviatku sv. Michala o týždeň
neskôr: Michal zimu dýchal. V tomto čase sa
zvyklo aj hovorievať Židia trúbia na mráz.
Židovská komunita v tomto čase oslavuje
pohyblivý sviatok 
– začiatok nového roka,
hebrejsky nazývaný Roš ha-šana. Príchod
Nového roka veriaci Židia oslavujú v synagóge trúbením na židovský náboženský dychový nástroj nazývaný šofar. Tvorí ho opracovaný baraní roh, ktorý fúkaním vzduchu
do užšieho konca vytvára charakteristické
trúbenie. Podľa príkazu Tóry má byť trúbenie
na sviatok Roš ha-šana počuť a treba zatrúbiť
najmenej stokrát.

Babie leto
Napriek príchodu chladnejších nocí a rán
nemajú milovníci leta a teplých dní dôvod
na ľútosť. Príjemné teplé počasie stále trvá,
typickým a opakujúcim sa javom je tzv.
babie leto, ktoré začína v druhej polovici
septembra. Z meteorologického hľadiska
ide o obdobie suchého a cez deň teplého
počasia, keď môže teplota vystúpiť až 30 oC.
Noci však bývajú chladné, ráno sa vyskytujú hmly, prípadne aj prízemné mrazíky.
Babie leto získalo svoje pomenovanie podľa
poletujúcich pavučiniek, ktoré vylučujú
pavúky zo svojich snovacích bradaviek.
Jemnučké vlákna pavučín poletujúce vo
vetre pripomínajú niektorým ženské vlasy,
vďaka tejto asociácii získalo toto obdobie
pomenovania babie leto.
Užite si posledné teplé letné týždne, vo veternom počasí môžete skúsiť s deťmi naučiť
lietať papierové šarkany. Veď ako sa poeticky
vraví, september je máj jesene.



Milan GREGUŠ
Foto: Free Images

i 201509005
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VIETE, ŽE...?
 954 bolo založené Štátne
1
rybárstvo v Stupave
1956 postavila Stupavská
cementáreň turistickú chatu
na Košariskách za Borinkou
1958 začala výstavba futbalového štadióna v parku
1964 bol postavený kultúrny
dom
1973 bol slávnostne
položený základný kameň
novostavby ZDŠ
kpt. Jána Nálepku
1997 bol odstrelením zlikvidovaný komín Stupavskej
(mg)
cementárne

NAPÍSALI O NÁS
Westungarischer Grenzbote,
24. september 1895
Zhubný požiar v Stupave. Zo
Stupavy nám píšu: Naše susedné
obce Mást, Zohor a Lozorno sa
sťažovali na veľké požiare, teraz
prišiel rad aj na nás. V sobotu
21. septembra vypukol v Novej
ulici veľký požiar, ktorý prostred
níctvom vetra narastal a ihneď
zachvátil dve stodoly. Náš
hasičský zbor bol včas zalarmo
vaný, ale keď sa na mieste
požiaru objavil, boli už tri objekty
v plameňoch, takže na záchranu
objektov sa nedalo ani pomyslieť
a hasenie požiaru muselo byť
obmedzené len na jeho lokalizá
ciu. Pretože náš hasičský zbor
bol pred sviatkom vysvätenia
zástavy, ktoré sa malo uskutočniť
22. tohto mesiaca, nemohli pos
kytnúť pekne vyčistenú požiarnu
striekačku a žiadna iná striekačka
nebola poruke. Preto museli
hasiči pritiahnuť jednu malú
ručnú striekačku a touto „mini
striekačkou“ chceli živel zastaviť.
Ale ako začal horieť veľký stoh
slamy, vnuk nášho statočného
richtára Theodora Otocsku
vyskočil hore na stoh a s nasa
dením života, cez horiace miesto
bez vody a žiadnej inej pomoci,
začal sa šmýkať dolu a oheň uha
sil nielen na tejto strane, ale ho
úplne zlikvidoval! Sláva šľachetným! Hasiči z Mástu sa tiež
zakrátko objavili a pomohli. 


Preklad: Milan KUBÍČEK
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Ulice a námestia Stupavy a Mástu
Cintorínska ulica
Dnešná Cintorínska ulica vedie popri východnej
a severozápadnej hranici starého katolíckeho cintorína, zriadeného v roku 1765. Podľa svedectva
historických máp bola ešte aj začiatkom 20. storočia len poľnou cestou, vedúcou medzi cintorínom a nezastavanými záhumienkami. Slúžila aj
ako prístupová cesta k veľkej murovanej stodole,
stojacej na rohu dnešnej Karpatskej a Cintorínskej ulice. Pozemok, na ktorom stodola stála,
odpredala obec v roku 1910 stupavskej farnosti
za účelom rozšírenia cintorína. Účel odpredaja sa
neplnil a pozemok sa stal v roku 1931 predmetom
súdneho sporu. K urovnaniu sporu medzi obcou
a stupavskou farnosťou došlo pomerne rýchlo.

Rozmach a skaza v jednej dekáde
O rok neskôr uvádza Zápisnica výborového
zasadnutia Obecného úradu v Stupave ohradenie nového cintorína, na ktoré sa má doviezť
65 kubíkov štrku, práce majú vykonať dvaja robotníci. Zároveň prebehla v tomto roku aj oprava
Cintorínskej ulice. V medzivojnovom období
stúpol jej význam, na konci záhumienkových
políčok pribudla výstavba rodinných domov.
Na bývalej poľnej ceste nastal čulejší ruch, okrem
príležitostného prejazdu povozov zapÍňali ulicu
aj rodiny obyvateľov nových domov. Cez druhú
svetovú vojnu, počas prechodu frontu, dopadla
3. apríla 1945 na Cintorínsku ulicu letecká bomba. Poškodila nielen domy, ale aj cestu a cintorínsky múr. Črepina z tejto bomby pripravila o život
36-ročného Stupavčana Jozefa Hanečka, ktorý sa
pred náletom ruských lietadiel nestačil skryť.

Cintorínska ulica

Z okraja do centra
Po druhej svetovej vojne na Cintorínskej ulici
hustla zástavba, v osemdesiatych rokoch pribudli viaceré dvojposchodové domy. Začiatkom
roku 1981 bol daný do užívania nový cintorín,
prevádzka starého cintorína mala prejsť útlmom až do konečného zákazu pochovávania.
Spoločenský záujem na využívanie cintorína bol
však silnejší, v riadnej prevádzke je nepretržite už
rovných 250 rokov.

(7. časť)

Druhá vetva Cintorínskej ulice, ktorá obchádza cintorín z jeho východnej strany, bola až
do začiatku deväťdesiatych rokov bez zástavby.
Od roku 1995 na nej pribúdali rodinné domy,
zástavba sa neskôr rozšírila v celom okolí cintorína. Cintorínska ulica aj s cintorínom stála ešte
nedávno na okraji mesta. Rozsiahlou zástavbou
rodinných domov v bývalých vinohradoch a sadoch sa dostala do centrálnej polohy.

Čakanková ulica
Nedávnou výstavbou rodinných domov v chotárnej časti Kremenica, na miestach bývalých
viníc a sadov, vznikli viaceré nové ulice. Jednou z nich je aj Čakanková ulica, pomenovanie
schválilo mestské zastupiteľstvo koncom roku
2012, platnosť názvu nadobudla účinnosť
1. januára 2013.

Čakanková ulica

Nedocenená rastlina
čaká na vás všade
Čakanka obyčajná (Cichorium intybus) je bežná
rastlina, ktorú môžeme objaviť takmer kdekoľvek.
Nie je náročná na pestovateľské podmienky, darí
sa jej aj v suchších pôdach, potrebuje len dostatok
slnečných lúčov. Rastie takmer všade a nezriedka
je považovaná za nepríjemnú burinu. Nájdete ju
rásť na lúkach, popri cestách, na rumoviskách,
medziach a roliach. Túto zaujímavú a dnes málo
docenenú rastlinu poznali už v starovekom
Egypte, kde bola cenenou šalátovou zeleninou.
Prisudzovali jej aj magické účinky. Kto chcel
získať krásu a obľúbenosť, mal sa natrieť šťavou
z čakanky zmiešanou s olejom. Plody a kvety
našli využitie aj v lekárstve, kde bola považovaná
za všeliek. Chutnou potravou je aj pre hovädzí
dobytok a ošípané.
Typicky belasá farba kvetov čakanky je dodnes
predmetom obdivu milovníkov prírodných
krás. Akonáhle ju však odtrhneme, veľmi
rýchlo zvädne. Nezabránime tomu ani premiestnením rastliny do vázičky s vodou. Kvitne
medzi júnom a septembrom, hlavné obsahové
látky sú v jej mliečnej šťave, droga má silný

pach a horkú chuť. V kuchyniach západnej Európy aj dnes pridávajú mladé lístky a výhonky
čakanky do šalátov a jarných polievok. Získať
mladé výhonky môžete aj v zime. Stačí na jeseň
vykopať korene čakanky a v tmavej pivnici ich
pozapichovať do vlhkého piesku. Časom aj
v týchto podmienkach vyrastú z koreňov mladé
výhonky, ktoré svojím tvarom pripomínajú fúzy.
Obľúbené sú najmä vo francúzskej kuchyni, kde
ich nazývajú kapucínskymi fúzmi (barbe de
capucin) a pridávajú do zeleninových šalátov.

V Európe rastie káva pod zemou
Najznámejšie využitie koreňa čakanky je
však na výrobu takzvanej cigórie, kávoviny,
ktorá je obľúbenou náhradou kávy. Vysušený
koreň čakanky stačí upražiť pri teplote 140 oC
a rozdrviť. Po zaliatí horúcou vodou získame
kávovinu s charakteristickou korenistou, mierne horkou a kyslastou chuťou. Typicky hnedé
sfarbenie podobné káve dodávajú pražením
skaramelizované cukry obsiahnuté v koreni.
Recept na výrobu kávoviny z čakanky objavili už v roku 1690 v Holandsku, v polovici
18. storočia túto rastlinu pestovali už vo veľkej
miere na poliach. Obľuba kávovinového nápoja stúpala počas napoleonských vojen, keď bol
obmedzený dovoz kávy do Európy. Hromadné
pestovanie čakanky a jej predaj na trhoch nastal však až koncom 19. storočia. Pomenovanie
rastliny a kávovinovej zmesi z nej (chicory,
zichorie, cigória, cígorka, cíkorka) je odvodené
z jej latinského názvu.
Prvú sušiareň čakankových koreňov na území
dnešného Slovenska vybudovala v roku 1879
firma Franck v Seredi. Kávovinová zmes
cigória zažila veľkú popularitu v období prvej
svetovej vojny, keď bol na trhu nedostatok
potravín, vrátane kávových zŕn. Cigóriu vyrábalo v tomto čase na Slovensku vraj až
50 podnikov. Svoju popularitu však nestratila
ani v dnešných časoch dostatku a hojnosti.
V obchodoch ju môžete kúpiť v klasickej aj instantnej forme. Výhodou tejto kávoviny je, že
neobsahuje kofeín. Kupujú a pijú ju preto ľudia
s vyšším tlakom a zažívacími ťažkosťami. Jej
pôvod, chuť a prírodné spracovanie oceňujú
aj ctitelia zdravého životného štýlu a stravovania. V liečiteľstve je zápar z vňate čakanky
využívaný ako liek pri žlčníkových chorobách
a cukrovke. Látky obsiahnuté v tejto rastline
podporujú metabolizmus, horkastá chuť povzbudzuje trávenie a chuť do jedla. Vonkajšie
obklady z odvaru pôsobia hojivo na kožné zápaly a vredy.
Milan GREGUŠ
Foto: redakcia

STALO SA...

V septembri
V septembri 1982 ukončila svoju činnosť
Stupavská cementáreň. Dôvodom bola
neefektívnosť výroby a nedostatok
surovinovej základne.
1. septembra 1947 sa začalo vyučovanie
v Materskej škole na Kalvárskej ulici.
Zapísaných bolo 32 detí, z toho
18 chlapcov a 14 dievčat.
4. septembra 1942 udrel blesk do veže
Kostola sv. Štefana v Stupave. Oheň úplne
zničil drevenú baňu, poškodil dva zvony
a hodiny na veži. Nová veža bola ešte v tom
istom roku postavená z milodarov veriacich.
8. septembra 1951 v Rimavskej Sobote
zomrel lekárnik PhMr. Ákoš Raýman. Narodil
sa v Stupave 4. marca 1890. V Stupave

prevádzkoval vlastnú lekáreň, bol jedným zo
zakladateľov farmaceutického štúdia na UK
v Bratislave, pochovaný je na starom katolíc
kom cintoríne v Stupave.
10. septembra 1794 zomrel v Bratislave
sochár Anton Marschall. Jeho busta –
autoportrét je v zbierkach Múzea krásneho
umenia v Budapešti. Prvou doloženou prácou sú dvaja pozlátení anjeli na hlavnom oltári
v hornom farskom kostole v Pezinku.
Narodil sa v Stupave 21. októbra 1741.
13. septembra 1926 stupavská obecná
rada uznesením nariadila majiteľom domov na
Hlavnej ulici, aby na vlastné trovy pred svojím
domom zametali, čistili chodníky a rigoly.
Nariadenie platilo zvlášť pre hostinských
a obchodníkov, tí mali čistiť aj ulicu pred
domom.

15. septembra 1932 obecné
zastupiteľstvo nariadilo ohradiť stupavský
cholerový cintorín. Ohradu navrhli
zhotoviť z obecných agátov.
19. septembra 1953 zomrel v Malackách
Ľudovít Cseszányi, lesník pálffyovského panstva v Malackách. Pochovaný je na starom
cintoríne v Stupave. Fotograf samouk, cenné
a kvalitné sú jeho snímky z južného Záhoria
zo začiatku 20. storočia. Narodil
sa v Suchohrade 18. augusta 1881.
21. septembra 1922 lúpežne prepadli
19-ročného Alexandra Károlyiho, syna
majiteľa stupavského veľkostatku. Incident
sa odohral v blízkosti poľného mlyna za
Stupavou. Zlodejov neskôr odhalili a odsúdili.
22. septembra 1789 zomrel Ján Adam
Žiška, stupavský poštmajster a prvý po mene

známy poštmajster na Záhorí. Narodil sa v ro
ku 1725, pochovaný je na starom cintoríne.
23. septembra 1949 zahrali v kine „na
Zemanskom“ stupavskí ochotníci divadelnú
hru Ivana Stodolu Čaj u pána senátora.
26. septembra 1839 sa v Tomášikove
narodil kňaz Alojz Kofrányi, bádateľ v oblasti
lodnej dopravy, autor viacerých patentov.
V rokoch 1863 – 1868 pôsobil ako stupav
ský kaplán. Zomrel 17. novembra 1914 v Zá
horskej Bystrici, tam je aj pochovaný.
30. septembra 1831 sa v meste
Kempten (Bavorsko) narodila Otília Jozefína
Majerová. V rokoch 1866 – 1907 pôsobila ako predstavená Kláštornej katolíckej
dievčenskej školy v Stupave. Zomrela v Stupave 21. februára 1907, pochovaná je na
(mg)
starom cintoríne.
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opiecť. Od Červeného domčeka
pôjdete z kopca smerom na Stupavu
po zelenej značke, ktorá vedie po lesníckej asfaltovej ceste pozdĺž údolia potoka až do Stupavy. Po ľavej
strane budete míňať tzv. Mangánovú
studničku, tu však treba rešpektovať
nápis a vodu v žiadnom prípade
nepiť. Približne po štvrť hodine
uvidíte na pravej strane veľký kameň,
ktorý Stupavčania nazvali „babský“.
Zelená značka vás dovedie na turistickú križovatku Pod Kamenným
vŕškom, odtiaľ budete pokračovať
modrou značkou cez Oboru a park
v Stupave až do cieľa, ktorým môže
byť jedna zo stupavských krčiem. Tú
pravú stupavskú, o ktorej sa spieva
v známom valčíku, by ste však už
márne hľadali, namiesto nej už dávno stojí rodinný dom.
Text a foto: Tomáš ČEJKA

Tragický osud grófskeho hájnika
Keď sa vydáte na cestu z Lozorna do
Stupavy, po ceste natrafíte na kríž, ktorý
dal postaviť gróf Alojz Károlyi. Takto si
uctil pamiatku svojho obľúbeného
hájnika Leopolda Szyllabu.

T

ento výlet musia zanietení mo
toristi zvládnuť bez auta. Autobusom sa odveziete do Lo
zorna a vystúpite na zastávke
Lozorno-most. Vyberiete sa hore
Zvončínskou ulicou, prejdete pri
b
ližne pol kilometra a zabočíte
do Vinohradníckej ulice, cez ktorú
vedie žltá značka. Pozor, na Vinohradníckej ul. sa treba dať hneď
prvou odbočkou doľava, hoci vás
možno na jej začiatku zarazí tabuľa
s nápisom Zákaz vstupu – objekt je
strážený, to však platí len pre vstup
do vinice. Žltá značka vás povedie
otvorenou krajinou okolo viníc,
až sa po necelých dvoch kilometroch pri záhradkárskej osade stratí

v lese. Ak sa budete stále držať
žltej značky, o necelú polhodinu
prídete k miestu, kde 12. októbra
1880 zastrelil pytliak Martin Dujnič
grófskeho hájnika Leopolda Szyllabu. Pytliaka chytili a odsúdili
v Prešporku, kde ho aj uväznili.
Gróf Alojz Károlyi dal na mieste tragédie postaviť na pamiatku svojho obľúbeného hájnika liatinový kríž vsadený do kamenného
podstavca. Po Szyllabovi zostala
vdova so štyrmi deťmi, o ktorých sa
gróf Károlyi postaral a finančne ich
zabezpečil. Pamätný kríž obnovili
v roku 2006 členovia Turistického
oddielu z Lozorna pod vedením
Alojza Dvorana, v októbri toho is-

tého roku ho posvätil lozorniansky
farár Ján Mozoľa. Pre úplnosť treba
dodať, že kríž nestojí na svojom
pôvodnom mieste. V rámci jeho
obnovy ho posunuli o niekoľko desiatok metrov bližšie k turistickému
chodníku.
Od Szyllabovho kríža pokračujeme
okolo kóty Ohek (377 m) až k hájovni Červený domček.
V okolí hájovne, ale aj v iných
častiach, napr. nad Borinkou či pri
Jablonovom, sa v druhej polovici
19. storočia ťažila mangánová ruda,
o čom svedčia terénne nerovnosti.
Práve v lokalite Červený domček
pokračovala po nových geologic
kých prieskumoch ťažba mangá
novej rudy aj počas 1. svetovej vojny. V menšej miere aj počas 2. sv. vojny a začiatkom 50. rokov 20. storočia. V roku 1956 boli prieskum
aj ťažba zastavené. Pri Červenom
domčeku je ohnisko s dreveným
stolom a lavičkami, kde si môžete
odpočinúť alebo si niečo na ohni

3 a 4-izbové domy
za uvádzacie ceny

v novej lokalite
na Lesnej ul. v Stupave

od 119.900€

obhliadku
vášho nového domu
si dohodnite na

spústame predaj

0948 484 235
Mgr. Andrej Ščasný

www.reality-stupava.sk
i 201509003
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Hody sú príležitosť stretnúť sa

Hody patrili medzi tradičné spoločenské udalosti
a pripomínali deň vysvätenia kostola a jeho patróna. Zároveň boli príležitosťou na stretnutie blízkej
i širšej rodiny, ale aj priateľov, susedov, známych.

T

radičné hody počas 18. a 19. storočia sa
slávili najmä na vidieku, v mestách mali
iný charakter. Pretože súčasťou tejto udalosti boli aj jarmoky, dediny v jednom
regióne dbali na to, aby sa dátumy osláv neprekrývali. Už niekoľko týždňov vopred sa
v každej domácnosti a v okolí domu horlivo
upratovalo, gazdiné piekli, gazdovia chystali
víno, pálenku. V miestnej krčme mladí zdobili tanečnú sálu. Pozvanie na hody sa nepatrilo
odmietnuť. Pricestovali rodáci, priatelia, zišli
sa dospelé deti a súrodenci s rodinami.
Oslavy trvali niekoľko dní, pričom sa delili
na cirkevnú a svetskú časť. K tej prvej patrila
slávnostná omša v upratanom a vyzdobenom
kostole, konala sa v nedeľu doobeda.
Súčasťou svetskej časti boli jarmok, ko
lotoče, komedianti, stánky so sladkosťami
a drobnosťami aj tanečná zábava. Na tú
sa tešili najmä mladí, lebo práve toto bola
príležitosť zoznámiť sa, prípadne oznámiť
zásnuby a vzájomne predstaviť budúcich svatovcov.
Hody boli odjakživa udalosťou, ktorá spájala
nielen príbuzných, ale aj susedov a známych.
A takto to bolo aj v jeden augustový víkend
u nás. Hody sme slávili najskôr v sobotu
15. augusta v Máste. Napriek letnej horúčave
sa na dvore Knižnice Ruda Morica a v priľahlej
uličke nielen jedlo a pilo, ale aj spievalo a tancovalo. Každého, kto prišiel, ponúkli koláčmi,
zákuskami, slanými pagáčikmi, ktoré napiekli
a priniesli šikovné mástske gazdiné. Kto mal
chuť na mäso, mohol si vybrať medzi dvomi
druhmi cigánskej a divinovým či bravčovým
gulášom, ktoré zadarmo ponúkali Mástsky
potravinový spolok a Bašta pod Pajštúnom.

Program na pódiu otvorili členovia speváckeho súboru Nevädza, do tanca na striedačku
vyhrávali kapely Pollák Band a Brnenská
cimbálová muzika. Hodujúci sa nenechali
núkať, zabávali sa až do neskorej noci. Komu
nestačilo hodovanie v Máste, mohol v nedeľu
16. augusta pokračovať v Stupave. O jednom
takom vieme – bol ním ťaví samec Ali, na ktorom sa mohli voziť deti aj dospelí. Tentoraz
zaparkoval na lúke pri kultúrnom dome. Ako
nám prezradili jeho majitelia, na Slovensko
prišiel z púšte Gobi spolu so svojou družkou
Habibi (v preklade: milovaná). Tá však zostala v chovateľovej stajni, zatiaľ čo Ali zarábal,
aby mali v zime čo jesť. Okrem jazdy na ťave
si deti mohli vyskúšať zorbing a vyblázniť sa
na klasických nafukovacích skákadlách.
Hladní, smädní a maškrtní si mohli vybrať
v niektorom zo stánkov, ktoré ponúkali
koláče, trdelníky, cigánsku, rôzne druhy
syrov a údenín a dokonca už aj burčiak. Nesmela chýbať cukrová vata. Na pódiu najskôr
vyhrávali členovia skupiny Oukej Country, ktorých pred siedmou večer vystriedala
obľúbená Záhorienka. Po niekoľkých polkách
a valčíkoch napokon nastala slávnostná
chvíľa, na ktorú čakali fanúšikovia kapely
– krst novej pesničky. Na pódium pozvali stupavského primátora Romana Maroša, ktorý
privítal všetkých hodujúcich a novej piesni
zaprial šťastnú cestu do sveta. Pretože hlavný
hit hudobníci venovali Stupave a jej preslávenej kapuste, rozhodol sa pokrstiť ho originálnou „zelovou“ vodou.
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Martina MITICKÁ

HODKOVÝ
FUTBALOVÝ
ZÁPAS
V hodkovom čase, na záver stupavských
hodov, sa 17. augusta o 16.30 hod.
konal tradičný futbalový zápas medzi
domácim družstvom Internacionáli
Stupava a hosťami FK Vysoká pri
Morave. Priebeh zápasu bol vyrovnaný
s množstvom šancí na každej strane,
so šťastným koncom pre hostí. Zápas
sme napokon prehrali s výsledkom 2:3,
rozhodcom bol Ján Prokop.
Strelcami gólov domácich futbalistov
boli Martin Distler a Miroslav Pavlačič,
za družstvo z Vysokej pri Morave boli
úspešní Martin Dvoran, Peter Nerád
a Tomáš Lederdnaitner.
V predzápase o 15.30 hod. sa stretli žiaci
FK Stupava, na ktorých bola radosť sa
pozerať. Veríme, že na hodkovom zápase
vo Vysokej pri Morave bude úspešná
Stupava.
Ján DUGOVIČ

noviny@stupava.sk I
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Dovidenia, škôlka milá

Materská škola na Ružovej ulici sa od revitalizovania dopravného
ihriska začala prioritne zameriavať na dopravnú výchovu detí.

P

očas absolvovania jednotlivých tried
– včielok, žabiek, rybiek, veveričiek
a lastovičiek upevňovala u detí znalosť
dopravných predpisov pre malých cyklistov,
zvyšovala stupeň náročnosti počas realizácie
edukačných aktivít v interiéri, ale aj v exteriéri
na dopravnom ihrisku či na cyklochodníku
v Stupave. 
Najstaršie deti, predškoláci – „veveričky“
si na konci školského roka overili svoje nadobudnuté poznatky, zručnosti a schopnosti
v dopravnej oblasti vďaka detským cyklotestom. Cyklotesty v PC hre „Škoda hrou“, „Dopravná výchova“ či „Autoškola pre deti“ boli
primerané ich veku a zároveň im umožnili
vzájomne sa predviesť pred svojimi kamarátmi so svojimi poznatkami a znalosťami dopravných predpisov.
Deti sa prezentovali pri interaktívnej tabuli a po ukončení detských cyklotestov
boli odmenené cyklistickým preukazom
od „Autíčka Svetielka“, cyklistickým diplomom a krásnym tričkom s usmievajúcim sa
slniečkom, ktoré im budú pripomínať ich
šikovnosť, snahu, zručnosť a aktívnosť počas
edukačných hier v materskej škole a na našom
dopravnom ihrisku.
Týmto článkom sa chceme poďakovať
všetkým rodičom, ale aj sponzorom – Nadácii
Volkswagen, ktorí sa pričinili o zveľadenie
našej materskej školy, o inováciu učebných

prostriedkov, digitalizáciu a za ich vzájomnú
spoluprácu. Veríme, že pozitívna spolupráca
s rodičmi detí bude pokračovať aj mnoho
ďalších rokov. Tak už len zostáva povedať:
„Dovidenia, naši „škôlkari-predškoláci“a ne-

zabudnite na všetko, čo ste sa u nás naučili
a ako sme vás radi mali.“ Vaše pani učiteľky.
Text a foto: Mgr. Oľga ADÁMEK
Materská škola, Ružová 7, Stupava

chceli svojou účasťou podporiť myšlienku
búrania bariér medzi zdravými a hendikepovanými. V cieľovej zastávke organizátori
pripravili bohatý program – okrem pikniku,
súťaží pre deti a športových aktivít na divokej
vode, si všetci mohli užiť jedinečný koncert
hudobnej skupiny The Backwards a Kataríny
Landlovej, ktorá pred tromi rokmi súťažila
v známej šou Česko Slovensko má talent.

P
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA:
VIKTÓRIA SIMONÍKOVÁ
KRISTÍNA FILOVÁ
LINDA PURGELOVÁ
FILIP PURGEL
VIVIANA ŠOLTÉSOVÁ
KRISTIÁN GÖMÖRI
KRISTÍNA VADOVIČOVÁ
LENKA HORVÁTHOVÁ
LUJZA KOPČEKOVÁ
MICHAL TATÁR
ALŽBETA BANDŽUCHOVÁ
LUKÁŠ BANDŽUCH
ZOSOBÁŠILI SA:
MARTIN POLLÁK A MGR. JANA SABAJOVÁ
SAMIR AMETI A SABRIA MUSTAFOVÁ
YANN CHARLES LEON BESNARD A ING. KATARÍNA HRICOVÁ
RADU-FLORIN CROITORU A EVA KRÁLOVÁ
MARTIN KRÁLOVIČ A VERONIKA HASOŇOVÁ
PAVOL BRBÚCH A ZUZANA RÁCOVÁ

Piknik&Bike v Stupave

iknik&Bike je tradičným podujatím, prostredníctvom ktorého od roku
2012 organizátori propagujú cyklotrasy
a cykloturizmus Bratislavského samosprávneho kraja. Tento rok ho odštartovali
v horúce sobotňajšie doobedie 8. augusta o 10.00 hod. zo stupavského Námestia
sv. Trojice. Akciu zorganizoval Bratislavský
samosprávny kraj v spolupráci s občianskym
združením Parasport24 a zapojili do nej aj
hendikepovaných cyklistov – handbajkerov.
Na úvod všetkých privítal primátor mesta
Roman Maroš a počas krátkeho príhovoru im
zaprial veľa energie a odhodlania na zdolanie
48 kilometrov dlhej trasy. Tá viedla zo Stupavy popri Cyklomoste slobody v Devínskej
Novej Vsi, pokračovala pri Eurovei a mieri-

noviny@stupava.sk I

la do Areálu Divoká Voda v Čunove. Mala
niekoľko zastávok s občerstvením, kde sa
k pelotónu mohli pripojiť ďalší cyklisti, ktorí

Piknik&Bike je úspešným podujatím,
s ktorým sa BKS zúčastnilo súťaže PROKOP
2013 a získalo prvé miesto. Súťaž každoročne
organizuje Asociácia public relations Slovenskej republiky, ide v nej o prezentáciu PR projektov, z ktorých porota určí víťazov v rámci
niekoľkých kategórií. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Milan GREGUŠ, Piknik&Bike

ZOMRELI:
JOZEF JANDORF (1945)
ANNA POLÁKOVÁ (1939)
MARGITA KLČOVÁ (1934)
FRANTIŠEK KLAS (1944)
ŠTEFAN HORÍNEK (1940)
ANTON KLIMENT (1929)
KAROL HORVÁTH (1930)
OĽGA KUBEKOVÁ (1932)

SPOMÍNAME
Dňa 8. augusta 2015 uplynul
rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička,
babička a prababička Ružena
NEMCOVÁ. S láskou na ňu spomínajú
deti Oľga, Zuzana, Štefan a František
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie, v srdciach
nám bolesť zostala a tiché
spomínanie. Dňa 30. augusta
2015 uplynie 20 rokov odvtedy, čo nás
opustil náš drahý Alojz ZVIRÁK.
Spomínajú manželka a deti s rodinami.
Venujte mu tichú spomienku.
1. septembra 2015 uplynú
3 roky, čo nás opustila
milovaná mamička, svokra,
babička a prababička Janka
PAVLAČIČOVÁ zo Stupavy. S úctou
spomínajú deti s rodinami. Venujte je
tichú spomienku.
Dňa 5. septembra 2015
uplynú 3 roky od chvíle,
čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko
a pradedko Ján STANKOVSKÝ. Kto
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. S láskou spomínajú
manželka, syn a dcéry s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,priateľom
a známym za odprevadenie pána
Antona Klimenta na jeho poslednej
ceste. Ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

podujatia
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KAM V STUPAVE
utorok 1. septembra

17.00 – 19.30 hod. Výstava obrazov Ostrov
Snoff – Jakub Kováč, stupavská synagóga

streda 2. septembra

17.00 – 19.30 hod. Výstava obrazov Ostrov
Snoff – Jakub Kováč, stupavská synagóga

piatok 4. septembra

19.00 hod. RYTMUS Sídliskový sen,
životopisný film, 90 min., Slovensko, Kino
X Stupava
21.00 hod. Kuriér: Reštart, akčný triler,
96 min., Francúzsko/Čína, Kino X Stupava

sobota 5. septembra

19.00 hod. Griswoldovci, dobrodružná komédia, 96 min., USA, Kino X Stupava
21.00 hod. Kuriér: Reštart, akčný triler,
96 min., Francúzsko/Čína, Kino X Stupava

nedeľa 6. septembra

17.00 hod. Uuups! Archa je fuč..., animovaný film, 85 min., Nemecko/Belgicko,
Kino X Stupava
1 9.00 hod. Pride, komédia/dráma,
120 min., Veľká Británia, Kino X Stupava

pondelok 7. septembra

7.00 – 8.30 hod. Kurz Ashtanga joga
MYSORE, Happy, miesta sú limitované
17.45 – 18.45 hod. Kurz Ashtanga joga (vedená hodina), Happy, miesta sú limitované
19.00 – 20.30 hod. Kurz Ashtanga joga
MYSORE, Happy, miesta sú limitované
Viac informácií na: www.happy.jaspis.sk

utorok 8. septembra

17.00 hod. Vernisáž výstavy obrazov Art
Klub Bratislava pod vedením Mgr. art.
Otílie Nevřelovej-Palugayovej, stupavská
synagóga
18.00 – 19.00 hod. Kurz Powerjoga pre
začiatočníkov, Happy, miesta sú limitované
19.15 – 20.15 hod. Kurz Powerjoga, Happy,

ČO NOVÉ V SUNÉČKU

miesta sú limitované. Viac informácií na:
www.happy.jaspis.sk

streda 9. septembra

1 6.30 – 17.30 hod. Kurz Powerjoga pre
začiatočníkov, Happy, miesta sú limitované
1 7.45 – 18.45 hod. Kurz Pilates, Happy,
miesta sú limitované
1 9.00 – 20.30 hod. Kurz Ashtanga joga
MYSORE, Happy, miesta sú limitované
Viac informácií na: www.happy.jaspis.sk
8 .15 – 9.15 hod. Kurz Powerjoga, Happy,
miesta sú limitované
17.45 – 18.45 hod. Kurz Ashtanga joga (vedená hodina), Happy, miesta sú limitované
19.00 – 20.30 hod. Kurz Ashtanga joga
MYSORE, Happy, miesta sú limitované
Viac informácií na: www.happy.jaspis.sk

piatok 11. septembra

streda 23. septembra

štvrtok 10. septembra

8
.30 – 9.30 hod. Kurz Powerjoga
začiatočníci, Happy, miesta sú limitované
2 1.00 hod. Nikdy nie je neskoro, hudobná
komédia, 101 min., USA, Kino X Stupava

9 .00 – 9.45 hod. Hudobný krúžok Kľúčik,
pre deti od 3 do 4 rokov, Happy, miesta sú
limitované
1 0.00 – 11.00 hod. Kurz Výtvarné aktivity

pre detičky od 2 do 4 rokov, Happy, miesta
sú limitované
1 5.30 – 16.15 hod. Hudobný krúžok
Kľúčik, pre deti od 4 do 6 rokov, Happy,
miesta sú limitované
Viac informácií na: www.happy.jaspis.sk.

štvrtok 24. septembra

9 .30 – 10.15 hod. Kurz Cvičenie pre detičky
od 1,5 do 2 rokov, Happy, miesta sú limitované
10.30 – 11.30 hod. Kurz Výtvarné aktivity
pre detičky od 2 do 4 rokov, Happy, miesta
sú limitované
14.45 – 15.30 hod. Kurz Angličtina pre deti
od 7 do 10 rokov, Happy, miesta sú limitované
15.45 – 16.30 hod. Kurz Angličtina pre deti
od 4 do 6 rokov, Happy, miesta sú limitované
Viac informácií na: www.happy.jaspis.sk

piatok 25. septembra

15.00 – 19.00 hod. Todo De Mi Alma,
výstava obrazov Dagmar Sokolovej, stupavská synagóga

nedeľa 13. septembra

1 7.00 hod. Uuups! Archa je fuč..., animovaný film, 85 min., Nemecko/Belgicko,
Kino X Stupava
1 9.00 hod. Nikdy nie je neskoro, hudobná
komédia, 101 min., USA, Kino X Stupava

sobota 19. septembra

20.00 hod. Afro Blues, Erich Boboš
Procházka, Silvia Josifoska, koncert, stupavská synagóga

pondelok 21. septembra

9 .00 – 9.45 hod. Kurz Angličtina pre
mamičky (s bábätkom na lekcii), Happy,
miesta sú limitované
14.45 – 15.30 hod. Kurz Výtvarné aktivity
pre deti od 7 do 10 rokov, Happy, miesta sú

& Latino Dance & gymnastics
pre deti od 6-10 rokov
Každú sobotu od 9:00 – 10:00 v CVČ Sunéčko Stupava
12.septembra otvorená voľná hodina a možnosť prihlásiť sa
do kurzu
Vek 6-10 rokov
ZumbAtomic® je Zumba® prispôsobená špeciálne pre deti. Je to
tanečná fitnes hodina plná energie a podmanivej hudby. Začiatok
každej hodiny je venovaný všeobecnej pohybovej a tanečnej
výchove.
Tešíme sa na Vaše tancovaniachtivé deti ☺
Mgr. Eva Sabajová, tel: 0911 564196, zumba.eva@gmail.com,
www.zumbaeva.sk

KERAMIKA V POHODKE
16. septembra od 17. do 19.00 hod.
sa uskutoční zápis do krúžkov
keramiky – šk. rok 2015/2016.
Prihlásiť sa môžu žiaci od 5 do 105 rokov.
Otvárame zmiešané kurzy pre deti
od 5 rokov spolu s rodičmi, pre deti
(od 7 rokov), pre mládež a dospelých.
Viac informácií na: www.pohodka.sk.

pre naše Tvorivé dielne v Sunéčku.
Ak niečo tvoríte a radi by ste to naučili
aj iných, ozvite sa na:
sunecko@sunecko.sk.

Tešíme sa na Vás

K
 valitné liečebné masáže chrbtice i celého
tela v Zdravotnom stredisku v Stupave
na prízemí, masážny salón DHARMAS,
Vladimír Daráš. Príďte zažiť osobne, prvá
masáž so zľavou 40 %, cena od 8,- €. Objednávky na tel.: 0903 209 099.

HUDOBNO POHYBOVÉ KURZY

F
 irma KOL-EKO spol. s r.o., Dúbravka,
likvidácia odpadov: papier-fólia-plasty,
prijme na zvoz vodičov skupiny C. Len
vážni záujemcovia, volajte na tel.: 02/644
614 45, 0903 454 035.

Hudobno pohybové kurzy pre
deti od 1,5 -3 rokov HUDOBNÍČEK.
Kurzy začínajú v októbri, prihlasovať sa
možete od septembra. Kurzy sa budú
konať 1x týždenne v budove ZUŠ v Stupave. Deti do 2 rokov o 9,00 hod. Deti od
2 rokov o 10,00 hod. Prihlasovanie emailom na nashudobnicek@gmail.com.

utorok 22. septembra

9 .30 – 10.15 hod. Kurz Cvičenie pre detičky
od 1,5 do 2 rokov, Happy, miesta sú limitované
10.30 – 11.15 hod. Kurz Cvičenie pre

detičky od 2 do 4 rokov, Happy, miesta sú
limitované
14.45 – 15.30 hod. Kurz Angličtina pre
začiatočníkov, deti od 7 do 10 rokov, Happy,
miesta sú limitované
15.45 – 16.30 hod. Kurz Angličtina pre
začiatočníkov, deti od 4 do 6 rokov, Happy,
miesta sú limitované
Viac informácií na: www.happy.jaspis.sk

Do 15. septembra prebiehajú
hodiny v Sunéčku podľa prázdninového
rozvrhu – podrobnosti
na www.sunecko.sk.
Od septembra sa môžete
v Sunéčku tešiť na zrekonštruované
sociálne zariadenia, takže pravidelné
hodiny taekwondo, pilatesu a zumby
sa začnú až 16. septembra 2015.
Pre dospelých aj deti pripravujeme tvorivé dielne, už teraz sa
môžete prihlasovať do Kurzu
háčkovania, kreslenia a tiež Kurzu
zdravéhostravovania.
Píšte na sunecko@sunecko.sk
Hľadáme šikovných lektorov

limitované
1 5.45 – 16.30 hod. Kurz Výtvarné aktivity
pre deti od 4 do 6 rokov, Happy, miesta sú
limitované
Viac informácií na: www.happy.jaspis.sk.

RIADKOVÁ INZERCIA
H
 ľadám čašníčku na HPP do kaviarne v centre Bratislavy. Info na tel. čísle:
02/54 41 00 66, e-mail: rezervacie@forka.sk

ZSS Seniorville Jablonové prijme upratovačku do zariadenia pre seniorov. Viac
informácií:
prevadzkar@seniorville.eu
alebo t.č. 0917 953 103.

ZUMBA v STUPAVE
PONDELOK 19:00 MKIC Stupava
ZUMBA v STUPAVE
STREDA
19:30 MKIC Stupava
PIATOK
8:30 CVČ SUNÉČKO
PONDELOK 19:00 MKIC Stupava
Príďte
sa zabaviť a 19:30
zacvičiť si,MKIC
tešíme sa
na Vás!
STREDA
Stupava
Zumba Vás dostane J
PIATOK zumba.eva@gmail.com
8:30 CVČ SUNÉČKO
Kontakt:
www.zumbaeva.sk
Príďte sa zabaviť
a zacvičiť
tel: 0911
564196 si, tešíme sa na Vás!
Zumba Vás dostane J
Kontakt:
zumba.eva@gmail.com
www.zumbaeva.sk
tel: 0911 564196
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Také časy boli

V sérii článkov o histórii spomeniem
aj niektoré udalosti, skutočnosti a dokumenty
o tom, čo sa týka minulého storočia.

C

as beží neúprosne a ani si nestačíme
uvedomiť, ako sa rýchlo všetko mení
a dnešná doba má charakter ešte
rýchlejších zmien, ktoré nestačíme
my starší ani pochopiť. Myslím tým na

„elektronickú dobu“, ktorá doslova prináša
každý deň niečo nové. Preto spomeniem
udalosti a veci z minulého storočia, ktoré
starším pripomenú, ako bolo a mladším
ukážu, že aj tak sa žilo.
Bola Československá republika, Československá socialistická republika, a tak napríklad
i peniaze boli iné, pozri 100-korunovú bankovku, vydanú v roku 1961.

Cigaretový sortiment: Partyzánky v Čechách,
na Slovensku Bystrice – cena 1,60 Kčs.
Koncom 50. rokov sa začali objavovať aj
dvojkotúčové prenosné páskové magnetofóny
a tiež premietačky na 16 (8) mm filmy. Samozrejme, takýchto vecí bolo podstatne viac,
a v každej rodine sa i dnes nájdu podobné veci,
ktoré pripomínajú časy pred 50 – 60 rokmi.
Pozrite sa, čo ešte máte doma a môžete
spomínať!
Malé motocykle zn. Jawa vyrábali už v 50.
rokoch v Čechách, od začiatku 60. rokov
bola výroba presťahovaná do Považskej
Bystrice, stroj bol premenovaný na JAWA

Pionier, neskoršie sa vyrábal i ako dvojsedadlový. Obsah motora bol 50 cm3 a na riadenie nebol potrebný vodičský preukaz, ale
len oprávnenie.

Bony - odberné poukážky na nákup tovaru v Tuzexe. Ľudia, ktorí pracovali v zahraničí, si
mohli kúpiť exportný tovar v Tuzexe. Poukážky boli predmetom „kšeftovania“ pred podnikom zahraničného obchodu - Tuzexom.

Vojaci základnej vojenskej služby (ZVS), ktorú absolvovali obyčajne v dĺžke
24 mesiacov, mali ako doklad vojenskú knižku. Zaujímavejší doklad bola
tzv. „modrá“ knižka, ktorá zabezpečovala majiteľovi, že nemusí ísť na ZVS.
Veľa mladých chlapcov „bojovalo“ o takýto doklad.

Onedlho sa začína školský rok, nastáva čas
na zabezpečenie školských potrieb. Vybavenie študenta priemyselnej školy strojníckej
na predmet technické kreslenie (50. roky):

rysovacia doska, príložník, trojuholník, uhlomer, polomerová šablónka, krividlo, ceruzka,
vyťahovadlo, fľaška čierneho tušu, strojnícke
tabuľky, logaritmické pravítko, kružidlo. Toto
všetko sa muselo nosiť na hodinu kreslenia. 

Isto pamätáte na moderný detský kočík
s bočnými priehľadmi či gumený cumlík. Alebo detské hračky ako naťahovací
plechový kohútik a veľmi zháňané
plastové céčka.

Svetozár PROKEŠ
Foto: archív SP
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Zápisník z Macedónskej cesty

P

íše sa pondelok 10. augusta 2015, čas 18.00 hod.
a v školskej športovej hale
v Stupave sú pripravené
reprezentačné družstvá dievčat do
17 rokov zo Slovenska a z Českej
republiky, aby si zmerali sily
v prípravnom zápase.
Plná stupavská hala, kde sa tlačí 300
fanúšikov, chce vidieť svoje hráčky
v akcii a odprevadiť ich na majstrovstvá Európy do Macedónska. Stupavské publikum nesklamalo a cestu do haly si našlo veľa ľudí, aj keď
informácie o zápase sa zverejnili iba
tri dni pred začiatkom. Natrieskaná
hala dopomohla k víťazstvu, Češky
sme zdolali 32:31. V Stupave máme
hádzanú radi a potvrdili sme to aj
na reprezentačnej úrovni.
Poďme však na našu cestu do
Macedónska. Klub HC TATRAN
STUPAVA reprezentovali hráčky
Lucia Kovácsová a Vanessa Raffasederová. V realizačnom tíme
pôsobil Svetozár Prokeš ml. ako
fyzioterapeut a ja ako vedúci tejto
skupiny. Po kvalifikácii v Kosove, kde sme sa kvalifikovali „na
Európu“ do Macedónska, sme si
predtým odskočili ešte na prípravné
zápasy s Rumunkami do Rumunska. Cestovné skúsenosti sme mali
teda bohaté. Do Macedónskeho
Skopje sme išli tentoraz autobusom.

Po predchádzajúcich destináciách
Kosove a Rumunsku, kde sme
využili leteckú dopravu, sme zvolili autobus. Cesta do Skopje trvala
14 hodín a naspäť 20 hodín. Do
dejiska šampionátu sme dorazili
vo štvrtok 13. 8. 2015 ráno po nočnej
jazde autobusom. Celý hotel bol
k dispozícii družstvám štartujúcim
na šampionáte. Hotel, kde trošku
zastal čas. To nič, povedali sme si, že
sme na šampionáte, a toto nás nerozladí. Dievčatám to neprekážalo, boli
spokojné, že tam majú wi-fi a to im
stačilo. Keďže išlo o majstrovstvá
Európy, organizácia si dala záležať
a každému družstvu bol pridelený
autobus a jeden človek, ktorý sa
o nás staral. Naša prvá cesta viedla
do haly, kde sme trénovali a hrali
zápasy. Cesta trvala vždy 15 minút.
Po ceste sme videli špinavé ulice, chudobu a odvrátenú stránku
macedónskeho Skopje. Medzi autami premávali kone s vlečkou
a kočišom, miestna doprava, ktorej
vozový park tvorili autobusy Double Decker presne ako v Londýne,
a okolo postávali žobráci, ktorí
prosili o peniaze. Keď sme prišli do
haly, nestačil som sa čudovať, aký
krásny stánok postavili. Hala pre
8 000 ľudí pomenovaná po Borisovi
Trajkovskom bola moderná, jedným slovom krása. Myslel som si,

že to je najkrajšia hala v Skopje. Keď
som videl o pár dní druhú hraciu
halu, kde sa hrala ďalšia skupina, tá
bola ešte modernejšia. Síce iba pre
6 000 ľudí, ale spĺňala prísne európske parametre. Sám seba som sa
pýtal, ako je možné, že v krajine, kde
je priemerná mzda 180 eur, dokážu
postaviť takéto dve moderné haly.
Keď si pomyslím, že v hlavnom
meste máme na takéto podujatie iba
Pasienky a dlho, dlho nič...
Prvý deň sme hrali proti hádzanárskej veľmoci, Nórsku, a prehrali sme 27:35. Na začiatku bolo
vidieť na dievčatách príliš veľký
rešpekt zo súpera. Škoda, že zápas
s Nórkami sme nemali ako tretí
v skupine. V poradí druhé do cesty
sa nám postavili Dánky, ktorým
sme podľahli vysoko 14:31. Sedím
na lavičke a zápas beží. Sledujem
reprezentantky Dánska a pýtam
sa sám seba, či si nepomýlili
šampionát a neprišli so ženami.
Dánky, neskoršie majsterky Európy,
boli silovo dobre pripravené a veľmi
rýchle. Všetky činnosti zvládali
vo veľkej rýchlosti a ich nahrávky
medzi sebou pripomínali našu
streľbu na bránku. No nečudujme
sa, keď takmer každá škola
v Dánsku má k dispozícii halu,
posilňovňu a vytvorené podmienky
na trénovanie v rámci vyučovacia.

Tretími našimi súperkami boli
Maďarky. Za maďarskú reprezentáciu hrali aj dievčatá, ktoré vyrastali na Slovensku, a to Rita Lakatoš
z Dunajskej Stredy či Ema Hudáková z Bratislavy. Tieto dve baby
hrali za Maďarsko, lebo navštevujú
hádzanársku akadémiu v Györi, kde
dostali lepšie podmienky. Maďarky,
ktoré skončili tretie na šampionáte,
vyhrali nad nami iba 31:26.
Takže skupinu smrti sme prežili
a čakala nás naša hmotnostná skupina, v ktorej sa bojovalo o umiest-

nenie o 9. až 12. miesto. Prvý zápas
sme odohrali s Portugalskom a vyhrali sme 27:24. Druhý zápas sme
prehrali s rýchlymi Holanďankami
28:33. V Skupine sme skončili tretí
a dostali sme sa do skupiny o 13. až
16. miesto. S domácimi Macedónkami sme s prehľadom vyhrali
26:17 a Portugalsko nám oplatilo
prehru a vyhralo nad nami 27:24.
Umiestnili sme sa na konečnom
14. meste. Pre naše dievčatá z klubu
HC TATRAN STUPAVA to bola zaujímavá skúsenosť. Okrem hádzanárskych zápasov sme mali možnosť
prehliadnuť si Skopje, mesto, ktoré
tvoria sochy a novopostavené budovy. Ja osobne som sa presvedčil,
že hráčky z Dánska, Nórska a podobne sú taktiež závislé od svojich
telefónov ako tie naše. Jediný rozdiel
je, že vo vyspelých krajinách pracujú
s hráčkami systematicky odmalička,
a robia to v školách. Majú vytvorené
podmienky na šport, trénerov,
športoviská a systém.
O to isté sa snažíme aj v Stupave.
Tento šampionát bol obohacujúci
nielen pre naše hráčky, ale aj pre
členov realizačného tímu. Veríme,
že do ďalších výberov sa dostanú aj
ďalší hráči z nášho klubu.
Rudolf DRAŠKOVIČ ml.
Foto: autor

Záhorácky pohár
získali Piešťany

Na dvere klope september, a to je obdobie, keď
hádzanárom začínajú ligové súboje. Tento rok bude farby
Stupavy hájiť až 12 tímov od mladších žiakov až po kategórie mužov a žien. K tomu navyše ešte minihádzanári,
veteráni a veteránky, ktorí hrajú nepravidelné súťaže.

Z

áver leta už tradične tímy
venujú príprave na prichádzajúcu sezónu a prakticky každý
tím sa snaží absolvovať kvalitne obsadený prípravný turnaj.
Stupavskí muži takýto turnaj zorganizovali sami. V sobotu 22. 8.
sa v športovej hale ZŠ v Stupave po druhýkrát uskutočnil
medzinárodný
prípravný
turnaj „Záhorácky pohár“ za účasti
domáceho HC Tatran Stupava,
bratislavského ŠKP Juniori, MHK
Piešťany a dvoch moravských celkov: TJ Lesana Zubří a TJ Sokol
Brno Juliánov. Družstvá sa stretli
na palubovke turnajovým spôsobom
každý s každým. V školskej hale sa
celý deň odohrávali napínavé zápasy, ktoré sa častokrát rozhodovali
až v samom závere. Priebeh turnaja
bol teda vzácne vyrovnaný a jeho

posledný zápas dokázal nakoniec
výrazne zamiešať celkovým poradím.
Najlepšie si v priebehu turnaja
počínali muži z MHK Pieštany.
Troma víťazstvami, jednou remízou a celkovým počtom 7 bodov
si zabezpečili zaslúžené víťazstvo.
V poslednom zápase sa zásluhou prehry s TJ Lesana Zubří
o víťazstvo na turnaji pripravilo
družstvo juniorov z ŠKP Bratislava, ktoré pred zápasom mnohí
favorizovali na celkové prvenstvo.
Skončilo nakoniec so ziskom 5 bodov na celkovom 2. mieste. Tretie
miesto obsadilo družstvo TJ Lesana
Zubří, ktoré po dvoch úvodných
prehrách zlepšilo popoludní svoj
herný prejav, zaznamenalo progres a dve víťazstvá v rade. Vďaka
lepšiemu vzájomnému zápasu ob-

sadilo družstvo TJ Sokol Brno Juliánov 4. miesto pred domácim
Tatranom Stupava, ktorý ešte tesne
pred koncom pomýšľal aj na bronzový pohár.
Najlepším strelcom turnaja sa
s 21 vsietenými gólmi stal Vladimír Salvata z MHK Pieštany.
Za najlepšieho hráča turnaja bol
trénermi vyhodnotený vekom ešte
stále junior Tomáš Popelka z ŠKP
Bratislava. Najlepším brankárom sa
stal Matěj Mizera z TJ Lesana Zubří.
Turnaj bol vhodným rozbehom
do novej sezóny. Výsledky takýchto
turnajov nie sú až také dôležité.
Podstatnejšie je, aby sa po letnej
pauze tímy znova zohrali, dostali sa
do hernej pohody a vstúpili do ligy
v hernej pohode. V tom turnaj
jednoznačne všetkým zúčastneným
pomohol.

VÝSLEDKY TURNAJA
HC Tatran Stupava
TJ Sokol Juliánov
TJ Lesana Zubří
ŠKP Bratislava Jun.
TJ Lesana Zubří
HC Tatran Stupava
MHK Piešťany
TJ Sokol Juliánov
MHK Piešťany
ŠKP Bratislava Jun.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ŠKP Bratislava Jun.
MHK Piešťany
HC Tatran Stupava
TJ Sokol Juliánov
MHK Piešťany
TJ Sokol Juliánov
ŠKP Bratislava Jun.
TJ Lesana Zubří
HC Tatran Stupava
TJ Lesana Zubří

Muži HC Tatran Stupava začínajú
1. slovenskú ligu úvodným kolom na palubovke staronového
účastníka 1. ligy v Dunajskej
Strede 19. - 20. 9. Pred domácim
hľadiskom sa družstvo predstaví
26. - 27. 9., a to proti MHáK Martin, minuloročnému extraligistovi.
Pôjde určite o veľmi kvalitný zápas
a veríme, že stupavskí fanúšikovia
si opäť nájdu cestu do haly nielen na tento, ale na všetky zápasy

13:16
9:13
16:21
18:12
19:29
10:12
16:16
18:19
19:12
12:17

(6:8)
(5:5)
(10:5)
(10:7)
(10:16)
(3:4)
(6:10)
(8:8)
(8:7)
(7:10)

žiackych, dorasteneckých aj seniorských družstiev.

Konečné poradie:
ŠKP Bratislava Juniori
MHK Piešťany
TJ Lesana Zubří
TJ Sokol Juliánov
HC Tatran Stupava
Miroslav FUKÁČ
Foto: Lesanka JÁNOŠÍKOVÁ
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Beh na Pajštún

V sobotu 8. augusta 2015 sa konal
v poradí už 4. ročník tohto lesného
behu, ktorý sa beháva od februára
2012 dvakrát ročne, v už spomínanom februári a o pol roka neskôr
v auguste. V čase, keď som ja začal
behávať, nebolo toľko bežeckých
podujatí. Dnes sú už veľmi rozšírené
a populárne. Prioritou bežeckého
podujatia Beh na Pajštún nie sú
komerčné hľadiská, našim cieľom
je vytvoriť priateľské podujatie pre
priaznivcov lesného behu.
Z
môjho
pohľadu
preteky,
na ktorých sa má len zarobiť, nie sú
dobrou bežeckou súťažou. Pôvodne
boli bežecké preteky úplne o niečom
inom. Napríklad preteky Beh Lamač

– Stupava, ktoré organizoval Juraj
Ryšánek alebo Beh krasnianskou
kúriou pod vedením Petra Doláka,
či beh Baba – Kamzík a mnohé iné
mali dušu a srdce. Boli o kamarátstve, o tom, ako žiť v prírode, aj
o tom, ako sa starať o les a neničiť
ho. Príjemný chládok, vôňu alebo
najlepší úkryt pred silným vetrom
nám pri behu poskytujú len naše
Karpaty. Toto a veľa iných vecí som
sa naučil od týchto ľudí v spojitosti
s behom. Z ich modelu organizácie
behov vychádzame aj pri Behu
na Pajštún. Bežci absolvujú 11 km
dlhý okruh z penziónu Intenzíva
po žltej značke do Borinky, kde vybehnú až na hrad Pajštún a odtiaľ

dolu naspäť do Stupavy, kde si v cieli zaslúžene môžu pochutiť na skvelom guláši. V prvých ročníkoch bola
účasť pochopiteľne skromná. No
ďalší vývoj preukázal, že preteky sa
organizovať darí, na štartovom poli
sa stretlo už aj vyše 200 účastníkov.
Tak ako sa zvýšil počet súťažiacich,
rozšírili sa aj kategórie a v roku 2014
sme zaviedli aj kategóriu beh so
psom, ktorou sa nemôže pochváliť
každý organizátor.
Viac ako o počet návštevníkov nám
však ide o to, aby naše podujatie
Beh na Pajštún ľudia s potešením
opakovane navštevovali. To, čo
mi povedal jeden zo súťažiacich
na posledných pretekoch, bolo pre

Dve prípravky
v novej sezóne
Letná príprava tímu prípravky chlapcov vo veku
7 – 10 rokov súvisle nadväzovala na predošlú
sezónu 2014/2015, odkedy sa počet našich
hráčov zdvojnásobil z pôvodných 15 na 30.
Tým pádom sme do novej sezóny 2015/2016
prihlásili dve prípravky U11 „A“ a U10 „B“,
ktoré budú hrať bratislavskú súťaž.
Hoci leto je čas prázdnin a dovoleniek, dochádzka našich hráčov nás pozitívne prekvapila.
V auguste sme organizovali dva denné kempy
v areáli FK Stupava. Na vyše 20 malých futbalistov v oboch turnusoch čakal pestrý program:
futbalové tréningy, športová príprava, loptové
hry, súťaže, kúpanie, futbalový kvíz, videotréning a výlet na salaš. Na prvom kempe mal stupavskú premiéru footgolf - najrýchlejšie rastúci

šport sveta, ktorý je spojením futbalu a golfu.
Túto novinku sme pripravili v spolupráci
s footgolfovým klubom Bratislava. Na druhom
kempe bolo pripravené prekvapenie v podobe
slovenskej premiéry „chytrej lopty“ adidas.
Organizátormi kempu boli tréneri s licenciami UEFA: Michal Pokorný, Dominik Katona, Martin Havran a Samuel Janovický, ktorí
okrem spomínaných dvoch prípraviek naďalej
vedú futbalovú školičku OZ Pajštunáčik pre
deti vo veku 4 – 7 rokov. Tá je spolu s ďalšími
aktivitami v škôlke a ZŠ liahňou nových futbalových talentov pre FK Stupava. 





Michal POKORNÝ
tréner a vedúci prípraviek

nás najväčšou pochvalou, povedal:
„Beh na Pajštún, ten nemožno
obísť, ten si musím dať.“ Preto dúfam, že si na ďalšom ročníku prídete vyskúšať trasu, ochutnať naše
občerstvenie a hlavne, že si prídete
pre vlastné zdravie a dobrý pocit
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zabehať. Človek, ktorý si svoje telo
utužuje športom, a pritom si užíva pohyb v krásnej prírode, je šťastnejší. S pozdravom športu zdar! 
Alojz ŠABLICA
Foto: www.behame.sk

KARATE
Karate klub ZOKU prijíma od septembra
2015 nových členov!!! Karate nie je iba
šport, ale bojové umenie vhodné pre
všetky vekové kategórie. Do nášho klubu
prijímame deti už od 5 rokov.
Tréningy budú prebiehať v telocvični ZŠ
Lozorno v dňoch: UT - ŠT - PIA
vždy od 17.30 do 19.00 hod.
Deťom sa budú venovať kvalifikovaní
tréneri a dlhoroční reprezentanti SR
a držitelia 3. danov v karate – manželia
Kotekoví z Jablonového.
Nábor nových členov bude prebiehať
v dňoch 17. – 18. septembra 2015
v telocvični ZŠ Lozorno v čase
od 17.30 do 19.00 hod.
Ak máte záujem stať sa členmi našej
karate rodiny – KK ZOKU, príďte sa
v uvedených dňoch ukázať na tréning.
Z kapacitných dôvodov je počet
nových členov limitovaný!

www.karatezoku.eu
Karate klub ZOKU

Kop ako Messi, Ronaldo a Bale!

Špecializované tréningy kopacej techniky
s použitím „chytrej lopty“ adidas je pilotným
projektom tímu mladých trénerov FK Stupava, ktorého cieľom je zavádzanie inovatívnych
digitálnych technológií do tréningového procesu. Ako nám koordinátor projektu Dominik
Katona povedal: „Technológie v športe sa
dostali na úroveň, keď v spojení s telefónom
alebo tabletom vieme vyhodnotiť informácie
o hráčoch, ktoré sme doteraz nemali. To,
na čo tréneri museli mať v minulosti ,oko‘,
dnes exaktne zmerajú technologické zariadenia – v tomto prípade špeciálna futbalová
lopta plná senzorov. Po každom kope budeme
vedieť, ako ho hráč zahral a tým získame
presný obraz o jeho technike a štýle. Potom
budeme s hráčom pracovať na odstraňovaní

chýb a zdokonaľovaní techniky rôznych kopov ako penált, centrov, priamych kopov,
a tiež vyhodnocovať silu strely a rotáciu lopty. Hráči sa navyše budú môcť porovnávať
navzájom, čo je nielen prvkom súťaživosti,
ale aj zábavy. Veríme, že zapojením digitálnych technológií do tréningového procesu sa
nám podarí v Stupave nastaviť trend, ktorý
bude vzorom aj pre trénerské tímy v ďalších
mestách a obciach na Slovensku.“ Prvé dve
lopty (Adidas miCoach Smart Ball) minulý
týždeň dorazili do Stupavy z Viedne. Na tréningy kopacej techniky sa záujemcovia môžu
registrovať na stránke www.digifutbal.com.
Branislav ZLOCHA
marketingové oddelenie digifutbal.com
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Charitatívna

BURZA
STUPAVČAN STUPAVČANOVI

v sobotu

Kedy:

5. septembra 2015

Miesto: Kultúrny dom – výstavná sieň, vchod z trhoviska
od

Čas:

Mesto Stupava
Referát sociálnych vecí
Tel.: 02/60 200 914
www.stupava.sk
www.facebook.com/stupava.sk

S
N

8.00 do 13.00 hod.

Darované veci môžete priniesť od 2. septembra 2015
v poobedňajších hodinách od 16.00 do 18.00 hod.
do Kultúrneho domu. CHARITATÍVNU BURZU organizuje
komisia zdravotníctva a sociálnych vecí.
Charitatívne zbierky a podujatia sa organizujú pod
záštitou Mestského úradu v Stupave a pod dohľadom
pani Soni Tomekovej z Referátu sociálnych vecí,
zdravotníctva a školstva. Ďakujeme všetkým
Stupavčanom, ktorí majú srdce
na pravom mieste.
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program
VOJENSKÉ MÚZEUM
NA KOLESÁCH
– ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE
STREĽBA A UKÁŽKA
HISTORICKÝCH ZBRANÍ
HOD GRANÁTOM
NA MAKETU ZÁKOPU

Atrakcie
pre deti
DETSKÝ KÚTIK
– SÚŤAŽE S ANIMÁTORMI
POĽNÁ NEMOCNICA
– UKÁŽKY A CVIČENIA
STREĽBA Z LUKU

VÝSTREL Z MÍNOMETU

MAĽOVANIE NA TVÁR

STREĽBA ZO VZDUCHOVIEK

SKÁKACÍ HRAD

hod.

14
Pietna sp
na SNP omienka
Mesto

Stup
na celom ava pozýva verejn
os
es
– 71. výro tskú pietnu spomie ť
čie SNP.
Slávnostn nku
vencov k
ép
Po
Kultúrnym mníku vďaky pred oloženie
domom s
a uskutoč
ní

28. 8. 2015

o 14.00 ho

d.

