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SAMOSPRÁVA

ROZHOVOR

ŠPORT

Opravy
cestných
výtlkov

Priťahuje ma
zachytenie
okamihu vyznáva
sa amatérsky
fotograf Milan
Kekeňák
8

HC Tatran
Stupava
vybojoval
bronz!

4
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Predajňa LIDL
a okružná
križovatka
boli stiahnuté
z programu

Kruhová križovatka
Hlavná – Školská – Zdravotnícka

Spoločnosť Lidl má dlhodobý
zámer vybudovať v našom
meste svoju predajňu
a v súčasnosti disponuje
právoplatným územným
rozhodnutím pre svoju predajňu
ako aj pre dopravné napojenie
z Hlavnej ulice. Na zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa
14. mája 2015 bola v rámci
skvalitnenia dopravnej situácie
v meste Stupava predložená
spoločnosťou Lidl Slovenská
republika, v. o. s., zmluva
o spolupráci s mestom Stupava
o zabezpečení projektovej
dokumentácie pre výstavbu
kruhovej križovatky Hlavná
– Školská – Zdravotnícka,
ktorá má zlepšiť dopravnú
priepustnosť na uvedených
komunikáciách. Spoločnosť
Lidl ponúkla mestu Stupava
zabezpečenie a vypracovanie
projektovej dokumentácie pre
územné a stavebné povolenie
okružnej križovatky, zároveň
prisľúbila významnú participá
ciu na nákladoch spojených
s vybudovaním tejto križovatky.
Poslanci väčšinou prítom
ných hlasov návrh nepodporili
a stiahli uvedený bod z progra
mu rokovania zastupiteľstva.
(mg)
Illustračné foto: archív redakcie
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Situácia v spoločnosti
TSS Stupava

T

echnické
služby
Stupava
(TSS) je spoločnosť s ručením
obmedzeným, ktorá je v 100 %
vlastníctve mesta Stupava.
Na základe zmluvy vykonávajú TSS
pre mesto Stupava verejnoprospešné
služby, akými sú napríklad vývoz ko
munálneho odpadu, zimná údržba
ciest a chodníkov, správa verejného
osvetlenia, údržba zelene a po
dobne. Všetky spomínané činnosti
povinne zabezpečuje mesto pre svo
jich obyvateľov. Spoločnosť TSS už
niekoľko rokov vykazuje stratové
hospodárenie, jej výkon je terčom
kritiky obyvateľov mesta a najnovšie
aj samotných jej zamestnancov.
Príčiny tohto stavu a súčasnú situáciu
si dovolím čitateľom priblížiť pros
tredníctvom tohto príspevku.
Rozpočet mesta Stupava v roku 2014
bol tvorený sumou 5 037 690 eur,
z tejto sumy bola vyčlenená čiastka
pre školstvo 2 513 812 eur, zvyšná

čiastka v sume 2 523 878 eur bola
určená na správu mesta.
Z tejto su
my bola vyplatená
čiastka 589 219,56 eura za verejnoprospešné služby, ktoré vykonávajú
TSS pre mesto Stupava. Spoločnosť
Technické služby Stupava už nie
koľko rokov vykazuje straty, v roku
2014 to bolo 121 956 eur, čo
jednoznačne dokumentuje zlú eko
nomickú situáciu v spoločnosti.

Skládka
Mesto Stupava v minulosti prevádz
kovalo skládku komunálneho od
padu, táto podnikateľská činnosť
tvorila jeho najväčšiu príjmovú časť.
Skládka mala pochopiteľne svoje
kapacitné limity a časom došlo
k jej úplnému uzatvoreniu, ktoré
nastalo v roku 2009. Od tohto roku
je mesto zákonom povinné skládku
v rámci stanovených odborných

postupov a pod dohľadom kom
petentných inštitúcií rekultivovať.
Od roku 2009 bola skládka pre
vývoz komunálneho odpadu uzat
vorená, ale v rámci prípravy na re
kultiváciu sa sem navážala zemina
a inertný materiál, ktorý zakrýval
teleso skládky. Toto zavážanie bolo
ukončené s okamžitou platnosťou
v októbri 2014 z dôvodu deštrukcie

časti ochranného valu telesa sklád
ky. Povolenia na rekultiváciu sú
naďalej platné, rekultivácia má
byť ukončená do 1. marca 2016.
S určitosťou vieme povedať, že spl
nenie tohto termínu je z nižšie uve
dených dôvodov nereálne, a preto
sme požiadali Inšpekciu životného
prostredia o zmenu termínu.
(pokračovanie na str. 3)

Zámenu pozemkov v parku
poslanci nakoniec neschválili

O

vlastníckej zámene po
zem
kov v Malom parku a Kaš
tieľskom parku medzi mes
tom Stupava a Bratislavským
samosprávnym krajom sme písali
v marcovom vydaní Stupavských
novín. Cieľom zámeny bolo vlast
nícke vysporiadanie pozemkov
a zosúladenie správy a údržby
parku. Plocha Malého parku bola
plánovaná ako centrálna mest
ská zóna, jej výlučné vlastníctvo
mestom Stupava je podmienkou
čerpania dotácií, potrebných na jej
vybudovanie. Bratislavský samos
právny kraj uznesením č. 14/2015
z 20. februára 2015 ako prípad

osobitného zreteľa schválil zámenu
pozemkov v Malom a Kaštieľskom
parku medzi mestom Stupava
a Bratislavským samosprávnym

krajom. Mesto Stupava malo touto
zámenou získať 7 081 m2, Brati
slavský samosprávny kraj by získal
celko
vo menšiu plochu o výmere

Zámena pozemkov v stupavskom parku

4 987 m2. Nakoľko išlo o záujem
osobitného zreteľa, bol potrebný
3/5 súhlas poslancov. Poslanci MsZ
v Stupave po 40-minútovej rozprave
návrh zámeny pozemkov neschváli
li. Za zámenu pozemkov hlasovalo
7 poslancov, zdržali sa 8, nehlasoval
1, proti nebol nikto. Neschválením
zámeny týchto pozemkov poslanci
mesta Stupava znegovali schválené
uznesenie zo strany BSK o zámene
pozemkov. Zámena a scelenie pozem
kov v Malom parku sa týmto nes
chválením odkladá na neurčito.
(mg)
Foto: BSK

samospráva
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CHRÁŇTE NAŠE
DRAVCE
– VÝZVA NA
SPOLUPRÁCU
V prebiehajúcom jarnom období
sa môžete vo svojom okolí
stretnúť s mláďatami vtákov
mimo hniezda, ktoré sú zdan
livo opustené. Pre ich úspešné
prežitie je nevyhnutné dodržať
niekoľko zásad. Nikdy mláďa
neodnášajte domov. Ak nie je
zranené alebo priamo ohro
zené, ponechajte ho na mieste,
prípadne vyložte na konár
alebo vyvýšené miesto, aby sa
nestalo korisťou mačiek alebo
psov. Jeho rodičia sú spravid
la nablízku a môžu ho kŕmiť aj
mimo hniezda. Ak viete, kde
je jeho hniezdo, pokúste sa,
ale bezpečne, vrátiť ho späť.
Pomôžete tak k záchrane
a prežitiu chránených, v niek
torých prípadoch aj ohrozených
druhov vtákov. Ďakujeme.
Správny postup v prípade nálezu,
užitočné informácie aj kontakty
nájdete na www.dravce.sk.


Text a foto: www.dravce.sk

ZBERNÝ DVOR
STUPAVA
Zberný dvor slúži obyvateľom
s trvalým pobytom v meste Stu
pava, tu môžu bezplatne odovzdá
vať nasledovné druhy odpadov:
SKLO – PAPIER – TETRAPAKY
PLASTY – BATÉRIE A AKUMULÁTORY
– PNEUMATIKY – ELEKTROODPAD
– ODPAD ZO ZELENE
Drobný stavebný odpad – čistá
stavebná suť, tehly, obkladačky,
omietka, murivo, záchodová
misa, umývadlo, zárubňa, dvere
– odpad nesmie obsahovať
drevo a plasty. Tento druh
odpadu predstavuje odpad
z prerábania, opravy bytu, domu,
maximálne 1 prívesný vozík
do mesiaca na jednu adresu,
nie na osobu. Nadrozmerný,
veľkoobjemový komunálny
odpad - nábytok, koberce, par
kety, max. 500 kg za 1 mesiac
na jednu adresu, nie na 1 osobu
- nábytok musí byť rozobraný,
uložený na čo najmenší objem.
OTVARACIE HODINY:
Pondelok – Piatok:
7.00 – 11.30, 12.30 – 15.30
Sobota:
8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30
Pri privezení odpadu je potreb
né prihlásiť sa pracovníkovi
na zbernom dvore a preukázať
občianskym preukazom. Odpady
sa musia odovzdať za prítomnos
ti pracovníka zberného dvora.
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Zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Stupave

2

R

iadne 4. zasadnutie Mest
ského zastupiteľstva v Stu
pave sa konalo 14. mája
2015 vo veľkej sále v bu
dove MKIC. Zastupiteľstvo bolo
uznášaniaschopné, zúčastnilo sa
na ňom všetkých 16 poslancov, dvaja
ohlásili neskorší príchod. Zasadnu
tie sa začalo o 9. hodine, ukončené
bolo o 16. hodine. K najdôležitejším
bodom programu patrili voľba
hlavného kontrolóra, záverečný účet
mesta za rok 2014 so stanoviskom
hlavného kontrolóra, návrh na zá
menu nehnuteľnosti pozemku
v Malom parku vo vlastníctve Bra
tislavského samosprávneho kraja
s pozemkom vo vlastníctve mesta
Stupava, návrh zámeru rozšírenia
kapacity Základnej školy kpt. Jána
Nálepku, zmluva o spolupráci pri
výstavbe a rozvoji mesta Stupava
so spoločnosťou Lidl Slovenská re
publika, v. o. s., a správa o kontrol
nej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2014. K týmto bodom
programu viedli poslanci pomerne
dlhé diskusie, nejednotnosť názorov
sa prejavila aj pri voľbe hlavného
kontrolóra. Zdĺhavá voľba nakoniec
skončila žrebovaním.

Z uznesení
mestského
zastupiteľstva
vyberáme:
 sZ v Stupave uložilo prednostke
M
mestského úradu vypracovanie
zásad upravujúcich preberanie
technickej infraštruktúry a majet
ku na súkromných uliciach a ma
jetku mesta.

 sZ v Stupave zobralo na ve
M
domie priebeh volieb hlavného
kontrolóra a konštatovalo, že
za hlavného kontrolóra mesta Stu
pava dňom 15. 5. 2015 bola zvo
lená Ing. Katarína Tomkovičová.
Určilo plat hlavnej kontrolórke vo
výške 1 682,- eur v súlade s usta
novením §18c odsek 1 zákona
369/1990 Zbierky o obecnom zri
adení. Ďalej odsúhlasilo vykoná
vanie funkcie hlavnej kontrolórke
na 25 % úväzok.
MsZ v Stupave zobralo na vedo
mie stanovisko hlavného kon
trolóra k návrhu záverečného účtu
mesta Stupava za rok 2014.
MsZ v Stupave schválilo zámer

rozšírenia kapacity ZŠ kpt. Jána
Nálepku formou modulovej
prís
tavby v počte 8 – 10 tried,
s finančnou dotáciou MŠ, vedy
a výskumu SR vo výške 250 – 300
tisíc eur a s realizáciou základovej
dosky, napojením inžinierskych
sietí, verejného obstarávania

na spracovateľa projektovej do
kumentácie a verejného obstará
vania na náklady mesta Stupava.
MsZ uložilo prednostke úradu
zabezpečiť všetky potrebné kroky
k podaniu žiadosti a prípravu
podkladov na realizáciu projektu.
MsZ
v
Stupave
schválilo
predložený text kroniky za rok
2013 vypracovaný mestskou
kronikárkou Mgr. Gabrielou
Prokešovou.
MsZ v Stupave po preroko
vaní materiálu zriadilo v zmysle
§ 15 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, dočasnú
komisiu pre zabezpečenie a ko
ordináciu všetkých činností sú
visiacich s prípravou, obstara
ním, spracovaním a schvá
lením
doplnkov územného plánu a no
vého územného plánu mesta
Stu
pava. Komisia ukončí svoju
činnosť prijatím nového územ
ného plánu mesta Stupava.

Za predsedu tejto komisie zvolilo
Ing. Rudolfa Kalivodu, za členov
komisie Františka Lachkoviča,
JUDr. Štefana Haulíka, Antona
Hricu, Ing. Michala Polakoviča
a Ing. Denisu Klačmanovú.
MsZ v Stupave zobralo na vedo
mie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta za rok
2014.
MsZ v Stupave zobralo na ve

domie informáciu o zámere
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
na dobudovanie chráničiek –
multirúr na optickú sieť a vedenie
nových vzdušných vedení podľa
predloženého návrhu.
Zápisnica, hlasovanie jednotlivých
poslancov, zvukový a obrazový
záznam zo 4. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Stupave sú verejnos
ti prístupné na internetovej stránke
mesta Stupava www.stupava.sk.
Milan GREGUŠ
Foto: autor

Aktivity Komisie školstva, športu
a kultúry KOMISIA ŠKOLSTVA,

C

lenovia Komisie školstva,
športu a kultúry pri MsZ v Stu
pave zorganizovali 12. mája
stretnutie s predstaviteľmi
športových klubov, krúžkov, občian
skych združení a iných športových
nadšencov. Komisia sa oboznámila
s činnosťou, cieľmi a víziami daných
subjektov. Na stretnutí sa zúčastnili
predstavitelia futbalového klubu FK
Stupava a ŠK Pajštuňáčik, karate
klubu ŠK Dojo, hádzanárskeho klu
bu HC Tatran Stupava, stolnotenis
ového klubu PST Stupava, skupina
historického šermu Ursus, Turis
tický klub, bežci z ŠK Fénix, OZ Stu
pavjan a OZ Happy.
Na ďalšom stretnutí – 28. mája
ko
misia privítala predstaviteľov
školských zariadení. Na stret
nutí sa zúčastnili pani riaditeľka

ŠPORTU A KULTÚRY
srdečne pozýva

všetkých predstaviteľov kultúrnych a spoločenských
zariadení, občianskych združení prípadne aktivistov,
ktorí v našom meste vyvíjajú činnosť.
Stretnutie s členmi Komisie školstva,
športu a kultúry pri MsÚ v Stupave sa uskutoční

18. júna o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského kultúrneho a informač
ného centra na Agátovej 16(zadný vchod z Kúpeľnej ulice).
Cieľom stretnutia je oboznámenie sa s činnosťou, víziami
a cieľmi všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Mgr. Svetozár PROKEŠ, predseda komisie

ZŠ kpt. J. Nálepku, OZ pri MŠ Mar
cheggská a OZ Pohodka.
Dňa 28. mája (po uzávierke tohto
čísla) prebehlo stretnutie s predsta
viteľmi kultúrnych a spoločenských
zariadení, občianskych združení
a aktivistov, ktorí v našom meste vy
víjajú činnosť v oblasti kultúry.
V mene komisie chceme všetkým
zúčastneným poďakovať za ich ak
tívnu účasť. Veríme, že
podobné stretnutia pomôžu skva
litniť a rozvíjať činnosť uvedených
subjektov v našom meste.
Radi by sme pre všetkých zástupcov
z oblasti školstva, športu a kultúry,
ktorí sa na stretnutiach nemohli
zúčastniť, zorganizovali ešte jedno
stretnutie, a to vo štvrtok 18. júna
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti
MKIC Stupava.
Mgr. Svetozár PROKEŠ,
predseda Komisie školstva,
športu a kultúry

téma mesiaca
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Počas prevádzky skládky bolo
povinnosťou kumulovať finančné
prostriedky na rekultivačnom fonde,
z ktorých sa mala hradiť rekultivá
cia. Mesto Stupava má na tento účel
vyčlenených 1 milión eur a ďalších
100-tisíc eur na monitorovanie
zrekultivovanej skládky počas obdo
bia 20 rokov. Náklady na rekultiváciu
skládky sú odhadované na 3,5 milió
na eur, táto suma prevyšuje finančné
možnosti nášho mesta. Ďalšou
nepríjemnou skutočnosťou je, že
v minulom roku došlo k čiastkovej
deštrukcii ochranného valu, na jeho
sanáciu budú potrebné ďalšie finan
cie. Ďalším negatívnym javom je
skutočnosť, že pozemky pod sklád
kou patria súkromnej spoločnosti.
Vlastnícke vzťahy pozemku pod
sklád
kou sú od 90. rokov pred
metom doteraz neuzavretého súd
neho sporu, a tak je na rekultiváciu
skládky potrebný aj súhlas vlastníka
pozemku. Výsledok tohto súdneho
sporu môže mať na naše mesto
negatívny finančný dosah. Dobrou
správou je, že mesto Stupava vy
hralo iný súdny spor so súkromným
vlastníkom pozemku o náhradu
škody vo výške nájmu 1 643 000 eur.
V spojitosti so samotnou rekulti
váciou je potrebné ešte dodať, že
štyri dni pred skončením voleb
ného mandátu predchádzajúceho
primátora (11. decembra 2014) bola
podpísaná zmluva na rekultiváciu
skládky a odstránenie havarijného
stavu v hodnote 1,2 milióna eur, teda
v sume prevyšujúcej finančné kry
tie v podobe rekultivačného fondu.
Z tohto dôvodu som v januári 2015
zastavil práce na uzavretí a rekul
tivácii skládky odpadov do času
preskúmania celej veci a rozhodnu
tia o ďalšom postupe. Na základe
finančnej a majetkovej kontroly
v TSS boli podané podnety na trestné
oznámenie vo veci trestno-právnej
zodpovednosti voči bývalému vede
niu spoločnosti. Na základe zistenia
nových skutočností, ktoré sa v prie
behu reštrukturalizácie TSS obja
vujú, budú tieto podnety doplnené
o ďalšie fakty.

Čistiareň
odpadových vôd
V rámci projektu dobudovania mest
skej kanalizácie došlo aj k moder
nizácii čistiarne odpadových vôd.
Pôvodný projekt počítal so spolu
financovaním mesta vo výške 5 %.
Legislatívne a finančné kontroly
odhalili v realizácii projektu viaceré
pochybenia a porušenia zákona.
Preto došlo počas realizácie projektu
k dvom korekciám zo strany minis
terstva, čím sa zvýšilo spolufinanco
vanie mesta až na 32 %. Kanalizácia
je tak zapísaná v dejinách nášho
mesta dvakrát. Na jednej strane ide
o najdrahší projekt v jeho histórii,
na druhej je to aj naša najväčšia
finančná strata. Inak povedané, vy
hodili sme na pokutách von oknom
zaokrúhlene 3,86 milióna eur.
Na celkovú nepriaznivú situáciu
má podiel aj nezodpovedné sprá
vanie sa obyvateľov mesta vo
vzťahu ku kanalizácii. Do splaškovej
kanalizačnej siete obyvatelia zvá

dzajú dažďovú vodu zo striech
rodinných domov a úžitkovú vodu
zo studní. Svedčí o tom nepomer
ukazovateľov na základe pod
kladov z Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti týkajúcich sa dodanej
vody do domácnosti – teda vod
ného a stočného. Doručená voda
do domácností BVS bola v roku 2014
v objeme 546 712 m3, do čistiarne
však prišlo kanalizačným potrubím
790 974 m3. Úprava nespoplat
nenej dažďovej a studničnej vody
predstavovala pre naše mesto v mi
nulom roku finančnú záťaž v sume
213 074 eur. Zníženie takéhoto
zbytočného každoročného výdavku
závisí aj od disciplíny obyvateľov
nášho mesta. Ďalšou záležitosťou je
aj technická nedokonalosť projektu
kanalizácie, ktorý v rámci úspor nez
realizoval ďalšie potrebné zariadenia
na čistiarni odpadových vôd. Odha
dovaná čiastka na dobudovanie tých
to zariadení je na úrovni 250 000 eur.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti
zvyšuje sa náklad na réžiu čistiarne
odpadových vôd (likvidácia kalu)
o ďalšiu sumu približne vo výške
80 000 eur ročne.

neboli schopné túto čiastku uhradiť.
Avšak ani po úprave nájmu nedošlo
k zlepšeniu ich platobnej schopnosti.
V súčasnosti TSS vykazujú dlh v po
dobe nájmu za rok 2013 vo výške
50 000 eur, za rok 2014 v plnej výške
85 000 eur a v roku 2015 bude táto
suma rovnaká.

Riešenie situácie
Otázkou teraz zostáva budúcnosť
TSS a ich spôsobilosť vykonávať
povinné verejné služby v našom
meste. Pod súčasný nepriaznivý stav
spoločnosti sa podpísala kombinácia
zlého riadenia, finančnej nestability
a zanedbávanie obnovy technických
zariadení. Medzi prvými krokmi bol
nariadený personálny a ekonomický
audit, zameraný na zistenie aktu
álneho stavu spoločnosti. Ďalším
krokom bola zmena vo vedení TSS
a nastolenie systémových opatrení.
Prvé kroky a reštriktívne opatrenia sú
citeľné a dotýkajú sa predovšetkým
výkonných zamestnancov TSS, kto
rým bolo pozastavené vyplácanie
odmien, ktoré boli vyplácané me
sačne až do výšky 20 % zo mzdy.
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BUDE MAŤ STUPAVA
OPTICKÚ SIEŤ?
Telekomunikačná spoločnosť Slovak Telekom, a. s., pred podaním
oficiálnej žiadosti neformálne požiadala mesto Stupava o posúdenie
investičného zámeru pokládky optickej siete v Stupave a o predbežný
názor k tomuto zámeru, ktorý sa dotkne väčšiny zastavaného územia
mesta.
Za účasti zástupcov spoločnosti Slovak Telekom a pracovníkov
projekčnej kancelárie bol na pracovnom rokovaní predstavený
poslancom mesta, vedeniu mesta a odborným pracovníkom zámer
projektu vybudovania optickej siete v Stupave. Optická sieť má byť
vedená podzemnými aj vzdušnými vedeniami. V snahe vyhnúť sa
prípadným nesúhlasným stanoviskám predložila spoločnosť Slovak
Telekom, a. s., na stretnutí náčrty predpokladanej realizácie zámeru
s návrhom etapizácie prác.
Na základe záverov tohto stretnutia bol predložený investičný zámer
poslancom mesta na rokovanie MsZ. Na základe vyššie uvedeného
pracovného rokovania a záverov z rokovania MsZ predloží Slovak
Telekom oficiálnu žiadosť a projektovú dokumentáciu na vydanie
stanoviska mesta. V tomto štádiu prípravy projektu nedala spoločnosť
Slovak Telekom, a. s., mestu Stupava súhlas na zverejňovanie
návrhov technických riešení z neskompletizovanej dokumentácie jej
investičného zámeru.
Ing. Katarína MACÁKOVÁ,
vedúca Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia

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.

Majetok
Všetok hnuteľný majetok je v nevy
hovujúcom technickom stave,
v priebehu rokov sa neinvestovalo
do jeho priebežnej obnovy. V rámci
predbežnej kontroly boli náklady
na nevyhnutný nákup a obnovu ma
jetku vyčíslené vo výške 1 041 000 eur.
Táto suma obsahuje náklady spojené
s dovybavením ČOV, s nákupom
a opravou zariadení a budov, ako
aj ďalšie nevyhnutnosti potrebné
na riadny chod TSS. Opäť finančné
náklady, ktoré vysoko prevyšujú
možnosti nášho mesta.

Platobná disciplína
V súčasnosti sú TSS v zlej finančnej
kondícii a tento stav sa každým mesi
acom prehlbuje. TSS nie sú schopné
uhrádzať všetky dodávateľské faktúry
či pokuty. Vo všetkých prípadoch
požiadala spoločnosť o splátkový
kalendár. Okrem finančného nákladu
vo výške 51 000 eur na aktualizáciu
projektovej dokumentácie a dvoch
pokút (každá vo výške 10 000 eur),
hrozí TSS pokuta vo výške mini
málne 5 % z ceny diela – teda zo sumy
1,2 milióna eur. Dôsledkom tejto
platobnej neschopnosti je dokonca
aj neschopnosť platiť mestu Stu
pava za prenájom majetku. Väčšinu
hnuteľného a nehnuteľného majet
ku má spoločnosť TSS v prenájme
od mesta Stupava za cenu 85 000 eur
ročne. Už v minulosti došlo
k zníženiu tejto sumy, nakoľko TSS

Táto skutočnosť vyvolala oprávnenú
nespokojnosť u radových zamest
nancov, ktorí sa celoročne za nízke
platy a v každom počasí starajú
o čistotu mesta a údržbu zelene. Aj
touto cestou sa im chcem poďakovať
za ich prácu a požiadať o trpezlivosť,
hľadáme riešenia na spravodlivé
odmeňovanie zamestnancov tak
vo vzťahu k aktuálnym trhovým
podmienkam, ako i medzi zamest
nancami navzájom – samozrejme,
v medziach, aké dovoľuje finančný
rozpočet mesta.
Od začatého procesu reš
truk
turalizácie organizácie očakávame
stabilizáciu podniku. V súčasnosti
prehodnocujeme všetky alternatívy
ďalšieho fungovania spoločnosti
Technické služby Stupava. Zároveň
by som rád vyzval všetkých zamest
nancov v TSS, aby sa nebáli byť
iniciatívni a prispeli každý svojou
troškou k náprave pomerov v TSS.
Veľké zmeny sa totiž dajú dosiahnuť
aj rôznymi drobnými opatreniami. Je
mojou snahou poskytovať občanom
kvalitné služby a dokázať, že
hospodáriť s majetkom sa dá aj efek
tívne. A tak každá zdanlivá maličkosť
ako zefektívnenie pracovného postu
pu, hospodárne vynakladanie peňazí
na prevádzku spoločnosti, vzájomná
spolupráca a hľadanie synergie môžu
prispieť k tomuto cieľu.

ZMENA STRÁNKOVÝCH
HODÍN 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
Pondelok 7.00 hod. – 16.30 hod.
Streda 8.00 hod. – 17.30 hod.
Mestský úrad v Stupave bude
od 1. mája otvorený pre stránky
aj počas obedňajšej prestávky.

Najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa uskutoční 18. júna 2015
v budove MKIC.

Nová aplikácia, ktorá rieši Vaše podnety
Roman MAROŠ,
primátor mesta Stupava
Foto: redakcia

www.facebook.com/stupava.sk

www.stupava.sk
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V stredu 10. júna 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.

Opravy cestných výtlkov
Foto: redakcia

ĎALŠIA BRIGÁDA
V MALOM PARKU

VANDALIZMUS

Druhá tohtoročná dobrovoľnícka brigáda zameraná na čistenie
Malého parku sa konala v sobotu 16. mája. Brigádu opäť zorganizo
valo občianske združenie Pour Art v spolupráci s mestom Stupava.
Zúčastnilo sa na nej približne dvadsať nadšencov, ktorí vlastnými
mechanizmami kosili trávu a čistili plochu Malého parku od náletových
krovín. Na brigáde sa tradične zúčastnili okrem členov o. z. Pour Art
a ďalších dobrovoľníkov aj primátor a prednostka mestského úradu.
(mg)


NETOLERUJEME!

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

Kvalitatívne rôznorodé podložia ciest, budovanie
kanalizačnej siete, čiastkové opravy inžinierskych sietí
a teplotné zmeny počas ročných období – to sú faktory,
ktoré sa podpisujú pod technický stav a estetický vzhľad
ciest v našom meste.

V

ýsledkom je nielen nejed
notný asfaltový povrch, ale aj
vznikajúce výtlky a kaverny.
Práve výtlky a preliačené
plochy na cestách a chodníkoch
sú pre samosprávu každoročne sa
opakujúcim problémom. Aké sú
finančné limity a technologické
postupy pri opravách ciest a chod
níkov v majetku mesta, sme sa
opýtali Ing. Martina ZELINKU
z Oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia Mestského
úradu v Stupave.

 kú celkovú dĺžku majú cesty
A
v správe mesta?
V správe mesta Stupava je približne
100 ulíc. Momentálne mesto nemá
spracovaný kompetentný pasport
miestnych komunikácií, ktorý
bude riešiť podrobnejšie parametre
každej komunikácie v správe mesta
a vlastníctve mesta. Približná dĺžka
komunikačnej siete je 55 km.
 oľko peňazí je ročne vyčlenených
K
z rozpočtu mesta na opravu
výtlkov?
V roku 2013 bol rozpočet na opra
vu výtlkov navýšený z pôvodných
9 000 € na 24 000 €, v roku 2014
na 36 000 €, čo sa citeľne prejavilo
na množstve opravených výtlkov.
V tomto roku chce mesto Stupava
pokračovať v nastavenom trende.
Aký je postup pri opravách výtlkov?
Mesto Stupava využíva dva druhy
opráv výtlkov, a to technologický
a netechnologický postup.
Netechnologický
spočíva
vo
vyčistení výtlku či prepadu a nás
ledne zaplnením výtlku živičnou
zmesou. Ľahko sa dajú rozpoznať
podľa ošetrenia suchým kameni

vom, ktoré sa nachádza na povrchu
opraveného výtlku. Technologický
spočíva v zapílení hrán a odstránení
porušenej časti vozovky, nasledu
je nanesenie asfaltovej emulzie
a následne dovoz, pokládka a spra
covanie asfaltobetónu AC.

 akom termíne je odhadovaná
V
realizácia opráv výtlkov?
Na výber zhotoviteľa musí pre
behnúť verejné obstarávanie, pred
pokladáme, že opravy výtlkov by
sa najskôr mohli začať realizovať
od polovice júna 2015.

 ké výsledky priniesla tohtoročná
A
pasportizácia?
Tento rok bolo pasportizova
ných
350 m2 výtlkov na komuniká
ciách a 200 m2 na chodníkoch.
Z každoročnej pasportizácie sa dá
vyčítať stav jednotlivých miest
nych komunikácií a napomáha
aj v rozhodnutí na vyčlenenie
prostriedkov na opravu alebo
rekonštrukciu obrusného asfal
tového povrchu.

 pravy výtlkov sa robia hro
O
madne len raz do roka?
Zmluvy o dielo z rokov 2013 a 2014
riešili len realizáciu prác s konečným
termínom do 31. decembra.

Môžu k pasportizácii prispieť
aj obyvatelia Stupavy upozor
nením na dosiaľ prehliadnuté
a neoznačené výtlky?
Každoročne je počítané aj s rezer
vou na prípadné výtlky, ktoré ostali
nepovšimnuté. Samozrejme, inicia
tíva obyvateľov mesta Stupava je
vítaná, ale vzhľadom na obmedzené
prostriedky nebude možné pokryť
všetky poškodenia vozovky.

 to kontroluje realizáciu opráv
K
a akú záruku poskytuje dodávateľ?
Opravy výtlkov sa delili na etapy
cca po 100 m2 vzhľadom na možnosť
spracovania horúcej asfaltobetó
novej zmesi. Po etapách sa prebera
jú práce vykonané na miest
nych
komunikáciách. Poverený pracov
ník mesta si prejde jednotlivé etapy
so zhotoviteľom a spíše sa preberací
protokol. Následne, ak pracovník
mesta nemá pripomienky k vy
konanej práci, preberá po pod
pise zhotoviteľ dvojročnú záruku
na zhotovené dielo.
Rozhovor pripravil
Milan GREGUŠ
Foto: redakcia
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Nevyhovujúci stav týkajúci sa nedostatku kapacity v stupavských materských
školách sa podarí zmierniť vďaka podporenej žiadosti mesta Stupava.

P

odporený projekt počítal
s adaptáciou nevyužitej
mestskej budovy na Hlavnej
ulici (bývalá pizzeria Ponte
rosso) pre potreby materskej školy.
Vzhľadom na výšku schválenej
dotácie zo strany Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
v sume 80 000 eur prišlo na úrovni
mesta k prehodnoteniu podanej
žiadosti.
Mesto požiadalo o zmenu adap
tovaného objektu. Z finančného
a kapacitného hľadiska bude
výhodnejšie realizovať nadstavbu
v Materskej škole na ulici Janka
Kráľa, ktorá disponuje potrebným
zázemím na riadnu prevádzku
materskej školy. Pri tomto riešení
nebude potrebné budovať nevyh
nutné zariadenia, akými sú kuchyňa,
jedáleň či detské ihrisko. Odhado
vané finančné náklady nad
stavby

Materská škola na ulici J. Kráľa

MŠ na ulici Janka Kráľa sú vyčíslené
na 150 000 eur, finančný rozdiel
bude musieť znášať mesto Stu
pava, ktoré požiadalo BSK o ďalšiu
finančnú podporu v sume 20 000 eur.
Projekt počíta s vybudovaním 2 tried

PRIVÍTANIE DETÍ – NOVÝCH
OBYVATEĽOV NÁŠHO MESTA

Zasadacia sieň Mestského úradu v Stupave patrila 16. mája našim
najmenším deťom, konalo sa v nej slávnostné uvítanie nových
Stupavčanov, narodených v roku 2015. V tento deň bolo na slávnosť
pozvaných 21 detí, pre ktoré si deti z materských škôl pripravili pekný
program, zarecitovali im milé básničky a uvítali ich v detskej kolíske.
Rodičom sa prihovoril primátor mesta Roman Maroš, ich deťom
venoval pamätný uvítací list a malý darček vo forme detskej knihy.
Ďakujeme deťom z materských škôl, ich učiteľkám a zamestnancom
mestského úradu za milý program a organizáciu tohto podujatia.
Uvítanie ďalších 36 detí nášho mesta sa bude konať 13. júna.
(mg)
Foto: redakcia a MŠ Ružová

pre 40 detí, čím je zabezpečený aj
samotný účel poskytnutej dotácie,
a to čo najvýraznejším spôsobom
zvýšiť kapacitu v materských ško
lách a znížiť počet nevybavených
žiadostí. Uvedomujeme si akútnosť

riešenia tohto problému, na základe
marcového zápisu do materských
škôl mesto Stupava eviduje 150
nevybavených žiadostí. Priemerná
mesačná pôrodnosť v meste je 21
detí. Otvorenie nadstavby Materskej
školy na ul. Janka Kráľa je napláno
vané na školský rok 2016/2017.
Situácia v materských školách sa
postupne prenáša aj na základnú
školu. Aktuálne navštevuje Základ
nú školu kpt. Jána Nálepku v Stu
pave 820 žiakov, v tomto školskom
roku z nej odchádza 66 žiakov
9. ročníka, v budúcom roku
pribudne 162 žiakov prvého
ročníka. Pre zvyšujúci sa počet
žiakov už druhým rokom otvárame
v prvom ročníku 7 tried a podľa
reálnej prognózy nebudeme o dva
roky môcť udržať školu v jednoz
mennej prevádzke. Táto kritická
situácia bola témou pracovného
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stretnutia na pôde ministerstva
školstva. Následne 27. apríla 2015
navštívili stupavskú základnú školu
zástupcovia ministerstiev z rezortu
školstva a financií.
Po zmapovaní budovy a areálu
a predloženia všetkých pod
kladov odzrkadľujúcich aktu
álny a očakávaný stav, zástupcovia
ministerstiev odporučili situáciu
urýchlene riešiť podaním žiadosti
na
vybudovanie
modulovej
prístavby pre 8 až 10 kmeňových
tried. Mesto Stupava podalo
na ministerstvo školstva žiadosť
na finančnú dotáciu pre rozšírenie
základnej školy formou modulovej
prístavby pre 8 až 10 kmeňových
tried, jej odhadovaná cena je
450 000 eur.
Vedenie mesta Stupava sa snaží ak
tívne riešiť nedostatok kapacít stu
pavských predškolských a školských
zariadení. Prvými výsledkami
sú uvedené povzbudivé správy,
o úspešnosti podaného zámeru
budeme verejnosť informovať. 
Roman MAROŠ,
primátor mesta Stupava
Foto: redakcia

Cykloškôlka v digitálnom svete

M

aterská škola na Ružovej ulici
č. 7 v Stupave je zameraná
na dopravnú výchovu. Preto
sa snažíme u detí prostredníctvom
kačných aktivít
rôznorodých edu
rozvíjať a skvalitňovať ich kompe
tencie vo všetkých oblastiach, za po
moci ktorých by sme chceli prispieť
k predchádzaniu nehodovosti detí
ako malých cyklistov na cestách.
Ku kvalitnej a inovatívnej edukácii
nám napomáha viacero atribútov
ako: množstvo kvalitného obra
zového materiálu, didaktických
pomôcok, hračiek a aj dostupnosť
digitálnych technológií. Za pomoci
nadácie Volkswagen sme si mohli
zakúpiť do triedy veveričiek novú
interaktívnu tabuľu, projektor, fo
toaparát s kamerou, prostredníct
vom ktorých sme skvalitnili reali
záciu jednotlivých dopravných
edukačných aktivít. Deti si mali
možnosť vyskúšať a prostredníct
vom PC programu Natural Art
Revelation nakresliť obrázky do
pravných prostriedkov, vytvoriť
ich jednoduchú animáciu a svoje
dopravné pexeso. Výtvory detí sme
prezentovali na našej stránke mater
skej školy. Využitím PC edukačnej
hry „S Martinom na ceste“ a „Škoda
hrou“ sa naučili deti správne
reagovať na jednotlivé dopravné
situácie, ktoré ich môžu postretnúť
v reálnom živote ako napr.: jaz
da na bicykli podľa dopravných
značiek, jazda po križovatkách či
kruhovom objazde, dávanie pred
nosti vozidlám s právom prednosti
v jazde či orientácia v priestore vo
virtuálnej realite. Všetky nadobud
nuté poznatky si deti postupne
overujú prostredníctvom detských
testov v PC edukačnom programe
„Autoškola pre deti“ či „Škoda
hrou“. Overovanie neostáva len

v teoretickej rovine, ale prechádza
aj do praktickej roviny. K tomu nám
napomáha naše dopravné ihrisko,
kde sa deťom snažíme obmieňať
dopravné situácie či už riadením
sa podľa dopravných značiek, svet
elnej signalizácie, či podľa povelov
dieťaťa – policajta.
Deti majú možnosť svojich kamará
tov cyklistov fotografovať pri bi
cyklovaní a dodržiavaní pravidiel
cestnej premávky v role diaľničných

policajtov s kamerami. Prostred
níctvom daných edukačných teo
retických či praktických aktivít
získavajú deti nové poznatky, ale aj
zručnosti pri ovládaní digitálnych
technológií, ako sú interaktívnej
tabule, notebook, počítač či fo
toaparát s kamerou.
Takáto inovatívna edukácia deti
nielen baví, zaujíma a oživuje
edukačné aktivity, ale má pre ne
priaznivý prínos v kognitívnej, per
ceptuálno-motorickej či afektívnej
oblasti. Dúfame, že naše snaženie
prispeje k zníženiu nehodovosti
detí na cestách a k ich väčšej sústre
denosti, pozornosti v role malých
cyklistov.
Ešte raz sa chceme poďakovať na
dácii Volkswagen za finančnú pod
poru na náš projekt „Cykloškôlka
v digitálnom svete“, pretože inak
by sme nemohli zakúpiť využívané
digitálne prostriedky. 
Mgr. Oľga ADÁMEK
Materská škola, Ružová 7, Stupava
Foto: autor
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nov eur. Súčasťou špeciálnych pro
tipovodňových balíkov pre obce sú
3 druhy čerpadiel s príslušenstvom,
generátor elektrickej energie, pre
nosné osvetlenie, ručné náradie,
30 metrov povodňových bariér
a príves.
Protipovodňové balíčky budú
uskla
dnené priamo v ohrozených
obciach, čím sa skráti čas odozvy
na mimoriadnu udalosť a špeciálna
technika umožní miestnym samos
právam rýchlo reagovať na krízovú
situáciu v čase povodní.
Na slávnostnom odovzdávaní sa zú
častnili podpredseda vlády a minis
ter vnútra Robert Kaliňák, minister
životného prostredia Peter Žiga,
prezident Hasičského a záchran
ného zboru Alexander Nejedlý,
generálna riaditeľka Sekcie európ
skych programov Rút Erdelyiová
a veľvyslanec Holandska Richard
Van Rijssen.

Hasiči dostali balík
protipovodňovej techniky
V

utorok 19. mája o tretej ho
dine sa pod hradom Devín
uskutočnilo slávnostné odov
zdávanie protipovodňových
balíkov pre prvých 13 slovenských
obcí. Stalo sa tak v rámci projektu
Aktívne protipovodňové opatre
nia.
Hlavnou ambíciou projektu je
zvýšiť pripravenosť krajiny na po
vodne a zmierniť ich následky pros
tredníctvom zefektívnenia práce
záchranných zložiek a zlepšenia ich
vybavenia.
Celková výška škôd spôsobe
ných povodňami za posledných
10 rokov presiahla sumu 702 milió

SVIATOK SV. URBANA
Farský úrad v Stupave v spolupráci s Mástskym potravi
novým spolkom pripravili 23. mája o 16. hodine tradičnú
pobožnosť venovanú cti sv. Urbana.
Pobožnosť v poľnej Kaplnke sv. Urbana slúžil stupavský
dekan Mons. Felix Mikula. Napriek nepríjemnému
a vytrvalému dažďu prišla v tento deň pred Kaplnku
sv. Urbana dvadsaťčlenná skupinka Mášťanov
a Stupavčanov, ktorí si prišli nielen uctiť sviatok patróna
vinohradníkov, ale aj naše ľudové a cirkevné tradície.
Súčasťou dávnych zvykov bola v tento deň aj oslava
spojená so zábavou a hodovaním.
Mástsky potravinový spolok nezabudol ani na tento
zvyk a pre účastníkov pobožnosti pripravil skvelú
kapustnicu, ktorú podávali pod bránou súkromného
múzea Antona Stankovského v Máste. Kaplnka
sv. Urbana bola postavená v roku 1705 stupavským
farárom Matejom Žigmundom Uzeroczym a v súčasnosti
je najstaršou poľnou kaplnkou v stupavskej farnosti.
V roku 2013 ju príkladne obnovil Mástsky potravinový
spolok, ktorý sa naďalej stará o jej údržbu.
Organizátorom pobožnosti a tradičného pohostenia patrí
vďaka za uchovávanie našich tradícií.
Milan GREGUŠ
Foto: autor

Milan GREGUŠ
Foto: autor
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Večer slovinsko-slovenskej
kultúry v stupavskej synagóge

7

Veľvyslankyňa Slovinskej republiky J. E. Bernarda
Gradišnik pripravila v stupavskej synagóge 19. mája 2015
o 19. hod. kultúrny multimediálny program, v ktorom
spoločne vystúpili slovenskí umelci – gitarista a skladateľ
Boris Čellár, speváčka a herečka Lucia Lužinská
a slovinský hudobník a fotograf Lado Jakša.

C

ieľom multimediálneho veče
ra bolo spoločné predstavenie
a zblíženie slovinskej a sloven
skej kultúry. V programe
s názvom JALUČE, MULTIVÍZIA
spájali umelci improvizovanú hud
bu s autorskými textami spojenými
so slovinskou a slovenskou poéziou,
folklórom a projekciou fotografií.
Diváci mali možnosť priamo počas
predstavenia vstupovať do pro
gramu autentickými kresbami.

Spoluorganizátormi programu boli
okrem Veľvyslanectva Slovinskej
republiky v Bratislave, Minister
stva kultúry Slovinskej republiky
a ďalších partnerov, aj občianske
združenie Pour Art a nezisková or
ganizácia Jewrope.
Na kultúrne podujatie prišlo
približne 70 pozvaných hostí,
medzi nimi aj zástupcovia veľ
vyslanectiev Írska a Cypru. Srdeč
ná a priateľská hostiteľka, pani

veľvyslankyňa J. E. Bernarda
Gradišnik, s uznaním ocenila
kultúrnu hodnotu a atmosféru
stupavskej synagógy, v rozho
voroch s primátorom mesta
Stupava Romanom Marošom
hovorila o možnostiach partner
skej spolupráce so Slovinskou
republikou.
Milan GREGUŠ
Foto: autor
i 201506001
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Priťahuje ma zachytenie okamihu,

8

vyznáva sa amatérsky fotograf Milan Kekeňák
Milan Kekeňák vyštudoval
technickú univerzitu, pracoval ako IT
špecialista a jeho paralelnou srdcovou
záležitosťou sa stalo fotografovanie.
Milan Kekeňák

P

opri portrétoch, zátišiach,
móde sa venuje najmä kra
jinkárstvu. Moderovaným
premietaním
fotografií
Stupavského potoka sa predstavil
počas minuloročného Dňa zelá
a čoskoro sa dočkáme aj pohľadníc
so zábermi nášho mesta a okolia.
Pred dvomi rokmi si jeho priazniv
ci mohli pozrieť výstavu Premeny
Stupavy – Tempus fugit II., ktorá
nadväzovala na predchádzajúcu
rovnomennú akciu v stupavskej
synagóge.

O fotografii ako záľube som nikdy
nepochyboval, takže tento typ
rozhodovania u mňa nikdy nebol.
K vážnemu rozhodovaniu došlo pri
príchode digitálnej fotografie, keď
šlo o to, či nakúpiť len základnú
techniku, alebo náročnejšie drahšie
vybavenie. Vybral som si to druhé,
a bola to dobrá voľba.
 elákalo vás stať sa profesionál
N
nym fotografom?
Stať sa profesionálnym fotografom
ma lákalo. Fotografoval som dlhší
čas pre reklamnú agentúru 2create,
dodnes spolupracujem s firmou

ím vás očarilo premieňanie
Č
živej reality na statické foto
grafie?
Fotografujem od mladosti, aj keď
– ako to často býva – po nástupe
do zamestnania a s príchodom detí
šla „vážna“ fotografia na dlhší čas
trochu bokom.
Na fotografii ma priťahuje to, že
umožňuje zobraziť ľudí, krajinu,
predmety doslova a aj v prenese
nom význame slova v dobrom
svetle. Druhou dobrou vlastnosťou
fotografie je často spomínané za
chytenie a zachovanie okamihu.

Tita, ale nikdy to neprerástlo
do rozsahu, aby som zanechal svo
je pôvodné zamestnanie a stal sa
výhradne fotografom.

 mnohých záľub postupne „vy
Z
rastieme“, vy ste dodnes zostali
verný fotografovaniu...

 áte medzi svojimi prvými
M
zábermi fotku, ktorá vás dodnes
fascinuje?

STUPAVSKÉ TRHY
Minuloročné decembrové podujatie Župné Vianoce zazna
menalo dobrý ohlas medzi Stupavčanmi. Povzbudené týmto
úspechom pripravilo mesto Stupava v spolupráci s domácimi
občianskymi združeniami programovo podobné letné podujatie.
Stupavské trhy chcú nadviazať na stáročné tradície
stupavských trhov a jarmokov konaných na námestí
pred kostolom sv. Štefana. V týchto dňoch žila
VSTUP
Stupava nielen obchodom, ale aj živým spoločenským
ruchom, ktorý domácim osviežil ich každodenný život.
Veríme, že prvý ročník sa bude Stupavčanom páčiť
a z pripraveného programu si každý nájde to svoje.

MAPA
AREÁLU

Mám jednu obľúbenú fotografiu,
je na nej mladé dievča uprostred
davu. Pozerá do fotoaparátu a je
príjemne zvýraznené prirodzeným
svetlom. Je to z čias mojej strednej
školy (takže veľmi dávno) a dievča
je dnes mojou manželkou.
 noho fotografov nostalgicky
M
spomína na čaro tmavej komo
ry...
Tmavá komora v čase mojich
začiatkov bola jediná možnosť, ako
sa dopracovať k fotografiám podľa
svojich predstáv. Samotný proces
mi príliš k srdcu neprirástol.

 oprajete si ten luxus a aj dnes
D
občas fotíte na filmy?
Film má niektoré vzácne vlastnosti,
ale z môjho pohľadu
SKLENÍK prednosti digi
tálnej fotografie výrazne prevažujú.
Preto akonáhle
digitálna technika
KRUPIČKOV
dosiahlaDOM
určitú úroveň, venujem sa
výhradne jej.

PREHLIADKA
HASIČSKEJ
TECHNIKY
10
WC

 re dobrú fotku je dôležité svetlo.
P
Ako odhadnúť správny čas, keď
treba vyraziť do terénu?
Klasickou voľbou krajinára sú
tzv. „zlaté hodiny“. Je to hodina
po východe slnka a hodina pred
jeho západom. Neplatia však ab
solútne. Dôležité sú aj počasie,
mraky, čistota vzduchu, konfigurá
cia terénu, ročné obdobie a mnoho
ďalších detailov. Preto dobrú kra
jinársku fotografiu treba spravidla
– ako sa vraví – vychodiť.
K
 torá časť dňa či noci je pre vás
ako fotografa magicky príťažlivá?
Podľa toho, čo a ako sa má
fotografovať, je použiteľná pre
špecifické účely takmer každá den
ná či nočná doba. Mňa magicky
priťahuje obloha a mesiac za úplne
jasných nocí.
 nes je populárne využívať pri
D
fotografovaní lietajúci dron...
Je to veľmi účelná pomôcka, ktorú,
žiaľ, nemám, a ani som ju nemal
možnosť vyskúšať. Zatiaľ stále
používam len výstupy na kopce, re
bríky alebo obťažovanie vlastníkov

MALÝ
PARK

 aliar si obraz zavesí na stenu.
M
Ako skladuje svoje výtvory foto
graf?
Všetky fotografie mám uložené
na pevných diskoch. Tie lepšie
z nich sú na mojej stránke www.
foarto.sk. Najlepšie mám doma
na stene.
 toré zákutia Stupavy či jej oko
K
lia sú pre vás malebné, zaujíma
vé, tajomné?
Veľa rokov bol takýmto miestom
hrad Pajštún. A aj naďalej ním
bude. V poslednom čase často fo
tografujem nivu Moravy (Hajpród)
a krasovú rezerváciu Strmina pri
borinskom kameňolome.
M
 áte nejaký svoj zatiaľ nespl
nený fotografický sen?
Áno, ale chcem, aby sa mi splnil,
tak ho nemôžem prezradiť.
Za rozhovor ďakuje
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Milan KEKEŇÁK

POUR ART ZÓNA,
KINO X, KOMORNÉ DIVADLO,
PREHLIADKY PARKU
S LEKTOROM
8
GASTRO ZÓNA
7
6
ODDYCHOVÁ
ZÓNA
5

11

VSTUP
9 PÓDIUM

ČLNKOVANIE

4 BIO FARMA
MINI ZOO
DETSKÁ
ZÓNA 3
ATRAKCIE
PRE DETI
2

KAŠTIEĽSKY
PARK

SYNAGÓGA
VSTUP

11
12
BURZA KNÍH,
AUTORSKÉ ČÍTANIE
V ŽENSKEJ GALÉRII

vhodných budov, odkiaľ by sa dalo
fotografovať z výšky.

1
REMESELNÝ TRH,
STÁNKY OZ,
INFO STÁNOK MESTA

NÁMESTIE
SV. TROJICE

1

REMESELNÝ TRH, STÁNKY OZ, INFO STÁNOK MESTA

2

ATRAKCIE PRE DETI

3

DETSKÁ ZÓNA

4

BIO FARMA MINI ZOO

5

ČLNKOVANIE

6

ODDYCHOVÁ ZÓNA

7

POUR ART ZÓNA, KINO X, KOMORNÉ DIVADLO,
PREHLIADKY PARKU S LEKTOROM

8

GASTRO ZÓNA

9

PÓDIUM

10 PREHLIADKA HASIČSKEJ TECHNIKY
11 WC
12 BURZA KNÍH,
AUTORSKÉ ČÍTANIE V ŽENSKEJ GALÉRII
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Príbeh chlapca z umeleckej školy
od toho všetkého do lesa, ale stačil
jeden záblesk z oka pani učiteľky
a poslušne som zas sadol ku kláve
som.
Ona sa mi za odmenu stávala ozaj
stnou rodinou, pri ktorej sa človek
cíti bezpečne. Postupne som začal
vystupovať v malých sálach, na ad
ventných koncertoch v Stupave
aj na súťažiach. A ona bola vždy
pri mne. Ak bolo treba, docesto
vala k nám pokojne aj v nedeľu až
z Bratislavy a pracovali sme spolu
niekedy až do tmy. Neviem zrátať,

V

olám sa Daniel, mám 15 ro
kov a snažím sa niečo v tom
to obrovskom svete dokázať.
Vyrastám v malej dedinke
Borinka, ktorá leží pri pohorí Malé
Karpaty. Práve vďaka tomuto býva
niu milujem hory, jaskyne a všetko,
čo sa týka prírody. Ale nie o tom má
byť moje rozprávanie.
Poviem vám, o čom bude dnes
reč. Ako sedemročný som dostal
do daru elektronický klávesový
nástroj – keyboard. A aby chuť
a radosť nevyvetrali, o mesiac ma
mama zahlásila do umeleckej školy
a rovno na klavír! Poviem vám, bol
som z toho zmätený. Ešte som ne

vedel, či je to dobre, alebo zle, ale
prišiel som na prvú hodinu a tam
som JU zbadal. Ženičku malú
vzras
tom, ale v oku oheň. Hneď
po prvom rozhovore sa mi zda
lo, že ju odniekiaľ poznám. Bola
pokojná, pracovitá, mala veselý
smiech. A od prvej hodiny som si
za celých 7 rokov netrúfol vynechať
ani jednu hodinu.
Po pár rokoch prišli prvé súťaže
a malé víťazstvá. Už vtedy som mal
tušenie, že klavír mi asi je súdený.
Pochopil som, že mám v sebe viac
odvahy ako trémy, a radosť z hry
na klavír zosilnela. Teda, občas som
mal chuť namiesto cvičenia zdrhnúť

Daniel Topoľský so svojou pani učiteľkou Martou Schultzovou

Nová Baňa: Edita Gerbocová,
Jakub a Martin Smičekovci, Filip Baranec

Úspechy žiakov zo ZUŠ
V
tomto školskom roku sa žiaci
hudobného odboru zúčastnili
na viacerých súťažiach a pre
hliadkach nielen regionálne
ho, ale aj celoslovenského a medzi
národného významu. Dňa 19. 11.
2015 na Celoslovenskej gitarovej
súťaži v Prievidzi Adam Kollaroci
z triedy Mgr. art Zuzany Bednárovej
získal umiestnenie v zlatom pásme
v 1. B kategórii.
V marci sa v Ružomberku konala
ďalšia súťaž žiakov ZUŠ s celoslo
venskou účasťou „Ružomberská
klasická gitara“, kde Adam získal

2. miesto v I. kategórii. Medzi
ďalších úspešných žiakov sa v tomto
školskom roku zaradili aj súrodenci
Jakub a Martin Smičekovci z triedy
pani zástupkyne Edity Gerbocovej.
V marci 2015 na Akordeónovom
festivale „V rytme rôznych hudobných žánrov“ s medzinárodnou
účasťou v Kysuckom Novom Meste
sa Martin Smiček stal absolútnym
víťazom v 1. kategórii, jeho brat
Jakub v 2. kategórii získal strie
borné pásmo. Obaja tvoria spolu aj
akordeónové duo a v komornej hre
sa v 1. kategórii umiestnili taktiež

koľko svojho osobného času mi
obetovala, ale myslím, že pár sto
hodín to bude.
Moja snaha vyvrcholila prihláškou
na konzervatórium, kde som mal
absolvovať talentové skúšky, aby
som mohol byť zaradený ako
mimoriadny študent konzer
vatória. Tréma bola hrozná, išlo
mi dušu roztrhnúť. Týždeň pred
prijímačkami prišli do ZUŠ-ky
kvôli mne – žiačikovi – takmer
všetci učitelia nástrojov tejto školy
si posadali do koncertky a nechali

v zlatom pásme. V apríli sa vybrali
žiaci s p. učiteľkou na Medzinárod
nú súťaž v Ostrave, kde mladší
Martin v 1. kategórii nenašiel
premožiteľa a získal 1. miesto, Jakub
získal diplom za účasť v 2. kategórii.
V máji sa obaja chlapci aj ďalší
akordeónista Filip Baranec zú
častnili na Akordeónovej súťažnej
prehliadke, ktorú organizovala ZUŠ
v Novej Bani. Martin Smiček získal
v kategórii PŠ 1. miesto a stal sa ab
solútnym víťazom súťaže spomedzi
účastníkov 9 kategórií, jeho brat
Martin v 2. kat. získal taktiež

1. miesto, Filip Baranec sa umiest
nil v kategórii 1. roč. 2. časti na
1. mieste a v komornej hre súroden
ci Smičekovci získali opäť 1. miesto.
Skvelé meno nám v tomto školskom
roku robia aj naši klaviristi. Na ce
loslovenskej súťaži „Schneiderova
Trnava“ v apríli 2015 sa žiak Daniel
Topoľský vo 4. kategórii umiest
nil v zlatom pásme a získal Cenu
Ministerstva vnútra SR, okrem toho
úspešne zložil prijímacie skúšky
na Štátne konzervatórium v Brati
slave, kde bude pokračovať v štúdiu
klavíra.
V máji sa piati klaviristi z triedy
pani učiteľka Marty Schultzovej
zúčastnili na súťaži „Klavírna Senica“, ktorú usporiadala ZUŠ v Senici.
V 1. kat. sa Yiwei Zhuang umiestnil
v zlatom pásme, v 3. kategórii sa zla
té pásmo podarilo získať Martinovi
Belzárovi. Jeho brat Jakub Belzár sa
v 4. kategórii umiestnil v striebor
nom pásme a v tej istej kategórii

ma zahrať generálnu prípravu
a predviesť všetky čísla. Všetko
to komentovali vtipnými príbeh
mi z ich vlastných životných
okamihov, keď aj oni boli mladí
a začínali…
Zasmiali sme sa, uvoľnili a vo Veľký
deň som na bratislavskom konzer
vatóriu obstál výborne a bol som
prijatý ako mimoriadny študent.
Takisto sa mi zadarilo na všetkých
nasledujúcich súťažiach.
Týchto ľudí budem vždy považovať
za svojich prvých majstrov na ceste
za úspechom.
Dovoľte mi preto, aby som zo srdca
poďakoval učiteľom našej stupav
skej zušky:
Mojej milej pani učiteľke Marte
Schultzovej, pani riaditeľke Mar
gite Vicianovej, Edite Gerbocovej,
Márii Slezákovej, Mgr. Borekovi
Suchánkovi, Mgr. art. Jozefovi
Mydliarovi, Miloslavovi Slezákovi
a pani Zdenke Nezníkovej. Želám
všetkým, aby sa im v priestoroch
umeleckej školy v Stupave ešte dlho
tak dobre učilo, a aj iné decká tam
pod ich vedením mohli zažiť obja
venie svojho talentu a stráviť časť
skvelého detstva.
Daniel TOPOĽSKÝ
Foto: archív autora

žiaci Yiewen Zhuang a Daniel
Topoľský získali zlaté pásmo.
Máme veľkú radosť a sme hrdí
na skvelé výsledky, ktoré naši žiaci
na súťažiach získali a ďakujeme
za výbornú reprezentáciu ZUŠ
v Stupave. Veľká vďaka patrí
pre
dovšetkým ich pedagógom
za obetavú prípravu, ale aj rodičom
za pomoc a podporu, ktorú svojim
deťom preukazujú. Sú to výsledky
tvrdej práce, ktorá však priniesla
sladké ovocie v podobe mnohých
víťazstiev. Pre žiakov je to určite
aj motivácia do ďalšej práce
a pre učiteľov morálne ocenenie
práce, ktorú vykonávajú mno
hokrát navyše. Srdečne všetkým
ešte aj touto formou blahoželáme
k dosiahnutým výsledkom a verí
me, že neboli posledné. ☺
Margita VICIANOVÁ
riaditeľka ZUŠ
Foto: autor

Učiteľka Marta Schultzová a súťažiaci žiaci Yiwei Zhuang, Yiewen Zhuang,
Martin Belzár, Jakub Belzár a Daniel Topoľský
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Matulov kríž

Modrý kríž

Červený kríž

Zo Sv. Jura do Stupavy
– cesta plná krížov

Zo sv. Jura na hrad
Biely kameň

Z autobusovej zastávky vo Svätom
Jure sa vydáme po modrej značke
hore cez námestie smerom ku ko
stolu. Na turistickej križovatke
Neštich pri prvej božej muke
odbočíme doľava na žltú značku,
ktorá vedie k hradu Biely kameň
(pri kríži by mala byť malá smerová
ceduľka). Areál hradu je vďaka
slovenským skautom v súčasnosti
pekne vyčistený, pribudli drevené
schody, zábradlie, cestičky, ohnis
ká. O histórii a architektonických

zaujímavostiach sa môžete dočítať
na mieste na niekoľkých vkusne vy
hotovených informačných paneloch.

Z hradu
k Bielemu krížu
Z hradu pokračujeme po žltej
značke smerom na Biely kríž.
Po ceste míňame štyri pamätné
kríže, prvý je tzv. Matulov kríž,
postavený na pamiatku 14-ročného
Janka Matulu, ktorého tu vo februári
roku 1922 zabil pri rúbaní padajú
ci strom. Pokračujeme po značke
k Modrému, Červenému a ďalším

dvom krížom, až prídeme k význam
nej turistickej križovatke Biely kríž.
Predtým vás možno zaujmú budovy
meteorologickej stanice na Malom
Javorníku. Navrchu plochých striech
sú umiestnené jedna červená a dve
biele kupoly, ukrývajúce taniere
radaru. Na Bielom kríži je okrem
historickej božej muky neďaleko
kóta menom Sakrakopec, kde
spadlo v roku 1966 lietadlo bulhar
skej leteckej spoločnosti, pri havárii
zahynulo všetkých 82 ľudí. Od Biele
ho kríža vedú k miestu nešťastia
ukazovatele, kde môžu návštevníci
nájsť informačné tabule o tragédii.

Biely kríž

Zo Sakrakopca sa vrátite späť na tu
ristickú križovatku Biely kríž, kde
je povestný mobilný bufet Včelín,
v ktorom môžete doplniť ener
giu
a vydať sa hľadať pokračovanie žltej
značky.

Z Bieleho kríža
k ďalšiemu
Bielemu krížu
Aby ste sa mohli opäť napojiť
na žltú značku, musíte zbehnúť
z kopca po asfaltke pár desiatok
metrov po červenej značke smerom
na juh (smerom na Zbojníčku),
po pravej strane by ste ju nemali
minúť. Potom už len pokračujete
pekným lesom na kótu Bystrické,
kúsok po modrej na Svätý vrch
a potom už opäť po známej žltej
až na križovatku Klčovanice. Pol
kilometra pred Klčovanicami je

Biely kameň

ďalší Biely kríž, krytý dreveným
prístreškom a odpočívadlom.
Je v mieste, ktorým prichádzali
do Marianky pútnici od Svätého
Jura. Kríž postavili v roku 1856,
sochy Krista a Panny Márie majú
neodolateľný insitný výraz. Napos
ledy bol kríž renovovaný v roku
2003. Na kóte Klčovanice sa môžete
rozhodnúť, či zbehnete doprava
do Borinky (krčma je v súčasnosti,
žiaľ, zrušená), doľava do Marianky,
alebo budete pokračovať po žltej
značke až do Stupavy. Niekoľko
metrov za Klčovanicami je nie
veľmi šťastne zrekonštruovaný
posledný pamätný kríž.
Celá trasa zo Sv. Jura do Stupavy je
dlhá 17, 5 kilometra a trvá približne
7 hodín, samozrejme, podľa toho,
akí ste rýchli chodci a ako často
a dlho po ceste odpočívate. 
Tomáš ČEJKA
Foto: autor
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STALO SA...

V júni
3. júna 1979 zomrel v Bra
tislave akademický sochár
František Draškovič. Vyučil
sa u stupavského kamenára
Antona Weinbergera, neskôr
študoval na akadémiách v Prahe
a Ríme. Viaceré jeho sochárske
diela zdobia bratislavské budovy
a parčíky. Narodil sa 5. apríla
1911 v Máste.
10. júna 1936 sa v Stupave
uskutočnilo cvičné zatemnenie
okien v domácnostiach.
Cvičenie mala na starosti miest
na civilná protiletecká obrana
(CPO).
16. júna 1931 požiadal
stupavský Okrášľovací spolok
obec o poskytnutie sumy
900 Kč na tri roky, ktoré chcel
využiť na polievanie ulíc, aby
tak znížil prašnosť v obci.
16. júna 1963 zomrel
v Bratislave archeológ profe
sor Vojtech Ondrouch. Jeho
archeologický výskum rímskej
stanice v Stupave bol prelo
mový, priniesol nové a zásadné
poznatky o tomto vojenskom
komplexe. Narodil sa 6. apríla
1891 sa v Smržiciach
(okr. Prostějov).
23. júna 1929 bola v Stupave
slávnostne odhalená socha
generála Milana Rastislava
Štefánika. Autorom sochy bol
miestny sochár Anton Wein
berger.
30. júna 1932 požiadal
stupavský Okrášľovací spolok
o povolenie na výstavbu „pove
ternostného domčeka“. Išlo
o verejné hodiny s barometrom
a udaním nadmorskej výšky.
Odstránené boli v roku 1968,
ich zmodernizovaná replika bola
osadená približne na rovnakom
mieste v apríli roku 2008.
(mg)


VIETE, ŽE...?
 roku 1975 sa začala
V
výstavba amfiteátra
v stupavskom Borníku.
 stupavskom kostole je
V
sedem oltárov. Hlavný oltár
je zasvätený sv. Štefanovi
kráľovi, ďalšie bočné oltáre
v hlavnej lodi sú zasvätené
sv. Jánovi Nepomuckému,
sv. Lepoldovi, sv. Vendelí
novi a Bolestnej Panne
Márii. V dvoch bočných
kaplnkách sú oltáre
zasvätené sv. Michalovi
Archanjelovi a sv. Anne.
 tarý katolícky cintorín bol
S
zriadený v roku 1796.
 ajstarší náhrobný kameň
N
na židovskom cintoríne je
z roku 1643, je pravdepo
dobne najstarším zacho
vaným židovským náhrob
níkom na území Slovenska.
(mg)


Ulice a námestia Stupavy

BOČNÁ ULICA

Bočná ulica patrí medzi „mladé“
stupavské ulice, nachádza sa v zá
padnej časti mesta. Ulica vznikla
výstavbou troch bytových domov
v areáli bývalej píly na spracova
nie dreva. Bývalá píla je dnes
opusteným, chátrajúcim objektom,
starší Stupavčania si však určite
pamätajú na kopy guľatiny skla
dovanej v jej areáli. V minulosti
do dnešnej Bočnej ulice zasahoval
pás borovicového lesa, nazývaného

borník. V roku 1929 ho preťala no
vovybudovaná železničná vlečka
do Stupavskej cementárne, v januári
1969 bol celý borník vyrúbaný.
Bočná ulica dostala svoje pomeno
vanie podľa jej severného vyústenia,
ktoré je aj hlavnou prístupovou ces
tou pre obyvateľov bytových domov.
Privádza peších aj autá k bytovým
domom z bočnej strany od Dlhej
ulice. Bočná ulica má približne 400
metrov, jej názov schválilo na návrh
názvoslovnej komisie mestské

Bočná ulica

zastupiteľstvo v Stupave 28. februára
2008, príslušné Verejné záväzné na
riadenie (VZN) 1/2008, účinnosť na
dobudlo 15. marca toho istého roku.

BOROVICOVÁ
ULICA
Aj Borovicová ulica vznikla len
nedávno, jej názov bol schválený
rovnakým VZN 1/2008. Borovicová
ulica vznikla výstavbou obytnej
zóny bytových domov na severnom
konci Stupavy. Ulica leží v chotári
nazývanom Dúbravy, ešte v prvej
polovici 20. storočia boli v týchto
miestach pasienky. V tesnej blízkosti
Borovicovej ulice sa nachádza malá
vyvýšenina, nazývaná Šibeničný
vŕšok. V minulosti na vrchole tohto
vŕšku skutočne stála šibenica, podľa
mapy prvého vojenského mapova
nia mala murovaný základ, na kto
rom boli osadené tri zvislé drevené
brvná. Zo zobrazenia na mape sa dá
predpokladať, že brvná boli osadené
v trojuholníkovom pôdoryse, vrchnú
časť tvorili tri vodorovné drevené

Vzduch vonia bazou a lipou

Stromy lipy a kríky bazy sú v plnom kvete.
Nazbierajte si z nich a nasušte na zimu,
zaženú nielen chrípku, ale aj nočné mory.
Lipové čarovanie

Lipa je stromom starých Slovanov,
vážili si ju pre jej liečivé kvety
a tiež nektár, ktorý poskytovala
včelám. Sadili ju ako symbol spra
vodlivosti na miestach, kde sa
konali ľudové zhromaždenia. Pri
domoch rástla aj preto, lebo ľudia
verili, že dokáže odvracať blesky
a z jej dreva vyrábali úle a hračky.
Lipový kvet sladko vonia a rovna
ko tak chutí aj čaj z neho. Vyháňa
z tela horúčku, upokojuje žalúdok,
takže ho môžete použiť pri kŕčoch
a bolestiach tráviaceho traktu.
Má močopudné účinky a pomáha
liečiť zápal močových ciest. Babky
bylinkárky radili prikladať čerstvé
kvety na viečka, prináša to vraj do
brý spánok a zlepšuje zrak. V mi
nulosti ľudia využívali aj korene
stromu – mleli ich na prášok, ktorý
podávali s kúskom chleba, čím

posilňovali choré srdce. Lipový čaj
neodmietajú ani deti, výborný je
s čerstvou pomarančovou šťavou
alebo s domácim malinovým siru
pom. Pomáha liečiť prechladnutie,
s medom osoží zachrípnutému či
zapálenému hrdlu. Znižuje hodnoty
krvného tlaku. V zmesi s medovkou
prináša pokojný spánok a zmierňuje
stres. Výborné účinky má aj kúpeľ,
do ktorého nalejete silný výluh zo
sušených lipových kvetov. Keď sa
z neho po 15 minútach vynoríte, tak
sa vypotíte, že po niekoľkých dňoch
je po chrípke či viróze.
Keď si chcete lipové kvety nasušiť
na zimu, musíte ich natrhať skôr,
než sa úplne rozvinú. Neoberajte
ich zo stromov, ktoré sú v blízko
sti rušných a prašných ciest. Sušiť
ich môžete vonku v tieni, keď sa
rozhodnete pre sušičku, teplota by
nemala prekročiť 40 °C.

Bazové osvieženie
Keď máte za sebou ťažký deň, do
prajte si šálku bazového čaju – už
len svojou vôňou navodí príjemné
uvoľnenie. Z rozkvitnutých kvetov
mamy a babičky väčšinou pripravujú
osviežujúcu limonádu či varia sirup,
keď ich však nasušíte, pomôžu vám
prekonať jesenné a zimné prechlad
nutia, virózy, dokonca aj chrípku.
Účinné látky, ktoré baza obsahuje,
tlmia zápaly a mierne potláčajú
bolesť. Vlažným nálevom upokojíte
boľavé hrdlo pri angíne.
Užitočné a chutné sú aj plody, hoci
v surovom stave sú mierne jedovaté
a spôsobujú žalúdočné problémy,
po uvarení sa tento účinok stráca.
Pri príprave džemu dbajte na to, aby
sa vám do hrnca nedostali stonky,
pretože obsahujú škodlivý kyanid.

preklady previazané do tvaru tro
juholníka. Na šibenici mohli teda
skončiť viacerí nešťastníci naraz,
ako o tom svedčí aj zápis v cirkev
nej matrike zomrelých. Koncom
novembra roku 1707 kat na šibenici
popravil obesením naraz štyroch
kurucov z blízkeho okolia. V minu
losti na Šibeničnom vŕšku nerástli
stromy, šibenicu stojacu v blízkosti
dôležitej historickej cesty spájajúcej
Bratislavu s Brnom, bola zďaleka
vidieť. Vráťme sa však k názvu uli
ce, ktorá je pomenovaná podľa
jedného z najrozšírenejších stro
mov na Záhorí. Borovica patrí
medzi ihličnaté stromy, ktoré majú
približne 100 druhov. Na Záhorí
sa vyskytuje najmä borovica sosna
(Pinus sylvestris) a borovica čierna
(Pinus nigra). Boroviciam sa dobre
darí v piesčitej záhorskej pôde, sú
odolné proti suchu, ich hlboké a sil
né korene im zabezpečujú potreb
nú stabilitu pri veternom počasí.
Borovice sa na území Záhoria síce
vyskytovali vždy, ich dnešný hojný
výskyt je však dôsledkom umelého
Zrelé bobuľky bazy môžete tiež
usušiť, prípadne uvariť z nich sirup
alebo rôsol, ktorých chuť zlepšíte
lístkami medovky. Výťažky z bazy
sa pridávajú do liečivých pastiliek,
cukríkov, kvapiek a podobných
prípravkov na zvládnutie infekcie
dýchacích ciest či podporu tráve
nia. Zo sušených kvetov si môžete
doma pripraviť alkoholový extrakt,
ktorý vám pomôže poraziť chrípku
a horúčky. Môžete ním natierať
afty v ústach a po rozriedení ho

môžete tiež kloktať, čím zmiernite
bolesti zapáleného hrdla. Čerstvé
kvety naložte na tri týždne do octu
či do oleja, získate tak vynikajúcu
ingredienciu do šalátovej zálievky.
Postup zberu a sušenia bazových
kvetov je rovnaký ako pri lipe. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: archív redakcia

VÁM PONÚKAJÚ
PRIESTOR:

NAPÍSALI O NÁS
Westungarischer Grenzbote, 21. 6. 1899
Požiar v Stupave. 18. júna vypukol v útrobách panského mlyna z dot
eraz neznámych príčin o 24. hodine v noci požiar. Hasičský zbor v tento
deň oslavoval výročie založenia, statoční hasiči pod vedením svojho
veliteľa Vincenta Kuperu mali možnosť preukázať svoje schopnosti.
Na mieste boli za 10 minút, veľký požiar sa im podarilo za hodinu
lokalizovať aj s pomocou hasičského zboru z Mástu, ktorý sa dostavil
o štvrť hodiny neskôr. Pri tejto príležitosti bol vysoko hodnotený vďaka
odvahe a smelosti najmä hasič-lezec Jozef Hafko. O 5. hodine bol
požiar uhasený a náš statočný zbor mohol zanechať po sebe na mieste
Preklad
striekačku a hasičskú stráž.
Milan KUBÍČEK

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
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a Mástu

zalesňovania, ktoré sa začalo už kon
com 17. storočia. V nasledujúcom
18. a 19. storočí sa výsadba borovíc
pod dohľadom panských lesmajstrov
ešte viac zintenzívnila. Dôvodom
boli nové zákony na ochranu lesov,
moderné poznatky o lesnom hos
podárstve spolu s rozmáhajúcim sa
priemyselným odvetvím zameraným
na ťažbu a spracovanie dreva. Borovi
cové drevo malo široké uplatnenie
najmä v tesárskom, zriedkavejšie
aj v stolárskom remesle, slúžilo
však aj ako palivové drevo. Tenké
vysušené naštiepané triesky s ob
sahom živice sa používali v domác
nostiach na zakladanie ohňa, viazané
do zväzkov ich výrobcovia predávali
podomovým spôsobom, prípadne
na trhoch. Cennou bola živica získa
vaná z kmeňa a kôry borovíc, ktorá
bola základnou surovinou na výrobu
terpentínu, dechtu a drevného octu.
Karbonizáciou v poľných peciach –
milieroch vznikalo z borovicového
dreva kvalitné drevné uhlie. Borovi
cové ihličie našlo svoje uplatnenie aj
v ľudovom liečiteľstve. Terpentínová

Borovicová ulica

silica, ktorú obsahuje živica, však
dráždi obličky, a preto sa liečivá z nej
nepoužívali na vnútornú potrebu.
Živicu pridávali do rôznych balza
mov, mastí a náplastí. Aromatická
zložka takýchto mastí vhodne pôsobí
aj na tíšenie neuralgických bolestí,
má protizápalové a dezinfekčné
vlastnosti. Svedčí o tom aj recept
Juraja Fándlyho proti morovej náka
ze, ktorý uviedol vo svojom diele
Zelinkár z roku 1793: „Zapáľ bo
rievky, drevo borovice alebo čečinu

Zber sena na hajpródskych lúkach

Jún v prísloviach
a pranostikách

D

rámci ročného obdobia re
pre
zentuje jún neskorú jar
a začiatok leta. V tomto
mesiaci sa prvýkrát kosili
lúky, najmä rozsiahle lúčne plochy
v blízkosti rieky Moravy, nazývané
Hajpród. Každoročné záplavy obo
hacovali hajpródske lúky o potrebné
živiny, seno z nich bolo veľmi kvalit
né. Gazdovia sa preto snažili vyhrať
nepredvídateľný boj s počasím, vo
vhodnom čase trávu pokosiť, dosušiť
seno na lúke a včas ho odviezť
a uskladniť v stodole. Kosenie mohli
nepríjemne prekaziť dažde, seno
počas sušenia na lúkach chodili ženy
obracať hrabľami.
O obavách a nevítanosti dažďov
v tomto citlivom období hovorí aj
príslovie: netreba Boha o dážď prosiť,
príde hneď, keď začneme kosiť. Po
dobne o hrozbe dažďov hovorí aj prís
lovie viažuce sa k sviatku sv. Medarda
(8. jún): Medardova kvapka štyridsať
dní kvapká. Obavy boli opodstat
nené, mokré seno začalo na lúkach
hniť, nedosušené a zavlhnuté mohlo
v stodolách splesnivieť. Prípadné
dažde však vyvažovalo v tomto ob

(4. časť)

dobí teplé a slnečné počasie, napokon,
koncom júna sa najdlhším dňom
v roku – letným slnovratom (21. júna)
oficiálne začalo leto. Gazdovia sa
snažili najneskôr do sviatku sv. Petra
a Pavla (29. jún) usušené seno z lúk
odviezť a uskladniť v stodolách.
V júni sa začal „ovocný rok“, v tom
to mesiaci dozrievalo prvé ovocie
– jahody a čerešne: Na svätého Jána
jahody do džbána. Spolu s čerešňami
„dozrel“ aj lietajúci hmyz, čo vtipne
vystihuje aj ľudové príslovie: O Jáne
čerešne i muchy zrelé. Okolo sviatku
sv. Petra a Pavla sa začínala aj hubár
ska sezóna, ľudia zvykli hovorievať:
Peter a Pavel rozsievajú huby. Mladí
chlapci chodievali v júni do potokov
loviť raky, opekané alebo uvarené
mäsko z ich klepietok bolo veľkou
pochúťkou. Vinohradníci pozo
rovali, že ak v júni menej prší, majú
bohatšiu úrodu hrozna: Suchý jún plní
sudy vínom. Gazdovia zhrnuli svoje
pozorovanie do príslovia: Jún studený, sedliak krčí rameny. Všeobecne
sa vravievalo, že budúcej úrode
v tomto mesiaci viac škodí chlad
ako dážď: Jún mokrý a teplý neurobí

a dobre nimi vykaď dom“. Z čerstvých
borovicových ihlíc sa vyvarením
v lúhu pripravovala takzvaná lesná
vlna. Naši predkovia touto vlnou
plnili hlavnice chorým, prípadne
ňou obkladali boľavé údy postihnuté
reumatizmom. Rozvarené ihličie sa
pridávalo do kúpeľov, slúžilo aj ako
krmivo pre kozy, ich mlieko vraj
pomáhalo proti tuberkulóze. 


Milan GREGUŠ
Foto: autor

gazdu biednym. Z cirkevných sviat
kov boli v tomto období význam
ným svätodušné sviatky Najsvätejšej
Trojice nazývané aj Turíce, ktoré
sa slávia siedmu nedeľu po Veľkej
noci (v tomto roku pripadol sviatok
na 31. mája). V minulosti na tento
sviatok prichádzali do neďalekej
pútnickej Marianky početné proce
sie. Nasledoval významný sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,
známejší pod ľudovým názvom Božie
Telo. Slávi sa vo štvrtok, po ôsmej
nedeli po Veľkej noci a patrí medzi
najatraktívnejšie cirkevné sviat
ky. V tento deň procesia veriacich
po omši v kostole obchádza s cirkev
nými zástavami štyri oltáre, symboli
zujúce štyri evanjeliá, umiestnené
na uliciach mimo kostola. Oltáre sú
ozdobené kvetmi a zeleňou, dievčatá
oblečené do bielych a ružových šiat
rozhadzujú z košíčkov kvetné lu
pene. Ďalším cirkevným pohyblivým
sviatkom bol sviatok Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho, sláveného v prvý
piatok po Božom Tele. Poslednými
významnými cirkevnými sviatkami
sú Narodenia sv. Jána Krstiteľa (24. júna) a prikázaný sviatok sv. Petra
a Pavla, apoštola. O zvyčajne teplom
počasí koncom júna svedčí príslovie:
Na svätého Jána otvára sa k letu brána. Spomínané cirkevné sviatky majú
tradíciu už v predkresťanskom ob
dobí, niektoré pohanské zvyky z nich
sa zachovali až do 20. storočia. Boli
to predovšetkým svätojánske ohne
spojené s bujarými oslavami, hud
bou a spevom. Tajomná a magická
bola najmä svätojánska noc, zjavovali
sa počas nej bosorky, liečivé byliny
mali najsilnejšie účinky a poverčiví
ľudia predvádzali rôzne magické
úkony, ktoré mali zabezpečiť zdravie,
plodnosť a dobrú úrodu. Jednoducho,
Svätojánska noc má magickú moc.


Milan GREGUŠ
Foto: archív autora

Hlavná 40, Stupava
0903 743 881
www.koliesko.eu
i 201506003
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1.

2.

Foto 1-2 – Záber z výcviku vojakov v rokoch 1932 – 33, z albumu Stupavčana Jána Kuzlbauera (rok nar. 1912)

4.

5.

7.

3.

Foto 3-4 – Z výcviku a ubytovania pod stanmi.

9.

8.

10.

Foto 5 – Vojenský odznak 1. ČSR

6.

Foto: 6 – Vojaci na „cvičáku“, druhý zľava Rudo Pavlíček (1913)

11.

Foto: 7-15 – Z albumov J. Stankovského a A. Kahánka sme vybrali „umeleckú vojenskú tvorivosť“.

12.

13.

14.

Také časy boli:

Keď starí chlapi spomínajú...

pri pive alebo víne, tak majú najčastejšie témy na rozhovor:
o ženách o športe, o autách a, samozrejme, veľká téma je vojna.
Hovoria nie o prvej alebo druhej, ale o tej, ktorú prežili, keď vykonávali
základnú vojenskú službu, ktorá sa v ich reči nazýva „vojna“.

C

hlapi a vojna idú k sebe jedno
ducho povedané od nepamä
ti. Z histórie sme počuli
o vojakoch v každej dobe,
o žoldnieroch, o naverbovaných
vojakoch, v našich zemepisných
šírkach o vojakoch v rakúskouhorskej armáde. Táto téma je
veľmi veľká, a tak ju skrátime.
Zložky branných síl monarchie boli
doplňované na základe všeobecnej
brannej povinnosti, ktorá sa
vzťahovala na všetkých občanov
Rakúsko-Uhorska
mužského
pohlavia, schopných vojenskej
služby, a to od dovŕšenia 19. roku
veku do 42. roku. Tak to v jedno

duchosti bolo a každý štátny útvar
na našom území v podstate vy
chádzal z takýchto pravidiel. V tom
to článku sa vrátime k spomienkam
vojakov, ktorí absolvovali ZVS
po roku 1920, v podmienkach
1. Československej republiky.
V tom čase sa slúžilo od roku
1924 18 mesiacov, od roku 1933 dva
roky. Podarilo sa nám získať albumy
a fotografie z týchto rokov a chceme
ukázať, ako tá vojna vyzerala, ako
prebiehala a ako si na ňu spomínali
chlapi, ktorí ju absolvovali. Sú to fo
tografie z výcviku a najmä vojenské
pamäti, básničky a venovania, ktoré
si vojaci ukladali do pamätníkov.

V súčasnosti v Slovenskej repub
like od 1. januára 2006 nie je po
vinná základná vojenská služba,
a tak dnešná školopovinná mládež
trávi veľmi veľa času pri počítačoch
a strieľa na všetko, čo sa hýbe.
Dnešní mládenci si ju nahrad
zujú rôznymi vojenskými hrami
v teréne, kde strieľajú na seba
farebnými nábojmi. Robia si rôzne
nedeľné cvičenia. Pri tohoročných
oslavách 100 rokov od skončenia
prvej svetovej vojny a 70 rokov
od skončenia 2. svetovej vojny robia
vojenské ukážky rôzne historické
vojenské kluby. Vojna jednoducho
chlapom asi chýba.

Skúsenosti s absolvovaním ZVS
boli rôzne, častokrát nepravdepo
dobné a neuveriteľné zážitky, a to
je práve príčina a predmet rozprá
vania.
Nástup na „vojnu“ nováčikom vždy
„okorenili“ mazáci a v „prijímači“
im dali pocítiť, že oni už sú na voj
ne nejakú chvíľu. Potom prišli
odborné výcviky a vzdelávania,
po nich boli odvelení podľa profesií
k jednotlivým odborným útva
rom, kde vykonávali svoju službu.
V tridsiatych rokoch bola situácia
v armáde taká, že väčšina dôstoj
níckeho zboru bola českej národ
nosti. A na Slovensko prichádzali

15.

vojaci z Čiech a Slováci rukovali
do Čiech. Tým sa vytvorila situácia,
že v armáde sa používala vojenská
reč, ktorá obsahovala väčšinou
české výrazy, české velenie a aj
slovenskí vojaci veľmi skoro si os
vojili túto vojenskú „hantýrku“.
To sa prejavilo i v dokumentoch,
ktoré sa dochovali z tých čias. Sú
písané „českoslovenčinou“, a preto
i gramatickú stránku si nesmieme
veľmi všímať.
K vyslúženým vojakom treba
povedať, že mládenec bol vtedy
schopný na ženenie, keď prišiel
z vojny. V týchto rokoch prichádza
li na vojnu odvodové ročníky 1910
a neskoršie. Tridsiate roky boli
poznačené hospodárskou krízou,
v priebehu desaťročia začal nástup
fašizmu, čo sa taktiež prejavovalo
v armáde.
Po dvoch rokoch odchádzali
vojaci domov, mali zlé i dobré
zážitky, ktoré si písali do pamät
níkov. Na zlé sa zabudlo a dobré
ukážeme v tomto článku. Ukážeme
i niektoré fotografie zo života
armády. Od tých čias prebehlo už
8 desaťročí, a preto sú pre nás pa
mätníky zaujímavé.

Svetozár PROKEŠ
Foto: rodinný archív SP
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Pavúky na fasádach

Pred tridsiatimi štyrmi rokmi sa v slovenských mestách
začali na fasádach domov náhle objavovať neznáme tmavé
škvrny. Možno by škvrny dodnes zostali bez povšimnutia,
keby sa na ne pozornejšie nezahľadel istý arachnológ,
teda odborník na život pavúkov.

Z

vedavý pavúčkar už po zbežnej
obhliadke zistil, že približne
päťcentimetrové okrúhle škvr
ny sú vlastne malé pavučiny
s centrálnou komôrkou, v ktorej
sídli ich tvorca – trojmilimetrový
sivočierny pavúčik. Keď vedec
položil domáceho pána v labo
ratóriu pod mikroskop, zistil, že ide
o pavúka nazývaného cedivočka
múrová (Dictyna civica). Tento mi
niatúrny pavúčik pochádza z oblas
ti okolo Stredozemného mora a vo
svojej domovine žije spôsobným
a nenápadným životom v skalných
štrbinách. Na Slovensku, kde je
zatiaľ predsa len chladnejšie, mu
viac vyhovuje život na fasádach
budov. Cedivočka si totiž rada
hovie v suchu a hlavne v teple, čo
väčšina omietok na vyhrievaných
budovách spĺňa v zime určite lepšie
ako nehostinné mrazivé skaly.
Do Európy našiel tento pavúk cestu
niekedy počas prvej polovice mi
nulého storočia. V roku 1910 sa
cedivočka objavila vo Francúzsku,

v päťdesiatych rokoch v Nemecku,
začiatkom šesťdesiatych rokov
v strednej Európe a v roku 1981
po prvý raz aj na Slovensku. O rok
neskôr ju pristihli pražskí arach
nológovia, ako okupuje múry
Valdštejnskej záhrady.

Pavučiny
Hlavnou
podmienkou
pre
položenie základov budúcej siete je

hocijaká, asi polcentimetrová du
tina, ktorá sa v blízkej budúcnosti
zmení na hlavný stan a úkryt. Čo
sa stavebnej parcely týka, cedivočky
uprednostňujú drsné omietky,
najlepšie aj so špárami či puklinami,
ktoré im poskytujú bezpečné úkry
ty. Cedivočka nie je žiaden skupáň.
Pokojne sa podelí s ďalšími svojimi
súkmeňovcami, takže na jednom
štvorcovom metri môžete objaviť
desať, ale aj kolóniu viacerých de

siatok sietí pospájaných spoločným
vláknom. Cedivočka je pedant.
Pri lapaní potravy nenechá nič
na náhodu, preto každé vlákno
svojej siete omotáva ďalším vlák
nom, čím vznikne útvar podobný
gitarovej strune. Pavučina funguje
spolu s chĺpkami uviaznutého hmy
zu ako suchý zips.
V Stupave môžete vidieť pavučiny
cedivočiek napríklad na strážnom
domčeku na Marcheggskej ulici.

Nezničiteľná
Pavučiny na omietke samy ose
be nijako nerušia, ale to všetko
len dovtedy, kým sa na nich
nezačnú zachytávať prach a iné
nečistoty. Väčšina arachnológov
si myslí, že cedivočky preferujú
svetlejšie omiet
ky. Svetlá omiet
ka totiž odráža väčšie množstvo
ultrafialo
vého žiarenia, takže je

pre hmyz, a teda aj potenciálnu
korisť, atraktívnejšia. Iní odborní
ci však predpokladajú, že to len
na svetlejších budovách zaprášené
pavučiny lepšie vidieť, pričom
na sivých splývajú s podkladom
a unikajú pozornosti. Presvedčiť
cedivočku, aby zmenila svoje
obyčaje a opustila fasády budov,
je nemožné. Jedinou spoľahlivou
metódou je ometanie sietí, najmä
na jeseň a na jar. Pravdepodobne
by pomohlo aj to, keby neboli
múry budov v noci osvetlené,
lebo, ako je známe, svetlo hmyz
priťahuje. Na záver by som aspoň
mierne pozdvihol náladu arach
nofobikom, teda tým, ktorí sa boja
pavúkov: Nebojte sa, cedivočka
ohľaduplne
rešpektuje
vaše
súkromie a striktne sa drží len
vonkajších častí vašich domovov. 
Tomáš ČEJKA
Foto: autor
i 201506004
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Mamičkin sviatok

NAŠE-VAŠE

„Čože ti dať na pamiatku, mamka moja k tvojmu sviatku?“
– takéto básničky a pesničky zneli zo všetkých tried našej
materskej školy pri vystúpení na besiedke pre mamičky.

Ú
TÝŽDEŇ
HLASNÉHO ČÍTANIA
V poslednom aprílovom týždni sme pre všetkých prvákov pripravili
týždeň hlasného čítania. Aj keď naši prváci už čítať vedia, nečítali
si sami. Každý deň prišli do tried štvrtáci, ktorí so sebou prinies
li rozprávkovú knižku, dobrú náladu a chuť predviesť sa našim
najmenším. Po čítaní sme sa o prečítanej rozprávke rozprávali a deti
vypĺňali pracovné listy, v ktorých plnili rozprávkové úlohy či vyfarbovali
rozprávkové postavičky. Cieľom takejto aktivity bolo zvýšenie záujmu
detí o knihy, o čítanie a budovanie čitateľských návykov. Bonusom sú
priateľstvá s ich staršími spolužiakmi.

časť mamičiek, ockov, ale aj
starých rodičov bola veľká.
No väčšie bolo určite nadšenie
detí ukázať svojim rodičom
všetko, čo sa stihli počas druhého
polroka naučiť. Každá trieda detí,
či už včeličiek, žabiek, rybičiek,
veveričiek, alebo lastovičiek mala
pre svoje mamičky pripravený nád
herný program.
Program bol spestrený zaujímavý
mi scénkami, krásnymi básničkami
či pesničkami o mamičkách, ktoré
vyludzovali u mamičiek slzičky
radosti, ale aj hrdosti. Deti pre
mamičky ako poďakovanie za ich
starostlivosť, lásku, dobrosrdečnosť,

milotu a ochotu vždy si ich vypočuť
predviedli to najlepšie zo seba. Re
citácia, spev piesní a pohyb v rytme
tanečných melódií rozhýbali tlieska
júce dlane divákov. Kreatívne pani
učiteľky vymysleli pre deti scenáre
na mieru. Takéto scenáre umožnili
deťom bezprostredne ukázať svoje
nadanie, radosť z prezentovania sa
či zručnosť v slovnom vyjadrovaní.
Deti z triedy včielok a žabiek sa pre
menili na kvetinky, rybičky si zahra
li na ľudovú nôtu. Deti-predškoláci
z triedy veveričiek predviedli svo

jim mamičkám rozprávku Soľ nad
zlato, v ktorej podstatnú úlohu hrali
aj strážnici, strašidlá, princezné či
lesné víly a deti z triedy lastovičiek
hľadali v scénkach lásku. Každá be
siedka bola jedinečná, zaujímavá
a hlavne podaná so srdcom na dla
ni. Na záver deti odmenili svoje
mamičky nielen sladkou pusou, ale
aj vlastnoručne vyrobeným kreatív
nym darčekom. 
Mgr. Oľga ADÁMEK
Materská škola, Ružová 7, Stupava
Foto: autor

Mgr. Jana SIROTOVÁ
Foto: autor

Tvorivé dielničky
u veveričky
DOPRAVNÉ MÚZEUM
Deti najstaršej vekovej skupiny z triedy veveričiek a lastovičiek
Materskej školy na Ružovej ulici č. 7 v Stupave sa dňa 30. 4. 2015
ocitli pri návšteve Dopravného múzea v Bratislave v minulosti.
S veľkým záujmom pozorovali vývoj bicykla až po jeho dnešný vzhľad,
vývoj starých áut od roku 1945 až po dnešnú realitu či reálne
zobrazenie lokomotív, vlakov na parný pohon. V múzeu mali deti
možnosť vidieť aj telefónne stanice, telefóny či reálnu vlakovú
stanicu z minulosti i s odevmi železničiarov.
Na záver si v pretekárskom oddelení mohli vyskúšať vedenie
motokáry – trenažéra. Z tohto výletu do Dopravného múzea si odniesli
nielen množstvo pekných zážitkov, ale aj nové poznatky o dopravných
prostriedkoch v minulosti.
Mgr. Oľga ADÁMEK
Materská škola, Ružová 7, Stupava
Foto: autor

B

lížil sa opäť sviatok tých
najdrahších ľudí na svete –
našich mamičiek, a preto sme
sa rozhodli pre ne vytvoriť malé
prekvapenie.
Deti z triedy veveričiek aj s pani
učiteľkou sa rozhodli pre mamičky
vytvoriť veselé tričká. Prostred
níctvom techniky studenej batiky
biele tričká deti premenili na tričká
rôznych farieb.
Najprv si zvolili motív skladania
tričiek – slimáčika, pásikov alebo

kruhov a po zložení trička ich zvia
zali prírodným špagátom. Nasle
dovalo farbenie tričiek práškovými
farbami a ukladanie do vreciek
na 24 hodín.
Na druhý deň deti za pomoci
učiteľky tričká vyplákali vo vode
a dali sušiť. Po usušení si deti
tričká dotvorili textilnými farba
mi technikou tupovania. Na tričká
tupovali vzory srdiečok, kvetín či
motýlikov.
Naše výtvory si môžete pozrieť
na priložených fotografiách. Dú
fame, že mamičky detí mali z ich
prekvapenia takú istú radosť ako
deti pri ich tvorbe. Čo poviete, ale
sú naše deti šikovné, však?
Mgr. Oľga ADÁMEK
Materská škola, Ružová 7, Stupava
Foto: autor

Beseda so spisovateľkou
D

ňa 22. 5. 2015 sa žiaci 3. B triedy ZŠ kpt. J. Nálep
ku v Stupave zúčastnili na besede so spisovateľkou
Martou Šurinovou. Beseda sa konala v Mestskej
knižnici Ruda Morica.
Deti sa na stretnutie so spisovateľkou veľmi tešili. Vopred
si prečítali jednu z jej kníh Krajinka s koníkom a nakres
lili ilustrácie k prečítanej knihe.
Marta
V knižnici nás privítala pani Obadalová, ktorej ďakujeme
ŠURINOVÁ
za uskutočnenie tejto milej akcie. A keďže mala práve v ten
deň spisovateľka narodeniny, deti jej zablahoželali a potom už v príjemnej
atmosfére prebiehala beseda.
Deti sa dozvedeli čo-to o živote a dielach spisovateľky aj zaujímavé príbehy.
Mali aj zopár otázok, ktoré im autorka zodpovedala. S dobrým pocitom
a veselou náladou sa deti vrátili do školy. Ďakujeme pani spisovateľke aj
pani Obadalovej za skvelý zážitok z besedy. 
Mgr. Oľga BUJNOVSKÁ
triedna učiteľka
Foto: autor
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ZÓNA A
rock’n’roll-rockabilly (Tomášov)
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hard rock-rock’n’roll (BA)

ACES rock’n’roll
KAKTUS

(BA)
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Školská pevnosť S

rdečne
ďakujeme
čle
nom
skupiny historického šermu
URSUS, ktorí pre žiakov
1. stupňa ZŠ pripravili veľmi peknú
akciu. Dňa 30. 4. 2015 sa naša škola
premenila na pevnosť, ktorú
chcel ovládnuť zlý rytier so svo
jimi pomocníkmi. Pre žiakov to bol
neopísateľný zážitok. Na niekoľko
hodín sa preniesli do stredoveku,
a aby uchránili svoju školu, museli
plniť rôzne úlohy, ktoré si vyžadovali
nielen šikovnosť, ale aj bystrosť.
Po každej splnenej úlohe získali
indíciu, ktorá im na záver po
mohla pri prekonaní zlého ry
tiera. Dobrodružná výprava bola
ukončená slávnostným odovzdá
vaním diplomov. 
Mgr. Mária DEMETROVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

Foto: autor

Stavanie mája v Máste

M

ástsky potravinový spolok
zorganizoval 30. apríla 2015
na nádvorí Mestskej knižnice
R. Morica tradičné podujatie –
stavanie mája. Program sa začal
o 18. hod., členovia Mástskeho
potravinového spolku postavili
ozdobený máj za pozornosti zve
davého davu dospelých aj detí
o polhodinu neskôr. Na ľudovej
slávnosti sa zúčastnila približne
stovka ľudí, ktorá sa dobre bavila
do neskorých večerných hodín pri
dobrom guláši, pive a hudbe. Mást
skemu potravinovému spolku patrí
vďaka za udržiavanie ľudových
(mg)
tradícií v našom meste. 

NAŠE-VAŠE

PRVÝ MÁJ
VO VEĽKOM PARKU
Mesto Stupava v spolupráci s Park Hotelom Intenzíva pripravili
XXXXXX mája vo Veľkom parku prvomájové popoludnie. Začiatok
podujatia sa konal na Námestí sv. Trojice, odkiaľ vyrazil o 14. hodine
sprievod účastníkov do Veľkého parku, kde bol pre Stupavčanov
pripravený kultúrny, športový a zábavný program. Na futbalovom
štadióne sa konal tradičný futbalový zápas Memoriál Jána Beleša,
vo Veľkom parku vystúpili mažoretky MEISI a Záhorácki muzikanti,
občerstvenie zabezpečil Park Hotel Intenzíva. Väčšiu účasť prekazilo
daždivé počasie, do parku prišlo v tento deň približne 150 ľudí.
(mg)
Foto: redakcia

Foto: autor

Detský folklórny súbor
STUPAVJÁNEK

H

oci DFS Stupavjánek pôsobí
na folklórnej scéne len druhý
rok, prezentoval sa už na vi
acerých kultúrnych podujatiach
nielen vo svojom meste, ale aj mimo
neho. V Stupave sme mali možnosť
vidieť DFS Stupavjánek druhú
májovú sobotu, kde bol zaradený
do kultúrneho programu akcie
s názvom Míľa pre mamu.
Pre nepriaznivé počasie síce nevy
stupoval na otvorenej scéne stu
pavského parku, ale v sále MKIC
Stupava. Do kultúrneho programu
venovaného všetkým mamám
prispeli aj šikovné Stupavské

mažoretky MEISI a spevácka skupi
na Stupavjan. Spevácka skupina
Stupavjan zaspievala niekoľko
ľudových
piesní
samostatne
a niektoré ako súčasť tanečných
čísel DFS Stupavjánek. DFS Stu
pavjánek sa predviedol v dvoch
skupinách: mladšiu skupinu tvoria
deti predškolského veku a staršiu
skupinu žiaci ZŠ.
V úvode programu sme so zata
jeným dychom mali možnosť vidieť
mladšiu skupinku DFS a ich Lúčne
hry. Deti vyčítankami, riekankami,
spevom a jednoduchými tanečnými
krokmi vytvárali kompaktnú kolek

tívnu symbiózu folklóru. Staršia
skupina detí si tanečnými kreá
ciami Myjavských tancov, spevom,
hrou na flautu, prekáračkami v stu
pavskom nárečí právom zaslúžila
veľký potlesk publika. Bolo sa nao
zaj na čo pozerať aj vďaka pekným
krojom (a nielen vďaka nim) a aj tu
sa potvrdilo pravidlo, že v jednodu
chosti je krása.
Repertoár DFS Stupavjánka tvo
ria prevažne jednoduché folklórne
výstupy, ale ich základ je pevný s od
kazom na naše kultúrne tradície.
Veď ani dom sa nedá stavať od stre
chy, potrebuje pevný základ, a ten
jeho umelecká vedúca Oľga Mózová
spolu s deťmi folklórneho súboru
vytvára. Aj touto cestou by som sa jej
v mojom mene a v mene rodičov detí,
ktoré navštevujú DFS Stupavjánek,
chcela poďakovať a povzbudiť ju v jej
záslužnej činnosti.
Ďakujeme jej za snahu udržiavať
a šíriť stupavský folkór (a nielen ten)
v celej jeho kráse a rozmanitosti.
Tradície by sme si mali zachovávať,
sú našimi klenotmi, pretože ak ich
nebudeme pestovať a vnášať do sŕdc
mladým generáciám, vytratia sa,
a to by bola obrovská škoda.
Mgr. Andrea JANUŠKOVÁ
Foto: autor

STUPAVSKÁ NEVÄDZA
SPIEVALA V ČESKEJ
REPUBLIKE

Ženský spevácky zbor Stupavská Nevädza sa zúčastnil v dňoch
10. – 11. apríla 2015 na medzinárodnom festivale CANTATE
BUDWEIS 2015 v Českej republike. Spevácky festival sa konal
v Českých Budějoviciach a Českom Krumlove. Spievali sme
10. apríla 2015 v Koncertnej sieni Otakara Jeremiáša Juhočeskej
filharmónie v Českých Budějoviciach. Okrem nášho speváckeho
zboru vystúpili zmiešané spevácke zbory, jeden z Nemecka a päť
zborov z Českej republiky. V sobotu 11. apríla sme spievali
v Zámockej jazdiarni zámku v Českom Krumlove, kde spievali
zmiešané spevácke zbory – štyri z Českej republiky, jeden zbor
z Nemecka a náš ženský spevácky zbor Stupavská Nevädza.
Po prehliadke všetky spevácke zbory zaspievali spoločnú pieseň
Nebeští kavalérové.
Ďakujeme mestu Stupava za finančnú podporu, čo nám umožnilo
zúčastniť sa na speváckom festivale Cantate Budweis 2015.
Soňa ČINOVSKÁ
Foto: autor
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Nech žije kráľ!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V nedeľu 24. mája 2015 sa v sále stupavského
kultúrneho domu konala slávnostná ceremónia.
Kráľ Erik odovzdal putovnú korunu svojmu
nasledovníkovi Sebastianovi.

U

ž nejaký čas sa rok čo rok väčšina sloven
ských knižníc zapája do súťaže Kráľ det
ských čitateľov. Cieľom tejto akcie, ktorú
iniciovala Slovenská národná knižnica,
je preveriť vedomosti a rozhľad detí a podporiť
v nich záujem o čítanie. Súťaž prebieha v troch
kolách, pričom každá knižnica si určuje vlast
né témy a okruh otázok. Na záver vyhlásia
absolútneho víťaza, ktorý získal maximum
bodov a nárok na kráľovskú korunu.
Stupavská knižnica sa do akcie zapája
od prvého ročníka, podľa slov knihovníčky
pani Obadalovej spočiatku súťažili žiaci
tretieho až deviateho ročníka, čo však pri vy
hodnocovaní nebolo veľmi spravodlivé. Preto
sa v knižnici rozhodli, že každý rok zapoja iba
štvrtákov.
Tento rok v rámci prvého kola deti odpove
dali na desať súťažných otázok, pričom
z deväťdesiatich šiestich uspeli päťdesiati. Tých
čakalo viac úloh, ktoré preverili nielen ich

čitateľskú zdatnosť, ale aj všeobecný dejepisný
či zemepisný prehľad a tiež vzťah k mestu, kde
sa narodili a kde žijú. Deti museli napríklad
vedieť, čie meno má v názve naša knižnica,
alebo aká zrúcanina sa nachádza v blízko
sti Stupavy. Do finále sa úspešne prebojovalo
pätnásť dievčat a štrnásť chlapcov, ktorých
v nedeľu aj s rodičmi a zástupcami školy poz
vali na slávnostné vyhodnotenie.
Ceremónia sa začala o 17.00 hodine a ot
vorili ju žiačky stupavskej ZUŠ – Veronika
zahrala na klavíri a Terezka na flaute. Nasle
doval príhovor pani Obadalovej, po ktorom
sa predstavili jednotliví finalisti. Zo všetkých
spomeňme aspoň tých, ktorí získali prvé
miesta. Zo 4. A to bol Matúš Stránsky, zo
4. B Samuel Švehla a Simona Vaneková, zo
4. C Sebastian Nezník, zo 4. D Veronika Papa
jová a zo 4. E David Turoň. Finalistom zagrat
ulovali primátor s viceprimátorom a každému
odovzdali diplom a knižku.

Pred vyhlásením absolútneho víťaza ešte
niekoľko detí dokázalo, že sú šikovné a tal
entované aj v speve, hre na gitare či na flaute.
A potom už nadišiel slávnostný okamih a vy
hlásenie nového kráľa, ktorým sa stal Sebas
tian Nezník. Jeho veličenstvo dostalo putovnú
korunu, ďalší diplom a obrovskú tortu a tiež
knižnú poukážku v hodnote 20 eur. Milú
udalosť ukončil stupavský primátor Roman
Maroš, ktorý poďakoval organizátorom aj
zúčastneným a pozitívne zhodnotil, že akcia
okrem iného buduje u detí vzťah k mestu,
kde žijú. Dodal, že už v blízkej budúcnos
ti sa knižnica dočká reprezentatívnejších
priestorov, aby sa mohla stať jedným z dôstoj
ných centier kultúry. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Milan GREGUŠ

NARODILI SA:
MÁRIA MIA PŠENICOVÁ
BARBORA SCHUSNIXOVÁ
PAVOL BUGÁR
KLÁRA FERENČÍKOVÁ
ZUZANA KÁČEROVÁ
KARIN BELÁSOVÁ
TOMÁŠ JARABICA
LAURA PEKARČÍKOVÁ
LUCIA SABOVÁ
SEBASTIÁN KVINTA
ANNA KALOUSEKOVÁ
BARBORA BUCHANOVÁ
JOZEF HRÚZ
ZOSOBÁŠILI SA:
VLADISLAV BALÁŽ a ADRIANA KOCIANOVÁ
BRANISLAV OČENÁŠ
a MÁRIA SOVIAROVÁ BREZOVSKÁ
IVAN BACIGÁL a DANIELA BALOGHOVÁ
Ing. VLADIMÍR MAŠEK a LUCIA TÓTHOVÁ
FRANTIŠEK BURDA a Ing. KATARÍNA ŠURINOVÁ
JOZEF KADVAN a ZUZANA LISICKÁ
Ing. TOMÁŠ TURANSKÝ
a Ing. HELENA ÁROCHOVÁ
Ing. MARTIN SMEJA, PhD.
a Ing. ZUZANA PAUKOVÁ
ZOMRELI:
MATILDA KUBOVÁ (1920)
ALOJZ RÁC (1938)
MÁRIA KRÍŽOVÁ (1928)
HERMÍNA DRAŠKOVIČOVÁ (1940)
OĽGA VILHANOVÁ (1963)

SPOMÍNAME
Najväčším bohatstvom každého
človeka sú jeho blízki a priatelia.
Dňa 17. mája 2015 uplynul
práve rok, čo dotĺklo mimoriad
ne srdce pána Miroslava Jančára.
S poďakovaním za spomienky a za
podporu hádzanárskej komunity manželka
Helena, dcéra Andrea, syn Daniel
s manželkou, vnúčatá Davidko, Claudinka
a Silvinka a sestra Zlata s celou rodinou.
Talentovaní finalisti spríjemnili čakanie na korunováciu

JÚN V MESTSKEJ
KNIŽNICI RUDA
MORICA V STUPAVE
Našich nových čitateľov – prvákov (je ich
136) pozveme v júni na spoločnú výmenu
kníh, aby mali čo čítať aj cez svoje prvé
veľké prázdniny. Zopakujeme si s nimi
aj výpožičnú techniku. Ostatní žiaci
prvého stupňa prídu tiež do knižnice,
aby si vymenili pred prázdninami knihy.
Pripomenieme si 110. výročie narodenia
spisovateľky pre deti Márie RázusovejMartákovej výstavkou jej kníh, besedou
o knihe Junácka pasovačka a kvízom
POZNÁŠ TVORBU MÁRIE RÁZUSOVEJMARTÁKOVEJ? Pre celý šiesty ročník
sme pripravili súťaž DVAJA Z JEDNEJ
LAVICE, ktorá sa bude konať vo veľkej
sále MKIC posledný školský týždeň.
Bude to vedomostné, veselé i hravé
súťaženie, do ktorého sa zapoja všetci
žiaci. Výstavkami kníh si pripomenieme
júnové výročia narodenia Petra Glocka,
Marty Fartelovej, Márie Rázusovej-Mar
tákovej a Jozefa Pavloviča.
Beata TOMKOVIČOVÁ, Zlatica OBADALOVÁ
Mestská knižnica Ruda Morica

Pietna spomienka
venovaná M. R. Štefánikovi
K

aždoročná pietna spomienka, venovaná pamiatke generála Milana Rastislava Štefánika, sa
konala v deň výročia jeho tragickej smrti, 4. mája. V tento deň sa o 14. hodine pred pamät
níkom M. R. Štefánika zišla skupinka približne dvadsiatich Stupavčanov, prevažne staršej
generácie, ktorí prišli vzdať úctu významnej osobnosti našich moderných dejín. Po krátkom
príhovore primátora Romana Maroša položili účastníci pietnej spomienky vence k Štefánikovmu
(mg)
pamätníku. 

Dňa 22. júna 2015 uplynie
5 rokov, čo nás opustila
Magdaléna Hebertová,
rodená Buchtová. Kto ju poznal
– spomenie si, kto ju mal rád – nezabu
dol. Chýbaš nám. S láskou spomína
rodina.
Dňa 27. júna 2015 si
pripomíname 10. výročie čo
nás navždy opustil náš manžel,
otec, dedko a pradedko
Štefan Kliment. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka, syn, vnukovia
a pravnúčatá.

RIADKOVÁ INZERCIA

Foto: redakcia

P
 redám kukuricu, cena 20 € za 100 kg.
Tel.: 0907 161 566.
P
 redám záhradu s rozlohou 460 m2 v osob
nom vlastníctve v lokalite Stupava Mást
II. Cena dohodou, bližšie informácie na
tel.: 0915 253 486.
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.
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KAM V STUPAVE
ŠPECIÁLNY FILMOVÝ VÍKEND V KINE X
Prvý júnový víkend v Kine X
je venovaný európskej produkcii.
Využite výhodnú cenu zľavneného
vstupného a príďte si pozrieť filmové
lahôdky, ktoré práve „letia“.

piatok 5. júna

1 9.00 hod. Sedem zhavranelých bratov,
rozprávka, Česko/Slovensko, Kino X Stu
pava, vstupné 3,00 €
21.00 hod. Deň blbec, akčná komédia,
Nemecko, Kino X Stupava, vstupné 3,00 €

sobota 6. júna

17.00 hod. Pieseň mora, animovaný,
rodinný, Írsko/Dánsko, Kino X Stupava,
vstupné 3,00 €
19.00 hod. S tvárou anjela, dráma,
Veľká Británia/Taliansko, Kino X Stupava,
vstupné 3,00 €
21.00 hod. Samba, komédia, Francúzsko,
Kino X Stupava, vstupné 3,00 €

nedeľa 7. júna

1 5.00 hod. Sedem zhavranelých bratov,
rozprávka, Česko/Slovensko, rozprávka,
Kino X Stupava, vstupné 3,00 €

1 7.00 hod. Život je život, komédia, Česko,
Kino X Stupava, vstupné 3,00 €
1 9.00 hod. Suri, dokumentárny film Pav
la Barabáša, Slovensko, Kino X Stupava,
vstupné 3,00 €
2 0.30 hod. Zabijaci, krimi thriller, Dánsko,
Kino X Stupava, vstupné 3,00 €

sobota 6. júna

o
 d 18. – 20. hod. kurz „Cínovaný šperk“.
Poplatok 15 eur/osobu, v cene je všetok
materiál. V prípade záujmu nás kontaktuj
te, e-mail: ozpohodka@gmail.com, alebo
tel.: 0918 420 437

1.
6.
POZÝVA VŠETKY DETI A RODIČOV NA
od
do

10:00 hod.
18:00 hod.

HAPPY PRE DOSPELÝCH
ASHTANGA JOGA

– Kurzy pre dospelých v HAPPY Stupava
Každý PONDELOK od 1. júna do 27. júla
7
 .00 – 8.00 hod.
1
 9.15 – 20.15 hod.

Každý ŠTVRTOK od 4. júna do 30. júla
1
 8.00 – 19.00 hod.
1
 9.15 – 20.15 hod.

PILATES

– Kurzy pre dospelých v HAPPY Stupava
Každý PONDELOK od 1. júna do 27. júla
1
 8.00 – 19.00 hod.

Každá STREDA od 3. júna do 29. júla
1
 8.00 – 19.00 hod.

POWERJOGA

– Kurz pre dospelých v HAPPY Stupava
Každý UTOROK od 2. júna do 30. júna
1
 8.00 – 19.00 hod.

Na kurzy je potrebné prihlásiť sa vopred
vyplnením registračného formulára zo
stránky www.happy.jaspis.sk.
Počet miest v kurze je obmedzený.

piatok 12. júna

2 1.00 hod. Jurský svet, scifi, USA,
Kino X Stupava

sobota 13. júna

Námestie
sv. Trojice

1 7.00 hod. Sedem zhavranelych bratov,
rozprávka, ČR/SR, Kino X Stupava
1 9.00 hod. Jurský svet 3D, scifi, USA, Kino
X Stupava
2 1.00 hod. Jurský svet, scifi, USA, Kino X
Stupava

nedeľa 14. júna

1 5.00 hod. Hurá na futbal, anim., rodinný,
Argentína/Španielsko, Kino X Stupava

piatok 19. júna

2 1.00 hod. LokaLfilmis, animovaná komé
dia, Slovensko, Kino X Stupava

sobota 20. júna

1 7.00 hod. Hurá na futbal, anim., rodinný,
Argentína/Španielsko, Kino X Stupava
1 9.00 hod. LokaLfilmis, animovaná komé
dia, Slovensko, Kino X Stupava
2 1.00 hod. Jursky svet, scifi, USA, Kino X
Stupava

zábavné blu
lezecká sten disko
Mickey Mou a maskoti
se a Macko
Pu
skákací hrad
trampolína
hasiči obč
erstv
maľovanie n enie
a tvár

CUKROVÁ VATA ZADARMO
PRE VŠETKY ŠIKOVNÉ DETI, KTORÉ
PREJDÚ ZÁBAVNÝMI ATRAKCIAMI

nedeľa 21. júna

1 7.00 hod. LokaLfilmis, animovaná komé
dia, Slovensko, Kino X Stupava

piatok 26. júna

15.30 do 17.00 hod. Podporná skupina
dojčiacich mamičiek, HAPPY Stupava,
vstupné dobrovoľné
	
Pozývame Vás na stretnutie dojčiacich
mamičiek, nastávajú
cich mamičiek, ale
aj oteckov. Cieľom stretnutí je vzájomne
sa podporovať, informovať, radiť ohľadne
dojčenia a zároveň zdieľať radosti, prí
padné starosti a situácie, ktoré s dojčením
zažívame. Je to príležitosť sledovať dojčenie
detí rôzneho veku, spoznať iné mamičky
s deťmi, poradiť sa o tom, čo vás práve zaují
ma s certifikovanou laktačnouporadkyňou,
aj inými dojčiacimi mamičkami.
Viac informácií na
www.happy.jaspis.sk

sobota 27. júna

17.00 hod. Mimoni, animovaný, USA, Kino
X Stupava
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ŠIKOVNÁ STREDA V ROZPRÁVKOVE
streda 17.00 – 18.00 hod.
Vaše detičky sa môžu tešiť na Tvorivé
dielničky, kde si s Naty Žúrekovou Štef
kovou vyrobia zaujímavé vecičky.
Hlavná 76, Stupava
Tel.: 0948 105 688
Rozprávkovo-Stupava

nedeľa 28. júna

15.00 hod. Mimoni, animovaný, USA,
Kino X Stupava
17.00 hod. Mimoni 3D, animovaný, USA,
Kino X Stupava
19.00 hod. Pútnik, najlepší príbeh
P. Coelha, životopisný, Brazília, Kino X
Stupava

ANGLICKÝ LETNÝ DENNÝ TÁBOR V POHODKE
5. turnus: 3. – 7. august 2015

pre deti od 8. – 12. rokov
6. turnus: 10. – 14. august 2015
V tábore sa deti budú hravou formou učiť
praktickej angličtine. Budú sa hrať, spievať,
tvoriť rôzne dielka a budú mať veľa zábavy
a to všetko v anglickom jazyku. Venovať sa

im budú odborní lektori, ktorí majú bohaté
skúsenosti s učením detí.
Info na tel.: 0918 420 437, www.pohodka.eu
Prihlášky cez e-mail: ozpohodka@gmail.com
Cena: 95 eur na týždeň/dieťa

V cene: strava – desiata a obed, pitný režim,
lektori, hry, pomôcky a pracovný materiál.

i 201506005
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Playminihandball 8. ročník

Kto sa chcel zúčastniť na jednom z najvýznamnejších hádzanárskych
turnajov na Slovensku, musel počas predĺženého víkendu – od piatka
15. do nedele 17. mája cestovať do Stupavy. Tu sa totiž konal už
8. ročník turnaja Playminihandball.

Z

celého Slovenska aj Českej
republiky napokon pricesto
valo až 50 družstiev chlap
cov a dievčat vo veku prvého
stupňa základnej školy. Bola ich plná
športová hala pri základnej škole
aj priľahlá telocvičňa. Veď získať
medaily či pohár chcelo viac než
500 detí z 19 klubov, sprevádzaných
trénermi či rodičmi.
Bolo sa naozaj na čo pozerať – už
v tomto veku boli mnohí mini
hádzanári veľmi šikovní a zruční

a bolo vidieť, že za sebou už majú
nejaký ten rôčik hádzanej. Nuž a zá
palom a bojovnosťou sa „veľkým“
hádzanárom nielen vyrovnali, ale
určite ich často aj prevýšili.
Novinkou tohtoročného Playmini
handball bol turnaj „mikrohá
dzanárov“ – prváčikov či druháčikov,
narodených v rokoch 2008 a 2009.

Deti, ktoré sa s hádzanou len zozna
mujú, hrali s neskutočnou chuťou.
Tu ani tak nešlo o výsledky, ale o to,
aby deti nasiakli turnajovou atmos
férou a aby na vlastnej koži zažili
radosť z hry, úspechy či trpkosť
porážky. Medaily a diplomy tak
nakoniec dostali všetci zúčastnení
v tejto kategórii.

V kategórii mladšej prípravky
súťažili dievčatá a chlapci, narodení
v rokoch 2006 a 2007. Zápasy mali
často veľmi dobrú úroveň a mno
hokrát rozhodovali až rozstrely zo
sedemmetrovej značky. Do finále
sa nakoniec dostali tímy Ivanky pri
Dunaji a TJ Sokol Sokolnice. Hos
tia z Čiech boli nakoniec úspešnejší
a odviezli si pohár za víťazstvo.
Najstarších minihádzanárov bolo
najviac – až 20 družstiev. Súboje
tých najlepších z nich dvíha
li divákov zo sedadiel a finále
medzi Bojnicami a Sencom bolo
ozajst
ným športovým zážitkom.
V ničom nezaostával ani súboj
o bronz medzi Stupavou a Ivankou
pri Dunaji.
V závere turnaja si prebrali
najlepšie kolektívy aj jednotlivci
ocenenia z rúk primátora Stupavy
Romana Maroša a riaditeľky ZŠ
Stupava Bohdany Cibuľovej. Tímy
odchádzali domov unavené, ale
plné odhodlania naďalej sa venovať
hádzanej a zlepšovať sa v nej.
Playminihandball 2015 sa skutočne
vydaril. Poďakovanie za to patrí
celému veľkému organizačnému
tímu, ale aj trénerom, rodičom
a všetkým, ktorí v deťoch pomáhajú
pestovať lásku k športu.

Výsledky:

Kategória S – nar. 2004/2005
1. HK Kúpele Bojnice „A“ (SK)
2. Piccard Senec (SK)
3. HC Tatran Stupava „A“ (SK)
Kategória M – nar. 2006/2007
1. TJ Sokol Sokolnice (CZ)
2. Ivanka pri Dunaji (SK)
3. Sokol Nové Bránice (CZ)

NÁŠ BÝVALÝ
ZVERENEC
MAJSTROM
RAKÚSKA
Nášmu bývalému zverencovi
Lacovi Lutonskému sa podarilo
obhájiť titul majstra Rakúska
s tímom Fivers WAT Margareten
v kategórii U15. V semifinále po
razilo jeho družstvo tím HIB Hand
ball Graz 24:18 a vo finále potom
tím Union St. Pölten 30:25.
Úspech je o to cennejší, že sa
podaril Lacovi po ťažkom prvom
roku absolvovanom vo Viedni,
keď v športovom centre pri
gymnáziu na Maroltingergasse
absolvuje okrem školy a externej
jazykovej prípravy týždenne
množstvo hádzanárskych tré
ningov kombinovaných s gym
nastickou, atletickou a silovou
prípravou. Lacovi želáme veľa
úspechov a teší nás, že nám robí
dobré meno a radosť. Len tak
ďalej a gratulujeme.

Martin RENČO
Foto: Lesana YILDIZOVÁ

Rudolf DRAŠKOVIČ, ml.

Futbaloví veteráni májovali

Pod záštitou primátora mesta Romana Maroša sa v rámci 4. ročníka
Memoriálu Jána Beleša už tradične uskutočnil prvomájový futbalový zápas
medzi stupavskými futbalovými internacionálmi a hádzanármi Stupava.

V

exhibičnom predzápase na
stúpili deti z predprípravky ŠK
Pajštunáčik proti OŠK Mari
anka. Stupavskí a borinskí
chlapci síce prehrali 1:4, ale bojovali
statočne. Po zápase pokračoval pro
gram na malom ihrisku, kde na deti
čakali rôzne hry ako skok do diaľky,
súťaž o najlepšieho strelca alebo beh
cez prekážkovú dráhu. Program
pre deti zorganizoval trénerský

tím ŠK Pajštunáčik Dominik Ka
tona a Michal Pokorný za pomoci
ďalších dobrovoľníkov a rodičov.
Nestarnúci veteráni zabojovali
Hlavný program dňa potom otvor
ila slávnostným výkopom Hanka
Belešová, ktorá sa ku hráčom pri
hovorila spolu s primátorom mesta
Romanom Marošom a predsedom
FK Ivanom Morávkom.
Zápas sa skončil 5:2 v prospech
„starých pánov“. Dva góly za nich

vsietil do brány súperov František
Lacka a po jednom František
Mundok, Jozef Draškovič a Jozef
Pokorný. Za hádzanárov bodovali
Oliver Kubíček a Zuzka Kalmanová,
ktorá premenila jedenástku. Na ko
rektnosť zápasu dozeral rozhod

ca Ján Prokop. Hráči a diváci si
pochvaľovali príjemné podujatie,
ktoré bolo vítaným osviežením
slávnostného dňa. Dôstojným
ak
tom bola aj návšteva hráčov
na miestnom cintoríne, kde sa s úc
tou poklonili pamiatke Jána Beleša,
ktorého si uctili aj položením kytice
a zapálením sviečky. 
Mgr. Monika ŠVEHLOVÁ
Jozef DUGOVIČ
Foto: autori
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HC Tatran Stupava vybojoval bronz!

Stupavské mladšie dorastenky získali bronzové medaily za tretie miesto v celoslovenskej súťaži
1. ligy mladších dorasteniek v hádzanej. Ich úspešné pôsobenie v sezóne 2014/2015 bolo potvrdené
ešte pred ukončením ligy domácim víťazstvom 30:24 nad Duslom Šaľa v nedeľňajšom dueli.

práve jemu. Je krásne zažiť úspech
a ešte krajšie môcť sa oň podeliť
s množstvom ľudí, ktorí vám fandia, preto veľké poďakovanie patrí
fanúšikom, ktorí nás chodia pravidelne povzbudzovať a hlavne mojej
priateľke Simonke. Bronzová me-

Š

estnásťčlenný káder dievčat
pod vedením Romana Vigha
a Petra Kuklovského sa
dokázal prebojovať medzi
špičku tímov na Slovensku.
„Je to pre nás veľký úspech, ktorý si
nesmierne ceníme. Pred vstupom
do sezóny sme si dali ambiciózny
cieľ – získať medailu v tomto ročníku
súťaže, čo sa nám podarilo. Úspech
sa nerodil len v poslednom zápase,
ale v priebehu celej sezóny. Dievčatá

tvrdo ,makali’ celý rok a vďaka
ich odhodlanosti a ambíciám sme
sa dostali medzi troch najlepších
na Slovensku. Náš úspech je výsledkom kolektívnej práce nielen dievčat,
mňa a Peťa, ale aj ostatných trénerov klubu, ktorí ochotne pomáhali
pri tréningoch a zápasoch. Jeden
z takých hnacích motorov pre nás
bol a ,je’ pán Jančár, ktorý, bohužiaľ,
presne pred rokom zomrel, preto by
som chcel venovať jednu z medailí

daila pre vás všetkých visí v klubovni,“ povedal Roman Vigh, tréner
mladších dorasteniek.
Okrem tohtoročného medailového
ligového úspechu sa dievčatá
môžu pochváliť aj ziskom strie
bra na medzinárodnom turnaji
EUROFEST v Slovinskej Izole či
prebojovaním sa do semifinále
v maďarskom Veszpréme. Okrem
kolektívnych úspechov družstva
sa môžu pochváliť aj tým, že dve
z dievčat sa stali reprezentantkami
Slovenska v kádri kadetiek a pôjdu
našu krajinu reprezentovať cez leto
na majstrovstvá Európy do Mace
dónska.
Rudolf DRAŠKOVIČ ml.
Foto: Lesana YILDIZOVÁ

4 IZB. BYT
v dvojdome
Stupava - KREMENICA

AKCIA 149.900 €
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Mgr. Andrej Ščasný
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ĎALŠIE ČÍSLO VYJDE

26. 6. 2015

ˇ
SKODA
STUPAVA TROPHY

BRATISLAVA-STUPAVA 25.-26.7.2015

IDEME DO TOHO
NAPLNO!

MTB 105 km/2 950 m
MTB 76 km/2 000 m
MTB 42 km/1 100 m
MTB 25 km/600 m
UNICYCLE 17 km/420 m
RUN 17 km/350 m
RUN 8 km/350 m
JUNIOR MTB TROPHY
DETSKÝ CYKLOMARATÓNIK

18. 4. 2015
16. 5. 2015
20. 6. 2015

ŠKODA Svätojurský maratón
ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou
AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské skaly

15. 8. 2015
5. 9. 2015

ŠKODA Horal MTB Maratón
ŠKODA Slovenský raj

25. 7. 2015

POD ZÁŠITOU

DESTINAČNÝ PARTNER

ŠKODA STUPAVA TROPHY

S PODPOROU

www.skoda-bike-open-tour.sk
i 201506007

