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Krásne životné
jubileum

Obľúbenosť
malých pivovarov
rastie

Ako sa rodia
vicemajstri



INFO PRE VÁS

KNIHY
ZDARMA
SA UJALI
Poličky s knihami umiestnené
na autobusových zastávkach si
našli svojich nadšených priaz
nivcov. Poličky dopĺňajú daro
vanými knihami a časopismi
pracovníčky mestskej knižnice.
Vďaka tejto dobrovoľnej „sused
skej“ aktivite si môžete spestriť
čakanie na autobus čítaním, prí
padne si zobrať zaujímavú knihu
so sebou na domáce čítanie.
Po burze kníh, ktorá sa konala
počas Stupavských trhov v sy
nagóge, zostala približne stovka
kníh, ktorá si nenašla nového
majiteľa. Aj tie sme distribuovali
do políc na zastávkach. Podľa
správ zverejnených na sociál
nych sieťach si ľudia vymieňajú
informácie o nových prírastkoch
a sami dopĺňajú vyprázdnené
regály vlastnými nepotrebnými
knihami. Nie je to bezvýznamná
činnosť. Naopak, svedčí
o kultúrnosti Stupavčanov, o ich
ochote vzájomne sa podeliť
a dopriať inému potešenie.
Zapojte sa darom nepotrebných
kníh do tejto milej a prospešnej
činnosti. Odovzdať ich môžete
v Mestskej knižnici Ruda
Morica, prípadne priamo vložiť
do regálov na autobusových
zastávkach. Ďakujeme.  (mg)

Foto: redakcia
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Dohoda s Lidlom viazne

V predchádzajúcom čísle Stupavských novín sme uverejnili informáciu
o stiahnutí Zmluvy  o spolupráci pri výstavbe a rozvoji mesta Stupava
so spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v. o. s.,
iacerým čitateľom
z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 14. mája 2015.

V

Križovatka Hlavná – Školská – Zdravotnícka

Foto: Milan GREGUŠ

Mesto získalo dotácie
P
Zväčšíme materskú aj základnú školu
o marcovom zápise zostalo
150 neprijatých detí do mater
ských škôl, tento kritický stav
nedokážeme v nadchádzajú
com školskom roku zvrátiť. Našou
snahou je urýchlené zlepšenie tejto
nepriaznivej situácie. Začiatkom roka
sme sa zapojili do výzvy Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
zameranej na zvyšovanie kapacít
v materských školách. Výsledkom
snahy bolo pridelenie dotácie vo
výške 80 000 eur, ďalších 5 500 eur
sa nám podarilo získať z Bratislav
ského samosprávneho kraja v rámci
projektu Naša škôlka - náš kraj. Tieto
finančné prostriedky budú použité
na nadstavbu Materskej školy na Uli
ci Janka Kráľa. Po realizácii projektu

vzniknú dve nové triedy pre 40 detí.
Predpokladané náklady na realizáciu
nadstavby sú vo výške 150 000 eur,
otvorenie nových tried plánujeme
v septembri 2016.
Reálny problém nedostatku ka
pacít v materských školách sa logic
ky prenáša aj na základnú školu.
Podľa informácií riaditeľky základ
nej školy PhDr. Bohdany Cibuľovej
pribudne v nasledujúcom školskom
roku oproti súčasnému počtu ďalších
96 žiakov. Pri neriešení tohto prob
lému hrozí škole už v roku 2017
dvojzmenná prevádzka. Z tohto
dôvodu som inicioval stretnutia na
úrovni ministerstiev školstva a fi
nancií a hľadal riešenia kritickej si
tuácie. Výsledkom rokovaní je pri

Foto: redakcia

delená dotácia vo výške 250 000 eur
a podpísanie Memorada o spolupráci
s Ministerstvom školstva, vedy, výs
kumu a športu SR na výstavbu modu
lovej prístavby s 8 kmeňovými trieda
mi. Celkové náklady sú odhadované
na 450 000 eur. Otvorenie prístavby je
plánované v septembri 2016.

a poslan
com chýbalo v novinách
zdôvodnenie stiahnutia zmlu
vy z programu zasadnutia.
V tomto čísle sa k tejto téme vraciame,
uvádzame stanovisko poslanca Ing.
Ľubomíra Bugalu v ktorom zhrnul
najpodstatnejšie výhrady voči zmluv
ným podmienkam. O vyjadrenie
k uvedeným dôvodom stiahnutia
zmluvy sme požiadali primátora mes
ta Stupava Romana Maroša. Za stiah
nutie zmluvy z programu hlasovali
poslanci František Lachkovič, Anton
Hrica, Ing. Michal Polakovič, Mgr. Pe
ter Novisedlák, Ing. Marek Lacka,
JUDr. Štefan Haulík, Ing. Rudolf
Kalivoda, Ing. Martin Smeja, PhD.,
Ing. Ľubomír Bugala, Ing. Deni
sa
Klačmanová, doc. MUDr. Štefánia
Moricová, PhD. Dôvody, pre ktoré
títo poslanci zmluvu stiahli z rokova
nia, zhrnul vo svojom príspevku pos
lanec Ing. Ľubomír Bugala.
(pokračovanie na str. 2)

Čakáme
na ďalšie výsledky
Mesto Stupava sa zapojilo do
možnosti získania nenávratných
finančných prostriedkov z nového
programového obdobia 2014 –
2020. Podali sme dva projekty
na zvýšenie kapacity materských
škôl o 100 miest. Momentálne
čakáme na vypísanie výzvy zo stra
ny ministerstva, ktorá je ďalším
krokom na ceste k realizácii tohto
projektu.
Pridelené
dotácie
umožnia
umiestniť v materských školách
približne štvrtinu neprijatých detí
a zaženú hrozbu dvojzmennej
prevádzky základnej školy.
Vedenie mesta intenzívne hľadá
možnosti dofinancovania týchto
pre naše mesto kľúčových projek
tov. 
Roman MAROŠ
primátor mesta

samospráva
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Miesto budúcej predajne Lidl

VYJADRENIE POSLANCA ING. ĽUBOMÍRA BUGALU

KEDY UŽ BUDE LIDL V STUPAVE
ALEBO PREČO TO VŠETKO TOĽKO TRVÁ?
V júnovom čísle Stupavských novín ste mali možnosť sa dočítať, že spoločnosť Lidl ponúkla mestu vypracova
nie projektovej dokumentácie a participáciu na vybudovaní okružnej križovatky a že „predajňa Lidl a okružná
križovatka boli stiahnuté z programu“ hlasovaním väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave.
Stručná informácia na titulnej strane Stupavských novín vyvoláva dojem, že vaši volení zástupcovia, mestskí
poslanci, sú proti tejto výstavbe.
Žiaľ, článok neodpovedá na podstatnú otázku, prečo sa poslanci rozhodli väčšinou hlasov stiahnuť materiál
z rokovania zastupiteľstva, ktorého predmetom bola samotná zmluva s Lidlom.
Odpoveď na túto otázku je jednoduchá. Zmluva bola nevyhovujúca a nevystihovala podstatu dojednaní medzi
mestom Stupava a spoločnosťou Lidl. Jednu takú zmluvu sme tu už mali na vybudovanie svetelnej križovatky
ZIPAVOU. Obytné bloky už stoja, no križovatky niet. Nechceme dopadnúť rovnako aj s Lidlom.
Hlavné dôvody, prečo je predložená zmluva nevyhovujúca:
1) Lidl sa zaviazal investovať do projektovej dokumentácie a križovatky približne 220-tis. eur. V zmluve nebola ani
zmienka o tejto sume.
2) Stavebníkom malo byť mesto. To znamená, že verejné obstarávanie zhotoviteľa má zabezpečiť mesto, teda
toto predĺži celý proces o 3 – 6 mesiacov. Ďalej je tu nutnosť platenia DPH (treba pod tým rozumieť
o 20 % vyššie náklady, ako keby to staval Lidl).
3) Č
 lánky zmluvy si odporovali a nebolo z nej jasné, ktorú časť by mal financovať a realizovať Lidl a ktorú mesto,
čo by mohlo v konečnom dôsledku spôsobiť neplatnosť zmluvy.
Ťah je opäť na pánovi primátorovi a mestskom úrade, aby dorokovali zmluvu a predložili ju opätovne
na zastupiteľstvo. Žiaľ, zmluva na júnové zastupiteľstvo predložená opäť nebola.
Ako sa hovorí, práca chvatná málo platná. No v tomto prípade nemožno ani hovoriť o chvatnej práci
zodpovedných zamestnancov mesta, keďže prešiel ďalší mesiac a nová verzia zmluvy je v nedohľadne.
Občania by mali apelovať na pravom mieste, a to na mestský úrad, prípadne primátora mesta, aby boli rokovania
čo najskôr uzavreté, aby sa veci pohli dopredu.
Na záver by som chcel zdôrazniť, že poslanci, ktorých ste si zvolili, sú tu na to, aby rozhodovali o veciach
správne a zodpovedne, a majú vôľu iniciovať a podporiť akúkoľvek správnu vec pre mesto a jeho občanov.
Súhlasíme s postavením Lidla aj okružnej križovatky v Stupave, no za podmienok
priaznivých pre mesto, a s garanciou, že sa naozaj postaví.
Ing. Ľubomír BUGALA
poslanec MsZ v Stupave

O vyjadrenie k uvedeným dôvodom stiahnutia zmluvy sme
požiadali primátora mesta Stupava Romana Maroša.
Časť poslancov posúdila niektoré
ustanovenia Zmluvy o spolupráci
pri výstavbe a rozvoji mesta Stupa
va so spoločnosťou Lidl ako nevy
hovujúce pre naše mesto. V zmluve
im chýbala suma, ktorou sa mala
spoločnosť podieľať na výstavbe
okružnej križovatky Hlavná –
Školská – Zdravotnícka.
Predložený
návrh
dohody
o spolupráci medzi mestom
Stupava a spoločnosťou Lidl
Slovenská republika riešil vypra
covanie projektovej dokumentácie

pre územné rozhodnutie a staveb
né povolenie okružnej križovatky
a jej odovzdanie mestu Stupava za
1 euro. Hodnota projektovej doku
mentácie predstavovala približne
30 000 eur. Predbežne sľúbený
príspevok zo strany spoločnosti
Lidl na zlepšenie dopravnej situácie
v danej lokalite predstavuje sumu
220 000 eur. Spôsob plnenia bude
predmetom ďalšej dohody o spolu
práci alebo dohody o financovaní
projektu, a to po vypracovaní pro
jektových dokumentácií a vydaní

územného a stavebného povolenia.
Bez dokumentácie a príslušných
povolení dnes nevieme posúdiť
náklady, načasovanie ani spôsob
realizácie. Nevyhnutnou súčasťou
akejkoľvek dohody o financovaní
a následnom plnení bude dohoda
so Slovenskou správou ciest (SSC)
ako budúcim vlastníkom okružnej
križovatky.
Podľa zmluvy má byť stavebníkom
spomínanej križovatky mesto Stu
pava. Prinesie táto skutočnosť

Foto: Milan GREGUŠ

predĺženie a predraženie stavby
vzhľadom na nutnosť platby dane
z pridanej hodnoty?
Stavebníkom križovatky v územ
nom rozhodnutí bude mesto Stu
pava, táto skutočnosť nemá vplyv
ani na predĺženie stavby, ani na jej
predraženie. Mesto Stupava je
pre budúceho vlastníka okružnej
križovatky (SSC) preferovaným
stavebníkom s dostatočnými garan
ciami. Stavebníkom v stavebnom
konaní bude pravdepodobne budú
ci vlastník križovatky Slovenská
správa ciest, a. s. Spôsob výstavby,
načasovanie a finančné krytie budú
predmetom dohody medzi Sloven
skou správou ciest ako budúcim
vlastníkom a subjektmi, ktoré sa
budú spolu s mestom podieľať na
financovaní križovatky.
Svoj nesúhlas so znením zmlu
vy niektorí poslanci odô
vodňo
vali nejednoznačným definova
ním záväzkov zmluvných strán
a vzájomným rozporom niektorých
zmluvných ustanovení.
Spoločnosti Lidl bolo vydané
právoplatné územné rozhodnutie
na predajňu Lidl aj s vlastným do
pravným napojením už 28. au
gusta 2012, okružná križovatka nie
je súčasťou tohto dokumentu. Tá
bola predmetom dohody o spolu
práci, v ktorej sa spoločnosť Lidl
zaviazala vypracovať a odovzdať
mestu Stupava dokumentáciu
pre územné a stavebné povole
nie a následne ho odovzdať mestu

za 1 euro. Spoločnosť Lidl okrem
toho prisľúbila prispieť na vybudo
vanie budúcej okružnej križovatky
významnou finančnou čiastkou.
Nepodporenie tejto dohody o spo
lupráci považujem za nie práve
šťastné riešenie. Dohoda má dvoch
účastníkov a musím konštatovať,
že jej návrh sa tvoril dlhodobo,
v konzultácii s právnymi zástup
cami zúčastnených strán. Zmluva
bola koncipovaná tak, aby priniesla
benefit pre mesto a zároveň mesto
k ničomu nezaväzovala, túto pod
mienku definuje v dohode článok
I. ods. 5: „Mesto sa touto dohodou
nezaväzuje samo alebo prostred
níctvom tretej osoby realizovať
okružnú
križovatku.“
Takže
v prípade, ak mesto nezabezpečí
dostatočné finančné krytie na reali
záciu stavby, alebo napriek maxi
málnej snahe nepríde k dohode
s vlastníkom cesty Slovenskou
správou ciest, nie je mesto doho
dou donútené stavbu realizovať
na vlastné náklady. Články zmluvy
si neodporujú a v článku II. ods. 3 je
presne zadefinovaný úsek priľahlých
stavieb, ktorý bude na svoje nákla
dy budovať výlučne spoločnosť
Lidl. Prepracovanie dohody alebo
akékoľvek zmeny v zmluve mu
sia byť odobrené i druhou stra
nou. Spoločnosť Lidl však v tomto
čase s ďalšími zmenami dohody
nepočíta, a preto ani nie je možné
predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva novú verziu zmluvy. 
(mg)

Novinky v autobusovej doprave
Autobusový dopravca Slovak Lines prišiel s viacerými novinkami,
ktoré zlepšujú cestujúcim komfort cestovania a prístup k informáciám.
Nízkopodlažné
autobusy
Ľudia, ktorí majú zdravotné prob
lémy či rodiny s malými deťmi môžu
po novom cestovať pohodlnejšie.
Cestujúci si od júna môžu vopred
vybrať cestovanie nízkopodlažným
autobusom. Tento typ autobusov
je od júna vyznačený v cestovných
poriadkoch zverejnených na we
bovej stránke Slovak Lines a tiež
vo vyhľadávači spojení cp.sk pikto
gramom v tvare vozíčka. Cestovné
poriadky s doplneným piktogramom
budú v priebehu leta vylepené aj
na všetkých zastávkach. V súčasnosti

má Slovak Lines v prevádzke 85
nízkopodlažných autobusov, za
radené sú na všetky smery v rámci
Bratislavskej župy.

Všetko vybavíte
z domu
Cestujúci už nemusia chodiť
na predajné miesto, ak si potre
bujú vybaviť novú dopravnú kartu.
Dnes si túto kartu môžu objednať
cez internet. Elektronicky vyplnia
jednoduchý formulár, nahrajú svo
ju fotku, zaplatia a poštový kuriér
im kartu doručí na adresu, ktorú
si zvolia. Už dlhší čas je možné

Foto: redakcia

cez internet dobiť kredit na do
pravnej karte a tiež je možné kúpiť
predplatný cestovný lístok na IDS
BK („električenku“) cez internet.
Ďalšou novinkou je inovovanie
webstránky, ktorá sa vďaka re
sponzívnemu dizajnu prispôsobuje

používanému mobilnému zaria
deniu. Súčasťou novej stránky je
zjednodušený vyhľadávač. Ces
tujúci si ľahšie nájdu svoje spo
jenie v cestovných poriadkoch, iné
potrebné informácie o cestovaní,
a kúpia cestovné lístky cez internet
na letisko Viedeň alebo do iných
rakúskych destinácií.

Internet na kolesách
Autobusy spoločnosti Slovak Lines
sú zapojené do lokalizačného por
tálu www.mojbus.sk. Cestujúci si tak
cez internetovú a mobilnú aplikáciu
môžu preveriť, kde sa nachádza au
tobus, na ktorý čakajú alebo si môžu

nájsť najbližšie spojenie vo svojom
okolí. Stačí, ak majú mobilný telefón
s internetovým pripojením a zap
nutými lokalizačnými službami.
Dopravca dlhodobo rozširuje aj
poskytovanie bezplatného pripoje
nia na internet. Pomer autobusov
vybavených wi-fi v prímestskej do
prave je v súčasnosti už 90 % a stále
sa zvyšuje. Čo zákazníci potrebujú
a ocenia, sa Slovak Lines dozvedá
aj z aktívnej komunikácie prostred
níctvom sociálnych sietí, najmä fa
cebooku. Aktuálne vytvoril aj FB ap
likáciu s názvom „NAPÍŠTE NÁM“,
cez ktorú môže cestujúci riešiť svoje
problémy, dávať pripomienky a pod
nety. Podnety zaručene prídu priamo
kompetentným pracovníkom a budú
nimi doriešené.
Slovak Lines

samospráva
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Zasadnutie mestského
zastupiteľstva
Na úvod primátor mesta Stupava
predstavil novú vedúcu ekonomic
kého oddelenia na mestskom úrade
pani Ing. Silviu Kapášovú. Po
slanec JUDr. Štefan Haulík navrhol
doplniť program o ďalšie dva body
– Zásady zverejňovania informácií
o činnosti orgánov mesta a Riešenie
otázky stratených majetkových
a daňových priznaní. Hlasovaním
boli obidva návrhy schválené. Po
slanec Ing. Marek Lacka navrhol
stiahnuť z rokovania bod programu
Technické zabezpečenie rokovacej
miestnosti pre MsZ mesta Stupa
va, ktorý rieši návrh komplexného
zabezpečenia rokovacej miestnosti
ozvučovacou, projekčnou a nahrá
vacou technikou s elektronickým
hlasovacím zariadením. Dôvo
dom stiahnutia bola požiadavka
dopracovať materiál vzhľadom
na dosah na rozpočet mesta Stupa
va. Hlasovaním bol materiál z roko
vania stiahnutý.

Technické a organi
začné novinky
Zmenou prešiel zasadací poriadok
pre poslancov, vedúcich pracovní
kov mestského úradu a mestských
organizácií. Nové usporiadanie
sedenia zlepšuje vizuálny kontakt
všetkých prítomných a umožňuje
adresnejšie zaznamenať vystúpenia
jednotlivých účastníkov zasadnutia.
Mesto Stupava si prvýkrát objedna
lo profesionálne vyhotovenie video
záznamu zo zasadnutia. Jeho prie
beh bol snímaný dvomi kamerami
a finálne zostrihaný podľa jednot

livých bodov programu. Záznam je
titulkovaný menami vystupujúcich
poslancov a zamestnancov mesta,
celkové informácie dopĺňa aj reálny
časový údaj.

Z uznesení mestské
ho zastupiteľstva
vyberáme:
 sZ v Stupave schválilo zmeny
M
rozpočtu mesta Stupava a jeho
rozpočtových organizácií na rok
2015.
 sZ v Stupave schválilo predložený
M
text kroniky za rok 2014, vypraco
vaný kronikárkou mesta Mgr. Ga
brielou Prokešovou.
 sZ v Stupave zobralo na vedo
M
mie vzdanie sa Ing. Kataríny
Tomkovičovej funkcie hlavného
kontrolóra.
 sZ v Stupave vyhlásilo voľbu
M
hlavného kontrolóra mesta Stu
pava, ktorá sa bude konať tajným
hlasovaním na zasadnutí Mest
ského zastupiteľstva v Stupave dňa
17. 9. 2015.
 sZ v Stupave uložilo prednostke
M
úradu v lehote 15 dní podať
na vecne a miestne príslušnú
prokuratúru návrh na podnet
na trestné stíhanie voči neznáme
mu páchateľovi z titulu straty ma
jetkových a daňových priznaní
za rok 2013. Primátor mesta
Stupava 22. 6. 2015 adresoval

HĽADÁ ZAMESTNANCOV
NA PRACOVNÉ POZÍCIE
Administratívneho
pracovníka, referenta

Dvoch pracovníkov
na údržbu zelene

POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské
vzdelanie s maturitou.
Uchádzač musí byť minimálne
1 rok nezamestnaný
a evidovaný na úrade práce.

POŽIADAVKY:
Uchádzač musí byť min. 1 rok
nezamestnaný a evidovaný
na úrade práce.

TERMÍN NÁSTUPU: dohodou

TERMÍN NÁSTUPU: dohodou
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: TPP

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

poslancom k tomuto uzneseniu
vyjadrenie, v ktorom zopakoval,
že spisy sú sústredené v uzamknutej miestnosti a prichádza k ich
postupnej kontrole a archivácii.
Dal okamžitý príkaz na hĺbkovú
kontrolu, zameranú na hľadanie
predmetných stratených dokumentov. Všetky chýbajúce majetkové priznania boli nájdené,
neporušené a neprišlo k zneužitiu
osobných údajov. Na základe tejto
skutočnosti budú tieto majetkové
priznania predložené Komisii
na ochranu verejného záujmu.
 sZ v Stupave zobralo na ve
M
domie informáciu primátora mes
ta o výsledkoch výberového ko
nania a o menovaní Mgr. Margity
Vicianovej do funkcie riaditeľky
Základnej
umeleckej
školy,
Cin
torínska 2, 900 31 Stupava
s účinnosťou od 1. 7. 2015.
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KRÁTKE SPRÁVY

MESTSKÁ KNIŽNICA
RUDA MORICA V STUPAVE
oznamuje svojim čitateľom, že počas letných prázdnin
bude otvorená nasledovne:
PONDELOK – PIATOK od 8.00 do 16.00 hod.
STREDA – ZATVORENÁ
Obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.30 hod.

Riadne 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Stupave
sa konalo 18. júna 2015 vo veľkej sále MKIC. Zasadnutie
začalo o 9. hodine ráno, ukončené bolo po ôsmich
hodinách. Prítomných bolo všetkých 16 poslancov,
program zasadnutia mal pôvodne 19 bodov.
Zmeny programu

noviny@stupava.sk I

BRIGÁDA NA ZŠ
V sobotu 30. 5. 2015 sa na našej škole uskutočnila brigáda. Zrána
sa na školskom dvore schádzali učitelia, rodičia i deti. Rozdelili sme
si prácu a mohli sme začať. Mamičky natierali preliezačky, hrabali
a zametali dvor, zasadili nové kríky či ostrihali tie staré. Tatinovia zas
podvihli betónové kocky na chodníku, aby v nich nestála v daždi voda,
previezli piesok do nového pieskoviska, pozvárali a natreli plot, spílili
starú hrušku či natreli hádzanárske bránky na ihrisku.
A čo robili deti? Chvíľu usilovne „pomáhali“ a potom sa spoločne
odobrali do kina na peknú rozprávku. Organizácia tohtoročnej brigády
pod vedením Majky Demetrovej bola perfektná. Táto brigáda sa
mohla uskutočniť hlavne vďaka finančnej podpore rodičov, prevažne
prvákov a druhákov. Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, deťom
a učiteľom, ktorí obetovali svoje osobné voľno a prišli skrášliť okolie
školy. Bolo veselo a príjemne. Aj počasie nám prialo, slniečko sa
na nás smialo. Nabudúce príďte aj vy medzi nás!


Mgr. Jana SIROTOVÁ,
ZŠ kpt. J. Nálepku
Foto: autor

 sZ v Stupave zobralo na vedo
M
mie informáciu primátora mesta
o výsledkoch výberového ko
nania a o menovaní Mgr. Lucie
Strakušovej do funkcie riaditeľky
Materskej školy na Marcheggskej
ulici č. 58 v Stupave s účinnosťou
od 1. 7. 2015.
Bližšie informácie o zasadnutí –
videozáznam, zápisnica a uznese
nia sú zverejnené na internetovej
stránke mesta Stupava v sekcii:
samospráva/zápisnice a uznese
nia MsZ. Videozáznam je dostup
ný aj na internetovej stránke
http://www.infonet.tv/. 
Milan GREGUŠ

IT referenta
POŽIADAVKY:
Ukončené min. SŠ vzdelanie
príslušného zamerania s maturitou
Prax v odbore minimálne 3 roky.
Morálna bezúhonnosť, samos
tatnosť, zodpovednosť, organi
začné a komunikačné schopnos
ti, aktívny prístup k práci.

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.

Právnika
POŽIADAVKY:
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Prax v odbore minimálne 3 roky
(advokátsky koncipient)
Vítaná advokátska skúška,
znalosť stavebného konania
a správneho práva.
TERMÍN NÁSTUPU: dohodou
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: TPP

Nová aplikácia, ktorá rieši vaše podnety

www.facebook.com/stupava.sk

www.stupava.sk

téma mesiaca
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Zbytočná námaha?

KRÁTKE SPRÁVY

V stredu 8. júla sa bude konať ďalšie stretnutie s primátorom mesta
Stupava. Záujemcovia môžu prísť medzi 17.00 – 18.00 hod.
do zasadačky na prízemí Mestského úradu v Stupave. Netreba sa
objednávať vopred, prijímať sa bude podľa poradia príchodu.
Cieľom stretnutí je vzájomne sa porozprávať o problémoch
občanov a nájsť možnosti ich riešenia.

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

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

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

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

Pár metrov od hlavnej cesty, kúsok od mestského úradu,
sa za plotom a budovami ukrýva oáza. Zatiaľ láka
najmä romantikov, ktorým stačia staré stromy
a pozostatky historických stavieb, v budúcnosti by však
mohla slúžiť všetkým. Premárnime šancu a necháme
Malý park definitívne napospas skaze?  
Sen z minulosti
Máte za sebou náročný deň plný
povinností? Tak si doprajte trošku
luxusu a snívajte s nami. Predstavte si
zelenú oázu, ktorá dýcha nostalgiou.
Staré stromy, živý plot z voňavého
krušpánu, záhony s ružami, kvetmi
a bylinkami. K tomu v pozadí skleník
postavený v časoch, keď vznešený
kus estetiky a umenia v sebe niesol
každý predmet. Takéto niečo nie
je len snom, takýto svet v minu
losti skutočne existoval a dodnes
sa z neho zachovali relikty ukryté
pár metrov od rušnej hlavnej cesty.
Objaviť ich môže každý, kto od bu
dovy mestského úradu zamieri
na druhú stranu, vojde bráničkou
popri vete
rinárnej ordinácii alebo
pasážou pri požiarnej zbrojnici. Áno,
tým miestom je Malý park, ktorý od
18. storočia patrí k budove Stupav
ského kaštieľa. V časoch, keď ho vlast
nila grófska rodina Károlyiovcov, ho
prestavali na úžitkovú záhradu. Ovo
cie, zelenina a bylinky, čo tu dope
stovali pod dohľadom grófskeho
záhradníka Jozefa Krupičku, končili
v panskej kuchyni. V časti skleníka,
ktorý je vzácnou technickou pamiat
kou a zároveň ruinou v havarijnom
stave, sa od skorej jari darilo prie
sadám, vykurovaný zvyšok, vy
hradený oranžérii, sa počas zimy
stával úkrytom pre exotické rastliny,
ktoré by bez tepla neprežili. Súčasťou
záhrady boli sklady a sušiarne, ako aj
dom pána Krupičku.

Realita dneška
Keď do vnútrozemia Malého parku
vkročíte dnes a prebrodíte sa vyso
kou trávou, ktorá od jari rastie tak
rýchlo, že ju dobrovoľníci nestačia
kosiť, zbadáte kovovú kostru sklení
ka a zvyšky tehlovej stavby. Pôvodné
ušľachtilé stromy postupne vytlačili
nenáročné a priebojné pajasene, to
pole, agáty, ktoré vzišli z naviatych
semienok. Úpadok Malého parku
spomaľujú dobrovoľnícke brigády,
ktoré od začiatku tohto roka organi
zuje občianske združenie Pour Art.
Predchádzal im zásah, pri ktorom
priestor zbavili väčšiny nevhod
ných drevín, vysokej trávy a buriny
a vynosili niekoľko kontajnerov od
padu. Na prvej brigáde, ktorá sa ko
nala v apríli tohto roka, sa zúčastnilo
okolo 30 dobrovoľníkov, na ďalšiu
v máji však už prišlo oveľa menej
ľudí. Posledná sa konala začiatkom
júna a v parku sa objavili iba piati,
z toho väčšinu tvorili členovia Pour
Artu. Táto brigáda bola spojená
so sprevádzanými prehliadkami,
kto
ré sa v tú víkendovú sobotu
kona
li v rámci medzinárodného

dobrovoľníckeho podujatia Víkend
otvorených parkov a záhrad. Nuž,
realita je taká. Na jednej strane je
pochopiteľné, že ľudia počas víkendu
chcú najmä oddychovať, venovať sa
rodine, priateľom a doháňať všetko,
čo počas pracovného týždňa nesti
hli. Na druhej strane však brigády
pomáhajú udržiavať priestor, ktorý
má budúcnosť a perspektívne vy
hliadky na to, aby sa stal pokojnou
oddychovou zónou a pýchou Stu
pavy.

Odvážne vízie?
O to, aby Malý park neskončil ako
priestor plný buriny, žihľavy a od
padu, sa momentálne snaží občianske
združenie Pour Art, známe svojimi
predchádzajúcimi aktivitami. Počas
siedmich rokov existencie jeho
členovia zrealizovali vybudovanie
modernej multifunkčnej kinosály
v kultúrnom dome a prispeli k ob
nove a záchrane stupavskej synagó
gy. Zorganizovali desiatky výstav,
koncertov, divadelných predstavení
a iných kultúrnych podujatí. Pred
dvomi rokmi sa pričinili aj o oživenie
zaniknutého ochotníc
keho divadla
Stupavy. Malý park ich inšpiroval
k myšlienke skultivovať priestor,
zrekonštruovať jeho zachované
súčasti a vytvoriť pokojné miesto,
kde by mohli oddychovať mladí,
starí aj rodiny s deťmi. Slúžil by ako
základňa pre menšie kultúrne akcie
počas celého roka. Vypracovaniu
projektu, na ktorom spolupracovali
profesionálni architekti aj študenti
architektúry, predchádzalo množstvo
stretnutí s ľuďmi, ktorí majú s podob
nými realizáciami svoje skúsenosti.

Nechýbal ani detailný archívny pries
kum v podobe študovania historic
kých dokumentov a máp. Projekt,
ktorý si získal aj podporu pred
chádzajúceho primátora a väčšiny
poslancov, zahŕňa obnovu histo
rického skleníka a bývalého domu
panského záhradníka Krupičku,
pričom by zachoval maximum ich
historickej hodnoty. Premenou by
prešiel aj Malý park, v ktorom by
mohli pribudnúť lavičky, miesta
na grilovanie, detské preliezačky.
Na tradíciu panskej záhrady by nad
väzovali pestovateľské záhony, kde
by si mohli vyskúšať najmä deti, ako
sa sadí hrach, paradajky, mrkva či
jahody. Súčasťou Krupičkovho domu
bude čitáreň s knižnicou, v ktorej
budú knihy a dokumenty týkajúce sa
kaštieľa a parku. V pláne je tiež vy
budovanie lapidária a herbára s rast
linami, ktoré rastú v parku.

Citlivá téma
Reálne uvažujúcemu človeku v súvis
losti s predchádzajúcimi predstavami
napadne: A čo peniaze? Nemá mesto
iné, závažnejšie problémy, iba vrážať
financie do takýchto projektov?
OZ Pour Art sa snaží získať peniaze
z dotácií, eurofondov a sponzorských
darov. Takéto financovanie môže byť
reálne, pretože projekt je rozdelený
na niekoľko etáp, ktoré sa budú
riešiť postupne. Celý čas bude park
prístupný pre verejnosť. Po ukončení
nájmu a zrealizovaní celého projektu
odovzdá OZ Pour Art Malý park
mestu bez toho, aby si uplatňovalo
nárok na vrátenie financií.
Všetky kroky a postupy však vy
žadujú najmä jedno: scelenie pozem
kov parku, ktorý je v súčasnosti
rozdelený na desiatky parciel a má
rôznych majiteľov. Túto problema
tiku sme v našich novinách už riešili,
preto sa k nej nebudeme obšírnejšie
vyjadrovať. Spomenúť treba azda len
to, prečo je takýto stav problémom
a prečo treba pozemky zjednotiť.
Je to predovšetkým pre dlhodobú
údržbu a správu parku a najmä
kvôli získaniu financií a dotácií, bez
ktorých sa ambiciózny projekt nez
realizuje podľa plánov. Po tom, ako
sa poslanci BSK, ktorému patrí časť
pozemkov, k téme pozitívne vy
jadrili a ešte začiatkom roka návrh
výmeny schválili, sa návrh posunul
na odsúhlasenie na májovom zasa
dnutí MsZ v Stupave. Žiaľ, väčšina
stupavských poslancov návrh nepo
dporila. Čo bude ďalej, to sa uvidí.
Zatiaľ verme, že sa nedočkáme poz
itívnej odpovede na otázku – Bolo to
všetko zbytočné? 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: redakcia
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Chceme podporiť to,
čo je v Stupave jedinečné
Viete, ako sa krotí divočina? Architekti, členovia OZ Pour
Art  Ivan Klas a Miro Jošt, ktorí sú zodpovední za koncepciu
riešenia projektu Malý park, o tom majú jasnú predstavu.
O
 baja ste pôvodom Stupavčania?
IVAN: Ja áno, Miro je z Dlhých
dielov. Boli sme spolužiaci na ar
chitektúre a v 3. ročníku sme
spoločne riešili projekt týkajúci sa
Stupavy, čím k nej Miro získal vzťah.
Po škole som začal pracovať v jed
nom ateliéri a keď potrebovali ľudí,
oslovil som Mira. Napokon sa sem
presťahoval.
P
 amätáš si priestory
Malého parku z detstva?
IVAN: Moje prvé spomienky sú
z obdobia puberty, pamätám si vete
rinárnu ambulanciu, ktorá je tam
dodnes. Z rozprávania viem, že tam
bola minizoo, patrilo to MNV, ne
chovali tam však žiadne exotické
zvery, len ovce, kozy a podobne.
Vtedajší komunisti úžitkovú záhradu
parku rozparcelovali a ponúkli
zamestnancom ako záhumienky.
 ím ťa zaujal Malý park?
Č
A kedy vznikla myšlienka venovať
sa tomuto priestoru?
IVAN: Skončili sme školu, kde
do nás hustili, že architekt je význam
ný človek, ktorý by nemal lacno
predávať svoje nápady. A potom,
hups do reality, ktorá bola trošku
iná. Skrátka rozčarovanie, ktoré sme
potrebovali nejako kompenzovať.
Od Milana Greguša som vedel, že
existuje nejaký skleník, kde som nik
dy nebol. Išli sme raz, bolo to pred
tromi-štyrmi rokmi, na obed s Mi
rom a jednou našou spolužiačkou
a hovorím im, poďme sa tam pozrieť.
Tak sme tam stáli, traja architekti,
ktorí pociťovali smäd po skutočnej
architektúre a obdivovali stavbu, jej
detaily, to, ako bola urobená. Vte
dy vznikla myšlienka, že to chce
me zachrániť a že do toho ideme.
K tomu sa postupne začal nabaľovať
Malý park, Krupičkov dom a Veľký
park.

M
 alý park bol vtedy zrejme
hotovou džungľou...
IVAN: Kosilo sa najmä pred vete
rinárom a nejaká údržba tam fun
govala aj kvôli vodnému dielu. Zad
ná časť, kde boli stromy, však bola
zanedbaná, vzadu za skleníkom
bola džungľa. Preto sme sa dohodli,
že prvým krokom bude brigáda. Vy
rezali sme náletové dreviny, od su
tiny sme vyčistili skleník, domuro
vali sme jednu jeho padnutú klenbu
krídla v zadnej časti, vyviezli od
pad. Všetko sa to dialo v rámci
dvojdňového workshopu, ktorý
viedli chalani z Banskej Štiavnice
a nadácie Ekopolis. Väčší pohyb
nastal minulý rok, to už sme spolu
pracovali s Pour Artom a terajším
primátorom Romanom Marošom.
Prvá dobrovoľnícka brigáda, kde sa
začalo niečo reálne robiť, bola v ap
ríli tohto roku.
V
 ízia projektu revitalizácie
Malého parku je verejnosti
k dispozícii niekoľko mesiacov,
začalo sa diať niečo konkrétne?
IVAN: Projektom sa celý zámer
začal verejne propagovať. Kým
však začneme robiť niečo seriózne,
musí ešte prebehnúť architektonic
ko-historický výskum. Park je
národnou kultúrnou pamiatkou
a k akýmkoľvek trvalým zásahom
potrebujeme vyjadrenie krajského
pamiatkového úradu. A ten sa vy
jadruje práve na základe tohto výs
kumu. Celý proces je neuveriteľne
dlhý a zatiaľ sme len na začiatku.
Komplikuje ho nevysporiadanosť
pozemkov, sú to dve pomiešané
plochy, čiže zatiaľ je problematické
aj to, kto má dať impulz k výskumu.
Č
 o by mohlo byť signálom pre ľudí,
že v parku sa skutočne niečo deje?
IVAN: Najlepšie, čo môžeme spraviť
pre park, je, že zabezpečíme jeho

pravidelné kosenie. Ibaže sú to
obrovské plochy, takže je to ťažké.
Naším cieľom je vytvoriť z parku
takú hodnotu, ktorú budú budúce
generácie chrániť a s chuťou budú
pokračovať v tom, čo sme začali. Mu
síme rozmýšľať ekonomicky a robiť
všetko tak, aby to nebolo príliš
drahé. Kubo, náš arborista, prišiel
s nápadom, že budeme kosiť iba malé
plochy a to, čo je pod stromami, zos
tane. Samozrejme, pri vstupe bude
upozornenie, aby ľudia nevchádzali
na časti, ktoré nie sú udržiavané. Už
len keby sa táto etapa uskutočnila,
tak je to úžasné. A park by vyzeral
úplne inak.
MIRO: Je to dlhodobý proces. Chce
me postupovať a nastaviť ho ekolo
gicky.
V
 priestore parku sídli
veterinárna ambulancia,
pobehujú tam psi a nie každý
majiteľ je zodpovedný...
IVAN: Preto tam musíme nain
štalovať smetné koše na exkrementy.
A
 ko sa môžu zapojiť dobrovoľníci?
Plánujete ďalšie brigády?
IVAN: Netvrdím, že brigády sú zlé,
ale chcelo by to iný prístup. Bolo
by lepšie mať stabilných dvochtroch ľudí, ktorí by sa o park starali.
Organizovať však naďalej budeme aj
dobrovoľnícke brigády. Na júl sme
si vymysleli čistenie potoka od vecí,
ktoré tam nepatria. A zároveň by
sa vyčistili brehy. Keďže bude teplo,
veríme, že pre ľudí bude príjemné
brodiť sa v studenej vode.
MIRO: To by ich mohlo pritiahnuť,
veď voda je fenomén. Ale do
brovoľníci sa zapojili aj do pred
chádzajúcich troch brigád, neboli
tam iba organizátori.
O
 k, poďme ďalej. Už máme poko
sené, prví ľudia si na tráve rozložili

Ivan KLAS

deku, poležali si, urobili si piknik.
Aká je ďalšia vízia?
IVAN: Tento rok by sme chceli
zrea
lizovať spojenie par
kov (Malý
a Kaštieľsky) jedným či dvomi mostík
mi. Mostíky by boli tam, kde aj v mi
nulosti, čo vieme určiť z historických
máp. Budú v udržiavaných častiach,
takže bude na prvý pohľad jasné,
do ktorých plôch sa nemá chodiť.
Zatiaľ by sme použili iba dočasné
konštrukcie, ktoré nahradíme pri
definitívnej obnove parku. Odstránili
by sme plot, vyčistili neupravené časti
v Kaštieľskom parku, čím by sme sa
vyhli problému, ktorý tu bol v 90. ro
koch minulého storočia...
…
 úkryty pre rôzne
neprispôsobivé živly?
IVAN: Áno. Odstránenie takýchto
miest by parku pomohlo.
N
 euvažuje sa o tom,
že by sa park zamykal?
IVAN: Uvažovali sme aj o tejto mož
nosti, aj keď, kto chce, plot prelezie.
 rojekt je veľkým sústom, čo vás
P
motivuje, aby ste to nevzdali?
IVAN: Samozrejme, treba mať celko
vú víziu, ibaže zároveň vieme, že sa
nedá riešiť celý park naraz. Hľadáme
kopec drobností, ktoré sa dajú robiť
z malých projektov a za menej peňazí.
MIRO: Keby sme videli iba celok, de
motivovalo by nás to. Preto hľadáme
menšie ciele alebo projekty. Veď
momentálne sme v štádiu, že sme
nedosiahli ani len bod 0. V tejto fáze
je dôležité prepojenie oboch parkov,
ich udržiavanie a vytvorenie oddy
chových zón. Aby do parku mohli
ľudia chodiť, relaxovať a možno sa aj
niečo dozvedieť o histórii a prírode
Záhoria. Zároveň aj táto etapa –
čiže kosenie cestičiek – môže byť
zaujímavá, priestor ponechávame
čiastočne prírode a je divokejší.

Miro JOŠT

Č
 o so skleníkom
a Krupičkovým domom?
IVAN: Chceme obnoviť funkciu
skleníka a úžitkovej záhrady pred
ním, viem si predstaviť, že by to
fungovalo aj ako vzdelávacie cen
trum. Vzdelávanie by zároveň mohlo
prebiehať aj v ďalšej časti parku, kde
by sme k drevinám chceli dať tabuľky
s názvami stromov. Zázemím by
mohla byť kaviareň s čajovňou, kde
by sa konali semináre, konferencie,
workshopy, napríklad o ošetrovaní
stromov, obnove skleníka a po
dobne. Mohol by tam byť tiež ús
tredný bod, kde by sa ľudia stretli
pri sprevádzaných prehliadkach
parku. Ale, samozrejme, návštevníci
by tam mohli len tak prísť na kávu
a posedieť si v príjemnom prostredí.
Tieto aktivity sa v podstate môžu
rozbehnúť nezávisle od architekto
nicko-historického výskumu. Stačí
obnoviť Krupičkov dom.
 erme, že všetko pôjde
V
podľa plánu...
IVAN: Predovšetkým chceme, aby si
ľudia vytvorili puto k parku. Kto iný
sa môže pochváliť tým, že v centre
mesta vstúpi do zelene a prejde ňou
napríklad až do Svätého Jura?
MIRO: Park je dôležitým nástupným
bodom, chceme, aby bol kultivovaný.
IVAN: Snažíme sa veci robiť s ci
tom a zabezpečiť ich aj po od
bornej stránke. Nie tým spôsobom,
že získame veľa peňazí, obnovíme
park a hotovo, na údržbu nič ne
zostane. Chceme na to ísť opačne,
postupne zisťovať, do čoho má
zmysel dávať peniaze a čo bude dl
hodobo udržateľné. Chceme ľudí
dostať do prírody – najskôr nech tam
chodia v pevných topánkach a až
potom vo vychádzkových. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: redakcia

farnost’
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Krásne životné jubileum

Blahoželanie k 65. narodeninám dekana Mons. Félixa Mikulu

D

Foto: Milan GREGUŠ

Vážený pán dekan!
Milý náš pán farár Félix Mikula!
Hovorí sa, že kňaz má najväčšiu rodinu,
a tou je farnosť. Vašou rodinou sme my
farníci zo Stupavy a Mástu.

ostalo sa mi tej cti, aby som vám
v mene stupavských a mást
skych farníkov zablahoželal
k vášmu významnému životnému
jubileu – 65. narodeninám. Čas tak
rýchlo letí, že sme si ani neuvedo
mili, že je to už 5 rokov, čo sme spolu
s vami oslávili vaše okrúhle naro
deniny. Ak sa dobre pamätám, tak aj
26 rokov odslúžených v našej far
nosti ubehlo veľmi rýchlo. Možno ste
si veľakrát položili otázku, či je táto
farnosť pre vás tá správna. Odpoveď
je jednoduchá – áno, je. Prišli ste
k nám s otvorenou náručou, a preto
ste si dokázali svojím srdcom veľmi
rýchlo získať všetky generácie ľudí,
žijúcich vo všetkých troch farnos
tiach, ktoré spravujete.
Mladým ukazujete tú správnu cestu,
ktorou by mali ísť a prežívate s nimi
rôzne zážitky a dobrodružstvá. So
strednou generáciou sa viete podeliť
v ich ťažkostiach… a tú najstaršiu vie
te vypočuť a usmerniť tak, aby vždy
nachádzala zmysel života a svojho
poslania na tomto pozemskom svete.
Stojím tu pred vami s úctou a vďakou
za všetko, čo pre našu farnosť zna
menáte, čo ste pre ňu urobili a neu
stále robíte. Veď každá vami slúžená
svätá omša bola a je otvorenou

a vrúcnou prosbou za nás všetkých.
Tá dnešná je však mimoriadna.
Nie je ľahké sa v živote rozhodnúť,
vybrať si duchovnú cestu kňazstva
ako profesiu. Povolanie kňaza je
ťažké, ale v dnešnom svete veľmi
potrebné. Život kňaza je neprestajná
obeta. Zobrať na seba to bremeno
zodpovednosti a aj ten ťažký zápas
s ľuďmi, ktorí svoju vôľu pretláčajú
ako Božiu vôľu a žiadajú, aby im to
kňaz opečiatkoval – súhlasil s tým,
a tým vlastne zobral zodpovednosť
na seba. Vy ste to vždy bravúrne
zvlád
li. Nikto nie je schopný
preukázať ľudstvu väčšie dobro ako
skutočný kňaz, ktorý do toho dá
srdce. Vediete a usmerňujete nás, ste
láskavý, ale aj prísny.
Veď bez vás nie je možné sa narodiť
ani umrieť. Žehnáte kolísku, truhlu
i manželstvo. K vašim nohám ľudia
skladajú svoje najväčšie tajomstvá.
Pred vami otvárajú svoje boľavé
srdcia. Ste človekom, ktorého slovo
padá do srdca váhou Božej autority
a preniká do duše silou viery.
Ďakujeme Bohu za dar vašej prí
tomnosti, ktorou ste nám sprítom
nili Ježišovu lásku. Srdečne vám ďa
kujeme za duchovnú prácu a aj za
trpezlivosť, ktorou nás obdarovávate.

noviny@stupava.sk I
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MONS. FÉLIX
MIKULA
 arodil sa 1. júna 1950 v Radošovciach.
N
Vysvätený bol 15. júna 1986.
V roku 1989 bol menovaný
administrátorom stupavskej farnosti.
V roku 1994 pri príležitosti 725. výročia
prvej písomnej správy o Stupave
mu bola udelená Pamätná medaila
za výrazný podiel pri duchovnej obnove,
za výchovu detí a mládeže, za podiel
pri záchrane kultúrneho dedičstva.
V roku 1995 bol menovaný
školským dekanom.
V roku 1999 sa stal stupavským
farárom.
V roku 2009 mu udelili titul Monsigneur.
V roku 2012 ho menovali dekanom
v dekanáte Bratislava – sever.

Úprimne vám želáme a vyprosu
jeme, aby vás Boh naplnil svojím
požehnaním a dal vám všetky milosti
na to, aby ste verne a horlivo žili svo
je kňazstvo až do konca a vykonali
tak veľa dobrého aj pre spásu vám
zverených duší. Budeme sa modliť
a vyprosovať vám hojnosť Božieho
milosrdenstva a pevného zdravia,
aby ste vo svojom poslaní mohli
pokračovať ešte veľa rokov. Nech vás
pán Boh i naďalej sprevádza na vašej
kňazskej dráhe a žehná vaše kroky.
To vám vyprosujú vaši veriaci –
farníci zo Stupavy a Mástu.
„Pochválený buď Ježiš Kristus.“
Peter BALOG

SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
PRIJALO
72 MLADÝCH
ĽUDÍ

Sviatok Božieho Tela
zaplnil Hlavnú ulicu
P

odľa cirkevných historikov
sa sviatok Božieho Tela
prvýkrát slávil v roku 1246
v Chráme sv. Martina v bel
gickom meste Lüttich (francúzsky
Liége). Od 16. storočia bolo zvykom
stavať v uliciach oltáre, ku ktorým
smerovala z kostola procesia. Túto
obyčaj v 18. storočí schválila aj cir
kev a odvtedy sa tento zvyk udo
mácnil aj v našich končinách.

Stáročná tradícia oslavy sviatku
Božieho Tela sa v Stupave konala
v nedeľu 7. júna. Po omši sa vy
dal sprievod veriacich z kostola
smerom na Hlavnú ulicu, z ktorej
bola na jednu hodinu v úseku
od Námestia M. R. Štefánika
po križovatku so Zdravotníckou
ulicou odklonená doprava. Hlavnú
ulicu tradične zdobili štyri oltáre,
ktoré symbolizujú štyri svetové

strany. Pripravili a vyzdobili ich
rodiny zo Stupavy a z Mástu. Ol
tár pri sídle pošty pripravila rodina
Valentová, pri predajni drogérie
rodina Poláková. Ďalšie dva oltáre
stojace oproti sebe na dolnom kon
ci Hlavnej ulice pripravili rodiny
Kohútková a Stankovská. Veriaci
v sprievode tradične niesli kríž, ko
stolné zástavy, sochu Panny Márie
a Božské srdce. Za nimi kráčali

prvoprijímajúce deti a kňaz s oltár
nou sviatosťou, nad ktorým niesli
baldachýn členovia Mástskeho
potravinového spolku. Deti v sprie
vode rozhadzovali kvetné lupienky
a nechýbala ani dychová hudba pod
vedením Štefana Veselého. Vďaka
patrí všetkým, ktorí prispeli k orga
nizácii a zúčastnili sa na tradičnej
oslave tohto cirkevného sviatku
v našom meste. 
Milan GREGUŠ
Foto: autor

V nedeľu 21. júna 2015 vyslúžil
sviatosť birmovania 72 mladým
ľuďom z 8. a 9. ročníkov
základnej školy J. E. Mons.
prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Na úvod ho vo farnosti privítali
dekan Félix Mikula, zástupca
rodičov a primátor mesta
Stupava. Biskup Jozef Haľko
sa vo svojom príhovore obrátil
na mladých birmovancov
a vysvetlil im význam darov
Ducha Svätého v ich živote
a podporil v nich odhodla
nie šíriť vieru medzi svojimi
rovesníkmi. Na záver sv. omše
zástupcovia mládeže poďakovali
pánovi biskupovi za vyslúženie
sviatosti birmovania a nezabudli
ani na pána dekana a kaplána,
ktorým tiež poďakovali za čas,
ktorý s nimi strávili počas
prípravy na birmovku.
Mgr. Soňa TOMEKOVÁ

anketa
STUPAVSKÉ NOVINY I júl 2015	

noviny@stupava.sk I

7

Dotazníkový prieskum
v Stupave – prvé výsledky

V

máji sa v Stupave uskutočnil
rozsiahly dotazníkový pries
kum, ktorého cieľom bolo
spoznať každodenný život oby
vateľov mesta a ich preferencie
v rôznych oblastiach života. Výs
kum je spoločným projektom
mesta Stupava a Geografického
ústavu SAV. Zatiaľ čo väčšina po
dobne orientovaných výskumov sa
realizuje formou štruktúrovaných
rozhovorov s náhodne oslovenými
respondentmi, v Stupave sme zvolili
odlišný prístup. Pomerne rozsiahly
dotazník sme distribuovali v rámci
Stupavských novín a osobitnej inter
netovej stránky. Vzhľadom na roz
sah dotazníka sme však neočakávali
vysokú návratnosť, keďže vyššia
časová náročnosť na vyplnenie
dotazníka často ľudí odradí. O to
väčšmi sme boli prekvapení veľkou
odozvou a pomerne vysokou
návratnosťou dotazníkov. Všetkým
zúčastneným respondentom touto

cesto ďakujeme! Vaša participácia
na výskume je dôkazom, že vám
rozvoj Stupavy nie je ľahostajný
a že sa aj takouto formou chcete
podieľať na skvalitňovaní prostre
dia, v ktorom žijete.
Celkovo sa do prieskumu zapojilo
422 obyvateľov Stupavy, prevažná
časť pritom využila elektronickú
verziu dotazníka (87%). Vyše
64 % respondentov tvorili oby
vatelia, ktorí v Stupave bývajú viac
ako 10 rokov. Pre jednoduchosť
ich ďalej budeme označovať ako
„starousadlíkov“. Obyvatelia, kto
rí sa do mesta prisťahovali len
v nedávnom období – „novousadlí
ci“, tvorili približne tretinu – 36 %
respondentov.
Z hľadiska priestorového rozloženia
respondentov najviac odpovedí
prišlo z centrálnej časti mesta
(36 %). Veľmi aktívne sa zapo
jili aj obyvatelia Kolónie (19 %)
a Horného konca Stupavy (15 %).

V skupine starousadlíkov preva
žovali dlhoročne bývajúci oby
vatelia, ktorí v meste žijú viac ako
25 rokov. Táto skupina tvorila až
63 % starousadlíkov. Spomedzi
prisťahovaných obyvateľov domi
novala kategória bývajúcich v meste
4 až 6 rokov. Z hľadiska vekovej
štruktúry sa potvrdili očakávania,
že Stupava sa stáva vyhľadávaným
miestom bývania najmä pre mladé
rodiny. Kategória 31-40-ročných
tvorila až 65 % respondentov z ra
dov novousadlíkov. Väčšinu ich
domácností (64 %) tvoria práve
rodiny s deťmi. V ďalších číslach
Stupavských novín vás budeme
postupne oboznamovať s výsled
kami prieskumu, ktoré budú dopl
nené aj o krátku analýzu. Veríme, že
výsledky nám nielen pomôžu lepšie
spoznať naše mesto, ale budú nápo
mocné aj pri rozhodnutiach v ria
diacej a plánovacej praxi. 
Mgr. Martin ŠVEDA, PhD.

Hlavná 40, Stupava
0903 743 881
www.koliesko.eu
i 201507001

naše deti
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ZŠ KPT. J. NÁLEPKU
Foto: autor

ČITATEĽSKÝ
MARATÓN

Žiaci stupavskej školy sa vo
štvrtok 18. 6. 2015 zapojili do
čitateľského maratónu pod náz
vom „Čítajme si“. Organizátorom
projektu bola Linka detskej istoty
a krstnou mamou pani Oľga Feldeková. Cieľom bolo podporiť čítanie
detí. Šesť hodín sa spájalo celé Slovensko a snažilo sa prekonať
rekord z predošlého roku, ktorý bol 37 064 čítajúcich. Čítali všetci,
mladší aj starší. Dokonca aj prváčikovia, ktorí sa čítať len teraz naučili.
Či bol rekord prekonaný, ešte nevieme, ale už len pocit, že sme sa
zúčastnili, je úžasný. Budúci rok si to zopakujeme.
Mgr. Beáta VELTSCHMIDOVÁ


SLÁVIK SLOVENSKA

Dňa 13. 5. 2015 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Malackách
okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Z našej školy sa na
súťaži zúčastnila Katka Priesolová, žiačka 2. C triedy. Školu reprezen
tovala po prvýkrát a hneď obsadila krásne 3. miesto. Z úspechu sa
veľmi tešila nielen ona, ale aj my všetci. Katka, srdečne blahoželáme.
Mgr. Marta ZEMANOVÁ

Žiaci v SND

Dňa 1. 6. 2015 naši žiaci 4. ročníka
oslávili MDD v Bratislave. Pripravi
li sme pre nich pešiu prehliadku
historickým centrom Bratislavy,
ktorá nás ponorila do histórie
a previedla etapami vývoja nášho
hlavného mesta od dávnych dôb
až po súčasnosť. Pre žiakov bolo
zaujímavé centrum mesta, ktoré
je mestskou pamiatkovou rezer
váciou. Prezreli sme si gotickú
stavbu Dómu svätého Martina,
staromestské uličky, po ktorých sa
prechádzali známe osobnosti nášho
spoločenského života. Michalská
brána je jediná zachovaná brána
z pôvodných štyroch v bratislav
skom mestskom opevnení, dnes pa
miatka v Starom Meste. Stará radnica
v Bratislave slúžila rôznym účelom,
bola miestom konania obchodov
a osláv. Pani učiteľka Mgr. O. Erdé

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

V dňoch 15. až 19. 6. 2015 prebiehala akcia „Farebný týždeň“ pre
žiakov 1. stupňa našej školy. Na každý deň tohto týždňa bola určená
jedna farba oblečenia. „Farebný týždeň“ sa niesol vo farbách zelenej,
žltej, modrej, bielej a červenej. Učitelia chceli žiakom spríjemniť pos
ledné dni v škole pred prázdninami, motivovať ich k učeniu, aby sa pre
nich stalo hrou a zábavou. Žiaci si počas tohto týždňa prejavovali vzá
jomnú spolupatričnosť, a to nielen k svojmu kolektívu, ale aj k svojej
škole. Žiaci hľadali, kde všade sa nachádza farba dňa. Zistili, že svet
bez farieb by bol smutný, jednotvárny a pochmúrny. O tom, že každá
farba má svoju symboliku a význam, sa presvedčili sami na sebe.
Bol to týždeň plný farieb, zábavy, ale aj budovania vzťahov
Mgr. Miriam ZELENÁKOVÁ
a priateľstiev. 

ROZTANCOVANÉ ŽIAČKY

V utorok 16. 6. 2015 sme si so žiačkami navštevujúcimi záujmový útvar
Moderné tance pripravili záverečné vystúpenie pre rodičov a kamará
tov. Vystúpenie sa konalo v telocvični našej ZŠ. Po príprave miest na
sedenie pre publikum dostali dievčatá posledné inštrukcie a vystúpenie
sa mohlo začať. Dievčatá zahodili trému a s radosťou odtancovali spolu
šesť tancov. Tanečné choreografie boli rozmanité, keďže našu tanečnú
skupinu na vystúpení tvorilo 41 dievčat. Na záver vystúpenia sme zožali
veľký potlesk. Ďakujeme všetkým rodičom a kamarátom, ktorí sa na nás
prišli pozrieť. A tiež ďakujeme žiakom z 9., 10. a 14. odd. ŠKD, ktorí
pomohli telocvičňu po vystúpení upratať.

Mgr. Svetlana KUBOVIČOVÁ

Foto: autor
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Foto: autor

lyiová žiakom pripravila nevšedný
umelecký zážitok, zahrala na klavíri
pod klenbami radnice. Hudba
rozozvučala celé nádvorie, všetci
stíchli a započúvali sa do melódie
krásnej skladby. Svojím potles
kom prejavili vďačnosť a radosť
z prežitého zážitku. Na námestí sme
sa ovlažili pri Maximiliánovej fon
táne. Prvá polovica programu sa
skončila pred historickou budovou
Slovenského národného divadla.
Druhá polovica osláv MDD nás
čakala v Slovenskom národnom di
vadle. Tanečný muzikál Snehulien
ka a sedem pretekárov je určený
nielen pre malých, ale aj veľkí si
v ňom nájdu zaľúbenie. Preniesli
sme sa do známej rozprávky o Sne
hulienke, ktorej choreograf a režisér
je Libor Vaculík. Vypočuli sme
si hudbu z dielne skladateľa Vá

clava Patejdla. Účinkujúci sólisti
a zbor Baletu SND prerozprávali
rečou tanca, hudby a humoru kla
sický príbeh, ktorý chytí za srdce
každého. Verím, že zaujímavé
zážitky zo dňa MDD si žiaci dlho
uchovajú v pamäti.
Mgr. Milada SLOVÁKOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku

Matematický klokan

Matematický klokan je medzi
národná matematická súťaž pre
žiakov základných a stredných škôl.
Vyhlasovateľom súťaže je asociácia
Kangourou sans frontiéres so síd
lom v Paríži. Organizátorom súťaže
v Slovenskej republike je Talentída,
n. o. Do súťaže sa v tomto školskom
roku zapojili aj žiaci našej školy.
Foto: autor

noviny@stupava.sk I

Medzi úspešných riešiteľov
na 1. stupni patria:
1. ročník – Juraj Holeščák, Jakub
Bugala, Nina Dobrovodská, Moni
ka Kocíncová, Dávid Jančár, Jakub

Jašík, Kristína Hricová, Júlia Ďu
rišová, Emilly Timárová, Tereza
Ergang, Adam Ďurček, Jakub Revo,
Frederik Pacher, Ján Rigler, Barbora
Hesterová
2. ročník – Hana Haruštiaková,
Tereza Tripská, Eliška Kocíncová,
Lucia Polláková, Viliam Maroš, Zara
Komíneková, Lucia Draškovičová
3. ročník – Theo Sirota, Lucia
Chladná, Adam Eliáš
4. ročník – Matej Nemček, Se
bastián Nezník, Šimon Linczényi
Šimon Linczényi a Theo Sirota
sa stali šampiónmi školy.

Najúspešnejší na 2. stupni sú:
5. ročník – Adam Vojtíšek, Erik
Tóth, Veronika Hanulová, Klára
Bartošová, Alex Haruštiak
6. ročník – Eva Ďurčeková, Filip
Makara, Lucia Bilačičová
7. ročník – Martin Mislovič, Adam
Renčo, Lucia Nemčeková, Kristína
Moravčíková, Matúš Jánoš
Ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy.
PaedDr. Jana STEHLÍKOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku

Beseda so včelárom
V utorok 26. mája tohto roku sa
žiaci druhého ročníka v rámci
učiva z prírodovedy „Usilovný
domček“ zúčastnili na besede so
známym včelárom a medárom
Dušanom Dedinským z Devínskej
Novej Vsi. Žiaci so záujmom sle
dovali jeho pútavý výklad, názorné
ukážky a pomôcky. Na tejto besede
sme sa dozvedeli, že včely nás učia
mnohým vlastnostiam: nielen trpe
zlivosti, pokore, rozvážnosti, ale aj
láskavosti, spokojnosti a spätosti
s prírodou. Pán Dedinský spomen
ul dlhoročnú tradíciu vče
lárstva
v ich rodine, ktorá sa dedila z poko

Foto: autor

lenia na pokolenie. Názov „Med
Dedinský“ má už 120 rokov. Ako
zaujímavosť uviedol dôležité funkcie
včely
robotnice:
upratovačka,
kŕmička, staviteľka, spracovateľka,

lietavka a pátračka. Ďalej nás bližšie
oboznámil s niektorými špeciálnymi
výrazmi a zároveň sa snažil vysvetliť
ich význam. Napríklad, čo je klát,
nektár, medovica, plásty, úle atď.
Veľa sme sa dozvedeli o spracovaní
medu a najmä o spoločenstve včiel,
ich rozmnožovaní (včelia kráľovná a
trúd), získavaní potravy, orientácii
v priestore, vzájomnej komunikácii
a organizačnej štruktúre. Na záver
si preveril našu pozornosť formou
testu a bol veľmi milo prekvapený
našimi odpoveďami.
Mgr. Mária POLAKOVIČOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku

Návšteva planetária

V júni sa žiaci 4. a 3. ročníka
zúčastnili na exkurzii v planetáriu
v Hlohovci. Hlohovec je jedno
z mála miest na Slovensku, kde
sa nachádza planetárium, ktoré
umožňuje premietať na kopulu
umelú oblohu, Slnko, Mesiac,
planéty, hviezdy viditeľné voľným
okom, Mliečnu cestu, a to všetko
v rôznych ročných obdobiach a zo
zemepisných šírok od severného

pólu po južný. Vo vstupnej hale sú
pripravované výstavy s astrono
mickou tematikou. Od hvezdárne
je pekný výhľad na mesto Hlohovec
a jeho okolie.
Fantastická cesta je program,
ktorým zoznámili žiakov so základ
nými údajmi o slnečnej sústave.
Odborníci nás presviedčali, že
orientovať sa na oblohe je jednodu
ché. Chce to len trocha cviku. Po

mocou hviezdnej oblohy sa môžeme
orientovať v priestore a čase.
Zistili sme, že Polárka sa takmer ne
hýbe a jej pozíciu zistíme pomocou
súhvezdia Veľký voz.
Využili sme možnosť pozorovať
Slnko a oboznámiť sa s ďale
kohľadom Refraktor 180.
Mgr. Milada SLOVÁKOVÁ
ZŠ kpt. J. Nálepku
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Zábava pre celú rodinu
a skvelé nákupy aj v lete

9

Najlepšie kúsky leta vo vašom šatníku rozhodne nemôžu chýbať.
Do Bory Mall prichádzajú letné výpredaje. Zaobstarajte si to,
po čom už dlho túžite. Teraz tým neublížite ani svojej peňaženke.
Zľavy až do výšky 77% sú už čoskoro tu!

V

Začiatok letnej sezóny sa v nákupnozábavnom centre Bory Mall pone
sie v znamení výhodných nákupov.
Na zľavy tam okrem iného natrafíte aj
vo vašich obľúbených obchodoch, ako Mango,
H&M či Mohito. Ako obvykle, pre všetkých

máme pripravený aj bohatý program. Pravi
delné akcie pre najmenších či zábava v Buppi
detskom svete poteší všetky deti, ktoré sa vy
bláznia na 120 vonkajších atrakciách, vrátane
11 metrov vysokého Megahradu. Navyše už
1. a 2. augusta prekvapíme všetkých milovní

kov zvierat. Na medzinárodnej výstave ma
čiek v priebehu týchto dvoch dní uvidíte až
200 mačiek rôznych druhov.
V Bory-Mall nechýbajú ani originálne kaviar
ne či malé bistrá, kde okrem osviežujúcich
letných limonád si môžete vždy pri šálke kva
litnej kávy vychutnať aj skvelý domáci koláč,
sendvič či dokonca waffle alebo palacinky.

Obľúbení Mimoni
v CINEMAX Bory Mall
Pokračovanie nezabudnuteľnej rodinnej ko
médie pre malých aj veľkých je späť. Žltých
a nesmierne roztomilých Mimonov si tak teraz
môžete pozrieť v jednej z 12 najmodernejších
kinosál na Slovensku. Okrem iného IMAX ki
nosála s kapacitou 476 miest na sedenie a gi
gantickým plátnom prináša doposiaľ nepo
znané zážitky. O zážitky rozhodne neprídete
ani na špeciálnom, pohyblivom D-BOX seda
dle, ktoré vás vtiahne do deja. Pre náročných
máme aj VIP sedenie. To všetko pod jednou
strechou v CINEMAX Bory Mall. 

NAJLEPŠIE
KÚSKY LETA
VÝPREDAJ AŽ DO

-77 %

www.borymall.sk
i 201507002
bory_jul_inzercia_258x171_0615 STUPAVSKE NOVINY.indd 1
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Jeleň či pes? Je to na vás!

Nechcem robiť „paštekárske“ ramená, ale predpokladám, že ani väčšina
rodených Stupavčanov tento pekný turistický cieľ nepozná.
Na Jeleniu horu, ktorá leží neďaleko Plaveckého Mikuláša,
sa môžete vybrať autom alebo autobusom.

A

k prídete autom, zaparkovať môžete
v blízkosti krčmy nad kostolom. Keď vás
dovezie autobus, vystúpite na uprave
nom a čistom námestí, odkiaľ sa poberiete ku
kostolu a ku krčme. Otvárajú až na pravé po
ludnie, oplatí sa však pred výletom posilniť.
Za pultom vás privíta ochotná a milá pani,
ktorá má v regáloch vždy čerstvú zásobu
pochutín a primeraný výber nápojov. Takto
posilnení vykročíte po žltej značke, ktorá sa
začína na ulici, kde sídli obecný úrad (pozor,
značka je nová, nie je uvedená vo väčšine turi
stických máp). Povedie vás po poľnej ceste cez
rozsiahle lúky, na ľavej strane uvidíte skalnatý
vrch Kršlenice, pred sebou budete mať výhľad
na Plavecký hrad. Zmena nastane v úseku, kde

sa cesta prudko stočí doľava a po niekoľkých
desiatkach metrov zase doprava a stratí sa
v lese. Znamením, že idete dobre, je budova
čerpacej stanice, na ktorú natrafíte. Od tej
chvíle sa držte stále vľavo. Približne po tristo
metroch sa pred vami vynorí strmý skalnatý
svah. Toto je najstrmší úsek cesty, kde si treba
dať pozor na terén plný drobných kamienkov.
Dá sa však zdolať aj s deťmi. Tesne pred tým,
ako sa vyštveráte na vrchol, zbadáte skalu.
Podľa mňa sa viac podobá na hlavu spiaceho
baránka či psa, ale tomu, kto ju pomenoval,
pripomínala hlavu jeleňa. Dôležitejšie je, že
južné, skalnaté svahy, na ktorých nerastie les,
sú veľmi cenné z prírodovedného hľadiska.
Výborné životné podmienky tu nachádza

Roztočte kolesá

Na bicykloch sa vozíme už viac ako 200 rokov.
Priebežne sa menil ich vzhľad, ale aj predpisy, ktoré
platia pre cyklistov. Viete, čo patrí medzi základnú
povinnú výbavu bicykla a aké pravidlá platia?

P

rvé vozidlo, ktoré pripomínalo bicykel,
síce pochádza zo 17. storočia, málokoho
však zaujalo. O to búrlivejšie ľudia prijali
drezinu, ktorú o niekoľko desaťročí neskôr zos
trojil nemecký lesník Karl von Drais. Chýbali
jej pedále, jazdec sa odrážal nohami a rám aj
kolesá boli drevené, obité oceľovými obručami.
Akú asi silu musel jazdec vyvinúť, si približne
vie predstaviť každý, kto v teréne dostal de
fekt a zvyšok cesty musel bojovať s odporom,
aký vzniká pri kontakte kovu s asfaltom cesty.
Skokom vpred pre cyklistiku a jej priaznivcov
bolo zavedenie prevodov. Jazda na takomto
dopravnom prostriedku však bola riskantná,
pretože jazdec sedel na veľkom prednom ko
lese a mohol sa kedykoľvek preklopiť vpred. Už
v tých časoch sa pretekalo, takže pretekári pri
zjazde z kopca za sebou väčšinou ťahali konár,
čím tlmili rýchlosť. Prvý moderný bicykel sa na
ceste objavil v 40. rokoch minulého storočia a

mal už aj prehadzovačku. Všetky jeho časti boli
z odľahčeného kovu, len rámiky na kolesách
zostali drevené. Vážil okolo 15 kilogramov.

Reflektujte
na reflexné prvky
Dnes si môžeme vybrať z rôznych druhov
bicyklov podľa toho, aké cesty a aký terén
uprednostňujeme. Keďže každý cyklista je
účastníkom cestnej premávky, musí dodržiavať
platné pravidlá. Pokuta do 60 € (keď ju neza
platíte na mieste, môže byť aj vyššia) hrozí
každému, kto sa na cestu mimo obce vyberie
bez reflexnej vesty, ktorú však môže nahradiť
reflexnými prvkami na oblečení. Ten istý
predpis platí na používanie ochrannej prilby,
pričom deti do 15 rokov ju musia mať na hlave
aj pri jazde po obci.
Čo sa vybavenia bicykla týka, stručne zhrňme

množstvo vzácnych rastlín viazaných
na skalnaté stepi, napríklad tráva kavyľ či via
ceré druhy našich drobnokvetých orchideí,
žije tu viacero zriedkavých živočíchov, nap
ríklad vzácny motýľ jasoň chochlačkový,
exoticky vyzerajúca kobylka sága stepná,
jašterica zelená, jašterica múrová alebo mo
hutná, až dva metre dlhá užovka stromová,
prípadne užovka hladká, ktorá môže na prvý
pohľad sfarbením pripomínať vretenicu. Ne
treba sa však báť, vretenice v Malých Karpa
toch nežijú. Z vrcholu Jelenej hory je výhľad
na nádhernú pestrú krajinu, v ktorej sa
striedajú lesy a lúky, v pozadí tróni Plavecký
hrad. Ak budete mať počas odpočinku aj
trocha šťastia, môžete sa pokochať nad kra

VIETE, ŽE...
… pokutovať vás môžu za jazdenie
po chodníku alebo priechode vyhrade
nom výlučne pre chodcov? Na takýchto
miestach by ste mali zosadnúť z bicykla
a prejsť pešo.
… vám môžu zakázať bicyklovať sa,
a to až na 5 rokov? Keď si totiž pri pauze
na oddych doprajete pivo či iné alkoho
lické nápoje a zastaví vás policajná
hliadka, nielenže vám vyrubia mastnú po
kutu, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky
1 000 €, ale môžu vám udeliť tiež
spomínaný zákaz. Samozrejme, do cieľa
budete musieť dôjsť po vlastných.
… za to, že ste porušili predpisy pri jazde
na bicykli, vám nemôžu vziať vodičský
preukaz?
… v lese môžete beztrestne jazdiť iba
po teréne, ktorý vymedzuje zákon?
Presné definovanie takýchto ciest je
však také problematické, že v tom neraz
nemajú jasno ani kompetentní. Stačí
teda, keď budete ohľaduplní k prírode
a najmä ostatným cyklistom či turistom.

jinou krúžiacim orlom krikľavým. Z vr
cholu Jelenej hory smerom doprava vedie
po okraji borovicového lesa modrá značka,
ktorá vás dovedie k ďalším výhľadom, potom
sa však náhle stráca. Ak máte viac času, do
brý orientačný zmysel alebo GPS navigáciu,
môžete sa vydať neznačkovanými chodníkmi
smerom cez kótu Javorinka, z nej zbehnúť
do údolia potoka Libuša a vrátiť sa po zele
nej značke do Plaveckého Mikuláša. Ak vám
už veľa času nezostáva, môžete sa vrátiť späť
na Jeleniu horu a odtiaľ zbehnúť popri borovi
covom lesíku, kadiaľ vás do údolia povedie
miernejší a bezpečnejší chodník. Po chvíľke
natrafíte opäť na modrú a neskôr na žltú
značku, po ktorej prídete až do dediny. Trasa
z Plaveckého Mikuláša na Jeleniu horu a späť
meria necelých päť kilometrov.
Pre majiteľov GPS navigácií uvádzam súrad
nice vrcholu Jelenej hory: 48.497322°N,
17.303515°E.
Tomáš ČEJKA
Foto: autor

aspoň základné prvky. Tvoria ich dve perfekt
ne fungujúce, od seba nezávislé brzdy, zadné
červené a predné biele odrazové sklíčka, po
stranách pedálov zase oranžové odrazové
sklíčka, ktoré musia byť aj vo výplete kolies. Pri
zníženej viditeľnosti (dážď, hmla, zamračené)
si cyklista musí svietiť vpredu bielym svetlom,
vzadu červeným. Nezabudnite na zvonček.

A čo susedia?
Z našich cyklistických ciest sa najčastejšie vy
dávame na rakúsku, prípadne na českú stranu.
Predpisy týkajúce sa povinnej výbavy bicykla
sú v oboch štátoch podobné. V Rakúsku
vyžadujú, aby predné biele a zadné červené
svetlá svietili neprerušovane už pri zhoršenej
viditeľnosti. Žlté odrazové sklíčka musia byť aj
vo výplete kolies a bicykel musí mať zvonček.
V detskej sedačke môžete prevážať dieťa maxi
málne do 8 rokov, musí mať opierku na hlavu
a stúpačky, ktoré dieťaťu fixujú nohy. Malí
cyklisti, ktorí nedovŕšili 12 rokov, musia nosiť
ochrannú prilbu. Čo sa českých predpisov týka,
rozdiel je v nariadení o používaní ochrannej
prilby – u detí je povinná do dovŕšenia plno
letosti (18 rokov). Tak ako u nás, aj tu platí, že
ochranné prvky v podobe odrazových sklíčok
môžu byť nahradené reflexnými plôškami na
obuvi a oblečení. 
Daša ČEJKOVÁ
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Škôlkari na cyklochodníku

MOTÝLIA
ZÁHRADA

Foto: autor

V máji nám rozkvitla škola. Pýtate sa
prečo? Odpoveď je jednoduchá. Štvrtáci
z našej školy si založili motýliu farmu.
Na pár týždňov sa zmenili na zoológov
zaoberajúcich sa výskumom motýľov
babôčky bodliakovej. Objavovali tajomst
vo motýľov priamo v triedach. Pozorovali
život húseníc, ich zakuklenie až po pre
menu kukly na krásneho motýľa. Motýle
niekoľko dní pozorovali, kŕmili. A práve
vtedy sa škola premenila na motýliu
záhradu plnú kvetov. Motýle zásobovali
kvetmi, ovocím, sladkou šťavou. Zážitok
vyvrcholil vypustením motýľov do prírody.
Žiaci na vlastné oči objavili záhadu
motýľov, overili si vedomosti, ktoré inak
poznali len z učebníc a obrázkov. Dúfam,
že takúto príležitosť dostanú aj budúci
Mgr. Milada SLOVÁKOVÁ
štvrtáci. 
ZŠ kpt. J. Nálepku

Foto: autor

Poznávanie dopravných značiek, pravidiel
cestnej premávky pomocou interaktívnej
tabule, edukačných počítačových dopravných
hier zakúpených vďaka Nadácii Volkswagen a
pochopenie významu dôležitosti dodržiavania
týchto pravidiel nás viedlo k praktickému
využitiu znalostí a zručností v tejto oblasti
nielen na našom dopravnom ihrisku pod náz
vom „Dopravné ihrisko Autíčko Svetielko“,
ale aj na Stupavskom cyklochodníku.
Za pomoci viacerých pani učiteliek z Ma
terskej školy na Ružovej ulici č. 7 v Stu
pave sa deti z triedy veveričiek vybrali na
kolobežkách preveriť si svoje dopravné zna
losti na blízky cyklochodník. Ako správni
jazdci nezabudli na reflexné prvky – vesty,
reflexné pásy a najmä na prilbu. Pri jazde
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do blízkeho okolia materskej školy sa deti
snažili dodržiavať medzi sebou odstupy,
neobmedzovať svojich kamarátov pri jazde
a hlavne prispôsobovať svoju jazdu nielen
pravidlám cestnej premávky, ale aj svojim
schopnostiam a zručnostiam.
Deti-jazdci mali na tomto krátkom výlete na
kolobežkách veľký zážitok z jazdy mimo ma
terskej školy, pocit uspokojenia zo zvládnutia
novej dopravnej skúšky a prostredníctvom
tohto výletu sme im pomohli upevniť ich se
bavedomie.
Pretože ak je malý jazdec pozorný, sústredený,
ale aj zdravo sebavedomý, za pomoci pani
učiteliek i svojich rodičov sa postupne stane
teoreticky, ale aj prakticky zdatným dieťaťom
na cestných komunikáciách.

Dovidenia, škôlka milá

Od revitalizovania dopravného ihriska sme sa
začali prioritne zameriavať na dopravnú výcho
vu detí. Počas absolvovania jednotlivých tried –
včielok, žabiek, rybiek, veveričiek a lastovičiek
upevňovala u detí znalosť dopravných pred
pisov pre malých cyklistov, zvyšovala stupeň
náročnosti počas realizácie edukačných akti
vít v interiéri, ale aj v exteriéri na dopravnom
ihrisku či na cyklochodníku v Stupave.
Najstaršie deti, predškoláci „veveričky“ si na
konci školského roka overili svoje nadobudnu
té poznatky v dopravnej oblasti vďaka detským
cyklotestom. Cyklotesty v PC hre „Dopravná
výchova“, „Škoda hrou“ či „Autoškola pre deti“
boli primerané ich veku a zároveň im umožnili
vzájomne sa predviesť pred kamarátmi svojimi
a znalosťami dopravných predpisov.
Prezentovali sa pri interaktívnej tabuli a po
ukončení detských cyklotestov boli odmenené
cyklistickým preukazom od „Autíčka Svetiel
ka“, cyklistickým diplomom a krásnym tričkom
s usmievajúcim sa slniečkom, ktoré im budú
pripomínať ich šikovnosť, snahu, zručnosť
a aktívnosť počas edukačných hier v materskej
škole a na našom dopravnom ihrisku.
Čhceme sa poďakovať všetkým rodičom a spon
zorom – Nadácii Volkswagen, ktorí sa pričinili
o zveľadenie našej MŠ, o inováciu učebných
prostriedkov, digitalizáciu a za ich vzájomnú
spoluprácu. Veríme, že pozitívna spolupráca
s rodičmi detí bude pokračovať aj mnoho
ďalších rokov. Tak už len zostáva povedať:
„Dovidenia, naši „škôlkari-predškoláci“ a neza
budnite na všetko, čo ste sa u nás naučili a ako
sme vás radi mali.“ Vaše pani učiteľky.
Mgr. Oľga ADÁMEK
Materská škola, Ružová 7
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STALO SA...

V júli

Ulice a námestia Stupavy a Mástu
(5. časť)

3. júla 1926 zničila veľká
búrka most v Sedličkách a most
na ceste do Borinky.
4. júla 1841 zomrel František
Leopold Balogh, stupavský
farár v rokoch 1826 – 1841.
Venoval sa ovocinárstvu a údaj
ne v Stupave vysadil vzorový
ovocný sad. Narodil sa v roku
1795, pochovaný je na starom
cintoríne v Stupave.
9. júla 1948 v Malackách
zomrel Jozef Krupička, hlavný
záhradník grófa Ľudovíta Káro
lyiho v Stupave. Záhradníctvu sa
vyučil u svojho otca, záhradníka
u kniežaťa Pálffyho v Malac
kách. Do Stupavy prišiel v roku
1904, narodil sa 5. mája 1874
v Malackách.
12. júla 1947 vypukol požiar
v Stupavskom kaštieli. Vyhorelo
celé južné krídlo kaštieľa.
15. júla 1549 napísal provízor
Pajštúnskeho hradu Mikuláš
Jajcay list, v ktorom žiadal
bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby prepustili
jeho poddaného, lebo aj on im
uväzní každého, koho prichytí pri
krádeži dreva v lesoch jeho pána.
20. júla 1978 bola napísaná
pamätná listina o výstavbe do
mu smútku na novom cintoríne.
V zapečatenej fľaši bola zamuro
vaná v predsieni domu smútku.
28. júla 1951 v Bratislave
zomrel džbánkar Ferdiš
Kostka. Narodil sa v Stupave
11. októbra 1878, pochovaný je
na starom cintoríne v Stupave.
31. júla 1841 sa v Beluši
narodil kňaz Ignác Gond
(pôvodným menom Opatrill).
Amatérsky archeológ, zberateľ
umeleckých predmetov,
v rokoch 1885 – 1910 stupav
ský farár – dekan. Zomrel
14. marca 1910 v Stupave, po
chovaný je na starom cintoríne.
31. júla 1932 sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie športového
ihriska na rohu Cementárenskej
a Lipovej ulice. Nachádzalo sa
tu futbalové ihrisko s tribúnou
a tenisový kurt. Plocha ihriska
bola v šesťdesiatych rokoch
20. storočia rozparcelovaná
(mg)
a zastavaná.

OPRAVA
V minulom čísle sme v rubrike
Viete, že? uviedli dve chybné
informácie. Starý katolícky cintorín
bol zriadený v roku 1765, v stu
pavskom Kostole sv. Štefana je
7 bočných oltárov. Siedmy oltár
je zasvätený Loretánskej Panne
Márii a nachádza sa v Loretánskej
kaplnke vedľa presbytéria.
Čitateľom sa ospravedlňujeme.

Bottova ulica
Bottovu ulicu nájdete na južnom okraji mesta,
v mestskej časti Mást. Pomenovanie získala
na počesť najmladšieho štúrovského básnika Jána
Bottu.
Ján Botto po vychodení evanjelickej ľudovej školy
pokračoval v štúdiách na evanjelickom lýceu
v Levoči, svoje štúdiá ukončil vysokoškolským
vzdelaním na technike v Pešti. Po štúdiách pra
coval ako zememerač v Ožďanoch, vo Zvolene
a v okolí Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice.
Popri technicky zameranom povolaní sa venoval
poézii, pozorne sledoval a podporoval slovenské
národné a kultúrne úsilia. Podporoval Maticu slo
venskú, finančne prispel aj na založenie sloven
ského gymnázia v Revúcej.
Poetické nadanie prejavil už na lýceu v Levoči, patril
medzi najplodnejších a najnadanejších študentov.
Prvotiny uverejňoval v rukopisných zábavníkoch
levočského lýcea, neskôr prispieval do literárnych
časopisov Sokol a Orol. Okrem vlastnej tvorby
sa venoval zbieraniu ľudovej slovesnosti, prekla

dal diela slovanských a maďarských básnikov.
Inšpiráciu hľadal v ľudovej poézii, pútala ho naj
mä jej obraznosť a symbolika. Najväčší literárny
úspechmu priniesla báseň Smrť Jánošíkova. Posta
vu Jánošíka v tejto baladickej básni nespracoval
historicky, námet mu poslúžil na vyjadrenie názo
rov štúrovskej generácie a ich sklamania z výsled
kov revolúcie v rokoch 1848/49.
Ján Botto, najvýraznejší predstaviteľ slovenského
literárneho romantizmu, zomrel 28. apríla 1881
v Banskej Bystrici. Pochovaný je na tamojšom
evanjelickom cintoríne.

Brezová ulica

Brezová ulica je momentálne jednou z najmladších
stupavských ulíc. Nachádza sa na severovýchod
nom konci mesta v lokalite zvanej Kopce. Na návrh
názvoslovnej komisie schválilo jej názov mestské
zastupiteľstvo 12. decembra 2012, uznesenie na
dobudlo účinnosť 1. januára 2013.
Rod breza (Betula) je bežne rozšírený aj na Záhorí,
pomerne často sa vyskytuje v predzáhradkách stu
pavských domov. Má približne 120 druhov, stromy

sa dožívajú 100 až 150 rokov. Pre brezy sú typ
ické prútnaté previsnuté konáre a biele sfarbenie
kôry, ktorá sa charakteristicky priečne odlupuje.
Kôra je vďaka vysokému obsahu olejov vynika
júcim práchnom, ktoré využívajú najmä trampi
pri rozkladaní ohňa v prírode. Breza je nenáročný,
rýchlo rastúci strom, darí sa mu v kyslej a vlhkej
pôde. Drevo z brezy výborne horí, brezové po
lienka sú žiadaným „doplnkom“ každého inte
riérového kozuba. Brezový strom je prastarým
liečebným ľudovým prostriedkom. Kvitne v apríli
až v máji, zbierajú sa len listy sviežozelenej far
by, bez zdrevnatených častí. Užívajú sa vo forme
záparu (2 polievkové lyžice na šálku), čajovina
má dezinfekčný, potopudný a najmä močopudný
účinok. Bežne sa užíva pri zápaloch močových
ciest. V minulosti naši predkovia kmene briez
navrtávali a zachytávali z nich vytekajúcu sladkú
brezovú šťavu. Používala sa ako osvedčený pros
triedok na ošetrovanie vlasov a pleti. Z dnešného
pohľadu je tento spôsob získavania brezovej
šťavy neprípustný, pretože poškodzuje stromy.
Z rovnakých dôvodov sa neodporúča zberať zo
starých kmeňov briez hubu zvanú choroš (Plyporus robustus Karst), ktorej sa pripisujú protirakovi
nové účinky. Dnes si môžete „brezový šampón“ či
„brezovú vodu“ kúpiť len v drogérii, prípadne v le
kárni. Z tenkých brezových konárikov sa v minu
losti vyrábali metly. Tradičnej výrobe brezových
metiel sa venovali Borinčania, ktorí ich predávali
na okolitých trhoch a jarmokoch.
Milan GREGUŠ
Foto: redakcia

Júl v prísloviach a pranostikách

Čakajú nás psie dni

Júl je najteplejším mesiacom v roku,
deti rovnako ako dnes využívali
voľné chvíle na kúpanie v potokoch
a jazerách. Gazdovia naopak sta
rostlivo sledovali dozrievajúce
obilniny na svojich poliach – ovos,
pšenicu, jačmeň. Podľa skúseností
a rôznych úkazov odhadovali zme
ny počasia, plánovali postup prác
a zháňali pomocníkov. Dedinou sa
ozývalo charakteristické klopkanie,
gazdovia si nakúvaním ostrili kosy.
Začínala sa žatva – zber obilnín,
naj
mä pšenice, ovsa a jačmeňa.
Počas žatvy bolo najdôležitejšie
dobre odhadnúť zrenie obilia, čas
jeho kosenia a všetky žatevné práce
stihnúť v čo najkratšom čase. Ak
by obilie prezrelo, zrno by z klasov
vypadalo, čo predstavovalo veľké
straty. Pokosené obilie sa na poli uk
ladalo do snopov a potom zvážalo
do stodôl. Veľmi nebezpečné boli
v tomto období bežné prudké letné
búrky, ktoré mohli obilie na poli

ubiť, prípadne mohli zmoknúť na
kosené snopy. V tom prípade sa
vymlátené obilie muselo dosúšať
na povalách, aby nezvlhlo a nesple
snivelo. Dažde začiatkom júla veštili
komplikované žatevné práce, na
sv. Prokopa (4. júl) ľudia zvy
kli vravieť: Keď prší na Prokopa,
namokne každý snop aj kopa, prí
padne: Na Prokopa plná priekopa.
Prudké letné búrky predstavovali
veľké nebezpečenstvo nielen pre
úrodu, sprievodné blesky ohro
zovali požiarom aj obydlia. Naši
predkovia sa snažili rozohnať ťažké
búrkové mraky zvonením kostol
ných zvonov a odvrátiť tak hrozia
ce nebezpečenstvo. V polovici júla
bola žatva už v plnom prúde, svedčí
o tom príslovie spájané so sviatkom
sv. Margity (13. júl): Svätá Margita
vodí žencov do žita.
Okrem obilnín dozrievajú v júli aj
prvé zemiaky a ovocie – višne, ríbe
zle, maliny, prvé hrušky a jablká,
ktoré majú sypkú dužinu. Nazývali

ich jakubkami, pretože dozrieva
jú práve okolo sviatku sv. Jakuba
(25. júl). K sv. Jakubovi sa viaže via
cero prísloví, ich zmysel je však pre
dnešného človeka často nejasný.
V žatevnom období sa v domác
nostiach míňali posledné zásoby
múky, z ktorej sa piekol chlieb.
Mnohé domácnosti si ju preto
museli požičiavať či kupovať. Túto
skutočnosť vystihuje príslovie: Jakub,
chleba kúp, pálenky nalej, pôjdeme
ďalej! Aj ďalšie svätojakubské prís
lovie je už dnes nezrozumiteľné:
Dnes máme Jakuba, zajtra svätej
Anny, krúťteže sa, krúťte, moje milé
hlavy! Takto sa gazdiné prihovárali
na poli kapuste a na záver riekanky si
poskočili a zvrtli sa. Naznačovali tak
svoje prianie a predstavu veľkej a bo
hato „zakrútenej“ dozretej hlavičke
kapusty. Júl je aj mesiacom, ktorým
sa zároveň kalendárny rok prehu
puje do druhej polovice. Koncom
tohto mesiaca sa už pomaly začína
ochladzovať, čo je najviac citeľné

ráno. Tento spozorovaný jav vysti
huje príslovie viažuce sa k sviatku
sv. Anny (26. júl): Sv. Anna chladno
z rána, prípadne: Keď je po sv. Anne,
hneď si sedliak klobúk nahne. Síce
poučné, ale pre mnohých zrejme
tiež nezrozumiteľné je aj nasledu
júce „letné“ príslovie: V psie dni najviac muchy štípu. Psie dni zahŕňajú
obdobie od 24. júla do 24. augusta,
teda mimoriadne horúce letné
dni. Ich zvláštne pomenovanie má
svoj počiatok už v starom Egypte.
Vtedajší hvezdári si všimli, že v uve
denom období je nadránom najviac
vidno súhvezdie Sírius, ktoré poetic
ky nazývali psom strážiacim slnko.
Po Egypťanoch toto pomenovanie
prevzali aj Rimania, ktorí Sírius tiež
nazývali psou hviezdou (lat. canicu
la) a celé obdobie caniculae. Tento
názov prežil niekoľko tisícročí a za
choval sa dodnes v podobe kanikuly
či psie dni, ktorými ľudia označovali
mimoriadne horúce letné dni.
Milan GREGUŠ

VIETE, ŽE...?

NAPÍSALI O NÁS
Westungarischer Grenzbote, 1. júl 1888

 roku 1881 bola do Stupavy zakúpená prvá hasičská striekačka,
V
stála 800 zlatých.

Epidémie. V troch obciach Bratislavskej župy zúri epidémia.
Príšerní hostia sa vyskytujú vo všetkých troch obciach.
V Borinke vládne nepriateľ detí, čierny kašeľ. Od 6. tohto mesiaca
ochorelo 35 detí, z toho dve sa uzdravili, jedno zomrelo.
V Záhorskej Bystrici z 1921 obyvateľov 110 ochorelo na osýpky, z nich
10 zomrelo, 68 sa uzdravilo. V Stupave vyčíňa trachóm (očná choro
ba). Zo 185 chorých sa 149 uzdravilo, denne sa objavujú noví chorí.
Preklad

Milan KUBÍČEK

 roku 1922 skončila hodová zábava v Stupave veľmi smutne,
V
zostali po nej dvaja mŕtvi a traja ťažko zranení.
V roku 1919 bolo v Máste založené Potravné družstvo.
 roku 1923 bolo v Stupave založené prvé stále kino Osveta,
V
v roku 1930 bolo vybavené zvukovou technikou.


(mg)
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súvisia s tým, že viac prší. O tom,
koľko bude v daný rok mäkkýšov,
sa však rozhoduje už v zime. Tie sú
v posledných rokoch charakteristické
miernymi teplotami, takže v pôde,
kam sa slizovce koncom jesene

BIO ÚTOK
Z času na čas sa v záhrad
kárskych poradniach objaví
informácia o biologickom boji
proti slizovcom. Používa sa pri
ňom prípravok, ktorý využíva
likvidačnú silu parazitických hlís
tic Phasmarhabditis hermaphro
dita (napr.: NemaSlug). Bohužiaľ,
hlístice dokážu oslabiť, prípadne
zabiť iba mláďatá slizovcov.
Navyše napádajú aj naše pôvod
né menšie druhy mäkkýšov,
ktoré v záhradách v podstate
žiadnu škodu nenarobia.

Nočná mora záhradkárov

Každý, kto sa len trocha stará o svoju záhradku, si rýchlo
všimne, kto mu ujedá z úrody. Medzi častých návštevníkov
patrí aj viacero druhov slimákov, presnejšie mäkkýšov či
ulitníkov, ktoré však veľké škody nenarobia.

V

äčšinou sú to malé druhy
bez ulity (ktorú stratili počas
evolúcie), napríklad sliznia
ky a malé druhy slizovcov,
alebo aj niektoré druhy s ulitou,
najmä pásikavý slimák meňavý či
známy slimák záhradný, ktorý má,
vzhľadom na svoju veľkosť, o niečo
väčší apetít ako jeho príbuzní.
Najväčším žrútom je však bez
konkurencie slizovec iberský (Arion
vulgaris).

Zoznámte sa
Slizovec iberský patrí k tzv. nahým
mäkkýšom, teda ulitníkom, ktoré
počas evolúcie stratili ulitu. Vlastne

ju nestratili úplne, iba sa im zredu
kovala na pár vápenitých zrniečok,
ktoré by ste našli pri vypitvaní pod
kožou. Farebne je slizovec iberský
veľmi premenlivý – jeho farba va
ríruje od rôznych odtieňov hnedej
cez špinavoryšavú až po olivo
vozelenú. Mláďatá sa na rodičov
veľmi nepodobajú, majú na bokoch
pozdĺžne pásy a celkovo sú väčšinou
pestrejšie sfarbené. Slizovec iberský
sa k nám na Slovensko doplazil
začiatkom 90. rokov 20. storočia
pravdepodobne
na
rastlinách
a plodinách importovaných z jeho
pôvodného areálu, ktorým je sever
Španielska, západné Francúzsko
a južné Anglicko. V záhradkách mu

neunikne takmer nič, najradšej má
šalát, karfiol, brokolicu, za jednu
noc dokáže početnejšia partička
zlikvidovať celú úrodu.

Bezdomovec bez
nepriateľov
Slizovec iberský je šťastné stvorenie,
u nás v podstate nemá prirodzených
nepriateľov, pretože málokomu
chutí. Len ježe alebo piskory občas
s nevôľou zožerú jeho mláďatá. Zatiaľ
jediné skutočné ohrozenie predsta
vuje indický bežec, čo je nesmierne
pažravé plemeno kačíc.
Ľudia si väčšinou myslia, že zvýšené
počty slizovcov a iných mäkkýšov

pomerne hlboko zahrabávajú, ich aj
viac do jari prežíva. Novšie výskumy
dokonca potvrdzujú, že slizovce sú
otužilejšie ako v minulosti, prežívajú
teda aj dlhšie a tuhšie zimy. Aby sa
ich stavy znížili, musela by prísť
skutočne krutá zima s holomrázmi,
ktoré by zabili prezimujúce jedince
aj nakladené vajíčka. Môžeme ešte
dúfať, že časom sa možno objaví
špecifický parazit, ktorý by dokázal
drasticky znížiť ich počet.

Boj so slizovcami
Existujú desiatky spôsobov, ako sa
zbaviť slizovcov, najmenej vhod
ným je, bohužiaľ, veľmi rozšírené
solenie. Okrem toho, že je to pre
slizovce najhoršia smrť, škodíte aj
pôde, ktorá sa zbytočne zasoľuje.
Najúčinnejším spôsobom likvidácie
slizovcov je obyčajný ručný zber,
predovšetkým večer a v noci alebo
po daždi, keď slizovce vyliezajú

zo svojich úkrytov a chystajú sa
na hromadný prepad vašej zele
niny. Relatívne najhumánnejším
spôsobom vraždenia je, keď im os
trým predmetom čo najrýchlejšie
odtnete hlavu, alebo ich vhodíte
do vriacej vody. Mŕtve slizovce
nenechávajte na mieste činu,
pretože prilákajú svojich kanibalis
tických druhov, ktorí si na nich
radi pochutia a potom, plní síl,
pokračujú v pustošení záhrady. To
penie je účinné len v uzatvorených
nádobách (napr. PET fľašiach),
ale trvá hodiny, kým sa slizovce
utopia. Prenášanie živých slizov
cov zo záhradky do voľnej prírody
neodporúčame, lebo tým pomáhate
nepôvodnému druhu, aby sa
úspešne šíril po krajine.

Babské recepty
Väčšina takzvaných babských re
ceptov boja proti slizovcom je
neúčinná, prípadne funguje len
dočasne alebo čiastočne. Tieto rady
spočívajú napríklad v rozsypávaní
popola, pilín alebo rozdrvených vaj
cových škrupín okolo hriadok. Táto
mechanická ochrana však funguje
len do chvíle, kým príde prvý dážď,
alebo ich záhradkár sám splách
ne pri polievaní očakávanej úrody.
Typickým záhradkárskym mýtom
je pasca z ovsených vločiek, ktorých
sa pahltné mäkkýše prežerú, tie
v ich útrobách napučia a ony
vzápätí explodujú. Existuje však
aj pomerne účinný recept, ktorý
som odskúšal v našej záhrade. Je to
metóda melónovo-pivných pascí.
Spočíva v tom, že sa do zeme zahra
bú vyjedené polovice melónov a na
plnia sa pivom zriedeným vodou.
Do mojej pasce popadali skutočne
hlavne slizovce, sem-tam nejaký iný
druh mäkkýša, prípadne pár kúskov
hmyzu. Okrem toho, je to celkom
príjemná smrť – slizovce omámené
alkoholom z roztoku nevládzu,
a možno ani nechcú vyliezť a zaspia
naveky. 
Tomáš ČEJKA
Foto: autor
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Obľúbenosť malých pivovarov rastie

Tradícia pivných
festivalov v Európe
siaha až do začiatku
19. storočia. Pred rokom
sa k nim pridalo
aj naše mesto.

N

ajznámejším pivným festivalom je
mníchovský Oktoberfest. Domáci aj
zahraniční ho považujú za najväčšiu
masovú oslavu na svete. Trvá niekoľko
dní, každoročne ho otvárajú v druhej polo
vici septembra a končí sa začiatkom októbra.
K tradícii pivných festivalov sme sa pridali
aj my a tento rok sa konal druhý Stupavský
pivný fest. Každý, kto sa v sobotu 6. júna
zastavil v Kaštieľskom parku, mal možnosť
užiť si zábavu, kvalitné pivo a dobrú hudbu.
Pre deti boli pripravené stánky s rôznymi
hrami a súťažami, nesmelo chýbať obľúbené
maľovanie na tvár.
Z miestneho jazierka sa odsťahovali kačice
a nahradili ich člnky, v ktorých sa povozili
malí, veľkí, plavci, neplavci a dokonca ktosi
nalodil aj svojho psa. Na trávniku organ
izátori rozostavali lavice so stolmi, zostalo
však dostatok miesta aj na deky pre pikni
kujúcich. Tí si mohli vybrať z tradičných
jedál ako guláš, cigánska pečienka, pečená
klobáska. Smäd zaháňali nielen pollitre
klasického nealka a limonády z domácich
sirupov, ale najmä pivo z ponuky sloven
ských a zahraničných výrobcov. Hoci podľa
štatistík spotreba zlatého moku na Sloven
sku klesá, domáce minipivovary si získavajú
stále väčší rešpekt a obľubu. Väčšina ľudí si
radšej vychutná pivo, ktoré je pripravené
podľa tradičnej receptúry a zároveň má
svoju jedinečnú chuť. Malé pivovary sú
obľúbené aj kvôli špeciálom pripravovaným
iba v určitom ročnom období alebo na konk
rétnu udalosť. Kým pivári degustovali a po
rovnávali rôzne značky pív, na pódiu sa strie
dali kapely – každá z nich odpálila dávku
poctivo odohranej rokovej či punkovej hud
by. Záver večera patril Zóne A a ich energic
kému lídrovi Koňýkovi. Tí, ktorých neunavi
lo pivo, hudba, slnko ani poskakovanie pod
pódiom, sa z parku presunuli do Komunál
klubu, kde akciu ukončila afterparty. 
Daša ČEJKOVÁ
Foto: Milan GREGUŠ

Monika
IVÁNKOVÁ,
hlavná organizátorka
Stupavského
pivného festu
P
 rvá otázka by mala patriť jednému
z dôvodov, prečo vznikol festival.
Takže, pijete pivo?
Kvalitné pivo mám veľmi rada, ale nepijem ho
často. :-)
M
 áme za sebou druhý ročník
pivného festivalu, čo bolo podnetom
k založeniu tejto tradície?
Nápad spraviť pivný festival vznikol ešte
za bývalého vedenia MKIC. Predchádzali mu
vínne slávnosti, čo bola úspešná akcia, kde
sme si overili, že tento druh podujatí majú
ľudia radi. Spojili sme sa so Stupavarom, ktorý
nám pomohol osloviť pivovary a ponúknuť im
účasť na festivale. Termín akcie sme vybrali
symbolicky – začiatok júna, keď pivovar Stu
pavar oslávil výročie založenia.
A
 ko hodnotíte uplynulý druhý ročník?
Druhý ročník festivalu hodnotím veľmi pozi
tívne, čo súdim aj z reakcií návštevníkov. Až
na pár výnimiek sme mali len pozitívne ohlasy.
Pri prvom ročníku sme nevedeli, do čoho
ideme. Síce sme čakali veľký záujem, ale
účasťou sme boli skutočne prekvapení.
To sa prejavilo aj na radoch pri stánkoch.
Tento ročník sme sa tomu snažili predísť
a zabezpečiť hladký priebeh predaja. Pritiah
li sme viac pivovarov, ale aj gastro stánkov.
Žetóny sme predávali na troch miestach,
aby si ich návštevníci mohli pohodlne kúpiť
v akejkoľvek časti areálu. Čo sa týka rezerv,
tie vidím najmä v upratovaní, budúci rok mu
síme určite zabezpečiť viac brigádnikov.
B
 oli aj negatívne reakcie?
Našli sa aj dve negatívne reakcie, nie však
od návštevníkov, ale obyvateľov mesta, ktorým
prekážala hudobná produkcia. Týmto by som
sa chcela ospravedlniť občanom bývajúcim
v blízkosti akcie. Verejné podujatia upros
tred mestských zón sú vítanou a žiadanou
kultúrnou aktivitou, majú však aj negatívny do
sah na obyvateľov bývajúcich v ich blízkosti.
Z našej strany sme sa ich snažili eliminovať

na najnižšiu mieru, je nám ľúto, že pre
nich bolo sobotné podujatie nepríjemným
zážitkom.
M
 noho ľudí dosť neochotne prijalo
platenie žetónmi, tie však majú svoje
opodstatnenie...
Žetónový systém funguje, pokiaľ viem,
na všetkých pivných festivaloch na Slovensku.
Náklady na organizáciu takéhoto festivalu sú
veľmi vysoké a žetónový systém zabezpečí,
aby sa organizátorovi tieto náklady vrátili vo
forme provízie z predaja.
Čo s žetónmi, ktoré návštevníci nestihli
minúť? Môžu ich použiť o rok?
Pokiaľ bude aj na budúci rok na pivnom feste
fungovať žetónový systém, tak áno.
N
 iekoľko sťažností padlo pri záchodoch, bolo ich vraj málo. A najmä ženy
by uvítali, keby prenosné búdky boli
rozdelené na dámske a pánske. Dalo
by sa im vyhovieť budúci rok?
Sťažnosť na WC som nezachytila, ale zo
skúseností z viacerých festivalov môže
povedať, že záchody sú večný problém a nik
dy ich nie je dosť :-). Oproti minulému ročníku
ich bol dvojnásobok a určite v budúcnosti ich
počet ešte zvýšime. Rozdelenie na pánske
a dámske WC na budúci rok vybavíme.

Ľuboš
KRUŽIC,
zástupca pivovaru
Stupavar
A
 ko hodnotíte druhý ročník pivného
festivalu?
Druhý ročník pivného festivalu hodnotím
ako veľmi úspešný. Ako pri prvom ročníku,
opäť nám vyšlo krásne počasie. Na festi
vale sa odprezentovalo to najlepšie súčasné
slovenské remeselné pivovarníctvo a pár
zahraničných pivovarov udávajúcich svetový
trend v pivovarníctve, ktoré odprezentovali
ich obchodní zástupcovia pre Slovensko.
Moji kolegovia Vlado a Tomáš zostavili
a zorganizovali bohatý a kvalitný celodenný
hudobný program, ktorý sa niesol v punk

rockovom duchu. Monika Ivánková vhodne
nastavila ponuku pestrého a kvalitného gas
tra a taktiež zabezpečila bohaté športové
vyžitie pre rodiny s deťmi. Chcem poďakovať
mestu a primátorovi za zorganizovanie
a podporu takejto akcie v krásnom prostredí
Kaštieľskeho parku, ktorý si podobné poduja
tia vyslovene pýta.
Č
 o fungovalo lepšie a v čom
sú ešte rezervy?
Oproti prvému ročníku na festivale fungoval
lepšie žetónový systém. Tento spôsob plate
nia kritizuje veľa ľudí, ale treba povedať, že
vďaka nemu môžeme zaobstarať kvalitný pro
gram, technické zabezpečenie, brigádnikov
atď. Ďalšou jeho výhodou je jednoduchší
a rýchlejší spôsob platby pri stánkoch. Tu pat
rí vďaka Monike. Správne nastavila množstvo
a hladkú výmenu žetónov, takže nevznikali
nervózne situácie.
N
 ejaké spätné reakcie
od návštevníkov?
Spätné reakcie od návštevníkov, zúčastnených
pivovarov aj hudobníkov boli veľmi pozitívne,
čo nás teší a dodáva chuť zopakovať pivný
fest aj budúci rok podľa nastavených podmie
nok a už overených skúseností.
P
 odľa čoho prebiehal výber pivovarov,
ktoré dostali možnosť zúčastniť sa
na festivale?
Podmienkou bolo, aby sme na Stupavskom
pivnom feste mali možnosť ochutnať rôzne
pivá od kvalitných malých slovenských reme
selných pivovarov a spoznali ich. V malej časti
som umožnil prezentovať aj zahraničné pivo
vary, o ktorých si myslím, že sú vysoko kvalitné
a udávajú novodobý trend v pivných štýloch.
K
 toré z malých pivovarov patrili medzi
vašich súkromných favoritov? A prečo?
Toto je ťažká otázka. Drvivá väčšina pivovarní
kov, ktorá sa u nás odprezentovala, sú naši
kamaráti a známi. Vážim si ich prácu a cestu,
ktorú prešli, aby spustili vlastný pivovar. Nie
je to jednoduché. Som rád, že väčšina z nich
varí kvalitné pivá, na ktoré sa teším, že ich
ochutnám. Všetci malí pivovarníci si zaslúžia
podporu. Ja osobne si vážim zanietených
„domovaričov“, ktorí si založili pivovary bez
podpory štátu a rôznych fondov.
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Prebúdzanie tradície

Mesto Stupava, OZ Pour Art a a ateliér Srdiečkovo už niekoľko
týždňov vopred avizovali, že 20. jún 2015 bude patriť všetkým, ktorí
obľubujú atmosféru mestských remeselných trhov a jarmokov.

T

ie majú v Stupave dlhoročnú tradíciu, ko
nali sa pred Kostolom sv. Štefana a boli
vyhľadávanou spoločenskou udalosťou,
na ktorej sa nielen nakupovalo, ale aj hodovalo,
tancovalo a uzatvoril sa tu nejeden výhodný ob
chod. V sobotu uprostred júna nám síce počasie
veľmi neprialo, zima a občasný dážď však ne
odradili tých, ktorí sa prepletali medzi stánka
mi na Námestí Sv. Trojice. Na pultoch sa kopili
tričká s vtipnými nápismi, čelenky s kvetmi,
keramické drobnosti, voňavé mydlá, prezen
tovali sa tiež stupavské občianske združenia.
V Kaštieľskom parku sa na pódiu v rámci
kultúrneho programu najskôr predstavili
tanečnice zo skupiny Devil’s, po nich prišli
herci z Ludusu a nesmeli chýbať ani naši malí

folkloristi zo Stupavjánka či mažoretky Meisi.
Popoludnie patrilo džezu, swingu a ohnivému
latinu. V parku okrem cigánskej, kávy,
koláčikov a iných dobrôt potešili tiež drobnosti

na zohriatie duše – malé pódium s lavičkami
a tuli vakmi (ktoré využili nielen deti) ponúklo
komornejšie spevácke a gitarové vystúpenie
aj čítanie z knihy. Kto sa chcel dozvedieť viac
o histórii parku a kaštieľa, určite využil pre
hliadky sprevádzané lektormi. Cestou k pultu
s pivkom či vínkom sa okoloidúci pristavo
vali pri stánku Pour Artu, aby sa porozprávali
s hercami nášho ochotníckeho divadla. Svoju
bránu otvorila aj synagóga, jej priestory krášlili
výtvory detí z miestnej ZUŠ a na knihomoľov
čakala tradičná burza kníh. Záver dňa patril
hudobnému bonbóniku. Atmosféru parížskych
šantánov a melancholických šansónov si mohli
užiť tí, ktorí prišli na koncert charizmatickej
Andrey Zimányiovej.
Daša ČEJKOVÁ, foto: Milan GREGUŠ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA:
MARÍNA HACKEROVÁ, MICHAL RAJŇÁK,
BORIS SMOLKA, OLÍVIA KARCZAGOVÁ,
BARBORA PITELKOVÁ, JURAJ GROŽAJ,
NINA FRICKÁ, ŠTEFAN JAMRIŠKA,
MAX MOKOŠÁK, DANIEL BOBÍK
ZOSOBÁŠILI SA:
JOZEF KADVAN a ZUZANA LISICKÁ
BRANISLAV KOMPAS a ZUZANA CIGÁNKOVÁ
RÓBERT TANČIBOK a LUCIA MILICHÁČOVÁ
Mgr. JÁN GRMAN a Mgr. GABRIELA KOSKOVÁ, PhD.
Mgr. ADRIAN GRUNERT a Ing. INGRID SOJKOVÁ
JURAJ ŠLAUKA a NINA KADLEČOVIČOVÁ
MAREK SLAMKA a KATARÍNA VESELÁ
Mgr. TOMÁŠ BÁLINT a LUCIA VALACHOVÁ
BRANISLAV KUBO a SILVIA ČIČMIŠOVÁ
MIROSLAV MIČO a KRISTÍNA VASEKOVÁ
Ing. STANISLAV JANKOVIČ
a Ing. MARTA ŠULEKOVÁ
PAVOL JÁNOŠ a ZUZANA NOVÁKOVÁ
RUDOLF MACKA a LUCIA VRÁBEĽOVÁ
MARTIN ŠEVELA a ANDREA BLAŽEKOVÁ
ZOMRELI:
JÚLIUS VANYA (1922), ANTON ERTL (1938).
Ing. BOHUMIL ŽITŇANSKÝ (1958),
MÁRIA KASALOVÁ (1935), FRANTIŠKA
BILIKOVÁ (1918), JOZEF GERŠIČ (1940)

SPOMÍNAME

Porazili aj Spidermana
Myšlienka, aby jeden deň v roku patril iba deťom, sa ujala na Svetovej
konferencii pre blaho detí „World Conference for the Wellbeing
of Children“ vo Švajčiarsku. Písal sa rok 1925.

Venujeme tichú spomienku
pri príležitosti nedožitých 80.
narodenín a uplynutí 8 rokov, čo
nás navždy opustil náš manžel,
otec, svokor a dedko Alojz ŠČASNÝ.
Len ten, kto stratil toho, koho miloval,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Spomínajú
manželka a dcéra s rodinou.
Dňa 17. augusta 2014 uply
nie rok od smutnej chvíle, čo
nás navždy opustil otec a dedko
Michal SÍKORA vo veku 66
rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka
Mária, syn Miloš a dcéra Michaela so
synom Alesandrom.

Foto: Milan GREGUŠ

Dňa 1. júla 2015 a 17. au
gusta 2015 uplynie rok, čo
nás navždy opustili naši drahí
Zdenka a Štefan BALO
GOVÍ. Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia
Štefan a Vlastimil s rodinami.

RIADKOVÁ INZERCIA

P

odnet na založenie tradície osláv MDD
vzišiel o niekoľko rokov skôr, ako sa ko
nala spomínaná konferencia. Stalo sa tak
v Turecku pri jednom z národných zhromaždení
počas boja miestnych o nezávislosť. V Amerike
a iných krajinách sa MDD slávi od roku 1925,
Slovensko sa k tejto tradícii pridalo o vyše tridsať
rokov neskôr. Rozdiely sú aj v dni, ktorý jednot
livé štáty vyhradili na oslavy. U nás a vo väčšine
iných krajín (je ich zo 20, za všetky spomeňme
Portugalsko, Albánsko, Laos, Ekvádor, Tanzá

niu) si zvolili 1. jún. V Grécku a v Indii osla
vujú MDD v novembri, Čína a Mexiko si určili
apríl, Thajsko január, Japonsku a Španielsku
sa zapáčil máj. Jedno však majú všetky štáty
spoločné – v tento deň dospelí všetkým deťom
rozdávajú radosť, pozornosť a lásku. Namiesto
vyučovania sa hrajú, namiesto skúšania súťažia
a namiesto obeda jedia cukrovú vatu. Inak
to nebolo ani v našom meste. 1. jún bol pon
delkový a deťom (ale aj rodičom) určite dobre
padlo, že po víkende sa nemuseli starať o povin
nosti. Školské tašky zostali doma, zato školáci
a, samozrejme, aj škôlkari sa už od rána hrnuli
na námestie pred stupavský kostol. Tu pre nich
zabezpečilo mesto Stupava bezplatné detské
atrakcie, Drobci sa vyskákali na trampolíne či
nafukovacom hrade a sústredili sa na to, aby

nezablúdili v bludisku. Tradične zaujalo aj
kreslenie na tvár. V stánkoch na všetkých čakali
vystrihovačky, skladačky, obrázky a množstvo
maškrtiek. Obliehané bolo stanovište s cuk
rovou vatou, veď kto by nevyužil, že z nej
mohli zjesť, koľko len vládali, a to bez toho,
aby od rodičov drankali peniaze! Väčšie decká
vyskúšali, či by obstáli v konkurencii so Spi
dermanom a väčšina skutočne hravo zdolala
lezeckú stenu. Všetkých, čo prišli na námestie,
zaujali šermiari v dobovom oblečení. Zaujímavé
boli ukážky odvahy a práce členov dobrovoľného
hasičského zboru, ktorí v Kaštieľskom parku
odhodlane hasili maketu horiaceho domu. Pos
ledné unavené, ale spokojné deti odchádzali
domov okolo šiestej večer. 
Daša ČEJKOVÁ

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.
R
 ada sa postarám o vaše dieťa. Mám
dlhoročné skúsenosti s opatrovaním detí.
Viac informácií na tel.: 0902 595 666.
K
 úpim v Stupave stavebný pozemok asi
400 m2. Tel.: 0944 517 040.
J obelsa Kosice s.r.o, výrobca kožených
poťahov pre AUDI Q7, hľadá vhodného
kandidáta na pozíciu koordinátora –
skladníka do skladu v Zohore, Požiadavky:
Anglický jazyk – komunikatívne, skúseno
sti so SAP. Plat dohodou. Kontakt: jbasos@
jobelsa.com, Mobil: +421 948 227 299
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KAM V STUPAVE
HRAJ O TERMINÁTORA!
Vyhraj vstupenku do Kina X na film Terminátor Genisys

Napíš, kto bol režisérom prvého Terminátora, ktorý bol nakrútený v roku 1984.
Odpoveď pošli na adresu terminator@pourart.sk.
Spomedzi odpovedí vyžrebujeme majiteľa voľnej vstupenky na premietanie, ktoré sa
uskutoční 11. júla o 19.00 hod. v Kine X. Držíme palce a tešíme sa na vaše odpovede,
ktoré posielajte do 9. júla. Výherca bude kontaktovaný e-mailom.

piatok 3. júla

19.00 hod. Mimoni, animovaný rodinný
film, 91 min., USA, Kino X Stupava
21.00 hod. Macík, komédia, 125 min.,
USA, Kino X Stupava

sobota 4. júla

16.30 hod. Mimoni, animovaný rodinný
film, 91 min., USA, Kino X Stupava
18.30 hod. Macík, komédia, 125 min.,
USA, Kino X Stupava
21.00 hod. Andílek na nervy, rodinná ko
média, 105 min., ČR, Kino X Stupava

nedeľa 5. júla

15.00 hod. Mimoni, animovaný rodinný
film, 91 min., USA, Kino X Stupava
17.00 hod. Mimoni 3D, animovaný rodin
ný film, 91 min., USA, Kino X Stupava

RODINNÉ KURZY
KURZ háčkovania pre deti a ro
dičov – podľa záujmu, ozvite sa na e-mail:
evka@zabudnute.sk.
KURZ keramiky pre deti a rodičov
– podľa záujmu, ozvite sa na e-mail:
hlinohranie@gmail.com.
Viac na www.sunecko.sk

1 9.00 hod. Dáma v zlatom, dráma,
110 min., USA/GB, Kino X Stupava

piatok 10. júla

2 1.00 hod. Terminátor Genisys, akčný sci-fi
film, 126 min., USA, Kino X Stupava

LIEČIVÁ ESENCIA
Príďte znovuobjaviť
svoju hlbokú ženskú
liečivú esenciu
Budete mať možnosť stráviť celý deň
samy so sebou, darovať si čas, nežnosť,
náklonnosť a precítiť svoju ženskú silu.
Spojiť sa s ostatnými ženami a pocítiť
silu ženskej spolupatričnosti a ženského
kruhu. Program bude pozostávať v prvom
rade z tanca, pohybových techník, pohy
bovej meditácie, energetických cvičení,
práce s telom. Popritom sa bude vaše telo
liečiť na emočnej a bunkovej úrovni.
Intenzívny workshop Cesta tanca
sa koná 11. 7. a 22. 8. 2015
v CVČ Sunéčko. Informácie na
e-mail: lubica@kordos.net
www.facebook.com/CestaTanca?ref=hl
www.antistres.sk

sobota 11. júla

19.00 hod. Terminátor Genisys, akčný sci-fi
film, 126 min., USA, Kino X Stupava
21.00 hod. Ďaleko od hlučného davu, drá
ma, 119 min., USA/GB, Kino X Stupava

nedeľa 12. júla

1 7.00 hod. Mimoni, animovaný rodinný
film, 91 min., USA, Kino X Stupava
1 9.00 hod. Pútnik - najlepší príbeh P. Coel
ha, životopisná dráma, 112 min., BRA,
Kino X Stupava

piatok 17. júla

2 1.00 hod. Magic Mike XXL, komédia,
115 min., USA, Kino X Stupava

sobota 18. júla

19.00 hod. Magic Mike XXL, komédia,
115 min., USA, Kino X Stupava

nedeľa 19. júla

17.00 hod. Mimoni, animovaný rodinný
film, 91 min., USA, Kino X Stupava

piatok 31. júla

21.00 hod. Mission: Impossible – Národ
grázlov, akčný thriller, USA, Kino X Stu
pava

AKTÍVNE LETO V SUNÉČKU
k
 aždý pondelok o 17.00 hod.
Ashtanga joga
Účasť nahlasujte prostredníctvom
e-mail: ashtanga.rdk@gmail.com.
k
 aždý pondelok o 8.00 hod.
a každý štvrtok o 20.20 hod.
SM Systém s Blankou

k
 aždý štvrtok o 19.15 hod.
a každý piatok o 8.30 hod.
joga s Blankou
Účasť nahlasujte na tel.: 0908 955 308.

o
 d štvrtka do nedele podľa
rozvrhu na www.sunecko.sk
FlyFit
Účasť nahlasujte prostredníctvom
e-mail: flyfit.zona@gmail.com.

k
 aždý utorok a štvrtok
od 18.00 hod.
BodyToning s Luckou

k
 aždý utorok o 19.00 hod.
TRX
Účasť nahlasujte na tel.: 0918 896 258.
POZOR!
Cez prázdniny spájame jogu s pilatesom!

Cvičenia každý pondelok a stredu
od 19.30 hod. do 21.00 hod.
Účasť nahlasujte na tel.: 0915 064 142.
Viac na www.sunecko.sk
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Také časy boli… po stopách predkov

V

roku 2011 prišiel na mest
ský úrad Američan a chcel
pátrať po rodokmeni svojej
babky. Nakoľko návšteva ne
bola pripravená, nemal tlmočníka,
nedalo sa vo veci nič urobiť. Obrátil
sa i na farský úrad, kde takisto
nepochodil. Na príčine bola jednak
jazyková bariéra, jednak málo in
formácií, ktoré dotyčný návštevník
mal k dispozícii.
V roku 2012 nás kontaktovali
z mest
ského úradu, že sa znova
ohlásil Američan, ktorý by chcel
vedieť niečo o svojich predkoch.
Na MsÚ sa obrátila pani z Brati
slavy, ktorá zabezpečovala návštevu
v Stupave a vie po anglicky, resp.
zabezpečí tlmočníka. Spojila sa s na
mi a návštevu sme dojednali. Tak sa
20. 11. 2012 návšteva uskutočnila,
stretli sme sa v Stupave. Návštevník
bol Peter Korn, honorárny konzul
Slovenskej republiky v štáte Južná
Karolína. Na návšteve Slovenska
bol pracovne, honorárni konzuli
z celého sveta sa stretli s najvyššími
predstaviteľmi Slovenska.
Dal nám základné informácie: jeho
babka sa v roku 1905 vysťahovala
zo Slovenska, konkrétne zo Stu
pavy a v Amerike sa ešte v tom
roku v Chicagu vydala za Slováka
Izsvolta (Ižvolta)1. Za slobodna sa
volala Szeifertová (Seiferová). Viac
informácií nemal, priniesol však
zväzok listov, ktoré prichádzali
do Chicaga zo Stupavy v rokoch
1905 až 1958. Listy boli pre neho
i pre nás nečitateľné, avšak vo
Viedni sme našli jednu pani (vtedy
80-ročná), ktorá ich vedela čítať.
Povedala, že je to písané „v curente“,
čo je predchodca švabachu. Ona
nám tie listy preložila do nemčiny,
bolo to niekoľko desiatok strán.
Naša dcéra nám to preložila
do slovenčiny a po niekoľkých me
siacoch sme mohli začať „bádať“.
Jedným z pomocných údajov bolo,
že listy boli v obálkach s číslami

Dom, v ktorom býval starosta Ľ. Nagy so svojou manželkou Máriou a jej
sestrou Agnes. Začiatkom 20. storočia Stupavčania dom volali aj Nagyov
dom. Dnes na tomto mieste stojí obchodný dom Jednota.

domu odosielateľky. To bola veľká
pomoc. Asi po roku „bádania“
sme mali spracovaný materiál,
v ktorom sme sa prepracovali
k výsledkom. O tomto sme písali
v Podpajštúnskych zvestiach v roku
2013 (č. 7, 8, 10). Výsledkom bolo
spracovanie rodokmeňa, získanie
informácií o predkoch, fotografií
a hrobu, v ktorom sú pochované
sestry tej americkej babky. Všetko
sme spísali, nakreslili a poslali
do Ameriky Petrovi Kornovi.
Príbeh sa začal v druhej polovici
19. storočia (1867), keď gróf Alojz
Károlyi kúpil stupavské panstvo
od Pálffyovcov. Ako nový majiteľ
prestaval kaštieľ a zároveň nechal
prerobiť pôvodný park na park v an
glickom štýle. Možno to bolo spôso
bené i tým, že gróf dlhodobo pôsobil
v Anglicku ako veľvyslanec RakúskoUhorska. Na prestavbu parku a jeho
udržiavanie bolo treba odborníkov
– záhradníkov a pomocných pra
covníkov. Tak sa dostal do Stu
pavy záhradník Jakub Seifert spolu
s manželkou Annou, rodenou Adelt.
Popri záhradníčení sa im v Stupave
narodili štyri deti. Jakub bol asi
vdovec a z prvého manželstva mal už
dcéru Máriu. Tá sa neskoršie vydala
za knihovníka Ľudovíta Nagya, ktorý
bol v Stupave 14 rokov richtárom.

Púchove a v Stupave pôsobil ako
kňaz Ignác Gond2 a s ním i jeho brat
Opatril, ktorí pochádzali z Beluše.
To je zatiaľ konšpirácia, ale nebude
ďaleko od pravdy... Sestry zo Stu
pavy, neskoršie už vdovy, resp. jed
na, písali od roku 1905 – vtedy ešte
aj jej mama – až do roku 1958 už
len Agnes svojej sestre Anne. Za pol
storočia popisovali v listoch veľa
udalostí zo života v Stupave a nám
to pomohlo pri „bádaní“.
Anna mala v Chicagu tri deti
a jedna dcéra z dvojičiek – zase
Agnes sa vydala za Petra Korna,
a mali synov, Richarda (1938) a Pe

Na starom cintoríne, pri
hrobe Ľ. Nagya a dvoch
sestier ich babky

Na začiatku 20. storočia bola
veľká hospodárska kríza a veľa
ľudí z Uhorska – zo Slovenska
odchádzalo za more do Severnej aj
Južnej Ameriky. Tak v roku 1905
odišla do Ameriky dcéra Anna
Seifertová a v Stupave zostali jej
dve sestry Mária a Agnes. Tie
bývali v dome na terajšej Hlavnej
ulici, v ktorom bol fotoateliér Hol
lubovcov, neskoršie Kastlerov (pre
starších Stupavčanov) a býval tam
aj richtár Nagy. Anna po príchode
do Ameriky – do Chicaga sa ešte
v tom roku vydala za Slováka Jozefa
Ižvolta, ktorý bol mäsiarom. Pred
pokladáme, že to bola vopred pri
pravená svadba, a to ešte zo Stupavy.
Jozef totiž pochádzal z Beluše pri

tra (1945). Richard žije v Chicagu
a Peter v meste Columbia v štáte
Južná Karolína. Richard dodnes vie
niečo po slovensky, od starej mamy
a starého otca.
Richard je dôchodca a venuje sa
včelárstvu. Peter je právnik, má
právnickú kanceláriu a zároveň je
honorárnym konzulom Slovenskej
republiky v štáte Južná Karolína.
Honorárni konzuli z celého sveta sa
pravidelne stretávajú na Slovensku
s prezidentom, premiérom a min
istrom zahraničia. A tak sa stalo,
že i tento rok v máji sa uskutočnilo
takéto stretnutie v Bratislave, Peter
sa na ňom zúčastnil a prišiel s ním
i Richard. Dňa 14. 5. prišli i do Stu
pavy, stretli sme sa pred kostolom,

prešli sme sa po Stupave, okolo
kaštieľa, okolo jazierka v parku.
Potom sme išli na cintorín, kde
sú v spoločnom hrobe pochovaní
Ľudovít Nagy, jeho manželka Mária
a jej sestra Agnes (sestry ich babky).
Zastavili sme sa i pri hrobe kňaza
Ignáca Gondu a vysvetlili sme im
pravdepodobnosť, ako sa ich babka
vydala v Chicagu. Pozreli si kos
tol a aj našu výstavku v oratóriu.
Na záver sme absolvovali posede
nie, na ktorom sa vyjadrili, že sa
im v Stupave veľmi páčilo, že videli,
odkiaľ sa ich babka dostala do sveta.
Pýtali sa aj na príčiny, prečo sa
Slováci húfne vysťahovali do sveta.
Mali dobrý pocit, že po dlhých
rokoch, keď nevedeli nič o svojich
predkoch, sa im objasnila história
ich rodiny a na vlastné oči videli,
kde ich predkovia žili. Veľmi sa nám
poďakovali za našu prácu i za spo
luprácu pánovi Fanušovi Královi,
ktorý nám pomohol ozrejmiť veľa
vecí. A nám zase dobre padlo, že
naša práca našla odozvu a obaja
bratia sa prišli až z Ameriky pozrieť
na miesta, odkiaľ vyšla ich babka
a našli sme aj miesto, kde sú pocho
vané sestry ich babky.
Na druhý deň cestovali do Beluše,
odkiaľ pochádzal ich dedo Jozef
Ižvolt a kde má dodnes ich rodina
pokračovanie.
Svetozár PROKEŠ
Foto: archív SP
1) Písanie priezvisk sa mení podľa času,
lebo táto história prebiehala od RakúskaUhorska, prvej Československej republiky,
Slovenského štátu, druhej Československej
republiky – po roku 1945.
2) Farár Gond bol Slovák z Beluše. Keď
v časoch R-U nastúpil do služieb grófa
Károlyiho a bol s ním aj niekoľko rokov
v Anglicku ako vychovávateľ jeho syna
Ľudovíta, musel si pomaďarčiť meno.
Preklad z maďarského opatrovať niekoho –
gondoz. Takto vznikol z Opatrila – Gond.
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Ako sa rodia vicemajstri

Majstrovstvá Slovenska.
Stupavskí starší žiaci sa na ne tento
rok prebojovali do tretice famóznym
spôsobom – zvíťazili vo všetkých
24 zápasoch krajskej ligy.

V

o štvrtok 11. júna neod
chádzali do Topoľčian len tak
„zahrať si“. Počas ich cesty
na majstrovstvá odzneli dva
sľuby. Prvý dostali od primátora
Stupavy Romana Maroša – sľúbil
im, že ak sa dostanú až do finále,
príde ich do Topoľčian povzbudiť
osobne. Druhý dali v nemocnici
ležiacemu zranenému spoluhráčovi,
výbornému obranárovi Jarovi
Grichovi. Sľúbili mu, že urobia
všetko pre to, aby mu po ceste
domov mohli na krk zavesiť me
dailu.
Do dejiska majstrovstiev pricesto
vala pätnástka hráčov – Richard
Veltschmidt, Adam Renčo, Vladi
mír Štefko, Martin Prokeš, Samuel
Bašti, Daniel Polák, Samuel Kovács,
Patrik Papaj, Martin Hýravý, Patrik
Prikryl, Alem Yildiz, Samuel Fúsek,
Matúš Machata, Patrik Gáži, Marek
Jankovič – vedená realizačným
tímom Rudo Draškovič, Sveťo
Prokeš, Roman Vigh, Ján Papaj.
V skupine A sa spolu s nami ocitli
Hlohovec, Prešov a náš večný súper
z Modry.

podarilo svojich zverencov upokojiť,
lebo naši dohrali polčas mimoriad
ne nervózne a aj vďaka zbytočným
vylúčeniam nám Prešovčania ušli
na rozdiel 4 gólov. V druhom polčase
sme už žiadny zázračný recept nenašli
a podľahli sme 17:23.
Sobotu sme začínali tretím zápasom
skupiny proti Modre, ktorý skončil
7:7. Veľkým pozitívom bolo, že Paťo
Papaj niekoľkokrát vychytal elit
ného strelca Modry Filipa Chala
balu. Začiatok druhého dejstva
bol rozhodujúci – ušli sme Modre

FAKTY Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA:
HC Sporta Hlohovec – HC Tatran Stupava 16:21 (7:10)
Góly Stupavy: Štefko 3, Polák 4, Hýravý 11, Fúsek 3
Tatran Prešov – HC Tatran Stupava 23:17 (14:10)
Góly Stupavy: Štefko 3, Polák 4, Hýravý 1, Prikryl 7, Fúsek 2
HC Tatran Stupava – HC Slovan Modra 20:11 (7:7)
Góly Stupavy: Renčo 1, Štefko 2, Polák 2, Kovács 1, Hýravý 10,
Prikryl 1, Fúsek 2, Gáži 1
HC Tatran Stupava – MŠK Považská Bystrica 17:10 (8:4)
Góly Stupavy: Štefko 2, Polák 6, Hýravý 5, Fúsek 4
HC Tatran Stupava – HK Kúpele Bojnice 25:7 (12:5)
Góly Stupavy: Renčo 1, Štefko 4, Polák 4, Hýravý 8, Prikryl 2,
Fúsek 5, Jankovič 1
HC Tatran Stupava – Tatran Prešov 12:19 (5:8)

Bubny fanklubu
Fanklub pricestoval za chlapcami už
na prvý zápas, bubny a trúby hnali
Stupavu vpred. V takejto atmosfére
sme nastupovali proti Hlohovcu.
Nervozita sa veľmi rýchlo usadila
v celom našom tíme. Brankár Hlo
hovca chlapcov privádzal do zúfal
stva, napriek tomu bola naša herná
prevaha zrejmá – celý zápas sme
viedli. Našťastie, ruka Maťa Hýravého
zaúradovala a nervózny zápas sme
doviedli do víťazného konca 21:16.
V ten istý deň len po hodinovej pauze
sme nastúpili proti najväčšiemu fa
voritovi turnaja – Tatranu Prešov.
Naši chalani sa držali výborne –
v 15. minúte bolo 8:8 a prešovský tré
ner si bral oddychový čas. Asi sa mu

KONEČNÉ PORADIE:
Tatran Prešov
HC Tatran Stupava
Agro Topoľčany
HK Kúpele Bojnice
MŠK Považská Bystrica
HC Sporta Hlohovec
HC Slovan Modra
HK Junior Michalovce
na 13:8. Toto bol skutočný zlo
mový moment majstrovstiev. Naši
postupne prestriedali celý tím a neus
tále zvyšovali až na konečných 20:11.
V skupine sme teda skončili druhí
a vo štvrťfinálovom zápase nás čakala
Považská Bystrica.

minútach už druhýkrát na ihrisko
vbiehala zdravotníčka, aby „krie
sila“ našich chlapcov po dvojitom
synchrónnom faule Považanov,
mnohým nám zamrzol úsmev
na tvári. Fauly boli pritom také
„šikovné“, že ich rozhodcovia vy
hodnotili ako zrážku našich hráčov.
Stupavčania však zareagovali priam
geniálne – hrali sústredene, nedali
sa vyprovokovať, v obrane boli zod
povední a nechali súpera strieľať
len spoza obrany. Paťo v bráne
vyťahoval jeden fantastický zá
krok za druhým. V polovici prvého
polčasu bolo nádherných 7:1. Súper
hrýzol, ale chlapci s prehľadom
dotiahli zápas do víťazného konca
a vypukla obrovská radosť. Hráme
o medaily!!!

Zelená ovládla
Topoľčany

Hráme o medaily!
V sobotu o 13.00 hod. sme hra
li štvrťfinále – kľúčový zápas,
rozhodujúci o úspechu či neúspe
chu. Súperom bol tím Považskej
Bystrice známy tým, že hrá tvrdo až
na hrane pravidiel. Keď po štyroch

Semifinále sa hralo až o 19.00 hod.
a naším súperom boli Bojnice –
tím, ktorý zatiaľ neprehral, peknou
hádzanou vyhral skupinu B a vo
štvrťfinále porazil Modru. Naši
začali veľmi sústredene, obecen
stvo šalelo, sen o finále sa blížil.
Bojnice sa zúfalo snažili preniknúť
cez našu obranu, ale naše družstvo
šliapalo ako hodinky. Polčas sme
vyhrali 12:5. Druhý polčas sme boli
o poznanie sviežejší a súperovi sme
nedovolili vôbec nič, Bojnice dali
len 2 góly! Emócie, ktoré vypukli
na ihrisku po záverečnom hvizde, si
prítomní zapamätajú na celý život.
Skvelá partia zo Stupavy dokázala
to, na čo sa roky chystala a mohla
bojovať o titul majstrov Slovenska.
Bez zveličovania možno povedať,
že zelená stupavská farba ovládla
Topoľčany.

Veľký sen splnený
Vo finálovú nedeľu sedel v hľadisku
aj primátor Stupavy Roman Maroš.
Do stavu 4:3 sme sa držali, ale psy
chická pohoda bola preč. Favorizo
vaný Prešov sa na nás veľmi dobre
pripravil, našim skrátka nestačili

sily na obrat a zápas prehrali. Verný
fanklub si hráčov vyskandoval
a všetci si uvedomili, že dosiahli to,
čo žiadny stupavský tím už veľmi
dlho – stali sa vicemajstrami Sloven
ska. Paťo Papaj si okrem toho odnáša
ocenenie Najlepší brankár MS.
Po ceste domov tak chalani mohli
splniť aj druhý sľub a radi zavesili
Jarovi na krk striebornú medailu,
ktorá má ale pre náš klub cenu zlata.
Po návrate domov si chalani užívali
búrlivé privítanie verných fanúšikov
a oslavy ich skvelého výsledku. Spl
nil sa veľký sen o medaile. Z celého
srdca gratulujeme a želáme ešte veľa
takýchto krásnych výsledkov – nie
len im, ale celej stupavskej hádzanej.
Tréner Rudo Draškovič vnímal
posledný zápas a dosiahnuté umies
tnenie na majstrovstvách takto:
„Žiaľ, súper výsledok otočil
a do víťazného konca to dotiah
li oni. Musím športovo uznať, že
Tatran Prešov bol v tú chvíľu lepším
tímom. Aj keď sme boli veľmi
sklamaní, snažil som sa hráčov
rozveseliť a som rád, že si postupne
začali uvedomovať, čo dokázali.
Pred dvoma rokmi sme ani nepo
stúpili na majstrovstvá SR a mi
nulý rok sme skončili na 6. mieste.
Verím, že raz siahneme aj na to
prvé. Veľkú zásluhu na tomto úspe
chu má môj kolega Sveťo Prokeš,
ďakujem Romanovi Vighovi za vý
pomoc počas majstrovstiev s obran
ným systémom a sledovaním hry
súperov. Takisto ďakujem pánovi
Pšenkovi za čiernu prácu, ktorú ro
bil pri štatistikách a za individuálne
usmernenie našich hráčov počas
sezóny. Na záver roka som už mlel
z posledného a tieto majstrovstvá
mi vliali novú energiu. Ďakujem
rodičom hráčov a Ivanovi Kubičkovi
za podporu počas sezóny a takisto
fanúšikom. Urobili sme si skvelú
reklamu, lebo všetko fungovalo,
ako malo. Družstvo, realizačný tím,
marketing, fanklub – boli sme spolu
na jednej zelenej lodi.“
Martin RENČO
Foto: autor
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NAŠI ŽIACI MAJÚ BRONZ
Celoslovenské finále základných škôl a centier voľného času sa uskutočnilo v stredu
20. mája v mestskej športovej hale v Považskej Bystrici. V kategórii mladších žiakov sa
do finálového turnaja prebojovali základné školy z Prešova, Považskej Bystrice, zo Stu
pavy a z ŠKP Bratislava. Po prehrách s Považskou Bystricou, Prešovom a výhre nad ŠKP
obsadili naši chlapci 3. miesto, a tak sme sa stali treťou najúspešnejšou školou na Slo
vensku, čo je vynikajúci úspech našich chlapcov. O zisk bronzových medailí sa zaslúžili
Richard Veltschmid, Alex Gajarský, Jakub Jánoš, Matúš Haluska, Samuel Kovács,
Matej Mikula, Lukáš Lajcha, Marek Tóth, Matej Nemček, Jakub Pír, Radovan Harden,
Denis Maroš, Filip Slezák, Erik Malec, Matúš Maťas, Dávid Veselý a Albert Rakús.
Na finálovom turnaji sa nezúčastnili, ale o postup do finále Majstrovstiev Slovenska škôl
a CVČ sa zaslúžili ešte Tomáš Masár a Michal Dobrovodský. Všetkým chlapcom srdečne
Rudo DRAŠKOVIČ, ml.
blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie športové úspechy.

OZ STUPAVJAN INFORMUJE
Detský folklórny súbor STUPAVJÁNEK spolu so speváckou skupinou ľudových piesní STUPAVJAN sa zúčastnili na medzinárodnej prehliadke folklórnych súborov, ktorá sa konala 23. 5.
2015 v Kútoch. Na prehliadke vystúpilo a predviedlo svoje umenie a prekrásne kroje, ktoré boli
pre všetkých pastvou pre oči, desať súborov zo Slovenska, Čiech a Moravy.
STUPAVJÁNEK a STUPAVJAN svojimi výkonmi dôstojne reprezentovali mesto Stupava.
Po prehliadke čakalo na účinkujúcich prekvapenie v podobe veľkej torty, ktorá vyzerala ako
krojovaná tanečnica. Po dobre vykonanej práci sa všetci do nej s chuťou pustili.
ĎAKUJEME firme FA - LA- DRO za sponzorský dar pre detský folklórny súbor STUPAVJÁNEK
v podobe darčekov pri príležitosti MDD.
Prosíme bývalých členov STUPAVJÁNKA, ktorí navštevovali súbor pred 20 rokmi, aby sa kon
taktovali na: stupavjanek@gmail.com za účelom stretnutia.
Oľga MÓZOVÁ, OZ STUPAVJAN

HC TATRAN STUPAVA
www.hctatranstupava.sk

II. ročník

MINIHANDBALL CAMP
STUPAVA 2015

pod patronátom kapitánky ženskej reprezentácie
Lucie Súkenníkovej

Pre deti 1. - 4. ročníka ZŠ
Termín denného tábora: 13. - 17. júl 2015
Program je denne od 8:00 do 17:00 hod.
Cena: 119 Eur
Strava (desiata, obed, olovrant) a pitný režim
budú zabezpečené počas celého dňa.
Prihlášky zasielajte na adresu: svetozar.prokesjr@gmail.com
Termín záväzného zaslania prihlášok: 15. jún 2015

Poďakovanie pani učiteľke

PaedDr. Jane Stehlíkovej

Milá pani učiteľka,
týmto otvoreným listom Vám chcem spolu s manželkou Emmou veľmi
poďakovať za Vašu výbornú prácu s triedou detí, ktorú učíte už tretí rok na
Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave a do ktorej chodí aj náš syn Adam.
Ďakujem Vám v mene všetkých rodičov za Vašu vynikajúcu prácu
s našimi deťmi a lásku k nim.
Chcem vyzdvihnúť jeden aspekt Vašej práce. Od prvej triedy systematicky
vediete deti k láske k nášmu jazyku a ku knihám – k ich čítaniu aj tvorbe.
Vytvorili ste a v malom náklade vydali originálne knižky, ktoré deti napísali
a ilustrovali: Prvácky receptár, Najkrajšie rozprávky žiakov 2. C triedy
a Rok 2014 očami detí 2. C. Tieto knihy sú krásne tvorivé. Po celý život
budú našim deťom pripomínať prvé roky v škole a ich pani učiteľku.
Na začiatku tohto školského roka ste otvorili v triede celoročnú čitateľskú
súťaž. Dali ste deťom voľnosť pri výbere kníh. Deti knihy nielen čítali,
ale si aj písali a ilustrovali čitateľský denník, a referovali pred triedou o každej
prečítanej knihe. Každá kniha bola vlastne projektom, za ktorý ste deti odmenili pochvalou. Deti sa tak samy od seba učili veľa vecí naraz: samostatne
čítať, napísať obsah, nakresliť obrázok a prezentovať knihu pred triedou.
Odhadujem, že traja najvášnivejší čitatelia prečítali počas tohto obdobia
každý priemerne viac ako 27 detských kníh. A aj tí, čo neradi čítajú,
si ich niekoľko prečítali v tejto čítaniu naklonenej atmosfére.
U nás doma sme sa dostali k domácej a svetovej klasike ako Maťko a Kubko
(M. Grznárová), Jakubko (H. Zelinová), Smelý zajko (J. C. Hronský),
Deti z Bulerbynu (A. Lindgrenová), Ja a moja píšera (D. King-Smith),
a k moderným knižkám od Jána Uličianskeho, Thomasa Brezinu a ďalších.
Vážená pani učiteľka, ešte raz vďaka za Váš tvorivý prístup k výchove
a vzdelávaniu našich detí, a želáme Vám veľa zdravia a radosti
z práce v škole.
Peter a Emma Eliášovci
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ĎALŠIE ČÍSLO VYJDE

31. 7. 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 201507006

