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Stupava má nového primátora a poslancov
Minulý víkend sa niesol v znamení komunálnych volieb. Volebné bilbordy, letáky, mítingy
či iné prostriedky volebných kampaní nabrali
pred moratóriom na obrátkach. Čím vás presvedčil ten či onen kandidát viete asi najlepšie
sami. K urnám sa tento rok rozhodlo pristúpiť
necelých 40 % oprávnených voličov. Novým
primátorom mesta Stupava sa stal s výrazným
náskokom hlasov Ing. Roman Maroš, Mgr.
art. Viac ako o polovicu menej hlasov získal
Ing. Rudolf Kalivoda, ktorý skončil teda druhý
(stáva sa poslancom za volebný obvod č. 7).
O niečo menej hlasov získal teraz už bývalý
primátor Mgr. Pavel
Slezák, štvrtý najvyšší
počet

hlasov od oprávnených voličov získal Ing.
Jozef Blažek a ukrojiť si z koláča hlasov sa
podarilo aj poslednému umiestnenému kandidátovi, Mgr. Mariánovi Leinerovičovi. Počet
poslancov sa na toto volebné obdobie navýšil
na 16 a jednotlivých zvolených kandidátov,
ktorí získali poslanecké mandáty v jednotlivých volebných obvodoch, si môžete pozrieť
vo výsledkoch volieb na str. 2. Z minulého
volebného obdobia do toho nastávajúceho
sa podarilo prebojovať 3 poslancom, uvidíme teda zastupovať nás, občanov, 13 nových
tvárí. Zastúpenie si neobhájila strana SMER,
ktorá mala v minulom volebnom období osem
poslancov, a tiež primátora. V súčasnom zložení už viac nefiguruje, priestor dostalo naopak viacero nezávislých kandidátov. Poslanecké mandáty su rozdelené medzi osem
poslancov z koalície Spolu za Stupavu - Sieť, KDH, SaS,
NOVA, Zmena zdola, DÚ,
sedem nezávislých a jedného poslanca za SDKÚ.
S novými nástupcami sa
vždy skloňuje slovo zmena.
Nechajme sa teda prekvapiť
aké, veríme pozitívne, zmeny
prinesú víťazi komunálnych volieb 2014 v Stupave. Pomyselné
žezlo si primátori vymenia na začiatku decembra. Novozvolenému
primátorovi Romanovi Marošovi
želáme veľa síl a energie pri kreovaní a rozvoji nášho mesta a uspokojovaní potrieb jeho obyvateľov.




Lucia Menclová

Výsledky volieb primátora mesta
•
•
•
•
•

Roman Maroš, Ing. Mgr. art
Rudolf Kalivoda, Ing.
Pavel Slezák, Mgr.
Jozef Blažek, Ing.
Marián Leinerovič, Mgr.

1455 hlasov
697 hlasov
653 hlasov
409 hlasov
53 hlasov

Mestské zastupiteľstvo
Oznamujeme občanom, že plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 11. 2014 sa ruší.
O termíne ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva budú občania včas informovaní.

Milí, ctení,
Stupavčania,
ďakujem Vám za prejavenú dôveru, vnímam
ju ako ocenenie mojej doterajšej práce v prospech mesta Stupava. Výrazný náskok pred inými
kandidátmi je pre mňa zodpovedným záväzkom.
Chcem pokračovať v začatom úsilí a prispieť
k lepšiemu obrazu nášho mesta a k väčšej spokojnosti jeho obyvateľov.
Verím spolu s Vami, že naša spoločnosť sa mení,
ľudia sa aktívne dožadujú kvalitnejšej a hospodárnejšej správy spoločného majetku. Svedčia
o tom aj výsledky nedávnych komunálnych volieb, v ktorých získali početné hlasy občianski
aktivisti bez väzieb na politické strany. Verím, že
konečne prichádza čas, keď bude nekompromisne
vyžadované a aj doceňované transparentné vedenie samosprávy, profesionálny prístup a dostatok
informácií. K tomuto cieľu povedú aj moje prvé
kroky na poste primátora Stupavy. Uvítam spoluprácu všetkých, ktorí chcú svojou odbornosťou
a prospešnými nápadmi Stupave pomáhať.

S úctou

Roman Maroš
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Štatistické údaje účasti na voľbách Informácia
Výsledky volieb v jednotlivých
volebných obvodoch poslanci MsZ Počet zapísaných v zozname voličov, spolu 8350
pre občanov
Volebný obvod č. 1

Volebný obvod č.2

Volebný obvod č. 3

Volebný obvod č. 4

Volebný obvod č. 5

Volebný obvod č. 6

1. Róbert Kazarka, MVDr.

135 hlasov

2. Peter Balog, Dipl. Ing.

122 hlasov

3. Vladimír Valachovič

113 hlasov
69 hlasov

Počet zapísaných v zozname voličov

5. Pavol Poláček, Mgr.ICLic.,LLM.

48 hlasov

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

6. Peter Rác

47 hlasov

7. Marek Petráš, Mgr.

42 hlasov

1. Denisa Klačmanová, Ing.

189 hlasov

2. Milan Peschl

159 hlasov

3. Vladimír Streško, Mgr.

105 hlasov

4. Peter Valovič

90 hlasov

5. Ján Macák

56 hlasov

1. Štefan Haulík, JUDr.

192 hlasov

2. Anton Hrica

124 hlasov

3. Dušan Piaček, Ing.

96 hlasov

4. Jozef Tóth, RNDr.

91 hlasov

5. Alexander Gabriel

61 hlasov

6. Martin Lednár

60 hlasov

7. Alena Piesecká

53 hlasov

Volebný obvod č. 8

3314

1166
355

Počet zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

1085
383

Počet zapísaných v zozname voličov

871

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

404

Počet zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

2. Martn Smeja, Ing., PhD.

160 hlasov

Počet zapísaných v zozname voličov

3. Oľga Mózová

147 hlasov

4. Stanislav Voda, Ing.

113 hlasov

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

1074
447

456

92 hlasov

Volebný obvod č. 6

6. Miroslav Foltín

62 hlasov

Počet zapísaných v zozname voličov

998

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

448

3. Miroslav Mackovič

103 hlasov

4. Jarmila Hornová

92 hlasov

5. Peter Móza, Ing.

87 hlasov

6. Ján Valachovič

80 hlasov

7. Ján Veselovský, Ing.

72 hlasov

8. Martina Juričkovičová

59 hlasov

9. Jana Sirotová, Mgr.

55 hlasov

1. Peter Novisedlák, Mgr.

244 hlasov

2. Marek Lacka, Ing.

228 hlasov

3. Vladimír Holúbek

142 hlasov
66 hlasov

1.Roman Maroš, Ing. Mgr. art.

181 hlasov

2. Michal Polakovič, Ing.

156 hlasov

3. Rudolf Kalivoda, Ing.

119 hlasov

4. Miroslav Bojcun, Ing.

71 hlasov

5. Branislav Beleš

57 hlasov

6. Ján Borák

37 hlasov

1. Svetozár Prokeš, Mgr.

228 hlasov

2. Anton Gorbár, Mgr.

219 hlasov

3. Jozef Blažek, Ing.

131 hlasov

4. Martin Sepp, Mgr.

79 hlasov

5. Jozef Zelenák, Ing.

68 hlasov

6. Agnesa Sirotová, JUDr.

54 hlasov

7. Peter Klas

34 hlasov

Vo volebnom obvode č. 7 sa poradie posúva na náhradníka č. 1. Rudolf Kalivoda Ing., 119 hlasov, nakoľko kandidát Roman Maroš Ing., Mgr.art. bol
zvolený za primátora mesta.

41,62 %

1249

5. Jaroslav Ukropec

107 hlasov

46,38 %

Volebný obvod č. 4

Volebný obvod č. 5

2. Ľubomír Bugala, Ing.

35,3 %

Volebný obvod č. 3

167 hlasov

115 hlasov

30,45 %

Volebný obvod č. 2

1. Štefánia Moricová, MUDr.

1. František Lachkovi

39,69 %

Volebný obvod č. 1

4. Miroslav Rác

4. Marián Leinerovič, Mgr.
Volebný obvod č. 7

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

36,51 %

44,89 %

Volebný obvod č. 7
Počet zapísaných v zozname voličov

949

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

361

38,04 %

Volebný obvod č. 8.
Počet zapísaných v zozname voličov

958

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

460

48,02 %

Vážení spoluobčania v termíne od 24. 11. 2014 do
30. 11. 2014 bolo mestom
Stupava ako príslušným
cestným správnym orgánom
po prerokovaní s Okresným
dopravným inšpektorátom
OR PZ v Malackách povolené zvláštne užívanie
a uzávierka miestnych
komunikácií Mlynskej ul.
(v úseku od MŠ J. Kráľa
po Budovateľskú ul.) a Vajanského ul. - za účelom realizácie výmeny asfaltového
povrchu.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s čiastočným
vylúčením dopravy na predmetných
komunikáciách
výrazne neovplyvnia cestnú
premávku a dopravnú situáciu v meste Stupava.
Súčasne oznamujeme,
že od 21. 11. 2014 do
31. 12. 2014 bolo mestom
Stupava povolené i zvláštne užívanie komunikácie chodníka na ul. F. Kostku
(úsek od Bitúnkovej ul.
po Družstevnú ul.) z dôvodu jeho komplexnej opravy.
Ďakujeme za porozumenie.


MÚ Stupava
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Volkswagen predstavil v Stupave
novootvorenú prevádzku
Spoločnosť Volkswagen
Slovakia dňa 28. októbra
slávnostne otvorila v Stupave nástrojáreň, ktorej
vybudovanie si vyžiadalo
investície vo výške štyroch
miliónov eur.

V nástrojárni sa budú vyrábať nástroje a zariadenia
pre automobilovú produkciu. Hala v Stupave má rozlohu približne 6-tisíc m2.
V novej nástrojárni VW
zamestnáva 50 vysokokvalifikovaných zamestnancov
a ďalší podporný personál.
Produkčné portfólio závodu tvoria zváracie kliešte,
manipulátory pre roboty,
prípravky pre výrobné linky
a prvky na ochranu zariadení. Dodávať sa budú do závodov koncernu Volkswagen
v celom svete - zo Stupavy
budú exportovať do závodov
nielen v krajinách EÚ, ale
aj do Číny, Indie či Mexika.
„Pre Volkswagen Slovakia je
toto technologické centrum
prihlásením sa k ďalšiemu

pôsobeniu na Slovensku,“
konštatoval okrem iného
predseda predstavenstva VW
Slovakia Albrecht Reimold.
Otvorenie nového závodu
Volkswagenu vníma Ministerstvo hospodárstva SR
podľa slov riaditeľa kancelárie ministra hospodárstva SR
Bruna Hromého veľmi pozitívne. „Bodaj by takýchto
investícií pribúdalo, hlavne
v iných kútoch Slovenska,“
doplnil Hromý.
Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už viac
ako 23 rokov. Od roku 1991

vyrobil viac ako tri milióny
vozidiel. Patrí k najväčším
exportérom, investorom i zamestnávateľom v súkromnom sektore na Slovensku.
Zamestnáva viac ako 9400
ľudí. V závode v Bratislave
vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Škoda Citigo,
SEAT Mii, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky, v Martine komponenty
pre podvozky a prevodovky
a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska.
TASR

Premáva kyvadlová

doprava Bory Mall
Piatok 7. novembra boli
ukončené rokovania o možnosti kyvadlovej dopravy
zo Stupavy do nového nákupného centra Bory Mall.
Nákupno-zábavné centrum
s plochou 54 000 m2 má záujem o zákazníkov a Stupava
so svojím okolím je zaujímavou spádovou oblasťou,
čo je pre mesto výhodou

a zvýši sa tým aj dostupnosť Bratislavy. Bezplatná linka bude premávať
od 13. novembra každú hodinu od 9.30 hod. do 21.00
hod. s obsluhou zastávok
Stupava – autobusová stanica – domov dôchodcov – ZŠ
– Mást – Záhorská Bystrica
Krče – Lamač krematórium
– Bory Mall.
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Ostnatý drôt sa vrátil k rieke Morava
Od Devína pozdĺž rieky Morava sa
tiahne veľmi symbolické územie, ktoré
bolo svedkom doby totalitného režimu.
Nábrežie Moravy pol storočia vyznačovalo trasu železnej opony a jej vážnosť
zdôrazňovali ostnaté drôty pohraničného
pásma. Tie sa vrátili na nábrežie Moravy,
aby na makete signálnej steny pripomenuli obdobie totalitného režimu. Stalo
sa tak symbolicky v čase, kedy si pripomenieme 25. výročie Nežnej revolúcie
a teda aj strhnutia Železnej opony.
„Pred pár dňami sme tu osadili maketu
signálnej steny, aby si každý návštevník
mohol pripomenúť, že výhľad, ktorý tu
máme dnes, tu roky nebol. Železná opona,
ktorá nás roky delila od západného sveta
už padla, no my nesmieme zabudnúť, že
tu bola,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Rieka Morava bola dlhé desaťročia
nielen obávanou hranicou, kde sa končil
východ a začínal sa západ, ale aj cestou
k slobode. Tieto časy dnes pripomína
mnoho monumentov na Devíne, ale aj
severnejšie pozdĺž rieky Morava. Cyklomost slobody, ktorý odkaz na predošlý re-

žim nesie aj v názve, je tiež jedným z nich
a areál, ktorý postupne pri cyklomoste vyrastá, dopĺňa tento odkaz. Pod cyklomostom od vlaňajšieho roka nájdete aj pamätník pripomínajúci ľudí, ktorí pri pokuse
o útek zahynuli a najnovšie aj maketu
signálnej steny v skutočnej veľkosti.
Maketa signálnej steny je ukážkou ostro stráženej hranice, ktorá rozdeľovala
Európu 50 rokov. V životnej veľkosti tak
môžu návštevníci vidieť, aké prekážky
museli prekonať ľudia túžiaci po živote
na Západe. Nájdu tu typické valce ostnatého drôtu, protitankové prekážky,
pieskové plochy, ktoré odhaľovali stopy
utečencov a iné zariadenia, ktoré pohraničiari používali na zabránenie útekom.
Čo však maketa ukázať nedokáže sú
elektrické obvody, pravidelné obchôdzky vojakov, či pozorné sledovanie prihraničných oblastí tajnými spolupracovníkmi.
Signálnu stenu vybudoval Bratislavský samosprávny kraj na základe nákresov a fotografií poskytnutých v rámci
odbornej spolupráce s Ústavom pamäti
národa. Od októbra si ju môžu prehliadnuť návštevníci Devínskej Novej Vsi
aj cyklisti idúci po Cyklotrase Železnej
opony. Tá na našom území vedie práve popri rieke Morava a dohromady je
jej dĺžka naprieč Európou až 7000 km.

BSK
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MÁSTSKA ZABÍJAČKA

Oslava ukončenia zelovej sezóny v Máste
prebehla tento rok v znamení 700. výročia
obce!
Ukončenie zelovej sezóny sme oslávili dňa
15. 11. tradičnou „Mástskou zabíjačkou“, tento
rok už po štvrtýkrát. Zároveň sme si pripomenuli
aj významné výročie 700 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Mást. Oslavy prebehli na nádvorí Mestskej knižnice Stupava alebo bývalého
„Obecného domu Mást“ zrekonštruovanom práve pri príležitosti 700. výročia obce.
Jitrničky, jelítka, játra, obar, pečénky, tlačenka, zabíjačkové zelé, guláš, klobásky a k temu
dobré vínko a muzika... áno, aj tento rok sme
pre vás v spolupráci s mäsiarskym majstrom
Milanom Prokešom vlastnoručne pripravili zabíjačkové špeciality!

Brány zrekonštruovaného nádvoria bývalého
obecného domu v Máste sa pre návštevníkov
otvorili po 10.00 hodine. Po úvodnom otvorení
so zástupcami Mástskeho potravinového spolku
v Stupave sa v pohodovej atmosfére rozbehla
zabíjačková hostina. Za hlavným výdajným pultom ste mohli ochutnať výrobky pripravené vopred a ďalšie špeciality ako guláš, ovar, oškvarky
a zabíjačkové zelé sa varili v kotloch a vydávali
priamo na mieste. O adekvátnu hudobnú kulisu
sa staral miestny DJ Adam Lachkovič z Mástu.
V klenbovej pivnici bývalého obecného domu
prebiehala bohatá ochutnávka vín z produkcie
stupavských a mástskych záhradkárov, celkovo si bolo možné vyberať z viac ako 35 druhov
vín. Skvelá atmosféra vyvrcholila poobedným
vystúpením stupavského hudobného zoskupenia
Bukado, pri ktorom sa zaplnil aj tanečný parket
na nádvorí.
Pochvalu si zaslúžia aj miestne mástske gazdinky, pretože práve vďaka nim si najmä na záver osláv mnohí návštevníci pochutnali na viac
ako 15 druhoch pečených sladkých a slaných
koláčov.
Na svoje si prišli aj tí, ktorí sa zaujímajú o históriu, priamo na mieste mali možnosť získať aj
výtlačok knižnej monografie vydanej Mástskym
potravinovým spolkom v Stupave pri príležitosti 700. výročia obce Mást.
Podujatiu prialo aj typické jesenné počasie,
takže si všetci naplno vychutnávali stretnutie
v príjemnej domácej atmosfére o čom svedčí aj
fotogaléria.
Ďakujeme všetkým za účasť a podporu a tešíme sa na vás na 5. ročníku „Mástskej zabíjačky“
2015!


mpss

Fandili a jazdili sme na Tour de France 2014
Nočnou jazdou zo Stupavy
cez Rakúsko a Nemecko sme sa
dostali do francúzskeho pohraničného mesta Mulhouse, kde sa
uskutočnil štart 10. etapy Tour
de France 2014 (ďalej len TdF).
Po ubytovaní v hoteli sme nasadli
na naše bicykle a vyrazili v ústrety
očakávaniam.
Ak sa chce fanúšik stretnúť trošku osobnejšie s účastníkmi TdF,
najlepšie je prísť na miesto štartu. Aktéri prichádzajú vo svojich
klubových autobusoch, kde prebiehajú posledné prípravy. Naša

sedemčlenná skupina sa zamerala na autobusy BMC, v ktorom
sme mali Petra Velitsa a hlavne
sme očakávali Petra Sagana z Canonndelu. Našim chlapcom sme
z bezprostrednej blízkosti zaželali
dobrú etapu. Sagan prišiel k našej skupinke, podal nám ruku,
narýchlo prebehla autogramiáda
a spoločné fotenie. Tak takýto
skvelý začiatok sme nečakali.
Jeden týždeň sme sprevádzali
cyklistov na Alpských etapách.
S mikrobusom sme sa mobilne
presúvali do hotelov, ktoré sme si

objednali ešte v januári – neskôr
je už malá pravdepodobnosť, že
v blízkosti etáp niečo zoženiete.
Na trať TdF sme vyrážali v dostatočnom predstihu na bicykloch.
S autami sa dostanete aj na dobré
miesta, ale treba tam byť aspoň
deň dopredu. Cyklistov - fanúšikov Francúzi milujú, sú vítaní
a povzbudzovaní počas výstupov
smerom k cieľu. S bicyklom sa
dostanete, kam vám sily stačia.
Dve hodiny pred plánovaným príchodom etapy polícia trať uzavrie
a treba zostúpiť z bicyklov a ča-

kať. Prichádzajú alegorické vozy,
ktoré vyplnia čas čakania. Rozdávajú suveníry a rôzne maškrtky.
Na horských etapách aj profíci
šliapu pomalšie, preto ich môžete
dlhšie vidieť, rozoznať svojich favoritov, povzbudzovať, najlepšie
so slovenskou vlajkou.
Okrem športových a turistických zážitkov sme mali možnosť
spoznávať aj krásy Francúzska.
Históriu aj s malým kúskom Československa sme objavili v mestečku Cernay, kde prebiehali boje
1. svetovej vojny. Na veľmi pekne

upravenom cintoríne sme objavili
hroby 65 československých padlých vojakov.
Bodku v našom putovaní sme
urobili v Grenobli, v dejisku
10. zimných olympijských hier,
kde sme popriali cyklistom, aby
šťastlivo prišli až do Paríža. Saganovi sa to podarilo v zelenom
tričku. Nasledujúci ročník TdF
2015, radi ťa privítame v našom
tíme. Viac informácií a fotografií
na www.dopravabratislava.sk.


Koloman Katona
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Tanečná skupina Blíži sa sviatok sv. Mikuláša.

pre deti od 6 do 16 rokov vznikla
pod organizačným
atky 14:00‐15:00
od 8.9.
vedením
Občianskeho združenia
tky 14:00‐15:00Reflectangulo
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projekt predškolskej pohybovej
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17:00‐18:00 od 9.9.
tky 14:00‐15:00 ktorej
od 23.9. cieľom je vzbudiť záujem
:00‐19:00 od 8.9.o tanec, rozvoj rytmického cítenia
a všeobecný rozvoj pohyboredy 14:30‐15:30
od 10.9.
ky 15:30‐16:30 od
9.9. schopností. Už deviaty rok
vých
edy 16:15‐17:15sa
od 8.9.
venujeme podpore mladých
rtky 14:00‐15:00 od 9.9.
tanečných talentov. Naši tréneri
edy 15:15‐16:15 od 8.9.
chodia za deťmi priamo na školy
00‐15:00 od 10.9.
a do kultúrnych domov v men9.
obciach
5:00 a 2.skupinaších
15:15‐16:15
od 8.9.s cieľom motivovať talentované
deti a mladých
7:45 a štvrtky 16:30‐17:30
od 6.11.
ľudí venovať sa pravidelne tan17:15‐18:15 od 11.9.
1.skupina a 19:00‐20:00
2.skupina odNašou
12.9.
cu a pohybu.
zásadou je
0 2.skupina od 4.11.
individuálny prístup k deťom,
0‐15:00 od 17.9.
a preto pri väčšom počte delíme
17:30 od 10.9.
deti do skupín podľa veku a ta2 – utorky 16:45‐17:45 a piatky 15:45‐16:45 od 4.11.
nečných schopností.
Dievčatá aj chlapci, nezáleedy 17:45‐19:00 ÁČKO MLADŠIE DETI od 8.9.
ží
na tom, či začiatočníci, alebo
edy 19:00‐20:30 ÁČKO MLADŠÍ BREAKERI od 8.9.
sa16pod
edy 20:30‐22:00 pokročilí,
S3T STYLERZ od
rokovprofesionálnym
od 8.9.
vedením
tanečnej
y 16:30‐18:00 ÁČKO
STARŠIE DETI
od 9.9. pedagogičky
a choreografky
Mgr. art. Zuzany
y 18:00‐19:15 BÉČKO
STARŠIE DETI od 9.9.

v roku
2006
y a stredy 14:15‐15:15
od 10.9.

y 19:15‐20:45 ÁČKO STARŠÍ BREAKERI od 9.9.

07.02.‐08.02.2015
02.04.‐07.04.2015
18.04.‐19.04.2015
22.06.2015
19.06.‐20.06.2015
06.07.‐12.07.2015
23.08.‐31.08.2015



Zuzana Sliacka, lektorka

S3T WEEKEND 8
S3T DANCE CAMP 10
S3T WEEKEND 9
koniec pravidelných tréningov
S3T SHOW 2
S3T DANCE CAMP 11
S3T DANCE CAMP 12

Viete, kto to vlastne bol?
Mikuláš sa narodil do bohatej
kresťanskej gréckej rodiny v meste Patara. Potom, ako bol vysvätený
za kňaza, zasiahla krajinu morová
epidémia, pri ktorej mu v roku 300
zahynuli obaja rodičia. Veľký majetok, ktorý zdedil, sa nerozhodol
sebecky využiť vo svoj prospech,
ale začal ho rozdávať chudobným.
Nerozdával ho však verejne, ale
tajne, takže nikto nevedel, kto tento šľachetný dobrodinec je. Nestál
totiž o svetskú slávu. Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie
do Myry (grécke mesto v Mikulášovej rodnej Lýkii) údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu.
Keď potom loď dorazila do Myry,
v meste vyberali nového biskupa,
pretože predošlý zomrel. Chceli
vybrať „muža, ktorý víťazí. Keď
sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol
za biskupa vybraný obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno víťaza
(niki=víťazstvo, laos=ľud).
Ako biskup pomáhal kresťanom,
ktorí boli prenasledovaní počas
vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých
vykúpil vďaka svojmu bohatstvu.
Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. Mikuláš sa stal pre svoje
činy obľúbeným biskupom, no ani
on neunikol prenasledovaniu, bol
zatknutý a na trest čakal vo väzení.
Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt,
ktorý povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva, a tak bol Mikuláš oslobodený. Po oslobodení sa
z neho stal arcibiskup.
Jeho najznámejším činom je určite zachránenie troch dcér. V meste totiž žila jedna rodina, ktorej otec
prišiel o všetky peniaze a jeho tri
dcéry si mali na živobytie a veno

Ikona svätého Mikuláša

Tanečná
S3T
KIDZ
dná mapka všetkých
skupín askupina
rozvrhov na
googlemaps

Sliackej a ďalších trénerov združených v tanečnej skupine S3T
STYLERZ dvakrát do týždňa
pripravujú na vystúpenia a nacvičujú originálne choreografie
na tanečné súťaže v rôznych
štýloch street dance. V školskom roku 2014/2015 sa budeme
venovať prevažne štýlom HIPHOP, BREAK DANCE, POPPIN, LOCKIN, DANCEHALL
a HOUSE. Aktuálne máme spolu
s predškolskými prípravkami 24
pobočiek a 30 skupín, kde s nami
pravidelne trénuje cca 300 detí.
Okrem tréningov organizujeme pre deti pravidelne aj tanečné tábory, sústredenia, workshopy so zahraničnými hosťami,
battle a súťaže, ktoré ponúkame
našim členom za zvýhodnenú cenu alebo zadarmo. Naše
deti už mali možnosť trénovať
so svetoznámymi tanečníkmi
ako Bboy Mouse (UK, majster
sveta v break dance), Bboy Justroc (UK) alebo JK Sanchez
(CZ).
Tanečná skupina S3T KIDZ
od minulého roka trénuje aj
s deťmi v ZŠ Stupava. Od 8. 9.
môže vaše dieťa navštevovať tanečné hodiny v pondelky a štvrtky 1. skupina 14.00 – 15.00
a 2. skupina 15.15 – 16.15 hod.

zarábať najstarším remeslom. Keď
sa to dozvedel Mikuláš, rozhodol
sa uchrániť ich česť a pomôcť im.
V noci dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom
rodina bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí
deň si teda na Mikuláša počkal,
keď dával mešec na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš mu povedal,
aby toto tajomstvo neprezradil.
Jeho oddanosť modlitbe i povolaniu, prísne pokánie, trpezlivosť,
pokora a dobročinnosť k blížnemu
mu priniesli zaslúžené uznanie celých generácií.
V
Gréckokatolíckej
cirkvi
na Slovensku je svätý biskup a di-

zámková dlažba • prírodné kamene • štrk a piesok

JESENNÁ AKCIA
ZA NAJLEPŠIE CENY
V REGIÓNE!

Stupava, Hviezdoslavova 169
www.stavmix-plus.sk
nájdete nás aj na facebooku

SKLAD
O
väc šinaM
akciové
h
tovar u o

votvorca Mikuláš veľmi uctievaný.
V Taliansku patrí medzi obľúbených svätých, Gréci ho uctievajú
ako ochrancu námorníkov. S jeho
menom je spojené číslo 3 a často
je vyobrazovaný napríklad s tromi
mešcami (preto sa napríklad aj dnes
dávajú deťom sladkosti do akýchsi
mešcov). U nás v kalendári si uctievame sv. Mikuláša 6. decembra.
Na znak jeho konania sa ľudia obdarúvajú rôznymi drobnosťami či
sladkosťami. Život sv. Mikuláša
nám slúži ako príklad morálneho
hrdinu, ktorý s pokorou a nezištne
konal dobro a jeho príbeh sa stal
legendou, ktorá sa traduje dodnes
po celom svete.


Spracovala Lucia Menclová
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Sobota 29.11.2014
14:00 - 19:00

Type to enter text

Hlavná 92, Stupava Priestory bývalého
Ponterossa, neskôr Múzea FK Temporary

Zažínanie adventného venca
nedeľa 30.11.2014 nám. Sv. Trojice
15:30 koncert ženského speváckeho zboru Nevädza ( Kostol sv. Štefana )
16:15 Slávnostné zažnutie adventného venca

Pre deti aj dospelých bude pripravené občersvenie.

MIKULÁŠ
s Miou

Program:
Tvorivé dielne s OZ Pohodka - výroba vianočných pozdravov
Náramky s OZ HAPPY
Knihy bez domova
16:00 Červená čiapočka - interaktívne divadelné predstavenie pre deti
Káva, čajík, domáce koláčiky pre všetkých návštevníkov

Veci, ktoré chcete do Zóny bez peňazí darovať, môžete priniesť
v piatok od 9:00 - 16:00 alebo v sobotu od 12:00 hod.

Lampiónový sprievod
s kapustnicou

1. MIESTO

2. MIESTO

SOBOTA 6.12.2014
17:00 hoD, Kultúrny dom

Mikulášsky koncert s anjelom MIOU, ktorý navštívi
Mikuláš aj Čert.
Vstupné: DetI 6 Eur ( v cene mikulášsky balíček)
Dospelí 1 Eur
VstupeNKY UŽ v predaji v kancelárii MKIC, Agátová 16, Stupava.
Najlepšiu kapustnicu navaril tím hádzanárskych veteránok.

3. MIESTO

Inzercia
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www.stupareality.sk
0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

5. MUZIKANTSKÝ PLES
23. januára 2015 (piatok)
Kultúrny dom v Zohore
začiatok: 19:30

Ľudová hudba DUDÍCI, countri kapela VEGA,
Mužský a ženský spevácky zbor z TVRDONIC,
ZDOUNEČANKA, ZÁHORIENKA, PLZEŇSKÍ PEPÍCI,
Dechová hudba GLORIA, Duo ŠOHAJI, DUBŇANKA

JUDr. Magdaléna Habreková

Hlavná 32, 900 31 Stupava

reality inak

VSTUPNÉ: 25 €
(v cene hudba, program, prípitok, večera, víno, slivovica,
minerálka, kapustnica)
Zlosovateľné vstupenky
Predpredaj vstupeniek a rezervácia stolov :
0918 896 332 Kultúrny dom v Zohore
0911 137 295 DH Záhorienka

Mgr. Andrej Ščasný
Poradenstvo a ohodnotenie

‘
nehnuteInosti
ZDARMA. 0948 484 235

Nájdete nás: Hviezdoslavova 4, Stupava

www.reality-stupava.sk

VÝROBA

REKLAMY

0915 14 33 84

Riadková inzercia


Kvalitné MASÁŽE v salóne na Zdravotnom stredisku v Stupave opäť v prevádzke. Po – Pia od 8.00 – 20.00
hod., príp. dohodou na tel. č.: 0903 209 099, vladimir.daras@gmail.com. Ponúkam: 6 druhov masáží podľa
želania. Cenník v salóne. Akcia na prvú masáž. Ďakujem za dôveru Ing. Vladimír Daráš – masér.

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné
centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava, IČO: 00058823. Povolené: Ministerstvo
kultúry SR pod č.: EV 2854/09. Zodpovedný redaktor: Lucia Menclová. Jazyková
korektúra: Zuzana Svobodová. Grafické spracovanie: Kristína Žovinková. Tlač:
Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá. Za obsah
príspevkov zodpovedajú autori. Tel./fax: 6593 4312, e-mail: info@mkic.sk.

Inzercia
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Vianočný darček podľa Kubka

Knihu pokrstil 19. 11. 2014
v kníhkupectve Martinus Dano
Dangl, ktorý celý príbeh nahovoril aj na CD. Viac informácií
o knihe, ako aj možnosť objednania knihy s podpisom autorky
na www.darcekprededamraza.sk.

AUTORSKÉ
ČÍTANIE
V HAPPY

Ak sa chcete stretnúť
so samotnou autorkou a vypočuť si kúsok
z knižky, neváhajte
a zastavte sa 5. 12. 2014
o 16.00 hod. v priestoroch HAPPY (budova
MKIC, 1. poschodie) na
autorské čítanie. Vstup
je voľný, ale kvôli kapacite priestoru je potrebné vopred si rezervovať
miesto cez facebook
HAPPY alebo na
www.happy.jaspis.sk.

Knihu pokrstili Dano Dangl a Mirka Vojteková čokoládou. (Autorka Zuzana Svobodová vpravo.)

foto: Jaroslav Pavlíček

Neviete, aký darček dať deťom pod stromček? Máme pre
vás tip – úplne novú detskú
ilustrovanú knihu od stupavskej
spisovateľky Zuzany Svobodovej, Darček pre deda Mráza. Prináša príbeh o chlapcovi menom
Kubko, ktorý sa rozhodne niečo
darovať dedovi Mrázovi na Vianoce. Otázkou však je, čo by to

malo byť. Čo je tým najkrajším
darčekom na svete? Kubko na to
po veselom pátraní príde a možno vás prekvapí, ako celý príbeh
nakoniec dopadne. Knižku krásne dotvárajú milé ilustrácie od
Stupavčanky Sylvie Chladnej.
Táto malá milá knižka nie je
však len o daroch a ich význame.
Je aj o priateľstve a úcte k hračkám. Spoločne s deťmi si môžete
na stránkach pripomenúť, ako sa
treba správať k hračkám a prečo,
zamyslíte sa nad kúzlom Vianoc
a zaspomínate na svojich najlepších kamarátov z detských čias.

Dano Dangl debatuje s ilustrátorkou knihy, Sylviou Chladnou.

November

foto: Tomáš Fišer

Medovníky

Ak som v minulom príspevku písal o nadpriemerne teplom októbri, nevedel som ešte, čo nás čaká.
Prvá polovica novembra bola totiž až o 6 stupňov
teplejšia, ako je priemer, a to je v rámci meteorológie naozaj vysoká odchýlka. V druhej polovici síce
čakáme ochladenie, zatiaľ sa však na ukrutnú zimu
pripravovať nemusíme, skôr sa len vrátime do normálu.
Pre každého pozorovateľa počasia je zaujímavé, keď padne nejaký rekord, hlavne dlhodobejší.
Tento je možno z kategórie menej badateľných, ale
padol 17. 11. 2014. V tento deň bol totiž najmenší
rozdiel medzi maximálnou a minimálnou teplotou

v histórii našej meteorologickej stanice, a to len
1 stupeň (9,5/8,5). Keď si to porovnáme s najväčšími amplitúdami teplôt, ktoré bývajú väčšinou
v marci pri chladných nociach a už relatívne teplom
slnku (presahujú 20 stupňov), je to naozaj málo.
Na záver mi dovoľte popriať vám v týchto krátkych novembrových dňoch čo najviac optimizmu.
Veď už len mesiac a dni sa začnú opäť predlžovať.
Informácie aj o týchto faktoch nájdete na stránke
www.pocasievstupave.sk. Ak máte nejaké zaujímavé postrehy ohľadom počasia v Stupave a jej okolí,
napíšte nám na info@pocasievstupave.sk, budeme
vám vďační.
Dušan Prepira

Ťažko si predstaviť Vianoce
bez tradičných medovníčkov,
či už na tanieri, alebo ako ozdoby na stromčeku. História týchto chutných koláčikov siaha až
do starého Ríma. Na Slovensku
sa začali piecť v 14. storočí.
Dnes sa im hovorí medovníky
i perníky. Rozdiel však nie je
len v názve. Kedysi sa medovníky piekli zo surového medu
a perníky zase z medu vareného. Centrom medovnikárstva
sa v časoch Uhorska stala Bratislava, kde bol založený prvý
pernikársky cech. Remeslo
však začalo upadať a začiatkom 20. storočia úplne zaniklo. Posledné roky však pečenie
medovníkov zažíva renesanciu. Ľudia sa vracajú k prírode

a zdravým potravinám. Med
má oproti cukru množstvo pridaných hodnôt, jedlá dochutené medom sú ľahšie stráviteľné
a trvanlivejšie pre prirodzené
konzervačné vlastnosti. Medovníčky sa často začínajú
piecť už zopár týždňov pred
Vianocami. Niektoré potrebujú
čas, aby zmäkli a všetky chute
dozreli. Sú však aj také recepty,
ktoré ponúkajú koláčiky ihneď
mäkké. Klasické zdobenie penou z vyšľahaného bielka je
naopak na ústupe. A to najmä
kvôli obave z konzumácie surového bielka. Na pultoch aj
bežných predajní sa dajú nájsť
najrôznejšie peny a polevy na
zdobenie. 
Zuzana Svobodová

zdravé rozhodnutie
Súkromné zdravotnícke zariadenie
Hviezdoslavova 56, 90031 Stupava
mobil: +421 2 949 18 40 33
tel.: +421 2 65 93 34 25
e-mail: info@medi-as.sk
www.medi-as.sk

AMBULANCIE
očná ambulancia
gynekologická ambulancia
alergologicko-imunologická ambulancia
chirurgická ambulancia – liečba hemoroidov
interná ambulancia (interné predoperačné vyšetrenie)
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Narodili sa:

Zomreli:

Adam Prosnan

Milan Šimko (1952)

Ana Lucia Ondrejovičová
Viktor Jaco

Katarína Mlynáriková (1927)

Paulína Kovačovská

Albína Horecká (1925)

Karolína Šeteková

Anna Fabšičová (1951)

Radovan Mráz

Tichá spomienka
na našich blízkych

Terézia Poliaková

Oľga Szücsová (1948)

Zosobášili sa:
Mgr. Tomáš Belás a Bc. Gabriela Vrábelová
Andrej Kvinta a Ing. Hana Rybová

Dňa 4. 12. 2014 uplynie
1. výročie od úmrtia manžela,
otca a dedka
Antona Siváka.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a štyria synovia
s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Mal úsmev na perách, dobrotu
v srdci, lásku v duši.
Dňa 26. 10. 2014 uplynie
5 rokov, čo nás opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, brat,
švagor
p. Stanislav Mader.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou
spomína manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

Klubu seniorov informuje
Dňa 25. 9. 2014 sa seniori z klubu seniorov Pohoda zo ZPFB a SZ
zúčastnili na športových hrách seniorov v Seniorville Jabloňové kde si
Stupavčania a ostatní seniori z okresu Malaciek zasúťažili v rôznych
disciplánach. Za toto pekné podujatie v príjemnom prostredí a s milým
personálom ďakujeme vedeniu Seniorville v Jabloňovom.


Štefková Viera

Mesto Stupava nezabudlo ani
tento rok na svoju milú povinnosť
a ako každoročne pripravilo pre
svojich seniorov príjemné posedenie ako prejav vďaky a úcty.
Pri tejto príležitosti primátor
mesta Stupava Pavel Slezák pozval na 22. októbra do sály v MKIC
všetkých, ktorí sa v tomto roku
dožívajú krásneho okrúhleho jubilea. Po zápise do pamätnej knihy, po úvodnom vystúpení DFS
Stupavjánek, speváckeho zboru
Stupavjan a po krátkom hudobnom pásme detí zo ZUŠ vystúpili
i naši milí hostia zo speváckeho
zboru seniorov z Dúbravky, ktorí prítomným oslávencom svojím
vystúpením v rámci kultúrneho

programu pripravili príjemnú zábavu a posedenie.
Primátor mesta Pavel Slezák sa
prihovoril prítomným, poprial im
veľa zdravia, rodinnej pohody a obdaril ich drobnou kytičkou a darčekom v podobe poukážky na nákup
v potravinách a lekárňach v Stupave.
Počas poobedia panovala v sále
príjemná atmosféra aj vďaka pracovníkom MsÚ, ktorí nielenže sálu
vyzdobili a pripravili, ale i počas
stretnutia prítomných obsluhovali
a vytvárali príjemné prostredie, za
čo im patrí veľká vďaka!
Pevne veríme a tešíme sa, že sa
o rok stretneme s našimi jubilujúcimi občanmi mesta Stupava opäť.

ref. soc. vecí MsÚ

Klub seniorov Pohoda a JDS
v Stupave si pripomenuli v klube seniorov „mesiac úcty k starším“ a zároveň sme oslávili 80.
výročie narodenia pani Márie
Martinkovičovej, ktorej prajeme
k výročiu popri nenahraditeľnom zdraví aj radosť zo života
a veľa lásky od svojich najbližších a priateľov. Zároveň chcem
poďakovať za vydarenú akciu
k Mesiacu úcty k starším aj pánovi poslancovi Riglerovi za
príspevok na občerstvenie.


Dňa 8. 12. 2014 si
pripomíname 25 rokov, čo nás
navždy opustil
Vladimír Schwarz.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
Spomína manželka a syn
s rodinami.

Dňa 3. 11. 2014 uplynul rok, čo
nás náhle opustil náš milovaný
syn, brat a otec
Stanislav Slezák.
Ďakujeme všetkým, ktorí si
spomenuli a zdieľajú našu
bolesť a stratu. Mamička
a sestry s rodinami.

Pietna spomienka
Stretnutie jubilantov
s primátorom mesta

Klub
seniorov
Pohoda
informuje

Dňa 11. 11. o 11. hodine zazneli naším mestom zvony,
ktoré ohlásili 96. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Na počesť tejto pietnej akcie Mestský
úrad v spolupráci s Jednotou
dôchodcov Slovenska, klubom
seniorov Pohoda, SZPFB, a
tentoraz aj naši žiaci zo ZŠ
položili vence z červených ma-

kov k pamätníku padlých v 1.
svetovej vojne. Krátky prejav
mal pán Brezovský ale viac
nás oboznámil o tejto historickej dobe pán Prokeš. Prvá
svetová vojna začala v roku
1914 a v nej padlo viac ako 400
stupavčanov. Pamätník stojí na
námestí sv. Trojice.


Turanská, Štefková

Štefková Viera

Vianočné
vtipy
- Mamííí, ja by som chcela
na Vianoce psa...
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako
každý rok!
Idú dve blondínky po ulici
a jedna hovorí:
- Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?
Druhá na to:
- Dúfajme, že nie trinásteho!
Boli Vianoce a sudca mal dobrú náladu, pýtal sa obžalovaného, prečo je na súde.
- Za predčasné vianočné nákupy. - odpovedal muž.
- To predsa nie je priestupok.
Ako skoro ste nakupovali?
- Dve hodiny pred začiatkom
otváracej doby.
Mikuláš skončí na záchytke.
Lekár sa ho pýta:
- Čo pijete?
- Ale, pán doktor, ja nie som
prieberčivý, nalejte pokojne,
čo máte.
Sú štyri obdobia v živote
muža:
- obdobie, keď verí na Mikuláša
- obdobie, keď neverí na Mikuláša
- obdobie, keď robí Mikuláša
- obdobie, keď vyzerá ako Mikuláš.
- Pán riaditeľ, môžete mi dať
zajtra voľno? - pýta sa v práci
pán Novák. - Manželka chce,
aby som jej pomohol s vianočným upratovaním.
- Z takého dôvodu vám predsa
nebudem dávať voľno! - rezolútne to odmieta riaditeľ.
- Ďakujem. - vydýchne si zamestnanec. - Vedel som, že je
na vás spoľahnutie.
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Fragmenty zo života v Stupave
STUPAVSKÁ KRČMA JE SMUTNÁ ...
alebo od príbehu vojnového invalida z 1. svetovej vojny
p. Karola Okruhlicu a jeho rodiny až k populárnej piesni

V roku 2014 si celý svet pripomína 100 rokov od vypuknutia
1. svetovej vojny, v ktorej bojovali
i naši predchodcovia zo Stupavy
i Mástu. Každý z účastníkov mal
svoj príbeh, svoj osud. Mnohí sa
už nikdy z bojiska nevrátili domov
k svojim blízkym. Alebo ak áno,
často s podlomeným zdravím alebo
trvalo invalidní. V mojom príspevku k histórii Stupavy vám chcem
priblížiť zaujímavý osud jedného vojenského invalida, Karola
Okruhlicu a jeho rodiny, ktorá má
súvis so známou piesňou o stupavskej krčme.
Už uplynul nejaký čas od doby,
keď som sa niekoľkokrát osobne
stretla s dnes už nebohou Karolínou Stankovskou, rodenou Okruhlicovou, bývajúcou v Máste na Záhumenskej ulici. Boli to krásne
debaty nad starými fotografiami
o minulosti nielen jej rodiny, ale
vôbec o minulom živote v našej
obci. Nedávno som sa zoznámila
s jej príbuznou (manželkou jej vnuka) p. uč. na našej ZŠ, Mgr. Jankou
Sirotovou, ktorá mi poskytla zaujímavý materiál. Výsledkom skĺbenia týchto dvoch zdrojov je vlastne
tento článok.
Karol Okruhlica sa narodil 4. 11.
1892, bol povolaný ako 26-ročný
do R-U armády a odvelený na front
1. svetovej vojny. Dcéra Karolína
spomínala: „...bolo to veľmi smutné, plakala naša mama Agnesa i my
ich tri dcéry – Ruženka, ja Karolína a Etelka. Vráti sa nám otec...?
Lúčenie bolo nesmierne ťažké.
Vojna bola krutá, po rôznych bojoch, v prestrelke otcovi prestrelili
pľúca. Vtedy bola treskúca zima.
Dlho ležal na bojisku medzi spolubojovníkmi, ktorí boli ranení, ale
i mŕtvi. Po veľmi dlhom čase prišla
pomoc a ranených naložili na voz.
Keď prechádzali cez most nad východoslovenskou riekou Torysa,
došlo k hroznej tragédii – most sa
zrútil, muži už aj tak premrznutí
popadali do ľadovej vody. Veľa sa
ich utopilo. Nášho otca pred istou
smrťou zachránil jeden Maďar,
ktorý spoznal, že je zo Stupavy. Bol
to brat gazdinej vtedajšieho stupavského farára dekana Hojszíka.
Nasledoval dlhý pobyt v nemocnici. Pre omrzliny mu amputovali
všetky prsty na nohách. Zostali mu
len kýpte, ale žil. Domov sa vrátil
ako ťažký vojnový invalid. Každý
rok dostával špeciálne ortopedické
topánky, rukavice, palicu, flanelové
obväzy. Každý deň sme mu nohy
ošetrovali, preväzovali. Ale žil, bol
tu s nami i keď s mnohými každodennými ťažkosťami. Po skončení
1. svetovej vojny v roku 1918 sa
začal nový život, zaniklo Rakúsko-Uhorsko, vznikla 1. Českoslo-

venská republika. I pre nášho otca,
vojnového invalida, nastal úplne
nový život. Štát sa staral o vojnových veteránov a invalidov. Prejavovalo sa to tým, že dostávali trafiky (búdky na predaj tabakových
výrobkov, písacích potrieb), živnosť na hostinec alebo iné životné
zaopatrenie. V rámci tejto starostlivosti dostal otec oprávnenie na vedenie hostinca. Stál na rohu Novej
ulice na ceste do Pajštúna. Hojne
sa tu zastavovali furmani – vápnari
z Pajštúna, turisti, aj z Rakúska, no
a najmä domáci Stupavčania. Hostinec niekedy navštívil aj gróf Ľudovít Károlyi i s manželkou Hannou. Gróf mal vyhradený stôl. Pani
grófka Hanna nám deťom nosila
cukríky alebo vzácne pomaranče.
Náš otec jej pobozkal ruku, porozprávali sa po maďarsky, čomu sme
my deti nerozumeli. Ja som otcovi
zazlievala to bozkanie ruky pani
grófke a vyčítala som mu, že prečo nebozkáva ruku aj našej mame.
Všeobecne bol otec obľúbeným
hostinským, bol dobromyseľný,
troška rozšafný, mal veľa priateľov
a veru často nalieval i na „sekeru“
– na dlh. Hoci mal problémy s nohami, získal si dôveru, čoho výsledkom bolo jeho zvolenie za veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru
na roky 1927 – 1931. Vykonával
i funkciu okresného podveliteľa.
Za jeho pôsobenia bola zakúpená
nová hasičská zborová zástava,
pretože stará bola v zlom stave
a mala starý uhorský znak. Zástavu zhotovili sestry Gizela a Mária
Matúškové, vysviacku 12. 6. 1927
uskutočnil dekan Hojszík, krstnými mamami boli vážené ženy
Víteslava Vachálková, Anna Vašinová a naša mama Agnesa Okruhlicová.“ Priložená fotografia dokumentuje slávnosť pred Hasičským
skladiskom na Marcheggskej ulici
v prednom rade sedia krstné mamy
i s manželmi. Toľko zo spomienok
pani Karolíny. Zborová zástava doteraz existuje v hasičskej klubovni
pri Požiarnej zbrojnici. V dobovej hasičskej kronike sa uvádza,
že pri jednom z požiarov neďaleko vtedajšieho bitúnka sa veliteľ
K. Okruhlica vyznamenal tým, že
vyliezol na rebrík a odťal časť slamenej strechy, čím zabránil šíreniu
ohňa na okolité slamené strechy.
Utrpel pri tom úraz - oheň mu opálil tvár. Za statočnosť dostal vyznamenanie, ktoré na čestnom mieste
viselo v jeho hostinci. Obec sa
rozrástla a život kládol na hasičov
väčšie požiadavky. V roku 1929 sa
rozhodli zakúpiť dvojkolesovú motorovú striekačku. Ako veliteľ sa
zúčastnil na jednaní v Okresnej osvetovej komisii, ktorá požiadavke
vyhovela. Bol tiež členom pracov-

Vysvätenie hasičskej zástavy 1927.

nej komisie na postavenie pomníka
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
k jeho 10. výročiu tragickej smrti.
Pomník bol postavený a slávnostne
odhalený, neskôr v 50. rokoch bol
zrušený. Za jeho pôsobenia prebehla oslava 50. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru.
Hasičský zbor všeobecne zažíval
za čias pána Okruhlicu u kompetentných činiteľov obce veľké porozumenie, najmä u vtedajšieho
starostu Jozefa Vachálka, vedúceho
notára Františka Paštinského a notára Viliama Petroviča. I napriek
zdravotným ťažkostiam zotrval
v plodnom živote. No jeden deň mu
bol predsa osudný. Niesol z povale
kachle a na schodoch sa nešťastne
udrel do nohy a po dlhom liečení
v októbri 1934 ako 52-ročný zomrel na otravu krvi. Pochovaný je
na stupavskom starom cintoríne.
A aký bol osud jeho rodiny
a hostinca? Vdova po ňom dostávala penziu, no nedokázala hostinec viesť. Bolo treba i nejaké podlžnosti splatiť, a tak sa rozhodla
na čas hostinec prenajať pánovi

Nespalovi z Pajštúna. S dcérami
robili na poli, skupovali poľnohospodárske produkty od susedov
a známych a chodili ich predávať
do blízkej Bratislavy, pred vtedajší
obchod ASO pri nemocnici Milosrdných bratov - dnes Námestie
SNP. Skoro ráno si museli obsadiť dobré miesto na predaj, aby čo
najlepšie zarobili. Asi po 6 rokoch
prenájmu hostinca Nespalovcami
vdova a jej tri dcérky, ktoré medzitým vyrástli, chceli hostinec
naspäť, medzičasom však hostinec
prevzal Jozef Vlasák. Pani Okruhlicová sa preto rozhodovala, že licenciu na hostinec predá od čoho
ju odhovoril jej známy a poradil
jej, aby s dcérami zobrali do prenájmu iný hostinec. A dostali ho
- na Hlavnej ulici po židoch Kuglerovcoch, známu "Stupavskú
krčmu". Dnes by sme ju darmo
hľadali, stála na mieste, kde vedie
cesta z Hlavnej ulice k zdravotnému stredisku. Bolo to obdobie
tesne pred 2. svetovou vojnou.
V hostinci sa stravovalo veľa ľudí,
v niektoré dni i 150. Boli to učitelia

z blízkej školy, úradníci, pracovníci z pošty a banky, počas vojny
Nemci i Rusi. V kuchyni pracovala pani matka Agnesa s dcérou
Karolínou a obsluhovali Ružena
s Etelou. Každý týždeň museli
zabiť sviňu, aby mali dobré, čerstvé mäso. Usporadúvali tanečné
zábavy, stupavskí ochotníci tu
odohrali i divadelné predstavenia.
Práce bolo veľa. Pre Nemcov museli variť veľmi kvalitne, lebo ich
strašili, že keď jedlo nebude dobré
a chutné za trest ich pošlú do Nemecka na nútené práce. A toho sa
veľmi obávali. Po vojne im hostinec znárodnili a zriadili v ňom
jasle a detskú ambulanciu. V súvislosti s výstavbou zdravotného
strediska a výstavbou sídliska sa
pripravovala nová cesta z Hlavnej
ulice a budova musela ustúpiť ceste. Začiatkom 60. rokov budovu
brigádnicky zbúrali vtedajší futbalisti a hádzanári. Tri dcéry sa časom vydali, pani Karolína zmenila
priezvisko na Stankovská, Ružena
na Polláková a prežili život s rodinami v Máste. Etela žila v Bratislave.
A ešte jedna zaujímavosť v súvislosti s rodinou Okruhlicovou
a ich hostincom. Spomínala pani
Karolína. Bolo to tesne po 2. svetovej vojne. V hostinci usporiadali
tanečnú zábavu. Keď už bola v plnom prúde zastavilo pred krčmou
auto a z neho vystúpili traja páni.
Jeden z nich bol populárny herec
a spevák František Krištof Veselý.
Boli už v nálade a chceli sa ďalej
zabávať. Miestne slobodné dievčatá s nimi nechceli tancovať, a tak
sa stalo, že F. K. Veselý vyzval
jednu vydatú ženu do tanca, ale bol
tam i jej manžel. Po tanci ju volal
na prevezenie sa v aute, čo počul jej
manžel a pán Veselý dostal riadnu
nakladačku, až skončil celý zakrvavený a s roztrhanou košeľou. Naša
mama sa nad ním zľutovala a spolu
s jeho priateľmi ich zaviedla do kuchyne, kde im poskytla lavór s vodou, aby sa mohol poumývať a tiež
čistú košeľu. Medzitým sa zábava
skončila a naša mama išla pre muzikantov, pre ktorých mala nachystanú večeru. Keď sa s nimi vrátila
do kuchyne traja návštevníci už
boli preč a na jej veľké prekvapenie bola preč i večera. V ten večer
mali muzikanti na večeru len suchú
salámu. O niekoľko dní neskôr zastavilo pred hostincom nezvykle
veľké auto, z ktorého vystúpil F. K.
Veselý a v ruke držal gramofónovú platňu s piesňou "Stupavská
krčma", ktorú venoval našej mame
Agnese Okruhlicovej. A "Stupavská krčma" sa stala slávnou a dodnes ju hrajú v rozhlase a spievajú
na celom Slovensku, v Čechách
a melódia je známa i v zahraničí.


Mgr. Gabriela Prokešová 

Za spoluprácu ďakujem Mgr.
Janke Sirotovej a JUDr. Agnesi
Sirotovej, rod. Stankovskej.

