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nový územný plán
ktorými sú kúpalisko, amfiteáter,
les a strelnica, a to aj na základe
hlasu ľudu, a síce petície s vyše
4000 podpismi občanov. Nový
ÚP vypracovala firma AUREX,
v minulosti bola do procesov
zmien, doplnkov a návrhov vyzvaná aj verejnosť a tieto podnety boli starostlivo posúdené. Na
výzvu bolo podaných 177 návrhov, pričom zmeny zahŕňajú asi
56. Od novembra 2012 tak prípravy nového ÚP prebiehali v 4
etapách a s finálnou podobou sa
mohli občania oboznámiť prostredníctvom zverejnených materiálov k rokovaniu na webovej
stránke mesta Stupava. Súčasťou
nového ÚP je 57 parciel, ktoré
zmenia výmeru alebo využitie,
jedná sa však o plochy, ktoré boli
súčasťou predchádzajúceho ÚP
spred ôsmich rokov. ÚP údajne
akceptuje právne normy, vyhláš-
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potravinársky spolok predstaví
svoju novú knihu o histórii Mástu, ktorú vydal pri príležitosti tohto významného výročia.
Nedeľa sa ponesie v duchu secesie a swingu. Prenesieme sa do
obdobia začiatku 20. storočia a aj
tento rok si pripomenieme významnú udalosť z histórie mesta
Stupava - svadbu posledného majiteľa stupavského kaštieľa, grófa Károlyiho. Návštevníci si tak
budú môcť užiť dobový svadobný
sprievod, rekonštrukciu obradu a
následne svadobnú hostinu v parku. Tu sa predstaví skupina historického šermu URSUS, ktorá

Zámocký
park

14.00 — 22.00

→ Historický svadobný sprievod
→ Rekonštrukcia svadby posledného
majiteľa stupavského kaštieľa
→ Svadobná hostina v Zámockom
parku
→ Hrané ukážky zo života na konci
19. storočia – URSUS
→ Živý orchester a tanečný parket
→ Svadobný fotosalón
→ Požičovňa kostýmov
→ Dobová detská zóna a atrakcie
pre deti
→ Milan Jagelka, Slávne operné árie,
Kostol sv. Štefana
→ Záhorienka

→ Stupavské kulinárske špeciality
→ Remeselný trh
→ Stupavský susedský trh
→ Tvorivé dielne pre deti
→ Knihy bez domova
→ Prezentácia miestnych spolkov
a združení
→ D Kvintet
→ Janko Borák s harmonikou
→ Country kapela Vega
→ Jirka Helán, legenda moravskej
dychovky s cimbálom Broňky
Schoříkovej
→ Elektro swing párty
→ Swingová tanečná škola
→ Oldies diskotéka
→ Ohňostroj

hodovaniE
nEJ
na hlav
22.00
14.00 —

Hodové 6
slávnosti
Bohatý
program
pre všetkých



Zadarmo

Letné
kúpanie
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Kam za
kúpaním v okolí
Stupavy

júl objektívom MKIC

Piknik s Fíhou Tralala v parku prilákal malých aj veľkých

Lucia Menclová

bude predvádzať ukážky zo života na prelome storočí. Do tanca aj
na počúvanie bude hrať komorný
orchester. Na Hlavnej ulici, ktorá bude pre dopravu uzavretá od
Billy po Nám. M. R. Štefánika,
sa zase prenesieme do 30. rokov
tohto storočia, obdobia swingu,
ale nielen to, v zákutiach Hlavnej
ulice nájdeme hudobné zoskupenia
rozličných žánrov od dychovky,
cimbálovku, country až po oldies
disko. Oslavy zakončíme ohňostrojom. Verím, že si všetci toto
podujatie vychutnajú a zažijú príjemný deň.
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Karolyiho
StupavSké
hodové
SlávnoSti

Stupavské hodové slávnosti

Tento rok oslavuje mesto Stupava a jeho časť Mást významné
výročie prvej písomnej zmienky,
preto Mestské kultúrne a informačné centrum v spolupráci s mestom Stupava pripravilo
naozaj veľkolepé oslavy stupavských a mástskych hodov.
Hodovanie začne v sobotu
v Máste. Pre návštevníkov je pripravená tradičná zábava - tanec,
výborné jedlo, domáce koláče,
guláš. V súkromnom múzeu
A. Stankovského bude okrem iného pripravený aj program pre deti
- zábavné atrakcie, tvorivé dielne
a súťaže. Okrem toho Mástsky
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SVadbu grofa

ky, stanoviská ochrancov prírody,
vlastníkov pôdy, neziskových inštitúcií a obsahuje všetky potrebné zákonné náležitosti. Parcely
v ÚP patria prevažne obyvateľom
mesta, ktorí chcú napríklad s prirodzených dôvodov využiť svoje
pozemky na rozvoj bývania a na
malopodlažnú bytovú zástavbu,
a dlhé roky čakali na vyriešenie
svojich problémov. Materiál však
aj naďalej obsahoval lokality,
ktoré boli podľa niektorých obyvateľov a občianskych aktivistov
hodné zreteľa a kde sa očakáva
rozsiahla výstavba zo strany investora (napr. Polygón). Občania
teda vyjadrili aj svoj negatívny
názor smerom k vhodnosti komplexného schvaľovania ÚP. K
problematike ÚP sme položili
zopár otázok kompetentnej osobe – primátorovi Pavlovi Slezákovi a tiež poslancom MsZ, ktorí
o schválení tohto dôležitého bodu
rozhodli svojím hlasovaním (pokračovanie na str. 2).
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Srdecne VaS

pozyVame na

Tradícia
pestovania
kapusty v Máste

Mesto schválilo
S odstupom jedného roku mesto opäť zaradilo do programu
MsZ schvaľovanie tohto strategického a dôležitého dokumentu.
Poslanci svojou 3/5 väčšinou odhlasovali nové doplnky a zmeny
územného plánu predloženého
v materiáli 1a/2012. Rokovanie
sprevádzala bohatá občianska
návštevnosť a nechýbala ani ostrá výmena názorov. Prítomný
bol aj poslanec NRSR Ľubomír
Galko, ktorý na záver, tesne pred
hlasovaním, vyjadril názor, aby
sa tento materiál z rokovania stiahol. Tento názor podporili aj poslanci Ukropec, Rigler, Kazarka
a poslankyňa Mózová. Nakoniec
však neprešiel a primátor Pavel
Slezák podstúpil podľa programu
MsZ tento materiál na schvaľovanie. Dôležitým ostáva spomenúť,
že do zmien ÚP 1a/2012 neboli
zaradené kontroverzné lokality,



Katarína Prevendarčíková 

Návštevníci si mohli zakúpiť výrobky od šikovných kreatívcov z OZ Pohodka

Zaujímavým spestrením pikniku bolo aj vystúpenie stredoškolákov z Melbourne

Občianske združenie

STUPAVJAN

Foto: archív MKIC

zakladá folklórnu spevácku skupinu.
Hľadáme spevácke talenty od 16 do 99 rokov s chuťou spievať slovenské ľudové piesne.
Hra na hudobnom nástroji vítaná.
Prvé stretnutie sa koná 27. 8. 2014 o 19.00 v MKIC Stupava – Tini club.
Detský folklórny súbor

STUPAVJÁNEK
zakladá spevácku skupinu pre deti od 5 do 15 rokov.
Zápis do speváckej skupiny sa koná 12. 9. 2014 o 16.30 hodine v MKIC.

Koncert skupiny Funny Fellows v záhrade Múzea Ferdiša Kostku Temporary
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora
Na poslednom
zasadaní
MsZ
poslanci potrebnou 3/5 väčšinou odhlasovali
schválenie zmien
ÚP. Považujete
schvaľovanie predložených návrhov zmien ako celku za dobrú voľbu? Aký je Váš názor na
schválené zmeny, myslíte si, že
toto dôležité rozhodnutie bude
pre mesto a občanov prínosným?
S plánovanou rozsiahlou výstavbou úzko súvisí aj zvyšovanie
počtu nových obyvateľov v Stupave a vynárajú sa ďalšie otázky – ako bude vyzerať dopravná
infraštruktúra mesta, ktorá je už
v súčasnom stave často ťažko
zvládnuteľná? Vybudovanie nových komunikácií a iné súvisiace
nevyhnutné zásahy zaplatí investor či mesto a v akom pomere?
Ako je mesto na tom s výstavbou
nového predškolského zariadenia, zostanú na to priestory? A čo
financovanie?

Položili ste mi veľmi veľa otázok, asi najmä preto, že so zmenami a doplnkami územného plánu
úzko súvisia aj dopady zmien na
súčasnú infraštruktúru, dopravu
a kvalitu života v meste. Zmeny
a doplnky ÚP boli posudzované
aj z tohto hľadiska a súčasne sa
spracovala – v histórii novodobej
Stupavy – po prvýkrát dopravná štúdia posudzujúca i súčasnú
dopravnú situáciu. Z hľadiska
platného územného plánu dopravu máme vyriešenú – na papieri,
nakreslené obchvaty, ale len na
papieri. Aby sa mohli zrealizovať
projekty, ktoré budú riešiť dopravu v meste, potrebujeme silných
investorov a hlavne dobré zmluvy s nimi. V minulosti prišli do
Stupavy developeri a spustila sa
výstavba na Kremenici, Dielo-

vom, Agátky, Zippava, atď., ale
nedotiahli sa zmluvy, ktoré by
ich zaväzovali k budovaniu toho,
čo mesto potrebuje. Nenašiel som
takú zmluvu, ktorá by niektorého z investorov reálne k niečomu
podmieňujúcemu
zaväzovala.
Zmeny a doplnky ÚP neznamenajú stavebné povolenie, ale sú možnosťou, že v konkrétnej lokalite,
na konkrétnych pozemkoch sa za
dodržania záväzných regulatívov
a podmienok môže plánovať napríklad malopodlažná výstavba,
šport a rekreácia, podnikanie alebo tam bude verejná zeleň. To je
o možnostiach rozvoja a až potom
nastáva proces územného rozhodovania, stavebných povolení a tu
je ten rozhodujúci priestor pre samosprávu, aby zadefinovala podmienky výstavby vychádzajúce
z územného plánu mesta, územného plánu zóny, respektíve z urbanistických štúdií. Tu sa musí skúmať dopad navrhovanej výstavby
na dopravu vzhľadom na jestvujúcu dopravnú kapacitu a dopravnú
priepustnosť križovatiek, keď to
nebude vychádzať, tak potom sa
môžu klásť podmienky – môžete
stavať, ale musíte vybudovať aj
cestu nad rámec vlastných potrieb,
prípadne riešiť ďalšie problémy
mesta, ktoré sa bude rozvíjať.
Na otázku, čo kto zaplatí sa ešte
dnes odpovedať nedá, pretože
nepoznáme budúcich investorov
a ani ich investičné zámery, to
bude potom príležitosť pre mesto,
aby podmienilo realizáciu investičných zámerov svojimi požiadavkami a potrebami rozvoja.
Chcem zdôrazniť, že z balíka
Zmien a doplnkov vypadol amfiteáter, les, strelnica a kúpalisko,
pretože navrhované riešenia nezodpovedali predstavám mesta,
poslancov, komisií a neboli ani
pre mesto a občanov prospešné.

Rovnako by som rád zdôraznil, že
zmeny a doplnky sa týkali najmä
pozemkov, ktoré vlastnia súkromné osoby, teda nie mesto. Týmto
odpovedám na otázku či ostane
priestor pre novú materskú školu,
pretože ak ju má postaviť mesto,
tak potom na svojom pozemku.
V otázke materskej školy tu už
bolo niekoľko návrhov a riešení,
všetky však stroskotali na financovaní. Dopyt vyrieši výstavba
materskej školy pre sto detí, čo
predstavuje investíciu cca 600
tisíc eur. Momentálne je toto pre
mesto neúnosné.
Zmeny a doplnky Územného
plánu riešili tiež funkčné využitie
pozemkov, ktoré vložilo mesto
do spoločnosti Polygón ako svoj
vklad, ide o lokalitu Moligrunty.
Zhodnotili sme náš vklad do spoločnosti, ktorá bola v likvidácii
a hrozilo, že o tento vklad celkom
prídeme. Teraz sú tieto pozemky
určené na výstavbu. V danej situácii je to pre mesto najlepšie riešenie.
So zvýšením počtu obyvateľstva mesta Stupava, a teda aj
oprávnených voličov bol schválený aj návrh na zvýšenie počtu
poslancov z pôvodných 13 na 16
(podľa kľúča približne 2 poslanci
na 1000 obyvateľov) pre nadchádzajúce volebné obdobie. Ako sa
to môže odzrkadliť na nákladoch
mesta? Považujete tento krok za
nevyhnutný?
Zákon hovorí, že ak má obec
viac ako 10 001 obyvateľov, počet
poslancov v zastupiteľstve sa pohybuje od 13 do 19, takže zvolený
počet 16 je nejaký stred. V minulosti po roku 1989 malo zastupiteľstvo aj 35 poslancov.
Myslím si, že aktuálne schválený počet poslancov je úmerný
k počtu voličov, aj k počtu volebných obvodov. Určite bude zloženie zastupiteľstva pestrejšie, na
druhej strane nebude jednoduché
nájsť pri rozhodovaní jednoduchú

Získali sme hasičské vozidlo!

S dobrou správou, že v areáli bývalej
spoločnosti DURA v krátkom čase začne s prevádzkou bratislavský Volkswagen, prišli na rad aj možnosti spolupráce s mestom a podpory zo strany tejto
významnej automobilovej spoločnosti.
Primátor rokoval so zástupcami spoločnosti o spolupráci v oblasti podpory materských škôl a tiež materiálnej pomoci
pre stupavských hasičov. Ukazuje sa, že
rastie význam hasičov a mestských zásahových jednotiek postavených z dobro-

voľníkov, pretože sú flexibilní a poznajú
domáci terén. Mesto za posledné tri roky
venovalo pozornosť aj odbornej príprave hasičov, takže sú odborne pripravení
a zdatní zasahovať v náročných situáciách. O tom svedčí aj ocenenie podpredsedu vlády SR Roberta Kaliňáka za mimoriadne nasadenie a vysokú úroveň zásahu
pri minuloročných povodniach v Devíne.
Mesto však nemá dostatok finančných
prostriedkov, ktoré by investovalo do
vybavenia a techniky, ktoré sú rovnako

júl 2014
matematickú zhodu. Viac názorov
a viac pohľadov však dáva väčší
a komplexnejší priestor pre správne závery smerom k občanom.
Poslanci MsZ v Stupave na rokovaní dňa 27. marca t. r. prijali
uznesenie, aby v zmysle zákona
č. 346/1990 Zb o voľbách do samospráv mestské zastupiteľstvo
určilo volebné obvody a počet
poslancov, ktorí sa budú vo volebných obvodoch voliť a tiež
v ktorých volebných okrskoch
a volebných miestnostiach sa akt
voľby vykoná, na rokovaní MsZ
júni t. r. Volebné obvody a počet
poslancov určilo mestské zastupiteľstvo 26. 6. t. r. a bola splnená aj
zákonná povinnosť zverejniť toto
rozhodnutie najneskôr 65 dní pred
dňom volieb. Predseda NR SR Pavol Paška vyhlásil termín konania
volieb samosprávnych orgánov na
15. novembra t. r.
Novozvolení poslanci na prvom, možno druhom zasadnutí
mestského zastupiteľstva schvaľujú poriadok odmeňovania, teda
aj svoju odmenu za výkon funkcie
poslanca. Na ich rozhodnutí bude
teda závisieť, ako sa zvýšia alebo
možno aj znížia náklady mesta na
túto výdavkovú kapitolu.
Poslanci MsZ schválili prenájom pozemkov pod stavbou
a v areáli amfiteátra v Borníku za symbolické 1 euro ročne
na dobu neurčitú za podmienok
predloženia Posudku o odstránení nevybuchnutého streliva a
tiež uvedenia predmetu nájmu
do užívania schopného stavu.
Toto miesto bolo v minulosti využívané prevažne ako letné kino
a tiež na organizovanie iných
spoločensko-kultúrnych akcií
v meste. Tieto aktivity sa prevádzkovali v letných mesiacoch.
Pripadá do úvahy, že amfiteáter
bude v užívania schopnom stave
ešte toto leto až jeseň? Alebo by
mal začať občanom slúžiť až
o rok?

ako odborná príprava dôležité pre úspešné fungovanie zásahovej jednotky. Preto
sme požiadali zástupcov spoločnosti VW
o materiálnu pomoc a podporu hasičského zboru a vďaka aktivite aj našich obyvateľov, ktorí sú v tejto firme zamestnaní,
vďaka pozitívnemu lobingu mesto získalo
darom špeciálne hasičské vozidlo s kompletným vybavením pre zásah hasením
vodou a penou. Takto vybavené vozidlo
nemá v širokom okolí žiadna mestská zásahová jednotka. „Rokovanie o darovaní
hasičského vozidla bolo pre mňa jednoduchšie aj preto, že aktivity a odborná
pripravenosť stupavských dobrovoľných
hasičov boli silným argumentom pre rozhodovanie druhej strany. Uznali, že v budúcnosti bude aj pre nich výhodné, keď
sa v prípade potreby môžu spoľahnúť na
rýchly zásah hasičov priamo zo Stupavy.
Osobne som hrdý, že sa nám postupne
podarilo nielen obnoviť činnosť hasičského zboru, vyškoliť a odborne pripraviť
mladých a nadšených hasičov, ale teraz
ich aj konečne podporiť kvalitnou technikou,” konštatoval primátor.



Spracovala Lucia Menclová

Dôverne poznám históriu tohto
miesta, viem, čo sa tam za tých
dvadsať rokov vybudovalo. Stál
som pri zrode veľkých aj menších kultúrnych podujatí, ktoré sa
tam konali. Viem, koľko to stálo
peňazí, koľko som si užil petícií za zrušenie prevádzky, najmä
v letnom období. Vtedy totiž prevádzka letného kina a letné zábavy ohrozovali tržby v miestnych
reštauráciách a podnikoch. Potom
prišlo obdobie masívnej výstavby
rodinných domov pri amfiteátri
a strelnici a opäť sťažnosti. Nuž
a teraz úplne nová situácia, keď sa
mestský amfiteáter ocitol na súkromnom pozemku. Mesto Stupava podalo na vlastníka žalobu vo
veci zriadenia vecného bremena
na užívanie pozemku a objektu
amfiteátra v súlade s účelom a funkciou, ktorú plnil. Znamená to, že
ako vlastník budov a objektov sme
sa dožadovali nielen práva prístupu za účelom bežnej údržby, ale
predovšetkým práva vstupu verejnosti do amfiteátra na kultúrne
a spoločenské podujatia. Vlastník
pozemku ponúkol mestu riešenie
v podobe prenájmu za symbolickú
cenu 1 euro s tým, že súdny spor
bude prerušený, budeme rokovať
o náhradnom riešení amfiteátra
s tým, že jeho výstavbu zaplatí súčasný vlastník pozemku. Poslanci
prenájom schválili s určitými podmienkami a mám ako primátor
rokovať.
Za jeden rok neužívania a nevykonávania správy zo strany MKIC
Stupava areál výrazne osirel. Je
v mojom osobnom záujme, aj
v záujme mesta dať amfiteáter do
poriadku, aby poslúžil ešte túto
sezónu na kultúrne podujatia. Nie
z nostalgie, ale preto, že až 81 %
občanov sa v ankete na stránke
mesta vyjadrilo za to, aby bol amfiteáter znovu funkčný a prístupný.
Budem sa snažiť urobiť maximum
pre obnovenie jeho prevádzky.
Spracovala Lucia Menclová

Štatistický úrad
oznamuje občanom
Štatistický úrad SR oznamuje občanom,
že v termíne od 1. júla 2014 do 31. decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v
našom meste uskutoční Európske zisťovanie
o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú
povinní pri návšteve v domácnosti preukázať
sa služobným preukazom Štatistického úradu
SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na
adrese www.statistics.sk alebo na tel. č. 02/69
250 410.

Zasadnutie Mestského
zastupiteľstva
sa uskutoční dňa 25. 9. 2014, informácie o
čase a mieste konania budú upresnené.
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa poslancov
Môžete sa vyjadriť a odôvodniť
Vaše hlasovanie na zasadaní MsZ
ohľadne otázky schvaľovania nového ÚP? Prečo ste hlasovali za
/ proti? Čo si myslíte, aké pozitíva
a naopak negatíva prinesú tieto odhlasované zmeny pre mesto a pre
občanov Stupavy?
Zo zápisnice s MsZ o hlasovaní:
MsZ schvaľuje
Zmeny a doplnky č. la/2012
územného plánu mesta Stupava.
(hlasovanie: za - 9 poslancov, proti
- Lachkovič, Ing. Rigler, zdržali sa Ing. Ukropec, Mózová)
MsZ schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku návrh VZN č.
4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2006 o vyhlásení záväzných častí
územného plánu v znení neskorších zmien a doplnkov v predloženom znení. (hlasovanie: za - 10
poslancov, proti - Lachkovič, Ing.
Rigler, Ing. Ukropec)
Ing. Ján Rigler

PROTI

Tak, ako som povedal
priamo pred samotným
hlasovaním, zdvihol som ruku proti
schvaľovaniu ÚP, a to hneď z niekoľkých dôvodov.
1. v Stupave je ešte dostatok nepredaných bytových jednotiek, ktoré po ich kúpe, resp. predaji navýši
počet obyvateľov Stupavy. Schválená zmena ráta s ďalším navýšením
obyvateľstva o cca 3000 obyvateľov. Zámerne som povedal "obyvateľov" a nie občanov, nakoľko mám
zato, že mnoho nových obyvateľov
si svoje pobyty na území v Stupave
neprehlási. Takže s veľkým nárastom podielových daní do rozpočtu
mesta by som veľa nepočítal.
2. teraz väčšinu obyvateľov mesta,
ak nie všetkých, trápi dopravná situácia v Stupave. Neviem si celkom
dobre predstaviť, čo to bude robiť
s ďalším navýšením počtu obyvateľstva. Podobný prípad je s počtom
predškolských a školských zariadení
v našom meste.
3. navrhoval som s kolegom poslancom Ing. Ukropcom stiahnutie
materiálu z rokovania MsZ, nakoľko
mi bolo predložené vyjadrenie BSK
k novému ÚP ktoré nebolo úplne
s tzv. "kostolným poriadkom".Takisto som bol zato, aby sa o všetkých
štyroch etapách ÚP hlasovalo na
jednom rokovaní MsZ, alebo ak by
sa hlasovalo len o prvej etape, tak
potom každá zmena osobitne.
4. Hlasoval som tak, ako som hlasoval, nakoľko viem, že väčšina mojich voličov a občanov bývalého 3.
volebného obvodu zdieľajú rovnaký
názor ako ja a je na mieste si už konečne uvedomiť, že poslanec je len
predĺžená ruka svojho voliča.

Na záver chcem už iba dodať, že
akákoľvek zmena v meste Stupava,
ktorá sa javí vo väčšom rozsahu, a
tou zmena ÚP naozaj je, by mala
byť vždy spájaná so spokojnosťou
v prvom rade samotných občanov
Stupavy a až potom nových obyvateľov, ktorí si v budúcnosti kúpia
rodinné domy a byty na území Stupavy. Môj názor je taký, že v tomto
prípade to tak určite nie je.
Miroslav Mackovič

ZA

Ako podpredseda Komisie Stavebnej, rozvoja
mesta a životného prostredia sa zmenám územného plánu
venujem už niekoľko rokov. Preto
som so všetkými zmenami uzrozumený a na poslednom zasadnutí
zastupiteľstva som hlasoval kladne
za predložený návrh zmien a doplnkov ÚP 1/A. Územný plán je jeden
z najdôležitejších nástrojov na rozvoj mesta. Veľmi ma mrzí, že celá
diskusia okolo zmien a doplnkov
ÚP 1/A sa na poslednom zasadnutí
MsZ niesla v demagogickom duchu
a tóne niektorých našich spoluobčanov a táto zmena bola spolitizovaná
rôznymi klamstvami. Zmeny a doplnky 1/A boli pripravené na vysokej
odbornej a profesionálnej úrovni.
Som presvedčený, že ich prijatie prinesie prospech nielen nášmu mestu, ale aj ľudom, ktorí na ne čakali
viac ako 8 rokov. Môžem vypichnúť
napríklad výhodu jasnejšej regulácie
zastavanosti jednotlivých lokalít a
parciel. Touto zmenou ÚP prichádza
k presnému určeniu koeficientu zastavanosti a zelene v danej lokalite
či na konkrétnej parcele a nie v celom funkčnom/zastavanom území
ako tomu bolo doteraz. Ďalej určuje
napríklad minimálnu výmeru parcely pre rodinný dom na 450 m2 čím sa
zamedzí prehusteniu výstavby rod.
domov v jednotlivých lokalitách a
mnoho ďalších pozitívnych opatrení. Po veľmi dôkladnom preštudovaní a zvážení všetkých výhod, plynúcich z týchto zmien ÚP pre naše
mesto a jeho obyvateľov, som hlasoval kladne. Verím, že sa nám podarí
ešte dopracovať Zmeny a doplnky
ÚP 1/B, ktoré sú zamerané hlavne
na riešenia dopravy, ktorá je v našom meste už roky veľmi kritická.
Ing. Roman Maroš

ZA

Svoje stanovisko k tejto
problematike som viackrát verejne prezentoval v
písomnej aj ústnej forme, naposledy
pred hlasovaním MsZ konanom 26.
júna 2014. Vysvetliť svoje kladné
stanovisko v hlasovaní, s objasnením zložitej problematiky tvorby
územného plánu, presahuje rozsah
odpovede na anketovú otázku. Očakával som, že túto povinnosť si splní
vedenie mesta a vysvetlí Stupavčanom prostredníctvom novín, prípadne verejnou prezentáciou, legislatívne rámce diskutovaných zmien.
Táto príležitosť zostala nevyužitá.
Význam funkčných zaradení jed-

notlivých plôch, zákonné práva ich
vlastníkov a právne limity návrhov
niektorých zmien zostali tak pre viacerých neznáme. Pokúsim sa teda
len o stručné vyjadrenie svojho názoru.
Stupava leží v tesnej blízkosti hlavného mesta a v regióne, ktorý zaznamenáva v posledných desaťročiach
búrlivý rozvoj. Prebiehajúci jav je
daný viacerými faktormi (ekonomickými, sociálnymi, pracovnými
príležitosťami), ktoré nášmu mestu
prinášajú osoh aj starosti. Dynamika rozvoja sa prejavuje vo všetkých
oblastiach, jednou z najvýraznejších
je aj stavebný rozvoj mesta. Tento
proces nevieme reálne zastaviť ani
pozdržať. Svoje sily by sme preto
mali vložiť do zostavenia rozumnej
vízie rozvoja mesta a postupne ju
napĺňať. Potrebujeme nevyhnutne
odhadnúť rezervy a limity mesta
a potreby jeho obyvateľov v nasledujúcich 20 rokoch. Potrebujeme
určiť nevyhnutné priority a získavať na ne finančné zdroje. Tie nám
chýbajú, mesto nedokáže vlastnými
príjmami realizovať potrebné kroky
na skvalitňovanie služieb a života
v Stupave. Jednou z možností realizácie týchto náročných úloh je aj
podmienečné zapojenie budúcich
investorov.
Ideálne zmeny územného plánu
neexistujú, aj tie najlepšie sú len
kompromisným výsledkom viacerých protichodných faktorov. Po
zvážení všetkých rizík a prínosov
považujem za rozumný priestor na
rozširovanie mesta v jeho severnej
a južnej časti. Rozhodne nesúhlasím so zástavbou vo východnom
okraji - smerom k úpätiu Malých
Karpát a s dohusťovaním zástavby
v centre mesta. V tomto presvedčení
som zahlasoval za zmeny a doplnky
územného plánu mesta Stupava, zahrnuté v prvom kole pod označením
č. 1a/2012.
Marek Móza

ZA

Prečo:
Amfiteáter, strelnica,
kúpalisko - nebolo v schvaľovaných dokumentoch.
Intenzíva - aktuálny vlastník nadobudol Intenzívu v roku 1999 na
funkčnej ploche občianska vybavenosť, v roku 2006 mu bola zmenená novým územným plánom na
zeleň. (Mesto nemôže poškodiť
žiadneho vlastníka pozemku znížením hodnoty zmenou v územnom pláne, čo sa stalo v roku
2006.) Schválením sme iba vrátili
plochu do pôvodného stavu spred
roka 2006.
Hotel Park - hotel sa staval v
80-tych rokoch a doteraz nebol na
funkčnej ploche podľa skutkového
stavu.
Pozitíva :
Polygón - Stupava má šancu
získať finančné prostriedky zo
svojej "investície".
Ak prídu väčší investori, vybudujú v Stupave niektoré potrebné cesty, chodníky, prípadne iné
- podľa požiadaviek mesta, čo
by bez investorov nebolo možné.

Negatíva :
(nie je to negatívum) Najväčšie
územie sa prekvalifikovalo v časti
výjazdu na Lozorno. Niektorí občania predpovedajú dopravné zahltenie Stupavy, ale v čase keď sa budú
noví obyvatelia do Stupavy sťahovať, bude už vybudovaný diaľničný
zjazd na trase Stupava-Zohor, ktorý
bude podmienkou začatia budovania lokality Stupava-Háje. (Okrem
množstva Stupavčanov, ktorí pôjdu
cez D2, vodiči smerujúci z a do Vysokej pri Morave a Zohoru nepôjdu
autom cez Stupavu.)
Oľga Mózová

ZA

Hlasovala som podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia, presvedčená, že
zmeny a doplnky nepoškodia záujmy mesta a jeho občanov. Požiadavky, ktoré boli obsahom petície
občanov boli aj mojimi požiadavkami – schvaľované zmeny a doplnky
neriešili bývanie v lese amfiteátra,
strelnice, Borníka ani výstavbu
v areáli bývalého kúpaliska. Toto
boli pre mňa problematické veci,
o týchto sa nehlasovalo, neboli v návrhu zmien a doplnkov, čo však ako
fakt zaniklo v atmosfére vášní a dezinformácií, ktoré prednášali občania
prítomní na rokovaní.
Pochopila som, že sme v predvolebnom období a to prináša so sebou
svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú
dianie okolo každého z nás.
Sama som mala problém vyznať sa
v spleti protichodných, na poslednú
chvíľu prichádzajúcich zmätočných
informácií, preto sa nečudujem občanom, že podľahli jednostrannému
zavádzaniu a mohutnej kampani
proti ÚP, ktorú rozpútali budúci kandidáti do komunálnych volieb, nehľadiac na nič, na nikoho a už vôbec
nie na morálku. Urobili si z toho
jednoducho politickú agendu, tému
na ktorú bohužiaľ každý počuje,
pretože sa o nás hovorí ako o zlodejoch, tých, ktorí predali amfiteáter,
lesy všetko, čo sa len dalo a šíria to
ako čistú lož a klamstvo. Neviem, či
sa dá na tomto stavať politická kariéra a či sa takto prejavuje úprimný
záujem o mesto a jeho občanov.
Videla som tlieskať ľudí, ktorí v
konečnom dôsledku ani nevedeli
čomu vlastne tlieskajú, škoda, že
tak ľahko podliehame polopravdám,
senzáciám a klebetám.
Budúcnosť všetko ukáže, aj omyly aj správne rozhodnutia. Verím, že
toto rozhodnutie bude prínosom pre
rozvoj mesta a nastupujúce generácie ho budú hodnotiť kladne.
Holúbek Vladimír

ZA

Cieľom
územného
plánovania je vo všeobecnosti vytvoriť funkčné a priestorové usporiadanie s reguláciou
plôch, čím sa vytvárajú predpoklady
kvalitného rozvoja mesta. Hlasoval
som za prijatie Zmien a doplnkov
č.1a/2012 územného plánu mesta
Stupava, pretože som názoru, že prijatím aj tohto dokumentu sa jednoznačne dáva možnosť mestu a príslušnému stavebnému úradu udržať

prijateľný rozvoj. Pozrime sa okolo
seba. Obce, mestá sa dynamicky
rozvíjajú, je to súčasný trend, a ani
naša Stupava nie je výnimkou. Všade riešia (mestá a obce) problémy
dopravy, nedostatočnú občiansku
vybavenosť a podobne.. Obce samotné si nevytvárajú také finančné
zázemie, ktoré by im umožňovalo
investovať do ekonomicky nákladných stavieb (ako napríklad obchvat,
kruhová križovatka), preto treba
hľadať možnosti, ako to zrealizovať
s prostriedkov tých, ktorí to v rámci
územných rozhodnutí nevyhnutne
potrebujú. A práve to je nástroj toho
rozvoja, kde presné a jasné pravidlá
napomôžu mestu nechať vybudovať
dopravné stavby, či stavbyobčianskej vybavenosti v prospech celku – v prospech všetkých. Proces
územného plánovania zahŕňa aj
vyjadrenie množstva odborných
úradov a organizácií, pričom k samotnému prerokovaniu zmeny prichádza vtedy , ak sú tieto vyjadrenia kladné, resp. bez námietok. Na
tento vysoko odborný fakt netreba
zabudnúť. Taktiež netreba zabudnúť na skutočnosť, že prijatím dokumentu sa riešia dlhodobé žiadosti
občanov, ktorým sa to malo doriešiť už dávno. Samozrejme, je tu negatívum a je ním určite postupný
nárast nových občanov, toto však ja
vnímam v kontexte, že s prílevom
nových obyvateľov pribudnú, cez
rôzne dane, aj nepochybne financie
do mesta. Opäť teda skutočnosť, že
je priestor, pri dobrom hospodárení,
urobiť niečo potrebné pre všetkých.
Ing. Roman Gašparek

ZA
Mgr. Anton Gorbár

ZA
Ing. Ľuboš Ivica

ZA
MVDr. Robert Kazarka

ZA
František Lachkovič

Proti
Peter Rác

ZA
Ing. Jozef Ukropec

Proti
Spracovala Lucia Menclová
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Odporúčanie mestskej polície

Vreckové krádeže a krádeže
iných cennejších vecí každodennej
potreby nepatria medzi najnebezpečnejšie trestné činy. Na druhej
strane treba povedať, že je veľmi
nepríjemné, ak pri platení zistíme,
že nám niekto ukradol peňaženku.
Viac ako samotná strata peňazí nám
môže skomplikovať život zdĺhavé
vybavovanie nového občianskeho
alebo vodičského preukazu, o ktorý
by sme pri krádeži prišli.
Preto mestská polícia v Stupave
vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti, treba si dávať väčší pozor na
svoje osobné veci. Pravdepodobnosť, že sa stanete obeťou vreckového zlodeja v priestoroch, kde je
zvýšený pohyb osôb, je vyššia.
Pre niektorých vreckových zlodejov je zlodejčina zamestnaním
a jediným zdrojom príjmov. Vreckoví zlodeji sa zamiešajú medzi dav
a pozorne sledujú situáciu, všímajú
si, ako kto platí, koľko má peňazí
v peňaženke, kam si peňaženku po
zaplatení odloží, poprípade či nie je
v podnapitom stave. Potom už len
čakajú na vhodnú príležitosť, kedy
peňaženku možno vytiahnuť z vrecka, kabelky, tašky či bundy, využijú
príležitosť, keď sa človek začne baviť s kamarátmi a prestane venovať
pozornosť okoliu.
Od ostatných zlodejov sa vreckoví zlodeji líšia tým, že ide o pro-

zákona môže byť páchateľ, ktorý
si prisvojí cudziu vec tým, že sa
zmocní veci, ktorú má iný na sebe
alebo pri sebe, potrestaný odňatím
slobody až na 2 roky.
Dodržiavaním
jednoduchých
preventívnych odporúčaní je možné
predísť krádeži a vyhnúť sa nepríjemnej skúsenosti.

Niekoľko odporúčaní, ako
sa nestať obeťou vreckového zlodeja:

Peňaženku alebo doklady si nenechávajte na miestach, odkiaľ je
ich možné ľahko vytiahnuť (v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku
kabáta, na vrchu kabelky alebo
nákupnej tašky). Peňaženky zavesené na krku pod oblečením sa
v praxi výborne osvedčili.
● Tašky a ruksaky, v ktorých máte
peniaze alebo doklady, nenoste
na chrbte, kam nevidíte.
● Dávajte si pozor na kabelky voľne
prevesené cez plece, držte si pri
tlačenici kabelku blízko pri tele.
● Cenné veci si nenechávajte v odevoch, ktoré si odložíte v reštaurácii na vešiak, bez dozoru nenechávajte ani kabelku či mobil
odložený na stole.
● Pokiaľ je to možné, nenoste so
sebou veľkú finančnú hotovosť
a využívajte možnosť bezpečnejšieho platobného styku (platobnú
kartu odporúčame nosiť oddelene
●

Krádeže vecí z osobných
motorových vozidiel

V tomto období je zvýšený aj
výskyt prípadov vlámania do osobných motorových vozidiel. Z konkrétnych prípadov je zrejmé, že si
občania niekedy nedávajú dostatočný pozor na svoje veci, ktoré nechávajú voľne bez dozoru v uzamknutom vozidle na sedadlách, zadnom
okne či v odkladacej skrinke.
Mestská polícia v Stupave má
záujem pôsobiť preventívne na občanov, aby sa vyhli možným nepríjemnostiam spojeným s odcudzením ich osobných vecí a dokladov
z odparkovaného vozidla. Uzamknuté vozidlo s vecami bez dozoru
ako vo výklade, nie je pre zlodeja
prekážkou. Niekedy aj príležitosť
robí zlodeja.
Mestská polícia v Stupave má záujem zvyšovať bezpečnosť v meste
Stupava, a preto občanom odporúča, aby si v tomto období, najmä na
miestach, kde je zvýšený výskyt áut
a ľudí dávali viac pozor na svoje
veci.

Občanom odporúčame:
●
●

pri odchode z parkoviska uzamknite vozidlo, zavrite všetky okná
pri každom (aj krátkodobom)
opustení vozidla si v ňom nikdy
nenechávajte autorádio, GPS zariadenie, peniaze, mobil, kufrík,

júl 2014

Poslanci bez názoru?

Územný plán bol v Stupave za
posledných 20 rokov schválený
dvakrát, v roku 1996 a 2005, aj keď
zo zákona sa má aktualizovať každých 5 rokov. Je smutné, že Stupava
je jediným mestom v Bratislavskom
kraji, ktoré pri tak dynamickom
rozvoji nebolo schopné tento dôležitý nástroj pri regulácii výstavby
aktualizovať častejšie ako každých
10 rokov. Osobne som sa zúčastnil
MsZ v júni, kde sa schvaľovali posledné Zmeny a doplnky 1a. Boli
tam ľudia, ktorí na túto chvíľu čakali 10 rokov, týkalo sa to desiatok
stupavských rodín, stovky starých
Stupavčanov, a títo všetci čakali na
to, že si konečne zhodnotia svoje
pozemky a pomôžu tak sebe, svojim deťom a vnúčatám. Bolo preto
až nepochopiteľné, ako pre vlastnú
popularitu a vlastné záujmy dokázali niektorí naši noví spoluobčania, ktorí tu bývajú možno ani nie
tých spomínaných 10 rokov, len pre
svoj osobný prospech, zavádzaním,
lžami a nepravdami poškodzovať
nás a naše mesto a snažili sa všemožne zabrániť, aby sa tieto Zmeny
a doplnky 1a schválili. Obzvlášť
ma prekvapilo, keď som až na
tomto MsZ zistil, že v Stupave žije
bývalý minister a súčasný poslanec
NR SR pán Galko, ktorý neviem z
akej pohnútky okrem predvolebnej prezentácie mal snahu tento
prospešný dokument pre občanov
mesta z pozície moci poslanca Národnej rady zastaviť. Ako rodený
Stupavčan si nepamätám, že by
Stupave žil nejaký minister,
a preto by som rád vedel, akú snahu mal pán Galko vtedy, keď bol
minister vlády SR, pomôcť Stupave. Nevidel som doteraz žiadnu
jeho snahu pomôcť nášmu mestu
a už vôbec nie, keď mal na to príležitosť ako člen vlády SR, čo mal
k akejkoľvek pomoci, či už k podpore športu, dopravy, eurofondov,
alebo školstva z nás, Stupavčanov

najbližšie. Veď kto iný môže pomôcť mestu, v ktorom žije, ako aj
tvrdí, že sa mu tu páči, ak nie člen
vlády a minister? Preto ma prekvapilo, že sa ozval až teraz, keď
je pred voľbami, s jasnou výzvou
upozorniť na seba a za každú cenu
stiahnuť bod zastupiteľstva z programu. Nakoniec aj napriek všetkým
snahám som rád, že tento dokument bol prijatý poslancami v širokom kruhu, v ktorom politika išla
bokom a prevládol zdravý rozum
pre rozvoj nášho mesta a záujem
chrániť Stupavčanov. Čo ma však
najviac zaráža je alibizmus poslancov, ako napríklad pána Riglera
a Ukropca, ktorí, ako keby bez názoru, najprv chceli materiál z rokovania stiahnuť a následne sa
v tomto hlasovaní zdržali. To hádam
ani nemôžu myslieť vážne, že oni
nevedia pri takom zásadnom dokumente, či sú za prijatie, alebo proti
prijatiu. To nemajú žiadny názor?
Istý občan pred hlasovaním vyzval
poslancov, aby boli féroví k svojim
voličom a svojmu mestu a hlasovali
jednoznačne “som ZA” alebo “som
PROTI” prijatiu ZaD 1a, a nie alibisticky “zdržal som sa”. Nakoniec
ich však treba len „pochváliť“, vrátane poslanca Lachkoviča, keď pri
poslednom hlasovaní o schválení
Zmien a doplnkov 1a Územného
plánu odprezentoval svoj názor, že
boli proti schváleniu Zmien a doplnkov 1a. Druhá vec je, že tým dali
jasne najavo, že sú im Stupavčania
ukradnutí a keďže jasne hlasovali aj
proti zhodnoteniu mestského majetku, môžu sa akurát hanbiť. Myslím
si, a trochu aj verím, že sú všetci
traja schopní sa pozrieť svojim voličom do tváre a zvážiť svoje ďalšie
pôsobenie ako poslanci MsZ a nemusia pritom čakať až do volieb.
Ostáva mi len veriť, že v Stupave
budú poslanci s jasným názorom,
čo je dobré pre Stupavu a čo nie.

Peter Buchta, občan Stupavy 

Seniori sa stretli
so štátnou tajomníčkou

fesionálov. Táto trestná činnosť si
vyžaduje šikovnosť a dobrú prípravu. Často pracujú v organizovaných
skupinách a v mnohých prípadoch
využívajú na vreckové krádeže
deti, ktoré nemožno trestnoprávne
postihnúť. Predmetom záujmu páchateľov sú predovšetkým peniaze,
šperky, retiazky, mobilné telefóny,
bankomatové karty, doklady a iné
cenné a použiteľné veci. Obeťou
vreckových zlodejov sa stávajú ľudia všetkých vekových kategórií,
ale najmä staršie osoby, maloleté
osoby, osoby s indispozíciou či
náhodne vytipované osoby. Lepšie
je vyhnúť sa nepríjemnej situácii,
preto prevencia sa určite v tomto
prípade oplatí. Pri vreckových krádežiach nie je rozhodujúca výška
spôsobenej škody. Podľa trestného

od dokladov a peňazí, nezapisovať si PIN číslo v blízkosti karty).
● Buďte ostražití, ak je odrazu okolo vás veľa ľudí, ak sa na vás
niekto tlačí alebo do vás strčí, vždy
skontrolujte svoje osobné veci.
● Po zistení krádeže sa okamžite
obráťte na najbližšie oddelenie
policajného zboru. Ak sa stalo,
že ste prišli o tašku či peňaženku a boli v nej aj osobné doklady
a kreditné karty, prípadne iné
dôležité doklady, urobte všetko
pre to, aby ste zabránili ich zneužitiu. Treba zablokovať kreditné
karty, nahlásiť na polícii krádež
peňazí i dokladov. Polícia vyhlási
váš preukaz za neplatný a zároveň vystaví doklad, na základe
ktorého si musíte vybaviť nový
občiansky preukaz.

●

kabelku, doklady a iné cenné
veci na sedadlách, ani na zadnom
okne
v odkladacej skrinke vozidla si
nenechávajte doklady, rezervný
kľúč alebo iné veci.

V prípade, ak sa stanete obeťou
trestného činu krádeže alebo ak ste
spozorovali podozrivé osoby, ktoré
sa pohybujú v okolí vozidiel, ihneď
volajte č. 158 alebo mestskú políciu
Stupava na tel. č. 02/ 659 341 00
stála služba, alebo hliadku na mobil
0905 621 454. Je veľmi dôležité, aby
občania neboli apatickí a všímali si
svoje okolie. Prípady, keď na zlodeja okamžite telefonicky upozornil
občan, vedú k rýchlemu dolapeniu
Vaša mestská polícia 
páchateľa.

V pondelok 23. júna sa uskutočnilo stretnutie stupavských seniorov
so štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, Monikou Jankovskou a riaditeľom úradu pre prevenciu kriminality kancelárie ministra
vnútra, Jozefom Halcinom, na tému Ako sa nestať obeťou nebankových subjektov. Problematika premyslených a plánovaných útokov
podvodníkov rôzneho druhu na najslabších a najzraniteľnejších, t. j. na
seniorov, je stále aktuálna. Nová legislatíva, ktorá sa týka ochrany spotrebiteľov a boja proti úžere a úžerníctvu vytvára predpoklady pre účinnejšiu prevenciu, a tiež pre postihnutie takéhoto konania. Seniori si so
záujmom vypočuli príbehy svojich rovesníkov, ktorí sa stali obeťami
podvodníkov. Otázkou je, či si vzali z toho aj ponaučenie. V prednáške
odznela rada, že starší ľudia by sa mali o svojich ťažkostiach rozprávať
so svojimi deťmi alebo vnukmi, aby nezostali so svojím problémom
opustení, v traume a depresii s pocitom, že nie je východiska. Komunikácia medzi generáciami je dôležitá pre prevenciu a ochranu starších ľudí. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Stupava,
Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva v spolupráci s OZ Seniorské
informačné centrum.
V prípade, že máte skúsenosti a problémy s nebankovými subjektmi, podpísali ste zjavne nevýhodnú zmluvu, odporúčame vám obrátiť
sa na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich – tel. 02/59353413,
e-mail: sona.kovarova@justice.sk. Všetkým odporúčame pozrieť si
stránku www.branitsaoplati.sk, kde sú uverejnené dobré rady, ako sa
nestať obeťou podvodníkov. 
MsÚ
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Spoločenský mix

Tradícia pestovania kapusty v Máste

Prečo vznikol MPSS

Združenie v súčasnosti už
vyše roka vyvíja nemalé snahy
v oblasti registrácie ochrannej známky EÚ na „Stupavské
zelé“ ako výrobku s chráneným

označením. S tým súvisí aj dodržiavanie špecifického výrobného procesu, ochrana proti
zneužitiu práve tohto označenia
a v neposlednom rade udržiavanie štandardnej kvality všetkými výrobcami. V súčasnosti
spolok zápolí so sumarizovaním
a predkladaním historických
podkladov, ktoré je nevyhnutné
dokladovať. Avšak všetci dúfajú, že do konca roka by mohla
byť zvládnutá 1. fáza, a teda
registrácia na stupni Slovenského patentového úradu a neskôr
aj na stupni EÚ ako chránené označenie pôvodu. „Chceli
by sme takto pomôcť aj našim
pestovateľom, pretože ak budú
mať ochrannú známku, tak je
dokázateľné, že práve pôvod
kapusty je odtiaľto, čo je veľmi
dôležité,“ povedal podpredseda
MPSS Fabian.
MPSS vznikol zhruba pred
troma rokmi a v súčasnosti má
20 členov z radov pestovateľov
pochádzajúcich práve z Mástu.
Udržanie tradície pestovania
a spracovania kapusty v rámci
jednotlivých rodín a zároveň
tradície tak typickej pre naše
mesto, je základnou myšlienkou spolku. Povestné „Stupav-

ské zelé“ by tak nabralo ešte
viac na vážnosti. V neposlednom rade je cieľom pestovateľov spájať sa na poli spolupráce
a nie rozdeľovať sa, a obmedziť
nezdravú rivalitu a prílišnú súťaživosť, ktorú podpredseda
MPSS Jozef Fabian priznáva.
„Našou snahou je tiež oživiť
tradičnú kultúru a spoločenský
život v časti Mást a taktiež, aby
ďalšie generácie videli, čo nás
vlastne živilo a aby sa táto tradícia udržala,” opisuje víziu. Ďalšou víziou a hudbou budúcnosti
by mohlo byť aj nadviazanie
na model potravných družstiev
z minulosti a umožniť lokálnym
pestovateľom a producentom

poctivých domácich výrobkov
odbyt napríklad v podobe predaja v miestnom špecializovanom obchode.

Spoločenský život
v Máste

Vrátiť spoločenský a kultúrny život do mestskej časti Mást
a oživiť bývalý Obecný dom
a jeho okolie sa úspešne MPSS
pokúša prostredníctvom organizovania rôznych udalostí počas
celého roka. Najbližšie si s Mášťanmi budete môcť pri muzike
a dobrom jedle posedieť a popiť 16. augusta na Mástskych
hodoch, ktoré sa uskutočnia pri
príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky o Máste. Odniesť si budete môcť aj pripravovanú symbolickú pamiatku
k tejto udalosti v podobe faktografickej brožúry so zaujímavými fotografiami práve z Mástu. Na ďalší deň sa uskutočnia
hodové slávnosti v Stupave
a v pondelok Hodkové slávnosti v parku. Pri tejto príležitosti
sa členovia a iní podporovatelia
z radov susedov a sponzorov
pustili aj do rekonštrukcie dvora práve pri budove bývalého
Obecného domu (teraz Mestskej knižnice Ruda Morica).

MPSS vopred ďakuje všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili alebo pričinia na tejto
obnove a radi uvítajú aj pomoc
dobrovoľníkov. Ulička pri knižnici tak na jeden deň a noc ožije
a aj tento rok privíta všetkých
Stupavčanov a Mášťanov, aby
si pospolu príjemne posedeli,
aj sa do tanca vyzvŕtali v kruhu
susedskom. V novembri sa zasa
môžete tešiť na ukončenie zelovej sezóny v podobe Mástskej
zabíjačky taktiež pod taktovkou
MPSS. Domáce zabíjačkové
špeciality, tradičná zabíjačková
veselica a koštovica – tam predsa nikto, nielen Mášťan, nesmie
chýbať! O tom že „Bez zelia,

niet veselia“ sa
budete môcť
ako už každoročne
presvedčiť na Dňoch Zelá, kde
sa môžete kapusty surovej, kvasenej či iných zelových špecialít
nabažiť skutočne dosýta. Poctivo domácky vypestované zelé
je možné zakúpiť nielen počas
slávností kapusty v nejednom
mástskom dvorku, tak nech vám
nenapadne doniesť domov výrobok z obchodného reťazca, jednoznačne odporúčame podporiť
lokálnu produkciu! Jozef Fabian
nám porozprával aj o plánoch
dotiahnuť návštevníkov počas
Dní Zelá do mástskych dvorov,
aby sa prešli pešo, niečo ochutnali, zakúpili si kapustu a nasali
tú pra-

Takto sa hodovalo v Máste minulý rok

vú zelovú atmosféru aj v tejto
časti Stupavy.

Je o „stupavské zelé“
stále záujem?

Stupavskú kapusta sa v minulosti vozila až do Viedne.
Dnes ju okrem Mástu dostanete
kúpiť napríklad na trhoviskách
a tržniciach v Bratislave, ktoré
tiež niektorí Mášťania zásobujú. Ponuka však často prevyšuje dopyt a ako vraví predseda
MPSS pán Horínek „Nechávam
popredať si susedov, lebo keby
sme traja-štyria vedľa seba predávali cez rok, tak nemá z toho
nikto poriadne nič. Nech si jeden popredá, potom otvorím
napríklad ja…“ a dodáva, že
tu „chýba pravidelný odbyt“.
V súčasnosti „fičí“ všetko bio
a domáce produkty sú trendy, avšak povedzme si rovno,
koľko či už len Stupavčanov si
zájde kúpiť kapustu či zemiaky
od pestovateľov do Mástu, nehovoriac o ľuďoch z iného
mesta. Mnohokrát vyhráva práve pohodlnosť a rýchlejšia
dostupnosť a napríklad aj
počas
bežného
nákupu
potravín v super- či
hypermarketoch si
už do košíka rovno
prihodíme aj ovocie
či zeleninu. Na miestnom trhovisku je taktiež silný
konkurenčný boj a je ťažké sa
presadiť a predať určitý objem.
„Každý chce bio, čo je bio? Kapusta sa postriekať niečím musí,
inak by neprežila“, vysvetľuje
pán Horínek a oboznamuje ma
s rizikom škodcov v opačnom
prípade.
Do Dní Zelá sa urodí neskorá
kapusta zasiata v máji, zberá sa
práve v septembri až októbri.
Úroda samozrejme závisí aj od
počasia. Tento rok sa zaobišiel
bez poriadnej zimy a nemrzlo,
obyčajne kapusta na jeseň primrzne a na jar začne peniť, ne-

vadí však, že sa tak nestane, aspoň zbytočne neprekvasí a nie
je to taký „vreščák“, ako príliš
kyslú kapustu ľudovo pomenováva pán Horínek. Pestovatelia
a predajcovia sa stretávajú aj
s vtipnými situáciami, kde by
bola namieste aj kapustová osveta. „Príde mi zákazník, ktorému narežem kapustu, nechá ju
tri dni v sáčku, a potom sa vráti
a povie, že mu zhnedla, na vine
je podľa zákazníka kto iný ako
pestovateľ,“ dodáva ironicky.


Lucia Menclová

Čo ste možno
o kapuste
nevedeli
Kapusta bola odjakživa základom obživy človeka, jej história sa datuje až na niekoľko
tisícročí. Už v antike si jej sorty
cenili nielen ako potravinu,
ale tiež dôležité a účinné liečivo. Vzdelanec Cato už tristo
rokov pred Kristom tvrdil, že
každý, kto pestuje kapustu má
vlas-tne doma súkromnú lekáreň. Riman Clumella popísal
v 1. storočí dvadsať druhov
kapusty. Najmä južanské národy obľubovali kapustu surovú
a na tej kvasenej si naopak pochutnávali Slovania. Ako prví
s konzervovaním kapusty vraj
začali Číňania a na druhej strane zemegule tiež naši predkovia nezávisle od nich. Čerstvé
kapustné listy a tiež šťava boli
oddávna známe ako významný držiteľ vitamínu C, výborné
v prevencii a liečbe žalúdočných a tráviacich problémov
a pre protekciu sliznice. Kapusta reguluje trávenie, normalizuje črevnú flóru a celkovo
posilňuje organizmus. Na prísun vitamínov je veľmi vhodná aj kvasená kapusta, ktorá je
bohatšia najmä na vitamín B.
Obsahuje ďalšie významné vitamíny, taktiež minerály ako železo, draslík alebo horčík a tiež
vlákninu a antioxidanty. Nie nadarmo staré matere vraveli, že
„kapusta je všeliek“.

Foto: archiv MPSS

Mástsky potravinový spolok
(ďalej len MPSS) je občianske združenie, ktoré sa svojou
činnosťou snaží o rozvoj farmárskej poľnohospodárskej
prvovýroby v regióne Stupavy a jej časti Mást, o obnovu
a ochranu kultúrnych tradícií
a prírodných hodnôt a trvalo
udržateľný rozvoj regiónu pre
nasledujúce generácie.
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pozyVame na
SVadbu grofa

Karolyiho
StupavSké
h o d ov é
SlávnoSti

Zámocký
park

14.00 — 22.00

→ Historický svadobný sprievod
→ Rekonštrukcia svadby posledného
majiteľa stupavského kaštieľa
→ Svadobná hostina v Zámockom
parku
→ Hrané ukážky zo života na konci
19. storočia – URSUS
→ Živý orchester a tanečný parket
→ Svadobný fotosalón
→ Požičovňa kostýmov
→ Dobová detská zóna a atrakcie
pre deti
→ Milan Jagelka, Slávne operné árie,
Kostol sv. Štefana
→ Záhorienka

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Stupavské kulinárske špeciality
Remeselný trh
Stupavský susedský trh
Tvorivé dielne pre deti
Knihy bez domova
Prezentácia miestnych spolkov
a združení
D Kvintet
Janko Borák s harmonikou
Country kapela Vega
Jirka Helán, legenda moravskej
dychovky s cimbálom Broňky
Schoříkovej
Elektro swing párty
Swingová tanečná škola
Oldies diskotéka
Ohňostroj

aniE
h o d ov
vnEJ
na hla 22.00
14.00 —
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Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE

JÚN – POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ MESIAC
Júnové výročia narodenia spisovateľov Marty FARTELOVEJ, Petra
GLOCKU, Nory BARÁTOVEJ a Jozefa PAVLOVIČA sme čitateľom pripomenuli výstavkami kníh
v dospelom aj v detskom
oddelení.

PRVÁ SPOLOČNÁ
VÝMENA KNÍH

Štyri triedy našich nových
čitateľov-prváčikov prišli
do knižnice na prvú spoločnú výmenu kníh. Deti si prvýkrát vyberali knihy už bez
pomoci pani učiteliek, čo sa
im veľmi páčilo.

NÁSTENNÝ KVÍZ

Na jún bol pre deti pripravený kvíz HARRY POTTER.
Najviac bodov získala
žiačka VI.A Evička SAJANOVÁ, ktorú čaká od nás
malá odmena. Druhé miesto obsadil Erik TÓTH zo
IV.D, aktuálny Kráľ detských čitateľov Stupavy

a tretie Hanka MAROŠOVÁ z V.B.

VÝMENY KNÍH a KVÍZY

Žiaci II.B s pani učiteľkou Bujnovskou, II.A
s pani učiteľkou Erdélyiovou a III.D s pani učiteľkou Trnkovou patria k
pravidelným návštevníkom
našej knižnice. Pred koncom školského roka si prišli vymeniť knihy, aby mohli čítať aj cez prázdniny.
Prebrali sme s nimi otázky z kvízu HARRY POTTER, odpovedali aj na
otázky kvízu ZÁHORIE
a pobavili sme sa pri veselých HÁDANKÁCH.

KRÁSNE PRÁZDNINY

Aj touto cestou želáme
všetkým deťom krásne
a veselé prázdniny a tešíme sa na stretnutie v ďalšom školskom roku.

PRÁZDNINOVÝ
VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme všetkých
čitateľov, že počas let-

ných prázdnin je knižnica
otvorená:
Pondelok – Piatok
od 8.00 – 16.00 hod.
Streda – ZATVORENÁ
Obedňajšia prestávka –
11.30 – 12.30 hod.

FUTBAL MS BRASIL

Do pozornosti majiteľov
albumu k Majstrovstvám
sveta vo futbale oznamujeme, že výmenné burzy nálepiek futbalistov sú počas
prázdnin vždy v utorok a
štvrtok o 10.00 a 14.00 hod.

DARUJ KNIHU KNIŽNICI

Naša marcová výzva –
prosba o darovanie jednej
novej knihy pre knižnicu,
stále platí. Kto by chcel darovať novú knihu zo svojej
knižnice, môže ju priniesť,
opečiatkujeme ju jako
DAR a zapíšeme do prírastkového záznamu knižnice.
Za knižné dary, ktoré obohatia náš knižničný fond,
vám vopred ďakujú knihovníčky Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičová.

sobota 16. 8. 2014
Stupava Mást
17:00 - 24:00, vstup voľný

MÁSTSKE HODY
Pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci Mást sme v spolupráci s Mástskym potravinárskym spolkom pripravili
tradičné hody v Máste. Hodová zábava, predaj vínna od mástskych a stupavských vinárov, súťaž v pečení koláčov.

nedeľa 17. 8. 2014
Zámocký park, nám. Svätej Trojice
14:00 - 22:00, vstup voľný

STUPAVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Pri príležitosti 745. výročia 1. písomnej zmienky o meste Stupava a hodov sme pripravili jedinečné podujatie, ktoré
návštevníkov zavedie do nádherných secesných čias konca 19. storočia, na svadbu posledného majiteľa stupavského
panstva, grófa Károlyi. Historický svadobný sprievod z Mástu na nám. Sv. Trojice. Rekonštrukcia svadby posledného majiteľa
stupavského kaštieľa, svadobná hostina v zámockom parku, hrané ukážky zo života na konci 19. storočia - OZ URSUS,
živý orchester a tanečný parket, svadobný secesný fotosalón, požičovňa kostýmov, dobová detská zóna a atrakcie pre deti,
ohňostroj, komentované prehliadky parku na koči, kvetinový trh...

pondelok 18. 8. 2014
Futbalový štadión
17:00 - 22:00

HODKOVÁ FUTBALOVÁ PÁRTY
Futbalové stretnutie INTERNACIONÁLOV FK Stupava a Mediálneho teamu šporotvých redaktorov, spojené s autogramiádou Marcel
Merčiak, Miroslav Michalek, Ľuboš Hlavena...

1. 8. – 30. 8. 2014
Múzeum Ferdiša Kostku Temporary, Hlavná 92

KULTÚRNE LETO V MÚZEU
Cez leto sa v Stupave určite nudiť nebudete. Od 28. 6. sme v múzeu v rámci kultúrneho leta pripravili bohatý program.
Môžete navštíviť cirkusové workshopy, zacvičiť si v záhrade s HAPPY, prísť na koncert či na bábkové divadlo. Okrem toho
sme na víkend pripravili workshopy na hrnčiarskom kruhu, burzu kníh, zónu bez peňazí, kreatívny víkend a mnoho ďalších
podujatí. Podrobný program nájdete na samostatnom plagáte.

Informácie a rezervácie vstupeniek:
M K I C A g á t o v á 1 6 S t u p a v a tel: 02/ 65 93 43 12,
info@mkic.sk, www.mkic.sk, www.facebook.com/MKICSTUPAVA

Vaše stavebniny na kraji Stupavy
Malacká cesta 39, Stupava • 0917 559 142 • krajn@krajn.sk

www.krajn.sk
hutnícky a spojovací
materiál

tvárnice, murivo,
preklady, stropy,
izolácia, fasády,
sadrokartón, dlažba,
ploty, náradie, prístroje, farby, laky...

profily I, U, L, T
štvorcové, kruhové
a ploché tyče, jokle,
rúry, plechy, drôty,
klince, ohýbanie bet. ocele

skruže a kanalizačné
systémy

voda, plyn, kúrenie

plastové kanalizácie,,
šachtové prvky,
studňové skruže,
odvodňovacie žľaby,
drenážne rúry, tvarovky...
vky...

tlakové rúry,
hadice, tvarovky
a fitingy, ventily,
armatúry, sifóny,
izolácie, tesnenie,
vykurovacie telesá,
kotly, ohrievače, podlahové kúrenie...

elektroinštalačný
materiál

káble a vodiče,
vypínače, zásuvky,
rozvádzače, bleskozvodný
materiál, senzory, svetelné zdroje,
elektromery, svorkovnice a svorky,
ističe a poistky, meracie prístroje

ohybáreň betonárskej
sk
ocele

výroba strmienok, strih
a ohyb betonárskej
ocele podľa vášho výkazu
výstuže z projektu, KARI siete,
dištančné podložky, viazací drôt,
zabezpečenie dopravy na stavbu

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP

16-0148

stavebný materiál
a zmesi

www.stupareality.sk
0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

JUDr. Magdaléna Habreková

Hlavná 32, 900 31 Stupava

PONUKA PRÁCE:

Dohoda o brigádnickej práci študenta
Názov pozície: asistentka
Miesto výkonu práce:
realitná kancelária, Hlavná 32, Stupava
Termín: od 01.08.2014 (dohodou), na dobu neurčitú
Požiadavky:
› štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia
› komunikačné a prezentačné zručnosti
› práca s PC
› vodičský preukaz výhodou
› jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nám pošlite svoje
CV priamo e-mailom na: habrekova@stupareality.sk
Dátum pohovoru Vám oznámime telefonicky.

ANGLICKÝ KLUB DEVÍNSKA
ANGLICKÝ KLUB DEVÍNSKA

na predaj

Nové 3 izbové byty
vo viladome, ul. nová, stupava

od 118.000€

www.reality-stupava.sk
Poradenstvo a ohodnotenie nehnuteľnosti ZDARMA.
Nájdete nás: Hviezdoslavova 4, Stupava

0948 484 235
JAZYKOVÉ TRÉNINGY
spoločenský život

Jazykové tréningy
Jazykové
tréningy
Spoločenský život
Spoločenský
život

Učíme angličtinu tak, aby ste sa vedeli porozprávať.
Necháme vás hovoriť, lebo hovoriť sa naučíte iba hovorením.

LETNÝvás
INTENZÍVNY
KURZ
Hovoriť
naučíme hovorením

Hovoriť vás naučíme hovorením
TÝŽDEŇ
PLNÝkonzultácia
ZÁŽITKOVEJ ANGLIČTINY
Hodinová
zdarma
Hodinová
zdarma
18. – 22. august
2014,konzultácia
denne od 10.00
do 16.00 hod.
Slovinec 24, Devínska Nová Ves
www.thinkenglish.sk
0911 103 1
info@thinkenglish.sk
Slovinec 24, Devínska Nová Ves
www.thinkenglish.sk
0911 103
English Club je originálne prostredie plné dobrej energie
a pozitívnych ľudí. Pozrite si referencie našich klientov a príďte na
hodinovú konzultáciu zdarma.

Slovinec 24, Devínska Nová Ves
0911 103 177

www.thinkenglish.sk

Riadková inzercia
 Prijmeme asistentku/asistenta predaja do novootvorenej predajne s pánskym a dámskym textilom na TPP. Termín nástupu do práce: 1. 11. 2014.
Miesto výkonu práce: OC Bory, Bratislava. Svoje CV a súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov posielajte na:
		 dalibor.chuda@tomostore.sk.

VÝROBA

REKLAMY

0915 14 33 84

 Prenajmem 26m2 kanceláriu + 40m2 príslušenstvo v BA oproti Polusu.
Vhodné pre činnosť s klientmi. Dobré parkovanie. Príjemný priestor
s dobrými vzťahmi susednej Uniqi a Študentského servisu.
		 Tomkovičová t.č. 0902 900 800. ddd@ddd.sk

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.

3. Lesný
beh na
Pajštún

letná edícia

9. 8. 2014

MTB

2

0

1

2

4

0

1

4

cyklohouse

STUPAVA

cyklohouse
C1

C 1a

®

C2

C 2a

Štart: sobota 9. 8. 2014 o 10.00 hod.
Dĺžka trate: 12 km
Prevýšenie: 420 m
Povrch: lesný terén
Prezentácia: na mieste štartu do 9.30 hod.
2
0
1
4
Štartovné:
- 7 eur (do 5. 8. 2014 prevodom na účet 2616543723/1100
– do poznámky uviesť meno)
- 10 eur (od 6. 8. 2014, na mieste)
- zľava pre dôchodcov 25 % (čiže štartovné 5,2 eura resp.
7,5 eura).
Prosíme bežcov, aby boli ohľaduplní a na mieste sa registrovali len výnimočne.
Kategórie: muži do 39 rokov, muži nad 39 rokov, ženy,
POZOR!!! nová kategória dogtrekking (v prípade väčšieho počtu prihlásených bežcov budú kategórie rozšírené).
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
2
0
1
4
Registrácia: do 7. 8. 2014 registrácia online na
www.horskybeh.sk/beh-na-pajstun-leto-prihlaska.php.
Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do
9.30 hod.
Trať: z penziónu Intenzíva sa vybieha cez aleju na Krivé
chodníčky, ktoré bežcov dovedú k amfiteátru, ďalej trasa
ostáva nezmenená – cca 4,5 km po žltej turistickej značke, oblúkom po lesnej ceste bez značky, zbeh pod chatou Pod vrchom, tam sa trať napája na červenú turistickú
značku cez Borinku, výbeh na hrad Pajštún, v hradbách
zrúcaniny otočka, napojenie na žltú turistickú značku a
zbeh do Stupavy cca 4 km cez park do cieľa v penzióne
Intenzíva.
Miesto štartu: penzión Intenzíva, Nová 1555/66,
900 31 Stupava (smer Borinka)
Občerstvovačka: v Bornike na cca 7. km, v cieli guláš
a nealko
Šatne: možnosť prezlečenia sa v penzióne Intenzíva
Informácie: 0911 123 711, behstupava@gmail.com

D1

D 1a

D4

D 4a

viac, ako

200

riešení

pre Vašu
strechu, ktorá
nevybledne
STUPAVA, Hviezdoslavova 169, www.stavmix-plus.sk

REGIONÁLNY
SKLAD
Individuálny
prístup
a ceny
tel.:

0905 399 189
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Obývačka namiesto zastávky ešte stojí

Predaj a servis bicyklov

O vyzdobenej zastávke pri príležitosti otvorenia Múzea Ferdiša Kostku
Temporary sme vás už
informovali. Nielen Stupavčania si tento skvost
prišli obzrieť aj osobne
a presvedčiť sa, že čakať
na autobus sa dá aj v komfortne vybavenej obývačke,
čítajúc pútavú knihu. Dlho
nezaváhali a zavítali k nám
aj reportéri, najmä z elektronických médií, avšak netradičná zastávka sa objavila aj v televízii. Priniesla
tvorcom z MKIC zatiaľ len
pochvalné ohlasy a mestu
pozitívne PR. Riaditeľka
MKIC, Katarína Prevedarčíková, sa netají tým, že
zastávke nedávala ani dva
týždne „na prežitie“. Milo
ju však prekvapilo, že po
týždňoch, dokonca troch,
zastávka stále stojí nezničená a takmer bez škôd.
Zámerne uvádzam takmer,
pretože sa niekto neznámy
už stihol obohatiť o dva sto-

líky. Dnes sú na zastávke
už nové, priviazané o seba,
takže to budúci zlodej nebude mať také jednoduché. Týmto ho vyzývame,
nech to radšej vzdá a zaobstará si stolíky „za babku“
v nemenovanom nábytkárskom reťazci.

Tu sme sa všetci mohli
presvedčiť, ako málo stačí
k vyčareniu úsmevu našich
spoluobčanov, ktorí takisto
prispeli nepotrebnými knihami a niekto priniesol dokonca vankúšiky. Dúfame,
že svitá na lepšie časy a ľudia si začínajú konečne vá-

Čaká nás vytúžené horúce leto?

Pre priaznivcov počasia v našom mestečku máme dobrú správu.
V pravidelných mesačných intervaloch vám budeme prinášať príspevky
o počasí v Stupave. Pôjde o krátke zhrnutie predchádzajúceho mesiaca na
základe údajov z našej meteostanice,
ktorá sa nachádza na Fándlyho ulici.
Synergiou predpovedných modelov
z viacerých zdrojov sa budeme snažiť
predpovedať počasie na nasledujúce

obdobie a pridáme možno aj nejakú
zaujímavosť. Najprv sa teda pokúsime o krátke zhrnutie prvého pol roka
2014, nech to máme všetko po poriadku. Teplotne sa nám tento rok javí
zatiaľ ako nadnormálny, a to najmä
vďaka prvým trom mesiacom. Vo februári nám teplota vyskočila o 3,7 stupňa nad priemer, čím ste, dúfam, aj vy
aspoň trochu ušetrili na kúrení. Prosím, berte na vedomie, že za priemer

žiť veci okolo seba a budú sa
čím ďalej, tým viac iniciatívne zapájať do aktivít pre
zveľaďovanie svojho okolia.
Tieto staršie dámy (na foto)
z klubu seniorov Pohoda sa
zasa pilne starajú o to, aby
zastávka bola stále uprataná
a čistá.
Lucia Menclová 

považujeme 4 ročné údaje namerané
našou stanicou. Meteorológovia považujú za dlhodobý priemer údaje namerané v období 1961 – 1990. Ak by
sme však porovnávali práve s týmito
údajmi, vďaka meniacej sa klíme by
boli takmer všetky hodnoty nadpriemerné. Najvyššiu teplotu 35,2 stupňa
sme namerali 10. júna, naopak najnižšiu ešte 19. januára, a to -12,9 stupňa.
Zrážkovo sa dá povedať, že sme tesne
pod normálom. Za zmienku však stojí suchý jún, kedy za prvých 28 dní
padlo rekordne málo zrážok, len 3,6
mm. Posledné 2 júnové dni dobiehali
zameškané, keď spadlo až 32,1 mm.
Na výdatnejšiu búrkovú činnosť či
skutočné horúčavy si budeme musieť
pravdepodobne počkať až do augusta.
Zvyšok júla vyzerá byť zatiaľ teplotne
normálny, prípadne tesne pod priemerom, zrážok bude viac asi až v druhej polovici. Ak by vás zaujímalo aj
niečo bližšie, pokojne sa nám ozvite
na info@pocasievstupave.sk alebo si
pozrite našu stránku www.pocasievstupave.sk.


Dušan Prepira 

Stupava vo svetovom kulinárstve
Nájdete nás:
Hlavná 40, Stupava
mob.: 0903 743 881
www.koliesko.eu
M.Lachkovič, riaditeľka pre strednú Európu- iniciatívy ženy WACS -u Joanna Ochniak, kontinentálny riaditeľ pre
strednú Európu Miroslav Kubec.



Svetová konferencia WACS – šéfkuchári sveta sa konala 3. 7. – 6. 7.
v nórskom meste Stavlanger. Zúčastnili sa jej aj dvaja zástupcovia
Slovenska, páni Ort a Lachkovič zo
Stupavy, členovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Stretli sa s
prezidentmi kuchárskych zväzov z
celého sveta. Na tejto konferencii sa
zúčastnilo vyše 250 delegátov – šéfkuchárov, pracovníkov v potravinárstve. Prejednávala sa problematika
hladu vo svete, ako aj zdravá výživa
detí. Sprievodným programom bolo
celosvetové finále: najlepší kuchár,
cukrár, kuchár junior, cukrár junior.
Miloš Lachkovič 
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Spoločenská kronika Tichá spomienka na našich blízkych
Narodili sa:
Adam Szücs
Nina Jablonická
Laura Köbölová
Sára Sotáková
Filip Weinštuk
Lea Jancová
Erik Skokňa
Richard Jurík
Kiara Puková

Zosobášili sa:
Mgr. Marek Hodulík a Mária Stríbrnská
Tomáš Zámečník a Petra Jalčáková
Peter Hromádka a Mgr. Martina Kahánková
Robert Trochta a Ing. Barbora Kovárová
Martin Jarabica a Andrea Obernauerová
Štefan Bilačič a Martina Tadamová
Branislav Miklošovič a Lucia Múranicová
Bc. Branislav Salaj a Mgr. Zuzana Gálisová
Jozef Vanek a Monika Minďárová
Zomreli:
Teofil Bruder (1937)
Irena Trvaliková (1926)
Ľudmila Vyskupová (1933)
Jozef Hóz (1944)
Helena Tomečková (1935)
Zdenka Balogová (1948)
Jozef Funker (1943)
Irena Kubíková (1927)
Genovéva Kovačičová (1930)
Ján Jašík (1946)
Anna Geržová (1926)

Dňa 16. 6. 2014 sme si
pripomenuli 5. výročie smrti
Jozefa Poláka.
S láskou a úctou na neho
spomínajú manželka,
dcéra a synovia s rodinami
a ostatná rodina.

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Nepočuť už tvoje slovo,
ani žiaden hlas, ale v našich
srdciach vždy pri nás zostávaš.
Dňa 20. 8. 2014 uplynie
1 rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec
a starý otec,
Rudolf Weinštuk.
S láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéry s rodinami
a ostatná rodina.

Dňa 3. 7. uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil
Ján Dančík.
Ktorí ste ho
poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Manželka
a dcéra s rodinou.

Dňa 9. júla 2005 dotĺklo srdce
našej drahej mamy, babky
a prababky,
Márie AMSLEROVEJ rod.
Pekárkovej.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Pozostalá rodina.

“Dobro došli” z Eurofest Izola 2014
Začiatkom júla sa hádzanársky
klub HC Tatran Stupava zúčastnil veľkého hádzanárskeho turnaja
Eurofest Izola 2014, ktorý sa konal v
Slovinskej Izole. Nájazd stupavských
hráčov, hráčok a fans bol početný,
čo bolo vidieť v malom prístavnom
mestečku takmer na každom kroku.
Zo Stupavy sme vypravili dva autobusy hráčov a hráčok a rodičov, ktorí
išli po vlastnej osi autami. Spolu nás
tam bolo 120 členov z klubu Hc Tatran Stupava. Na hádzanársky turnaj
sme za odmenu prihlásili družstvá
mladších žiakov, mladšie žiačky,
starších žiakov, staršie žiačky, mladšie dorastenky a na plážovú hádzanú
mužov.
Celé prímorské mestečko Izola
patrilo nám a keďže bolo menšie,
všade bolo vidieť našich členov v
tričkách alebo dresoch s nápisom
Hc Tatran Stupava. Tento turnaj bol
za odmenu za to, že deti celý rok
poctivo trénovali a my sme od nich
vyžadovali maximum počas celej

sezóny, ktorá bola dlhá a náročná.
Tento turnaj sme si chceli užiť a brali
sme to ako odreagovanie, a preto sme
príliš netlačili na výsledky, ale na
to, aby sme spolu po náročnej sezóne relaxovali pri mori. Cez deň sme
absolvovali maximálne dva zápasy a
zvyšok času sme trávili na pláži alebo
chodili sledovať družstvá, ktoré práve hrali. Povedali sme si, že to bude
oddychovka, ale naše deti sú nastave-

né tak, že chcú stále bojovať a keď
zacítili šancu, tak nechali na ihrisku
všetko. Táto vec nás neskutočne teší.
Cez rok chodíme na kvalitné turnaje do zahraničia a herná vyzretosť
našich detí je už vidieť. Na turnaji
štartovali kvalitné veľkokluby, hlavne z bývalej Juhoslávie (Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko,
Čierna Hora). Všetko kvalitní súperi
s veľkou členskou základňou. Naše

Dňa 15. 7. 2014 uplynulo už
5 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, brat a dedko,
Ivan Bartalský.
S láskou a úctou spomína celá
rodina.

Dňa 11. 8. 2014 uplynie
5 rokov, čo nás predišla do
večnosti naša drahá mamička,
babička, prababka a svokra,
GABRIELA NOVÁKOVÁ.
V našich srdciach zostane
navždy. S láskou a úctou
spomínajú dcéra a nevesta
s rodinami.
deti s nimi hrali poväčšine vyrovnanú
partiu, ba dokonca niektoré tímy ich
porážali. Najväčšiu dieru na turnaji
spravili mladšie dorastenky, ktoré postúpili cez domáci klub Izlola do finále a tam sa stretli s ďalším susedným
domácim mestom Rk Koper. Keďže
baby prešli cez domáce hráčky, museli vynaložiť veľa síl a ukázali kus
hádzanárskeho umenia. Domáci rozhodcovia boli kapitola sama o sebe
a ukázali nám, ako funguje nepísané
pravidlo, na ktoré sme neboli zvyknutí. Domáci rozhodcovia vždy, keď
sa dalo, v menšej miere pripískli domácim, tak to na Balkáne chodí, a to
nepísane pravidlo je známe každému,
kto sa v hádzanej pohybuje. Naše
dievčatá sú natoľko vyzreté, že si
s tým poradili a po bojovnom výkone
prešli cez domáce hráčky. Vo finále, žiaľ, prehrali nad Koperom, ale
nevadí, znova ukázali, ako vie byť
hádzaná krásna a majú motiváciu do
ďalšieho roka.
Ostatné družstvá bojovali a odohrali veľmi dobré zápasy proti európskej kvalite. Od augusta nastupujú
decká do letnej prípravy a tréningový

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si
rád život a všetkých nás. Odišiel
si navždy, hoc túžil si žiť, ale
osud to tak zariadil, že musel
si nás tak nečakane a navždy
opustiť. Hoc si odišiel a niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.
Dňa 23. 7. 2014 uplynie 5 rokov
od úmrtia nášho syna, brata,
Roberta Škrovana.
S láskou spomínajú rodičia,
bratia, kamaráti.

Dňa 26. 7. 2014 si pripomenieme 3. výročie úmrtia
Ľuboša Dančíka.
Spomína matka a sestra
s rodinou.
kolotoč sa opäť rozkrúti na plné obrátky. Niektoré družstvá čakajú počas
augusta dvojfázové tréningy a bude
to pot a drina. Preto sme im v Izole
dopriali troska voľnosti. V auguste
zábava končí a nasleduje tvrdá príprava na novú sezónu, ktorá bude ešte
náročnejšia ako po minulé roky.


Rudolf Draškovič ml. 

V priebehu tohtoročnej sezóny
oslovil Slovenský hádzanársky zväz
na spoluprácu pre národné družstvo
dievčat do 19 rokov troch našich
členov. Toto družstvo sa zúčastní v
máji 2016 na Majstrovstvách sveta
v hádzanej, ktoré sa budú konať na
Slovensku. Pre slovenskú hádzanú je
to veľká udalosť. Pre stupavskú ešte
väčšia, pretože v realizačnom tíme
budeme mať “svojich” ľudí, ktorí
budú čerpať pri reprezentácii nové
informácie o najnovších trendoch
mládežníckej svetovej hádzanej. Do
reprezentačného tímu do 19 rokov
dostali ponuku a následne ju na tieto

posty prijali: Rudolf Draškovič ml.
ako manažér družstva, Svetozár Prokeš ako kondičný tréner a Jana Prokešová ako fyzioterapeut. V širšom
výbere hráčok sú momentálne z nášho klubu Lucia Kovácsová a Vanessa
Raffasederová. V hľadáčiku trénerov
reprezentačného výberu sú aj ďalšie
dievčatá z nášho klubu a pozvánka do reprezentácie závisí najmä od
ich výkonov v nasledujúcej sezóne.
Všetkým členom realizačného tímu
a hráčkam vo výbere držíme palce a
teší nás, že záujem reprezentácie je
nielen o naše hráčky, ale aj o funkcionárov.
Rudolf Draškovič ml.

Foto: archív HC Tatran Stupava

V realizačnom tíme slovenskej kadetskej reprezentácie sú traja Stupavčania

Vanessa Raffasederová

Lucia Kovácsová

Rudolf Draškovič

Svetozár Prokeš
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Kam za kúpaním v okolí Stupavy
Aj keď počasie tomu príliš
nenaznačuje, leto je v plnom
prúde. Doposiaľ sme horúcich
letných dní zaznamenali pomenej a predpovede v posledných
dňoch hlásili prevažne zamračené počasie s prehánkami.
Pre premenlivé a nestále počasie bola aj návštevnosť na
kúpaliskách počas posledných
týždňov nízka a ich prevádzka prerušovaná. Avšak leto
býva plné teplých dní a k nim
neodmysliteľne patrí potreba
schladiť sa. Tí šťastnejší majú
doma na dvore bazén, ktorý im
kedykoľvek výborne poslúži
na osvieženie. Ostatní hľadajú
útočisko na okolitých kúpaliskách a vodných nádržiach.

V Stupave sa žiaľ okúpeme
len na spomínanom vlastnom
dvore. Jedinou alternatívou sú
bazény - krytý bazén v relaxačnom centre SPORT Park
alebo vonkajší bazén v areály
PARK HOTELa Stupava, ktorý
je primárne určený pre ubytovaných hostí hotela, avšak je dostupný aj verejnosti (celodenný
vstup stojí 10 eur/dospelá osoba,
5 eur dieťa). Sami však uznáte, že pre takú 4-člennú rodinu
povedzme s dvoma deťmi je
to hneď 30 eur, čo nie je málo.
Ostáva rekreácia pri vode v okolí
Stupavy. Kam teda za kúpaním?
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva (ďalej len RÚVZ)
v Bratislave povolil prevádzku
na dvoch prírodných, desiatich
umelých a jednom bio kúpalisku
v Bratislavskom kraji. V okrese
Malacky je kúpanie povolené
na bio kúpalisku Borovica na
Kamennom Mlyne a na letnom kúpalisku v Malackách.
Voda vhodná na kúpanie je aj
v Plaveckom Štvrtku a Malých
Levároch. Tieto dve lokality sú
zaradené do kategórie neorganizované kúpanie, nepotrebujú
teda povolenie na prevádzku.
Neorganizovaná rekreácia znamená prírodnú plochu, ktorá
nemá prevádzkovateľa, a teda
nevyberá vstupné a často nemá
vybudované ani potrebné hygienické vybavenie, akým sú napríklad toalety, sprchy a podobne. Tieto plochy sú však využívané v horúcich letných dňoch
obyvateľstvom na kúpanie a rekreáciu a kvalitu vody vo väčšine prípadov monitoruje počas
kúpacej sezóny miestny príslušný RÚVZ. Počas leta pravidelne
aktualizované informácie môžete sledovať na webovej stránke
RÚVZ. Pri organizovanej rekreácii je za prevádzku a sledovanie
kvality vody na kúpalisku v plnom rozsahu zodpovedný preLucia Menclová 
vádzkovateľ.

Bio kúpalisko Borovica
(Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok)

Bio kúpanie v čistej a prírodnej vode
bez chemikálií. Bio bazény pracujú na
báze vlastného čistenia vody, čo zabezpečujú vodné rastliny vo filtračnej
časti bazéna. Tiché prostredie v borovicovom lese zaručí oddych.
Otváracie hodiny: Po – Ne: od
10.00 do 20.00 hod.
Vstupné: dospelá osoba – 6 eur (po
16.00 hod. – 4 eurá), deti od 6 do
12 rokov – 4 eurá, deti do 6 rokov
– zadarmo, ubytovaný hosť – 4 eurá
Vybavenie:

• 80 m bazén, max. hĺbka 2 m
• detský bazén 5 x 5 m – teplota
30 stupňov
• detský kútik s atrakciami (skákací hrad, hojdačky, trampolína, preliezačky, pieskovisko)
• prírodná reštaurácia a kaviareň
s terasou
• jazierko s korytnačkami a rybkami
• pláže na oddych, ležadlá a šatne zdarma
• možnosť ubytovania
Športové aktivity: plážový volejbal, nohejbal, stolný tenis, futbal,
minigolf, bedminton, softtenis

Letné kúpalisko Lamač

Otváracie hodiny: Po – Ne: od 10.00 do 19.00 hod.
Vstupné: dospelá osoba – 3,10 eura (v prac. dňoch po
16.00 hod. – 2,80 eura), študenti od 15 do 26 rokov –
2,90 eura; deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov,
ZŤP, ZŤPS – 2,50 eura; všetky vekové kategórie v prac.
dňoch po 17.30 hod. – 1 euro
Vybavenie:
• plavecký bazén
• detský bazén
• bufet
• šatňa – zdarma, ležadlo – za poplatok
Športové aktivity: plážové volejbalové ihrisko, stolný tenis, detské ihrisko

Otváracie hodiny: Po – Ne: od 10.00
do 19.00 hod.
Vstupné: dospelá osoba – 2,50 eura
(po 16.30 hod. – 1,60 eura), deti od
4 do 15 rokov – 1,50 eura ( po 16.30
hod. – 1 euro), deti do 3 rokov – zdarma; dôchodcovia, študenti, ZŤP – 1,50
eura ( po 16.30 hod. – 1 euro)
Vybavenie:
• plavecký bazén (22 x 50 m)
• detský bazén (8 x 10 m)
• detský tobogan
• dva detské sklzy
• detské ihrisko s preliezačkami
a hojdačkami
• skrinka, slnečník, ležadlo – za poplatok
• tri bufety s teplými aj studenými
jedlami
Športové aktivity: 2 volejbalové a plážové ihriská, minigolf, stolný tenis,
ruské kolky

Na jazere Oširid v Sekuliach
odštartovali 4. júla Party Beach
– môžete sa sem prísť okúpať
a taktiež si “požúrovať”, čo ocenia najmä mladí ľudia. Inšpirovaní párty plážami v zahraničí,
kde si ľudia užívajú slnko, zábavu, tanec a hudbu sa tento rozmer pokúsia preniesť toto leto
aj do Sekúl. V miestnom bare
vám namiešajú okrem iného aj
osviežujúce alkoholické drinky,
nebudú chýbať celonočné párty, svetelná show a vystrieda sa
viacero DJov. Pozor však na nadmerné požívanie alkoholu, to
s kúpaním nejde príliš dokopy.
Dbajte na bezpečnosť a nepreceňujte svoje schopnosti.

Jazero Pieskovňa Plavecký Štvrtok
Jedná sa o neorganizované
kúpanie
na vlastné riziko, bez
poskytovania vodnej
záchrannej služby.
V okolí jazera sú piesočnaté pláže, bufet,
bez hygienických zariadení.

Rudava Malé Leváre

Letné kúpalisko v Malackách

Prvá párty pláž na Záhorí
je v Sekuliach

Taktiež neorganizované kúpanie na vlastné riziko, bez
poskytovania vodnej záchrannej služby. Veľký areál
s troma piesočnatými plážami. V stredisku je možnosť
ubytovania sa v autokempe
a organizované parkovanie,
v rámci športového vyžitia
sa tu nachádzajú 4 kurty na
plážový volejbal. Miesto obkolesené borovicovými lesmi je vhodné na plávanie,
rybolov a je dobrým východiskom pre pešiu turistiku,
aj pre výlety na bicykloch.
V rekreačnej oblasti sa nachádza dostatočná ubytovacia kapacita v chatkách,
bungalovoch, ako aj v stanoch a prívesoch. V rámci
vybavenosti sa tu nachádza viacero bufetov a tiež
možnosť zapožičania člnov
a vodných bicyklov.

Kúpalisko v Stupave je už dlhé roky
minulosťou

Areál bývalého kúpaliska v Stupave už dlhé roky neslúži
svojmu účelu. V roku 2002 mesto predalo kúpalisko súkromnému majiteľovi, ktorý sa zaviazal vybudovať RELAX
CENTRUM vrátane zachovania vodnej plochy, a teda vybudovania kúpaliska pre širokú verejnosť. V roku 2011
bolo na tomto mieste vybudované prírodné jazero, uvádzané aj ako bio bazén, avšak o kúpalisku ako takom
a stave vhodnom na prevádzkovanie sa hovoriť nemôže.
Súčasný stav odzrkadľuje chátrajúci bio bazén a zarastené okolie. Či bude mať Stupava ešte niekedy takú populárnu atrakciu pre miestnych obyvateľov, akou bolo práve
kedysi kúpalisko, je otázne a o ideálnom stave môžeme
zatiaľ asi len snívať. Taktiež aj dúfať, že v tejto lukratívnej
časti Stupavy nevyrastú v budúcnosti apartmány.

Kúpalisko v minulosti

Pôvodná vizualizácia nového kúpaliska

