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Hurá do školy!

September sa nezadržateľne blíži
a s ním je každoročne spojený aj začiatok nového školského roka. Minimálne pre tých školopovinných, pedagógov a, samozrejme, najmenších
prváčikov, ktorí netrpezlivo očakávajú, kedy zasadnú po prvýkrát do školských lavíc. Leto a školské prázdniny
prefrčali ako víchor a žiaci budú musieť opäť nastúpiť do študentských
rutín a pooprašovať si vedomosti
z predchádzajúcich ročníkov.

V školskom roku 2014/15 bude mať
ZŠ v Stupave 35 tried, a to 20 na I.
stupni, 15 na II. stupni a dokopy 15 oddelení školského klubu detí (ďalej len
ŠKD). ZŠ tak otvorí svoje brány tento
rok pre 835 žiakov. V súlade s vypracovaným školským vzdelávacím programom budú otvorené 3 triedy s cleelovým vyučovaním anglického jazyka
na I. stupni (1.A, 2.B, 3.A) a dve triedy
na II. stupni (5.A, 6.A). V 1. ročníku
sa tento školský rok uvedie aj novinka vo výučbe, a síce vznik dvoch tried
so športovou prípravou v spolupráci s Goldem team a Mgr. Svetozárom
Prokešom, s orientáciou na hádzanú
a troch tried na II. stupni s orientáciou
na hádzanú aj florbal.
V jednom z predchádzajúcich čísiel
Podpajštúnskych zvestí sme vás už
informovali o rekordnom počte zapísaných prvákov toho roku a o kapacitných problémoch školy, ktorým musí
čeliť. V tomto školskom roku muselo
vedenie pristúpiť k zrušeniu jednej jazykovej učebne, ktorá slúžila žiakom
II. stupňa a bude v nej kmeňová trieda. V tejto súvislosti tiež musela škola pristúpiť k prebudovaniu špeciálnej
učebne výtvarnej výchovy na bežnú
triedu – v budúcom školskom roku
bude opäť slúžiť ako kmeňová trieda.
Tri oddelenia školského klubu budú aj
v novšej budove školy, lebo stará budova už kapacitne nepostačuje. Nadmieru vyťažené sú aj všetky tri telocvične
v popoludňajších hodinách, využívané
na krúžkovú činnosť pre žiakov: futbal, hádzaná a florbal, hip-hop, karate, historický šerm, športové hry a iné.
Rovnako plne obsadená je aj školská
športová hala. Pri súčasnom trende na-

rastajúceho počtu nových žiakov bude
musieť ZŠ veľmi skoro riešiť tieto
kapacitné problémy. Z personálneho
hľadiska ZŠ v Stupave prijíma celkom
5 nových posíl do radov učiteľov – tri
učiteľky na I. stupni, dvoch učiteľov
na II. stupni a štyri vychovávateľky
do ŠKD. ZŠ v Stupave postihli v tom
dobrom slova zmysle aj nevyhnutné rekonštrukcie. To znamená od sociálnych
zariadení (zničených práve žiakmi školy), cez vymaľovanie viacerých tried
až po rekonštrukciu veľkej telocvične
v novšej budove školy. Primátor Pavel
Slezák zabezpečil sponzora, ktorý obstaral školský nábytok do troch tried.
Do jednej triedy na II. stupni bola nainštalovaná aj interaktívna tabuľa – finančne náročná učebná pomôcka, ale veľmi potrebná (ideálne by bol, keby bola
v každej triede). Výmenou miestností
sa vytvoril nový priestor pre výchovnú
poradkyňu – to znamená, kompletne
zrekonštruovaná miestnosť vybavená
novým nábytkom, ktorú opäť zabezpečilo mesto Stupava – primátor Slezák.
Po 15 rokoch vystriedala Mgr. Ladislava Csillagyho na poste riaditeľa ZŠ
v Stupave nová riaditeľka, Bohdana
Cibulová. Porozprávajte nám niečo
o svojom pôsobení za posledné roky.
Je táto práca to, čo ste chceli vždy robiť a čo Vás napĺňa, poprípade, čo Vás
v práci motivuje? S prebratím štafety
riaditeľky ZŠ sa spájajú určite aj očakávania – zo strany rodičov, zamestnancov, mesta – ako sa pozeráte na túto
skutočnosť, chystajú sa s Vaším nástupom aj nejaké ďalšie zmeny?
„Pán Mgr. Ladislav Csillaghy bol riaditeľom školy 15 rokov. Ja pracujem
v škole od roku 1990. Najskôr na pozícii učiteľky na II. stupni – slovenský
jazyk, etika, potom ako učiteľka - výchovná poradkyňa v rokoch 2002 – 6,
tiež som pôsobila ako koordinátorka
primárnej prevencie a vedúca metodického združenia učiteľov II. st. a od 1. 9.
2006 ako štatutárny zástupca riaditeľa
školy – zástupkyňa pre II. stupeň. Niekoľko rokov som viedla literárno-dramatický krúžok na škole. Prácu s deťmi
milujem a verím, že v pozícii riaditeľky
školy sa mi podarí urobiť veľa práve

v prospech žiakov našej školy. Najmä
by som chcela vytvorením materiálno- technických podmienok docieliť
skvalitnenie vyučovacieho procesu.
Konkrétne chcem, aby sa najskôr do
všetkých tried dostali dataprojektory
s premietacími plátnami a počítačmi
s pripojením na internet, čo poskytne
učiteľom možnosť využívať moderné
vzdelávacie metódy a formy práce, čo
nepochybne zatraktívni vyučovací proces pre žiakov. No a ako som už spomenula, v závislosti od financií postupne
vybaviť všetky triedy interaktívnymi
tabuľami – hudba budúcnosti, ale už
sme aspoň začali. Ďalej by som chcela
(najskôr od budúceho školského roka)
personálne obsadiť pozíciu školského
psychológa a špeciálneho pedagóga –
na prácu so začlenenými žiakmi a so
žiakmi s vývinovými poruchami učenia a správania. Špeciálny pedagóg na
čiastočný úväzok bude so začlenenými
žiakmi pracovať už tento školský rok.“
Ako každoročne aj v školskom roku
2013/14 sa vykonalo meranie Národným
ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a zostavil sa rebríček základných
a stredných škôl na Slovensku. ZŠ v Stu-

pave sa umiestnila na 340. mieste v rámci celého Slovenska a na 36. mieste medzi základnými školami v Bratislavskom
kraji. Čo hovoríte na tieto umiestnenia?
Jedná sa o štatistický údaj, na základe
toho by som sa Vás však rada spýtala
či si myslíte, že ZŠ v Stupave poskytuje
kvalitné vzdelávanie a je dobrou východiskovou platformou pre budúce generácie úspešných žiakov.
„Myslím si, že o tom, aké vzdelávanie dostávajú žiaci našej školy, najlepšie vypovedajú úspechy našich žiakov
v prijímacích pohovoroch na stredné
školy – v školskom roku 2013/14 všetci žiaci 9. ročníka úspešne absolvovali
prijímacie konanie, dostali sa do škôl
podľa vlastného výberu. 8 žiakov 5.
ročníka bolo prijatých na osemročné
gymnáziá a 9 žiakov z 8. ročníka úspešne absolvovalo prijímacie pohovory
na 5-ročné stredné školy. Každoročne
naši žiaci dosahujú výborné výsledky
v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach. Určite však máme
nejaké rezervy, poznáme svoje slabé
stránky a verím, že v nasledujúcich
piatich rokoch sa nám podarí mnohé
zlepšiť.“
Lucia Menclová
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Opýtali sme sa primátora
Nemohli sme
si
nevšimnúť,
že na Námestí
sv. Trojice pribudla toto leto
kvetinová výzdoba a takisto boli
na Hlavnej ulici prednedávnom
umiestnené v hojnom počte nové
kvetináče. Plánuje mesto ešte
zveľaďovať verejné priestranstvá, napríklad aj v súvislosti
s blížiacim sa podujatím Deň
Zelá, kedy očakávame do mesta príval návštevníkov? Ak áno,
ako a koľko peňazí je na to vyčlenených?
Na námestie, ale aj na pešiu
zónu, boli umiestnené betónové
kvetináče, ktoré okrem estetickej

funkcie majú byť aj prekážkou
pre nedisciplinovaných vodičov, ktorí arogantne parkujú na
chodníkoch i na priestoroch pešej
zóny. Na námestie sme umiestnili závesné kvetináče, ktoré určite
oživili tento centrálny priestor.
Škoda je len to, že to musíme
robiť postupne, podľa toho či
máme peniaze aj na veci, ktoré
sa môžu zdať ako nedôležité, ale
v konečnom dôsledku vytvárajú
imidž mesta. Počul som aj názory, že zbytočne míňame peniaze
na honosné výzdoby, no je mi
ťažko, keď vidím bohato vyzdobené, kvetmi zaplavené námestia
v iných mestách a my tu trochárime, počítame na kusy nejaké
kvietky, polovičku z nich niekto

ukradne, jednoducho, nehýrili
sme, ale nemôžeme, ak chceme,
aby mesto trošku vyzeralo, ani
žgrlošiť. Aj keď postupne, ale
predsa výzdoba smeruje aj k hodovým slávnostiam, pochopiteľne ku Dňu zelá. Rozširovať ju už
nebudeme, dôležitá bude údržba.
Mesto určite zaznamenalo
sťažnosti najmä od obyvateľov
bytoviek v lokalite ulice Budovateľská a Agátová (okolie kultúrneho domu) na neprispôsobivých
občanov, prevažne bezdomovcov,
ktorých správanie, či počas dňa,
alebo vo večerných hodinách
nie je, ako sa vraví, s kostolným
poriadkom (naša redakcia ich
zaznamenala hneď niekoľko).
Okrem iného je s tým spojený aj
hluk a neporiadok, ktorý po sebe
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títo občania zanechávajú. Faktom ostáva, že v tejto lokalite je aj
zvýšená koncentrácia detí, ktoré
pravidelne navštevujú budovu
kultúrneho domu alebo ihrisko
za ním a taktiež môžu byť často
svedkami tohto „vyčíňania“. Ako
tento problém mesto v súčasnej
dobe rieši alebo plánuje riešiť
v blízkej budúcnosti?
Problém bezdomovcov a ich
existencia, pôsobenie či pohyb
v meste je boľavým problémom,
ktorý pretrváva. Občania hovoria o neschopnej polícii, o tom,
že s bezdomovcami komunikujú
kamarátskym spôsobom, že nekonajú, nereagujú na podnety,
jednoducho, že problém neriešia.
To je jedna stránka veci – represia, zásah polície, ale čo na to
zákon? Nie je možné niekoho

len tak vyhnať, vytlačiť azda do
chotára každý deň z akéhokoľvek
miesta. Snažili sme sa problém
riešiť aj cez referát sociálnych
vecí, pretože medzi nimi boli aj
deti a tehotná žena. Preverovali
sme či sú evidovaní ako poberatelia sociálnej dávky, aby mali
aspoň povinnosť odpracovať si
stanovený počet hodín. Evidovaní nie sú, nemajú doklady, ako
keby ani neexistovali. Zdržiavajú sa v okolí kultúrneho domu,
bohužiaľ, pod oknami bytového
domu pri potoku. Polícia prijala
opatrenia, pri mostíku plánujeme
namontovať kameru. Sociálny referát komunikuje s úradom práce
o možnostiach, ako ich zapojiť do
aktivačných prác. Myslím si, že
tento problém riešime, určite nám
nie je ľahostajný.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014
V súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014, určujem volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie
hlasov takto:

Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24 – zasadačka pre
voličov bývajúcich v ul.:
Družstevná, F. Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Nám.
Slovenského povstania, Malacká, Pažitná, Poľná, SNP

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je:

Domov dôchodcov Stupava, Hlavná 13 – spoločenská
miestnosť na prízemí pre voličov bývajúcich v uliciach:
Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov dôchodcov,
Dubová, Duklianska, Jána Ondruša, Jedľová, Lesná,
Liesková, Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Na Kopcoch,
Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Platanová, Pod
vŕškom, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof.
Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, U Kozánka, Václava
Honzu, Vincenta Šikulu

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je: Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je:

Základná umelecká škola v Stupave, Cintorínska ulica č. 440/2 pre voličov bývajúcich v ul.:
Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná
č.d. 1 – 57 a 2 – 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová,
Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná,
Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Trojice, Orechová,
Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je:

Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1 pre
voličov bývajúcich v ul.:
Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Záhradná, Zemanská

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:

Kultúrny dom, Stupava, Agátová ul. č. 1097/9 –
MKIC na I. poschodí, vchod je z Kúpeľnej ulice - pre
voličov bývajúcich v ul.:
Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama
Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkrova

Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská
ul. č. 614/2 pre voličov bývajúcich v ul.:  
Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj,
Marianska, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na
Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová,
Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová,
Zvončeková

Miestom konania volieb v okrsku č. 7 je:

Klub seniorov Pohoda, Hlavná ul. 90: pre voličov bývajúcich v ul.:
Hlavná 59 až 99, Hlavná 48 – 96, Krajná, Rovná,
Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná

Miestom konania volieb v okrsku č. 8 je:

Špeciálna základná škola, Stupava-Mást, ul. Záhumenská 50/A pre voličov bývajúcich v ul.:
Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova,
Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova,  Moyzesova, Pri Polankach,  Štúrova, Záhumenská.

Pavel Slezák, primátor 

Mesto Stupava oznamuje Oznámenie o počte volebných obvodov
Primátor mesta Stupava týmto v zmysle § 11a, písm.
c) zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vymenúva
zapisovateľku mestskej volebnej komisie
Mgr. Soňu Tomekovú

Mesto Stupava oznamuje, že v zmysle „Záverov
z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  Stupava
z 26. júna 2014, bod B/303“,  pre volebné obdobie
2014 – 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo:
Počet volebných obvodov:
8
Počet poslancov:
16

pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
dňa 15. novembra 2014.

Volebné obvody sú totožné s volebnými okrskami. V každom volebnom obvode sa budú voliť
dvaja poslanci.

Kandidujúce politické subjekty a nezávislí kandidáti môžu
podávať kandidátne listiny spolu s prílohami   na poslancov mestského zastupiteľstva  a  primátora mesta zapisovateľke mestskej volebnej komisie na Mestský úrad v Stupave,
Hlavná 1/24, Stupava, kanc. č. 1 /podateľňa/ najneskôr do
21. 9. 2014.
Mesto Stupava zároveň oznamuje, že ku dňu 31. 7. 2014
ohlasovňa pobytu Mestského úradu Stupava eviduje 10 358
obyvateľov s trvalým pobytom v meste Stupava.


Pavel Slezák, primátor 

Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca
v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 21. septembra 2014. Ku
kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne
podpísané vyhlásenie každého kandidáta na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu
osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 21. septembra
2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého

kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia
podpísaná voličmi podporujúcimi nezávislého kandidáta /v meste Stupava je podľa počtu trvalo prihlásených obyvateľov potrebných aspoň 200 podpisov voličov/.
Vyššie uvedené podmienky platia pre kandidátov
na poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj kandidátov na primátora mesta.
Ku kandidátnej listine na primátora mesta musí
byť pripojená fotokópia dokladu o získaní aspoň
stredného vzdelania. Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú:
• výučný list
• vysvedčenie o záverečnej skúške
• záverečné vysvedčenie
• vysvedčenie o maturitnej skúške.
Ak má kandidát vyššie vzdelanie ako stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.
Všetky potrebné informácie sú zverejnené na internetovej stránke www.mvsr.sk v sekcii voľby a referendá.
Pavel Slezák, primátor 

3

Mestské spravodajstvo / Spoločenský mix

Vyhodnotenie výsledkov triedenia
Hasiči sú pripravení pomôcť
jednotlivých zložiek za I. polrok 2014
V I. polroku 2014 sa v meste Stupava odovzdalo
na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu spolu
154 572 kilogramov odpadu, z toho:
-

69 770 kg papiera a lepenky
36 380 kg skla
21 480 kg plastov
10 364 kg textílií   
9 000 kg opotrebovaných pneumatík
3 462 kg vyradených el. zariadení s obsahom
nebezpeč. častí
1 708 kg vyradené zariadenia
obs. chlórfluórované uhľovodíky
1 630 kg obalov obsahujúcich zvyšky
nebezpečných látok
578 kg vyradených el. zariadení bez obsahu
nebezpeč. častí
200 kg olovených batérií.
Na jedného obyvateľa pri počte obyvateľov

11 500 (prihlásení ako platcovia za odpady začiatkom roka 2013) pripadlo za I. polrok 2014 – 13,44
kg odovzdaného vyseparovaného odpadu.
Odberateľmi pre jednotlivé komodity v I. polroku
roku 2014 boli:
Papier, sklo – .A.S.A.  Slovensko, Bratislavská 18,
900 51 Zohor
Plasty – ECOREC Slovensko, s. r. o., Glejovka 15.
902 03 Pezinok
Akumulátory a batérie – MACH Trade s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď
Nebezpečný odpad, elektroodpad, nebezpečné obaly, akumulátory a batérie – .A.S.A.  Slovensko, Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Vyradený elektroodpad – V.O.D.S. a. s., podnikateľská 2, 040 17 Košice
Pneumatiky – V.O.D.S.  a. s., podnikateľská 2, 040
17 Košice
Textílie – Revenge, a. s., Panenská 24, 811 03 Bratislava.

Extrémne horúčavy, sprevádzané prudkými búrkami, prinášajú so
sebou ohrozenie záplavami komunikácií, dvorov a pivníc. Mestská
hasičská jednotka dostala pokyn primátora, aby bola v pohotovosti
a pripravená zasiahnuť v prípade núdze a ohrozenia majetku občanov. Zároveň vyzývame občanov, aby v prípade privolania hasičov
zvážili situáciu a mieru ohrozenia, pretože sa stáva, že ide o poplašné správy, že občania možno aj nechtiac zneužijú túto pomoc
v situácii, keď vôbec nejde o ohrozenie majetku alebo vznik nejakej
škody. Hasiči pomáhajú na základe dobrovoľnosti, každý z nich je
zamestnaný a počas pohotovosti nie je zo strany mesta zaplatený.
Pohotovosť je zabezpečená, buďme radi, že nezažívame situácie,
ktoré postihli iné časti Slovenska, takže bez paniky a s pokorou
znášajme prejavy počasia, ktoré bežne patria k letnému obdobiu.
V prípade vážneho ohrozenia volajte mestskú políciu, ktorá zabezpečí zásah hasičov.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

Územný plán mesta Stupava,
časť Zmeny a doplnky 1a/2014 ÚPN
Vážení spoluobčania,

Podpajštúnske
zvesti č. 7/2014
(posledné vydanie)
venovali problematike Územného plánu mesta Stupava
celkovo 3 články
v rozsahu 2 tlačených stránok (názvy článkov:
Mesto schválilo nový územný
plán, Opýtali sme sa primátora
a Opýtali sme sa poslancov).
Zverejnené informácie sú ladené v pozitívnom duchu, pri
čom nedávajú vysvetlenie, prečo nebola rešpektovaná vôľa
občanov vyjadrená v petícii,
ktorá požadovala riešiť Územný plán ako komplexný celok
s prioritným zameraním na riešenie dopravnej infraštruktúry,
rozvoja služieb a ochrany kultúrnych a prírodných hodnôt.
I napriek tomu mesto spustilo
schvaľovanie Zmien a doplnkov č. 1a/2012 Územného plánu

mesta Stupava (ďalej len ZaD
č. 1a/2012 ÚPN) ako čiastkovú
a nie komplexnú zmenu, pričom
zo schvaľovania vypustilo len  
najkontroverznejšie
lokality,
ako oblasť Borník a kúpalisko. Tým mesto nerešpektovalo
v celom rozsahu vôľu občanov
vyjadrenú v petícii. Občanom
treba tiež pripomenúť, že pred
rokom (11. 5. 2013 v MKIC)
predložený Návrh ZaD č.
1a/2012 UPN (obsahoval kontroverzné lokality oblasti Borník a kúpalisko) nerešpektoval
vôľu občanov mesta, ktorí na
stretnutí k riešeniu Územného
plánu dňa 17. 3. 2012 požadovali zachovanie lokality Borník
a kúpalisko svojmu pôvodnému
určeniu (súvisiace dokumenty
sú zverejnené na internetovej
stránke mesta k rokovaniu MsZ
dňa 10. 5. 2012 – viď Príloha
č. 8 – Sumarizácia požiadaviek
občanov). Uvedené dve skutočnosti, žiaľ, poukazujú na to, že

Všimli sme si...

mesto zrejme preferuje záujmy
niekoho iného ako vôľu občanov.
Vlastné rokovanie mestského
zastupiteľstva dňa 26. 6. 2014
a jeho výsledok boli podľa názoru občianskeho združenia
„Stupava nahlas“ a občianskeho združenia „Moja Stupava“
ovplyvnené aj podvrhom vykonštruovanej a nepravdivej
e-mailovej komunikácie medzi
niektorými členmi OZ Stupava
nahlas. Svoju úlohu zohral aj
ohováračský leták na členov OZ
Stupava nahlas, ktorý dostali
poslanci a mnohí občania mesta.
Z uvedeného vyplýva, že niekomu veľmi záležalo na tom, aby
boli ešte súčasnou samosprávou
schválené ZaD č. 1a/2012 ÚPN.
O odlišnom pohľade na problematiku Územného plánu informujeme na www.stupavanahlas.sk

Ing. Stanislav Voda,
člen redakčnej rady OZ Stupava nahlas

Niekedy stačí naozaj málo. Stačí vôľa a proaktívny prístup a obdivuhodný skutok je na svete. Takto pomohol odpratať
neželaný odpad z prírody Adrian Korenič. „Nad Stupavou, krásny starý kameňolom s otrasnou kopou bordelu. V rámci
sparťanského tréningu a behu do kopcov som po každom výbehu zobral časť dole do auta a vyhodil do kontajneru.Teraz je
to krásne!“
Lucia Menclová

Oznámenie o čistom výnose verejnej
zbierky a spôsobe jeho použitia
OZ Rodičia deťom Stupavy oznamuje, že čistý výnos verejnej
zbierky na vybudovanie Pamätníka Matky s dieťaťom v Marianke
bol v povolenom období  2 247,19 eur a bol použitý na úhrady za
vyhotovenie sochárskeho diela v súlade s povoleným účelom.  
Socha je dočasne vystavená v priečelí Exercičného domu v Marianke a na jeseň 2014 bude osadená do farskej záhrady v Marianke.
Všetkým, ktorí prispeli na toto dielo, ďakujeme!

Zo SZPB na spoločnom výlete
Veľký autobus nám
nestačil, preto sme
objednali ešte jeden
menší, aby sme uspokojili záujem o výlet pre našich členov
a sympatizantov našej
ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov.
Spolu
nás bolo 65 výletníkov. Cestu sme uskutočnili v júli 2014,
trasa tentokrát smerovala na Moravu. Prvá
zastávka bola Moravský kras – Kateřínská
jaskyňa. Z jaskyne
sme sa presunuli do
mestečka Bučovice,
kde nás čakal chutný obed a prehliadka
starobylého zámku.
Potom už nasledovalo
tradičné prekvapenie.
Všetci hádali, kam to
bude tentoraz, no nik
neuhádol. Prekvapením bolo mesto Skalica, ochutnávka vína.
Kto mal väčší smäd,
dal však prednosť

pivu. V Skalici sme
naplnili časť plánu
práce našej ZO SZPB,
a to položením kytice
priamo v centre mesta
k pamätníku obetiam
II. svetovej vojny. Potom šup do autobusu,

cestou domov sme už
len spomínali na tento príjemne strávený
deň, čo sme všetko
videli a už aj plánovali, kam vyrazíme
nabudúce.


Turanská 
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Buchtoviny

Po peknej dovolenke sa mi
dostali do rúk Podpajštúnske
zvesti z 23. júla 2014, kde
som si okrem iného prečítal
aj famózny príspevok Petra Buchtu, občana Stupavy
„Poslanci bez názoru“ s ešte
famóznejším odporúčaním v
závere jeho príspevku, kde
poslancom odporúča, aby
zvážili svoje ďalšie pôsobenie. Najskôr som zvažoval,
či má význam reagovať na
tie jeho buchtoviny, alebo nechať autora tohto príspevku
dusiť sa  svojou predvolebnou
slávou, ako dostal poslancov
na kolená a dokonca aj poslanca NR SR, ako sa vyžíva v
jeho neotrasiteľnom názore o
hlasovaní poslancov, ako ho
potľapkávajú jeho stúpenci
po pleci, ktorí ho možno na
tieto buchtoviny nahovorili.
Chcem vyjadriť presvedčenie, že určite ani jeden z dotknutých poslancov nebude
zvažovať svoje pôsobenie
v MsZ, že sa môžu otvorene pozrieť svojim voličom
do očí. Naopak, pán Buchta,
Vy ste svojím príspevkom a
najmä svojím záverečným
odporúčaním pošliapali ich
demokratické a zákonné práva, podľa ktorých sa poslanci
riadia pri hlasovaní aj takých
dôležitých záverov, ako sú
zmeny a doplnky k Územnému plánu. Oživili ste staronovú populistickú metódu,
prostredníctvom   ktorej zneužívate povedomie občanov
Stupavy. A poviem pravdu,
že práve stanoviská občanov
nášho mesta ma presvedčili,
že nie všetci s vašimi názormi súhlasia.   Určite sa nájdu aj takí, ktorí vám možno
posilňujú vaše sebavedomie,
ale tí sa len skrývajú za vašu
aroganciu.
Pozorne si, pán Buchta,
prečítajte myšlienku Allana

Kardeca, ktorú svojho času
vyriekol možno aj na margo takých príspevkov, ktorý Vám v Podpajštúnskych
zvestiach uverejnili „Kôň je
užitočný, len vtedy, keď je
skrotený“. Snažím sa pochopiť, prečo sa usilujete skrotiť
prostredníctvom Podpajštúnskych zvestí poslancov mesta, prečo im vnucujete svoje
populistické názory, prečo
musí byť pravdivý len Váš
názor. Podotýkam, že takmer štvrťstoročie môjho pôsobenia vo funkcii poslanca
mesta sa nikomu nepodarilo
ma skrotiť.   Po hlbšej analýze som dospel k určitému
záveru,    že svojím možno
druhým príspevkom sa chcete predvolebne zviditeľniť
pred občanmi Stupavy, a to aj
za cenu, že budete šliapať po
práci a svedomí dajme tomu
aj poslancov, veď komunálne voľby sú už v novembri.
Podotýkam, že v tomto trende bohužiaľ nie ste sám. Len
pozor, tento štýl Vám skôr
ublíži, ako pomôže. Skúste
povedať, aby si Vás občania
vážili, ako by ste Vy pristupovali k tvorbe, schvaľovaniu, ale najmä realizácii tak
závažného dokumentu, ako
sú schválené Zmeny a doplnky Územného plánu. Poslanci, vďaka primátorovi a
zainteresovaných pracovníkov mestského úradu    mali
možnosť hlbšie vniknúť do
zámerov a cieľov zmien a
doplnkov ÚP, mali možnosť
konzultovať prístupy a postupy spracovateľov, vyslovovali svoje názory a riešenia
na osobitných rokovaniach,
o ktorých sa Vám, pán Buchta, ani nesníva. Preto je zarážajúce, že si nedemokraticky a v rozpore so zákonom,
rokovacím poriadkom MsZ
a pod. osvojujete napádať
hlasovanie poslancov mes-

ta. A zarážajúce je aj to, že
bez tohto komplexného pohľadu, bez poznania názorov
a riešení poslancov znevažujete, ako sa hovorí mávnutím
ruky ich názor vyjadrený v
hlasovaní. Výsledok hlasovania poslancov považujem
za   komplexné zhodnotenie
prípravy a realizácie zmien
a doplnkov ÚP. Skúste, pán
Buchta, vysvetliť občanom
Stupavy, ako je mesto pripravené na uvedenie schválených Zmien a doplnkov do
každodenného života, ako
budete čeliť zákonným požiadavkám investorov, ktorí
si budú riešiť ich technickú
infraštruktúru v záujmovej
lokalite a ktorí sa budú dožadovať, aby mohli využívať
infraštruktúru mesta Stupavy
v plnom rozsahu. Vysvetlite
občanom mesta tie tisícky
plne naložených nákladných
áut, ktoré budú devastovať to
schátralé, čo má mesto ešte k
dispozícii. Skúste občanom
mesta vysvetliť, ako je mesto
pripravené z hľadiska dopravnej infraštruktúry na realizáciu schválených Zmien
a doplnkov. Nechcem, pán
Buchta, aby ste pochopili
zmysel môjho hlasovania,
za to si zodpovedám len ja a
plne sa s ním aj s odstupom
času stotožňujem, ale odporúčam Vám vyberte si takú
tému, ktorá Vám ako hovorí
Einstein, neprinesie úspech,
ale bude plná hodnôt. A bohužiaľ, je to môj názor, ale Váš
príspevok uverejnený v Podpajštúnskych zvestiach nemá
žiadnu vypovedaciu hodnotu,
len tú populistickú. A na záver by som chcel dodať myšlienku A. Zweisteina „Žiadny
cieľ nie je taký vysoký, aby
ospravedlnil nečestné metódy“. Tým nechcem povedať,
aby ste sa dotknutým poslancom ospravedlnili, bolo by
pre mňa prijateľné, keby ste
sa len zamysleli.
Ing. Jozef Ukropec, poslanec MsZ 

Ad. Poslanci bez názoru?

Týmto chcem osloviť všetkých čitateľov Podpajštúnskych zvestí a hlavne občana Stupavy,
ktorý sa podpísal v minulom čísle na 4. strane pod svoj článok ako „Peter Buchta, občan
Stupavy“. Ide o článok, v ktorom ma tento občan nazval alibistom v súvislosti s hlasovaním
o schválení územného plánu. Dúfam, že tento „objektívny a zodpovedný“ občan si prečítal
svoj článok, ako aj vyjadrenia poslancov MsZ v tom istom vydaní na strane 3. Ak tento občan
vie čítať (písať vie), tak zistil, že jeho článok sa nezakladá na pravde. Týmto ho vyzývam, aby
vyvodil voči sebe zodpovednosť a viac nepísal nezmysly a nepravdy. Alebo že by si ma tento
občan pomýlil s iným poslancom MsZ, ktorý sa zdržal hlasovania? Však čitatelia si už urobia
svoj úsudok.    
Ing. Ján Rigler, poslanec MsZ 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
sa uskutoční dňa 25. 9. 2014, informácie o čase a mieste konania budú
upresnené.
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AD. Poslanci bez názoru?
   V predchádzajúcom čísle sa mladý Stupavčan, pán
Buchta, vo svojom
príspevku zamyslel
nad mojou motiváciou vystúpiť na MsZ k schvaľovanému územnému plánu Stupavy a vyslovil podozrenie, že mi šlo
len o predvolebnú prezentáciu tesne
pred komunálnymi voľbami. Navyše
vzniesol otázku „prečo som ako minister nezohnal Stupave eurofondy či
inak nepomohol so športom, školstvom, dopravou a podobne“.
Chcem ubezpečiť pána Buchtu, že
v komunálnych voľbách, ani na poslanca MsZ, ani na primátora kandidovať určite nebudem, aj keď pravdou
je, že po mojom vystúpení na MsZ na
mňa viacero občanov Stupavy apelovalo, aby som za toho primátora predsa len kandidoval. A tie výzvy zaznievajú dodnes – mnohé aj od rodených
Stupavčanov, čo mňa ako „prisťahovalca“ určite ako spätná väzba teší
a motivuje v ďalšej politickej činnosti.
Ja však chcem robiť veľkú politiku,
teda politiku pre všetkých občanov
Slovenska, tak Stupavčanov, ako aj
Košičanov či občanov z Lysej pod
Makytou. My v strane SaS sme zástancami toho, že funkcia poslanca
NR SR sa nemá kumulovať s obecnou a miestnou exekutívou. V preklade – poslanec NR SR by nemal byť
zároveň aj primátorom či starostom.
Takýto návrh ústavného zákona aj
s kolegami predkladáme práve na najbližšie rokovanie NR SR.
Na pána Buchtu sa za vyslovenie
jeho neskúseného názoru nehnevám
– všetci sa asi zhodneme na tom, že
minister obrany SR má predsa len trocha iné úlohy, ako zháňať eurofondy...
Pán Buchta je totiž len vzorka pomýleného myslenia mnohých ľudí,
ktorí si myslia, že primátor alebo
miestny poslanec a zároveň poslanec
NR SR alebo člen vlády má byť ten
správny „lokálpatriot“, to znamená
– má vo vláde či v parlamente rozhodovať nie podľa toho, čo je správne a prospešné pre všetkých, ale má
konať výlučne tak, aby akýmkoľvek
spôsobom uprednostňoval záujmy
mesta, kde býva, na úkor iných miest
a obcí alebo na úkor celospoločenského prospechu. Za to ho budú tí ľudia
v meste, kde býva, voliť naďalej za
primátora alebo mestského poslanca.
Takto bude korumpovať občan politika a politik bude korumpovať občana.
Začarovaný a nekonečný kruh.
Z pohľadu pána Buchtu je však táto
vzájomná korupcia správna. Dobre sa
bude mať aj mesto, aj poslanec; mesto dostane niečo „navyše“, na čo by
inak nemalo nárok a poslanec bude
znova zvolený. Čo ale obce a mestá,
ktoré nemajú ministra alebo poslanca
NR SR? Je ich cca 3000 a poslancov NR SR je len 150 (ministrov
je len pár). Je to voči tým ostatným
mestám a obciam spravodlivé? Nie,
nie je. Práve naopak, je to voči nim
maximálne nefér. A takáto vzájomná
korupcia je mimoriadne celospolo-

čensky škodlivá a je brzdou rozvoja
krajiny ako takej.
Keď som sa rozhodol pred piatimi
rokmi vstúpiť do politiky, povedal
som si, že ju budem robiť tak, aby
bola prospešná pre občanov kdekoľvek na Slovensku. Tak fungujem doteraz a spätná väzba, ktorú pri svojich
početných cestách po Slovensku dostávam, ma presviedča, že je to jediná
správna cesta. Preto tak hodlám fungovať aj naďalej.
Ešte pár slov k novému územnému
plánu a môjmu zaangažovaniu sa na
MsZ.
Osobne som zástancom toho, že
„by sme sa každý mali venovať svojmu“ a teda, že lokálne problémy by
mala riešiť miestna samospráva. To
je dôvod, prečo moje právo poslanca NR SR vystúpiť a predniesť návrhy na ľubovoľnom zasadnutí MsZ
kdekoľvek na Slovensku využívam
naozaj len výnimočne. Takýto „zásah“ som spravil za tých päť rokov,
čo som v politike, možno tri či štyrikrát, v Stupave po prvý raz a robím
to výlučne len vtedy, keď sa na mňa
obráti veľká skupina občanov a nadobudnem dojem, že štandardné mechanizmy zlyhali.
To bol aj uvedený prípad. Po prezretí všetkých možných dokladov,
ktoré mi občania Stupavy, angažujúci
sa dlhodobejšie v tejto problematike
predložili, a zároveň po konzultácii
s našimi odborníkmi v SaS z oblasti
životného prostredia a justície a spravodlivosti som dospel k názoru, že nie
sú splnené všetky zákonné predpoklady na to, aby mohli poslanci MsZ
Stupava tento materiál schváliť tak,
ako bol navrhnutý. Preto som predniesol na MsZ tieto výhrady a vyzval
som primátora, ktorý má kompetenciu
akýkoľvek bod kedykoľvek počas rokovania stiahnuť, aby to urobil, a aby
všetky listinné doklady dal k posúdeniu na Generálnu prokuratúru, ktorá
má takéto posudzovanie v kompetencii. Proces by trval maximálne 30
dní, taká je lehota pre GP na vydanie
rozhodnutia zo zákona. Nič viac, nič
menej. Nespravil to, poslanci ÚP následne schválili, čím na seba spoločne
prebrali zodpovednosť do budúcnosti.
Pán Buchta napísal, že desiatky rodín
zo Stupavy „desať rokov čakali a chcú
si zhodnotiť svoje pozemky a pomôcť
svojim deťom a vnúčatám“. Ja im to
všetkým úprimne prajem, veď aj ja som
pred 14 rokmi kúpil svoj pozemok od
sympatickej Stupavčanky, ktorá za utŕžené peniaze pomohla svojmu synovi.
Obe strany boli spokojné a Stupava je
odvtedy naším domovom.
Ak by sa ale pristúpilo na môj návrh, možno by si to zhodnotenie spravili o pár dní neskôr, ale s pokojom
v duši. Takto ten pokoj v duši mať
nebudú. Pretože ak niekto napadne
predmetné rozhodnutie MsZ a GP
alebo súd rozhodne, že bolo protizákonné, nielenže k ich zhodnoteniu tak
skoro nepríde, ale vzniknuté prípadné
škody budú znášať všetci obyvatelia
Stupavy.


Ľubomír Galko, poslanec NR SR
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Stupavské hodové slávnosti

Uplynulý víkend sa hodovalo v Stupave a v Máste vo veľkom štýle. Všetci obyvatelia nášho mesta sa tak
mohli stretnúť pri muzike, porozprávať sa, zajesť si a vypiť a stráviť príjemný víkend v kruhu rodinnom a susedskom. V Máste sa krstila publikácia o histórii Mástu a po Stupave sa premával svadobný sprievod v historických kostýmoch, ktorý bol rekonštrukciou svadby grófa Károliyho. Zahral komorný orchester a do tanca
aj Záhorienka. Dúfame, že ste sa všetci poriadne zabavili a tešíme sa na bohatú účasť opäť o rok.

Foto: archiv MKIC

Mástske hody
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Stupava, Hviezdoslavova 169, www.stavmix-plus.sk,

august 2014

nájdete nás aj na facebooku

zámková dlažba • prírodné kamene
• štrk a piesok
za najlepšie ceny v regióne
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MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
DYCHOVÝCH HUDIEB

TUPAVSKÝ

BUBEN

6. 9. 2014

S T U PAVA

15:00 –21:00 Sedliacky dvor pri kultúrnom dome
Program:
Vstupné 5 €
Predpredaj vstupeniek:
kancelária MKIC
Mestská knižnica Stupava
Zlatníctvo Voletz
Potraviny Hrica
V prípade nepriaznivého
počasia sa podujatie
uskutoční v kultúrnom dome.

Lábjan (detský folklórny súbor, Záhorie, SVK)
otvorenie
Hradišťanka (Kopaničiarska oblasť, SVK)
Fryštácká Javorina (Valašsko, CZE)
Plzeňskí Pepíci (Josef Pospíšil, Plzeňsko, CZE)
Záhorienka (Záhorie, SVK)
Žadovjáci (Južná Morava, CZE)

www.zahorienka.wbl.sk
www.mkic.sk

Program uvádza: Ľudomil Kuba O
Ozvučenie: Jožka Zimka

Partneri podujatia

Dizajn © Ján Hladík, QEP
www.hladik.sk

Mesto Stupava
Mes

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: 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.

English Club v Devínskej Novej Vsi

na predaj

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

www.thinkenglish.sk 0911 103 177
Po anglicky sa naučíte na jazykových tréningoch
a spoločenských podujatiach v príjemnom prostredí,
ktoré ničím nepripomína školu.

od 118.000€

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

0948 484 235

neformálne učenie
● výučba od 6.00 hodiny ráno
● náhradné tréningy
● občerstvenie, nápoje
●

Začiatočníkov naštartujeme, pokročilých
rozhovoríme.
U nás budete hovoriť, hovoriť, hovoriť.
Bez zábran a s radosťou.

VÝROBA

REKLAMY

0915 14 33 84

Materská škola na Hviezdoslavovej ulici č. 674
v Stupave príjme do pracovného pomeru kvalifikovanú učiteľku. Požaduje sa minimálne stredoškolské pedagogické vzdelanie v príslušnom
odbore. Pedagogická prax je vítaná.
Nástup od 1. 9. 2014.
Informácie priamo u riaditeľky MŠ Mgr. Evy Hnátayovej na tel. č.: 02/65 93 45 57 alebo
0915 746 481.

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.

vypisujú

MILÉ DÁMY, PRIJMITE PROSÍM NAŠE POZVANIE NA DEŇ OTVORENÝCH
NOVO OTVORENÉHO
ŠTÚDIA
RADEE.
MILÉDVERÍ,
DÁMY,DO
PRIJMITE
PROSÍM NAŠEKOZMETICKÉHO
POZVANIE NA DEŇ
OTVORENÝCH

NÁBOR
na doplnenie ochotníckeho súboru

Dňa
a 29.8.
od 9:00 pre VásKOZMETICKÉHO
bude pripravené občerstvenie
a
DVERÍ,
DO28.8.
NOVO
OTVORENÉHO
ŠTÚDIA RADEE.
50% zľava všetkých procedúr.
Dňa 28.8. a 29.8. od 9:00 pre Vás bude pripravené občerstvenie a
50% zľava všetkých procedúr.

V sezóne 2014/2015 pripraVujeme naštudoVanie dVoch inscenácií:
Ray Cooney: Všetko sa po... – Anglická komédia plná nečakaných zvratov, kedy
nevera, politické pozadie a jedna mŕtvola skomplikujú život politikovi, ktorý je tiež
len človek.

Zoznámime Vás s
• našim štúdiom Radee
Zoznámime Vás s
• luxusnou španielskou kozmetkou GOLDEN PYRAMIDE.
• našim štúdiom Radee
• japonskou lifingovu masážou Kobido.
• luxusnou španielskou kozmetkou GOLDEN PYRAMIDE.
• najlepšou metódou predlžovania 3D mihalnic (máme 8 rokov praxe)
• japonskou lifingovu masážou Kobido.
•Zadarmo
najlepšou metódou predlžovania 3D mihalnic (máme 8 rokov praxe)

Georges Feydeau: Dievča z Maxima – Francúzska komédia o tom, že byť verným
sa oplatí, inak to môže veľmi zle dopadnúť. Šikovnosť a fantázia hlavného hrdinu
ako z tejto nepríjemnosti von nepozná hraníc.

V prípade
otázok nás
kontaktujte

• konzultácia a predvedenie ako by Vám pristal permanentný make-up
Zadarmo
• konzultácia 3D mihalníc
• konzultácia a predvedenie ako by Vám pristal permanentný make-up
• úprava obočia
• konzultácia 3D mihalníc
• občerstvenie
• úprava obočia
• občerstvenie

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete sa stať členom ochotníckeho súboru v Stupave,
stačí mať záujem o divadelné umenie a prísť na úvodné stretnutie, kde si vyskúšame
Vaše predpoklady pre hereckú prácu. Vítané sú všetky vekové kategórie nad 18 rokov
aj bez hereckých skúseností.

e-mail:
kinox@kinox.sk

Príďte si vyskúšať úžasnú KOBIDO lifingovú masáž v spojení s relaxom a
aromaterapiou kozmetky GOLDEN PYRAMIDE.
Príďte si vyskúšať úžasnú KOBIDO lifingovú masáž v spojení s relaxom a
aromaterapiou kozmetky GOLDEN PYRAMIDE.
Pre objednávky volajte na tel: 0944 390 771

Stretnutie sa uskutoční

8. septembra o 19:00 hod., v priestoroch Kina X
(budova Mestského kultúrneho a informačného centra, 2. poschodie)

Tešíme sa na Vás

tel.:
0904 106 456

Lajkujte nás na facebooku a dozviete sa viac: facebook STUDIO RADEE
Pre objednávky
volajteHLAVNA
na tel: 0944
STUPAVA,
97 390 771
Lajkujte nás na facebooku a dozviete sa viac: facebook STUDIO RADEE
Tento kupón slúži ako jednorazová zľava vo výške 20% na procedúru ktorú si u
STUPAVA, HLAVNA 97

nás do konce septembra vyberiete.
Tento kupón slúži ako jednorazová zľava vo výške 20% na procedúru ktorú si u
A ak chcete získať ďalších 5% zľavy, lajknite nás na
nás do konce septembra vyberiete.
facebooku STUDIO RADEE.
A ak chcete získať ďalších 5% zľavy, lajknite nás na
facebooku STUDIO RADEE.
Golden Pyramide: kosmetcké procedury,masáž
KOBIDO, 3D mihalnic, permanentný make-up...........
Golden Pyramide: kosmetcké procedury,masáž
Pre objednávky volajte na tel: 0944 390 771 / STUPAVA, HLAVNA 97
KOBIDO, 3D mihalnic, permanentný make-up...........
Pre objednávky volajte na tel: 0944 390 771 / STUPAVA, HLAVNA 97
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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
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Gurmánko Stupavský / Počasie

august 2014

Ako chutí zmrzlina v Stupave

Predaj a servis bicyklov

Toto leto som si doprial nejaké tie
dovolenky aj ja, opäť sa však hlásim
do služby dobrovoľného ochutnávača a zľahka aj konštruktívneho kritika Gurmánka Stupavského. V týchto
teplých letných mesiacoch som sa pre
vás rozhodol navštíviť všetky prevádzky v Stupave, v ktorých ponúkajú zmrzlinu.

Začal som, ako inak, vychýrenou
jadranskou zmrzlinou v Stupave, na
ktorú sa veru rady čaká a nie len autá
z nášho kraja sa tu kvôli nej pristavujú. Hádate správne, svoje zmrzlinové hodovanie som začal pri Kostole
sv. Štefana – U Samira, kde ponúkajú
okrem iného aj rýchle občerstvenie,
pizzu či kávu. Výber majú veru bohatý, jedným okom som narátal aj
12 druhov zmrzliny, možno viac. A to
naozaj od výmyslu sveta cez klasickú
čokoládovú, orechovú či punčovú až
po exotické príchute a dokonca som
naďabil aj na energy zmrzlinu. Ako
som sa dozvedel, dávajú do nej klasický energy drink, má teda asi vzpružiť, no ja som na túto príchuť odvahu
nenašiel, a tak som ju pre túto chvíľu
vynechal. Dal som si radšej klasiku,
dokopy dva kopčeky a zaplatil som
1 euro (0,50 eura za kopček). Potešilo
ma, že porciou vôbec nešetrili a uštedrili mi poriadne „kopčiská“ zmrzliny. Chuť bola lahodná a krémová. Celkovo zmrzline nemožno nič vytknúť,
je výborná, avšak napríklad taká citrónová, podotýkam krémová, ma príliš
neosviežila. Asi som skôr na tie nanuky, ale sto ľudí, sto chutí.
Na ďalšie zmrzlinové porcie som
to nemal ďaleko. Na rohu Námestia
M. R. Štefánika sa nachádza Haki
Kebab, kde tiež ponúkajú zmrzlinu.
Avšak jedná sa len o doplnkový tovar, navyše si ju nerobia sami na prevádzke, ale pochádza od distribútora
a je značky Carte D´Or. Výber je primeraný, ja som si dal jeden kopček
jogurtovej, zaplatil takisto 0,50 eura
a pustil sa do lízania. Kopček už na
prvý pohľad veľmi maličký (30 ml, ale
hádam mi nabrali na ml presne), chuť

celkom osviežujúca. Zarazilo ma však,
že bola zhrudkovatená a nechcem jej
krivdiť, ale asi aj z prášku. Tu som si
veru na zmrzline nepochutil, ale za to
kebab tu majú najlepší v Stupave!
Moje ďalšie kroky smerovali do
zmrzlinárne pri autobusovej stanici
v Stupave. Odkazuje na ňu aj tabuľa
pri Stupavskej krčme, takže ju nemôžete minúť. Privítala ma milá pani,
ktorá mi ochotne nabrala coca-colovú a makovú. Tu som trošku zaexperimentoval a ochutnal tieto netradičné príchute. Kopčeky, ani veľké, ani
malé, osviežili moje vyprahnuté hrdlo
dokonale. Len som sa tak zalizoval. Za
dva kopčeky som zaplatil 0,80 eura,
a to som sa ešte raz vrátil pre cocacolovú na repete. Tu mi zmrzlina tiež
veľmi chutila, je bezvaječná a konzistenciou taká vodovejšia, čo mi úplne
vyhovuje a v horúcich letných mesiacoch si neviem nič lepšie predstaviť.
Tetuška mi prezradila, že ich zmrzlina
nie je presládzaná, že cukria len veľmi málo a že v nej nájdem suroviny
podľa príchute, čiže v orechovej pravé orechy, v jahodovej jahody a podobne, a nielen žiadne náhrady ako
esencie a extrakty. Poďakoval som sa,
určite sa vrátim aj nabudúce.
Posledná ochutnávka ma čakala
na opačnom konci Stupavy, ale vôbec mi to nevadilo, lebo som si túto

Lenivý august
Nájdete nás:
Hlavná 40, Stupava
mob.: 0903 743 881
www.koliesko.eu

Vrchol leta máme pravdepodobne za sebou. Bolo ním
obdobie od 7. – 11. júna, keď sme zaznamenali 5 tropických dní po sebe s maximálnou dennou teplotou nad
30 stupňov a vôbec maximálnou teplotou za celý tento rok
35,2 stupňa. V júli sme síce mali 8 tropických dní po sebe,
4 dni z toho však boli so zrážkami a k maximálnej tohtoročnej teplote sme sa ani nepriblížili. Takmer s istotou

zmrzlinovú tour dobre užíval. Navštívil som opätovne Múzeum Ferdiša
Kostku Temporary na Hlavnej ulici
(bývalá pizzeria Ponterosso), aby som
si pripomenul chuť domácej zmrzliny
práve odtiaľ. Uštedril som si hneď dva
kopčeky, takisto som si pochutil.
Všetky prevádzky ponúkajú príjemné posedenie, či už vo vnútri, alebo
vonku na terase. Okrem klasického
kornútika si za doplatok môžete dopriať väčší sladký kornút alebo rôzne
trubičky. Ak však dostanete chuť na
nejaký ten „Banana Split“ či iný zmrzlinový pohár, tak to veľmi nepochodíte, nikde ho nemajú v ponuke. Aj
na to mám však svoje kreatívne šalamúnske riešenie – stačí prísť s kýblikom či obedárom, zmrzlinu si rýchlo
prepraviť domov, aby sa neroztopila
a spraviť si svoj vlastný zmrzlinový
pohár podľa chuti! Leto sa nám pomaly, ale isto schyľuje ku koncu, tak
vám prajem, aby ste si ho dosýta užili, a tiež si vychutnali vašu obľúbenú
zmrzlinu, kým je sezóna. Moje subjektívne hodnotenie „zmrzlinární“ je
nasledovné:

Zmrzlina:
U Samira ✩ ✩ ✩ ✩
Haki Kebab ✩ ✩
Pri Autobus. stanici ✩ ✩ ✩ ✩
Múzeum F. Kostku Temporary ✩ ✩ ✩ ✩

Gurmánko Stupavský

môžeme povedať, že tohtoročný august skončí ako teplotne podpriemerný, aj keď je tu nádej na oteplenie v jeho
úplnom závere.
Vrátim sa ešte k minulému roku, keď sme na našej stanici namerali absolútne najvyššiu teplotu 39,9 stupňa.
Bolo to 8. augusta a zdalo sa, že v tento deň na Slovensku
40 nepadla (Senica mala 39,6 a Malacky 39,8 stupňa).
V decembri však meteorológovia priznali, že v Gabčíkove
bola v tento deň nameraná teplota 40,2 stupňa, čo je len
jednu desatinu pod absolútnym rekordom Slovenska z 20.
júla 2007, ktorý stále drží Hurbanovo. Dôvodov, prečo nám
to neprezradili, je zrejme viac. Ten najpravdepodobnejší je
asi ten, že výstupy z tejto stanice prišli o niečo neskôr a meteorológovia nechceli zavádzať verejnosť a vysvetľovať,
prečo takto významný údaj vedeli až s oneskorením.
August už zameškané nedobehne, tak vám prajem aspoň krásne prežitie zvyšku astronomického leta, ktoré na
rozdiel od toho meteorologického trvá až do jesennej rovnodennosti. Nezabudnite si občas pozrieť našu internetovú
stránku www.pocasievstupave.sk, kde nájdete okrem aktuálnych informácií aj množstvo zaujímavých údajov z krátkej histórie našej meteostanice a, samozrejme, aj predpoveď počasia.
Dušan Prepira

Spoločenská kronika / Spoločenský mix

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Lea Szabóová

Tamara Balajová

Gréta Podhorcová

Sára Wyrzykowská

Matej Moncman

Lukáš Šimonič

Nelly Kimličková

Dávid Mick

Alica Macášková

Félix Kraxner

Tichá spomienka na našich blízkych

Dňa 31. 8. 2014 uplynie
1. výročie od úmrtia manžela,
otca, dedka a pradedka
Jozefa Dvorana zo Stupavy.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra, syn a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Zomreli:

Olívia Ščasná
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Branislav Kusý

Ernest Likavec (1937)

Eliška Kavická

Helena Horecká (1936)

Nikolaj Málek

František Zubaľ (1931)

Róbert Haramia

Františka Lehnerová (1919)

Hana Melicherová

Andrej Hyčko (1935)

Zosobášili sa:

Dňa 1. septembra uplynú
2 roky, čo nás opustila
naša milovaná mama, svokra,
babka, prababka,
Janka Pavlačičová.
S úctou a láskou spomínajú
deti s rodinami.

Mal som Vás všetkých veľmi
rád a chcel som ešte žiť, ale
prišla tá chvíľa, keď musel
som do večnosti ísť.
Dňa 17. augusta tomu bolo 10
rokov, čo nás opustil náš brat
Jozef Mader z Mástu.
Súrodenci.
Ďakujeme všetkým, ktorí
s nami spomínate.

Milí čitatelia, pamätníci, spomeňte si na Bedřicha Vtáčka, ktorý by sa
bol 14. augusta dožil 85
rokov. Po vojenčine zostal už na západe Čiech
a do Stupavy prichádzal
zriedkavo. Na fotografii
je na pomaturitnom stretnutí v septembri 2004 so
spolužiakmi z Obchodnej
akadémie na Palisádach
v Bratislave, spolurodákmi z roku 1929. Sprava:
Ján Malina, Frico Vtáček
✝, Emil Slezák ✝ a Štefan
Štefan Horský 
Horský.

Ing. Pavol Jurčík a Mgr. Zuzana Ondrovičová
Ivan Turanský a Monika Kulháňová, r. Hollá
Ing. Andrej Ukropec a Kristína Kormanovičová
Ján Aľušík a Monika Olejková
Cyril Dolinský a Beáta Kaščáková
Ondrej Eršek a Michaela Baráthová
Jozef Maroš a Katarína Pavlíková
Ing. Andrej Votruba a Anežka Pěluchová
Jakub Darovec a Ivana Valovičová
Ing. Martin Kunetka a Mgr. Hana Sejáková
Peter Sivák a Eva Beregházyová
Peter Fríbert a Bc. Ivana Jankechová
Jakub Blažek a Michala Maštrlová
František Kučera a Silvia Vrábeľová

PRIPOMÍNAME SI, NEZABÚDAME A NEZABÚDAJME
Pri príležitosti 70. výročia
vzniku Slovenského národného povstania, ako aj udalostí
dotýkajúcich sa spomienok
priameho účastníka.
Bol ním aj otec, Pavel Huk
(1915 – 1998), odvodový
ročník 1937, slúžiaci vojak
1. česko-slovenskej armády na Slovensku v trnavskej
posádke, do ktorej bol povolaný znova po vyhlásení
všeobecnej mobilizácie ako
záložník slovenskej armády.
Trnavská posádka bola jednou z posádok na Slovensku,
ktorá sa prihlásila na pomoc
účastníkom ozbrojených bojov v SNP. Jej pôsobnosť sa
dotýkala priamej účasti obrany povstaleckého územia
Turca, neskôr bojových akcií
v priestoroch obce Čremošné
a okolitých obcí Horná, Dolná
Štubňa, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti vtedy Štubnianských Teplíc (dnes Turčianske
Teplice).
Po potlačení povstania
mnoho vojakov, príslušníkov
jednotiek povstaleckej slovenskej armády, bolo odzbrojených a zajatých nemeckou armádou. Sústredených
slovenských vojakov-zajatcov potom postupne odvážali
vlakmi do zajateckých pracovných táborov v Nemecku.
Zajatých vojakov s dátumom 30. 10. 1944, medzi kto-

rých patril aj Huk, odviezli
zo železničnej stanice Vrútky
do nemeckého zajateckého
pracovného tábora Fallingbostel – Stammlager XI-B  
/v severnej časti západného
Nemecka/.
S označením vojnový zajatec-Kriegsgefangene, drevenou tabuľkou s evidenčným
číslom 187915, sa zúčastňovali zajatí vojaci na poľnohospodárskych prácach, na práci
pri ukladaní, čistení výhybiek
koľajníc a úprave železničnej
trate smerom na sever až po
mesto Hannover-Vinnhorst,
ktorá bola vyťažovaná pre zásobovanie a potrebu prepravy
nemeckej armády. V osobnej
karte je uvedené aj ďalšie
miesto výkonu činnosti vojnových zajatcov – tábor A. K.
8007 Vinnhorst.
Pracovný zajatecký tábor
vo Falligbostel bol oslobodený 16. apríla 1945
priamym
náletom
a bombardovania bol
ušetrený. Po úspešnej
operácii
spojeneckých vojsk a ich príchodom do tábora postupne začali zajatých
vojakov zajateckého
tábora pripravovať pre
návrat domov na Slovensko s povinnosťou
hlásiť sa úradom. Na
osobnej karte-Perso-

nalkarte je uvedený dátum
1. 6. 1945 aj s pečiatkou Československej kancelárie –
miesto Brunšvik/dnes Braunschweig.   
O ceste vojakov do miest
povstaleckého územia, o vojnových udalostiach prežitých
počas tohto obdobia, vrátane
prežitých dní v zajateckom
tábore a návrate domov veľakrát besedoval pri príležitostných výročiach SNP, najmä so
žiakmi miestnej školy. Poznali ho veľmi dobre, veď celé
desaťročia až do odchodu na
dôchodok pôsobil ako školník stupavskej školy. Mnohí
z nich určite majú po týchto
stretnutiach dodnes v pamäti
záver jeho rozprávania: Nikdy nedopustite, aby bola vojna, s ňou spojené útrapy priamych účastníkov a ich rodín.


Pavol Huk 

