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Deň zelá je predo dvermi!

Už viete, ako strávite prvý októbrový víkend? Ja v tom mám jasno.
Ako rodená Stupavčanka si zaiste
nenechám ujsť oslavy kapusty s kopou nielen kapustových dobrôt, bohatého a multižánrového programu
a tiež možnosť zabaviť sa so svojimi
kamarátmi, stretnúť známych aj neznámych. A o tom Deň Zelá je.

Verte či neverte, nevynechala som
ani jeden ročník. O tom, že podujatie
dospieva, nesvedčí len jeho 18. ročník, ale aj stále zvyšujúca sa úroveň
a návštevnosť, ktorú sa každoročne darí
prekonať.
Deň zelá Stupavčanom hádam netreba nijako extra predstavovať. Už
od roku 1996 patria slávnosti kapusty
medzi najväčšie festivaly na Záhorí.
Účinkujúci a hostia prichádzajú i zo
susedných regiónov Weinviertel – Dolné Rakúsko (A), Jižní Morava (CZ)
a Moszony-Soprony-Gyor (HU). Počas troch dní sa mestom premelú tisícky návštevníkov. Hlavnou myšlienkou
festivalu je zachovanie tradície pestovania a spracovania regionálnych odrôd
kapusty, ktoré boli a sú známe svojou
špecifickou chuťou a vynikajúcou kvalitou. Festival je zároveň regionálnymi
folklórnymi slávnosťami s cieľom udržať a zachovať tradičnú kultúru.
Organizátori opäť pripravili bohatý
kultúrny program, v ktorom si určite
nájde svoje návštevník každej vekovej
kategórie. Pre rodičov bude napríklad
vďačnou novinkou možnosť umiestniť
svoje ratolesti do stráženej interiérovej
herne vo veľkej sále Kultúrneho domu,
ktorá bude dostupná až do 22.00 hodiny.
Tu sa budú môcť pod dozorom dosýtosti vyšantiť, užiť si skákací hrad, tvori-

vé dielne či animovaný program a vy
zatiaľ budete môcť nasávať atmosféru
alebo burčiak plnými dúškami. Čaká
na vás už tradične Stupavský jesenný
jarmok, výstava dyňových strašidiel,
výstava úrody alebo populárna súťaž
o najlepšiu kapustnicu – My varíme ze
zelá. Príjemným spestrením bude aj týždeň “zelovej” kuchyne vo vybraných
reštauráciách v Stupave. Počas “zelového” víkendu ožije, samozrejme, aj celý
Mást v spolupráci s Mástskym potravinárskym spolkom. Deň zelá obohatí aj
sprievodný program v stupavskej synagóge v rámci OZ POUR ART STAGE
a premietanie v Kine X. Svoje brány po
druhýkrát otvorí aj naša stupavská pýcha, pivovar Stupavar, kde si vychutnáte
vynikajúce pivečko a o hudobné punkové či rock 'n' rollové zážitky tiež nebude

Pohotovosť aj domov
Príjemnou novinkou pre všetkých
ľudí okresu Malacky je zriadenie pohotovostnej lekárskej služby prvej
pomoci. Od 15. septembra bude pre
mestá a obce, ktoré spadajú do okresu Malacky, fungovať nová zdravotná
pohotovosť. Lekársku pomoc pre deti
i dospelých nájdete v centre Mala-

ciek na Malom námestí č. 1/A a prevádzkovať sa bude v pracovné dni od
16. hod. do 6. hod. Cez víkendy a všetky sviatky vám bude lekár k dispozícii nepretržite. V prípade závažnejších
stavov si lekára môžete zavolať aj domov. Pre tento účel je zriadené telefónne číslo 0919 456 456.

núdza. Samotný program Dňa zelá na
hlavnom pódiu je skutočne rôznorodý,
v zastúpení účinkujúcich prezentujúcich tradičnú ľudovú tvorbu až po súčasnú modernú hudobnú produkciu. Do
čias dávno minulých vás vráti v piatok
ABBA Revival a Mia a Rasťo Kráľ.
Sobota dostane spočiatku nádych folklóru, cimbalovky či dychovky a k večerným hodinám si príde na svoje hlavne
mladšia generácia – predstaví sa rodák
zo Stupavy, raper Majself a do varu vás
po ňom zaiste dostanú aj AMO a Polemic. V nedeľu zakončí podujatie svojim
koncertom populárna skupina Hex. Celé
znenie programu a informácie o sprievodných akciách nájdete na str. 7.
Každoročným problémom je doprava a parkovanie, ktoré po skúsenosti

Ambulantnú a výjazdovú lekársku
službu prvej pomoci v Malackách
zriadila Komplexná záchranárska
služba Bratislava – Nové Mesto,
ktorá sa pravidelne venuje záchrane
ľudských životov aj pri rôznych katastrofách. „Zasahujeme pri povodniach, požiaroch, aj automobilových
nehodách,“ priblížil riaditeľ Komplexnej záchrannej služby Marek
MÚ STUPAVA
Odkorek. 

z minulého roku riešime podobným
spôsobom, ktorý sa ukázal ako efektívny. To znamená, že budú záchytné
parkoviská v areáli Tondachu na Železničnej ulici ako aj v prípade potreby
na „venčovisku“ pri Základnej škole.
Prichádzajúce autá budú usmerňovať
„regulovčíci“. Problémom ale zostáva to, že návštevníci majú tendenciu
sa autom dostať čo najbližšie k dianiu
podujatia a často nerešpektujú odporúčania na parkovanie. Preto vyzývame
všetkých, aby radšej využili možnosť
niektorého zo záchytných parkovísk.
Všetky informácie ohľadne uzávierok
ciest a dopravných obmedzení počas
Dňa zelá budú k dispozícii občanom
a návštevníkom včas na stránke mesta www.stupava.sk. Posilnené budú aj
hliadky mestskej polície, obvodného
oddelenia a dopravnej polície. V prípade akýchkoľvek problémov sa neváhajte obrátiť na skrátené číslo 158
alebo na číslo stálej služby mestskej
polície 02/65 93 41 00. O dopravnej
situácii budú počas konania podujatia
poskytované aj aktuálne informácie
prostredníctvom Stela servisu, Zelenej
vlny a iných dopravných informačných kanálov.
Množstvo času, energie a trpezlivosti
vynaložili organizátori MKIC, aby pre
vás pripravili opäť zaujímavý a pútavý
program. „Snažíme sa stále napredovať
a koncipovať podujatie tak, aby si tam
každý našiel to svoje. Ubezpečujeme
vás, že nudiť sa určite nebudete. Dúfame, že tento rok nám bude priať aj počasie a veríme, že sa všetci spolu stretneme opäť v hojnom počte a zažijeme
nezabudnuteľnú atmosféru. Tešíme sa
na vás!“, zhrnula riaditeľka MKIC Stupava, Katarína Prevendarčíková.


Lucia Menclová
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Spadnutý strom
v Kaštieľskom parku

Autor foto: Tomáš Fišer

V súvislosti s rozsiahlymi a pravidelnými dažďami v poslednom období súvisí aj vyvrátenie stromu v Kaštieľskom parku
v Stupave. Premočená a následne podmytá zem spôsobila, že
celý strom spadol na zem a časť aj do jazierka. Park má v správe BSK, v prevádzke mesto a údržbu by mali zabezpečovať
najaté TSS Stupava. V tomto prípade nejednému obyvateľovi
Stupavy napadá otázka či niekto robí pravidelnú revíziu drevín
v parku, ošetrovanie stromov, liečenie od škodcov a podobne,
poprípade v akých intervaloch. V niektorých prípadoch sa jedná
o veľmi staré a vzácne stromy. Nie je vylúčené, že v budúcnosti
sa môže podobná situácia zopakovať a keďže sa sporadicky konajú v parku aj kultúrne podujatia alebo sa tam bežne vyskytujú
ľudia na prechádzke, mohlo by prísť k nešťastiu.

Odpovedá Mgr. Michal Petrovaj, riaditeľ Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ
Park je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, správcom
parku je zariadenie DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Park je po dohode aj
s mestom Stupava otvorený pre verejnosť. Existuje uzatvorená dohoda o spolupráci medzi mestom a za-

riadením o údržbe parku, kde napr.
mesto zabezpečí kosenie parku, odvoz odpadkov zo smetných košov,
monitoring bezpečnosti a poriadku
a naopak zariadenie DSS zabezpečí
opravy zámockého múru, uzamykanie parku, opravu a údržbu lavičiek.

Pravidelná revízia a orez vybraných
drevín bol uskutočnený v roku 2010
komerčnou spoločnosťou, v roku
2012 bol uskutočnený orez vybraných
drevín TSS, obidva zásahy po príslušných súhlasoch kompetentných orgánov. V rozpočte na rok 2014 je vyčle-

nená čiastka finančných prostriedkov
na inventarizáciu vegetačných prvkov
a návrhu pestovateľských opatrení.
Predmetný vyvrátený strom bol počas
uplynulého víkendu z časti odstránený z jazierka, pozostatky drevín zo
stromu ďalej odstraňujeme.

Odpovedá Krajský pamiatkový úrad Bratislava
pôvodných prirodzených majiteľov) dostal do nevyhovujúceho
stavu, nedostatočná údržba sa
odzrkadľuje aj na nepriaznivom
zdravotnom stave porastov drevín. Pamiatkovo chránené objekty historickej zelene, ku ktorým
park pri kaštieli v Stupave patrí,
si vyžadujú osobitý prístup zo
strany vlastníkov, ale aj správcov, keďže ich nosnú časť tvorí
živý rastlinný materiál, ktorý
podlieha neustálym premenám
a absencia údržby vedie spravidla k degradácii architektonickej
kompozície parkových úprav.
Avšak v prípade živelných udalostí ich následky môžu byť ne-

predvídateľné a to neovplyvní
akokoľvek zodpovedne vykonávaná starostlivosť o park.
Platné právne predpisy vymedzujúce legislatívny rámec
ochrany pamiatkového fondu
určujú pre vlastníkov, správcov
a užívateľov spôsob starostlivosti o kultúrne pamiatky, povinnosť na vlastné náklady sa
starať o kultúrne pamiatky, o
ich zachovanie, údržbu, chrániť
ich pred poškodením, ohrozením či znehodnotením a povinnosť počínať si tak, aby nedošlo
k nepriaznivým zmenám stavu kultúrnych pamiatok alebo
ich prostredia a k ohrozeniu ich

zachovania. Z hľadiska pamiatkovej ochrany kaštieľa a parku
v Stupave je teda zodpovedný za
stav parku predovšetkým vlastník tejto kultúrnej pamiatky,
ktorý by mal zabezpečiť údržbu
objektu na primeranej odbornej
úrovni prostredníctvom správcu alebo iného zmluvného subjektu. Interné zmluvné vzťahy
a konkrétna forma zabezpečenia
údržby sú výhradne v kompetencii vlastníkov a správcov pamiatkovo chránených objektov.
Všetky zásahy respektíve obnova parku by mali byť realizované
na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bra-

tislava k zámeru plánovaných
prác (resp. záväzného stanoviska k výskumu alebo projektu),
ktorý ich posúdi z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt
a stanoví prípustnosť a podmienky ich realizácie. Pre vytvorenie zodpovedajúcich podmienok jestvovania a poslania
pamiatky je okrem zabezpečenia
údržby a starostlivosti vrátane
obnovy stanoviť aj režim užívania, ktorý má byť primeraný jej
hodnotám a stavu. Sprístupnenie a prezentácia pamiatkových
hodnôt v presne stanovenom
režime je súčasťou zmyslu jej
existencie.

Odpovedá primátor

Toto tomografické vyšetrenie
bolo využité vtedy aj v parku
v prípade vizuálne zdravých
stromov, avšak v niektorých prípadoch sa javili drobné náznaky
hniloby a poškodenej plochy vo
vnútri stromu.
Táto výnimočná situácia, ktorá sa vyskytla kvôli dlhotrvajúcim dažďom, žiaľ, môže spôsobiť nepredvídané ohrozenie,
proti ktorému sa ťažko vieme
brániť – premočená a následne podmytá zem... Nemôžeme
predsa vyrúbať všetky veľké
stromy len preto, lebo sa môžu
vyvrátiť. Posilníme monitoring,
ale to bude ešte stále len ľudský
faktor proti prírode.
K téme liečenia stromov: každý rok prideľujeme financie
z rozpočtu na chemické ošetrenie pagaštanov konských proti

1. a 2. generácii ploskáčikovi
pagaštanovému a hubovým infekciám. Vďaka tomuto zásahu
naše gaštany nie sú „hrdzavé“ už
v júni, ako napríklad v susedných
krajinách a nemusíme riešiť fyziologickú hodnotu, ktorá by bola
znížená takýmto poškodením.
Mesto sa stará o dreviny
a zeleň na verejných priestranstvách. Zámocký park je vo
vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a mesto má
zmluvu, v ktorej je zakotvené,
že udržiava park na svoje náklady – zabezpečuje kosenie a likvidáciu odpadov. Stromy patria
tomu, na koho pozemku rastú,
teda sú majetkom BSK. Z tohto
dôvodu mesto nezasahuje do ich
údržby, monitoringu kondície.
Vedenie DSS si môže objednať
akúkoľvek firmu na odstránenie

spomínaného spadnutého stromu, drevo zostáva majetkom
vlastníka. V súvislosti so zámerom revitalizácie malého parku,
ktorý sa nachádza vo veľkej
časti na pozemkoch mesta, bol
vykonaný v roku 2012 dendrologický prieskum, ktorý vypovedá o zdravotnom stave drevín,
ktoré sú na týchto pozemkoch
a starostlivosť o ne je v kompetencii mesta. Zároveň treba
pripomenúť, že toto územie je
súčasťou komplexu, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou
a na údržbu zelene, prípadne výrub sa vyžaduje odborné stanovisko Krajského pamiatkového
úradu. Otázka revízie drevín,
ošetrovania a najmä budúcnosti
zámockého parku by mala smerovať na BSK.

Park pri kaštieli v Stupave je
súčasťou nehnuteľnej národnej
kultúrnej pamiatky evidovanej
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 540/2 ako
významný objekt historickej zelene vytvorený v prírodne – krajinárskom slohu. Doba vzniku
parku je datovaná do 17. storočia, baroková podoba záhrady
sa však nezachovala. Park tvorí
spolu s kaštieľom neoddeliteľný
historický a urbanisticko-architektonický celok.
Objekt parku sa vplyvom dlhodobej absencie systematickej
údržby (ktorej počiatky siahajú
do obdobia zmeny vlastníctva od

V súvislosti
s touto otázkou
by ste nám, pán
primátor, mohli objasniť aj ako to je so starostlivosťou o dreviny v meste
všeobecne, počas jednotlivých
ročných období, aj čo sa týka
bezpečnosti.

Správcom verejnej zelene je
spoločnosť Technické služby
Stupava, s. r. o., to znamená
zelene rastúcej na verejných
priestranstvách, v parkoch, na
cintorínoch. V spolupráci so
správnym orgánom na ochranu
prírody a krajiny MsÚ Stupava
sa každoročne vykoná jesenná
a jarná vizuálna ohliadka zdravotného stavu stromov.

V roku 2012 sa pri zisťovaní
fyziologickej hodnoty drevín
využilo tomografické hodnotenie, keďže išlo o veľké množstvo
vzácnych stromov. Z výsledkov
tomografického posúdenia konkrétnych stromov bolo zrejmé,
že išlo o stratu biomechanickej
stability spôsobenej prestarnutím a odstraňovaním silných
konštrukčných konárov, ktoré
bolo vykonané z dôvodu kolízie
koruny s elektrickým vedením
v tesnej blízkosti domov, ktorá
ohrozovala bezpečnosť cestnej
premávky, chodcov a majetku.
Verejnosť neprijala tieto nutné opatrenia len s pochopením,
mesto však muselo konať a zároveň bola zabezpečená náhradná výsadba.



Spracovala Lucia Menclová 
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Stupave 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Stupave
podľa § 23 Zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že
pre voľby primátora mesta zaregistrovala
týchto kandidátov:

1. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov, stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
2. Rudolf Kalivoda, Ing., 58 rokov,
technický manažér, Stupava, Hlavná

600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické
hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
3. Marián Leinerovič, Mgr., učiteľ,
Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA

4. Roman Maroš, Ing.Mgr.art., projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
5. Pavel Slezák, Mgr., 50 rokov, primátor, Stupava, Keltská 9, SMER – sociálna
demokracia

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov
Mestského zastupiteľstva v Stupave 15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Stupave podľa § 18 Zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov mestského zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Peter Balog, Dipl.Ing., 44
rokov, podnikateľ, Stupava, Bitúnkova 1459/35, nezávislý kandidát
2. Branislav Beleš, 43 rokov,
manažér, Stupava, Sama Chalupku
11, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
3. Jozef Blažek, Ing., 56 rokov,
stavebný inžinier, Stupava, Záhumenská 31, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
4. Miroslav Bojcun, Ing., 45
rokov, softwarový špecialista, Stupava, Rovná 2050/34, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
5. Ján Borák, 62 rokov, technik, Stupava, Hlavná 68, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
6. Ľubomír Bugala, Ing., 34
rokov, projektový manažér, Stupava, Cementárenská 1145/8, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické
hnutie,
Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
7. Miroslav Foltín, 55 rokov,
podnikateľ, Stupava, Krížna 21,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
8. Alexander Gabriel, 44 rokov, čašník, Stupava, Slovenská 7,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
9. Anton Gorbár, Mgr., 52
rokov, odborný referent, Stupava,

Devínska cesta 862/18, nezávislý
kandidát
10. Štefan Haulík, JUDr., 44
rokov, advokát, Stupava, Karpatská
2149/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
11. Vladimír Holúbek, 45 rokov, podnikateľ, Stupava, Holého
25/A, SMER – sociálna demokracia
12. Jarmila Hornová, Mgr.,
54 rokov, SZČO, Stupava, Dlhá
1373/20, nezávislá kandidátka
13. Anton Hrica, 65 rokov, dôchodca, Stupava, Karpatská 478/6,
SIEŤ,
Kresťanskodemokratické
hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA,
Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
14. Martina Juričkovičová, 34
rokov, manažérka, Stupava, Bočná
27, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
15. Rudolf Kalivoda, Ing., 58
rokov, technický manažér, Stupava, Hlavná 600/67, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda
a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
16. Róbert Kazarka, MVDr., 49
rokov, súkromný veterinárny lekár,
Stupava, Jilemnického 12, Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
17. Denisa Klačmanová, Ing.,
41 rokov, ekonómka, Stupava, Na
kopcoch 2081/21, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda
a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
18. Peter Klas, 37 rokov, podnikateľ, Stupava, Hlavná 60, Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
19. Marek Lacka, Ing., 39 rokov, ekonóm, Stupava, Martina

Dotácia z BSK pre mesto Stupava
Mesto Stupava požiadalo o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle
VZN BSK č. 6/2012 a bolo úspešné.
Získali sme 4 000 eur. Táto dotácia bola použitá na udržiavacie
práce a opravu sociálneho zariadenia v materskej škole na Marcheggskej ul. č. 58 v Stupave, pretože na základe kontroly vykonanej pracovníkmi štátneho zdravotného dozoru (RÚVZ) zo dňa
11. 9. 2013 vyplynula pre túto materskú školu povinnosť opravy
hygienických zariadení v triede najmladších detí. Konkrétne išlo
o vybudovanie odvetrávania kanalizácie sociálnych zariadení a vytvorenie šatne pre deti ako súčasť priľahlých priestorov pri sociálnych zariadeniach v tejto triede, čím sa odstránilo kríženie nečistej
a čistej prevádzky školskej jedálne. Celkové náklady mesta boli
v sume 15 072,70 eur.
Chceme sa týmto poďakovať Bratislavskému samosprávnemu
kraju za uvedený nenávratný príspevok, ktorý bol použitý na tento
Pavel Slezák, primátor 
účel.

Benku 1031/10, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda
a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
20. František Lachkovič, 51
rokov, technik, Stupava, Dlhá
1270/55, nezávislý kandidát
21. Martin Lednár, 40 rokov,
podnikateľ, Stupava, Cintorínska
11, SMER – sociálna demokracia
22. Marián Leinerovič, Mgr.,
64 rokov, učiteľ, Stupava, Okružná 5, PRIAMA DEMOKRACIA
23. Ján Macák, 48 rokov, odborný technický koordinátor, Stupava, Budovateľská 4, SMER –
sociálna demokracia
24. Miroslav Mackovič, 41 rokov, manažér, Stupava, J.Ondruša
6, nezávislý kandidát
25. Roman Maroš, Ing.Mgr.
art., projektový manažér, Stupava, Hlavná 68, nezávislý kandidát
26. Štefánia
Moricová,
MUDr., 60 rokov, lekárka, Stupava, Továrenská 25, nezávislá kandidátka
27. Peter Móza, Ing., 40 rokov, technik, Stupava, Moyzesova
2565/20, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
28. Oľga Mózová, 50 rokov,
živnostníčka, Stupava, Kukučínova 12, SMER – sociálna demokracia
29. Peter Novisedlák, Mgr.,
manažér, Stupava, Mariánska
513/8, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
30. Milan Peschl, 47 rokov,
živnostník, Stupava, Nová 331/56,
nezávislý kandidát
31. Marek Petráš, Ing., 32 ro-

kov, manažér, Stupava, Ferdiša
Kostku 46/A, nezávislý kandidát
32. Dušan Piaček, Ing., 54 rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná
1801/36, nezávislý kandidát
33. Alena Piesecká, 51 rokov,
živnostníčka, Stupava, Lúčna
2150/2, SMER – sociálna demokracia
34. Michal Polakovič, Ing., 30
rokov, ekonóm, Stupava, Hlavná
99, nezávislý kandidát
35. Pavol Poláček, Mgr., ICLic., LL.M., 34 rokov, advokát,
Stupava, Nad Potokom 3059/5,
SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
36. Svetozár Prokeš, Mgr., 44
rokov, tréner, učiteľ, Stupava, Záhumenská 836/72, nezávislý kandidát
37. Miroslav Rác, 53 rokov,
podnikateľ, Stupava, Rímska
1009/15, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
38. Peter Rác, 42 rokov, živnostník, Stupava, Lúčna 8, SMER
– sociálna demokracia
39. Martin Sepp, Mgr., 45
rokov, podnikateľ, Stupava, Železničná 913/11, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda
a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
40. Agneša Sirotová, JUDr., 63
rokov, právnička, Stupava, Záhumenská 37, SMER – sociálna demokracia
41. Jana Sirotová, Mgr., 33
rokov, učiteľka, Stupava, Sama
Tomášika 22, SMER – sociálna
demokracia
42. Martin Smeja, Ing.PhD.,

32 rokov, technický manažér, Stupava, Budovateľská 969/11, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické
hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA,
Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
43. Vladimír Streško, Mgr.,
46 rokov, obchodný manažér, Na
kopcoch 2081/21, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda
a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
44. Jozef Toth, RNDr., 58 rokov, IT technik, Stupava, Marcheggská 76, nezávislý kandidát
45. Jaroslav Ukropec, 35 rokov, podnikateľ, Stupava, Budovateľská 7, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana
46. Ján Valachovič, 56 rokov,
živnostník, Stupava, Dlhá 57, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana
47. Vladimír Valachovič, 51
rokov, technik, Stupava, SNP
87/35, nezávislý kandidát
48. Peter Valovič, 41 rokov,
živnostník, Stupava, Nová 120,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
49. Ján Veselovský, Ing., 37
rokov, procesný manažér, Stupava, Bočná 33, SMER – sociálna
demokracia
50. Stanislav Voda, Ing., 69 rokov, dôchodca, Stupava, Keltská
1165/18, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
51. Jozef Zelenák, Ing., 48
rokov, manažér, Stupava, Železničná 2669/29A, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda
a Solidarita, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska.
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Hodkový turnaj veteránov
Pri príležitosti 745. výročia
prvej písomnej správy o Stupave sa 18. augusta 2014 konal futbalový turnaj Internacionálov
– veteránov.

Turnaj sa uskutočnil za veľkej
podpory primátora mesta Stupava
Mgr. Pavla Slezáka, MKIC Stupava, FK Stupava, kolektívu Internacionálov Stupavy, TS Stupava,
SČK Stupava, Pivovaru Stupavar,
Hason Šano ml. Bubnič Robert.
Spolupracovali aj starostovia zo

Zohoru, JUDr. Eva Michalinová
a Záhorskej Bystrice, Ing. Jozef
Krupa.
V úvodnom príhovore Jozef
Dugovič, manažéra stupavského
FO veteránov, poprial všetkým
mužstvám radosť z hry a po zápasoch príjemné posedenie, ktoré
bude spojené s debatou o zápasoch. Primátor Stupavy potom tiež
privítal a pozdravil účastníkov
turnaja. Pred začiatkom stretnutí
si uctili všetkých bývalých internacionálov, ktorí už nie sú medzi

nami. Pod dohľadom rozhodcov
a komentátora Ing. Ivana Mazanca
začalo zápolenie mužstiev.

Turnaja sa zúčastnili mužstvá
internacionálov, hráčov nad 35
rokov, zo Záhorskej Bystrice pod
vedením Miloša Fatyku, Zohora
pod vedením Milana Michalíka
a Stupavy pod vedením Dpt. Jozefa Dugoviča. Všetky tri mužstvá zohrali vzájomné zápasy po
2 x 20 minút vždy s 5-minútovou
prestávkou, pričom hráči sa striedali bez obmedzenia. Stretnutia
rozhodovali rozhodcovia Ing. Rudolf Líška z Bratislavy – bývalý
prvoligový rozhodca a Rudolf
Lazar z Lozorna – BFZ. V prestávkach stretnutí si diváci so
záujmom vypočuli letmý pohľad
do histórie činnosti starých pánov
z jednotlivých družstiev.
Zápasy sa napokon skončili nasledovne:
Záhorská Bystrica – Zohor 0 : 3
Stupava – Záhor. Bystrica 6 : 1
Stupava – Zohor 2 : 0.

Pajštunáčik sa presťahoval z Borinky
do Stupavy

Futbalová predprípravka, ktorá vznikla pred viac ako rokom v Borinke, je od septembra súčasťou nášho klubu FK Tatran Stupava. 20 malých futbalistov a futbalistiek vo veku 4 – 8 rokov
rozšírilo našu mládežnícku základňu a sú teda prísľubom do budúcnosti. Radi by sme však
privítali aj nové deti. Informácie o tréningoch nájdete na stránke www.pajstunacik.eu. Kontaktovať nás môžete aj na pajstunacik@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0949 720 087.

Víťazom sa stalo mužstvo Internacionálov zo Stupavy, na druhom
mieste skončil Zohor a tretie miesto putovalo do Záhorskej Bystrice.
Najlepším strelcom a nahrávačom
bol Michal Ščastný zo Stupavy,
najlepším hráčom sa stal Andrej
Vlček zo Zohoru a o najkrajší gól
turnaja sa postaral Jozef Bielovič
zo Záhorskej Bystrice. „Musím
však poďakovať najmä prezidentovi našich internacionálov, Jozefovi Dugovičovi, bez ktorého
by sa toto športovo-spoločenské

podujatie neuskutočnilo, rovnako
ako mnoho podobných, ktoré zorganizoval. Vďaka jeho obetavosti
a láske k futbalu boli stupavskí
starí páni dvakrát na turnajoch vo
Francúzsku, sedemkrát v Taliansku, štyrikrát v Maďarsku a dvakrát v Rakúsku. On a celý organizačný výbor je skvelým vzorom
pre budúce generácie,” uzatvoril
podujatie komentátor Ing. Ivan
Mazanec.




Ing. Ivan Mazanec,
Mgr. Monika Švehlová
a Dpt. Jozef Dugovič 

Výroba tekvičákov
Agroservis v spolupráci s OZ
Pohodka pozýva deti na výrobu jesenných tekvicových fantázií. Stretneme sa v sobotu
11. 10. 2014 v priestoroch predajne Agroservis od 8.00 – 13.00
hod. Deti majú zabezpečené občerstvenie. Uvítame, ak rodičia
prinesú rôzne lesné plody, listy
či trávy.

Pozvánka na darovanie krvi
Slovenský červený kríž Stupava, skupina I. a II. pozýva na
odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 1. októbra 2014, t. j. v stredu, v čase od 7.00 – 10.30 hod. v Klube dôchodcov Pohoda
na Hlavnej ul. 90 v Stupave.
Prineste si so sebou občiansky preukaz, kartu poistenca /legitimáciu darcu krvi/.

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

AMBULANCIE
očná ambulancia
gynekologická ambulancia
alergologicko-imunologická ambulancia
chirurgická ambulancia – liečba hemoroidov
interná ambulancia (interné predoperačné vyšetrenie)
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MKIC / Inzercia

PROGRAM
DEŇ ZELÁ 2014
Štvrtok 2. 10.
18.00 Poetická gitara – Vladimír Ondrejčák, Koncert v Kostole sv. Štefana
19.00 Vernisáž – Kvetinové inšpirácie, Pastoračné centrum

Piatok 3. 10.

12.00 Stupavský jesenný jarmok
15.00 Zvolávame na Deň zelá
18.00 Slávnostné otvorenie
18.15 Nevädza
18.30 Stupavjánek
18.45 Devils
19.00 El Moro
19.30 Braňo Droba
21.00 ABBA Revival
23.00 Mia a Rasťo Kráľ
Sobota 4. 10.
8.00 Stupavský jesenný jarmok
10.00 Oukey Country
11.00 Hudobný kalendár s Miou
10.00 My varíme ze zelá – súťaž
)
vo varení kapustnice
14.00 Susedé susedom – folklórne pásmo
16.40 Cimbalová hudba Fidlikanti
17.50 Záhorienka
19.00 Devils
19.15 Majself
20.30 A.M.O.
21.45 Polemic
Nedeľa 5. 10.
8.00 Stupavský jesenný jarmok
10.45 Slávnostná svätá omša
14.00 Vega
15.45 Atmosférik
17.15 Funny Fellows
18.40 Tomáš Kočko & orchester
19.40 Hex
21.00 Svetelná show

Strážená interiérová herňa vo veľkej sále KD
od 3. 10. – 5. 10.
Skákací hrad, hračky, tvorivé dielne, animovaný program...
Vstupné 3 eurá/hod.
Pre deti od 3 – 12 rokov. Menšie deti môžu byť v herni len
v sprievode rodiča, a pokiaľ to dovolí kapacita.
Sedliacky dvor
3. 10. – 5. 10. Výstava úroda
3. 10. – 5. 10. Výstava dyňových strašidiel
3. 10. – 5. 10. Predaj stupavskej kyslej kapusty
3. 10. – 5. 10. Zeleninový a kvetinový trh
Malá sála Kultúrneho domu
3.10 - 5.10. Výstava remesiel
Lúka za Kultúrnym domom
4. 10. od 10.00 – 16.00
My varíme ze zelá – súťaž o najlepšiu kapustnicu
Sprievodné aktivity v hlavnom areáli

tematické súťaže, rezanie kapusty, šliapanie kapusty,
detské tvorivé dielne, workshop s Cirkuskusom,
kuchárske štúdio na lúke za KD

Sprievodný program v Stupave
Týždeň zelovej kuchyne vo vybraných reštauráciách

v Stupave, Otvorené dvory v Máste – ukážky, spracovanie
a predaj rezanej a kyslej kapusty, Súkromné múzeum
A. Stankovského v Máste

Múzeum Ferdiša Kostku Temporary
3. 10. – 5. 10. od 14.00 – 19.00 hod.
Voľný vstup do múzea a do tvorivého ateliéru.
Pastoračné centrum Výstava “Kvetinové inšpirácie”
3. 10. – 5. 10. od 14.00 – 19.00 hod.

Sprievodný program
Sprievodný program
Deň zelá 2014
Deň zelá 2014
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OZ POUR ART STAGE Sprievodný program v stupavskej synagóge a Kine X
Stupavská
synagóga
OZ
POUR ART
STAGE Sprievodný program v stupavskej synagóge a Kine X
Sobota 27. synagóga
9.
Stupavská
17.00 Výtvarný
Sobota
27. 9. ateliér – vernisáž výstavy
Piatok
3. 10. ateliér – vernisáž výstavy
17.00 Výtvarný
20.00
PiatokVlado
3. 10.Vizár – Revival & Traditional jazz band, vstupné 3 eurá
Sobota
4. 10Vizár – Revival & Traditional jazz band, vstupné 3 eurá
20.00 Vlado
9.00
–
15.00
Sobota 4. 10Burza kníh
18.00
Zimányová,
9.00 –Andrea
15.00 Burza
kníh koncert šansónovej speváčky, vstupné 3 eurá
20.00
Veje
vetrík
–
hudobno-spevácky
programspeváčky,
orchestravstupné
Zlaté husle
18.00 Andrea Zimányová, koncert šansónovej
3 eurá
a speváckej
skupiny
Lúčnica, vstupné 5program
eur
20.00
Veje vetrík
– hudobno-spevácky
orchestra Zlaté husle
Nedeľa
5. 10.
a
speváckej
skupiny Lúčnica, vstupné 5 eur
16.00 Kvarteto
Nedeľa
5. 10. AndreaS – Toujours lʼamour, komorný koncert
18.30 Kvarteto
Jednofázové
kvasenie,
koncert
folkovej
skupinykoncert
16.00
AndreaS
– Toujours
lʼamour,
komorný
Kino
18.30XJednofázové kvasenie, koncert folkovej skupiny
Sobota
Kino X 4. 10.
10.00
Moderovaná
prezentácia – Stupavský potok
Sobota
4. 10.
14.00
Moderovaná
Kostka
10.00 Moderovaná prezentácia
prezentácia –
– Ferdiš
Stupavský
potok
16.00
Moderovaná
prezentácia
–
Výstavba
cementárne
14.00 Moderovaná prezentácia – Ferdiš Kostka
Nedeľa
5. 10.
16.00 Moderovaná
prezentácia – Výstavba cementárne
14.00 Moderovaná
prezentácia – Výstavba cementárne
Nedeľa
5. 10.
16.00 Moderovaná
Moderovaná prezentácia
prezentácia –
– Výstavba
Stupavskýcementárne
potok
14.00

16.00 Moderovaná
prezentácia
– Stupavský
potok
Sprievodný
program
na futbalovom
štadióne
v spolupráci s FK Stupava
Sobota
4.
10.
Sprievodný program na futbalovom štadióne v spolupráci s FK Stupava
13.00
Zápas
Sobota
4. 10.žiakov ZŠ Stupava a žiakov FK Stupava
14.30
Zápas
FK Stupava
protiStupava
umelcom Slovenského národného divadla
13.00 Zápas Internacionálov
žiakov ZŠ Stupava
a žiakov FK
14.30 Zápas Internacionálov FK Stupava proti umelcom Slovenského národného divadla
Sprievodný program v pivovare Stupavar
Sobota
4. 10.program v pivovare Stupavar
Sprievodný
Deň
otevrítych
Sobota 4. 10. dverí
13.00
– 18.00 Riadené
Deň otevrítych
dverí prehliadky pivovaru, Šony The DJ
18.00
–
22.00
STUPAVAR
BREWING
PUNKŠony The DJ
13.00 – 18.00 Riadené prehliadky
pivovaru,
18.00 – 22.00 STUPAVAR BREWING PUNK

Sprievodný program v Máste v spolupráci s Mástskym potravinovým spolkom
Sobota 4. 10. 8.00 – 20.00
Sprievodný program v Máste v spolupráci s Mástskym potravinovým spolkom
Predaj kapustových výrobkov “v uličke” pri knižnici
Sobota 4. 10. 8.00 – 20.00
rezanie kapusty, možnosť natlačenia do súdku, predaj kapustnice a mástsky jesenný minijarmok
Predaj kapustových výrobkov “v uličke” pri knižnici
rezanie kapusty, možnosť natlačenia do súdku, predaj kapustnice a mástsky jesenný minijarmok

www.stupareality.sk
0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

JUDr. Magdaléna Habreková

Hlavná 32, 900 31 Stupava

bYTY .domy .pozemky
predaj / prenájom
STupava a okolie
• profesionálny prístup
• dôvera a spoľahlivosť
• skúsenosti a znalosť trhu
Poradenstvo a ohodnotenie nehnuteľnosti ZDARMA.
Nájdete nás: Hviezdoslavova 4, Stupava

www.reality-stupava.sk
AES-podpajstunske-v1.indd 1

Mgr. Andrej Ščasný
0948 484 235
9.9.2014 11:06

VÝROBA

REKLAMY

0915 14 33 84
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Za včelárstvom v Stupave

Stupavskí včelári hodnotili svoju prácu pri príležitosti 80. výročia založenia spolku.

Je neuveriteľné, ako sa osemdesiat rokov včelárenia v Stupave,
presnejšie na Stupavsku, zakorenilo v spoločenskom živote Stupavčanov. Včelárska organizácia, ktorá
prináša včelie produkty na ich stôl,
sa stala súčasťou miestneho života prakticky od jej založenia. Toto
výročie je dobrou príležitosťou
pozrieť sa na niektoré udalosti, na
ktoré si zrejme spomenú aj starší
občania Stupavy.
Podľa autentických dokumentov
bolo dňa 8. apríla 1934 ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom bol uvedený spolok založený. Zhromaždenie sa uskutočnilo
u priateľa Štefana Lachkoviča po
obede o štvrtej hodine. Pripomeňme si mená včelárov, ktorí boli pri
zrode spolku: František Bubík, Viliam Kubíček, Anton Benca, Štefan
Lachkovič, Ondrej Amzler, Heinrik
Boleschka, Ľudevít Zeman, Jozef
Navrátil, Jozef Markovič, Viktor
Trvalík, Ľudevít Štadler, Ján Lopačovský, Albert Dubenka, Rudolf
Nemec, Jozef Peschl, Benedikt Zámočník, Karol Kastler, Juraj Rauscher, Jozef Pollák, Ján Sedláček,
Michal Joch, Jozef Požgaj, František Kovár. Za dočasného predsedu
riadiaceho zakladajúce zhromaždenie bol zvolený Viliam Kubíček
a za zapisovateľa František Bubík.
V priebehu rokovania bol za
predsedu jednohlasne zvolený Heinrich Boleschka, za miestopredsedu Andrej Amzler. Za členov výboru: Jozef Navrátil, Jozef Peschl,
František Bubík, Juraj Rauscher,
Jozef Požgaj, Štefan Lachkovič,
Karol Kastler, Jozef Markovič,
Viktor Trvalík, Ľudevít Štadler,
Benedikt Zámečník, Ján Sedláček.
Za revízorov: Rudolf Nemec, Ľudevít Zeman. Týmto stupavským
včelárom patrí vďaka, že sa včelárenie v Stupave a jej okolí stalo
organizovanou činnosťou v Spolku včelárov, ktoré je od svojho
založenia občianskym združením.
Občianske združenie je svojou
formou hospodárenia samostatné,
čo znamená, že finančne pokrýva
svoju činnosť z vlastných zdrojov,
čiastočne príspevkami z rozpočtových financií vlády Slovenskej
republiky a miestnych orgánov. Tu
v prvom rade treba spomenúť mestské zastupiteľstvo, ktoré v symbióze so včelármi tvorí spoločenstvo
občanov Stupavy ako celku. Pre
úplnosť treba uviesť, že včelári,
tak v minulosti, ako aj v súčasnosti zásobujú spoluobčanov medom
a ďalšími včelími produktmi.
Boli však aj obdobia, keď
museli prekonávať ťažké časy, najmä pokiaľ
ide o finančné potreby,
osobitne počas druhej
svetovej vojny a po
jej skončení, keď bolo
veľa včelstiev zničených.
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Včelári si vypomáhali organizovaním včelárskych tanečných zábav,
z ktorých výťažok používali na odborné prednášky vo včelárení, ale
aj na exkurzie na včelárske farmy,
na ktorých získavali nové poznatky.
Za pozornosť stojí spomenúť usporiadanie kurzov medového pečenia,
ktoré viedla v tom čase najlepšia
slovenská odborníčka na medové
pečivo – Klotilda Luptovská. Organizačne tieto kurzy viedla Mária
Kubíková za pomoci ďalších miestnych včelárok.

Počas doterajšej histórie včelárenia na Stupavsku možno toto
obdobie rozdeliť na niekoľko etáp.
Začiatok patril založeniu Spolku
včelárov. Treba však spomenúť,
že včelárenie začalo oveľa skôr.
Z najstarších včelárov v Stupave
sa spomína železničiar Matúšek.
Tento predal svoje včelstvá grófovi
Károlyimu, u ktorého sa stal včelmajstrom. Gróf Károlyi neskôr za
včelmajstra pozval včelára z Talianska, ktorého meno sa v agende nezachovalo. Po ňom nastúpili
Meško, Wagner a Žižlavský. V tej
dobe už začali včeláriť aj ďalší
ako Anton Benca, Bender, Král,
Amzler, Kudláček, Beleschka a iní.
Ďalším obdobím bolo povojnové obdobie. Toto obdobie už je
charakterizované centrálnym zásobovaním obyvateľstva. Med, vosk
a včelia materská kašička sa stali
tovarom, ktoré sa centrálne vykupovali pre potreby štátu a pre obyvateľstvo. Došlo aj k stanoveniu
kontingentu, a to 1 kg na včelstvo.
Podobne sa centrálne pre včelárov
začal prideľovať cukor na zimné
zakrmovanie a jarné prikrmovanie
včelstiev.
Na začiatku po založení spolku
mal spolok 23 včelárov, na konci
roka 1934 už 32 včelárov. Počty
včelárov sa menili podľa ekonomickej situácie, ale aj zásahmi nadriadených orgánov do organizačnej
štruktúry, najmä pričleňovaním
okolitých obcí do bratislavskej organizácie a naopak. V priemere mal
stupavský spolok 60 až 80 včelárov.
Zo správy o činnosti základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Stupave, konanej 27. 2. 1972
vyplýva, že organizácia združuje
majiteľov včiel z obcí: Stupava,
Borinka, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, ktorí majú spolu 100
individuálnych včelárov s počtom
1 050 včelstiev. Štátne lesy mali v
tom čase 350 včelstiev, Štátne majetky 100 včelstiev a JRD Záhorská
Bystrica 38 včelstiev. Stupava bola
príťažlivou aj pre včelárov, ktorí do
jej okolia chodili kočovať z okolitých obcí a
mesta Bratislava. Je
to v podstate tak
aj dnes.
Prelomovým obdobím boli sedemde-

siate roky, osobitne rok 1978, keď
bol do lokality rozšírení klieštík
(odborný názov Varroa destructor).
Ide o parazita na včelách, ktorý robí
nemalé starosti včelárom dodnes.
Problémom sa stal výkup medu
štátnou organizáciou Medos v Galante, ktorá po politických zmenách
spôsobených zamatovou revolúciou
prestala med vykupovať. V dôsledku toho veľa včelárov svoju činnosť
ukončilo. Na Slovensku sa počet
včelárov zredukoval z 25-tisíc na
13-tisíc, čo sa prejavilo aj na počte
včelstiev a produkcii medu i ostatných včelích produktov.
Problémom sa stalo aj chemické
ošetrovanie poľnohospodárskych
a záhradných kultúr. Chemické postreky sa používali a žiaľ aj dnes
používajú nepremyslene, čo každoročne spôsobuje veľké straty
včelstiev. Novým negatívnym fenoménom sa stali tzv. Geneticky modifikované plodiny, skrátene MGO,
ktoré majú zmenenú genetickú
štruktúru tak, aby škodcovia týchto
plodín po ich použití uhynuli. Toto
sa však prenáša aj do života včiel,
zatiaľ vieme, že negatívne, pričom
dnes nevieme predvídať, aké katastrofálne dôsledky to prinesie v budúcnosti nielen pre včely, ale sprostredkovane aj pre nás ľudí.
Pre korektnosť je potrebné
uviesť aj osobnosti našej včelárskej
komunity, čo s radosťou robíme.
Medzi rodové pokračovanie včelárov patria Grambličkovci, kde
po bývalom predsedovi Tomášovi
Grambličkovi dnes pokračuje syn
Anton Gramblička, terajší predseda. Po Rudolfovi Predajňovi, ktorý
žiaľ už nie je medzi nami, pokračuje syn Rudolf Predajňa, podpredseda našej organizácie, ktorý do
práce pre včelárov zapojil aj manželku Ing. Ľubku Predajňovú. Medzi zaslúžilých včelárov patrí priateľ Rudolf Rác, ktorý včeláril aj
s manželkou Annou Rácovou. Patrili medzi novátorov, keď si sami
svojpomocne postavili kočovný

voz a odviečkovacie zariadenie
používané pri medobraní. Za svoju
prácu bol priateľ Rác pri príležitosti 80. výročia založenia spolku
vyznamenaný a ocenený najvyšším včelárskym vyznamenaním,
medailou Štefana Závodníka. Potešujúce je, že včelári aj jeho syn
Rudolf Rác. Medzi novátorov patrí aj Ferdinand Tomkovič, ktorý
ku včeláreniu doviedol aj synov.
Medzi zaslúžilých včelárov patril
aj priateľ Jozef Kubík, dlhoročný člen výboru, ktorý vykonával
viaceré funkcie počas dlhodobého
členstva vo výbore. Dnes má tiež
svojho nástupcu – Jozefa Kubíka,
člena výboru našej základnej organizácie. Za osobnosti treba považovať všetky včelárky, ktoré boli
v celom doterajšom období svojou
prácou nezastupiteľné, niektoré iba
manželky našich včelárov. Podieľali sa na organizovaní včelárskych
podujatí, výnimočné zručnosti preukázali pri pečení medovníkov pri
spoločenských príležitostiach.
Medzi pozitíva patrí medzinárodná spolupráca našich včelárov.
Podobne ako mesto Stupava, majú
včelári družobné vzťahy so včelármi z Ivančíc na Morave, s rakúskymi včelármi z mesta Orth an
der Donau, neformálnu družbu so
včelármi v Paríži. Stretnutia so včelármi z uvedených miest sú veľmi
dobrou príležitosťou na výmenu
poznatkov vo včelárení.

Súčasný stav je charakterizovaný všetkými pozitívnymi javmi, ktoré včelári pri ich typickej
skromnosti mohli dosiahnuť. Najďalej sa dostali včelári implementáciou elektronických technológií.
Komunikácia sa dnes uskutočňuje
takmer výlučne internetom. Školenia a prednášky formou PowerPointu s využitím audio techniky,
bankové operácie cez internetbanking. Rovnako pošta medzi SZV
a výborom našej ZO a medzi našimi včelármi navzájom.
Spolupráca medzi našou ZO
SZV a Magistrátom Stupavy sa
v posledných rokoch kvalitatívne
dostala na novú vyššiu úroveň.
Mesto pomáha pri poskytovaní
miestnosti na vzdelávacie aktivity v MKIC. S primátorom mesta
Mgr. Pavlom Slezákom včelári
spoločne pripravujú podujatia pre
občanov Stupavy a okolia, napríklad včelárskymi nedeľami či
Mikulášskymi jarmokmi. Najväčší osoh majú obyvatelia z medu
a ostatných včelárskych výrobkov, ktoré na miestnom trhovisku
ponúkajú stupavskí včelári. Medzi nestorov patria najmä priatelia
Rudolf Rác, Jozef Kubík, Ondrej
Belko či Miško Držík. Medzi sortiment vysokej kvalita patrí aj medovina.



Ing. Štefan Demeter, CSc.,
a Doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
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Tak, a je
to tu!

Predaj a servis bicyklov

Začal sa nový školský rok, ale my
sa chceme ešte vrátiť ku koncu toho
minulého. V piatok 20. júna 2014 sme
sa slávnostne rozlúčili s našimi predškolákmi.
Bolo nám cťou byť spoluorganizátormi tohto úspešného podujatia. Na
našej rozlúčke nechýbalo vystúpenie veľkých i menších detí, príhovor
riaditeľky Anny Gorbárovej i triednych učiteliek či program skvelých
predškolákov. Rozlúčkovú slávnosť
spestrila balónová výzdoba, spoločná
torta i malé tortičky pre našich predškoláčikov. Súčasťou tohto „aktu“
bolo aj spoločné tablo, ktoré potešilo
srdcia najbližších. Naši predškoláci
sa prvýkrát rozlúčili v nových, decentných talároch. Všetci naši hostia
sa mohli občerstviť v bufete „U škôlkara“. Počas celého popoludnia sa
deti zabávali na detskej diskotéke, sú-

ťažami, tombolou i vystúpením detí
z tanečného krúžku.
Verte či neverte, tento deň bol pre
nás rodičov jedným z najdojemnejších dní v roku. Áno, sú krásne Vianoce, je krásny deň matiek, každá jedna
akcia tvorená s deťmi, podporená aktivitami riaditeľky, našich učiteliek,
kuchárok i upratovačiek má svoje

čaro, je vyrobená s láskou a je len na
človeku, čo si v každej z nich nájde.
Môžeme byť na seba hrdí – my
všetci, ktorí sme vzájomnou spoluprácou rodič – učiteľ – dieťa, dosiahli
to, že tento deň sa stal pre všetkých
nezabudnuteľným.



Členovia občianskeho združenia
pri MŠ Marcheggská, Stupava 

Výročí mjeli Máščané aj Stupavjané
Nekedy ked neco mjejo byt napríklad jak hody co
byli včil, nepotrebovau sa ani rozhlas ani na papíri to
nemuseli mjet, už v pulce týdňa začalo velké upratovaní, negde aj líčili domy, ešče v Mástu taký jeden máme
bledomodrý, vedlajší už spadeu, nevydžau. Skrátka robiu sa velký ordung. Včil sa na to kašle, sak nač, nech
to urobja technicé služby, šak puacíme dane. Aj to tak
vypadá. Pokosá a nezametú.
Ale včil tým hodom, o program sa postarau másky
potravinársky spouek, najpr krscení pána farára u pána
Stankovského, kde dávali zadarmo hasiči peknú knižku. Aj nedávno spouek obnoviu kapličku sv. Hurbanka, otevreu tam tri strany a dzite kuknút jak to tam včil
fučí, ten bodrel. Ked negdo zamuroval tý dve strany asi
vedzeu proč. To už nikoho nezaujíma šak je to už pokrscené. Též píšeme, že na začátku Mástu je památka
– morový kríž, treba ho hledat v metrovej zeline, též
ho krscili pán farár. Ale náš másky spouek dobre robí,
zábavy to ví, tam sa pije a je veseuo. Lubiuo sa mi že
aj Máščané majú knišku o sebje, jaký byu čašký život,
tam sa to píše, treba sa pjekne podzekovat pani Prokešovej, urobiua velky kus roboty, šak byu o ňu záujem,
kdo sceu aj mu ju podpísau. Máske ženičky sa nedauy
zahambit a napékli všelijakých pocherajú. Zachvílu aj

HAPPY v MKIC

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

Vďaka ústretovosti vedenia MKIC mohlo
občianske združenie HAPPY presťahovať svoje aktivity do priestorov bývalého archívu. Po
vzájomnej dohode, že HAPPY upraví priestory
na vlastné náklady, sa pôvodný sklad v priebehu leta zmenil na relaxačnú miestnosť. Zároveň
sa podarilo dohodnúť aj s Kinom X a spoločné
priestory na chodbe HAPPY tiež okrášlilo –
s pohodlným sedením, knihami či drobnými
hračkami chodba pôsobí útulne a príťažlivo.
Kurzy sú zamerané najmä na deti a mamičky, ale v ponuke sú aj aktivity pre celé rodiny.
Medzi pravidelné kurzy patrí cvičenie s bábätkami, výtvarné aktivity pre deti, angličtina či
kurzy jogy a pilatesu. Aktivity sú doplnené aj
o prednášky o výchove či pravidelné stretnutia
dojčiacich mamičiek.V HAPPY je podstatná
rodinná, príjemná atmosféra, kde každý dostane svoj priestor na realizáciu a kde sa cíti
vítaný. Prehľad aktivít: www.happy.jaspis.sk.

zmizli, myslým tým, že sa pojedli. A potom sa už trsalo,
do vrceňá hráu Adam a Polákovci, otec se synem. Hráli
dobre ale to je moja mínka a čuua sem aj druhých,že
Huraj je Huraj. Ináč šecko byuo,guláš,pečenky víno,
atd. A byua aj dobrá nálada. V nedzelu sa pokračovalo.
Treba sa podzekovat vedúcej kulturáku, tá svadba grofa
s grófku jak sa vezli na tem koči z Mástu až do Stuavy
ke kulturáku a ten prúvod k temu, nemjou to chybu. A
tý dare co dostávali, gróf dostau hlavičku našeho zelá,
to mi došuo do smíchu, čekaua sem že to bude mješec
dukátu. Ušeu sa mi aj pocheraj z tejto svadby. Tak jak to
má být, šak sme očumovali. Aj další program byu dobrý.
Jak sa začalo stmívat začas Jirko Helán spívat aj s Broňku. Najprv parket prázny, ale ked furt volau do kola,
tak tam už nabjehli dzívčence a místni vdovy, vrceli sa
v kole. Pár chuapú im tam zavadzalo. Víc šeci počúvali
pjesničky co spívau šak byui pjekné a keré vjedzeli tak
spívali s ním. A konec temu dau ohňostroj,šak ideme
s dobú.
Už sa teším co bude na budúci rok. Jak sem povidau,
vážme si co nám zanechali naši predkové, né enem ked
sa to krscí, ale celý rok. Tak to robiu náš másky potravinársky spouek, upratau si pred domem a potom byua aj
zábava. 
Turanská
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Narodili sa:

Zosobášili sa:
Ján Vojtko a Ing. Lenka Jagelková

Magdaléna Šafránková
Anna Hnátová
Mariana Bučeková

Filip Polakovič a Zuzana Melíšková

Tomáš Feč a Zuzana Turlíková

Katarína Kopániová

Róbert Biro a Darina Hricová

Petra Petríková

Erik Edmár a Lenka Hógelová
Ladislav Pavlovič a Marianna Hauskrechtová
Juraj Filípek a Jana Rácová

Elly Ann Behanovská

Richard Chovanec a Monika Ščasná

Zomreli:

Viera Babjaková (1948)

Ján Moza (1938)

Pavol Bielovič (1957)

Mária Bílená (1919)

Ján Veselý (1949)

Milan Gajdošík (1949)

Nepočuť už tvoj hlas, odišiel
si tíško, ako odchádza deň,
a v našich srdciach zostal
smútok a spomienka.
Dňa 13. 9. 2014 uplynuli dva
roky, keď nás navždy opustil
syn Mário Korda.
S láskou spomína mama s rodinou. Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Alena Marošová (1954)

Ing. Viera Nagyová (1949)

Ružena Nemcová (1934)

Viera Majzúnová (1952)

Zlatica Zigová (1954)

Štefan Kopas (1940)

(presnejšie ulitník) žije. Pri prechádzke ho na zemi určite len tak
nezazriete, lebo je to pomerne
malý druh, jeho štíhla ulita dorastá do výšky maximálne osem
milimetrov. Ak by ste ho chceli
nájsť, museli by ste sa pričupiť
alebo si ľahnúť na zem a trpezlivo ho hľadať medzi popadanými
listami či v kamenných sutinách
popri vápencových skalách.
Doma je tento druh najbližšie
v rakúskych Alpách, kde žije aj vo
výškach do 2 700 metrov nad morom a patrí tam k celkom bežným
druhom. Vyskytuje sa však aj vo
Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Anglicku a severovýchodnom Španielsku. Populácia pri
Borinke je teda najvýchodnejšia
v Európe.
Na obrázku vidno, že abida má
v otvore ulity deväť drobných
"zúbkov". Nie sú to však skutočné zúbky, sú to len výrastky ulity,
ktoré bránia nepriateľom, napríklad bystruškám či inému slimákožravému hmyzu, aby sa abide
dostali do domčeka.
Obyvatelia Borinky sa teda
môžu pýšiť popri hrade Pajštún,
Dračom hrádku či barokovej kaplnke v Medených Hámroch aj
jedinečným slimákom, ktorého
inde na Slovensku nenájdete.



Tomáš Čejka
Ústav zoológie SAV, Bratislava

Prineste
ich v ich
dňoch
od od
13.13.10.
10. 2014
do24.10.2014
24. 10. 2014
Prineste
v dňoch
2014 do

ĎAKUJEME!
O Z STUPAVJAN

Vypisuje nábor do súboru mažoretiek

- KARKULKY pre dievčatá od 10.rokov, ktorý sa uskutoční

Pri Borinke žije
vzácny slimák
Väčšina Borinčanov pravdepodobne nevie, že neďaleko ich
obce žije vzácny slimák menom
abida borinská (vedecké, resp.
latinské meno znie Abida secale).
Tiesňava Prepadlé nad Medenými Hámrami je totiž jediné miesto na Slovensku, kde tento slimák

Neviete čo s vyradenými vecami vo vašej domácnosti?

Pomôžte
nimi našim spoluobčanom.
Pomôžte nimi našim spoluobčanom.

alebo do espressa Tini club od 18.00hod.

Michal Síkora (1948)

Etela Turčinová (1923)

Neviete, čo s vyradenými vecami vo Vašej domácnosti?

alebo do espressa Tini club od 18.00 hod.

Ing. Peter Dzuro (1960)

Štefan Balog (1944)

v spolupráci s MKIC

na recepciu
MKICod
od 16.00
na recepciu
MKIC
16.00hod.,
hod.

Jozef Šarközi (1952)

Stanislav Portschy (1956)

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a pre deti a mládež

vo výstavnej sále MKIC.

Vladimír Kavický a Lucia Šišová
Jakub Molnár a Linda Belačičová

=Pomôžme si navzájom=
vo výstavnej sále MKIC
dňa 25.10.2014 od 8.00 – 12.00 h.

Marek Polák a Michaela Damajková

Alexander Palčovič

Vás pozýva na jesennú sociálnu burzu

=Pomôžme si navzájom=

Branislav Pospiš a Michaela Grančičová

Ester Eliášová

v spolupráci s MKIC

dňa 25. 10. 2014 od 8.00 – 12.00 h.

Christos Syrimis a Mária Slezáková

Zoja Černušková

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a pre deti a mládež

Vás pozýva na jesennú sociálnu burzu

Mgr. Tomáš Farkaš a Mgr. Andrea Hanúsková

Kristína Sobolíková

Marko Daráš

Tichá
spomienka na
našich blízkych

v piatok 10.10.2014
o 16.00 hod. v MKIC Stupava
- prvé poschodie, vchod od detského ihriska
info: olga.mozova@stupava.sk

Prines si so sebou cvičky, legíny, tričko a talent!

Riadková inzercia


Predám Renault Grand Scénic 1,9 DCI Privilége FAP, r. v. 08/2007, diesel, 5-miestne, najazdených 180 000 km,
tmavá šedá metalíza, cena dohodou. Bližšie info na tel. čísle 0948 266 646.

Stupava
Hviezdoslavova 169
www.stavmix-plus.sk
nájdete nás aj na facebooku
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Prvá svetová vojna a Stupava, 3. časť

Prvá svetová vojna sa skončila 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte, keď
vstúpila na západnom fronte do platnosti
dohoda o prímerí medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami.
V tomto článku spomenieme niektoré udalosti, ktoré sa udiali pred koncom vojny a tesne po jej skončení na západnom Slovensku
a v Stupave.
Na jar 1918 bolo obyvateľstvo vyčerpané,
rástol odpor voči vojne, ľudia trpeli hladom
a želali si mier. Množstvo vojakov, ktorí sa
vracali z frontu, bolo ranených, trvalo invalidných alebo ináč zdravotne postihnutých,
napríklad aj nákazlivými chorobami. Vojaci
na frontoch sa snažili vyhnúť službe, masovo dezertovali a rôznym spôsobom sa snažili
ukryť. Dezertérov hľadali vojenské orgány
a žandári, preto sa nemohli zdržiavať len
doma. Vojenskí dezertéri sa skrývali všade.
Civilné obyvateľstvo zbehov ukrývalo v lesoch, ale aj v mestách a dedinách. V lesoch
v okolí Marianky a Záhorskej Bystrice sa
uskutočnila 29. mája 1918 pod zásterkou
poľného cvičenia armády rozsiahla akcia
s cieľom dolapenie zbehov. Výsledkom bolo
136 zatknutých osôb, čo však štátne orgány
nepovažovali za úspech. Z ďalších informácií uvádzame napríklad akcie v Rohožníku,
Veľkých Levároch, Lábe, Uhorskej (Záhorskej) Vsi. Ku koncu vojny sa v Karpatoch od
Marianky po Šaštín zhromaždilo okolo 4 000
dezertérov. Dezertéri sa spočiatku usilovali
uniknúť do bezpečia na vlastnú päsť, no postupne s oslabovaním vládnej moci sa začali
združovať do väčších skupín, tzv. „zelených
kádrov“, ktoré boli pripravené na boj s prenasledovateľmi. Hlavný stan mali v Malých
Karpatoch na vrchu pezinskej Baby.
Pamätná kniha obce Stupava str. 186 uvádza: „Do polovice októbra 1918 bol v Stupave pokoj, ktorý vládol i na celom okolí. Oči
ľudu sa začali otvárať, keď maďarský poslanec gróf Michal Károli (nemýliť si so stupavským grófom Ľudovítom Károlim) vyhlásil
v parlamente, že vojna je prehratá. Zloba
ľudu vybíjala sa v rabovačkách veľkostatkárov a obchodníkov. Boli to hlavne Zohorčania, ktorí prepadli hospodárske dvorce (Nandin ház) tunajšieho grófa Ľudovíta Károliho,
proti ktorým sa tu zdržujúce v maďarské vojsko i so strojnými puškami zakročilo. Ľudský
život ale nepadol v obeť.“
Správy o skončení vojny, o porážke a rozpade starej rakúsko-uhorskej monarchie,
o vyhlásení samostatného česko-slovenského
štátu 28. 10. 1918, o Martinskej deklarácii sa
šírili po slovenských dedinách zväčša v rôznych často prekrútených verziách. „V Stupa-

Mnohí z vás určite zaregistrovali neobvyklé množstvo zrážok, ktoré spadlo
v Stupave v poslednom období. Všetko sa
to začalo prechodom studeného frontu na
prelome mesiacov, keď už prvý septembrový deň stihlo napršať viac ako 40 mm
zrážok. 2. septembra sa k tomu pridalo
ďalších 16 mm a o nezvratnom príchode
jesene svedčí fakt, že nižšiu priemernú
teplotu ako v tento deň sme namerali naposledy v máji. Najzaujímavejšou časťou
z hľadiska počasia bolo obdobie medzi
11. a 14. septembrom, kedy naša meteostanica namerala celkový úhrn zrážok až
116,5 mm. Keď vezmeme do úvahy, že najdaždivejší mesiac od začiatku našich meraní nepresiahol ani 100 mm (jún 2011 –

ve (citujem z pamätnej knihy) sa proklamácia nového štátu Česko-Slovenska odohrala
6. novembra 1918. Ferdiš Juriga (katolícky
kňaz a politik) zavítal k nám a známou svojou výrečnosťou vypovedal zvesť, ktorá bola
veľkým zástupom očakávaná. Po proklamácii utvoril sa i národný výbor a vzal vedenie
obce do svojich rúk.“
Začiatkom novembra 1918 sa aj malokarpatský región ocitol v živelnom revolučnom
pohybe, známym pod pojmom „rabovačky“.
Zloba ľudu v Stupave sa vybíjala v útokoch
na skutočných i domnelých predstaviteľov
starého režimu. Vyhladovaní občania sa vrhli tam, kde predpokladali existujúce zásoby.
Prví na rade boli zväčša židovskí obchodníci a krčmári, statkári, notár, richtár a ušlo
sa aj maďarónskym učiteľom a rímskokatolíckemu farárovi. Útoky proti vrchnosti boli
konkrétnym chápaním iluzórnej slobody.
Revolty na slovenských dedinách boli spojené s návratom vojakov z frontu. Boli zväčša
ozbrojení, revolučne naladení a roztrpčení
biedou, čo našli doma. Takáto situácia bola aj
v Stupave a našli sme dokumenty svedčiace
o takýchto akciách.
Nasledovná udalosť sa stala v prvú novembrovú nedeľu 1918. Ráno pred kostolom
vybubnoval obecný „konšel“ a vyhlásil zraz
vojakov a navrátilcov z vojny v hasičskom
skladisku. Jedni boli oblečení ešte vo vojenskej uniforme, iní v civile a boli označení červenou páskou na rukáve. S puškami
v rukách postupovali v rojnici vedľa seba,
cestou vedľa škrobárne smerom k železničnej stanici. Na stanici boli vo vagónoch pripravení na odchod zo Stupavy príslušníci
„židovskej náboženskej skupiny“. Pripravení
boli odcestovať, buď do Bratislavy, alebo do
Viedne. Zachovali sa i niektoré mená osôb,
ktoré boli pripravené na odchod: Emil Kugler
– vrátil sa z vojny, Móric Stern – obchodník
s potravinami, Weber – obchodník so zeleninou, Kohn – veľkoobchodník s liehovinami,
Mittler – obchodník s liehovinami a iní. Táto
„trestná skupina“ vyhnala židov z vagónov,
mnohí odišli, utiekli, neskoršie sa aj vrátili
a ďalej boli obchodníkmi v Stupave. Po akcii
na stanici rabovali na terajšej Hlavnej zatvorené obchody v mestečku. Násilne ich otvorili a brali múku, cukor, petrolej a iné tovary.
V Sternovom obchode (kde bola v 50. rokoch
drogéria) zapálili petrolej. Tu zasiahli ešte aj
maďarskí žandári na ochranu proti rabovaniu.
Štefan Horský vo svojej knihe Obluda na
koľajniciach, spomína i na druhú rabovačku
v Stupave, a to rabovanie v Károliovskom

kaštieli: „Ešte pred príchodom česko-slovenského vojska v decembri 1918 vzali Stupavčania kaštieľ útokom, nastala rabovačka,
a kto čo mohol potiahol. Ľudia sa menili,
na nič nedbali na grófsku rodinu, len oči im
svietili. Pokrovce, riady, príbory, pohovky,
stoličky, šaty, peleríny, lustre, obrazy, poľovnícke trofeje z chodieb jednoducho zobrali.
Nahabané veci odvážali domov na tragačoch.
Po čase sa začali rabovačky vyšetrovať, kto
a čo? Niečo sa našlo, veľa sa nenašlo. Gróf
Ľudovít Károli sa však rýchlo zorientoval
a prijal niektorých ľudí späť do služby. Ťahúňov si vždy vážil, začal kaštieľ stavať na
nohy.“
V pamätnej knihe obce Stupava sú tieto
udalosti zachytené nasledovne (v pôvodnom
pravopise): „Nepomohly teda ani pôžičky na
vojnu, ani žiadne úsilie tehdajšej maďarskej
vlády, prišlo čo sa dalo predom očakávať.
Prišiel prevrat štátneho sriadenia, oslobodený bol národ Slovenský a založená bola Československá republika. I Stupava prežívala
vtedy svoje vzkriesenie. Od toho času vzorne
plní svoje povinnosti a stojí na poprednom
mieste svojho okresu v každom ohľade. Teraz je už strediskom kultúrnym, ale i politickým a hospodárskym v širšom okolí. Pre
svoj vývoj nachádza hojného porozumenia
v úradoch a má nádej na ďalší rozvoj.“
Počet obyvateľov: „Pri všeobecnom pokroku ale počet jej obyvateľstva sa ťažko vzmáhal. Príčinu tohto zjavu sa dá len nesnadno
určiť; možné je, že je to nešťastné umiestnenie železničnej dráhy a tiež ešte aj do nedávna slabá komunikácia, poťažne jej spojenie
so širším svetom a susedným Rakúskom.
V roku 1910 vykázalo sčítanie ľudu v Stupave 3399 duší. Onedlho po prevrate prevedené
sčítanie vykázalo 3658 duší, z ktorých 1740
pripadá na mužské pohlavie a 1918 na ženské. Znatelnejší je vzrast v poslednej dobe.“
Vyhlásením česko-slovenského štátu sa
územie Slovenska, niekdajšieho Horného
Uhorska, stalo súčasťou nového štátu. Udalosti v novembri 1918 pokračovali veľmi
rýchlo. Dovtedajšia maďarská správa na Slovensku bola vytlačená a po príchode talianskych a česko-slovenských vojsk v službách
nového štátu a po nepatrných vojenských
stretoch najmä v oblasti Devínskej Novej Vsi
sa celé Záhorie viac-menej pokojne dostalo
do nových pomerov. Vojenské ťaženie bolo
však samostatnou kapitolou. Vojsko sa presúvalo od Kroměříža južným smerom na Bratislavu. Do Stupavy prišiel vlak s čsl. vojskom
4. novembra 1918. Veliteľ posádky vlaku

Daždivý september
99,3 mm), je to naozaj extrémne množstvo.
Teraz na príjemnejšiu tému. Viete, aké
sú typické znaky babieho leta? Poletujúce
pavučinky, ustálené počasie s prevláda-

júcou tlakovou výšou, veľké denné amplitúdy teplôt (rozdiel medzi maximálnou
a minimálnou teplotou nameranou v ten
istý deň). Ja osobne som takú pavučinku

vyzval veliteľa maďarských vojakov, ktorí prebývali v tunajšom kaštieli, aby opustili
Stupavu, čo títo aj urobili. Vojenskými operáciami bolo Záhorie rozdelené na dve oblasti
s rôznou štátnou správou. Cestujúci do Bratislavy museli prechádzať cez neutrálne pásmo
medzi Devínskym Jazerom a Devínskou Novou Vsou. Hlavným cieľom čsl. vojska bolo
obsadenie Bratislavy. Pre odpor maďarských
úradov v Bratislave sa však postup spomalil
a odohrali sa už spomínané boje najmä o stanicu v Devínskej Novej Vsi. Bratislava však
bola oslobodená bez boja 1. januára 1919.
Začiatkom februára 1919 sa do nej nasťahovali orgány nového štátu a tým začala jej
funkcia ako nového hlavného mesta oslobodeného Slovenska.
Popri týchto veľkých udalostiach sa stávali i veci miestneho významu. Tak sa stalo,
že na Nový rok 1919 prišli do Stupavy legionári a počas bohoslužby obkľúčili kostol
a čakali na jej koniec. Farára Imricha Hojsíka, ktorý vychádzal z kostola, zadržali
a hnali ho najväčším blatom na veliteľstvo do Mástu, zle-nedobre a aj ho do krvi
zbili (Pam. kniha str. 198). Udalosť sa
vysvetľovala tak, že farár Hojsík pre svoju „zarytosť maďarského presvedčenia“
a nepoddajnú povahu, čo dával znať zjavne
a činne, mal veľa nepriateľov, ktorí ho udali. Z nepríjemného a bolestného postavenia
ho vyslobodil istý taliansky dôstojník, ktorý
ho bočnými cestami z Mástu viedol na faru,
čím sa vyhol ďalšej perzekúcii.
Boli postŕhané aj niektoré inojazyčné firemné tabule a tiež sa rozdávali zauchá za
verejný rozhovor v inej reči než slovenskej
alebo českej. Tak sa začal rok 1919 a veci,
ktoré sa vtedy stali, pripisujeme len rozbúreným vášňam po skončení ukrutnej vojny.
Začali sa písať nové dejiny nového štátu
Česko-slovenskej republiky a v ňom i našej
Stupavy.
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Svetozár Prokeš 

tento rok už videl, na pravé babie leto si
však ešte musíme počkať. Výnimočne
môže prísť aj ku koncu októbra, tak sa teda
nechajme prekvapiť.
Vlani prišlo výrazné ochladenie už na
konci septembra a 3. 10. dokonca mrzlo.
Vykurovacia sezóna začala teda pomerne
skoro. Uvidíme, ako to bude tento rok.
Nie som veľký zástanca dlhodobých predpovedí, ale uznajte sami, môže byť ešte
nezáživnejšia zima od tej minulej? Internetová stránka www.pocasievstupave.sk
je práve tá stránka, kde okrem aktuálneho
počasia, krátkodobej hodinovej predpovede a tiež predpovede na 10 dní, nájdete
aj všetky údaje z minulosti prehľadne
pokope.
Dušan Prepira

