ISSN 1338-872X

4/2014

Ročník XVI. 

Ochrana
lesov

6

Zvýšené riziko
požiarov
na jar

15. apríl 2014

 www.stupava.sk  Mesačník o živote obyvateľov Stupavy

9
Jarné
upratovanie

V Stupave 10
je Rozprávkovo

Čistota
a poriadok
v Stupave

Gurmánko
testuje
za Vás

Veľ konočné zvyky
Veľká noc je najvýznamnejší
kresťanský sviatok. Je oslavou
zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Podobne ako mnoho iných kresťanských
sviatkov, aj Veľká noc sa preniesla
mimo cirkvi. Viaže sa k nej kopec
zvykov a tradícií, ktoré sa zachovávajú v rôznej podobe v jednotlivých kútoch Slovenska, ako aj po celom svete.
Veľkonočné sviatky na Slovensku
začínajú pre veriacich kresťanov už
na Zelený štvrtok. Na Veľký piatok si
pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista
a celý deň sa postia. Bielou sobotou sa
skončí 40-dňový pôst a veľkonočnou
vigíliou sa začína oslava Kristovho
zmŕtvychvstania. Na celom Slovensku
je pre Veľkú noc typická iba oblievačka, ale na území okolo hlavného mesta
a ďalej smerom na západ sa praktizuje
aj šibačka. Chlapci v skupinách chodia z domu do domu a dievčatá nielen
oblievajú, ale ich aj šibú dlhými korbáčmi.

N a
tie im dievčatá potom zaväzujú farebné mašle.
Dotyk zeleným prútikom symbolizu-

je prebúdzanie sa do ďalšieho života
v období jari. Počas sviatkov je pre
túto oblasť typické aj pečenie takzvaných "jidášiek", akýchsi praclíkov. Tie
majú symbolizovať povraz, na ktorom
sa obesil Judáš, keď zradil Krista.
Symbolom jari a veľkonočných sviatkov sú aj maľované kraslice. Do prvej
polovice 20. storočia sa tradovalo aj
"prinášanie letečka". Na Kvetnú nedeľu prinášali dievčatá do dediny zdobené halúzky ako symbol jari.
Veľká noc sa oslavuje po celom
svete, ale takmer v každej krajine sa jej tradície líšia. V Anglicku
a Holandsku chodia deti od domu
k domu a koledujú vajíčka. Schované vajíčka v tráve, ktoré im priniesol veľkonočný zajac, hľadajú deti
v Austrálii. Vo Francúzku je tradíciou
kotúľanie vajíčok z mierneho svahu.
Tie, ktoré sa nerozbijú, symbolizujú
kamene odvalené z Kristovho hrobu.
V Taliansku musí rodinám požehnať
vajíčka miestny kňaz. Gazdinka ich
potom umiestni v strede stola
spolu s pečeným jahniatkom.
Tu majú tieto dni priestor
pre liturgiu a modlenie,
centrom
cirkevných
obradov je Rím, kam
prichádzajú
na
Veľkú noc pútnici z celého
sveta. V nedeľu blahorečia Taliani vetvičky
olivovníka a v pondelok
popoludní zvyknú celé
rodiny robiť piknik.
Najradšej
konzumujú
vajíčkové jedlá, pečenú
jahňacinu a kysnuté koláče
s mandľami a kandizovaným
ovocím. Veľká noc v Rusku sa
slávi inokedy ako vo zvyšku Európy. Ruskí pravoslávni sa totiž naďalej
držia starého juliánskeho kalendára
a Veľkonočné sviatky predstavujú
tiež sviatky radosti a veselosti. Na
Veľkú noc muži v Poľsku nemôžu za-
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Ako účinne
proti nej
bojovať?

Apríl objektívom MKIC

vadzať v kuchyni, lebo podľa povery,
keby sa podieľali na príprave tradičného veľkonočného chleba, ošediveli by im fúzy a cesto by nevykyslo.
Veľký piatok kresťania na Filipínach
slávia krvavými rituálmi - bičujú sa,
nesú kríž a nechávajú sa naň pribíjať.
Rímskokatolícka cirkev však nesúhlasí s krvavými obradmi a zanietencov pre takéto praktiky vyzýva, aby
sa radšej zúčastnili na omšiach, nočných vigíliách a ďalších oficiálnych
oslavách.

Viete čo znamenajú veľkonočné
symboly?
Veľkonočné vajíčka - vajce obsahujúce zárodok života považovali
za symbol plodnosti, narodenia, nesmrteľnosti a vzkriesenia. Farbenie
a zdobenie vajec je zvyk pochádzajúci z Anglicka. Maľovali sa sýtymi
jasnými farbami jari. Tento zvyk preslávil kráľ Edward I., ktorý si v roku
1290 nechal 450 vajec pozlátiť, aby
ich mohol na Veľkú noc darovať.
Baránok - v kresťanskom poňatí
Veľkej noci je Kristus nazývaný Baránkom Božím na znamenie čistoty,
nevinnosti a poslušnosti. Aj dnes znamená pečený baránok obnovu života
a víťazstvo nad smrťou, čím symbolizuje pamiatku Krista.
Korbáč - tento na Slovensku dôverne známy symbol Veľkej noci
má tiež pôvod v starých pohanských
zvykoch. Bitie a šľahanie prútmi patrí
k dávnym magickým praktikám. Má
priniesť zdravie, plodnosť, šťastie
a odohnať zlých duchov. Jarné šľahanie má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním.
Zajačik - má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari. V gréckej,
egyptskej, čínskej mytológií symbolizuje šťastie, plynúci čas, krátkosť
života, označovaný je aj za atribút
zmŕtvychvstania.


Pokladanie kvetov pri hrobe sovietskych vojakov na Obore pri príležitosti 69. výročia oslobodenia Stupavy sovietskou armádou

Veľkonočný jarmok v plnom prúde

Lucia Menclová

PRVOMÁJOVÝ SPRIEVOD V STUPAVE
Mestské kultúrne a informačné centrum už tradične pripravuje oslavy 1. mája. Keďže je tento rok
výnimočný tým, že mesto oslavuje výročie prvej
písomnej zmienky, rozhodli sme sa okrem zábavy
na futbalovom štadióne obnoviť aj tradíciu prvomájových sprievodov.
Minulý rok nás príjemne prekvapila návštevnosť
na historickom, ako aj na lampiónovom sprievode,
a preto sa nám zapáčila myšlienka obnoviť sprievod prvomájový.
Sprievod pôjde z Mástu o 14.00 hod. od mestskej
knižnice po Hlavnej ulici cez park až na štadión.
Cieľom sprievodu je, aby prezentoval súčasnú
Stupavu a jej obyvateľov. Preto sme oslovili všet-

    Zadarmo

ky združenia a spolky, ktoré v meste pôsobia, aby
sa zapojili a pripravili si niečo originálne.
Svoju účasť v sprievode nám do tejto chvíle potvrdili hasiči, hádzanári, MC Fifidlo, FS Stupavjánek, tanečná skupina Devils, klub dôchodcov
Pohoda, Záhorienka, stupavský Červený kríž
a Mástsky potravinársky spolok.
Samozrejme, vítané sú aj rodiny s deťmi a jednotlivci.
Od 15tej hodiny je pripravený zábavný program
a občerstvenie pre celé rodiny na štadióne. Nebude
chýbať šmykľavka, trampolína, maľovanie na tvár,
detský kútik, tanečná zábava a prvomájový futbalový zápas.  Katarína Prevendarčíková, riaditeľka MKIC

Deti s rodičmi si mohli vyrobiť veľkonočné pozdravy, vajíčka a iné drobnôstky

Po koncerte reggae skupiny Medial Banana v Kultúrnom dome
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora
Do
materských
škôl bolo tento rok
zapísaných
213
detí a z toho len
100 bolo prijatých,
čo
predstavuje
menej ako polovicu.
Uvažujete
o rozšírení kapacity škôlok alebo
o zriadení novej škôlky v Stupave?
Aké navrhujete riešenia pre tento
každoročný problém umiestnenia
dieťaťa do škôlky?
Problém umiestnenia detí do predškolských zariadení je dlhotrvajúcim
problémom. Niekto si povie, že nemáme predstavu alebo víziu o tom,
ako sa bude Stupava demograficky
vyvíjať. Je veľmi zložité odhadnúť
budúcnosť Stupavy, pretože ak sme
minulý rok oznámili, že je nás už
10 000 prihlásených k trvalému pobytu a v marci toho roku je nás o cca
380 viac, ťažko sa dá predvídať úplne normálny demografický vývoj. Je
zrejmé, že byty a domy kupujú mladí
ľudia, ktorí majú deti alebo plánujú
rodinu. V roku 2011 sme uvažovali
o vybudovaní kontajnerovej budovy
pre účely materskej školy, stavba
mala stáť v areáli základnej školy,
aby pre budúcnosť mohla poslúžiť
jej potrebám. Zastupiteľstvo sa rozhodlo pre prístavbu materskej školy
na ulici J. Kráľa, tá sa zrealizovala
a podstatne prispela k riešeniu nedostatku voľných miest v materských školách. Za volebné obdobie,
ktoré v novembri končí, poslanci

schválili 410 tisíc eur na financovanie materských škôl z rozpočtu mesta, teda nad rámec podielových daní,
príspevku zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky išli priamo z príjmov
mesta, z daní obyvateľov a k tomu
sa ešte pridali aj financie od rodičov,
ktorí platili mesačne 12 a neskôr
15 eur za svoje dieťa v podobe školného poplatku. Ak by táto činnosť
bola zaujímavá ako podnikanie, tak
nemáme problém. Ak by súkromná materská škola bola zaradená do
siete predškolských zariadení ministerstva školstva, mesto bude prijímateľom dotácií na zriadené miesto
v tomto zariadení a musí tieto prostriedky súkromnej materskej škole
vyplatiť. Nikto však nechce naplniť
náročné hygienické predpisy, metodické pokyny, aby za svoje peniaze zriadil súkromné predškolské
zariadenie. Skutočne pred dverami
materských škôl zostalo neprijatých
sto detí. Podľa štatistických údajov,
ktoré má mestský úrad k dispozícii,
tento stav bude pretrvávať. Znamená
to, že dnes nám chýba predškolské
zariadenie – minimálne štyri triedy
materskej školy. Navrhnem mestskému zastupiteľstvu, aby sme ešte
do konca roku 2014 vybudovali minimálne 4-triednu materskú školu.
Tento rok končí volebné obdobie
a uskutočnia sa komunálne voľby
pre to nadchádzajúce. Občania si
tak budú voliť nových predstaviteľov mesta. Čo považujete Vy dopo-

Opýtali sme sa poslancov
Tento rok končí volebné obdobie
a uskutočnia sa komunálne voľby pre to nadchádzajúce. Občania
si tak budú voliť nových predstaviteľov mesta. Čo považujete Vy
za doposiaľ Váš najväčší úspech
vo funkcii poslanca mesta Stupava?
Marek Móza
Keď sme vstúpili do
nášho volebného obdobia, mestu hrozila nútená správa (nie vinou tohto poslaneckého zboru).
Za veľký úspech považujem fakt, že
sa nám spoločne podarilo odvrátiť
toto hroziace nebezpečenstvo.
Miroslav Mackovič
Ako poslanec MsZ
a predseda dopravnej
komisie som sa venoval prevažne riešeniu
dopravy a komunikáciám v našom meste. Na zasadaní
komisie sme starostlivo vyhodnocovali každú investičnú aktivitu, ktorá mala vplyv na dopravu
v našom meste. Spravili sme pasport
všetkých komunikácií potrebných k
rekonštrukcii, kde máme pripravené
projektové dokumentácie v lokalitách (Kúpeľňa, Dlhá, Mlynská,
Vajanského, Mariánska, Karpatská,
Cintorínska, Štúrova). Verím, že do
konca volebného obdobia sa nám
podarí začať s ďalšou rekonštrukciou aspoň niekoľkých z nich. Podarilo sa nám zrekonštruovať prvú

etapu Karpatskej ulice, ktorá bola
v dezolátnom stave. Navrhovali
sme dopravné riešenia pri Bille po
dopravnej a statickej stránke, kde
sa vďaka lepšej organizácii dopravy výrazne zlepšila priechodnosť
a ochrana chodcov. Začali sme
s prípravou dlho sľubovanej okružnej križovatky: Školská /Hlavná/
Zdravotnícka, kde po dohode s investorom spol. Lidl začali projektové práce. V štádiu územného rozhodnutia je veľká dvojitá okružná
križovatka pred Stupavou (pri Jurki
pumpe), ktorá je prvým krokom
k tak dlho očakávanému Mástskemu obchvatu, ktorý verím, že sa
podarí čoskoro aj začať realizovať.
Ako podpredseda Stavebnej komisie som sa momentálne pričinil
o zveľadenie lokality Jána Ondruša,
komunikáciou s investormi pôsobiacimi v danej časti.

Vladimír Holúbek
Za najväčší úspech vo
funkcii poslanca, ktorú
vykonávam od decembra roku 2010, považujem skutočnosť, že sa
podarilo odvrátiť reálne hrozby nútenej správy, ktoré na začiatku tohto
volebného obdobia mestu skutočne
hrozili. Správnymi rozhodnutiami
a opatreniami boli pre budúcnosť
zabezpečené funkcie mesta a mestského úradu tak, aby si plnili svoje
funkcie pri správe a rozvoji mesta.
V prípade nútenej správy by sme
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siaľ za Váš najväčší úspech vo funkcii primátora mesta Stupava?
Postavenie primátora v zmysle zákona nie je až také výrazné a suverénne, aby mohol hodnotiť svoje
úspechy bez podpory poslancov
– mestského zastupiteľstva. Nikdy
som si nemyslel, že akýkoľvek posun, rozhodnutie bolo len mojím rozhodnutím, a preto si vážim podporu
mestského zastupiteľstva pri riešení
najvážnejších problémov a následných rozhodnutí, ktoré boli vždy
v prospech mesta. Ak by sa mi aj nič
nepodarilo, tak za najväčší úspech
považujem skutočnosť, že sme za
krátky čas svojho pôsobenia dokázali odvrátiť hrozbu, že mesto bude
fungovať v režime nútenej správy,
mali sme na to čas od 16. decembra
2010 do 31. januára 2011. Bolo to
v súvislosti s projektom kanalizácie,
následne prišlo rozhodnutie o korekcii vo výške 15 % z rozpočtu a zastupiteľstvo rozhodlo o úvere vo výške
1,1 milióna eur. Museli sme zaplatiť
za to, čo sme nespôsobili. V roku
2012 zastupiteľstvo konečne odpredalo pozemky v lokalite Zadná,
pričom sme doriešili záväzok ešte
z čias primátora J. Beleša. Na chvíľu,
asi tak na tri mesiace, sme mali pocit, že máme k dispozícii peniaze na
rozvoj mesta, na obyčajné projekty,
nie na pomníky, ale na cesty, chodníky, na úplne bežné veci. V júni 2012
sme dostali informáciu o následnej
kontrole projektu, jeho hodnotení
v Bruseli a kontrolách z Európskeho
dvora audítorov a kontrolách našimi
orgánmi na najvyššej úrovni. Mestské zastupiteľstvo prijalo ťažké roz-

hodnutie, ukázalo sa ako správne,
a prijalo korekciu vo výške 25 %.
Ak by sme tak neurobili, korekcia by
bola minimálne vo výške 50 % rozpočtu projektu. Bolo to veľmi ťažké
rozhodnutie, pretože sme zaplatili za
tento projekt minimálne 2,5 milióna
eur, ktoré sa mohli použiť pre rozvoj
mesta. Napriek tomu, že sme zostali
len o kôrkach z toho veľkého pecňa
chleba, investovali sme do budovy
zdravotného strediska, do budov
školy, predškolských zariadení, vybudovali sa priechody pre chodcov,
doriešilo sa dopravné značenie, vybudovalo sa detské ihrisko. Možno
sa to zdá trápne, že sú to len malichernosti, ale potom sa pýtam, prečo
doteraz aj tie akože trápne veci boli
problém, prečo vtedy, keď bolo viac
peňazí, neurobilo sa nič, skutočne
nič... ani kúsok chodníka, ani jedna
autobusová zastávka, ani jedno parkovacie miesto, nič sa neurobilo.
Za dôležité považujem aj to, že sme
zabezpečili právnu ochranu mesta.
Na jednej strane máme pre budúcnosť dobre ošetrené zmluvy o spolupráci s investormi, s väčšou právnou
istotou, že to, čo bolo dohodnuté, tak
aj raz skutočne bude realizované.
Načo nám boli zmluvy na križovatky, cesty a iné ilúzie, ktoré boli nevymožiteľné, napadnuteľné ako protiprávne, také, že ak by sme sa súdili,
určite prehráme aj vlastné gate. Politika voči investorom, developerom
nabrala úplne iné rozmery – reálne,
konkrétne a hlavne obojstranne prijateľné. To, čo mesto potrebuje a to,
čo investor je skutočne schopný
mestu poskytnúť, sa stalo obsahom

zmlúv o spolupráci pri rozvoji mesta, zmlúv, ktoré schvaľovali poslanci
mestského zastupiteľstva. Teda žiadne tajné zmluvy, o ktorých tak radi
rozprávajú práve tí, ktorí by ich radi
podpisovali.
V tom, čo sme zdedili, som hrdý
ešte na jednu záležitosť, ktorú sme
vyriešili. Ukončili sme súdny spor
so spoločnosťou Polygon, a. s., ktorej mesto je 20 %-ným akcionárom.
Spoločnosť bola v likvidácii a napokon mohol ju niekto odkúpiť a mesto by dostalo svoj 20 %-ný podiel,
vieme, kde žijeme, mohlo by to byť
aj jedno euro za cca 14-hektárový
pozemok, ktorý bol vkladom mesta
práve v hodne 20 %-ného podielu.
Nebolo to ľahké rozhodnutie, vážim
si odvahu poslancov bez rozdielu
politickej príslušnosti, pretože tá
nikdy pri rozhodovaní nehrala vážnu úlohu. Rozhodli pre budúcnosť,
spoločnosť obnovila svoju činnosť
a mesto má svojich 20 %, ktoré
môžu byť v budúcnosti zhodnotené
aktivitami, ktoré bude spoločnosť
realizovať. Bude to určite viac ako
jedno euro...
Úspech nemusí byť len víťazstvo, ani
nejaký monument v podobe školskej
športovej haly, na ktorú budeme doplácať alebo v nereálnom takzvanom
mástskom obchvate, ktorý je čiernou
stavbou a nemôže byť napojený na
riadnu komunikáciu. Za týchto okolností a možností, ktoré v uplynulých
troch rokoch určovali naše rozhodnutia, môžeme s čistým svedomím
povedať, že sme nerozhodli proti záujmom mesta a jeho občanov.

dnes len veľmi ťažko hľadali niečo
konkrétne, na čo by sme mohli poukázať, že sa za posledné obdobie
urobilo, uskutočnilo.

„obecnej zabíjačky“, ktorá sa po prvom ročníku stáva tradíciou vďaka
členom Mástskeho potravinového
spolku v Stupave a MKIC. Vďaka pozitívnemu ohlasu sa občania,
a to nielen Mástu, v areáli knižnice
môžu zúčastňovať aj iných akcií organizovaných pri príležitosti hodov
„Deň zelá“. O záujme o tieto aktivity svedčí aj snaha podieľať sa na
spoluorganizovaní zo strany jednotlivých občanov ako i organizácií.
Napríklad gazdinky prezentujú svoje pekárenské výrobky, členovia ZO
Slovenského zväzu záhradkárov organizujú ochutnávku odrôd svojich
vín a pod. Pevne verím, že tradícia
spoločenského žitia v Máste bude
pokračovať a rozvíjať sa v prospech
spokojných občanov.

Ide o to, ako nás a našu prácu vnímajú samotní občania, ktorí nás
zvolili, ale aj tí, ktorí nás nevolili.
Treba objektívne posúdiť, že toto
zastupiteľstvo zdedilo následky
„zbabranej“ kanalizácie. Nebudem
uvádzať rôzne okolnosti a výpočty, ktoré s tým súvisia, nakoľko
už bolo dosť okolo toho povedané
a napísané. Treba to povedať aj
ľuďom, ktorí nerozumejú štatistike a matematickým výpočtom.
Proste mesto, respektíve jeho rozpočet doplatilo na zlú a nekvalitnú
činnosť vtedajších zamestnancov
MÚ, ako aj ľudí, ktorí v období
spracovania projektu a následnej
výstavby kanalizácie pracovali pre
MÚ Stupava. A to bol základ toho,
že sa v súčasnom volebnom období
nepodarilo zrealizovať mnohé projekty, ktoré by skrášlili naše mesto
a uľahčili život občanov tohto mesta,
či už ide o rekonštrukcie komunikácií, objektov, alebo v neposlednom
rade aj o výstavbu škôlky, ktorých
je nedostatok a v dnešnej dobe je to
veľký problém Stupavy. Z tohto hľadiska by som považoval svoju „aktivitu“ za finančne limitovanú.
Ale na druhej strane nemôžu
s určitosťou moju prácu kritizovať
zamestnanci MŠ na Marchéggskej
ulici a samotní rodičia umiestnených detí v tomto zariadení. Aj keď
bol rozpočet mesta vždy „napnutý“,
podarilo sa zrealizovať niektoré
projekty, ktoré prospejú minimálne
aj ďalšej generácii detí. Takisto by
som tipoval, že OZ Pohoda je spokojná s mojimi aktivitami voči členom tohto združenia.

Anton Gorbár
Najskôr by som začal
najväčším negatívnym
prekvapením, o ktorom
sa poslanci dozvedeli až
v priebehu výkonu volebného mandátu. Jednoznačne sú
to korekcie v sume cca 3 milióny
350 tisíc eur, ktoré boli zo strany
Ministerstva životného prostredia
uplatnené voči mestu Stupava, na
základe podnetu z Úradu pre verejné obstarávanie, týkajúceho sa zadávania verejného obstarávania budovania kanalizácie. Uvedenú sumu
muselo naše mesto začať splácať,
a preto naplánované investičné akcie, na ktoré už boli vypracované
projekty (a na ktoré v tom čase boli
už aj vyčlenené financie) nemohli
byť zrealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Ako
poslanec za volebný obvod Mást,
vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu mesta, považujem za čiastočný
úspech aspoň vybudovanie chodníka pri knižnici. Realizácia projektov rekonštrukcie knižnice, vybudovania cesty a chodníka na Štúrovej
ulici a ďalších zostáva podmienená
dostatkom finančných prostriedkov
na ich realizáciu. Mimo materiálnych vecí považujem za úspech obnovenie spoločenského žitia v časti
Mást. Som veľmi rád, že sa dobrovoľníkom úspešne podarilo zrealizovať moju myšlienku vykonania

Roman Maroš
Práca poslanca nemá
charakter individuálneho športového výkonu,
jej úspešnosť zhodnocujú voliči vo voľbách.
Snažím sa zlepšovať podmienky
pre život v Stupave, komunikatívnosťou a otvorenými informáciami
budovať mosty medzi samosprávou
a obyvateľmi. Teší ma a zaväzuje
podpora občanov, ktorí ma zvolili aj
za poslanca BSK. Budem sa snažiť
ich dôveru nesklamať.
Ján Rigler

Mohli by sme o tom
polemizovať či poslanci MsZ za volebné obdobie 2010 – 2014 boli
alebo neboli úspešní.
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Zo zápisnice z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Rokovanie MsZ v Stupave sa
avízovane presunulo z pôvodného
dátumu na 27. 3. 2014. MsZ bolo
uznášania schopné s počtom zúčastnených poslancov 11, neprítomný bol p. Lachkovič a p. Rác
nahlásil neskorší príchod.

Na základe hlasovania o jednotlivých bodoch rokovania bol program MsZ upravený v bodoch nasledovne:
1. otvorenie
2. voľba pracovného predsedníctva
3. kontrola uznesení
4. veci majetkové
5. zadanie UP mesta Stupava
6. návrh VZN trhový poriadok
7. návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území
mesta Stupava
8. správa z následnej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami v TSS, s. r. o., za rok
2012
9. správa z kontrol RO mesta Stupava
10. správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Stupava
za rok 2013
11. dodatok ku zmluve zo dňa 23. 9.
2011 – výška príspevku na triedený
zber v meste Stupava
12. príprava komunálnych volieb
2014 – návrh
13. návrh na delegovanie zástupcov
Ja osobne si nevediem žiadnu štatistiku z rokovaní MsZ
a aby to nevyznelo populisticky,
ten, kto sleduje tieto zastupiteľstvá vie, že som vždy hlasoval
v prospech občana tohto mesta,
respektíve som sa snažil hlasovať
tak, aby dopady nedostatku financií v rozpočte nepociťovali občania mesta, kde som aj s ostatnými
podobne hlasujúcimi poslancami
narážal na odpor, že tieto dopady sú potrebné pre „chod“ mesta.
Takisto som sa snažil prezentovať rozumné návrhy zo strany
občanov vo forme návrhu uznesenia alebo interpelácie.
Na záver by som chcel dodať,
že práca poslanca MZ v Stupave
je práca, ktorá si vyžaduje osobnú a miestnu znalosť, chuť bojovať za rozumné podnety občanov
a v neposlednom rade je to práca
náročná na osobný čas poslanca.
Podľa mňa by v komunálnej politike nemali byť preferované stranícke a osobné záujmy nad záujmami občanov. Už je to len na
posúdení ľudí, ktorí sa zaujímajú
o život ľudí v Stupave, či som bol
v ich očiach úspešný, alebo nie.
Ale jedno viem, že môžem pokojne spávať a nebáť sa pozrieť do
očí komukoľvek z vás.
Oľga Mózová
Ako
poslankyňa
a žena som prijala funkciu predsedníčky sociálnej a zdravotníckej
komisie. Snažila som
sa pochopiť problémy, ktoré trá-

mesta do Rady školy v Stupave
14. schválenie platu primátora
a hlavnej kontrolórky
15. odvolanie člena komisie kultúry
a menovanie nového člena
16. interpelácie
17. rôzne
18. návrh uznesenia
19. záver rokovania.

Veci majetkové
Dňa 13. 12. 2013 obdržalo
mesto Stupava žiadosť spol. Slovak Telekom, a.s., o odkúpenie
pozemku: „Slovak Telekom, a.s.,
žiadal listom zo dňa 12. 7. 2013 o
kúpu 6 m2 z parcely KNC 978, vedenej na LV 2783 v k. ú. Stupava
obec Stupava, okres Malacky, ktorý je vo vlastníctve mesta Stupava.
Pozemok, o ktorý mala spoločnosť
záujem, sa nachádza na konci Gaštanovej ulice, pretože je ale dlhodobý problém s pridelením súhlasu
na kúpu pozemku z dôvodu zosunu
pôdy, Slovak Telekom, a.s., pristúpil k alternatívnemu a drahšiemu
riešeniu postavenia MSAN-u na
pozemku p. č. 977/1 smerom na
Karpatskú ulicu alebo oproti na druhej strane cesty. Komisia majetková na svojom zasadnutí dňa 11. 2.
2014 žiadosť prerokovala a odporúča v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer predať časť pozemku
pia občanov nášho mesta. S podporou členov komisie sa nám podarilo zaviesť tradíciu sociálnych
búrz na pomoc ľuďom, ktorí sú
v núdzi. Nepodaril sa projekt sociálneho taxíka, ale prijali sme
v zastupiteľstve VZN o príspevku na dopravu. Riešili sme zanedbané zdravotné stredisko, mnohé
sa zmenilo, prostredie, priestory
sú určite dôstojnejšie a kultúrnejšie než boli predtým. Snažili
sme sa rozšíriť počet odborných
ambulancií – pribudla ambulancia reumatológie, v krátkom
čase začne fungovať urologická
ambulancia. Veľkou oporou pri
tomto zámere mi bola členka komisie pani doktorka Štefka Moricová, za čo jej aj za Stupavčanov
ďakujem. V mojom obvode sa
mi podarilo skultúrniť priestor
futbalového ihriska, a tak medzi
bytovkami vzniklo pekné, čisté a bezpečné miesto pre voľný
čas detí. Snažila som sa pomôcť
vyriešiť problém s nedostatkom
miest v materských školách, ale
ten sa bez toho, aby sme postavili ďalšiu materskú školu, riešiť
nedá. To už nie je vec snahy alebo populistických rečí, ale je to
otázka, či mesto na to má, alebo
nemá peniaze.
Napriek spomenutému, za najväčší úspech pokladám nesklamanie svojich voličov, ktorých
denne stretávam, riešim spoločne
s nimi ich problémy, ktorých je
v dnešnej dobe veľmi veľa a dobrý pocit z toho, že sa im môžem
pozrieť priamo do očí.

p. č. 977/1, t. j. ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účely
umiestnenia
telekomunikačnej
technológie, ktorá zabezpečí zvýšenie kapacity už existujúcej siete,
väčšie a kvalitnejšie pokrytie celej
oblasti s možnosťou využívania
služieb rýchlostného internetu a
služieb digitálnej televízie, za cenu
80 €/m2. V diskusii vystúpili Ing.
Holúbek, Ing. Ukropec a ing. Geisseová.

TSS, s. r. o., uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve. Jedná sa
konkrétne o priestory pre parkovanie autobusov spoločnosti Slovak
lines, a. s., ktoré sú vo dvore Technických služieb a súvisia s vybudovaním novej zastávky na Mierovej
ulici v časti Kolónia. Z diskusie:
Mesto by mohlo z prenájmu tretej
osobe získať finančné prostriedky, aj keď nájom je označovaný za
symbolický (70 €/mesiac). Z hľadiska uzatvorenia zmluvy o prenájme priestorov nie je nič, čo by
obmedzovalo Technické služby.
P. Ukropec vyjadril názor, že mesto
si vie svoje vzťahy k TSS upraviť
a s hospodárskym výsledkom narábať tak, aby to bolo prospešné pre
mesto. MsZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 9 k NZ zo dňa
31. 12. 2007, ktorým sa upravuje
v čl. 5, bod 1 Nájomnej zmluvy
oprávnenie Nájomcu dať predmet
Peter Rác

Ak máte na mysli
niečo mimoriadne, asi
vás sklamem, pretože
poslanci svoje zámery môžu presadiť len
spoločne. Takto som sa podieľal
spolu s poslancami Ivicom a Kazarkom na projekte revitalizácie
Námestia Slovenského povstania,
ktoré je známejšie ako autobusová stanica. Chceli sme riešiť
problém dopravy, zmenu autobusových zastávok tak, aby skutočne vzniklo v tomto priestore
námestie. Projekt riešil niekoľko
možností, vyjadrovali sa k tomu
aj kompetentní, v tomto prípade
Slovenská správa ciest, ktorej sa
alternatívne dopravné riešenie
nepozdávalo. Napriek tomu, že
na realizáciu sa nenašli financie,
zámer tu existuje aj s riešením,
námestie bude raz treba vyriešiť
a prvé kroky boli urobené. Vo funkcii predsedu komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa mi podarilo
udržať a rozvíjať partnerské vzťahy s mestami, s ktorými máme
podpísanú spoluprácu. Myslím
si, že sa rozvíjali úspešne, uskutočnili sa výmeny s poľským
Lowiczom, českými Ivančicami
a s bulharským mestom Svoge.
Som rád, že zastupiteľstvo podporilo bulharský projekt, v ktorom
Stupava bola partnerom. Nedávno bol ukončený a v Bulharsku je
vysoko hodnotený, čo nám otvára
možnosti pre spoluprácu v budúcnosti v rôznych oblastiach, najmä
v školstve a tiež v podnikaní.

nájmu do užívania tretej osobe
a v čl. 6, bod 2 sa spresňujú
možnosti ukončenia Nájomnej
zmluvy, (hlasovanie: za – 11, neprítomní – 2 Kazarka, Gašpárek).

Zadanie ÚP mesta Stupava
Primátor Slezák udelil slovo Ing. Macákovej. Tá uviedla
Ing. Piršelovú, ktorá sa vyjadrila, že všetky pripomienky, ktoré
prišli k zadaniu, boli vyhodnotené
a zapracované do zadania ÚP mesta Stupava. K tomuto bodu programu bola bohatá diskusia: p. Maroš
– spýtal sa, či mesto Stupava vstupuje do tohto procesu, či si môže
mestský úrad povedať svoj názor,
svoje priority pre mesto. Ing. Piršelová – odpovedala, že mesto,
poslanci môžu stále vstupovať do
procesu, ale nie do rámca zadania, to je už určené. Ing. Chudík
– doplnil svoju kolegyňu, že všetci
môžu aj v ďalších etapách pripomienkovať ÚP mesta Stupava.
V diskusii pokračovali p. Lachkovič, Ing. Ukropec, občianska
návšteva Ing. Voda, pán Hrica
a pán Mihalič. Celé znenie diskusie je zachytené na nahrávke č. 10
zvukového záznamu.
MsZ schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. c) a g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov (zákon o obecnom zriadení) a v zmysle ust. § 20 ods. 7
písm. c) stavebného zákona:
1. Zadanie územného plánu
mesta Stupava, ktorého hlavným riešiteľom je Ing. arch. Michal Chudík, Aurex, spol. s r. o.,
Bratislava
2. Vyhodnotenie stanovísk a
pripomienok uplatnených pri
prerokovaní návrhu Zadania
územného plánu mesta Stupava,
(hlasovanie: za – 11 poslancov,
zdržali sa – 2).
MsZ odporúča primátorovi
mesta Stupava vydať pokyn na
spracovanie návrhu Konceptu
územného plánu mesta Stupava
v súlade so schváleným Zadaním územného plánu mesta Stupava. (hlasovanie: za – 11 poslancov, zdržali sa – 2 Maroš, Rigler)
bod H/7 záverov.
Návrh VZN trhový poriadok
a VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Stupava
Návrh VZN uviedla riaditeľka
MKIC p. Prevendarčíková. Skonštatovala, že všetky pripomienky,
ktoré prišli k návrhu VZN boli zapracované do VZN. MVDr. Kazarka
– uviedol, že materiál bol prerokovaný na podnikateľskej komisii
a upozornil len na gramatickú stránku návrhu VZN. Ďalej uviedol, že
podal ešte jeden podnet na právnickú kanceláriu vo veci spresnenia
bodu zvláštne a špeciálne činnosti.

Odpoveď ešte neobdržal. P. Maroš
– upozornil na zosúladenie názvu
kultúrny dom a MKIC, aby sme
boli v používam označení jednotní.
P. Lachkovič – spýtal sa na predaj mäsových výrobkov na trhu.
P. Prevenderčíková, primátor Slezák – predajcov kontroluje potravinová kontrola, ktorá chodí po
trhu. JUDr. Jad’uďová prečítala
pripomienky, ktoré boli vznesené
k návrhu VZN Č 1.6 bod 1 písm.
h) počet a veľkosť zberných nádob.
Primátor Slezák vyjadril názor,
že na trhu by mali byť nádoby na
biologický odpad, na papier a iné
veci. P. Mózová – upozornila na
problém státia motorových vozidiel
predávajúcich počas trhu na zeleni
a taktiež umiestnenia predajných
stánkov na zeleni aj napriek dostatočnej betónovej ploche. Primátor
Slezák – to je úloha pre mestskú
políciu. MsZ oba VZN schválilo aj
s predloženými pripomienkami, za
hlasovali všetci poslanci.
Správu z následnej finančnej
kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v TSS, s.r.o., za
rok 2012 predniesla Ing. Tomkovičová, hlavný kontrolór mesta.
MVDr. Kazarka – poukázal na
prezamestnanosť v spoločnosti
TSS. Ing. Ukropec – kvalifikoval
správu ako dobrú.
Primátor Slezák navrhol zvolať
pracovnú poradu k tomuto bodu,
termín sa určí.
MsZ berie na vedomie: Správu z následnej finančnej kontroly
hospodárenia s finančnými prostriedkami v Technických službách
Stupava, s.r.o., za rok 2012. (hlasovanie: za – 13 poslancov) bod
A/96 záverov.
Schválenie platu primátora a
hlavnej kontrolórky
Návrh predniesol viceprimátor
Gašpárek a navrhol výšku platu
2900 € ako doposiaľ, p. Lachkovič – navrhol výšku platu primátora znížiť na 2600 €. Hlasovaním
tento návrh neprešiel, (hlasovanie: za – 2 Lachkovič, Maroš,
zdržali sa – 11 poslancov). Slovo
bolo udelené občianskej návšteve
p. Mihaličovi, ktorý upozornil
na netransparentnosť MsZ. MsZ
určuje plat primátora mesta
Stupava v sume 2900 € mesačne s účinnosťou od 1. 4. 2014.
(hlasovanie: za – 10 poslancov,
proti – 1 Lachkovič, zdržali sa –
2 Maroš, Rigler) bod J/l záverov.
MsZ určuje plat hlavnej kontrolórke mesta Stupava v sume
1616 € mesačne s účinnosťou od
1. 1. 2014. (hlasovanie: za – 13
poslancov) bod J/2 záverov.
Úplné znenie zápisnice z rokovania zastupiteľstva a tiež zvukový záznam z rokovania nájdete
na stránke mesta www.stupava.sk
v sekcii Samospráva.
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Čakajú nás tretie eurovoľby

dobrovoľná. Slovenskí občania
môžu voliť aj v iných členských
štátoch, v ktorých pracujú či
žijú. Stačí sa len zaregistrovať.
Od roku 1979 sú poslanci EP
volení každých 5 rokov vo všeobecných priamych voľbách.
V súčasnosti má Európsky parlament 766 poslancov, ktorí sú
rozdelení do 7 politických sku-

pín. Po voľbách v máji 2014 sa
počet poslancov zníži na 751.
Prvou úlohou nového Európskeho parlamentu bude zvolenie
nového predsedu Európskej komisie. Každý občan Európskej
únie, ktorý dovŕšil volebný vek,
si bude môcť zvoliť politikov,
ktorí ho budú zastupovať na európskej úrovni.

Voľby do Európskeho parlamentu

Komunálne
voľby 2014

Vznikli tak počtom voličov rovnocenné volebné okrsky. K prvému
termínu prezidentských volieb t. j.
k 15. marcu 2014 bolo zapísaných
8 229 oprávnených voličov z celkového počtu 10 368 obyvateľov
prihlásených k trvalému pobytu,
čo potvrdzuje súčasný trend rastu počtu obyvateľov mesta a tiež
aj nevyhnutnosť navýšenia počtu
volebných okrskov.
Poslanci MsZ v Stupave na rokovaní dňa 27. marca 2014 prijali
uznesenie, aby v zmysle zákona
č. 346/1990 Z. b. o voľbách do
samospráv mestské zastupiteľstvo určilo volebné obvody a počet poslancov, ktorí sa budú vo
volebných obvodoch voliť, a tiež
v ktorých volebných okrskoch
a volebných miestnostiach sa
akt voľby vykoná na rokovaní
MsZ júni 2014.

Voliči na Slovensku si v sobotu 24. mája 2014 budú vyberať
svojich zástupcov v europarlamente. Historicky pôjde o tretie
eurovoľby na území SR. V posledných, v roku 2009, dosiah-

V súlade s ustanovením § 6 ods.
2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
v znení neskorších predpisov určujem pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú
konať dňa 24. mája 2014, 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 na uliciach: 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 na 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

la volebná účasť na Slovensku
19,64 %, čo bolo najmenej v
celej EÚ. Na voľbách sa zúčastnilo 16 politických strán, zvíťazil Smer-SD, ktorý má v EP
päť poslancov z celkovo 13 slo-

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je:
Základná umelecká škola
v Stupave, Cintorínska 440/2
pre voličov bývajúcich na uliciach: 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, J.
Kráľa l592/1 pre voličov bývajúcich na uliciach: Bezručova,
Budovateľská, J. Kráľa, Keltská,
Krížna, Kukučínova, Mlynská,
Továrenská, Záhradná, Zemanská
Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:
Kultúrny dom, Stupava, Agátová 1097/9 – prvé poschodie,
vchod z Kúpeľnej ulice pre voličov bývajúcich na uliciach:
Agátová, Bernolákova, Bočná,
Cementárenská, Dlhá, Fándlyho,
Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na
aleji, Robotnícka, Sama Tomá-

Voličské preukazy
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude
zdržiavať v mieste svojho trvalého
pobytu, teda nebude môcť voliť vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať o vydanie voličského preukazu na Mestskom úrade v Stupave, Hlavná 1/24, v kancelárii č.
3 v úradných hodinách. O vydanie voličského preukazu možno
požiadať od 24. apríla 2014 do
15.00 hodiny dňa 22. mája 2014.
O vydanie voličského preukazu
možno požiadať:
• osobne (treba predložiť preukaz
totožnosti)
• prostredníctvom splnomocnenej
osoby (splnomocnenie nemusí
byť úradne overené), splnomocnená osoba prevzatie voličského
preukazu potvrdí svojím podpisom

• písomne alebo elektronicky (emailom).
V písomnej žiadosti volič uvedie:
• meno a priezvisko
• rodné číslo
• adresu trvalého pobytu.
V písomnej alebo elektronickej
žiadosti oprávnený volič uvedie
korešpondenčnú adresu, na ktorú
má mesto voličský preukaz zaslať.
Zároveň oznamujeme, že už čoskoro (do 4. mája 2014) bude
oprávneným voličom doručované
do domácností oznámenie o čase
a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu spolu so zoznamom kandidátov uvedených
na zaregistrovaných kandidátnych
listinách. Toto oznámenie bude
doručované na konkrétne meno
a priezvisko a zároveň bude potvrdením, že adresát je zapísaný

venských. V Belgicku, Grécku,
Luxembursku a na Cypre chodia voliť povinne, čo tieto krajiny vynáša na popredné miesta v štatistike volebnej účasti.
V ostatných krajinách je účasť

šika, Sládkovičova, Vajanského,
Veterná, Wolkrova
Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská 614/2
pre voličov bývajúcich na uliciach: 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 90 pre voličov bývajúcich na
uliciach: Hlavná 59 – 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, Záhumenská 50/A pre
voličov bývajúcich na uliciach:
Bajzova, Bottova, Devínska cesta , Dolná, Hodžova, Hollého,
Hurbanova,
Hviezdoslavova,
Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská.

Mgr. Pavel  Slezák


primátor mesta 

v zozname voličov mesta Stupava.
Oznámenie sa bude doručovať do
poštových novinových schránok,
preto je potrebné si tieto označiť
menom a priezviskom, ale treba
označiť aj rodinné a bytové domy
tabuľkami súpisných a orientačných čísel domov. Tieto údaje sú
potrebné pre orientáciu brigádnikov, ktorí budú oznámenie doručovať.
V prípade nejasností týkajúcich
sa volieb do Európskeho parlamentu sa môžete informovať v kancelárii č. 3 Mestského úradu v Stupave, kontakt: 02/60 200 916, e-mail:
evidencia@stupava.sk. Podrobné
informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú zverejnené
na webovej stránke Ministerstva
vnútra SR, v sekcii verejnej správy
pod zložkou voľby a referendum.

Mária Mihalovičová


ref. odd. služieb pre verejnosť 

Zákon č. 346/1990 Z. b. o voľbách do samospráv obce upravuje
všetky náležitosti, ktoré sa týkajú
volieb do samosprávnych orgánov
obcí. Príprava volieb spočíva aj
v ustanovení volebných obvodov
a volebných okrskov. Doteraz občania v komunálnych voľbách volili v šiestich volebných obvodoch
spolu trinásť poslancov s tým, že
v jednom obvode, kde počet voličov bol cca 1 500, sa volili traja
poslanci.
Vzhľadom na skutočnosť, že počet oprávnených voličov dosiahol
vyše 8 000, pred voľbami do VÚC
v roku 2013 bolo utvorených osem
volebných okrskov s počtom voličov cca 1 000.

Mgr. Pavel  Slezák, primátor mesta 

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov oznamuje
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO Stupava oznamuje
pozostalým po rodičoch, ktorí mali 255-ku, že si môžu vybaviť zľavu
na cestovanie MHD v Bratislave. Bližšie informácie podajú pani
Holičová na číslach 02/65 934 457, 0948 337 010 a pani Turanská na
číslach 02/65 936 204, 0904 177 643.

Nové mestské ihrisko
V piatok 21. marca bolo otvorené novovybudované mestské detské
ihrisko, ktoré sa nachádza v priestore medzi bytovými domami na Hlavnej ulici a ulici Janka Kráľa pri mestskej kotolni. Ihrisko realizoval
mestský podnik TSS, s. r. o. Mobiliár poskytlo aj občianske združenie Pohodka zastúpené Ivetou Vachálkovou. Počas pracovných dní je
ihrisko otvorené v čase od 8.00 do 20.00 hodiny, v sobotu a v nedeľu od
9.00 do 20.00 hodiny. V prvej polovici apríla boli opravené zariadenia
aj na mestskom ihrisku pri materskej škole na ulici Janka Kráľa.

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy
v Stupave sa uskutočnia 20. 5. – 22. 5. 2014
v čase 13.00 – 17.30 v budove školy.
Bližšie informácie nájdete na www.zusstupava.sk
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Mestské spravodajstvo

A je to!
Zahĺbená úzka cesta, ľudovo nazývaná Munkáč, slúžila v
minulosti na nerušivý
pohyb služobníctva naprieč kaštieľskym parkom. Úzky, zapustený
priechod spájajúci Dukliansku a
Slovenskú ulicu je často využívanou
skratkou pre obyvateľov Duklianskej a Novej ulice aj dnes.
Nevyhovujúci technický stav chodníka a rozpadávajúce sa murivo stien
občania dlhodobo kritizovali a požadovali od samosprávy riešenie tohto
nevyhovujúceho stavu. Navrhovaná
sanácia muriva a nové štrkové lôžko chodníka s vhodným vzdušným
dláždením bolo pre samosprávu nerealizovateľným riešením. Niekoľkoročné rozpačité krčenie pliec kompetentných, poukazovanie na nedostatok financií a poradie priorít vystriedal začiatkom januára 2014 rázny čin.
V nezvyčajnom termíne na stavebné
práce, bez akejkoľvek publicity a in-

formovania verejnosti bol dlhodobý
problém s blatistým a neustále podmočeným chodníkom vyriešený. V celej
dĺžke bol chodník zaliaty betónovou
zmesou. Tento najnevhodnejší spôsob
úpravy túto pamätihodnosť poškodzuje nielen po estetickej, ale aj technickej
stránke.
Už na prvý pohľad je zrejmé, že táto
akcia neprebehla celkom v poriadku.
Nespochybňujem zámer, ktorý mal
pomôcť obyvateľom tejto lokality.
Je však nutné si uvedomiť, že pri realizácii takýchto prác, vzhľadom na
význam objektu, treba dodržať určitý
stanovený postup. Ten musí byť v súlade s legislatívnou a s doporučovanými riešeniami odborníkov. Preto som
na januárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva inicioval úlohu, ktorá
mala preveriť postup prác na spomínanom objekte v rozsahu: projektová dokumentácia, posúdenie urbanistickej
a historickej hodnoty a financovanie
diela. Citujem vyjadrenie Mestského
úradu v Stupave: „Na predmetnú realizáciu prác spojených s betónovou
úpravou spojovacieho chodníka zo
Slovenskej ulice a Duklianskej („Munkáč“) nebola vypracovaná projektová

dokumentácia, nebolo vypracované
posúdenie
urbanistickej-historickej
hodnoty. Práce boli realizované Technickými službami Stupava s. r. o. z ich
strany ako udržiavacie práce. Práce
neboli mestu vyfakturované. Mesto
požiadalo listom č. 2385/296 /2014 zo
dňa 3. 3. 2014 Krajský pamiatkový
úrad Bratislava o dodatočné stanovisko k realizácií betónového povrchu.”
Toto stanovisko hovorí za všetko.
Každý neprofesionálny prístup v oblasti záchrany a obnovy stupavských
pamätihodností sa prejaví v strácaní
ich historickej hodnoty, v extrémnych
prípadoch môže priniesť ich zánik.
Ak mesto Stupava nemalo vypracovanú projektovú dokumentáciu a nedisponovalo posudkami, nemala byť
táto akcia realizovaná. Otázkou ďalej
zostáva samotné financovanie. Ide
predsa o zhodnocovanie mestského
majetku, teda výkon musí byť riadne
finančne vyčíslený. Nehovoriac o tom,
že na základe zmluvy medzi mestom
Stupava a Technickými službami sa
Technické služby zaviazali k vecnému plneniu v určitom objeme peňazí.
Teda, ak táto akcia prebehla pre mesto
Stupava na zhodnotenie svojho majetku, mali byť práce vyčíslené a odrátané od objemu rozpočtovaných peňazí
na tento účel. Ak TSS robili túto akciu
vo vlastnej réžii a na vlastné náklady,
bolo by potrebné zvolenie mesta s dodatočným vyčíslením prác na tento výkon, a to opäť z titulu zhodnocovania
mestského majetku.
Plocha kaštieľskeho parku je zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Komunikoval som preto aj s Krajským
pamiatkovým úradom, ktorý konštatuje, že o prácach nebol informovaný
a vykonané práce neboli realizované
v súlade s riadnym postupom. Zákon
o ochrane pamiatkového fondu nie
je dostatočne razantný, potreba jeho
striktného dodržiavania je v rozpore s
realitou dnešných čias. Sankcie by boli
aj v tomto prípade prípustné, ale často k pokutám neprichádza vzhľadom
na aktivity, ktoré sú chápané zo strany
Krajského pamiatkového úradu ako
nevyhnutné pre udržateľnosť pamiatok
- aj za cenu straty historickej hodnoty.
Krajský pamiatkový úrad označil realizáciu ako za dočasnú a odstrániteľnú. Vzhľadom na celkový nepriaznivý
stav priechodu, ktorého súčasťou je aj
postranné murivo, bude nutné v budúcnosti pristúpiť k celkovej obnove. Pri
tejto príležitosti sa odporúča súčasné
prekrytie chodníka odstrániť a nahradiť
ho vhodnou, funkčnejšou a historicky
akceptovateľnejšou hmotou.
Treba len dúfať, že s riadnou obnovou Munkáča sa začne skôr, ako trvalá
vlhkosť, znásobená nepriedušným povrchom, v zime kombinovaná mrazmi
a posypovou soľou definitívne nerozrušia murivo stien. Na záver môžem
len konštatovať, že postup, ktorý bol
zvolený pri tejto práci, nebol v súlade
s platnou legislatívou ani s vhodnými
technologickými riešeniami. Nesvedčí to o dobrom a uvážlivom prístupe
kompetentných k ochrane stupavských
pamätihodností.



Roman Maroš, poslanec MsZ 
Foto: archív autora

Poslanec Bratislavského samosprávneho
kraja informuje

Za svoje krátke pôsobenie vo funkcii
poslanca BSK som sa v prvom rade snažil
aktívne komunikovať s obcami v našom volebnom obvode. Táto aktívna komunikácia
je dôležitá hlavne vzhľadom na ďalšie programové obdobie, v ktorom je možnosť uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky.
Na ich úspešné získanie bude potrebná
aktívna spolupráca viacerých samospráv.
Okrem bežnej agendy, ktorá zastrešuje celý
Bratislavský kraj, som sa zameral na aktivity, ktoré priamo súvisia so Stupavou. Vyberám tie najdôležitejšie.
Múzeum Ferdiša Kostku
Múzeum je vo vlastníctve BSK a spadá pod
správu Malokarpatského múzea v Pezinku.
Nachádza sa v havarijnom stave a z tohto dôvodu je už dva roky pre verejnosť zatvorené,
exponáty boli prevezené do depozitov Malokarpatského múzea. Na základe iniciatívy Petra Lužáka som začal okamžite riešiť akútny
stav Múzea Ferdiša Kostku. Prvým krokom
bolo celkové oboznámenie sa s problematikou. Následne sa uskutočnilo stretnutie za
účasti zástupcov rodiny Kostkových, riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku Martina Hrubalu a súčasného správcu múzea Petra
Lužáka. Toto stretnutie vygenerovalo rozsah
nutných krokov potrebných k záchrane múzea. Najvážnejšími prekážkami sú majetkovo-právne problémy, technický a prevádzkový
stav múzea.
Po zhrnutí všetkých informácií bolo nutné
presadiť na BSK odpredaj dvoch parciel patriacich rodine Kostkovcov. To sa aj 11. apríla podarilo, a tak niekoľkoročný stav okolo
navrátenia časti pozemkov pôvodným vlastníkom bol úspešne zavŕšený. Momentálne je
ďalšou úlohou zápis stavby džbankárskej dielne (tzv. brenhausu), ktorá tvorí súčasť múzea,
na list vlastníctva.
Vysporiadané majetkové a právne vzťahy na
pozemku a stavbách tvoriacich Múzeum Ferdiša Kostku sú kľúčové pre získavanie dotácií potrebných na jeho obnovu. Moja aktivita
priniesla zlepšenie dlhoročného nepriaznivého
majetkového stavu, ktorý predlžovala nedostatočná komunikácia medzi mestom Stupava,
BSK a katastrom. Snažím sa o zosúladenie
krokov týchto inštitúcií a zjednanie nápravy
v prospech obnovy a sprístupnenia Múzea
Ferdiša Kostku. Jeho význam a hodnota je pre
naše mesto a región nenahraditeľná. Verím, že
sa nám podarí úspešne dokončiť náš zámer a
obnovené múzeum bude dôstojným pamätníkom na tristoročnú džbankársku tradíciu v našom meste.
Zámena pozemkov
Bratislavský samosprávny kraj má záujem
o riešenie komplexnej obnovy parku v Stupave ako prírodného prostredia s výraznou historickou a estetickou hodnotou. Potenciál časti
parku v bezprostrednom okolí kaštieľa vníma
ako reprezentatívny priestor tvoriaci zázemie
kaštieľa, jeho severná časť (tzv. Malý park)
ponúka aktívnejšie využitie pre potreby mesta
Stupava. Vzhľadom k nevyhovujúcemu majet-

kovému usporiadaniu v súvislosti s uvedenými
zámermi, existuje predpoklad adresnejšej starostlivosti po realizácii výmeny nasledovných
pozemkov: parc. č. 719/1 (LV 1692) – výmera
7081 m2 vo vlastníctve BSK ako súčasť tzv.
Malého parku za parc. č. 729/2 (LV 2783) výmera 4481 m2 vo vlastníctve mesta Stupava
ako súčasť parku pri kaštieli. Týmto krokom
by sa ucelili dve územia. Pre BSK táto zámena
zjednoduší budúcu aktivitu v rámci revitalizácie kaštieľskeho parku. Mesto Stupava touto
zámenou získa nielen ucelený pozemok v lokalite Malý park, ale zároveň aj väčšiu vlastnícku výmeru. Ako poslanec BSK som rozbehol proces, na konci ktorého by malo prísť
k navrhovanému zosúladeniu pozemkov. Na
marcovom zastupiteľstve v Stupave som navrhol uznesenie, ktoré sa týka prípravy materiálu na zámenu pozemkov. Majetková komisia
v Stupave na svojom zasadnutí 2. apríla tento
zámer odporučila na schválenie mestskému
zastupiteľstvu, ktoré sa bude konať 24. apríla.
Príprava na cezhraničnú spoluprácu
V spolupráci s BSK pripravujem návrh na
cezhraničnú spoluprácu medzi mestom Stupava a rakúskou stranou. Momentálne hľadáme
partnerské mesto v blízkosti rakúskych hraníc,
s ktorým by nás spájali spoločné historické
a kultúrne tradície. Z tejto spolupráce by
mohli vzniknúť zaujímavé benefity pre obe
strany. Som rád, že Stupava začne spoluprácu
s ďalším mestom, tentoraz z najbližšieho okolia susedného štátu. Momentálne sme sa podľa
pripravovaného projektového zámeru snažili
vybrať nosné témy reprezentujúce mesto Stupava s ohľadom na perspektívne partnerské
mesto v Rakúsku. Ide najmä o spoločnú tému
rímskeho kultúrneho dedičstva (rímska stanica
v Stupave), tradíciu ľudovej keramiky (Múzeum Ferdiša Kostku) a podporu regionálnych
produktov.
Dotácia pre materské školy
Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil
vo svojom rozpočte 150 000 eur pre samosprávy, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu pre svoje
materské školy. Dobre vieme, že téma materských škôl je v našom meste veľmi aktuálna
a kapacity nepostačujú reálnym potrebám.
Žiaľ, tieto finančné prostriedky zo strany BSK
nie sú určené na budovanie nových zariadení,
ale len na nákup vybavenia a zariadenia materských škôl. Mesto Stupava sa môže taktiež
o túto dotáciu uchádzať. Informáciu som odovzdal aj na marcovom zasadnutí mestského
Roman Maroš, poslanec BSK 
zastupiteľstva.
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Knižnica / Spoločenský mix

Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE

Opice z našej knižnice
Marec, mesiac knihy,
je
obdobím,
kedy
knižnica pripravuje najviac
organizovaných
besied pre deti v roku.
Ani tentokrát tomu
nebolo inak.
V priestoroch knižnice
sa vystriedalo presne
284 detí zo základnej a
špeciálnej školy.
Deti besedovali o
knihách ako Budkáčik
a Dubkáčik, Srnček
Parožtek alebo Junácka
pasovačka.
Okrem
aktivít
v
knižnici, malé výstavky
a nástenné kvízy, pripravili knihovníčky v

priestoroch Kultúrneho
domu
dopoludnie,
v ktorom nechýbali
knižky, divadlo, ba
dokonca ani koláčik.
Stupavské deti opäť
navštívilo bábkové divadlo MaKiLe so svojou
rozprávkou Opice z našej
knižnice, v ktorej sa deti
dozvedeli, aké všelijaké
dobrodružstvá sa nájdu
v knihách a aká je čítanie zábava. Dospelí aj
deti si mohli zo sebou
zobrať rôzne knihy od
rozprávok až po epické
romány a dať tak knihám domov vo svojich
domácich knižniciach.

A
keďže
mesiac
knihy je pre knižnicu
skutočným
sviatkom,
pre malých aj veľkých
boli napečené chutné
koláčiky, aby bola oslava
dokonalá. 
MKIC 

apríl 2014

Ochrana lesov pred požiarmi
S jarným obdobím každoročne prichádza
zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom
prostredí. Je spôsobené zakladaním otvoreného ohňa. Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Malackách vyzýva
ku zodpovednému konaniu, ktorým môže každý prispieť k zamedzeniu požiarov a tým aj
k zníženiu škôd na lesných a iných porastoch.

Požiare vznikajú najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy, podpaľovaním
ľahko zápalných materiálov či kladením ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.
Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri vypaľovaní
suchej trávy. Aj keď je vypaľovanie suchej trávy a iných porastov zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov
spôsobené práve touto činnosťou.
Málokto si uvedomuje, že takáto zdanlivo
bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže mať neblahé následky. Oheň sa na otvorenom priestranstve môže
veľmi rýchlo vymknúť kontrole, a tak spôsobiť
škody na životoch, majetku, životnom prostredí
a tiež ekologické škody, napríklad stratu lesa či
úhyn živočíchov.
Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú
horením pôdneho pokrytia a postupným šírením
plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už
neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom
vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj
na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si
nasadenie veľkého počtu hasičov a techniky.
Obnovenie funkcie lesných porastov zničených
požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

Do príbehu o Perníkovej chalúpke sa zapojili aj deti

Deťom sa podarilo utiecť čarodejnici z lopaty

Dodržiavajme pravidlá
S cieľom predísť nežiaducim udalostiam
spôsobených požiarom žiadame občanov, aby
dodržiavali zákaz vypaľovania porastov bylín,
kríkov a stromov. Pri pobyte v lese a v prírode je
nutné dodržiavať najmä tieto pravidlá:
● oheň zakladať iba na vyhradených miestach
na to určených
● oheň nezakladať pri dlhotrvajúcom suchu –
porast v okolí ohniska je príliš suchý a môže sa
ľahko zapáliť
● oheň nezakladať pri silnejšom vetre
● pred odchodom oheň dôkladne uhasiť (poliať
vodou, zasypať zeminou), skontrolovať stav ohniska (pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky,
ktoré by mohol vietor rozfúkať)
● oheň nikdy nenechať bez dozoru, dozor musí
vždy vykonávať dospelá osoba
● v lese nezahadzovať sklenené veci, ohorky
z cigariet

● je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie, piesok a pod.
● ak sa oheň nepodarí uhasiť, bezodkladne privolať hasičskú jednotku – linka tiesňového volania – 150, 112
● poskytnúť pri hasení osobnú pomoc.
V prípade zistenie porušenia ustanovení
§ 14 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 €
a v správnom konaní do výšky 331 €.
Zároveň upozorňujeme, že občania by sa mali
oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami miest a obcí, ktoré upravujú spôsob likvidácie odpadov. Niektoré mestá a obce likvidáciu
odpadov spaľovaním zakazujú.

Vlastníci lesov, správcovia alebo obhospodarovatelia lesov sú podľa zákona č. 314/2001 Z.
z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov povinní:
● budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti
voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo
zabezpečených ohnísk
● spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačia všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred
požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu
● zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť
spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre
plochy lesa postihnuté živelnou pohromou
● zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia
● zabezpečovať, aby pracovné stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe boli
vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi
● udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody
na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu
● vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v prípade neplnenia určených
povinností môže právnym subjektom, ktoré
vlastnia alebo užívajú lesné pozemky, uložiť
sankciu až do výšky 16 596 € v súlade s § 59
ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.


OR HaZZ Malacky

DARUJTE JEDNU NOVÚ KNIHU KNIŽNICI
Podporte činnosť knižnice vecným darom.
Darujte 1 novú knihu a prispejte tak
k rozvoju mestskej knižnice.

ZMENA DISTRIBÚCIE PODPAJŠTÚNSKYCH ZVESTÍ
Podpajštúnske zvesti od aprílového vydania bude distribuovať Slovenská pošta
priamo do schránok. Pokiaľ máte schránky označené zákazom vhadzovania
propagačných materiálov, noviny vám nebudú doručené. Ak máte o noviny záujem, zmeňte si označenie na schránke (napr.: želám si PPZ, okrem PPZ...).
Opice deti sprevádzali rôznymi rozprávkami

�Á������
štvrtok 1. 5. 2014

Knižnica v Máste - Futbalový štadión 14.00 - 20.00, vstup voľný

PRVOMÁJOVÝ SPRIEVOD
A ZÁBAVA NA ŠTADIÓNE

Nám. M.R. Štefánika
16.00 - 17.00

Mestský park ( oproti Mestskému úradu)
14.00 - 20.00, vstup voľný

Pietna spomienka
na M. R. Štefánika

Hasičský deň

Celomestská pietna spomienka
pri príležitosti 95. výročia úmrtia
generála M. R. Štefánika.

Na deň sv. Floriána, patróna hasičov, si naši
dobrovoľní hasiči pripravili špeciálny deň pre
celé rodiny v mestskom parku. Nebude chýbať
hudba, občerstvenie, súťaže pre deti aj
dospelých a kopec zábavy.

nedeľa 11. 5. 2014

Sedliacky dvor, lúka pri KD

Prvomájový sprievod od knižnice v Máste až na futbalový štadión, zúčastniť sa môžu spolky,
združenia, ﬁrmy aj jednotlivci. Na štadióne čaká na deti skákací hrad, trampolína, maľovanie na tvár,
detský kútik, rôzne súťaže, balóniky, cukrová vata... Pre dospelých je pripravená tanečná zábava,
občerstvenie a tradičný futbalový zápas.

14.00 - 19.00, vstup voľný

Deň pre mamu

sobota 17. 5. 2014

Zámocký park pri kaštieli
14.00 - 19.00, vstup voľný

sobota 10. 5. 2014

Veľká sála Kultúrneho domu
10.00 - 12.00, vstupné 2,50 eur/osoba

DOBRODRUŽSTVÁ
KAPITÁNA KOTVIČKU
Bábkové divadlo pre deti od 3 rokov.
Dobrodružná cesta kapitána Kotvičku, pri ktorej
deti objavia poklad sveta. Od 9.00 hod. je pre
deti otvorená herňa na 1. poschodí.

nedeľa 4. 5. 2014

nedeľa 4. 5. 2014

1. piknik v parku s Pohodkou
Prvý tohtoročný piknik v zámockom parku. Opäť budú pripravené
lodičky, skákací hrad, trampolína, súťaže a hry pre deti a originálny
program si pripraví aj náš hosť OZ Pohodka.

Pri príležitosti Dňa matiek sme
pripravili príjemné viacgeneračné
popoludnie pre deti, mamy aj babky.
Na výtvarných dielniach budete môcť
vyrobiť svojej mamičke darček, svoje
nové vystúpenia nám ukáže
Stupavjánek, Devils, aj najmenšie deti
z Folklóriku a Škôločky. Pre deti bude
pripravená trampolína, skákačka,
detský kútik, súťaže. Pre mamy a
babky zase skvelá káva, koláčik,
príjemná hudba.

nedeľa 18. 5. 2014

Veľká sála Kultúrneho domu
17.00 - 19.00, vstup voľný

Kráľ detských
čitateľov

Slávnostné odovzdávanie cien
víťazom detskej čitateľskej súťaže.

streda 28. 5. 2014
Veľká sála Kultúrneho domu
19.00, vstupné 12 eur

nedeľa 25. 5. 2014
Malá sála Kultúrneho domu
15.30 - 16.30, vstupné 2,50 eur/osoba

Detská kúzelnícka šou Petra Šestáka
Do Stupavy príde naozajstný kúzelník. Nedeľňajšie popoludnie plné
čarov, mágie a kúziel pre deti.

František Nedvěd a Vojta Nedvěd
s kapelou
Koncert Františka Nedvěda a jeho syna Vojta s kapelou, na
ktorom odznejú tie najväčšie hity legendárneho zoskupenia
Brontosauři ako Podvod, Na kameni kámen, Kytka, Valčíček...

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

www.krajn.sk
stavebný materiál
a zmesi

hutnícky a spojovací
vací
materiál

tvárnice, murivo, preklady, stropy,

profily I, U, L, T štvorcové, kruhové

izolácia, fasády, sadrokartón, dlažba,

a ploché tyče, jokle, rúry, plechy,

ploty, náradie, prístroje, farby, laky...

drôty, klince, ohýbanie bet. ocele

skruže a kanalizačné
systémy
plastové kanalizácie, šachtové prvky,
studňové skruže, drenážne rúry,
odvodňovacie žľaby, tvarovky...

tlakové rúry,
hadice, tvarovky a fitingy,
ventily, armatúry, sifóny,

voda, plyn
kúrenie

izolácie, tesnenie, kotly,
ohrievače, vykurovacie
telesá, podlahové kúrenie...
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JUDr. MAGDALÉNA HABREKOVÁ
Kancelária: Hlavná 32, 900 31 Stupava
0907 153 422, www.stupareality.sk

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS
PORADENSTVO
Chystáte sa odpredať - prenajať Vašu nehnuteľnosť?
Ponúkame Vám kvalitné služby, garantujeme Vašu spokojnosť.

Ďakujeme za prejavenú dôveru!

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.aes-group.sk, info@aesgroup.sk, 0948 484 235

ANGLICKÝ
KLUB DEVÍNSKA
ANGLICKÝ
KLUB DEVÍNS
ANGLICKÝ
KLUB
DEVÍNSKA
Mgr. Andrej Ščasný
0948 484 235

ANGLICKÝ KLUB DEVÍNSKA
ANGLICKÝ KLUB
KLUB DEVÍNSKA
DEVÍNSKA
ANGLICKÝ

Compra s.r.o., Mierová 83
821 05 Bratislava

PREDAJ/PRENÁJOM
nehnuteľností

Jazykové
tréningy
Jazykové
tréningy
Jazykové
tréningy
Jazykové
tréningy
Hypotekárne úvery / +421 903 449 414 / jurickova@compra.skSpoločenský
Spoločenský
život život
Spoločenský
život
Jazykové
tréningy
Spoločenský
život

www.compra.sk

Jazykové tréningy
Spoločenský
život
Hovoriť
vás
hovorením
Hovoriť hovorením
vás
naučíme hovorením
Hovoriť
vásnaučíme
naučíme
Hovoriť vás naučíme
hovorením
Spoločenský
život

Hodinová
konzultácia
zdarma
Hodinová
konzultácia
zdarma
Hodinová
konzultácia zdarma
Hodinová konzultácia
zdarma
Hovoriť
vás
naučíme
hovorením
Hovoriť
vás
naučíme
hovorením
Slovinec
24,
Devínska
Nová
Ves
www.thinkenglish.sk
0911 103 177
Slovinec Nová
24, Slovinec
Devínska
Nová
Ves konzultácia
www.thinkenglish.sk
Hodinová
24,
Devínska
Nová
Veszdarma
www.thinkenglish.sk
Slovinec 24, Devínska
Ves
www.thinkenglish.sk
0911
103 177 0911 10
Hodinová konzultácia zdarma

www.thinkenglish.sk

Slovinec 24, Devínska Nová Ves
Slovinec 24, Devínska Nová Ves

www.thinkenglish.sk
www.thinkenglish.sk

0911 103 177
0911 103 177

Riadková inzercia



Robíte oslavu, party? Urobím Vám čerstvé domáce lokše. 1 ks/0,30 eur.
Kontakt: 02/65 935 818, 0910/257 902.
Prenajmem kanceláriu oproti Polusu 26 m2. Vhodná aj na obchodnú
kanceláriu. 0902 900 800, ddd@ddd.sk.

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava, IČO: 00058823. Povolené: Ministerstvo kultúry SR
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inzercie redakcia nezodpovedá. Za obsah príspevkov zodpovedajú autori. Tel./fax: 6593
4312, e-mail: info@mkic.sk.
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Spoločenský mix

Jarné upratovanie
Je prirodzené, že každému obyvateľovi
obce alebo mesta by malo záležať na
čistote v ňom. Nejeden z nás sa nedobre
cíti v neporiadku vo svojej domácnosti,
ako sa potom bude cítiť v znečistenom
a špinavom meste? Predpokladám, že
nie príliš príjemne. Veď odmalička nás
už v škôlke pani učiteľky učili nehádzať odpadky na zem. Poviete si, aké
banálne, pre niekoho to však doteraz
nie je samozrejmosťou.
O tom, že dospelí by mali ísť v tomto
smere práve deťom príkladom, nemožno pochybovať, avšak často sa stáva
bez ohľadu na vek a uvedomelosť, že
odpadky, špaky z cigariet alebo vyžuvané žuvačky končia na zemi, v potoku, v prírode. Treba preto začať v prvom rade od seba.

Littering
Littering je stále viac sa rozširujúcim
negatívnym javom, s ktorým sa vo
svojom okolí dennodenne stretávame.
Môžeme ho definovať ako voľne pohodený tuhý odpad v krajine, pozdĺž
vodných tokov, ciest alebo v prírode.
So zvýšeným používaním jednorazových spotrebných materiálov sa tento
výskyt ešte rozšíril. Podľa výskumu realizovaného v minulosti na Slovensku,
takmer tretinu z objemu voľne pohodených odpadov tvorili nápojové PET
obaly, za nimi bol papier, nápojové plechovky, cigaretový odpad a hygienické
potreby. Nebezpečné konanie vyplývajúce z takejto ľudskej nevšímavosti,
ľahostajnosti a ignorácie má výrazný
dopad na životné prostredie, ohrozuje
ľudí, zvieratá a prírodné procesy a môžeme ho považovať za vážny ekologický problém. Taktiež zo sociálneho
aspektu, práve návštevníci nášho mesta
a okolia môžu považovať tieto miesta
za špinavé a zanedbané a nebudú sa
tu cítiť dobre a radi sa vracať. V neposlednom rade je to práve samospráva,
ktorá musí vynakladať nemalé finančné prostriedky na odstraňovanie litteringu. Voľne pohodené predmety
ako staré pneumatiky či spotrebiče sú
už predzvesťou nelegálnych skládok.
Rozdiel medzi litteringom a čiernou
skládkou je ten, že v rámci litteringu
sa jedná o voľne pohodené odpady na

horšili ste sa pri pohľade na ne, možno ste si aj zanadávali a pokračovali
v prechádzke. Je dosť pravdepodobné,
že keď sa tadiaľ pôjdete prejsť o mesiac, skládka sa na tom istom mieste
bude stále nemajestátne pýšiť. Ako
pomôcť? Čo treba robiť v prípade nelegálnej skládky? Kto je zodpovedný za
jej odstránenie a kto za to zaplatí? Ak
patríte k ľudom, ktorým záleží na okolí, v ktorom žijú, čistom a bezpečnom
prostredí, môžete zobrať iniciatívu do
vlastných rúk a pomôcť tento stav zmeniť, a to:
● ohlásiť nelegálnu skládku na mestskom úrade a okresnom úrade ŽP písomnou formou alebo ústnou formou
do zápisnice – jedná sa o oficiálny
podnet, ktorý, ak bude obsahovať všetky potrebné informácie, musí byť akceptovaný a zároveň vám musí byť na
požiadanie potvrdené prijatie podania
a poskytnuté informácie o tom, ako sa
postupuje v prípade riešenia podnetu
a jeho odstránenia
● nahlásiť nelegálnu skládku pomocou aplikácie TrashOut (celosvetová
iniciatíva proti nelegálnym skládkam)
a upozorniť tak na ňu, či už samosprávu, environmentálne organizácie, alebo
odpadové spoločnosti v okolí – nejedná sa v zmysle zákona o správnom poriadku o oficiálny podnet a samospráva
nie je povinná sa takýmto podnetom
zaoberať, slúži skôr ako upozornenie
● nahlásiť nelegálnu skládku pomocou mobilnej aplikácie I-Občan, ktorá
umožňuje jednoduchú a obojstrannú
komunikáciu medzi občanmi a stupavskou samosprávou v rôznych otázkach
verejného a občianskeho záujmu (bližšie na stránke mesta)
● nesnažte sa odstrániť nelegálnu
skládku svojvoľne, vždy svoj zámer
ohláste samospráve a spoločne si dohodnite postup – ak by ste sa snažili odstrániť skládku na vlastnú päsť, mohli
by ste sa dopustiť porušenia zákona
o odpadoch a v krajných prípadoch byť
aj pokutovaný.
Naša legislatíva pojem nelegálna
skládka presne nedefinuje. Hovorí
sa o odpade umiestnenom v rozpore so zákonom, a to Zákonom číslo
223/2001 Z. z. o odpadoch. V zákone

Upratotovali malý aj veľký

väčšej ploche s malou koncentráciou,
zatiaľ čo pri čiernych skládkach je to
presne naopak. Nie je však vylúčené,
že práve hojný výskyt litteringu bude
predzvesťou a potenciálnou hrozbou
pre vznik nelegálnej skládky na rovnakom mieste v blízkej budúcnosti.
Nelegálne skládky
Každý sa s nimi v živote určite stretol
– či už na okraji miest, alebo, čo je ešte
smutnejšie, na potulkách prírodou. Po-

sa spomínajú povinnosti, ktoré vyplývajú pre pôvodcov odpadov:
§ 18 ods. 2 písm. a) b) c)
Každý je povinný nakladať s odpadom
alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie
ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
● riziku znečistenia vody, ovzdušia,
pôdy, rastlín a živočíchov

● obťažovaniu okolia hlukom alebo
zápachom
● nepriaznivému vplyvu na krajinu
alebo miesta osobitného významu.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti má povinnosť bezodkladne oznámiť prítomnosť nelegálnej
skládky na svojom pozemku, ktoré by
malo smerovať až do finálneho riešenia v podobe odstránenia. Po nahlásení
nelegálnej skládky sa začne zisťovanie
pôvodcu uloženého odpadu. Ak sa taká
osoba zistí, odpad musí odstrániť na
svoje náklady a neminie ju ani pokuta.
Ak sa osoba, zodpovedná za uloženie
odpadu nezistí, odstránenie odpadu
zabezpečí okresný úrad a v prípade
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, odstránenie odpadu
zabezpečí obec na svoje náklady. Mnohokrát sa ale nelegálne skládky nachádzajú na okraji mesta a sú dostatočne
„skryté“. Nevyužité pozemky s ťažko
identifikovateľným majiteľom a často s nikým, kto by nelegálnu skládku
nahlásil – taká je vo veľa prípadoch
realita. Problémom by sa mohol zdať
aj fakt, že väčšina čiernych skládok
spadá svojím zložením pod komunálne
alebo drobné stavebné odpady, ktorých
odstraňovanie by malo zabezpečovať
mesto. Má však dostatok finančných
prostriedkov na odstránenie všetkých
týchto skládok? Na rok 2014 sa na likvidáciu nelegálnych skládok vyčlenilo
6000 €. Do konca marca 2014 sa z tejto
sumy už minulo 1300 €, ale práce na
odstraňovaní nelegálnych skládok pokračujú stále, pretože sa najviac odstraňujú práve na jar.
Poriadok a čistota v Stupave
Vývoz bežného komunálneho odpadu
majú na starosti Technické služby Stupava, s. r. o. Všetci, ktorí sú platcami
za odpady v meste Stupava, môžu využívať zberný dvor, ktorý sa nachádza
na Mierovej ulici (areál bývalej skládky) a môžu tu odovzdať sklo, papier,
tetrapaky, plasty, batérie, akumulátory,
pneumatiky, elektroodpad, odpad zo zelene, v obmedzenom množstve drobný
stavebný odpad a nadrozmerný, veľkoobjemový komunálny odpad. Zberný
dvor je otvorený v pondelok až piatok:
7.00 – 11.30 a 12.30 – 15.30 a v sobotu:
8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30.
Občania sú o tejto skutočnosti a o presných dátumoch zberu odpadu informovaní prostredníctvom kalendára zberu,
ktorý nájdu na začiatku roku aj vo svojich poštových schránkach. V minulosti boli v rámci Stupavy niekoľkokrát do
roka umiestňované aj veľkoobjemové
kontajnery, avšak asi pred dvoma rokmi bolo ich pravidelné pristavovanie
zrušené. Jedným z hlavných dôvodov
boli ľudia, ktorí nie sú platcami za odpady v Stupave a počas víkendov, kedy
boli kontajnery pristavené, chodili svoje odpady vyvážať práve sem. Preplnené kontajnery tak neslúžili svojmu účelu a obyvateľom Stupavy tak, ako by
mali a mesto muselo vynakladať ďalšie
finančné prostriedky na odstraňovanie
odpadu a nečistôt aj v okolí preplnených kontajnerov.
Technické služby Stupava, s. r. o., sa
o čistotu a poriadok starajú na základe
zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb. Na starosti majú okrem
zberu, zvozu a triedenia komunálneho
odpadu aj obsluhu zberného dvora,
predaj smetných nádob, taktiež záhradnícke služby ako kosenie trávnikov, hrabanie, údržba verejnej zelene,

čistenie verejných priestranstiev a iné.
V ich kompetencii je aj zimná údržba,
oprava komunikácií, verejného osvetlenia, rozhlasu a vykonávanie ďalších
činností a služieb pre mesto Stupava
vyplývajúcich zo zákona o obecnom
zriadení. Upratovaciu čatu nájdete v teréne napríklad aj po Dňoch Zelá, hodoch, jarmokoch či iných podujatiach
v Stupave.
Jarné brigády
Práve obdobie jari je úzko späté so všakovakým jarným upratovaním. Všetok
neporiadok a odpadky, čo ležali v zime
pod pokrývkou snehu a ľadu, tam ležia
doteraz. Samotní obyvatelia Stupavy
mobilizujú svoje sily, aby z vlastnej iniciatívy pomohli odstrániť neporiadok
a vyčistiť nielen svoje okolie po bezohľadných spoluobčanoch, ktorí túto
galibu napáchali. Ako vravia obetavé
budúce mamičky: „Už sme sa na ten
bodrel v potoku jednoducho nemohli
pozerať“. Jedného pekného dňa sa teda
odeli do pracovného, obuli si gumáky
a vybrali sa čistiť o dušu. „Močiar plný
plastu“, ako nazvali Stupavský potok,
sa tak aspoň o kúsok odbremenil od
prevažne plastových fliaš a iného odpadu. Dievčatá vyniesli asi 6 až 7 mechov plných odpadu, a to v potoku ešte
kopec neporiadku samozrejme zostal.
Ten si na paškál pravdepodobne podal
Slovenský rybársky zväz, konkrétne
ZO Stupava, ktorý uskutočnil v sobotu 5. apríla brigádu za účelom čistenia
stupavského potoka. Vlastnú brigádu
zorganizoval aj Klub slovenských turistov Tatran Stupava, ktorý upratoval
okolie štadióna v parku. Okolie kultúrneho domu upratali a zveľadili samotní

zamestnanci MKIC a k upratovaciemu
popoludniu pre dobrú vec svojou účasťou prispeli aj aktívni občania Stupavy
rôznych vekových kategórii. Po dobre
odvedenej práci si potom všetci spoločne pochutnali na guláši. Hrabalo
sa lístie, vytrhávala sa burina, sadili sa
stromčeky a kvety, zametalo sa, umývalo sa a veselilo prácou.
Ani mesto samotné však nezaháľa
a zapája sa do jarného upratovania
prostredníctvom nasledujúcich sezónnych akcií:
● dňa 11. apríla 2014 sa uskutočnil
špeciálny zber kovových odpadov. Počas dňa pracovníci zberných surovín
Barcaj na Devínskej ceste v Stupave
pre tento odpad prišli priamo domov k
obyvateľom
● dňa 12. apríla 2014 sa uskutočnil zber
nebezpečného odpadu a elektroodpadu.
Tento odpad odoberala oprávnená firma – A.S.A. SLOVENSKO, s. r. o., na
zbernom dvore na Mierovej ulici
● v dňoch 25. – 27. apríla 2014 sa
uskutoční zber veľkoobjemového odpadu na zbernom dvore, pričom zberný dvor bude otvorený aj v nedeľu 27.
apríla 2014 v čase 8.00 – 11.30 a 12.30
– 16.30 hod.
Niekedy stačí naozaj málo a každý
z nás môže prispieť k tomu, aby naše
mesto bolo čistejšie a upravenejšie. Je
na našom vedomí a svedomí, aby sme
si dokázali spraviť poriadok aspoň na
vlastnom dvore, záhrade či v okolí
svojho obydlia. Tí aktívnejší sa môžu
zapojiť do dobrovoľníckej činnosti
alebo tiež zorganizovať skupinovú susedskú brigádu a spojiť tak príjemné
s užitočným. Upratovaniu zdar!


Lucia Menclová

Brigády v Stupave
pri príležitosti Dňa Zeme

Vážení občania, organizácie, podnikateľské
subjekty pôsobiace na území mesta Stupava, oslovujeme vás s výzvou zapojiť sa
do brigád pri príležitosti Dňa Zeme
a vyčistiť ktorúkoľvek časť Stupavy. Na
túto akciu si môže každý vyzdvihnúť na
Mestskom úrade (kancelária č. 5) vrecia,
ktoré po naplnení môže ponechať na dostupnom mieste čistenia s tým, že presné miesto nahlási na Mestskom úrade. Vrecia sa dajú vyzdvihnúť od 10.
do 30. apríla 2014. Brigády môžete organizovať tiež v tomto
termíne.
Fotografie z brigády spolu so stručným popisom miesta
čistenia a zapojených brigádnikov môže každý poslať
na odpady@stupava.sk a tie sa následne uverejnia
v Podpajštúnskych zvestiach a na internetovej stránke mesta.
Každý z nás chce žiť v čistom prostredí, tak teda prispejte
k tomu aj vy sami. Za aktívnu účasť, ktorou každý prispeje
ku skrášleniu svojho okolia a skvalitneniu životného
prostredia, ďakujeme.
Mestský úrad v Stupave
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V aprílovom čísle som sa rozhodol napísať o Rozprávkove.
Gurmánka totiž nezaujímajú
len reštaurácie, ale aj služby
a naši najmenší návštevníci,
nezbedníci, maškrtníci. A keď
vznikne miesto, kde sa ozýva
detský smiech, cupotajú malé
nožičky a rozvoniavajú chutné
maškrtky, nesmiem tam chýbať.
Rozprávkovo je detská interiérová herňa, ktorú v Stupave
otvorili v marci na rohu Školskej
a Zdravotníckej ulici v budove,
v ktorej minulosti sídlila banka.
Keď vojdete dovnútra, je všetko
krásne, nové a čisté. Srdce Rozprávkova tvorí ihrisko so šmykľavkami, hojdačkami, trampolínou a
preliezačkami. Ide vlastne o takú
detskú džungľu. V priestoroch je
takisto menšie ihrisko pre deti
od 1 do 3 rokov. Okrem hlavnej
hracej miestnosti v priestoroch
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V Stupave je Rozprávkovo

Rozprávkova nájdete party miestnosť, v ktorej sa konajú detské
oslavy a priestranné toalety pre
deti. Nechýba prebaľovací pult a
dokonca sú k dispozícii aj plienky
a vlhké utierky. To sa mi celkom
zišlo, keďže na túto povinnú výbavu svojich malých Gurmánikov
som celkom zabudol.

Masáže dojčiat
„Kde začína dotyk, tam je aj začiatok
lásky a ľudskosti.“ Ashley Montague
Masáž dojčiat je metóda, ktorá má
za cieľ naučiť rodičov, ako využiť starostlivý dotyk. Je to súhrn jemných
systematických dotykov, uvoľňujúcich
prebytočné napätie bábätka, podporujúcich trávenie, imunitu aj pohybovú
aktivitu, zlepšujúcich spánkový rytmus
a stimulujúcich krvný obeh. Taktiež pomáhajú pri bolestiach bruška (kolike)
a pri prerezávaní zúbkov.
Dotyk je pre bábätká dôležitým nástrojom
pri nadväzovaní prvej neverbálnej komunikácie s rodičom, kontakt koža na kožu je
stravou pre dušu aj pre telíčko dieťaťa. Pri
masáži nastáva stimulácia všetkých zmyslov bábätka. Dieťa sa učí relaxovať, je
pokojnejšie, šťastnejšie, učí sa sústrediť
a spolupracovať s rodičmi. Ak dáte bábätku
dostatok pozornosti, pochopenia, lásky a dotyku, ono vám bude lásku neustále opätovať.
Dotyk je nesmierne dôležitý pri pestovaní vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.
Dotykom môžeme upokojiť, pohladiť
aj uzdraviť. Dotyk vyjadrujúci lásku
a úctu má moc. Prečo nevyužiť silu dotyku v prospech našich detí? Bábätká sú
tie najkrehkejšie a najúžasnejšie bytosti
medzi nami. Prvým jazykom, ktorému
rozumejú, je práve dotyk. Keď ich pohladíme a vezmeme do náručia, upokoja
sa. Rytmicky opakujúce sa pohyby pomáhajú pri prehlbovaní citovej väzby
s dieťaťom, pomáhajú pri podpore verbálnej aj neverbálnej komunikácie.
Zakladateľkou myšlienky masáže dojčiat je Vimala Schneiderová McClurová,
ktorá vo svojej technike skĺbila indickú
masáž, švédsku masáž, jogu a reflexológiu. Práca Vimaly je základom Medzinárodnej asociácie masáže dojčiat, vo svete
známej ako AIM - International Association of Infant Massage. Posolstvom asociácie je podpora starostlivého dotyku
a komunikácie, ktorá prostredníctvom
vzdelávania dbá o to, aby boli rodičia,
pestúni a deti dostatočne milovaní, ohodnotení a rešpektovaní.

Keď prídete do prevádzky, obsluha pri bare vám odovzdá kartičku, na ktorú sa zapisuje všetko,
čo si za pobyt v Rozprávkove kúpite, ako aj vstupné. To je celkom
praktické, takže rodič nemusí neustále vyberať peňaženku.
Vstupné do Rozprávkova je
podľa môjho názoru primerané.

Slovenská asociácia masáže dojčiat
vznikla na rovnakých pilieroch, hodnotách a víziách ako IAIM. Asociácia je
zoskupenie certifikovaných inštruktorov
masáže dojčiat, ktorého cieľom je propagovať masáže dojčiat, informovať verejnosť o možnostiach absolvovať kurzy
masáže dojčiat, o výskumoch masáže dojčiat a pomáhať inštruktorom pri ich práci. Členom Masáže dojčiat - Slovensko
sa môže stať len certifikovaný inštruktor,
ktorý pracuje podľa filozofie a predpisov
IAIM. Dňa 10. februára 2009 bola Slovenská asociácia masáže dojčiat (je člen
IAIM) oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie a pridaná do registra
občianskych združení.
Čo ešte treba vedieť o masáži dojčiat:
- je to masážna technika odlišná od masáže dospelých
- využívajú sa skôr hladkajúce hmaty
ako silové pôsobenie
- je to metóda viac komunikatívna ako
manipulatívna (80 % je o komunikácii
a 20 % o technike)
- nie je to terapia, ale podporná starostlivosť o dieťa
- v hlavnej úlohe je rodič a jeho dieťa,
ktorých inštruktor len usmerňuje vo vzájomnej komunikácii
- úspechom rodičov je opätovanie očného kontaktu, úsmevu či hlasu zo strany
dieťaťa
- oteckovia dostávajú príležitosť zblížiť
sa so svojím bábätkom, keďže masírovať
nemusia len mamičky
- nedojčiace mamičky majú tiež možnosť zažiť ten nádherný pocit spojenia
koža na kožu, a to prostredníctvom masáže.
Pre koho je určený kurz:
- rodičov, starých rodičov, adoptívnych rodičov, pestúnov, tehotné mamičky
a všetkých, ktorí sa starajú o dojča.
Lenka Hajtášová, certifikovaný inštruktor masáže dojčiat CIMI, 0903 325 003.
Kurzy sa konajú v CVC Sunečko v Stupave.

Pokiaľ prídete do obeda, zaplatíte 3 eurá za dieťa na 3 hodiny,
po obede sú to už 3 eurá za každú začatú hodinu. Čas strávený
v herni si musíte kontrolovať
sami, pokiaľ prekročíte hodinu,
je vám automaticky zarátaná
ďalšia.
Aký by som to ale bol Gurmánko, keby som neochutnal z
rozprávkovej ponuky koláčikov,
toastov a nápojov. Takže, ak vás
alebo vaše ratolesti prepadne v
herni hlad, máte na výber napríklad z dvoch toastov, šunkový
alebo slaninkový (1,50 eur) podávaný s kečupom. Naša veľká
rodinka ochutnala obidva a boli
sme s nimi spokojní. Ako dezert
sme si vybrali čokoládovú tortičku (ceny dezertov od 0,90 - 1,50
eur) ktorá bola vnútri plnená tekutou čokoládou a bola naozaj

lahodná. Z
nápojov sme
si
vybrali džús
jablkový a
pomarančový a
samozrejme kávičku (1,20 eur),
tá nás takisto nijako nesklamala.
Keďže človek a hlavne dieťa nemôže žiť len z cukríkov, slaninky
a džúsikov, tak by som ocenil,
keby bola v ponuke aj alternatíva
pre tých, ktorí svoje deti stravujú
zdravšie.
Celkovo hodnotím Rozprávkovo plným počtom a určite
vám odporúčam s deťmi túto
herňu navštíviť.

Gurmánko Stupavský
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Narodili sa:

Zosobášili sa:

Andrej Žáčik

Rastislav Dobrovodský a Katarína Patasy

Linda Slováková
Ewan William Elliot

Zomreli:

Zuzana Humeníková

Adolf Drahoš (1920)

Alžbeta Riglerová

Miroslava Lachkovičová (1981)

Olívia Besedičová

Ing. Vladimír Gašparovič (1932)

Sebastian Beleš

Ján Pollák (1934)

Všetko najlepšie
k životnému jubileu
Alexander Gabriel

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!

Praje rodina Menclová

Anna Gabrielová

Tichá spomienka na našich blízkych

Už len kytičku kvetov na hrob
Ti môžeme dať, spokojný, večný
spánok môžeme Ti priať.
Dňa 19. apríla si pripomenieme
druhé výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
svokor a dedko
Jozef Fekete.
V tichej modlitbe s láskou a úctou spomíname. Smútiaca rodina.

Čas plynie, smútok zostáva. Tá
strata v srdci navždy zostáva.
Dňa 15. 5. 2014 si spomíname
5. výročie čo nás opustil syn a
brat Ľuboš Jančo.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Jarná
únava

Vonku je príjemných 18 stupňov
a po zime ani chýru, ani slychu.
Vystriedala ju jar, teplé príjemné
počasie, rozkvitnuté stromy a všadeprítomný spev vtákov. Posúvanie
času, dlhšie dni a kratšie noci nám
dávajú priestor na vykonávanie čím
ďalej, tým viac fyzických aktivít
práve vonku. Ale ako sa zobúdza
príroda po zime, tak sa zobúdzame
aj my, ako keby po zimnom spánku
a máme problém „rozhýbať sa“.
A to je hlavným prejavom jarnej únavy.
Viacerí ľudia sú po zime náchylní na
choroby, majú oslabenú imunitu, nedostatok vitamínov a energie. Preto
sa treba poriadne vyzbrojiť, keďže
v posledných rokoch sa s nami počasie
nemazná a prechod medzi zimou
a jarou je väčšinou poriadny šok, najmä
ten teplotný. Jarná únava je fenomén,
ktorý sa prejavuje u nejedného z nás.
Môžeme ju pripisovať nedostatku
slnka, menej častému pohybu a zlému
stravovaniu počas zimných mesiacov.
O tom, že slnko je zdrojom energie,
dobrej nálady a pozitívneho myslenia
som presvedčená. Napriek tomu sa tieto
dni cítim ako medveď, ktorý vyliezol
zo svojej nory po dlhočiznej dobe hibernácie a nejako sa ešte stále neprebral. Tá jar, to bola teda poriadna facka.
Som však na dobrej ceste jarnú únavu
úspešne pokoriť. Stačí prechádzka čo
i len do parku alebo ľahšia turistika,
šport, skrátka dostatok pohybu na čerstvom vzduchu a netreba zabúdať ani na
pravidelný prísun tekutín.
Vitamíny naše každodenné
To, že by sme mali počas tohto obdobia
zvýšiť prísun vitamínov, a to najmä pomocou konzumácie ovocia či zeleniny,
je hádam každému jasné. Základom je
ich tepelne neupravovať, aby sa všetky
vitamíny „nevyparili“, ale konzumovať
ich čerstvé. O tom, koľko je vita-

mínov v ovocí a zelenine dostupných
v super či hypermarketoch by sa dalo
polemizovať, to je už otázka kvality
dovážaných potravín a spôsobu ich
prepravy, keďže už počas putovania na
pulty predajní vo veľkej miere strácajú
práve vitamíny. Nie je samozrejme nič
lepšie, ako si na záhradke dopestovať
svoje vlastné plody. V prechodnom období sa odporúča doplniť najmä vitamín
C, ktorý posilňuje obranyschopnosť
nášho organizmu. “Céčko" je zároveň
známy antioxidant a plní funkciu stabilizácie imunity a psychiky nášho organizmu. Taktiež umožňuje produkciu
hormónov, ktoré spaľujú tuky, preto
bude naším verným pomocníkom pri
dosahovaní štíhlej postavy. Najvyšší
obsah vitamínu C v domácich plodinách
obsahujú šípky a rakytník, bohatý obsah
majú tiež čierne ríbezle, ružičkový kel

Medvedí cesnak nazbierate pri prechádzke
v prírode

či kapusta. “Déčko” si dodáme prirodzene pobytom na slnku a okrem toho
napríklad aj konzumáciou rýb – lososa,
makrely či sleďov. Vitamín A dôležitý
pre náš orlí zrak získame napríklad z
rýb, mrkvy, papriky, paradajky, špenátu
či broskyne.
Jarná očista organizmu pomocou byliniek
Vari najznámejšou bylinkou pre jarné
očisty je žihľava. Obsahuje veľké
množstvo vitamínu C, stimuluje krvný
obeh, podporuje tvorbu červených
krviniek, čistí pečeň, lieči žlčník,

Tvoríme spolu noviny!

Dňa 21. 4. 2014 uplynie rok,
čo nás navždy opustil
Felix Vrablic.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka.

Úsmev mal na perách, dobrotu
v srdci, lásku v duši.
Dňa 10. 2. 2014 uplynulo
18 rokov čo nás opustil náš
drahý manžel, otec, dedko
Štefan Kriflík.
S úctou spomína manželka, syn
Štefan a Ivan s rodinou. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

V mene redakcie by som sa v prvom rade
chcela poďakovať všetkým čitateľom Podpajštúnskych zvestí, ktorí sú zároveň, či už pravidelnými, alebo občasnými prispievateľmi. Teší
nás váš záujem o spoločenské či iné témy a radi
i naďalej privítame vaše príspevky.

pomáha pri problémoch s črevami a má
mnoho iných priaznivých účinkov.
Pre prečistenie organizmu je viac
ako vhodná aj breza – jedna z najviac
močopudných rastlín, ktorá zvyšuje vylučovanie moču bez toho, aby dráždila
obličky. Podobné účinky má aj praslička
a podbeľ, ktorý má okrem protizápalových účinkov aj ďalšiu významnú
funkciu, prečisťuje krv. A práve to je
hlavným bodom každej jarnej detoxikácie. Skúsme si nasadiť napríklad aj
takú nenáročnú bylinu, akou je žerucha.
Tá je tiež ako stvorená na prečistenie
krvi a zbavovanie sa toxínov. A ideme
do finále. Sezóna medvedieho cesnaku
nám ponúka možnosť nazbierať si hojne
túto bylinu práve v tomto ročnom období a zaradiť ju do svojho jedálnička.
Medvedí cesnak má prenikavú vôňu
a veľmi výraznú chuť a pripravíme si
z neho množstvo zdravých pochúťok.
Má pozitívny vplyv na prečistenie organizmu, a to najmä tráviaceho traktu.
Nahraďme nedostatok minerálov a vitamínov zaradením očisty organizmu
do svojho jarného programu a prečistime si hlavne pečeň a obličky. Ideálne
je samozrejme zabudnúť na cigarety
a alkohol, ťažké a mastné jedlá, sýtené
a ochutené nápoje, nadmerné množstvo
sladkostí a maškŕt, a tiež priveľa mäsa.
Rada na záver
Mnoho zdrojov uvádza, že detoxikácia je vlastne zbytočná, pretože toxíny
si telo dokáže vylúčiť aj samo pomocou vlastných orgánov, bez nejakých
podporných činiteľov. Nie je zabezpečovaná len v prípade zdravotných
problémov a nezdravého tela. Avšak
viacerí odborníci sa zhodujú, že v podstate nadmerný príjem stravy, a teda
naše prejedanie sa počas zimy a tiež
nesprávny výber potravín, môžu pôsobiť na telo toxicky. Podľa tohto kľúča
je pre viacerých z nás jarné očistenie
organizmu viac ako vhodné. Ak máme
svoje telo radi, mali by sme aspoň raz za
rok urobiť preňho niečo, čo ho “nakopne" do ďalších slnečných jarných dní.
Veď jarné upratovanie nemusí byť len
o umývaní okien a prášení kobercov,
ale aj o uprataní a očistení sa vo svojom
vnútri.
Lucia Menclová

Radi by sme vám tiež pripomenuli pravidelnú
každomesačnú uzávierku, ktorá je zväčša 7 – 10
kalendárnych dní pred tým, ako smerujú noviny
do tlače. Ďakujeme, že akceptujete túto skutočnosť a upozorňujeme vás, že v opačnom prípade,
žiaľ, vaše články alebo inzerciu nebudeme môcť
v danom čísle uverejniť. Tu je predbežný harmonogram vydávania Podpajštúnskych zvestí pre rok
Lucia Menclová
2014:

Berte prosím na vedomie, že noviny budú prechádzať jazykovou korektúrou, a preto vás prosímesiac
uzávierka
me o pochopenie, ak sa váš príspevok v prípade
január
10. 1. 2014
potreby minimálne upraví po štylistickej či inej
stránke pre účely zrozumiteľnosti alebo správnefebruár
10. 2. 2014
ho grafického zalomenia. Ďakujeme za pochopemarec
10. 3. 2014
nie. Týmto by som zároveň rada vyzvala všetkých
“Ja som vzkriesenie
a život,
vás, ktorí radi píšete, zaujímate sa o to, čo sa deje
Dňa 27. 5. 2014 uplynú
verí vo apríl
mňa, žiť bude 7. 4. 2014
v našom meste, doma v šuplíku vám ležíkto
zabuddva roky, čo nás navždy
máj ” .
12. 5. 2014
nutá báseň či poviedka, ktorá neuzrela svetlo
sve- zomrie
opustila naša manželka,
aj keď
ta, alebo sa venujete nejakej zaujímavej činnosti,
mama a babka
jún
9. 6. 2014
ste zaujímavý človek, alebo poznáte zaujímavého
Anna Juriová.
júl
7. 7. 2014
Stupavčana vo svojom okolí, o ktorom by sme
Kto ste ju poznali, venujte jej
určite napísať
či radi fotíte, čokoľvek…
na- a známym,
spomienku.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
august
11. 8. 2014
V tichomtichú
žiali
oznamujeme mali
všetkým
príbuzným,
priateľom
píšte nám! Podpajštúnske zvesti sú noviny o vás
známym a priateľom za
september
8. 9. 2014
vás marca
– mesačník2014
o živote opustil
obyvateľov Stupavy.
účasť na poslednej rozlúčke
že nás dňaa pre
22.
Budeme sa tešiť na každý jeden podnet, tip, článok
s naším manželom, otcom,
október
6. 10. 2014
či inú formudedko,
príspevku. pradedko,
Vaše príspevky zasielajte
bratom, dedkom anáš
pradedkom,  
milovaný manžel, otec, brat, švagor,
krstný otec,
svokor,
ujo
november
10. 11. 2014
na zvesti@mkic.sk, poštovú adresu: MKIC, AgáIng. Vladimírom
tová 16, 900 31 Stupava alebo zavolajte na číslo:
Gašparovičom.  
december
8. 12. 2014
02/65 934 312.
Smútiaca rodina.

Ing. Vladimír GAŠPAROVIČ

dodanie
22. 1. 2014
19. 2. 2014
19. 3. 2014
15. 4. 2014
21. 5. 2014
18. 6. 2014
16. 7. 2014
20. 8. 2014
17. 9. 2014
15. 10. 2014
20. 11. 2014
17. 12. 2014

Fragmenty zo života v Stupave

Prvá svetová vojna
I v tomto článku sa budeme
snažiť nájsť spojitosti vojnových udalostí so Stupavou. Je
to ťažšia práca, lebo sa snažíme
čerpať z dostupných obecných
podkladov a literatúry, ktorá
sa zapodieva týmto obdobím.
Problém je v tom, že kronika
v Stupave sa začala oficiálne písať až v roku 1933 ako „Pamätná kniha“. Udalosti z vojnových
rokov sú tam sprostredkované
ako spomienky starších ľudí,
preto nie je možné získať niektoré presné údaje. V určitých
prípadoch použijeme zápisy
z kroník niektorých záhorských obcí, ktoré sa zachovali.
Údaje sa týkajú mobilizácie.
Pre nadviazanie na text predchádzajúceho článku o Prvej
svetovej vojne použijeme tieto
časové údaje: 25. júla podpísal
cisár František Jozef rozkaz na
mobilizáciu ôsmich zborov pre
vojnovú alternatívu B (Srbsko
a Čierna Hora), 28. júla vypovedal Belehradu vojnu a obrátil
sa na svoje národy Vojnovým
manifestom.
Udalosti sa valili jedna za
druhou. 30. júla Rusko vyhlasuje mobilizáciu, váhajúci cisár
František Jozef podľahne tlaku
ministra zahraničných vecí, generálneho štábu a ministra vojny.
31. júla Nemecká ríša vypovedá
vojnu Rusku, 4. augusta Anglicko
vstupuje do vojny proti Nemeckej
ríši. 6. augusta Rakúsko-Uhorsko
vypovedá vojnu Rusku, 11. a 12.
augusta Francúzsko a Anglicko
vypovedá vojnu Rakúsko-Uhorsku. C. a k. armáda mala v mierových časoch 450 000 mužov,
v čase vojny vzrástol počet na
3 400 000 mužov. Vojenský duch
bol dobrý, slabší v českých a rumunských jednotkách, pevnejší
v nemeckých a maďarských. Vrchným veliteľom bol cisár, ale
len oficiálne. Už dávno nerozhodoval on osobne, vojnu zosnoval
minister zahraničia Berchtold
s náčelníkom generálneho štábu.
Do operácií náčelníka štábu cisár
nezasahoval.
Hoci bol začiatok 20. storočia,
komunikačné cesty v ríši, šírenie správ, informácií a rozkazov
v Rakúsko-Uhorsku boli zabezpečené veľmi dobre. Spomenieme
informácie z kroník niektorých
obcí na Záhorí, ako k nim prenikli. V Brodskom vybubnovali mobilizáciu 1. augusta 1914. V Kunove bola mobilizácia vyhlásená
29. júla, v Mikulášove 1. augusta,
v Petrovej Vsi 31. júla. Podľa mobilizácie sa 21- až 36-roční muži
mali hlásiť u svojich jednotiek,
s ktorými ihneď odchádzali na

front. 37- až 40-roční odchádzali k iným jednotkám. Na jeseň sa
konali aj odvody pre mužov, ktorí
neboli vojakmi. Boli rozdelení do
troch skupín: I. (21- až 26-roční),
II. (27- až 30-roční), III. (31- až
40-roční). Tieto odvody a prehliadky pokračovali až do roku
1918. Odvádzali aj nevojakov vo
veku 18 - 42 rokov. Schopnejších
posielali po krátkom výcviku na
front, ostatných zase pracovať do
tovární, ktoré zabezpečovali potreby pre vojnu alebo konať vojnové služby.
Život počas vojny
V pamätnej knihe obce Stupavy o tomto dianí píše kronikár
J. Krištoffy nasledovné riadky
(str. 71, 72, pre lepšiu názornosť
ich uvádzame v pôvodnom pravopise): „Nastal poplach, prišla
svetová vojna a odchádzali mladí
- starí do neistoty. I Stupava musela dať svoje obete. 105 občanov
- vojakov muselo položiť život
za nič odpočívajú roztratene po
svet. Kto vie kde všade. Miestny
okrašľujúci spolok spolu s obcou
politickou postavil im jako simbol spoločného hrobu na námestí
pred kostolom (nákladom 25 000
Kč), aby ich pamiatka na dlhé
časy zachovaná bola.“
„Ale i doma žijúci obyvatelia
obce si odniesli z tejto vojny svoju pamiatku. Keď ona nijakým
spôsobom sa ukončiť nedala, prišiel nedostatok potravín a všelijakých potrieb. Prišly násilné rekvirácie, vydávané boly lístky na
úradne ustálené dávky potravín
a iných článkov, postupom vždy
ostrejšie. Ľudia boli prinucovaní
i upisovať válečnú pôžičku, na
ktorú vynaložené peniaze javia sa
už teraz ztratenými. Nastala všeobecná bieda a núdza a tento stav
prirodzene len napomáhať mohol krásnu prácu oslobodzovania
slovenského národa, čo konečne
i dospelo k cieľu.“
V kronike obce Gbely sme sa
dočítali o finančnej pomoci, ktorú
dostávali manželky vojakov, ako
aj ich nemajetní rodičia. Vyživovací príplatok bol 75 halierov na
osobu a deň a deti mladšie ako
osem rokov polovicu. Liter mlieka v roku 1914 stál 17 halierov,
v roku 1918 už 3 koruny.
Čo sa týka potravín bol nedostatok cukru, múky, zemiakov,
masti. Mäso sa nedalo kúpiť.
Hoci tieto tovary boli na lístky,
ktoré rozdeľoval notár. Chlieb,
ktorý dostávali obyvatelia bol
z miešanej múky, čierny a trpký.
Ryža a káva akoby neexistovali.
Petrolej bol tiež problém, potrebovali ho na svietenie, pretože
elektrina vtedy nebola. Sladidlo

si vyrábali z cukrovej repy, mydlo varili doma, svietili karbidom,
kto mal s čím obchodovať, čo zameniť, snažil sa zohnať načierno
nejaký tovar.
Zlé časy boli i pre fajčiarov, štát
prideľoval málo tabaku, v ktorom
bolo už i tak primiešané hodne
bukového a chmeľového lístia.
Fajčiari tak fajčili sušené lístie
z orecha a jahôd. Školské deti
a učitelia mali nariadené zbierať
a sušiť jahodové a černicové lístie
vojakom na čaj a pŕhľavu na výrobu látok. Tak takáto bola vojna.
Prvá svetová vojna z vojenského pohľadu
Len v krátkosti. Bola to vojna
v 20. storočí, preto bola vede-

ná na veľkej rozlohe, prakticky
po celej Európe, v Rusku i za
Uralom, v Afrike, na oceánoch,
Blízkom východe. Vo vojne
bol veľmi veľký počet mŕtvych
a ranených, mnohí zomreli až po
vojne následkom zranení. Boli
prvýkrát použité chemické zbrane, rôzne jedovaté plyny, ktoré
svojimi účinkami paralyzovali
a zabíjali vojakov. Začali sa používať automatické zbrane, oproti
jednoduchým puškám s bodákmi

sa používali guľomety, automatické pušky. Rozvojom techniky
sa konštruovali nové zbrane ako
tanky, samohybné delá, veľké
kanóny s veľkými rážami a silnými schopnosťami zabíjať. Začali sa používať vzducholode na
bombardovanie – Nemecko bombardovalo Londýn. Letectvo sa
používalo najskôr na prieskum,
neskoršie na bombardovanie.
Štáty, i Rakúsko-Uhorsko, mali
vybudované veľké loďstvá, Nemecko zostrojilo ponorky, ktorými ich potápalo. V taktikách
a stratégiách sa zapracovávali tieto technické prostriedky, pozemná taktika bola prevedená do zákopových bojov. Prvá zima preverila armádu, nadšenie vyprchalo, chýbala munícia, zbrane, kone
aj oblečenie. Veľkým problémom
boli na oboch stranách choroby
a nedostatok hygieny, ktoré prinášali vojakom veľké ťažkosti
pri ich živote vo vojnových podmienkach. Cholera, dyzentéria
a týfus neúprosne kosili vojakov.
Vojaci rukovali na základe zákona o všeobecnej brannej povinnosti, ktorý cisár podpísal 5. decembra 1868, postupne bol novelizovaný, pred vojnou naposledy
v roku 1912.
Organizácia v Rakúsko-Uhorskej armáde bola dobrá (ako je
na vojne vždy), mobilizácia bola
pripravená, takže každý vojak vedel, u ktorého pluku sa má hlásiť.
Vojaci zo Záhoria rukovali väčšinou k Uhorským plukom, napríklad k 71. pluku do Trenčína, k 72.
pluku do Pozsony (Bratislava),
k 76. pluku do Šoproňu. Boli to
k. u. k. Infanterie Regiment (Cisársko-kráľovské
regimenty).
Vojaci sa v rozsiahlej ríši dorozumievali mnohými jazykmi, preto
boli zavedené tri jazykové okruhy. Veliacou rečou bola nemčina,
velilo sa ňou pri výcviku a v boji.
V služobnom písomnom styku sa
používala nemčina a maďarčina.
V plukoch, kde národnostná skupina prekročila 20 % sa mohla po-

užívať národnostná reč regimentu
(niekde boli aj tri), ale mohlo sa
ňou komunikovať len vo vnútri
pluku.
Stupava a vojaci
Presné údaje o počte narukovaných vojakov zo Stupavy nemáme, ale podľa počtu zomrelých
počas 4 rokov - 105 uvedených
v Pamätnej knihe a 104 uvedených na pamätníku*, predpokladáme štatisticky, že ich bolo
okolo 400, všetkých vekových
kategórií uvedených na začiatku tohto článku. Kvôli veľkému
počtu mŕtvych vojakov sa stalo
mnoho žien (mladých) vdovami
a veľa detí polosirotami. Týmto rodinám bola síce poskytnutá
finančná výpomoc, nebola však
veľká. I keď všetci vojaci neboli
asi ženatí, vdov mohlo byť okolo
70, polosirôt vyše 100. Veľa vojakov sa vrátilo zranených a chorých, invalidov, zomierali neskôr
na následky týchto zranení.
I keď Mást v tých časoch nepatril k Stupave, spomenieme, že
v Máste je tiež postavený pamätník, na ktorom je uvedených 27
mien.
Prvá svetová vojna – koniec
September 1918 – s pomocou USA rozhodujúca ofenzíva
Dohody. Po vystúpení z vojny
Turecka a Bulharska boli Nemci
prinútení 11. novembra 1918 prijať podmienky prímeria.
Dôsledky vojny: obrovské straty
na životoch, 10 miliónov mŕtvych,
20 miliónov zranených, katastrofálne hmotné škody. Zánik štyroch monarchií: Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Nemecko, Turecko.
Vznikli nové štáty napríklad Česko-Slovensko či Poľsko. V Rusku
získali nezávislosť Litva, Lotyšsko, Estónsko. Vojna zasiahla do
všetkých oblastí ľudského života
a podnietila politické, hospodárske, územné, národnostné a spoločensko-kultúrne premeny.

Spracoval  Svetozár Prokeš

