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Ako sa 5
varí pivo?

 Mesačník o živote obyvateľov Stupavy

U Maxa na 10
rybe

Deň
v pivovare
Stupavar

Gurmánko
testuje
za Vás

PoĎte s nami na pivo fest!

Výroba piva sa považuje za
jeden z najstarších výrobných
postupov v dejinách ľudstva.
Siaha až do obdobia neolitu pred
12-tisíc rokmi. Bol údajne známy
skôr než spôsob prípravy chleba.
Prvé písomné zmienky o existencii pivovarov pochádzajú z 13.
storočia. Pivovar v Stupave mal
miestny význam, nevyvíjal veľké
obchodné aktivity mimo grófskeho panstva. Posledný záznam
o skončení prevádzky pivovaru
pochádza z roku 1884 od grófa
A. Károlyiho. Na tradíciu pivovarníctva v Stupave nadväzuje
súčasný remeselný pivovar Stupavar. Práve ten prišiel s myšlienkou pivného festivalu v Stupave.
Po návšteve viacerých pivných
festivalov, súťaží a podujatí s pivnou tematikou bolo len otázkou
času, kedy príde na rad voľačo
vlastné. MKIC ako organizátor
podujatia v spolupráci so Stupavarom vás srdečne pozývaj dňa
7. júna na 1. stupavský pivný fest,
ktorý sa uskutoční od 13.00 –
22.00 v Zámockom parku v Stupave. Čaká na vás ochutnávka
výborných pivečiek z 13 slovenských pivovarov a bohatý sprievodný program.

Na otázku, čo si sľubujete od 1.
pivného festivalu v Stupave nám
odpovedala Katarína Prevendarčíková, riaditeľka MKIC: „Pevne verím, že sa z 1. stupavského
pivného festivalu stane tradícia
tak, ako sa stala zo Dňa zelá.
Vzhľadom na popularitu pivných
festivalov a kvalitný výber minipivovarov na našom festivale,
očakávame vysokú účasť. Pripravení sme na 7 000 návštevníkov.
Samozrejme, všetko závisí od počasia. Všetci ste srdečne vítaní!“

Pivní gurmáni alias Stupavar v plnej paráde:
Zľava Ľuboš, Mušto, Lodzinek a Martin.
Autor fotografie: www.pivobrana.sk

ky svojho vlastného piva u jedného z nich v Máste. Už zo začiatku
malo veľký úspech a každý, kto
ho ochutnal, hodnotil len pozitívne. Vyšperkovanie receptúr, nakúpenie profesionálnych technológií, odhodlanie a zapálenie pre

Mástsky potravinársky spolok

Spracovala Lucia Menclová
Účasť v sprievode bola hojná

Stupavskí dôchodcovia z klubu Pohoda

Remeselný pivovar
Stupavar alebo keď
vás živí živé pivo

Na počiatku bola láska. Láska
k pivu. Tá spojila štyroch milovníkov tohto zlatého moku – Ľuboša, Lodzinka, Mušta a Martina.
A tak sa zrodil Stupavar. Začiatky
neboli samozrejme ľahké. Prvé
domáce varenie piva alias pivné hókusy-pókusy začali v roku
2011, kedy chalani varili prvé vár-

Zadarmo

Futbalisti 11
na pamiatku
3. ročník
Memoriálu
Jána Beleša

1. máj objektívom MKIC

vec viedlo k založeniu súčasného
Stupavského pivovaru.

História Stupavaru sa začala písať 1. júna 2012. V tento dôležitý
deň bola do starej priemyselnej
časti v blízkom centre Stupavy
prevezená dlhé roky nepoužívaná
technológia bývalého pivovaru v
Trenčíne. Spustenie prevádzky
prebehlo vo februári 2013.
Dnes, po takmer roku a pol, je
Stupavar stále síce najmenším
„priemyselným“ mini pivovarom svojho druhu na Slovensku,
ale stihol sa za túto dobu úspešne
etablovať na trhu a získať si svojich stálych priaznivcov. Okrem
iného vyhral aj nejedno ocenenie. Z posledných spomeňme
ocenenie za 2. najlepšie pivo na
minuloročnom Pivnom festivale
v Prievaloch, kde práve návštevníci-konzumenti rozhodli o tom,
ktoré pivečko im chutilo najviac
a ako prízvukuje Mušto, takéto
ocenenia si výnimočne cenia.



Deti z folklórneho súboru Stupavjánek

2		

Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora
Viaceré verejné
plôchy v meste sú zarastené
a nepokosené.
Oneskorili sa
Technické služby v dodaní
služby alebo sa kosenie plánuje
v najbližších dňoch/ týždňoch?
Ako je to s kaštieľom a plochami v Zámockom a Veľkom
parku? Tie bývali „večne“
nepokosené každú jar či leto,
respektíve vždy boli pokosené
nejako neskôr. Bola uzavretá
zmluva medzi mestom a TSS
o správe a udržiavaní (kosení)
aj týchto plôch, respektíve kto
je za aktivity spojené s údržbou
zodpovedný?

Ak sledujete, čo spôsobilo
daždivé počasie v iných regiónoch Slovenska, ak vidíte
následky povodní v okolitých
krajinách, tak potom nepokosené trávniky v našom meste
predovšetkým z dôvodu, že nás
prekvapil mokrý máj, sú skutočne len banalita. Keby sme
kosili v apríli, tak dnes sa musí
kosiť už druhýkrát, zdá sa, že
čo sme ušetrili na zimnej údržbe ľahko minieme na kosenie,
pretože tráva rastie skutočne
ako z vody. Malý park bol pokosený k 4. máju, pretože tam
malo byť podujatie, Zámocký
park ešte musí počkať, pretože
sa musia dokosiť cintoríny. Mimochodom, Zámocký park patrí samosprávnemu kraju a mesto

máj 2014

zabezpečuje jeho údržbu ako protihodnotu za to, že je sprístupnený
verejnosti. Mesto má uzatvorenú zmluvu s TSS, s. r. o., tak ako
každý rok, kontrolu a preberanie prác vykonávajú pracovníci odboru životného prostredia
a výstavby. K dnešnému dňu
napriek tomu, že pršalo skoro
každý deň, je väčšina verejných
plôch pokosená, môžu za týždeň začať znovu.

vých domov neustále pribúda.
Prístupová cesta je ťažko prejazdná osobným automobilom,
nehovoriac o podmienkach
napríklad pre mamičky s kočíkmi alebo bežných chodcov
(keď je sucho, práši sa, keď
je mokro, tak je cesta plná kaluží a bahna). Predpokladám,
že mesto je uvedomené o tejto
skutočnosti, je riešenie v kompetencii alebo plánoch mesta?

Už niekoľko rokov je „komunikácia“ smerom na Lesnú
ulicu v Stupave a vyššie v katastrofálnom stave. Začiatok je
síce ako tak vyasfaltovaný a zaplátaný, kde tu prekvapí jama,
avšak ďalej sa už o normálnej
ceste hovoriť žiaľ nedá. Domy
tu majú obyvatelia, ktorí tu
žijú dlhšiu dobu a taktiež no-

V tejto lokalite existovala jedna
komunikácia, ktorá postačovala
pre potreby vtedajších majiteľov záhrad. Postupne pribúdali
rodinné domy, ale nikto nestaval
cestu. Dokonca vznikali nové
ulice, ktoré v územnom rozhodnutí a neskôr pri domoch aj
v stavebnom povolení mali jasnú
podmienku, že rodinné domy sa

budú kolaudovať, až keď budú
vybudované a skolaudované aj
prístupové komunikácie. Dnes
sú mnohí vlastníci rodinných
domov v situácii, že práve preto, že cesty nie sú vybudované,
nemôžu ich domy skolaudovať.
V rámci možností mesto túto
pôvodnú a stavebnými mechanizmami zničenú komunikáciu
udržiava v prejazdnom stave.
Pretože sa v tejto lokalite pripravuje ďalšia výstavba, trváme na tom, aby v rámci zmluvy
o spolupráci investor dobudoval
časť tejto komunikácie a spolu
s ďalšími vlastníkmi rodinných
domov dobudoval komunikáciu
tak, ako bola naprojektovaná.
Mesto nemá finančné prostriedky na to, aby túto cestu vybudovalo.
Spracovala Lucia Menclová

Opýtali sme sa poslancov Oznam KR Policajného zboru v Bratislave
V Stupave sa 7. júna uskutoční 1. ročník stupavského
pivného festu, ktorý organizuje MKIC v spolupráci so stupavským pivovarom Stupavar.
Stupavar predstavuje úspešný podnik, ktorý mesto navonok priamo či nepriamo reprezentuje. V tejto súvislosti by
som sa rada spýtala – myslíte
si, že mesto Stupava dostatočne podporuje rozvoj miestneho
podnikania?
Vyskúšali ste už Stupavar?
Chutilo Vám?
Marek Móza

NIE
Nevyskúšal
som
Stupavar. Nevyskúšal
som žiadne pivo, som abstinent.
Oľga Mózová
Mesto Stupava podporuje rozvoj miestneho podnikania, no
vo veľkej miere to
závisí od komplexného systému nastaveného legislatívou. Sú to hlavne finančné
bariéry a nemotivujúci systém
podpory zo strany štátu, ktoré

tomuto rozvoju bránia.
Pivo Stupavar som ešte nemala možnosť degustovať. Verím, že všetkým chutí, ale túto
otázku by som položila skôr na
pivnom festivale ako poslancom MsZ.
Miroslav Mackovič

ÁNO
Mesto
Stupava
v rámci svojich finančných možnosti ktoré má,
podporuje dostatočne rozvoj
miestneho podnikania. Mesto
Stupava každoročne vyčleňuje
zo svojho rozpočtu finančnú
čiastku na podporu, činnosť
a propagáciu rôznych občianskych združení pôsobiacich
v našom meste.
Vyskúšal som asi všetky
druhy piva Stupavar, pozrel
som si aj ich výrobné priestory
a môžem skonštatovať, že Stupavar je kvalitné a chutné pivo.
Ako poslanec budem aj naďalej
podporovať všetky podnikateľské aktivity, ktoré budú v meste vznikať a budú propagovať
naše mesto tak ako práve Stupavar!

S

pýtajte sa na to,
čo Vás zaujíma

Chcete sa niečo opýtať primátora či poslancov MsZ? Máte otázky,
ktorých odpovede by mohli zaujímať aj širokú verejnosť? Podeľte
sa s nami o Vaše tipy! Otázky, podnety, námety môžete posielať na
zvesti@mkic.sk . Ďakujeme!

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vyšetruje viaceré prípady, v ktorých
podvodníci využili dôverčivosť
seniorov a spôsobili im majetkovú škodu. Určite ste prostredníctvom tlače, rozhlasu alebo
televízie zaznamenali informácie
o podomových podvodníkoch,
ktorí nadviažu so seniormi telefonický alebo osobný kontakt.
Seniorom sa predstavujú ako:
- obchodní zástupcovia rôznych firiem, ktoré ponúkajú výhodné produkty
- zamestnanci plynárenskej
spoločnosti, elektrární, pôšt a
telekomunikácií, sociálnych služieb alebo príslušníci Policajného zboru
- evidujeme i prípady, v ktorých tieto osoby vystupovali ako
blízki priatelia alebo ako vnuk/
vnučka, ktorí si potrebujú požičať peniaze.
Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami:

- predstierajú, že si potrebujú
rozmeniť peniaze, alebo požičať väčšiu finančnú hotovosť na
operáciu blízkej osoby, alebo na
zakúpenie elektroniky či motorového vozidla
- taktiež môžu predstierať nevoľnosť a požiadať vás o možnosť zavolať si z vášho obydlia
lekársku pomoc
- pozývajú seniorov na predajné akcie, na ktorých im ponúkajú
nekvalitné výrobky za premrštené ceny.
Uvedením do omylu, interpretáciou vymyslených legiend vylákajú podvodníci pri návšteve
vášho obydlia alebo na predajnej
akcii vysoký finančný obnos, niekedy aj celoživotné úspory.
Sú to ľudia, ktorí chcú zneužiť
vašu dôveru. Ich zámerom je
podvodným konaním:
- dostať sa do vášho obydlia,
využiť okamih nepozornosti a
odcudziť vaše peniaze a iné cennosti

- nevýhodnou ponukou predaja
tovaru vás obrať o vaše úspory.
Nenechajte ich zájsť až tak ďaleko a dodržiavajte rady a odporúčania polície!
Prijmite rady a odporúčania,
ktoré vám pomôžu zvýšiť vašu
bezpečnosť. V prípade akéhokoľvek podozrenia kontaktujte
políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158. Zapamätajte si
čo najviac informácií k popisu
podozrivých osôb a k motorovému vozidlu, na ktorom sa vo
vašej obci pohybovali (tabuľka s
evidenčným číslom, továrenská
značka a farba vozidla).
Opatrnosť je na mieste a vaša
všímavosť a záujem ochránia váš
život, zdravie a majetok.
Všetky rady nájdete na
www.stupava.sk v sekcii
O meste – Elektronická úradná
tabuľa.

Z krádeží obvinili päť ľudí
Policajti Obvodného oddelenia
PZ v Stupave objasnili niekoľko
prípadov krádeží a vlámaní, ktoré sa stali v Stupave. Obvinení sú
traja muži a žena zo Stupavy a jeden muž z malackého okresu.
Prvým obvineným je 21-ročný
mladík zo Stupavy, ktorý vlani v
máji ukradol pred poštou na Hlavnej ulici v Stupave v stojane odstavený horský bicykel v hodnote
300 eur. Podľa slov obvineného
bicykel kradol pre ďalšiu obvinenú mladú ženu. V novembri minulého roka sa obaja vlámali do garáže na Zdravotníckej ulici, odkiaľ
vzali nastreľovaciu pištoľ, vŕtacie
kladivo spolu s taškou, v ktorej sa
nachádzali športové veci. Krátko
nato sa opäť obaja spolu s ďalším
obvineným 29-ročným mužom zo

Stupavy vlámali na Okružnej ulici
do zaparkovanej Dacie Sandero.
Z auta ukradli autorádio a slnečné
okuliare, spolu za 200 eur. Začiatkom decembra sa jeden z obvinených vlámal do auta na Bočnej
ulici, vzal zo Škody Fabia znovu
autorádio a slnečné okuliare. V
tomto prípade spôsobil jeho majiteľovi škodu takmer 170 eur.
V ďalšom prípade sa obvinený
25-ročný mladík z okresu Malacky 18. decembra vlámal do rodinného domu na Hollého ulici,
odkiaľ ukradol rôznu elektroniku
a šperky za takmer 10 tisíc eur.
Vlámania pokračovali aj v tomto
roku, na Nový rok ukradol tento
obvinený muž z domu na Záhradníckej ulici elektroniku a šperky
za vyše 6 tisíc eur.

V polovici januára sa zase jeden
z obvinených spoločne s ďalším
33-ročným mužom, takisto zo
Stupavy, vlámali do skladu základnej školy, odkiaľ vzali zvárací agregát, príklepovú vŕtačku,
akumulátorovú lampu s príslušenstvom a kufríkovú sadu. Rovnaký
deň kradli obaja aj vo firme na Cementárenskej ulici, odkiaľ odcudzili horáky, manometre a hadice,
a narobili tak škodu 700 eur.
Obvineným z uvedených skutkov hrozí až trojročné väzenie.
Dvaja z obvinených sú vo väzbe,
ďalších stíhajú na slobode.




Mjr. Ing. Ján Rigler,
zástupca riaditeľa OO PZ Stupava
a súčasne poslanec MsZ
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A je to! A je to?

V aprílovom vydaní Podpajštúnských zvestí sa Roman Maroš, poslanec MsZ, na pomerne
veľkej ploche vyjadril k problému „Munkáč“. Pán poslanec,
urobte aj druhý krok a pokúste sa,
aby sa s rekonštrukciou skutočne
začalo. Ešte tento rok. Privítal by
som, keby som si vo Vašom ďalšom príspevku prečítal, čo sa plánuje, kto to vykoná, kedy a ako.
V prvej časti svojho príspevku
sa poslanec Maroš snažil priblížiť
stav pred úpravou. Keďže v danej
lokalite bývam už viac ako osem
rokov, spolu s mojimi príbuznými, ako aj susedmi som sa snažil
vylepšiť stav uličky. Za celé toto
obdobie MÚ podal „pomocnú
ruku“ v tom, že Technické služby
vysypali kamennú drvinu na konci
Slovenskej ulice, ktorú sme svojpomocne na fúrikoch navozili do
uličky. O čistotu tejto úzkej spojnice sme sa taktiež starali iba my.
Dodávam, že oporné múry hrozia zrútením, pretože na jednom
mieste už roky chýba železný pre-

klad. Pri mostíku sa kamene postupne uvoľňujú a zosúvajú, čím
zužujú už aj tak pomerne úzky
profil uličky. Oveľa viac priestoru
však dostala prezentácia toho, ako
sa to robiť malo a kde sa pochybilo. Súhlasím. Som presvedčený,
že nielen obyvatelia priľahlých
ulíc, ale aj návštevníci mesta by
privítali, keby bola ulička zrekonštruovaná na takej úrovni, na akej
kultúrna pamiatka zrekonštruovaná má byť.
Nerozumiem motivácii autora,
čo ho viedlo k napísaniu tohto
príspevku. Riešenie, ktoré bolo
zvolené, je dočasné a odstrániteľné. Ale kým sa kompetentní rozhýbu, zatiaľ budú chodiť občania
blízkeho okolia pomerne bezpečne čistou uličkou. Rizikom
je malá výška mostíka vedúceho
zo zámockého parku nad betónovou vrstvou. Chýba upozornenie
a označenie. V prípade úrazu je aj
na dobrý úmysel nazerané z úplne iného uhla pohľadu. Betónová
plocha je napriek tomu pozitívnou zmenou. Neviem či sa autor

prešiel uličkou po výdatných dažďoch, kedy vrstva blata a lístia
dosahovala niekoľko centimetrov
a nebola iná možnosť, ako sa iba
„prebrodiť“.
Pán poslanec, netreba dúfať,
treba konať. Prvý krok, hoci neúplný, ste vykonali, žiaľ asi iba
k svojej spokojnosti. Okrem informácií, o ktorých som sa zmienil vyššie, ste nás oboznámili so
stanoviskom Krajského pamiatkového úradu. Ako sa bude postupovať? Predpokladám, že rekonštrukcia nie je v pláne nikoho
na najbližšie roky, keďže v závere svojho príspevku upozorňujete
na podmienky, hlavne počas zím,
ktoré pamiatke nepomôžu.
Pripomína mi to nedávnu kauzu schátraného objektu niekde
na Slovensku. Historická pamiatka, ktorá stála už iba silou
vôle. Prišiel investor, na svoje
náklady opravil, zrekonštruoval,
zachránil. Príspevok nedostal,
lebo neosadil drevené okná, iba
imitáciu. Mal to nechať tak, mal
by o starosť menej a Slovensko
menej o jednu atrakciu. Chceme
ísť touto cestou?
Ing. Peter Gábriš, občan Stupavy

Ako je to s Kaštieľom
a Malým parkom?
Na 32. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva dňa 24. apríla
2014 bola okrem iných náležitostí v rámci vecí majetkových
riešená aj výmena pozemkov
medzi mestom Stupava a Bratislavským
samosprávnym
krajom (ďalej len BSK).
Jedná sa konkrétne o výmenu parciel C KN p. č. 729/2 –
ostatné plochy, o výmere 4481
m2, k. ú. Stupava, LV 2783, vo
vlastníctve mesta Stupava, za
pozemok reg. C KN p. č. 719/1
– ostatné plochy, o výmere 7081
m2, k. ú. Stupava, LV č. 1692,
vo vlastníctve BSK. Mesto Stupava zámer výmeny pozemku
schvaľuje, pretože označilo tento pozemok za neupotrebiteľný
majetok.
BSK má záujem o riešenie
komplexnej obnovy parku v
Stupave ako prírodného prostredia s výraznou historickou

vaní s Krajským pamiatkovým
úradom bude BSK môcť v budúcnosti určiť, akým spôsobom
bude rekonštrukcia a revitalizácia prebiehať, keďže sa jedná o
národnú kultúrnu pamiatku.
Čo sa týka Kaštieľa, riaditeľka oddelenia stratégie územného rozvoja a riadenia projektov
BSK, Mgr. Lukáčová, sa vyjadrila, že Bratislavská župa nemala a ani nemá v úmysle kaštieľ predať. Pravdou však ostáva, že BSK plánuje pristúpiť
k deinštitucionalizácii Domova
sociálnych služieb a zariadenia
pre seniorov Kaštieľ , a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich
je, podľa jej slov, že zariadenie
nie je vhodné pre moderné poskytovanie služieb a nie je ani
efektívne udržiavať zariadenie,
ktoré má viac ako 200 klientov.
Tí by mali smerovať do inštitucializovaných zariadení komunitného charakteru v rámci

a estetickou hodnotou. Zároveň
BSK vníma potenciál parku pri
kaštieli ako reprezentatívneho priestoru, respektíve zázemia kaštieľa a súčasne potreby obyvateľov mesta Stupava
v súvislosti s aktívnym využitím
priestoru, ktorý ponúka takzvaný Malý park. Vzhľadom na nevyhovujúce majetkové usporiadanie v súvislosti s uvedenými
zámermi existuje predpoklad
adresnejšej starostlivosti po realizácii výmeny spomínaných
pozemkov. Z rokovania majetkovej komisie a tiež na rokovaní
Mestskej rady vzišlo odporúčanie zámeny podľa predloženého
návrhu.
Spoločná iniciatíva pre usporiadanie majetkovo-právnych
vzťahov medzi mestom Stupava
a BSK by mala zabezpečiť investície do komplexnej revitalizácie Malého parku zo strany
BSK. Tie boli doposiaľ ťažko
realizovateľné, práve kvôli nevysporiadaným vzťahom. Investičný zámer BSK by mal
smerovať k už spomínanej revitalizácii v podmienkach zachovania regionálneho významu
parku. Na základe nadobudnutia
stavebného povolenia a roko-

Záhoria. Nevylučuje sa ani možnosť vytvorenia podobného zariadenia aj v rámci Stupavy. Po
deinšitucionalizácii sa bude BSK
v spolupráci s mestom a súkromným investorom snažiť nájsť pre
objekt čo najvhodnejšie využitie
aj v súvislosti s prihliadnutím
najmä na prevádzkové náklady.
Nasledovať by mala celospoločenská diskusia o tom, ako
by mal byť tento objekt nanovo
využitý tak, aby v rámci zámeru
boli zaradené do projektu priority mesta aj župy. Všetky ďalšie
kroky podnikané pod taktovkou
BSK smerom k revitalizácii
Malého parku a tiež prípadnej
rekonštrukcii Kaštieľa budú na
základe uznesenia sledované
mestom a diskutované na zasadnutiach MsZ. V súvislosti s hľadaním vhodného súkromného
investora by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie. Deinšitucionalizácia zariadenia však
predstavuje dlhodobejší proces,
ktorý by mal trvať 7 – 9 rokov.
BSK aj mesto sa k novým zámerom vyjadruje ubezpečujúco, a to že všetky budúce kroky
budú smerovať predovšetkým
k tomu, aby Stupava prekvitala.

Spracovala Lucia Menclová

Spomienka na
M. R. Štefánika
V Stupave sa dňa
4. mája uskutočnila
Pietna spomienka pri
príležitosti 95. výročia
tragickej smrti generála Milana Rastislava
Štefánika. Súčasťou
spomienkovej udalosti bolo pietne kladenie vencov. Úctu tejto
výnimočnej osobnosti, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila
o vznik medzivojnovej Československej
republiky,
prišiel
vzdať primátor mesta,
poslanci MsZ a svojou bohatou účasťou
prispeli aj účastníci
z radov občanov.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE – STUPAVJAN
Vás pozýva na zápis do detského folklórneho súboru

STUPAVJÁNEK

Zápis pre dievčatá a chlapcov od 5 rokov s nadaním na tanec a spev
sa koná 27. 5. od 16.00 do 17.30 v MKIC Stupava.
Na zápis si treba pripraviť ľudovú pieseň, krátku báseň a priniesť cvičebný úbor.
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Spoločenský mix
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Na pažravom koni do Paríža Čistenie potoka

Keď členovia a nadšenci OZ
Pour ART pred tromi rokmi
vybudovali v budove MKIC
moderný priestor pre filmové,
divadelné a hudobné podujatia
verili, že je len otázkou času,
kedy sa do Stupavy vráti ochotnícke divadlo. A stalo sa.
Divadelný režisér Roman Maroš, ktorý je zároveň predsedom
združenia Pour ART, ešte v októbri minulého roku zorganizoval stretnutie, na ktorom sa
zišlo 22 divadelných zanietencov, ako by ich nazvala Margita Figuli. Odvtedy uplynulo
vyše pol roka a novovzniknutý
súbor finišuje s naštudovaním
francúzskej komédie Slamený
klobúk. Napísal ju Eugène Labiche, prvej premiéry sa dočkala v auguste 1851. Uviedlo ju
prestížne parížske Théâtre de la
Montansier. Založenie tohto divadla, ktoré existuje dodnes, iniciovala excentrická a podnikavá
Marquerite Brunet. Na otváracej ceremónii sa zúčastnil nielen
vtedajší panovník Ľudovít XVI.
s manželkou Máriou Antoinet-

tou a dvornou suitou, ale aj tá
najvyberanejšia spoločenská a
umelecká smotánka Paríža.
Komédiu Slamený klobúk
do slovenčiny preložil režisér
Ľubomír Vajdička. Pre stupavských ochotníkov je cťou, že
práve on prišiel na prvé čítanie
textu a pomohol im pochopiť
širšie súvislosti tejto hry plnej
dobových odkazov. Nasledoval
kolobeh pravidelných skúšok
pod režijným vedením Romana
Maroša. Výsledkom je inscenácia plná vtipných situácií, originálnych pesničiek a energie,
ktoré vás hravo prenesú do Paríža 20. rokov minulého storočia.
Keď sa chcete dozvedieť, čo
všetko môže spôsobiť pažravý
kôň, príďte na jedno z troch najbližších predstavení, a to 6. júna
(predpremiéra), 7. júna (premiéra) alebo 8. júna (1. repríza) a potešte nás potleskom. Plánované
reprízy budú 20., 21. a 22. júna.


Tešíme sa na vás.

Daša Čejková, členka ochotníckeho súboru 

Brigády v Stupave – vyhodnotenie
Mesto Stupava vyzvalo prostredníctvom Podpajštúnskych zvestí
občanov, organizácie a podnikateľov Stupavy, aby sa podieľali na
miestnych brigádach od 10. do 30. apríla pri príležitosti Dňa Zeme.
Nabádalo občanov, aby sa zapojili a vyčistili ktorúkoľvek časť
Stupavy s možnosťou zapožičania a zabezpečenia odvozu vriec.
V rámci týchto brigád si vrecia vyzdvihli iba traja občania. Veríme,
že sa reálne zapojilo viac ľudí.
Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na čistote a ktorí k výzve nepristúpili ľahostajne.
Jeden z aktívnych brigádnikov nám poslal článok a fotografie, ktorých časť zverejňujeme v tomto čísle novín. Sme radi, že v Stupave
máme aj takých občanov. Občanov, ktorí sa o čistotu v meste sami
pričinia a nehľadajú dôvody, prečo to neurobiť. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa v Stupave niekedy zapojili do upratovacích brigád, ale aj
tým, ktorí sa ešte len zapoja, možno práve na základe tohto článku.


Mestský úrad Stupava 

Motivovaní nevábnym vzhľadom pekného zeleného potôčka,
ktorý predstavuje skutočný živý
kontrast k hustnúcej zástavbe
Stupavy a s podporou mestského úradu v rámci Dňa Zeme,
sme sa dobrovoľne pustili do
čistenia aspoň nášho kúska
potoka, oddeľujúceho Zipavu
(ulica Okružná) od Harmony
(ulica Bočná).

Brigádu sme rozdelili na 2
časti, vždy po práci od 17.00
do 20.00 hodiny:
1. čistenie od mostíka k Zipave po železničný most – 3
ľudia
2. od splavu potoka po mostík k Zipave – 5 ľudia.
Samotné čistenie bolo pomerne nevábne, ale zato veselé
a vyhrabávanie odpadu z blata
a porastu potoka nás bavilo.
Pričom odpad zo dna potoka
tvoril predovšetkým sortiment
Bala potravín, splavovaný od
lúčky pod čerešňou, premiešaný s nepotrebnými vecami od
detských hračiek až po starý
vysávač.
V druhej časti brigády sme
vyčistili samotný splav potoka,
kde bolo nazhromaždeného najviac odpadu a súčasne sme sa
snažili, v rámci možností, odstrániť aj prekážky toku potoka
v podobe rôznych vetiev, dreva,
starého rebríka a podobne. Ale
najvyššie skóre výskytu získali jednoznačne zelené plastové
fľaše (už bez etikiet), potom
plechovičky od piva a tiež pekné zbierky plastových decákov
alkoholu („jogurťáky“).
Ďakujeme za motiváciu
mestského úradu, kedy stačilo
už len gesto s poskytnutými

Upratovanie potoka plného odpadkov dalo skutočne zabrať

Konečne putovali všetky smeti tam, kam patria - do vriec

vrecami a zorganizovaním odvozu odpadu. Dúfame, že sme
aspoň malou časťou vlastnej
snahy prispeli ku krajšej a voňavejšej Stupave. Veľmi radi
sa opäť zúčastníme ďalších ve-

rejnoprospešných aktivít mestského úradu.
Upratovacia čata: Radovan Prskavec,
Anežka Trembecká, Majo Šimún, Martin Novotný, sused zo Zipavy – Fero,
Katka Novotná 

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise všetkých vekových kategórií

V dňoch 18. – 19. apríla 2014 usporiadal stolnotenisový oddiel PST Stupava Veľkonočný turnaj. V piatok 18.
apríla hrali deti a mládež a 19. apríla zase dospelí. Na turnaji sa stretli
hráči a hráčky zo Stupavy a blízkeho
okolia.

Turnaja detí a mládeže sa zúčastnilo 24
hráčov, ktorí boli rozdelení do skupín v
dvoch vekových kategóriách, a to do 12
rokov a 13 – 16 rokov. Kategória do 12
rokov mala 15 hráčov, ktorí hrali v troch
skupinách „každý s každým“. Z jednotlivých skupín postúpilo 8 najlepších hráčov do štvrťfinále, ktoré sa hralo KO
systémom. Hráči, ktorí nepostúpili, hrali
o cenu útechy. Vo finále zdolal Samuel
Ameti Janku Škápikovú 3 : 0. V kategórii
13 – 16-roční hralo 9 hráčov v dvoch skupinách, z ktorých prví štyria postúpili do
štvrťfinále a posledný umiestnený v skupine hral o cenu útechy. Víťazstvo z finálového zápasu si odniesol Martin Štefek,
ktorý porazil Kristiána Noskoviča 3 : 0.

Cenu útechy vyhrala Kristína Martonová
zo Stupavy.
Turnaj pokračoval v sobotu dvomi kategóriami. Mohli sa ho zúčastniť registrovaní hráči od piatej ligy nižšie. Druhá kategória – neregistrovaní, bola určená pre

rekreačných hráčov na propagáciu stolného tenisu v Stupave. Turnaja sa zúčastnilo
34 hráčov, 18 registrovaných a 16 neregistrovaných. Hralo sa v obidvoch kategóriách v troch skupinách, z ktorých postúpilo do ďalších zápasov 8 najlepších.
Tí hrali KO systém v štvrťfinále. Zo sku-

piny registrovaných sa do finále prebojovali Čechánek a Šultýs, ich súboj skončil
3 : 0. Finále neregistrovaných sa odohralo
medzi Trajlínekom a Ďurkom v prospech
Trajlíneka 3 : 2.



Jozef Kahánek,
predseda klubu PST Stupava 
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Pivo fest

Deň v miestnom pivovare Stupavar
Do pivovaru Stupavar, ktorý sa nachádza v areáli
Cevaservisu, som sa vybrala v piatok na obed, v deň
keď sa práve varilo pivo. Ešte pred vchodom ma čakal
povestný rozdávač dobrej nálady a pozitívnej energie
Lodzinek, ktorý sa ako inak usmieval od ucha k uchu
a prívetivo ma vítal. Ten je zodpovedný za plynulý chod
prevádzky, za fľaškovanie pív, predajňu a hygienu a ako
dodáva „Aby chlapci neboli hladní, občas im aj varím“.
Ľuboš má na starosti plánovanie výroby, kvasný proces s dozrievaním a pod palcom má objednávky, rozvoz a marketingové aktivity.

používa pri výrobe iného druhu piva a má svoju typickú prenikavú vôňu. Zo 100 stupňov sa pivo neskôr
zachlaďuje cez chladič na 10 stupňov a môže sa dať zakvasiť.

Do výrobnej haly sa vchádza cez predajňu. Už pri
prvom nádychu ma ovalila všadeprítomná vôňa sladu.
Lodzinek prenecháva slovo sládkovi „Muštovi“, ktorý je vedúcim výroby a má teda na starosti varenie
piva. Trpezlivo ma zasvecuje do tajov celého výrobného
procesu. Zvedavá všetko obzerám, voniam, ohmatávam
a samozrejme aj ochutnávam.

Ako sa teda vyrába to naše-vaše
stupavské pivečko?

1.

Začíname pri vreciach so základnou surovinou na
výrobu piva, ktorou je slad. V Stupavare sa používa
kvalitný český slad zo Záhliníc, pšenica je až z Nemecka. Mlynček potrebnú dávku pomelie a dopravník odvedie všetko do vedľajšej miestnosti do scedozovacieho
kotla.

4.

Prechádzame do miestnosti plnej kvasných a ležiackych tankov. Sem sa všetko opäť prečerpá
a dochádza k procesu kvasenia, kde sa cukor premieňa
na alkohol. Správne chladenie sa opäť reguluje prítomnými termostatmi. Kvasenie v kvasných tankoch trvá
týždeň a ďalej sa pivo prečerpáva do ležiackych tankov,
kde leží. Dva veľké tanky sú určené aj na vrchné kvasenie pre ďalšie špecifické druhy piva. Vo finále sa pivo
prečerpá z tankov do sudov, z ktorých Vám ho potom
načapujú vo vašej obľúbenej krčme

Momentálne sa v stupavskom pivovare varia štyri druhy
spodne kvasených ležiakov: svetlá 11-TEČKA, polotmavý JANTÁR 12°, tmavý ŠPECIÁL 13°, zázvorový ĎUMBEER 12°. Z vrchne kvasených pív sú to: pšeničný Vajcen 12°, RED ALE 12°, American IPA 14°, a dve sezónne
pivá: v novembri tekvicový Pumpkin ALE 13° a vianočný
pšeničný WeizenBock 16°. V rámci Stupavy môžete Stupavar ochutnať v dvoch prevádzkach, ktorými sú Komunal Club a Penzión & Bar Intenzíva. Na chutnom pivku si
pravidelne pochutnávajú aj bratislavské smädné krky, a to
momentálne v 12 podnikoch. Jediným problémom je paradoxne dopyt, ktorý chalanov síce teší, ale keďže kapacitne
dokáže pivovar vyprodukovať „len“ cca 140 hl mesačne,
toto číslo žiaľ nedokáže uspokojiť všetkých potenciálnych
záujemcov. A tých čím ďalej, tým viac pribúda. Veľmi sa
mi tiež páči v tejto súvislosti myšlienka takzvanej „pivnej turistiky“, ktorú Stupavar podporuje. Ich pivo nie je
dostupné na každom rohu, a preto si po tieto chmeľové
dobrôtky musia ľudia zájsť osobne do predajne alebo len
do vybraných podnikov v Stupave a okolí.
A kde sa vidí Stupavar o 5 rokov? Chalani by chceli dokúpiť ďalšie tanky, a tak zvýšiť svoju produkciu o nové netradičné pivné štýly a samozrejme variť
i naďalej kvalitné pivo z kvalitných surovín alebo ešte
kvalitnejších a neustále sa zlepšovať, zhrnul Lodzinek
s Ľubošom.
Na záver mojej návštevy neodmietnem domácu pivovicu a pokračuje voľná debata samozrejme na tému
pivo. Chalani už ladia televízor vo svojom druhom domove, ktorým je pivovar, aby mohli sledovať počínanie
našich hokejových reprezentantov. Pri mojom odchode
ma vyprevádza veselý maskot Lodzinek, ktorý nezabudne zdôrazniť, že som kedykoľvek opäť vítaná. Ďakujem
chlapci, bolo mi potešením a „nazdraví“!

Lucia Menclová

2.

V jednom z kotlíkov sa varí voda. Do druhého
padá pomletý šrot, ktorý sa mieša s horúcou vodou a pravidelne sa sleduje presná teplota diela, kvôli správnej premene škrobu na skvasiteľné cukry. Na
spodku je sitko, kde sa všetko pekne precedí. Dostaneme „odšťavenú“ sladinu, ktorá sa prečerpáva do tretieho
kotlíka. Nasleduje druhé precedenie v kotlíku zo šrotom.

Lodzinek dohliada na fľaškovanie svojej pivnej armády

5.

A že okolo piva je veľa roboty je Vám hádam všetkým jasné. Chalani sa nevyhnú ani dôkladnému
čisteniu kotlíkov.

3.

Všetko sa prečerpá a pridáva sa ďalšia dôležitá
surovina – chmeľ. Varenie pokračuje pri 100 stupňoch 1,5 hodinu a pivo tak dostáva tú právu chmeľovú
arómu a horkosť. Zoznamujem sa s rôznymi odrodami
chmeľu v upravenej granulovanej podobe, každý sa
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Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE

Poznáme nového Kráľa detských čitateľov
V nedeľu 18. 5. 2014
sa uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie cien a menovanie nového, už 19. Kráľa
detských čitateľov. Súťaž
je vyhlásená na počesť najväčšieho rozprávkara H. CH.
Andersena. Túto súťaž organizuje od roku 1996 Mestská
knižnica Ruda Morica, kedy
bola súťaž vyhlásená Slovenskou národnou knižnicou.

Do
finálového
kola
postúpilo 29 žiakov z celkového počtu 83 štvrtákov
našej základnej školy. Tohtoročným Kráľom detským
čitateľov sa stal žiak 4. D.
triedy Erik Tóth. Okrem
víťaza
boli
odmenené
darčekmi všetky deti, ktoré
sa prebojovali do finále.
Darčeky venovali rodičia,
primátor mesta Stupava

ako aj MKIC. Za tortu
pre víťaza ďakujeme pani
Haruštiakovej.
Kultúrny
program spestrili talentovaní žiaci z radu finalistov,
ktorí zahrali na flaute, gitare
a violončele.
Ďakujeme za podporu
a účasť a tešíme sa na ďalší
ročník tejto obľúbenej
súťaže.

MKIC 

máj 2014
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Na slávnosti sa zúčastnili rodicia, starí rodičia aj súrodenci

Tortu víťazovi odovzdal primátor Pavel Slezák
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JÚN 2014
sobota 7. 6. 2014

sobota 31. 5. 2014

Zámocký park, 13.00 – 22.00,
vstup voľný

Penzión Intenzíva, 13.00 – 22.00
štartovné pre deti 0,50 eur/dieťa

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Deti budú bojovať so zlým ježidedom , hasiť oheň trojhlavej dračice, lúštiť
záhadné hlavolamy, hľadať zlatý kľúčik v nekonečnom bludisku, jazdiť na
jednorožcoch, strielať zlatú hus... Každý dostane v cieli sladkú odmenu. Zábavné
atrakcie, priestranné detské ihrisko, jazda na koníkovi, maľovanie na tvár, ovečky,
zajačiky, guláš, palacinky, domáce limonády...Večer tombola, detská diskotéka,
opekačka a nočná výprava do lesa za stupavskými strašidlami.

STUPAVA PIVO FEST
1. stupavský pivný festival. Prezentácia minipivovarov z celého Slovenska.
Koncerty DJ Šony, Aragon, Princovia a Dukla vozovna. Pripravený je program pre
deti - zábavné atrakcie, farbičkový koncert s Miou, člnkovanie na jazierku, súťaže
pre deti aj dospelých, tombola a súťaž o najlepšie pivo.

nedeľa 15. 6. 2014

sobota 21. 6. 2014

10.00 – 18.00
2 eurá štartovné/osoba

13.00 – 18.00, vstup voľný

Zámocký park

Nám. sv. Trojice – Košariská

DEŇ OTCOV

alebo
S tebou mě baví svět

Výprava za pokladom nebude ani tento rok jednoduchá. Tatov s
deťmi čakajú náročné úlohy, ale nebojte, koupili sme kulaté sušenky,
takže budeme rozdávať medaile… MAMÁM VSTUP ZAKÁZANÝ!

1. piknik
v parku
Prvý tohtoročný piknik v zámockom
parku (ak počasie dovolí). Opäť budú
pripravené lodičky, skákací hrad,
trampolína, súťaže a hry pre deti.

nedeľa 29. 6. 2014

Kultúrny dom – veľká a malá sála
14.00 – 18.00
vstup na pozvánky

Škôločka

oslava konca škôlkárskeho roka
Pre všetkých, ktorí navštevujú alebo navštevovali
Škôločku si pripravíme rozlúčkové dopoludnie pred
prázdninami. Detská diskotéka v maskách, skákací
hrad, trampolína, detský kútik, domáce občerstvenie a
pre každé dieťa malé prekvapenie.

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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www.stupareality.sk
0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

JUDr. Magdaléna Habreková

Hlavná 32, 900 31 Stupava

bYTY .domy .pozemky
predaj / prenájom
ANGLICKÝ
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

KLUB DEVÍNS

ANGLICKÝ KLUB DEVÍNSK
Mgr. Andrej Ščasný
0948 484 235

ANGLICKÝ
DEVÍNSKA
ANGLICKÝ KLUB
KLUB DEVÍNSKA

ANGLICKÝ
KLUB DEVÍNS
ANGLICKÝ KLUB
DEVÍNSKA

Jazykové
tréningy
Jazykové tréningy
Jazykové
tréningy
Jazykové tréningy
Spoločenský život
Spoločenský
život
Spoločenský
Spoločenskýživot
život

tréningy
Jazykové
tréningy
Hovoriť
vásJazykové
naučíme hovorením
Hodinová
konzultácia
zdarma
Hovoriťvás
vás naučíme
hovorením
Hovoriť
hovorením
konzultácia
zdarma
Spoločenský
život
Slovinec
24,
Devínska Hodinová
Nová Vesnaučíme
www.thinkenglish.sk
0911 103 1
Spoločenský
život
Hovoriť vás naučíme hovorením

Slovinec 24, Devínska
Nová Veskonzultácia
www.thinkenglish.sk
Hodinová
zdarma 0911 103
Hovoriť
vás
naučíme
hovorením
Hovoriť vás naučíme hovorením

Hodinová konzultácia zdarma

Slovinec 24, Devínska Nová Ves

www.thinkenglish.sk
Hodinová
konzultácia zdarma

Hodinová konzultácia zdarma
Slovinec 24, Devínska
Nová Ves
www.thinkenglish.sk
Slovinec 24, Devínska Nová Ves
www.thinkenglish.sk
Slovinec 24, Devínska Nová Ves
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Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový zariadený byt na Jilemnického
ulici. Cena dohodou. dana.michalkova@centrum.sk

‚ VY AŽ
ZLA

5
%
4
do

Jarná akcia

Dlažba • Platne • Múriky
Plotové systémy
Obrubníky
Schody • Doplnky

najlepšia cena
na obrubníky
a dlažby
STUPAVA, Hviezdoslavova 169
www.stavmix-plus.sk

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

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

Gurmánko U Maxa na rybe

Predaj a servis bicyklov

Opäť vás zdraví váš milovník
dobrého jedla a pitia, Gurmánko
Stupavský. Myslím si, že už ma
hádam ani netreba predstavovať.
S jemne kritickým okom, pripravený taktiež udeliť pochvaly, rozhodol som sa opäť navštíviť jedno
z reštauračných zariadení.
Tento mesiac som sa vybral do
Reštaurácie u Maxa na Agátovej
ulici v Stupave. Svoju návštevu som
zámerne naplánoval na víkend, keď
sa v jarných a letných mesiacoch na
vonkajšom grile pripravujú smažené ryby a iné dobroty. Ich príprava
je v reštaurácii že vraj tradíciou už
15 rokov. Veľa som si teda od tejto
návštevy sľuboval. Predpokladám,
že reštaurácia by praskala počas
slnečného víkendu vo švíkoch, avšak v deň mojej návštevy bolo plno
zväčša vo vnútri a vonku sedelo
len pár mládežníkov. Príčinou bolo
chladné počasie, ktoré sa, dúfam,
v najbližších dňoch premení na to
ozajstné jarné a slnečné. Reštaurácia u Maxa je rozdelená na fajčiarsku a nefajčiarsku časť a vonku sa
nachádza priestranná krytá terasa
s drevenými stolmi a lavicami a tiež
detský kútik. Toalety sú zrekonštruované a čisté. Ja som si počas
svojej konzumácie stihol pozrieť aj
zápas našej hokejovej reprezentácie – premietalo sa vonku na plátne a tiež vo vnútri sledovali zápas
skalní fanúšikovia v televízii.

cha tvrdší a miestami na môj vkus
až príliš prepečený. Pokus o chrumkavý trojobal teda v prípade mojej
rybky nevyšiel. Na vyprážanú rybu
si však určite ešte niekedy počas
tejto sezóny zájdem a snáď bude
na druhý pokus ukážková.
Reštaurácia u Maxa ponúka jednoduchú alternatívu pre rýchlu večeru a posedenie pri pivku pre nenáročných. Dá sa povedať, že jedlo
bolo dobré, avšak chýry o výbornej
smaženej rybe som sa zatiaľ šíriť
nerozhodol.

V ponuke grilovaných špecialít
nájdete krídelka, bravčové rebro či
klobásku, avšak ja som sa rozhodol
pre smaženú morskú šťuku – heyka. Cena závisí od váhy a za 150 g
si účtujú 1,50 eura. Moja rybka vážila niečo cez 200 g, k tomu nesmel
chýbať plátok citróna na pokvapkanie, dva krajce chleba a dve kyslé
uhorky. Za toto všetko som zaplatil
4,10 eura, dajme tomu, že primerane k danej porcii. Na pitie som zvolil malé pivo Budweiser, nepamätám si však presnú sumu, lebo som
objednával aj kamarátom. Slinky
sa mi zbiehali celý deň a dá sa povedať, že som si pochutil. Bol som
opäť veľmi hladný, a tak som svoje
kritické oko ako vždy prižmúril. Neuniklo mi však, že trojobal bol tro-

Celkovo hodnotím Reštauráciu
u Maxa 3,5 hviezdičkami a odporúčam vyskúšať.

Gurmánko Stupavský

N

echystáme sa piecť len obyčajné pečivo. Pivné rožky sú chrumkavejšie, no
vnútri zároveň mäkučké. Môžete ich spokojne jesť samotné len s pivkom
alebo po nich siahnuť k dobrotám ako nakladaný encián, nátierka z pivného syra či
mäsko na grile.

Pivné rožky

Čo potrebujeme?
l 100 g ražnej
celozrnnej múky
l 100 g hladkej múky
l 200 g polohrubej múky
l 1 PL soli
l 1 PL mletej rasce
l 1 ČL medu
l 2 dl svetlého piva
l 2 PL masti
l 1/2 kocky čerstvého droždia

Ako na to?

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

1

Všetky prísady zmiešame v jednej
mise. Keď sa ingrediencie prepoja, preložíme masu na pomúčenú
pracovnú dosku a ručne vymiešame hebké a pružné cesto. Vložíme
naspäť do misy, zakryjeme utierkou
a necháme na teplom mieste odpočívať asi hodinku. Môžeme použiť aj
pekárničku.
Vykysnuté cesto preložíme na
pracovnú dosku a rozdelíme na
12 rovnakých častí. Každú vyvaľkáme do tvaru oválu, aspoň približne.

2

Vaľkáme tak, aby jedna strana ostala tučná a druhá bola vyvaľkaná
celkom natenko. Potom vystretými
prstami a dlaňami šúľame rožok po
doske, ako keď sme v detstve robili z
plastelíny hada. Vytvarujeme ho celkom natenko. Nechceme bacuľaté
valčeky, ale dlhé a štíhle rožky.
Poukladáme ich na plech vystlaný papierom na pečenie do tvaru
polmesiaca a necháme odpočívať
ďalšiu hodinku. Zatiaľ dopijeme otvorené pivko.

3

4

Rúru rozohrejme na 220 stupňov. Rožky pred pečením potrieme osoleným mliekom alebo
rozšľahaným vajíčkom. Podľa chuti
posypeme rascou alebo hrubozrnnou soľou. Vložíme do rúry, znížime
teplotu na 180 stupňov a pečieme
asi 20 minút. Po vybratí z rúry ihneď
preložíme na rošt, aby mohla uniknúť para a pečivo ostalo chrumkavé
zo všetkých strán.


Dobrú chuť.


Zuzana Svobodová
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Spoločenská kronika / Spoločenský mix

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Marek Predajňa a Mgr. Anna Maderičová

Juliana Horváthová

Matthew Paul Atkins a Renáta Valíčková

Branislav Salay

Tomáš Murín a Miroslava Besedičová

Eliška Illiťová

Milan Frandofer a MUDr. Michala Belanová

Tobias Kompas
Boris Andráško
Viktor Lakoštík
Martin Blažíček
Júlia Macková
Nina Macková
Juraj Takáč

Zomreli:
Milan Maroš (1952)
Jozef Uzsák (1949)
Peter Sabo (1944)
Darina Koláriková (1957)

Tichá spomienka na našich blízkych

Dňa 19. 5. 2014 uplynul
rok, čo nás navždy oputila naša
mamička, babička a prababička
Mária Bojkovská.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry, vnúčatá a
pravnúčatá.

Dňa 6. 6. 2014 uplynú
tri roky, čo nás navždy opustil
náš otecko, dedko a pradedko
Vladimír Bojkovský.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry, vnúčatá
a pravnúčatá.

Ján Morávek (1953)

Zosobášili sa:

Jarmila Kožehubová (1922)

Michal Požgay a Viera Jánošová

Matilda Gabrielová (1921)

Ing. Igor Lopašovský a Jaroslava Dvoranová

Alojz Budoš (1943)

Zdenko Janšto a Veronika Lacová

Jozefa Jančová (1949)

FUTBALISTI NA PAMIATKU
Pod záštitou primátora mesta, Pavla Slezáka, sa v rámci 3. ročníka
Memoriálu Jána Beleša už tradične na 1. mája uskutočnilo v Stupave futbalové stretnutie medzi Internacionálmi Stupava a Veteránmi
hádzanármi Stupava.
Ako vždy, futbalový duel osviežil pokojné májové oslavy a skončil sa
v pomere 3 : 1 v prospech Internacionálov. Skórovali za nich František
Lacka, Róbert Kostka a Martin Distler, pričom jediný gól hádzanárov
strelil Ľuboš Briestenský. Zápas rozhodoval Ivan Mazanec. Nielen pre
hráčov, ale i nadšených divákov bolo toto príjemné podujatie vítaným
osviežením a patrilo k hlavným atrakciám dňa.
Prezident FO Internacionálov, Jozef Dugovič sa k ďalším plánovaným podujatiam vyjadril: „Očakávam, že Stupavské hody, ktoré
budú 18. augusta, ktorých súčasťou bude aj 745. výročie založenia
Stupavy a tiež na Deň Zelá – 4. októbra 2014, keď k nám zavítajú
umelci SND zahrať si s nami dnes už tradičný priateľský zápas, bude
atmosféra a návštevnosť podobná. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh zápasu.“

Odišiel si od nás, zostali sme
v žiali, no vždy budeš žiť v
srdciach tých, ktorí ťa radi
mali. Už len kytičku kvetov na
hrob ti môžeme dať, spokojný,
večný spánok môžeme ti
priať.
Dňa 20. 6. 2014 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý otec, dedo, manžel
Eduard Masarovič.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a priateľom, že sa
prišli poslednýkrát rozlúčiť
s naším manželom, tatkom,
dedkom, švagrom,
svatom a bratom,
Jozefom Uzsákom.
Smútiaca rodina

Mal som vás všetkých rád a
chcel som ešte žiť, no prišla
tá chvíľa, keď som musel do
večnosti ísť.
Dňa 14. júna 2014 uplynie
15 rokov, čo nás naždy opustil
manžel, otec a dedko
Ondrej Maroš.
Ktorý ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Zapadlo slnko tvojho žitia, no
tvoji najbližší za tebou stále
smútia. V myšlienkach
a spomienkach si stále s nami...
Už nepočujeme tvoj hlas, už
nikdy neprídeš medzi nás. Čas
plynie rýchlo ako sen a ty už
4 roky snívaš svoj večný sen.
Opustila si nás, rana v srdci
stále bolí, zabudnúť na teba
nám nikdy nedovolí...
Dňa 2. mája 2014 uplynú
4 smutné a ťažké roky, čo nás
navždy opustila naša drahá
mama, babka a svokra,
Emília Tomkovičová.
S láskou a úctou spomíname
všetci, ktorým navždy zostala
v srdci.

Dňa 26. 5. 2014 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
dedko
Otakar Schwark.
S láskou a úctou spomína
manželka a synovia s rodinou.
Dňa 11. apríla 2014 nás
predišiel do večnosti vo veku
nedožitých 80 rokov náš drahý
manžel, otec, dedko a brat,
Ján Pollák.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za účasť na
poslednej rozlúčke, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým našim priateľom a známym, ktorí dňa
15. 5. 2014 vyprevadili našu maminku a starkú
Jarmilu Kožehubovú (92) na jej poslednej ceste.
Ľubica Horecká s rodinou

Dňa 1. mája si tiež pietnym kladením vencov pripomenuli primátor
mesta Pavel Slezák, prezident FO Internacionáli Jozef Dugovič,
najbližsia rodina a priatelia pamiatku Jána Beleša na novom cintoríne
v Stupave.
Jozef Dugovič, FO Internacionáli Stupava

Ďakujeme všetkým, ktorí sa
prišli poslednýkrát rozlúčiť
s našou milovanou matkou,
babkou a prababkou
Matildou Gabrielovou.
Očiam si odišla, v srdciach si
zostala...
Smútiaca rodina

Vážení športoví priatelia.
Predkladáme vám rozpis najbližších
zápasov INTERNACIONÁLOV STUPAVY
- 31. 5. 2014 – sobota

– 17.00 hod. – INTERNACIONÁLI:

Vysoká pri Morave

- 07. 6. 2014 – sobota

– 17.00 hod. – Brodské:

INTERNACIONÁLI

- 16. 6. 2014 – pondelok

– 17.00 hod. – INTERNACIONÁLI:

Limbach

- 22. 6. 2014 – nedeľa

– 17.00 hod. – Kostolište:

INTERNACIONÁLI

- 18. 8. 2014 – pondelok

– 15.30 hod. – INTERNACIONÁLI:

Turnaj: 700. výročie - Z. Bystrica

		

a Zohor 745. výročie - Stupava - HODKY
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Spoločenský mix

Deň matiek v MKIC

Jazdiť bezpečne ma učí
Nadácia Volkswagen Slovakia
Ak vás jarné počasie vyláka von, vyjdite
si na vychádzku alebo
na bicykel. V Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave Nadácia
Volkswagen Slovakia
podporila projekt „Bezpečne pešo i na bicykli“
v rámci grantového projektu Projekty zamestnanca so zameraním na
dopravnú výchovu.

Deti vyrábali mamičkám darčeky k ich sviatku

Niekoľkokrát
počas
cyklistickej sezóny navštívia naše deti krásne
miesta okolia Stupavy. Či
už pešo, alebo na bicykli. Ako prvá akcia našej
školy bola beseda detí
s mestskými policajtmi.
Otázky detí a rady policajtov sa týkali predovšetkým jazdy na bicykli. Naši žiaci s obľubou
jazdia po Stupave a oko-

Ukážka opravy defektu

lí. Chceli lepšie poznať
miesta, ktoré sú pre nich
určené a predovšetkým
bezpečné.
Samotné dodržiavanie
predpisov nepostačí, ak
sa na našu jazdu dobre
nepripravíme. Predajňa
a servis bicyklov Koliesko nám vyšla v ústrety. Deti si tu vyskúšali
údržbu bicykla, dokonca

S knihou
z kúzla do kúzla

Čítanie je nevyhnutnou súčasťou existencie človeka. Je nielen prostriedkom na ovládanie bohatstva jazyka, ale aj vstupnou bránou poznatkov. Je
sprostredkovateľom literárneho a dramatického
umenia, podporuje tvorivosť, rozvoj estetického
a etického cítenia.
V spolupráci so Združením Orava prebehol
v dňoch 24. – 30. apríla 2014 na našej škole „Týždeň hlasného čítania.“ Žiaci 1. stupňa ZŠ sa vydali
na dobrodružnú cestu do Krajiny zázrakov a kúziel.
Kúzelná palička, zlaté oriešky, prsteň, zlatá rybka,
kúzelný plášť, sedemmíľové čižmy i lietajúci koberec im po splnení úloh vykúzlili písmenká. Deti
ich poukladali do správneho poradia a získali tak
odpoveď na otázku – Kto je najväčším kúzelníkom
sveta?
K rozlúšteniu úloh samozrejme pomohli učitelia,
rodičia i starší kamaráti. Práve vďaka nim mohli
deti kúzelný les navštíviť. Pravidlom bolo, že skôr
ako zaznela čarovná formulka, započúvali sa deti
do príbehov plných múdrosti, zábavy i poučenia,
ktoré im počas pracovných dní čítali žiaci 2. stupňa
a počas víkendu rodičia.
Akcia mala mimoriadny úspech. Nebýva totiž zvykom, že do školy chodia víly, kúzelníci
i čarodejky, a dokonca čarujú.
Čááááry-máááry, abraka-dabra, nech sa dejú kúzla majstra!
PaedDr. Jana Stehlíková

prvú pomoc pri defekte.
Niektoré deti priznali, že
by sa s defektom vedeli
popasovať aj samy.
Najväčšiu radosť mali
deti z interaktívnej tabule, ktorú do tretej triedy
zakúpila naša škola v
spolupráci s Nadáciou
Volkswagen. Tá poslúži
deťom na dlhodobú výučbu. V programe „Ac-

tivinspire“, ktorý škola
zakúpila, pripravujeme
zaujímavé a zábavné hodiny plné hier a poučenia.
Doplňovačky – takzvané Akcia skryté, písanie,
pexeso, ukladanie správnych odpovedí – kontajnery, používanie videa,
nahrávok, zvukov, spájanie úloh – konektory,
to všetko sú efekty, ktoré
nám program v interaktívnej tabuli poskytuje.
Deti sa tešia na prácu
s interaktívnou tabuľou,
pretože moderná doba si
to vyžaduje.
Veríme, že daný projekt prispeje k modernej
výučbe prostredníctvom
radosti z hry na našej
škole.

Mgr. J. Vozáková

Plavecký výcvik

V dňoch 7. – 11. apríla 2014 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili povinného plaveckého výcviku
v športovej hale Malina v Malackách. Deti plávali
denne dve hodiny a prvé dni sa oboznamovali s prostredím vody a plavárne. Tréneri naučili základnú
plaveckú abecedu tých, ktorí boli začiatočníci alebo
úplní neplavci.
Druhú skupinu tvorili pokročilí plavci, ktorí už
tretí deň plávali vo veľkom bazéne. Preplávali šírku
aj dĺžku bazéna.
Ukázali, že pre
nich nie sú problémom ani skoky
do vody z mostíka. Záver plaveckého výcviku
končil mokrým
vysvedčením a
radosťou
detí,
že spolu strávili
pekný športový
týždeň.
Mgr. J. Vozáková

Ďakujeme
Stupava,
tvoja škôlka

Dňa 25. marca 2014 sa v MKIC uskutočnilo
vystúpenie detí Mš Marcheggskej pri príležitosti
návštevy z Bulharska. Deti si za pomoci pani učiteliek pripravili bohatý program venovaný hosťom.
Týmto by sme sa chceli v mene kolektívu Mš
Marcheggská poďakovať celému MsÚ Stupava za
pozvanie na uvedené kultúrne podujatie. Taktiež
ďakujeme za pravidelnú možnosť prezentácie Mš
vystúpením na slávnosti „Uvítanie detí do života“.
Veríme, že tieto vystúpenia budú krásnou spomienkou na obdobie detstva našich škôlkarov. Kolektív MŠ

Streda 28. 5. 2014 19.00 hod.
Kultúrny dom Stupava
vstupné 12 eur, predpredaj MKIC, Ticketportal

www.mkic.sk
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