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Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave opäť ožíva

A na čo všetko sa môžete tešiť?
Múzeum je prepojené so štýlovou
kaviarňou, terasou, tvorivým ateliérom so všetkým potrebným materiálom a v neposlednom rade s krásnou
záhradou. V tej sa počas celého leta
budú konať detské divadielka, cvičenia, tvorivé dielne, komorné trhy
a ďalšie kultúrne a spoločensko-komunitné podujatia rozličného charakteru.
Koľko stojí vstupné?
V múzeu sa platí hodinové vstupné, v rámci ktorého majú návštevníci
nárok na neobmedzenú konzumáciu
čohokoľvek zo sortimentu kaviarne
a prístup do ateliéru s materiálom. V
“časovej kaviarni“ teda neplatíte za
to, čo skonzumujete, ale za čas strávený v priestoroch. Cena vstupu pre
dospelú osobu sú 3 eurá na hodinu
a pre dieťa 2 eurá na hodinu. V kaviarni si príjemne posedíte vo vnútri
či vonku na terase, môžete si dopriať limonádu z čerstvej mäty, dobrú kávu, vybrať si sladké potešenie
v podobe domáceho koláčika alebo
zmrzliny a ochutnať ešte veľa iných
dobrôt. O svojej návšteve vám už
porozpráva Gurmánko Stupavský vo
svojej pravidelnej rubrike na str. 10.
Múzeum Ferdiša Kostku Temporary nájdete v priestoroch bývalej reštaurácie Ponterosso, vedľa
klubu dôchodcov na Hlavnej ulici
č. 92. Odkazuje naňho veľkoplošný
plagát umiestnený na budove, ktorý
je dostatočne viditeľný. Neprehliadnuteľnou sa stala počas víkendu
aj autobusová zastávka ZŠ Stupava
smerom do Bratislavy. MKIC sa nechalo inšpirovať OZ Projekt Života
a vytvorilo „obývačku na zastávke“ ako súčasť propagácie projektu
a skultúrnenia prostredia, v ktorom
žijeme. Vydarený guerilla marketing,
tlieskame. Ostáva len veriť, že túto
peknú myšlienku nezničia vandali a
netradičná zastávka bude tešiť nielen
občanov Stupavy, a to čo najdlhšie.

Múzeum Ferdiša Kostku Temporary sa od otvorenia teší samým pozitívnym reakciám. Na počiatku bol
kreatívny a progresívny nápad, ktorý
si samozrejme na svoju realizáciu
vyžadoval kopec času a energie. Katarína Prevendarčíková, riaditeľka
MKIC o projekte: „Sme veľmi radi,
že sa nám podarilo vytvoriť miesto,
kam si zaiste každý Stupavčan či
návštevník nášho mesta môže prísť
príjemne posedieť. Tvorba talentovaného umelca Ferdiša Kostku je
tak opäť dostupná verejnosti. Verím,
že naše úsilie ocenia ľudia svojou

pravidelnou návštevou, a že sa im
v múzeu bude páčiť. Na leto máme
pripravený pestrý program a množstvo zaujímavých aktivít, máte sa na
čo tešiť!“ Múzeum je síce dočasným
projektom s časovým ohraničením
a plánovaným prevádzkovaním do
polovice septembra, avšak MKIC by
jeho fungovanie určite chcelo v prípade úspešnosti projektu a dostupnosti priestorov predĺžiť. Múzeum
Ferdiša Kostku Temporary je otvorené každý deň od 10.00 – 21.00,
Lucia Menclová
okrem pondelka.

Bohatá účasť na vernisáži, príijemné posedenie na terase a domáce koláče
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Vernisáž pri príležitosti otvorenia priestorov múzea

TVORIVÝ
ATELIÉR
PRE MALÝCH
AJ VEĽKÝCH

KRÁSNA
TERASA
A ZÁHRADA

KOMORNÉ
KONCERTY
A DIVADIELKA
PRE DETI
Tretiaci v tvorivej dielni v Múzeu Ferdiša Kostku Temporary
Primátor mesta Stupava Pavel Slezák, komisia sociálnych vecí a zdravotníctva pri
MsZ v Stupave v spolupráci so Seniorským informačným centrom
pozývajú

AKO SA NESTAŤ OBEŤOU NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV
Vypočujte si dobré rady ako sa nestať obeťou nebankových subjektov.
Najlepší odborníci vám poradia, keď ste sa už obeťou stali.
Ak si prinesiete na stretnutie aj zmluvu, diskrétne - len vám, pomôžu.

pondelok 23. júna 2014 o 15.30

Veľká sála Kultúrneho domu v Stupave

Foto: archív MKIC

Počas celého leta budú mať (nielen) Stupavčania jedinečnú príležitosť pozrieť si zbierku tvorby
významného slovenského keramikára, národného umelca a rodáka
zo Stupavy, Ferdiša Kostku. MKIC
v spolupráci s Malokarpatským
múzeom v Pezinku vdýchlo život
nevyužitému priestoru a vznikol
unikátny projekt dočasného múzea.
Múzeum Ferdiša Kostku Temporary otvorilo návštevníkom slávnostne svoje brány 13. júna 2014. Pôvodné múzeum je z technických
príčin už dlhé roky zatvorené.

Hostia:

Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality

Netradične vyzdobená zastávka v podaníi MKIC lákala pozornosť
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Opýtali sme sa primátora
Čo si myslíte
o projektovom
zámere OZ Pour
Art a revitalizácii
Malého
parku a Krupičkovho domu
v Stupave? Čo sa Vám páči a čo
by ste naopak pripomienkovali,
doplnili? V pilotnom návrhu je
spomenutý aj amfiteáter. O jeden už verejnosť žiaľ prišla. Čo
si myslíte o prinavrátení tohto
spôsobu relaxu občanom a o vybudovaní nového?
Projektový zámer, o ktorom sa
teraz hovorí, nie je novinkou. Už
v roku 2011 a 2012 mesto reagovalo na aktivity Stupavského
okrášľovacieho spolku, aj OZ
Pour Art, ale aj ďalších aktivistov

napríklad Ing. Bullovej, p. Galanskej a ďalších, ktorí navrhovali revitalizáciu tohto priestoru.
Vtedy sa uvažovalo o prinavrátení parku k pôvodnému účelu. Tu
bola voľakedy úžitková záhrada,
skleník a Krupičkov dom bol
domom záhradníka. Osobne si
myslím, že tento priestor má slúžiť verejnosti, preto sa aj vtedy
uvažovalo nad odčlenením veterinárnej ambulancie oplotením
a samostatným vstupom, aby pre
verejnosť zostal voľný a ničím
nerušený priestor s ponukou pre
relax, kultúrne a spoločenské vyžitie. Aj vtedy bol záujem o prenájom budovy, avšak poslanci
trvali na tom, aby bolo zmluvne
ošetrené využitie tohto priestoru
výhradne na nekomerčné aktivity,
aby rekonštrukcia bola hradená

len zo zdrojov nájomcu. Navyše,
v prípade, že by nájomca ukončil zmluvný vzťah, nemohol by
si od mesta uplatňovať náhradu
za investície. Vychádzali sme zo
skutočnosti, že mesto nemá peniaze na revitalizáciu. Za takýchto podmienok nebolo nikoho,
kto by mal záujem o prenájom.
Podmienky prenájmu sú predmetom rokovania, mesto poslalo
návrh zmluvy na vyjadrenie OZ
Pour art, k dnešnému dňu (12. 6.)
sme stanovisko nedostali. Čo sa
týka amfiteátra, zatiaľ sme o nič
neprišli, pripravuje sa zmluva
o prenájme pozemku a je tu ponuka zo strany majiteľa pozemku, že vybuduje nový amfiteáter,
prípadne podobné kultúrne zariadenie podľa požiadaviek mesta
na mieste, ktoré mesto určí. Myslím si, že v dnešnej dobe stavať
amfiteáter je dosť neobvyklé,
navyše nájsť miesto v Stupave je

jún 2014
viac ako zložité, pretože si viem
predstaviť reakcie obyvateľov,
keby bol amfiteáter v ktorejkoľvek zastavanej časti mesta. Navyše amfiteáter nie je len priestor
pre kultúru, ale potrebuje aj zázemie, napríklad parkovisko. Už
teraz si viem predstaviť dopravnú
kalamitu, ak by bol dobrý koncert
v Borníku. Amfiteáter nefunguje
len cez deň, zaujímavé podujatia
sú večer a v noci. Nočný pokoj
a nekonečná cesta návštevníkov
z amfiteátra domov k sebe veľmi
nepasujú. Nie som skeptik, ale
ako bývalý riaditeľ MKIC, ktoré
prevádzkovalo amfiteáter dvadsať rokov, viem, o čom hovorím.
Na poslednom zasadaní MsZ
boli jedným z bodov programu
aj Podpajštúnske zvesti, respektíve nový návrh koncepcie novín. Ako sa Vám osobne pozdávajú noviny v súčasnej podobe

Opýtali sme sa poslancov Stret záujmov v Malom parku
Čo si myslíte o projektovom
zámere OZ Pour Art a o revitalizácii Malého parku a Krupičkovho domu v Stupave? Čo
sa Vám páči a čo by ste naopak
pripomienkovali, doplnili? V
pilotnom návrhu je spomenutý
aj amfiteáter. O jeden už verejnosť žiaľ prišla. Čo si myslíte
o prinavrátení tohto spôsobu
relaxu občanom a o vybudovaní nového?
Marek Móza
Revitalizácia Malého parku, Krupičkovho domu a skleníka je dobrý nápad.
Aj keď už to tu raz bolo. Naposledy to skončilo na mŕtvom
bode, pretože "investor" mal
záujem urobiť si z toho biznis pre seba a nebolo prioritou ponúknuť niečo občanom
Stupavy. Cieľom je dosiahnuť,
aby OZ Pourt Art (alebo iný
záujemca o revitalizáciu) ponúklo v prvom rade relaxačnú
zónu pre obyvateľov Stupavy,
pretože Malý park bude jedno
z posledných miest vo vlastníctve mesta, kde sa bude dať
relaxovať.
Amfiteátra je na jednej strane veľká škoda. Ale na strane
druhej je veľmi pravdepodobné, že ak by sa podujatia vrátili
do terajšieho amfíka, na druhý
deň po akcii bude na stole mesta petícia za obmedzenie prevádzky alebo uzavretie kvôli
hluku. Keď aktívne amfiteáter
fungoval, v jeho okolí bolo iba
málo rodinných domov a ľudia
neboli takí pohodlní a dokázali
chodiť po vlastných. Dnes málokto bez auta prejde viac ako
niekoľko sto metrov. Keď to
odľahčím, Stupava potrebuje
dva amfiteátre. Jeden pôvodný amfík z nostalgie, ale bez

podujatí. Druhý amfiteáter v
dostatočnej vzdialenosti od
domov a bytov s množstvom
parkovacích miest.
Oľga Mózová
Vypracovanie projektu na revitalizáciu
Malého parku a Krupičkovho domu bolo
schválené už v roku 2012, mesto však nemalo na tento zámer
financie. Som rada, že sa našiel
spôsob, ako vrátiť zašlú slávu
tomuto krásnemu priestranstvu, ktoré bude slúžiť všetkým
občanom. Výhradu mám voči
vybudovaniu letného kina, ktoré
bude narúšať pokoj nielen obyvateľom DSS, ale aj širokému
okoliu a obavu z nedostatočnej
kapacity parkovacích miest.

Miroslav Mackovič
Ako
poslanec
MsZ Stupava podporujem
každú
novú aktivitu, ktorá
sa robí v našom meste a má
mať prínos pre našich spoluobčanov. Kompetentní ľudia
za posledných 20 rokov neboli schopní doriešiť majetkové
vzťahy okolo nášho amfiteátra so Štátnymi lesmi SR, čo
malo za dôsledok, že od roku
2008 sú tieto pozemky v súkromných rukách. Dnes máme
na stole ponuku od súčasného
vlastníka pozemkov pod amfiteátrom o vybudovaní nového
amfiteátra, ktorý je ochotný ho
po vybudovaní darovať nášmu
mestu. Určite budem túto myšlienku podporovať a zároveň
presadzovať aj to, aby sa tento nový amfiteáter vybudoval
v Malom parku, čím by bol
bližšie k našim spoluobčanom
a tým pádom mohol byť do budúcna aj viac využívaný.

Veľmi diskutovanou témou, nielen
medzi občanmi Stupavy, je otázka
územného plánu mesta Stupava.
Pozemky, pozemky a ešte raz pozemky– ich predaj, prenájom, odkupovanie je stále tŕňom v občanovom
oku a nevrhá na predstaviteľov mesta
dobré svetlo. Ako uviedol aj primátor
Slezák v diskusii na poslednom MsZ,
bol by rád, keby po Stupave prestali
kolovať nepravdivé fámy o tom, ako
sa majetok mesta rozpredáva a že
to, čo sa stalo v minulosti, nie je výsledkom rozhodnutia súčasných poslancov, ani tých v predchádzajúcom
volebnom období.
Na zasadaní MsZ, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2014 na Mestskom
úrade nebolo núdze o bohatú výmenu názorov. Tá prebehla počas
rokovania o veciach majetkových,
konkrétne o prenájme Malého parku
OZ Pour Art, ktorého predsedom je
poslanec Roman Maroš. V záujme
združenia je postupná revitalizácia
Malého parku, ktorej návrh je prezentovaný v projektovom zámere,
OZ Pour Art predkladá aj vizualizáciu a tiež prvotný návrh nájomnej
zmluvy. Toto všetko je pre verejnosť
k nahliadnutiu na stránke mesta
www.stupava.sk, v sekcii Samospráva a v podsekcii Dôležité informácie ako materiál k rokovaniu MsZ.
Združenie žiada od mesta prenájom
na dobu 25 rokov, pričom predseda
Maroš prízvukoval, že po uplynutí
tejto doby nebude žiadať žiadnu refundáciu nákladov. „Hlavným cieľom zámeru je vytvorenie centrálnej
oddychovej zóny mesta Stupava, vo
forme mestského parku. Areál bude
sústreďovať funkčnú náplň kultúrnospoločenského charakteru, zameranú na relax, výchovu a vzdelávanie.
Špecifickým cieľom je zachovanie
a regenerácia kultúrno-historických
hodnôt objektov tvoriacich súčasť
riešeného územia.“
V súčasnej dobe sa na území
Malého parku nachádza aj budova

veterinárnej ambulancie, kde svoje
odborné služby poskytuje už dlhé
roky RNDr. Kazarka, ktorý je zároveň poslancom MsZ. Je vlastníkom tejto stavby, ale v jeho záujme
je tiež konečne si vyriešiť aj ďalšiu
majetkovo-právnu otázku , ktorá
je v jeho prípade i existenčnou. V
roku 2007 stavbu odkúpil od SPP
a v súčasnosti žiada od mesta odkúpenie pozemku pod stavbou a
tiež priľahlého pozemku v jej bezprostrednej blízkosti o výmere 200
m2. Jedným z dôvodov je, aby pacienti (prevažne psy a mačky) mali
dostatok priestoru počas čakania a
navzájom sa neohrozovali. Na pozemok pod stavbou mal od roku
2013 uzatvorenú Nájomnú zmluvu s
mestom Stupava ako vlastníkom pozemku. Robert Kazarka súčasne žiadal i uzatvorenie dohody o zriadení
vecného bremena práva prechodu,
prejazdu (konkrétne na pozemku p.
č. 719/2). Nasledujúce predmetné
pozemky sú zapísané v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR.
O svojom zámere pán Kazarka informoval Krajský pamiatkový úrad,
ktorý nemá žiadne výhrady voči
jeho žiadosti, čo potvrdil aj poslanec Maroš. Majetková komisia tento zámer prerokovala a odporučila
odpredaj pozemku pod stavbou aj
priľahlej plochy (asi 3 metre okolo
stavby) za cenu 53 eur/m2.
Na rokovaní MsZ sa oba zámery
schválili (poslanec Maroš, ako aj
Kazarka sa ako dotknuté osoby zdržali hlasovania). Zo strany poslancov zaznamenali podporu taktiež
obe strany. Dôležité ostáva spomenúť, že náležitosti ako finálna verzia nájomnej zmluvy OZ Pour Art
či podrobnejšie projektové návrhy
budú predmetom diskusie na ďalších
rokovaniach MsZ, kde je samozrejme možné pripomienkovanie, ďalšie návrhy, doplnenie či iné zmeny.
Ako sme spomínali, májové rokovanie sprevádzala búrlivá výmena ná-

ako vychádzajú? Je niečo, čo
sa Vám na novinách vyslovene
nepáči, čo by ste zmenili alebo
pridali a naopak niečo, čo by ste
vyzdvihli, čo sa Vám páči alebo
s čím ste spokojný?
Mestské noviny majú predovšetkým informovať občanov o živote mesta. Redakcia má garantovať, že informácie sú pravdivé,
vyvážené, objektívne a podobne,
čo veľmi ťažká úloha. Do obsahu
novín určite nezasahujem, neexistuje žiadna cenzúra, o čom
svedčí fakt, že sa doteraz žiadny
primátor v mestských novinách
o sebe nedočítal toľko nezmyslov ako ja. Zmenil by som názov
novín. V čase, keď sme ich spolu
s Petrom Rácom tvorili mali charakter lokálny – podpajštúnsky.
Dnes sú jednoznačne stupavské
– obsahom aj distribúciou.
Spracovala Lucia Menclová

zorov aj z radu občianskej návštevy.
Prečo by si mal veterinár odkúpiť
časť pozemku, ktorá patrí „všetkým
Stupavčanom“? Alebo pochybnosti
o revitalizácii, osobnom záujme a
strach z toho či bude počas celého
nájomného obdobia prístupný Malý
park verejnosti a neskončí ako amfiteáter. Samozrejme, aj na takéto
otázky pod kožu poskytli dotknuté
osoby priame odpovede. Zámerom
Roberta Kazarku je vysporiadať si
svoj majetok pod stavbou a priľahlý
pozemok k stavbe, na čo má právny nárok. Investície do stavby a do
pravidelného udržiavania okolia ho
taktiež stáli nemalé finančné prostriedky. JUDr. Jad’uďová upozornila na právnu stránku žiadosti MVDr.
Kazarku a aj na skutočnosť, že má
na kúpu pozemku pod stavbou nárok a keby sa prípadom zaoberal
súdnou cestou, uspel by on a mestu
by vznikli zbytočné náklady. Poslanec a predseda OZ Pour Art Roman
Maroš si svoj zámer prenájmu a revitalizácie Malého parku obhajuje a
vysvetľuje, že zámerom je práve to,
aby slúžil občanom Stupavy a návštevníkom nášho mesta. V záujme
nie je uzatvorenie týchto priestorov,
zamedzenie vstupu verejnosti ani
rozsiahly výrub drevín, podrobnejšie informácie je možné dohľadať
v projektovom zámere. Riaditeľka
MKIC Katarína Prevendarčíková takisto projekt revitalizácie podporila
a považuje ho za viac ako prínosný.
Keďže dotknutými stranami sú v
tomto prípade aj samotní obyvatelia
mesta, teda širšia verejnosť, mesto
sa rozhodlo vypísať na svojej www
stránke anketu ohľadne vyjadrenia
súhlasu alebo nesúhlasu so zámerom
revitalizácie a tiež otvorilo tému amfiteátra Borník. K diskutovanej téme
zámeru revitalizácie sa v tomto čísle
vyjadril jej iniciátor, predseda OZ
Pour Art a zároveň poslanec MsZ
Roman Maroš, primátor mesta Pavel
Slezák a možnosť prezentovať svoj
názor dostali aj jednotliví poslanci
MsZ.


Spracovala Lucia Menclová
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PREDSTAVUJEME PROJEKT
REVITALIZÁCIE MALÉHO PARKU
V minulom mesiaci predložilo občianske združenie Pour
Art mestskému zastupiteľstvu
v Stupave projekt Revitalizácia
Malého parku spolu so žiadosťou
o jeho dlhodobý prenájom. Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 22. mája 2014 zámer
prenájmu schválilo.

OZ Pour Art je stupavským
občianskym združením so sedemročnou históriou. Úspešne
sme realizovali vybudovanie
modernej multifunkčnej kinosály v kultúrnom dome, stojíme aj
za projektom obnovy a záchrany stupavskej synagógy. Okrem
prevádzkovania digitálneho kina
sme v uplynulom období zorganizovali desiatky výstav, koncer-

noty. Ideové projektové návrhy
revitalizácie Malého parku, obnovu a nové využitie Krupičkovho domu a skleníka sme riešili aj
v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave.

Naším hlavným cieľom je vybudovať v Stupave chýbajúcu
mestskú oddychovú zónu pre
domácich obyvateľov a návštevníkov mesta. V návrhu počítame
s adaptáciou Krupičkovho domu
na kaviareň, kombinovanú s muzeálnou expozíciou a voľným
výberom kníh, spojenú s letnou
čitárňou. V tomto objekte bude
sídliť aj štúdijné, propagačné a
informačné centrum, poskytujúce svoje služby všetkým záujemcom o dejiny a súčasnosť nášho

náhradou za veľké a trávnaté
plochy vo Veľkom parku a v
Borníku. Nemáme preto v úmysle zaťažovať rozlohou neveľkú
plochu Malého parku finančne
a prevádzkovo náročnou stavbou
so sporadickým a sezónnym využitím. Stane sa však bezpečným
a pokojným miestom na oddych
pre všetky vekové kategórie.
V budúcnosti plánujeme v rámci
programu „Kultúrne leto“ organizovať v areáli Malého parku
primerané kultúrne aktivity.

Berieme na seba všetky riziká,
právne, finančné aj realizačné,
spojené s týmto náročným cieľom.
Financie sa budeme snažiť získavať z dotácií, fondov a darov.
Uvítame samozrejme pomoc-

Vizualizácia projektu revitalizácie Malého parku

tov, divadelných predstavení a
iných kultúrnych podujatí.
Myšlienkou revitalizácie Malého parku a jeho súčastí – historického skleníka a bývalého domu
panského záhradníka (Krupičkov
dom), sa zaoberáme už päť rokov.
V projektovom zámere obnovy
sme využili poznatky z archívneho prieskumu (historické mapy
a fotografie, výskumné správy a
zámery obnovy z druhej polovice minulého storočia). Situáciu
sme porovnali so zameraním a
zmapovaním dnešného stavu, inšpirovali sme sa aj funkčnými realizáciami podobných projektov
doma aj v zahraničí.
Prostredníctvom dobrovoľníckych brigád sme vyčistili objekt
skleníka a jeho okolie od odpadkov a vzrastlej náletovej zelene.
Vyčistený priestor nám umožnil
kvalitné zameranie skleníka, metodiku jeho obnovy sme konzultovali s viacerými odborníkmi
a zorganizovali aj dvojdňový
workshop sanácie historického
muriva. Rovnako podrobne sme
zamerali aj objekt Krupičkovho domu a vypracovali projekt
nového využitia s maximálnym
zachovaním jeho historickej hod-

mesta a jeho okolia. Susedný historický skleník je vzácnou technickou pamiatkou. Napriek jeho
devastácii a havarijnému stavu
patrí medzi ojedinelé pamiatky
svojho druhu v rámci celého Slovenska. Jeho historická obnova
bude finančne najnáročnejšou
časťou revitalizácie celého projektu. Jej zdarné ukončenie bude
mať nadregionálny význam a
skleník sa stane hlavným magnetom pre návštevníkov nášho
mesta. V návrhu počítame s obnovou jeho pôvodnej funkcie,
bude slúžiť najmä na pestovanie
teplomilných rastlín. Oddychovú
zónu bude tvoriť okolie uvedených objektov: upravené trávnaté
plochy, chodníky, pohodlné lavičky a ležadlá a detské ihrisko.
V návrhu sme počítali aj s jednoduchou malou scénou s mobilnými diváckymi sedadlami. Má
slúžiť na príležitostné, technicky
a rozsahom nenáročné open air
hudobné a filmové produkcie.
Sme si vedomí, že plocha Malého parku je kultúrnou pamiatkou,
jeho obnova a nové využitie by
preto nemala narúšať jeho historické poslanie a prinášať doň
cudzorodé prvky. Malý park nie
je miestom pre kapacitne náročné podujatia, ani plnohodnotnou

nú ruku od všetkých ochotných
ľudí a firiem, ktorých náš projekt
zaujal.
Uvedomujeme si, že ide o náročný a ambiciózny projekt. Revitalizáciu Malého parku vzhľadom na finančnú a realizačnú
náročnosť plánujeme riešiť po
etapách. Aj počas revitalizácie
bude však Malý park verejnosti prístupný. Našou počiatočnou snahou bude vybudovať
pre návštevníkov hygienické
zázemie s toaletami a pitnou vodou v priestoroch Krupičkovho
domu. Obnova a adaptácia Krupičkovho domu bude prvou etapou realizácie celého projektu.
Momentálne prebieha proces
koncipovania definitívneho znenia zmluvy nájmu Krupičkovho
domu. Našou predstavou je stanoviť dobu nájmu na 25 rokov
so symbolickým ročným nájmom
1 euro. Kratší nájomný úsek by
komplikoval nielen realizáciu
projektu, ale aj získavanie peňazí
z fondov a dotácií. Po skončení
nájmu odovzdáme zrevitalizovaný Malý park aj so stavbami
mestu bez akejkoľvek finančnej
náhrady.


Ing. Roman Maroš, OZ Pour Art

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
sa uskutoční dňa 26. júna o 14.00 hodine v Mestskom kultúrnom a informačnom centre
v Stupave, Agátová 9.

Zmeny a doplnky
územného plánu
Vo štvrtok 26. júna mestské zastupiteľstvo prerokuje upravený
návrh zmien a doplnkov 1a/2012
územného plánu mesta Stupava,
začiatok prerokovania je v pozvánke stanovený na 18.00 hodinu, rokovanie sa uskutoční vo
veľkej sále Kultúrneho domu. V
súvislosti s tým sme položili primátorovi Pavlovi Slezákovi niekoľko otázok.

Čo je predmetom ZaD 1a/2012?
ZaD 1a/2012 boli vypracované
po preskúmaní schváleného územného plánu a sú najmä reakciou na
prijaté podnety občanov a vlastníkov pozemkov, ktorí si uplatňovali
od roku 2006 svoje požiadavky na
zmeny územného plánu. Viac ako
polovicu zmien tvoria opravy a
spresnenia Územného plánu z roku
2005, ktoré zosúladili chyby alebo
nepresnosti v ochranných pásmach
VVN, VN a iných, ako aj úpravy a
spresnenia výmer regulačných blokov a ich zosúladenie so skutočným
stavom. Jeden z dôležitých bodov
v ZaD 1a/2012 je aj regulácia zastavanosti (minimálna výmera stavebnej parcely je stanovená na 450
m2), nový spôsob zadefinovania koeficientu max. zastavanosti a koeficientu zelene z regulačného bloku
na reguláciu konkrétnej stavebnej
parcely v zmysle vlastníckych práv,
čo znamená, že pre každého stavebníka bude platiť povinnosť dodržať
koeficient zelene na svojom vlastnom pozemku. Doteraz najmä pri
nových územiach výstavby to bolo
tak, že povinná zeleň ako i max.
zastavanosť pozemku sa riešila v
rámci bloku alebo zóny. Súčasťou
zmien a doplnkov je aj zosúladenie
ochranných pásiem v časti ochrany
prírody.
Podľa dostupných materiálov
sa tam nenachádza zóna bývalého kúpaliska a strelnice?

3

V doplnku 1a/2012 sa nebude hlasovať o zmenách funkčných plôch
na bývalom Kúpalisku, pretože si
stále myslíme, že bude pre mesto
výhodnejšie, aby táto zóna ostala
určená na funkciu šport a rekreácia.
Momentálne platí stavebné povolenie z roku 2008 na apartmánové
bývanie a prírodné jazero, ktoré je
už vybudované. Keďže nás oslovil
vlastník areálu, sme s ním v rokovaní o ďalšom využití pozemku a prípadné ďalšie zámery budú predmetom nových preskúmaní.
A strelnica?
Plochy bývalej strelnice neboli
zatiaľ predložené v takej kvalite,
aby boli pre mesto Stupava dostatočne zdôvodnené. Nenachádzali
sa tam žiadne plochy na šport a
rekreáciu a nebola dostatočne riešená infraštruktúra, s čím mesto
nemôže súhlasiť. Nakoľko sa celý
areál strelnice aj amfiteátra nachádza na súkromných pozemkoch, je
v záujme mesta riešiť problematiku
využitia komplexne tak, aby výsledok rokovaní bol efektívny a vyhovujúci pre obyvateľov mesta Stupava. Vzhľadom na to, že sa jedná o
vzájomne previazané skutočnosti,
bude táto lokalita posudzovaná
komplexne.
Aké konkrétne kroky hodlá
mesto urobiť s Amfiteátrom?
Pretože vlastník pozemkov prejavil záujem o prerušenie súdneho
sporu (mesto podalo žalobu na zriadenie vecného bremena) a ponúkol
sa, že vybuduje nový amfiteáter,
prípadne kultúrne zariadenie podľa
požiadaviek mesta, sme pripravení
doriešiť prevádzku súčasného amfiteátra tak, aby slúžil svojmu účelu
a zároveň hľadať alternatívu, ktorá
by pomohla doriešiť súčasné majetkovo-právne vzťahy.


Pavel Slezák, primátor Stupavy

Význam online ankety
Amfiteáter Borník
Zámenou pozemkov, ktorú vykonali Lesy SR, nastala situácia, že sa
mestský amfiteáter (stavby a zariadenia) ocitol na pozemku, ktorý dnes
vlastní súkromná osoba. Mesto rokovalo o možnostiach zachovania a prevádzkovania areálu pre pôvodný účel
– ako kultúrne zariadenie. Podalo žalobu o určenie vecného bremena, aby
sme mali nielen prístup k budovám,
ale aby sa amfiteáter mohol využívať
v plnom rozsahu. Majiteľ pozemku
predložil návrh dohody, aby účastníci
prebiehajúceho súdneho konania spoločne navrhli prerušiť súdne konanie.
Ponúka výstavbu nového amfiteátra,
prenájom pozemku za 1 euro ročne na
dobu určitú, respektíve do výstavby
nového amfiteátra s tým, že sa mesto
bude starať o údržbu a prevádzku. Zároveň sa spoločnosť Bornik Invest SE
zaviaže zabezpečiť na vlastné náklady zhotovenie nového amfiteátra na

vhodnom pozemku, ktorý určí mesto
Stupava podľa projektovej dokumentácie, ktorej vypracovanie zabezpečí
spomínaná spoločnosť. A to všetko
do 24 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti stavebného povolenia. Po kolaudácii nového amfiteátra
budú stavby zmluvou prevedené na
mesto a stavby terajšieho amfiteátra
zase na vlastníka pozemku. Anketa
o tom či sa má mesto usilovať o obnovenie prevádzky Amfiteátra Borník
je prieskumom verejnej mienky. Pochopiteľne, že názor ovplyvňuje aj to,
či bývate v tesnej blízkosti amfiteátra, alebo bývate vo vzdialenej časti
mesta. Otázka bola položená aj v súvislosti s projektovým zámerom OZ
Pour Art revitalizácie Malého parku,
pričom sa uvažuje o vybudovaní amfiteátra respektíve letného kina práve
v týchto priestoroch.


Pavel Slezák, primátor Stupavy
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Bezpečie Stupavy
Príslušníci MsP Stupava a pracovníci kamerového systému
v hodnotenom období od 1. januára do 31. marca 2014 boli
zaraďovaní do 12-hodinových
denných a nočných smien tak,
aby bola zabezpečená nepretržitá
24-hodinová služba, ktorá plnila
úlohy v zmysle zákona o obecnej
polícii, nariadení primátora mesta
a nariadení náčelníka a zástupcu
náčelníka MsP.
Príslušníci MsP Stupava vykonali v hodnotenom období celkom
196 hliadok, počas ktorých doriešili celkom 581 priestupkov. Z tohto
počtu vyriešili v blokovom konaní

221 priestupkov v celkovej hodnote 6580 eur. Napomenutím vyriešili 357 priestupkov, v 3 prípadoch
boli spracované správy o výsledku objasňovania priestupku, ktoré
boli zaslané príslušným SO (správnym orgánom). Hliadky predviedli
na MsP alebo OOPZ celkom 11
osôb. Použili donucovacie prostriedky v 4 prípadoch. Vypátrali 7
osôb, po ktorých bolo vyhlásené
pátranie a 1 vec, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. V 29 prípadoch
použili technický prostriedok na
zabránenie odjazdu motorového vozidla. Počas nočných smien
vykonali v 587 prípadoch kontro-

Ako na komáre?



MsÚ Stupava

NA MDD SA ŠERMOVALO

vé ukážky a prehliadku histórie.
Všetkým deťom k sviatku prajeme všetko najlešie, veľa zdravia,
šťastia a úsmev na tvári.


lu zatváracích hodín prevádzok.
Celkom preverili 169 oznámení
od občanov a 264 oznámení operátora MKS (mestského kamerového systému). Súčinnosť s OOPZ,
RZP, KP vykonali v 73 prípadoch.
Odchytili 18 zvierat, z toho 10
odovzdali pracovníkom slobody
zvierat. V 7 prípadoch doručovali
písomnosti a zásielky MÚ, exekútorov a iných orgánov. V 284 prípadoch vykonali kontrolu osoby.
V 334 prípadoch vykonávali iné
úlohy, vyplývajúce z nariadenia
náčelníka MsP alebo primátora
mesta. Jednalo sa napríklad o monitorovanie okolia zdravotného
strediska, kde dochádzalo k poškodzovaniu budovy a prevádzky

lekárne, monitorovanie čiernych
skládok v katastri mesta Stupava
a podobne. V 18 prípadoch hliadky
MsP riešili porušenie VZN mesta
Stupava č. 3/2011 o životnom prostredí, kde zistili založenie nelegálnej skládky odpadu. Z toho v 7
prípadoch zistili pôvodcu skládky,
ktorému bola na mieste uložená
BP a skládku musel páchateľ bezodkladne odstrániť. V ostatných
prípadoch bola vec odstúpená na
MsÚ odbor ŽP.
Kamerový systém
V hodnotenom období bola vykonaná kontrola v zmysle plánu
kontrol kamerového systému, a to
v mesiaci február 2014. V rámci

Maľujúci dobrovoľníci

Obce pri rieke Morave a mesto Stupava žiadali BSK o pomoc pri riešení
kalamitnej situácie spôsobenej premnožením komárov. Zo skúseností
z predchádzajúcich rokov vieme,
že pri vyhodnocovaní situácie BSK
a štátne orgány vychádzali z objektívneho vyhodnotenia ohrozenia.
V uplynulých dňoch bola obciam doručená správa z BSK: „V týchto dňoch dostávame informácie o premnožení komárov v niektorých
oblastiach Bratislavského samosprávneho kraja. Prosím Vás obratom
o informáciu, aká je situácia vo Vašej oblasti, v prípade, že je kritická
či požadujete postrek proti komárom. Bratislavský samosprávny kraj
má v prípade kladnej odpovede pre Vašu oblasť vyčlenené finančné
prostriedky na účinný postrek.“ Napriek tomu, že mesto Stupava nebolo oslovené, primátor požiadal o postrek proti komárom: „S veľkou
úľavou sme prijali informáciu o tom, že BSK je pripravený pomôcť
obciam a mestám pri kalamite, ktorú pre nás predstavujú komáre. Nie
je možné, aby sme postupovali individuálne a lokálne si riešili problém, bolo by to zbytočné vyhadzovanie peňazí. Vzhľadom na to, že
v blízkosti Stupavy sa nachádza alúvium rieky Moravy, sme postihnutí inváziou komárov v plnom rozsahu. Obávame sa prípadných búrok,
ktoré môžu vytvoriť mláky ako ideálne prostredie pre rozmnožovanie
komárov. Znamená to, že zásah musí byť okamžitý a veľmi účinný.
Žiadam Vás v mene občanov Stupavy a BSK, aby ste v rámci svojich
možností zabezpečili účinný a celoplošný postrek. Zároveň Vás žiadame, aby ste termín včas oznámili, a to z dôvodu, že v našom chotári
sa nachádza niekoľko včelstiev a sme povinní o postreku majiteľov
a včelárov včas informovať.“ Mimochodom, minuloročný postrek
stupavského chotára bol vyčíslený na 24 000 eur, našťastie tieto náklady zaplatil štát a nie mesto. S postrekom sa začalo 18. júna.

Skupina historického šermu
URSUS Stupava pripravila pre
našich žiakov k MDD pekné vystúpenie. Členom skupiny Ursus
veľmi pekne ďakujeme za púta-

jún 2014

Mgr. M. Demetrová 

13. a 14. júna prebehla sedemnástimi slovenskými mestami vlna dobrovoľníckej energie.
Zamestnanci firiem, ktorí v bežných dňoch pracujú ako manažéri, personalisti, bankári či priamo vo výrobe, vzali do rúk farby, štetce, lopaty,
aby skrášlili svoje okolie alebo venovali svoj čas
seniorom či ľuďom s postihnutím. Pridali sa k
6500 dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do takmer
500 aktivít počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v Strednej
Európe – Naše Mesto.
V Stupave sa v piatok 13. júna uskutočnila
dobrovoľnícka aktivita Maľované škôlky a dobrovoľníci maľovali plot materskej školy a detského ihriska na ulici Janka Kráľa. Dobrovoľníci pracujú vo firmách Johnson Controls, Štúrova,
Bratislava, Citibank Europe, Accenture, Hotel
Sheraton a iné. Aktivity za mesto Stupava koordinovala Mgr. Soňa Tomeková.

týchto kontrol neboli zistené žiadne nedostatky. Následná kontrola bola vykonaná v mesiaci máj
2014.
V mesiaci január 2014 bola
v miestnosti operátora KS nainštalovaná a pripojená do systému
interná kamera, ktorá zaznamenáva vstup osôb na režimové pracovisko KS.
V súčasnej dobe má mesto
Stupava podanú žiadosť na
Radu vlády SR pre prevenciu
kriminality o dotáciu na rozšírenie KS o 3 kamery. Po schválení dotácie by mali byť kamery
umiestnené na uliciach Mlynská,
Námestie SNP a Budovateľská.
 Milan Válek, náčelník MsP Stupava

vždy radi a ochotne pomôžu a zároveň takýmito
aktivitami utužujú kolektív.

Dobrovoľnícku akciu prišiel podporiť v rámci svojho voľného času aj občiansky aktivista
Matúš. „Nie je mi ľahostajné naše okolie a takto svojpomocne spoločnými silami to má určite
zmysel. Ak budem môcť, prídem určite aj o rok.“


Lucia Menclová

Veselý kolektív z hotela Sheraton v Bratislave
si pár hodiniek usilovnej práce užil a zostali po
ňom aj viditeľné výsledky. Do dobrovoľníckych
projektov sa zapájajú pravidelne niekoľkokrát
do roka. Podľa slov PR manažérky Romanovej

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
dňa 24. mája 2014 v meste Stupava
Volebný okrsok
Okrsok č.1
Okrsok č.2
Okrsok č.3
Okrsok č.4
Okrsok č.5
Okrsok č.6
Okrsok č.7
Okrsok č.8
Spolu:
Volebný
okrsok

Počet zapísaných voličov
1160
1057
844
1074
1075
959
951
953
8073
Nova

KDH

Smer

Okrsok č.1

20

8

17

Okrsok č.2

23

23

30

Okrsok č.3

16

14

23

Okrsok č.4

11

14

Okrsok č.5

28

Okrsok č.6

Obyčajní
Ľudia

SaS

SDKÚ

Most
Híd

účasť voličov v %
9,65 %
15,42 %
17,41 %
12,29 %
13,67 %
22,00 %
10,93 %
14,37 %
14,28 %
TIP

16

13

17

28

14

35

14

30

6

20

17

7

16

25

5

31

21

7

31

26

37

19

24

32

Okrsok č.7

13

24

20

11

18

Okrsok č.8

14

20

20

11

17

29

156

145

202

64

171

172

Spolu:

9

Počet vydaných obálok
112
163
147
132
147
211
104
137
1153

13

Národ
a spr.

8

SNS

Právo
a spr.

6

6

6

6

6
13

22

6

V tabuľke uvádzame len politické strany a hnutia, ktoré v jednotlivých volebných okrskoch získali viac ako
5 hlasov.
Spracovala: Mária Mihalovičová
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Dianie v našom meste očami občana

Vážení spoluobčania mesta
Stupava!
Touto menej tradičnou formou
by som sa s vami chcel podeliť o
moje postrehy a pocity k dianiu v
našom meste. Pevne verím, že tento článok neskončí len v koši, ale
aspoň časť zanechá stopu v povedomí vás všetkých.
Ako občan, ktorý pochádza a
žije v tomto meste viac ako štyridsať rokov, sledujem stav a smer,
ktorým sa uberá naše mesto už
viac rokov. V poslednej dobe však
so znepokojením sledujem hektické dianie, ktoré sa rozpútalo okolo
pripravovaných zmien a doplnkov územného plánu, respektíve
prípravy nového územného plánu.
Rovnako ako aj vy, aj ja túžim
žiť v príjemnom prostredí nášho
mesta, a preto mi nie je ľahostajné, kam naše mesto smeruje. Nie
je mi vôbec jedno, či vedenie samosprávy podpisuje nevýhodné
zmluvy, či úrad funguje tak, ako
by mal a či je mestská pokladnica
prázdna. Je potrebné si ale uve-

domiť, že ak má mesto správne
fungovať, musí mať k tomu dobrý
a fundovaný aparát ľudí. Tí musia vziať na zreteľ to, že dostali
mandát od občanov mesta a tým
si uvedomovať kroky, ktorými
rozhodujú o ďalšom smerovaní a
fungovaní mesta.
Po preštudovaní materiálu Zmeny a doplnky 1a/2012 môžem len
laicky skonštatovať, že sa jedná
o zmeny, ktoré by mali priniesť
osoh pre obyvateľov Stupavy.
Menia sa väčšinou plochy Stupavčanov, ktorí majú pozemky po
svojich dedoch a babkách, ale to
by predsa nemal byť dôvod pre
ľudí, ktorí sa rozhodli prísť bývať
do Stupavy, aby im to závideli.
Alebo sa mýlim?
Chcem uveriť, že všetky snahy,
ktoré sa dejú okolo uvedených
procesov sú snahami o dobro Stupavy a nie len cielenými akciami
pred blížiacimi sa komunálnymi
voľbami v Stupave, kde sa chcú
jednotlivci alebo rôzne skupiny
zviditeľniť za účelom dosiahnutia

Aktivačné práce v Stupave
Ako ste si už určite všimli, v našom meste začali vykonávať niektorí naši spoluobčania verejnoprospešné práce. Jedná sa o občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní
a poberajú dávku v hmotnej núdzi.
Od 1. januára 2014 prišli do platnosti zmeny v poskytovaní pomoci
v hmotnej núdzi. K zmene došlo
najmä z dôvodu vyššej adresnosti a
spravodlivejšej podpore tých, ktorí
si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
V čom spočíva aktivácia týchto občanov?
Výška dávky v hmotnej núdzi je
podmienená aktivitou plnoletého
práceschopného člena domácnosti.
Občan, ktorý nie je v pracovnom
alebo inom obdobnom pomere získa nárok na dávku v hmotnej núdzi
alebo jej časť (u rodín s deťmi) len
za podmienky, že bude 32 hodín
mesačne vykonávať menšie obecné
služby alebo dobrovoľnícku činnosť. Základným predpokladom
tejto podmienky však je, že mu
bude konkrétna činnosť ponúknutá. Mesto Stupava si pozvalo všet-

kých týchto občanov a ponúklo im
prácu, či už v rámci čistoty v meste
a zveľaďovania nášho mesta, alebo kancelárske práce na mestskom
úrade, MKIC, archíve a v mestskej
knižnici. Momentálne sa šmirgľuje
a natiera oplotenie MŠ J. Kráľa, MŠ
Ružová a verejného detského ihriska. S týmto súvisí i dobrovoľnícka
aktivita v rámci projektu Naše mesto, do ktorého sme sa zapojili. 13.
júna prídu dobrovoľnícki pracovníci vymaľovať oplotenia na MŠ J.
Kráľa a Ružovej a tiež oplotenie verejného detského ihriska. Je to projekt, ktorý podporuje obnovu mesta
a jeho zveľaďovanie. Práve preto
naši aktivační pracovníci pripravujú tieto oplotenia pre maľovanie.
Ak ponuku občas odmietne, pomoc
v hmotnej núdzi sa zníži o sumu
61,60 eura. Je správne, že sa títo
občania zapájajú do prác v meste,
tým sa stávajú potrebnými pre naše
mesto a pre seba získajú pracovné
návyky. Do týchto prác sme zapojili i dobrovoľníkov z radov bezdomovcov, ktorí žijú v našom meste
a ktorí postávajú pri budove MKIC
a za obchodom na Budovateľskej
ulici. I takýmto spôsobom chceme

osobného prospechu. Ak by tomu
totiž tak bolo, mohlo by to prerásť
až do ovplyvňovania a zavádzania
občanov nášho mesta.
Každé mesto má plánované,
respektíve nevyhnutné výdaje, ku
ktorým musí zabezpečiť aj požadovaný príjem. Teda je dôležité
zhodnotiť, čo je potrebné pre naše
mesto a čo tu nevyhnutne chýba.
Ak však budú predstavitelia nášho
mesta ovplyvňovaní rôznymi tendenčnými náladami, môže dôjsť k
tomu, že rozhodnutia, ktoré urobia, či už súhlasné, alebo nesúhlasné môžu mať fatálne následky
pre rozvoj mesta a priamo pre občanov.
Na záver by som chcel požiadať
ako občan mesta Stupava, aby si
každý sám za seba vyhodnotil informácie, ktoré sa mu dostávajú a
vytvoril si tak vlastný názor, ale
hlavne používal rokmi osvedčený
zdravý rozum, a to všetko preto,
aby sme sa tu raz naozaj dobre
cítili.


dvoch dní aj v bazéne, kde bola
veľmi príjemná teplota vody. Počas celého pobytu sme mali nádherné slnečné počasie, preto sme
trávili celé dni v prírode – počnúc
vyučovaním a končiac záverečnými aktivitami animátorov. Veľmi
zaujímavá bola aktivita v lese,
kde deti spoznávali lesné rastliny,
plody a riešili úlohy spojené s prírodou danej lokality.
Jeden deň sme venovali turistike. Vybrali sme sa na päť kilometrov vzdialenú chatu Kohútka, ktorá bola na českej strane. Deti mali

Člnkovali sa celé rodiny

Peter Balog, občan Stupavy

riešiť problém bezdomovcov v našom meste.
Prikladáme krátky prehľad dávok v hmotnej núdzi.
Dávka v hmotnej núdzi od 1. 1.
2014:
● 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca
● 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac
so štyrmi deťmi
● 107,10 eura mesačne, ak ide o
dvojicu bez detí
● 160,40 eura mesačne, ak ide o
dvojicu s dieťaťom alebo najviac
so štyrmi deťmi
● 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi
● 216,10 eura mesačne, ak ide o
dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Pivní nadšenci ochutnávali skvosty slovenských minipivovarov

Okrem popíjania sa aj hodovalo

V rámci pomoci v hmotnej núdzi sa
od 1. 1. 2014 poskytujú nasledovné príspevky:
· dávka v hmotnej núdzi
· ochranný príspevok
· aktivačný príspevok
· príspevok na nezaopatrené dieťa
· príspevok na bývanie.
Od začiatku roka 2014 sa už neposkytuje príspevok na zdravotnú starostlivosť.  Mgr. Soňa Tomeková, MsÚ

Škola v prírode na Lazoch pod Makytou

V dňoch 18. – 23. 5. 2014 sa
žiaci 1.A, 1.D a 2.D, pod vedením triednych učiteliek – Mgr. M.
Zemanovej, Mgr. M. Polakovičovej, Mgr. M. Zelenákovej a vychovávateliek E. Slezákovej a K.
Veselej, zúčastnili pobytu v škole
v prírode na Čertove. Zariadenie
patrí CK Slniečko.
Ubytovaní sme boli v dobre vybavenej murovanej chate, ku ktorej patrila aj krytá plaváreň. Deti
mohli za prítomnosti pedagogického dozoru a za prítomnosti
animátorov stráviť hodinu počas

Pivo fest očami návštevníčkY
Veroniky Hasonovej

Bohatá účasť v Kaštieľskom parku

zážitok nielen z hraničných kameňov, ale aj z českej reči, ktorú väčšina počula „naživo“ po prvýkrát.
Samozrejme, škola v prírode
nemôže byť bez diskotéky a rôznych súťaží. Myslím, že deti si
ich užili do sýtosti. Záverečný
karneval mal tiež svoje miesto.
Pri rozlúčke s animátormi na záver karnevalu sme boli svedkami
aj detských sĺz, ktoré boli jediné
počas celého pobytu. Deti plakali,
lebo sa im nechcelo odísť a rozlúčiť sa s animátormi.



Mgr. Marta Zemanová

Zábava gradovala aj vďaka kultúrnemu progamu
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Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE

TVORIVÝ MÁJ V KNIŽNICI
Mesiac máj je vždy bohatý
na podujatia v našej knižnici
aj mimo nej.
Pre dospelých sme pripravili
veľkú výstavku kníh MÁJ –
LÁSKY ČAS.
Čitateľom sme tiež pripomenuli májové výročia slovenských spisovateľov: Martina
KUKUČÍNA, Marty ŠURINOVEJ a Alty VÁŠOVEJ.
Pre deti bol pripravený
nástenný kvíz
HARRY
POTTER, ktorý zostane na
nástenke aj na mesiac jún.
Každoročne v máji k nám
do knižnice prichádzajú všetci
žiaci – prváci na SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS za členov
knižnice. Tento školský rok sa
zapísalo 96 prváčikov.
Knižnicu navštívili žiaci
3. ročníka, ktorí si okrem
výmeny kníh vypracovali aj
kvíz na tému ZÁHORIE.
Kvízu o ZÁHORÍ sa zúčastnili aj žiaci Špeciálnej základ-

nej školy, ktorí pravidelne
navštevujú knižnicu.
V máji prebehla aj veľká
akcia pre žiakov 4. ročníka
KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV STUPAVY.

PRÍRODA JE ŽIVOT PRE
KAŽDÉHO

Literárnu súťaž s názvom
Príroda je život pre každého
vyhlasuje naša knižnica od
roku 1996 na počesť spisovateľa, národného umelca
Ruda Morica, ktorý dlhé roky
žil a tvoril v Stupave. Jadrom
celého literárneho diela Ruda
Morica je príroda, preto sme
zvolili aj takýto názov súťaže.
Propozície posielame do
všetkých ZŠ okresu Malacky
a do ZŠ SNP Sučany, ktoré
sú rodiskom Ruda Morica.
V tomto roku sa do súťaže
zapojili tieto ZŠ: Jakubov,
Kuchyňa, Plavecký Štvrtok,
Rohožník, Sološnica, Stupava,
Sučany a ZŠ Dr. J. Dérera
Malacky. Školy nám poslali
spolu 59 lit. prác. Porota v zložení Mgr. Eva HORNIŠOVÁ

a spisovateľka Marta ŠURINOVÁ vyhodnotila literárne
práce a vybrala 10, ktoré budú
uverejnené v ZBORNÍČKU,
ktorý každoročne vydávame.
Zborníček a knihu s venovaním dostanú deti, ktoré
vybrala porota. Zborníčky
tiež posielame všetkým ZŠ,
ktorým sme poslali propozície
súťaže.

1. Piknik v parku
s Fíhou Tralala

OCENENÉ LITERÁRNE
PRÁCE ŽIAKOV :

Cena poroty
Petrovičová Ivana, ZŠ kpt.J.Nálepku
Stupava
Ocenené literárne práce
bez poradia
Hudecová Dominika, ZŠ Jakubov
Galbová Jana, ZŠ Plavecký Štvrtok
Patáková Diana, ZŠ Rohožník
Dinušová Ema, ZŠ Sološnica
Olejníková Michaela, ZŠ Dr.J.Dérera
Malacky
Balážová Saskia, ZŠ SNP Sučany
Piroh Ondrej, ZŠ SNP Sučany
Debnárová Jana, ZŠ kpt.J.Nálepku
Stupava
Adamík Jozef, ZŠ kpt.J.Nálepku
Stupava

WW W.M KIC .SK

www.facebook.com/M

KICSTUPAVA

Sobota 12. 7. 2014

od 13.00 do 20.00
v Zámockom parku

pri kaštieli

14.00 Predstavenie s

pesničkami študentov
z austrálskej školy v
Melboourne – MOREP
LAVBY, v AJ

16.00 Fíha Tralala – diva

delné predstavenie

13.00 – 20.00 Jarmok

remesiel s OZ Pohodk

Lodičky, jazda na koníkov

a, tvorivé dielne...

i, čítanie rozprávok, hry
a súťaže,
skákací hrad, trampolí
na, výtvarné dielničky,
detská burza hračiek,
knihy bez domova...

Vstupné 5 eur/osoba
Deti do 1 roka zdarma
Vstupné sa platí do 17.00, potom vstup voľný

JÚL 2014
Stupavské kultúrne leto
sobota 5. 7. 2014
Penzión Intenzíva (pre deti od 3 rokov)
13.00 – 22.00, štartovné 0,50 eur

PEVNOSŤ INTENZÍVA

PROGRAM JÚL

Pamätáte si súťaž Pevnosť Boyard? Chceli by ste ju aj vy zažiť? Tak stačí prísť v sobotu 5. 7. do Intenzívy, kde budete
hľadať indície, zdolávať všelijaké úlohy, hádať hádanky, lúštiť heslo k pokladu a nevynecháme ani nočnú výpravu do
strašidelného lesa.

Sobota 28. 6. 10.00 – 18.00

Workshop – práca na hrnčiarskom kruhu, 4 eurá/osoba

sobota 12. 7. 2014

Nedeľa 29. 6. 14.00 – 18.00

Workshop – práca na hrnčiarskom kruhu, 4 eurá/osoba

13.00 – 20.00, vstupné 5 eur, po predstavení Fíha tralala vstup voľný

Utorok 1. 7.

17.00 – 18.00

Cirkusový utorok s Cirkuskusom (od 3 do 99 rokov), 3 eurá/osoba

Streda 2. 7.

17.00 – 18.00

Ashtanga joga s HAPPY (pre dospelých), 3 eurá/osoba

Štvrtok 3. 7.

17.00 – 18.00

Divadelný štvrtok – Bábkové divadlo pre deti, 2 eurá/osoba

Zámocký park

PIKNIK S FÍHOU TRALALA
Na júlový piknik sme pripravili skutočne bohatý program. O 14.00 bude hudobné divadelné predstavenie žiakov
austrálskej školy z Melbourne MOREPLAVBY, ktoré nás prevedie históriou Austrálie. O 16.00 navštívi Stupavu
škriatok Fíha Tralala. Ako hosťa sme si prizvali OZ Pohodka, ktoré pripraví jarmok remesiel, dobré koláčiky, tvorivé
dielne – výroba tričiek, maľovanie keramiky a práca na hrnčiarskom kruhu. Okrem toho budú pripravené atrakcie pre
deti, súťaže, vozenie na lodičkách a prehliadky parku so sprievodcom.

Sobota 5. 7.

10.00 – 21.00

Knihy, knižky, knižôčky (burza kníh), vstup voľný

Nedeľa 6. 7.

10.00 – 21.00

Knihy, knižky, knižôčky (burza kníh), vstup voľný

Utorok 8. 7.

17.00 – 18.00

Cirkusový utorok s Cirkuskusom (od 3 do 99 rokov), 3 eurá/osoba

Streda 9. 7.

17.00 – 18.00

Pilates s HAPPY (pre dospelých), 3 eurá/osoba

Štvrtok 10. 7. 17.00 – 18.00

Divadelný štvrtok – Jeden deň psíčka a mačičky, 2 eurá/osoba

Kultúrny dom
8.00 – 12.00, Bábkové divadlo o 10.00 vo veľkej sále KD

Utorok 15. 7. 17.00 – 18.00

Cirkusový utorok s Cirkuskusom (od 3 rokov do 99 rokov), 3 eurá/osoba

Streda 16. 7. 17.00 – 18.00

Jogové hry pre rodičov s deťmi vo veku 4 – 6 rokov, 2 eurá/osoba

Svätojakubský jarmok

Štvrtok 17. 7. 17.00 – 18.00

Divadelný štvrtok s MaKiLe Vidlička Anička, 2 eurá/osoba

Piatok 18. 7.

Koncert v múzeu – Funny Fellows, 4 eurá/osoba

sobota 26. 7. 2014

vstup voľný, na divadielko vstupné 2,50 eur/osoba

Tradičný letný jarmok. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, bábkové predstavenie Paskudárium divadla PIKI,
Kaviareň u dobrej knižky a detský kútik na jarmoku.

28. 6. – 31. 7. 2014
Múzeum Ferdiša Kostku Temporary, Hlavná 92

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

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

19.00 – 20.30

Sobota 19. 7. 10.00 – 21.00

Zóna bez peňazí, vstup voľný

Nedeľa 20. 7. 10.00 – 21.00

Zóna bez peňazí, vstup voľný

Utorok 22. 7. 17.00 – 18.00

Cirkusový utorok s Cirkuskusom (od 3 do 99 rokov), 3 eurá/osoba

Streda 23. 7. 17.00 – 18.00

Tvorivé dielničky s HAPPY pre deti od 2 rokov, 3 eurá/dieťa

Sobota 26. 7. 10.00 – 21.00

Susedský kreatívny trh, vstup voľný

Nedeľa 27. 7. 10.00 – 21.00

Susedský kreatívny trh, vstup voľný

Utorok 29. 7. 17.00 – 18.00

Cirkusový utorok s Cirkuskusom (od 3 do 99 rokov), 3 eurá/osoba

Streda 30. 7. 17.00 – 18.00

Pilates s HAPPY (pre dospelých), 3 eurá/osoba

Štvrtok 31. 7. 17.00 – 18.00

Divadelný štvrtok O poštárovi Vincovi, 2 eurá/osoba

Pri návšteve podujatia alebo aktivity (bez konzumácie v kaviarni a návštevy tvorivého ateliéru)

platíte len vstupné na podujatie.

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

www.krajn.sk
hutnícky a spojovací
materiál

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

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

skruže a kanalizačné
systémy

voda, plyn, kúrenie

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

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

elektroinštalačný
materiál

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

ohybáreň betonárskej
sk
ocele

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

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP

16-0148

stavebný materiál
a zmesi

www.stupareality.sk
0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

JUDr. Magdaléna Habreková

Hlavná 32, 900 31 Stupava

na predaj

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

od 118.000€

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

0948 484 235
ANGLICKÝ
DEVÍNSKA
ANGLICKÝ KLUB
KLUB DEVÍNSKA

JAZYKOVÉ TRÉNINGY / SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Jazykové tréningy

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

VÝROBA

REKLAMY

0915 14 33 84

Jazykové tréningy
Spoločenský život
Spoločenský
život
Píšeme učebnice na mieru

vás naučíme
hovorením písomným
Napredujete Hovoriť
vďaka originálnym
slovensko-anglickým
naučíme
hovorením
konzultácia
zdarma
záznamom,Hovoriť
vHodinová
ktorýchvás
nájdete
vaše príbehy,
vaše komentáre a
odpovede
na
vaše
potreby
v
oblasti
gramatiky
a slovnej zásoby.
zdarma
Slovinec 24, Devínska Hodinová
Nová Ves konzultácia
www.thinkenglish.sk
0911 103 1

Slovinec 24, Devínska Nová Ves

www.thinkenglish.sk

English Club je originálne prostredie

0911 103

plné dobrej energie a pozitívnych ľudí. Pozrite si referencie našich
klientov a príďte na hodinovú konzultáciu zdarma.

Slovinec 24, Devínska Nová Ves
0911 103 177

www.thinkenglish.sk
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Dlažby, ploty, fasády a mnoho iného pre váš nový domov
Dávate si robiť novú fasádu či
dlažbu? A čo tak nový plot a kovanie? Alebo ste fanúšikom prírodného kameňa? Čakali ste do
leta s výmenou strešnej krytiny?
Tu budete zaiste na správnej adrese. V Stavebnom centre STAVMIX PLUS sa o vás postará tím
odborníkov, ktorý vám veľmi rád
poradí s vizualizáciou a grafickým návrhom fasád, môžete si
na mieste prezrieť reálne vzorky
fasádnych omietok a dlažieb a na
realizačnú fázu vám odporučia
osvedčených realizačných partnerov. Nesmieme zabudnúť ani na
zosúladenie celkového vzhľadu
domu a jeho okolia.
Dňa 3. júna 2014 sa v Stupave v areáli Stavebného centra
STAVMIX PLUS uskutočnila
zaujímavá prezentácia a predvádzacia akcia produktov firmy
Semmerlock a Quickmix. Zúčastnilo sa jej bezmála tridsať

točných informácií pre zákazníkov i realizačné firmy.
Podobné akcie zamerané na
podporu krásy vášho bývania
budú prebiehať v Stavebnom
centre STAVMIX PLUS i počas
ďalších mesiacov. O týchto aktivitách budete včas informovaní.

Prečo STAVMIX PLUS?

stavebných firiem pôsobiacich
v danej oblasti a niekoľko projektantov a predstaviteľov odbornej
verejnosti. Po predvádzacej akcii
vznikol z ukážok priamo na ploche dlažieb vzorkovej záhrady
niečo ako nový outdoorový showroom. Sem si môže prísť každý
pozrieť rôzne typy škárovania
vonkajších dlažieb či ako vyzerá
také murovanie okrasných tvár-

nic do škárovacej a murovacej
malty. Súčasťou predvádzacej
akcie bolo i oboznámenie sa s
technikou kladenia veľkoplošných dlažieb a tiež prezentácia
techník manipulácie s veľkými prvkami pri realizácii ciest,
chodníkov a spevnených plôch
s predstavením rôznych špeciálnych nástrojov a pomôcok.
Skrátka deň plný nových a uži-

zákazníkov vrátane vizualizácie
fasád a poradenstva
• odporúčania na osvedčených realizačných partnerov.
Potrebujete poradiť? Tak na čo
ešte čakáte? Ráčte sa zastaviť na
konzultáciu ohľadne skrášlenia
vášho domova ešte dnes!


Spracovala Lucia Menclová 

• významný dodávateľ stavebného materiálu v regióne Záhoria a Bratislavy
• štúdiový typ predaja fasád,
obkladov, dlažieb, plotov a prírodného kameňa so širokou technickou podporou a expozíciami
striech, kalibrovanými vzorkami
fasád, vzorkovými záhradami
dlažieb, plotov, kovaných plotových výplní s možnosťou celkového zosúladenia vzhľadu domu
a jeho okolia a zabezpečenia dopravy na stavbu
• rôzne služby na podporu

‚ 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
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Gurmán

jún 2014

Gurmánko v Múzeu Ferdiša Kostku Temporary

Predaj a servis bicyklov

Ahojte všetci fanúšikovia dobrého jedla, pitia a zaujímavých miest!
Hlásim sa vám opäť ja, váš Gurmánko Stupavský. V mesiaci jún som sa
rozhodol previesť vás novovzniknutou kaviarňou, ktorá sa nachádza
v Múzeu Ferdiša Kostku Temporary
(Hlavná 92, bývalá Pizzeria Ponterosso). Tam, kde sa všetko pripravuje z kvalitných surovín a s láskou,
tam ja predsa nesmiem chýbať!

Do Múzea Ferdiša Kostku Temporary som sa veľmi tešil a nevedel
som sa dočkať, kedy tento zaujímavý projekt otvorí svoje brány pre
návštevníkov. Platí sa tu hodinové
vstupné 3 eurá za dospelú osobu,
2 eurá za dieťa a pre tých najmenších
do 1 roka je vstup zdarma. Následne máte úplne všetko v cene a ak sa
rozhodnete stráviť v priestoroch dlhší čas, platíte za každú ďalšiu začatú
hodinku. Najprv som si s obdivom
prezrel všetky vitríny s exponátmi
a tvorbou majstra Kostku a obohatil
svoje vedomosti o nové, zaujímavé
poznatky. Moje ďalšie kroky smerovali do tvorivej dielne. Túžil som si vyrobiť niečo vlastné na pamiatku mojej návštevy. Personál sa mi ochotne
venoval, všetko vysvetlil a k dispozícii som dostal i všetok potrebný materiál. Popustil som teda uzdu svojej
fantázie a pustil sa do tvorenia. To
všetko stále v cene vstupného.

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

a poriadnu dávku tvorivosti som
zaplatil dokopy 6 eur.

Od toľkej kreativity a nasadenia mi
trošku vyhladlo a hneď som aj utekal do kaviarenskej časti občerstviť
sa. Neobmedzená konzumácia jedla
a pitia, opäť všetko v cene jedného
vstupného, to mi nemuseli vravieť
dvakrát! Som však slušne vychovaný
a chcel som, aby sa ušlo aj ostatným,
preto som nezjedol všetko, čo tam
mali, ako som pôvodne plánoval, ale
pekne som si z ponuky vybral, na čo
som mal najväčšiu chuť. To už som
sa pohodlne vyvaľoval vonku na te-

rase s knižkou v ruke, keď ku mne
pristúpila sympatická mladá slečna
a priniesla na stôl samé dobre vyzerajúce veci. Na pitie som si objednal
limonádu z čerstvej mäty a na maškrtenie som zvolil perníkový cupcake so strúhaným jabĺčkom a čokoládovo-maslovým krémom a na
spestrenie aj jeden ríbezľový cupcake s maslovo-vanilkovým krémom.
Poviem vám veru, už dlho som nejedol také dobré koláčiky. Len sa
tak rozplývali na jazyku a ja som sa
zalizoval až za ušami. Hold, keď je
niečo domáce a čerstvé, hneď poznáte rozdiel. Rozhodol som sa teda
ešte trošku posedieť, počítať a zrelaxovať, keďže vonku bolo krásne
počasie a ja som sa cítil blažene. Načal som si ďalšiu hodinku v múzeu
a doobjednal espresso s mliekom,
letný kuskusový šalát a zavŕšil som
to kopčekom domácej bezvaječnej
zmrzliny. Poviem vám, moje chuťové
poháriky pišťali, lebo už dlho neboli
tak uspokojené. V Múzeu som strávil
dokopy dve hodinky a za čas strávený v priestoroch, za všetky dobroty

Kto bol
Ferdiš Kostka?

s Pannou Máriou Tálenskou, sväteničky,
reliéfy s umučením Krista, tovar, ktorý
išiel na odbyt v neďalekom pútnickom
Mariatáli, dnešnej Marianke.

Stupava bola starým hrnčiarskym a
džbánkarským strediskom, cech hrnčiarov tu bol založený v roku 1667. Najstaršie zachované výrobky stupavských
džbánkarov pochádzajú z polovice 18.
storočia. K najznámejším džbánkarom
patrili rodiny Putzovcov a Kostkovcov.
V 19. storočí vyrábali Kostkovci prevažne džbánky na svätenú vodu, medailóniky

Ferdinand, ktorého rodina a všetci
v okolí volali jednoducho Ferdiš, sa podľa
matriky narodil 11. októbra 1878 v Stupave. Vyrastal v prostredí otcovej dielne,
kde trávil voľný čas pomocnými prácami a tvorbou drobných detských figúrok
a hračiek. Po strate otca prebral dielňu
a starostlivosť o rodinu najstarší brat Ján,
u ktorého sa neskôr Ferdiš vyučil. Výrobky
bratov Jána a Ferdiša Kostkových z obdobia ich spoločného majstrovania v rodinnej
dielni vzbudili pozornosť, vystavovali ich
v československej Prahe, v Budapešti či
na svetovej výstave v Bruseli. V septembri
1914 narukoval Ferdiš Kostka na front. Po
ôsmich mesiacoch sa v ukrajinských Karpatoch dostal do ruského zajatia, domov
sa vrátil až v roku 1918. Vojnové pomery
si aj v dielni vyžiadali svoju daň. Dielňa
bez majstra a tovarišov zostala opustená
a neudržiavaná, bez pomoci džbánkarskú
tradíciu v Stupave nebolo možné obnoviť.
Pomocnú ruku podal Vládny komisariát
pre zachovanie umeleckých pamiatok na

Múzeum som navštívil pred pár
dňami, no už teraz sa mi zbiehajú slinky na domáce koláčiky od
výmyslu sveta a tiež na osviežujúcu
limonádu, ktorej sa taktiež neviem
nabažiť. Nájdete tu aj slané mňamky
ako domáce pagáčiky s masťou alebo
šmakovníčky s mozzarellou a bazalkou a kopec ďalších domácich delikates. Jedným slovom mňam! Na svoje
si prídu aj rodinky s deťmi, deti majú
na sedenie svoje mini stolíky so stoličkami a započul som, že počas celého leta je pre ne pripravený bohatý a zaujímavý program. Ja sa teším,
ako sa rozpohybujem a vytrávim pri
pravidelnom stredajšom cvičení jogy
či pilatesu. Ubezpečili ma, že iné dni
nebude chýbať ani bábkové divadlo
a workshopy s cirkuskusom, takže určite bude z čoho vyberať.
Nenechajte sa pomýliť, pri aktivitách
nemusíte platiť aj vstupné do múzea,
len poplatok za vybranú aktivitu/
program. Aby som to zhrnul, Múzeum Ferdiša Kostku Temporary celkovo
hodnotím plným počtom hviezdičiek
a určite ho odporúčam navštíviť! Ak
budete mať šťastie, možno naďabíte
aj na mňa, hodlám tam totiž pravidelne počas leta „vysedávať“!
Gurmánko Stupavský
Slovensku a vďaka jeho finančnej podpore obnovil Ferdiš zničenú pec a komín.
V dielni sa začalo opäť pracovať, Ferdišovi
pomáhala napriek svojmu postihnutiu aj
jeho sestra Mária. V roku 1930 sa Ferdiš
oženil s Františkou Jochovou,s ktorou mal
dve deti, Arnošta a Magdu. Z oboch vychoval svojich nástupcov a udržiavateľov
rodových džbánkarských tradícií. Napriek
zhoršenému zdraviu neprerušoval svoju
prácu a tvoril až do vysokého veku. Zomrel
v Bratislave 28. júla 1951 vo veku nedožitých 73 rokov, pochovaný je v Stupave.
Ferdiš Kostka bol významnou osobnosťou, o čom svedči aj fakt, že v
roku 1946 mu bol udelený titul Národný
umelec ako prvému umelcovi v histórii
tohto ocenenia. V jeho tvorbe sa spájajú stupavský folklór, habánska keramika a moderné figurálne motívy. Jeho majolikové plastiky zrkadlia danú epochu a
reálny život pospolitého ľudu. Viac o Ferdišovi Kostkovi sa dozviete v Múzeu Ferdiša Kostku Temporary v Stupave, kde si
môžete pozrieť aj ukážky jeho tvorby.
Zdroj: GREGUŠ, Milan. Ferdiš Kostka, dedič
stáročnej tradície [online]. ÚĽUV, 2009


Spracovala Lucia Menclová 
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Filip Rompf
Filip Železňák
Alex Paluš
Zuzana Albertová
Ela Maťková
Jakub Pavlačič
Lukáš Paukov
Patrik Daniš
Štefan Gažák
Nikol Slezáková
Felix Sedláček
Jakub Hooz
Elli Slezáková
Emília Štefánia Valentová
Lilien Novotová

Zosobášili sa:

Jozef Ivana a Mariana Lovecká
Peter Baran a Martina Hricová

Dňa 11. marca 2014
po dlhodobej a ťažkej
chorobe odišla na
večnosť nami milovaná Mária Koppová.
V tejto súvislosti si
pokladáme za povinnosť aj touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí jej aj v čase boja
s chorobou dobrým slovom, radou či nádejou
a prianím skorého uzdravenia posilňovali
jej vieru vo zvládnutie jej choroby. Súčasne
veľmi úprimné ďakujem všetkým priateľom
a známym za spoluúčasť prejavenú pri osobných prejavoch sústrasti s prianím zmiernenia
žiaľu, aj všetkým tým, ktorí venovali nebohej
mojej manželke na jej poslednej ceste množstvo nádherných kvetov a za osobnú účasť na
dôstojnej, ale pre nás a zúčastnených, bolestnej rozlúčke v Dome smútku v Stupave.
Prosíme, uchovajme si úprimnú, skromnú
spomienku.

Martin Škopek a Ing. Petra Velčická
Ing. Peter Csordás a Ing. Martina Švecová
Peter Sýkora a Bc. Ivana Čiháková
Ján Hrica a Natália Konkolyová

Zomreli:

Miroslav Jančár (1943)
Alžbeta Kralovičová (1931)
Erika Jančová (1948)
Magdaléna Samuelová (1941)
Darina Veselá (1963)
Anna Hornová (1939)
Anna Kortišová (1928)
Ing. Štefan Turek (1938)
Jozef Hrica (1949)
Jozef Masarovič (1937)
Zlata Tardíková (1941)
František Kastel (1941)
Bohuslava Hasoňová (1937)
Richard Obadal (1992)

Vernisáž OZ Pohodky

Som veľmi rada, že som mala možnosť sledovať vývoj OZ Pohodka od jeho vzniku. Vlastne od prvej myšlienky, ktorá sa zrodila
v hlave jeho zakladateľky Ivetky Vachálkovej, ktorá je nielen zakladateľkou, ale aj dušou tohto občianskeho združenia. A práve momenty, akým bola výstava žiackych prác a vernisáž pri príležitosti
jej otvorenia, ma napĺňajú príjemným pocitom, že som bola pri tom,
keď sa dobrá myšlienka premenila na krásny výsledok a naozajstnú
tradíciu. Mala som možnosť sledovať posun od prvej skromnej výstavy s niekoľkými keramickými výrobkami, vyrábanými ešte nesmelými a neskúsenými rukami nováčikov, až po výstavu na vysokej
úrovni, a to nielen prestížnym miestom jej konania, ktorým bola stupavská synagóga, ale hlavne množstvom, rôznorodosťou a hodnotou
prác žiakov z radov detí i dospelých. Keď som počas konania vernisáže 6. júna 2014 vstúpila do priestorov synagógy, ohromilo ma nielen skvele zvolené rozmiestnenie jednotlivých prác, ale aj množstvo
techník, ktoré tu boli prezentované – od keramických výrobkov, cez
maľby akrylom, tušom, sochy a obrazy robené technikou paverpol,
až po fimo šperky, paličkovanie, háčkovanie, servítkovú techniku,
drevorezbu... Aj moje oko laika muselo vidieť, že v niektorých prácach je možné objaviť nezvyčajný talent, a že všetky výrobky bez
výnimky boli robené zo srdca, s vysokou dávkou pôžitku a s uspokojením, ktoré má umenie akéhokoľvek druhu vyvolávať. Verím, že
budem mať aj v ďalšom období možnosť sledovať, že myšlienka
venovať sa veciam, ktoré prinášajú v dnešnej uponáhľanej dobe ľuďom povestný pokoj v duši, má naozaj hlboký zmysel.


Poďakovanie

Tichá spomienka na našich blízkych

Marta Fartelová 

Stacionár pre seniorov

Predstavujeme novovzniknuté
zariadenie pre seniorov v Stupave, ktoré poskytuje opatrovateľské služby s denným pobytom
– pracovnú terapiu, aktivity, vychádzky do prírody, podávanie
liekov podľa predpisu, podávanie pravidelnej stravy atď. Zariadenie je tiež určené seniorom,
ktorí žijú sami, potrebujú kontakt
s ľuďmi a vyplniť svoj voľný čas.

Kontakt: www.stacionarpreseniorov.sk, tel. č.: 0905 216 292

More lásky si so sebou vzal, hory
bolesti zanechal.Prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas, spomienka na
teba zostáva v nás.
Dňa 5. júna 2014 sme si pripomenuli 1. smutné výročie smrti
nášho manžela, otca, dedka,
brata, švagra
Rudolfa Neradoviča.
S láskou spomína manželka,
syn Rudolf, dcéry Lenka
a Ivetka s rodinou.

22. 6. spomíname na
25. výročie úmrtia
manželky a matky
Vlasty Prokešovej,
rod. Sedlákovej.
Spomína manžel, deti
a vnúčence, ktorých sa nedožila.
Spomínajú aj sestra s rodinou a
švagrovci.




Posledné zbohom v mene
klubu HC TATRAN STUPAVA

„Roman, nevyhráva tvoja pravá
spojka, ani tvoja stredná spojka, ale
tím. Preto treba budovať tímového
ducha, ten vyhráva zápasy“. Toto
je jedna z myšlienok a slov PÁNA
TRÉNERA JANČÁRA, ktoré nám
utkveli v pamäti. Mňa osobne aj
s Rudom Draškovičom a našou generáciou TRÉNER JANČAR trénoval
len v detských začiatkoch, pretože sa
nám venoval tréner Ladislav Pšenko.
Veľa si z tých detských hádzanárskych začiatkov nepamätáme, no to,
čo máme stále v pamäti je červené
auto a starší šedivý pán v šiltovke.
Jeho bohatú hádzanársku históriu
a úspechy, ktoré dosiahol s predchádzajúcimi generáciami určite každý
pozná. No to, čo spravil pre nás za
posledný rok a to, čo nám odovzdal
za tento čas je pre nás neoceniteľným
pokladom. Niekoľko hodín týždenne,
čo sme strávili pred či po tréningoch
a zápasoch, boli pre nás hodinami
vysokej školy hádzanej. Perfektný
odborník nielen z hľadiska hádzanej,
ale aj pedagogiky či psychológie.
Všetko, čo sa na nás nalepilo za tento
rok, by sme ťažko hľadali v knižkách,
videách a odborných seminároch.
Vo svojich sedemdesiat jeden rokoch mal veľké ambície. „Chalani,
dajme ruku na to.“ To boli slová po
úspešných majstrovstvách Slovenska starších žiačok v Stupave minulý
rok, keď sa rozhodol aktívne opäť
vstúpiť do stupavskej hádzanej. Či
to boli výborné výkony starších žiačok, či zanietenosť nás, ktorí teraz

trénujeme, alebo niečo iné, čo ho
presvedčilo o tom, že začne znova
žiť a s nami budovať stupavskú hádzanú sa už nedozvieme. Jeho silu
bolo cítiť v každej kategórii. Sledoval tréningy jednotlivých žiackych
družstiev a od septembra 2013 viedol aj družstvo mladších žiakov. Šikovní chlapci, ktorých trénoval, mu
dodávali silu a stále väčšiu motiváciu k jeho srdcovému športu. Žiaľ,
nečakane ho jeho zdravotný stav
poslal vo februári do nemocnice.
Každodennými telefonátmi a pravidelnými návštevami v nemocnici
sme ho informovali o živote v klube. Niekoľko hodín denne sledoval
na notebooku zápasy dorasteniek,
ktoré analyzoval do detailov. Párkrát mi volal rozčúlený, že čo sme
to za nepochopiteľné výkony podali.
Každopádne, vedel vždy povzbudiť,
pochváliť, motivovať a vyzdvihnúť
všetky pozitíva. Veľmi sa potešil a
povzbudil, keď ho prišli pozrieť jeho
zverenci či známi do nemocnice. Po
návšteve tímu dorasteniek mi povedal: „Vytiahlo to zo mňa pocit toho,
že predsa stále robím múdru vec“.
Rýchly spád jeho zdravotného
stavu bol nečakaný pre všetkých.
Zo dňa na deň sa mu zdravotný stav
zhoršil natoľko, že po niekoľko
týždňovom pobyte doma musel ísť
opäť do nemocnice. Hneď v ten
deň, ako sme sa dozvedeli, že je
v nemocnici, sme s Rudom Draškovičom vyrazili do Malaciek.
Bol prekvapený, keď nás uvidel.

Ďakujú, Kopp Jaromír,
manžel s rodinou

Pri jeho posteli sme preberali veci
o našich hádzanárskych družstvách. Radil nám, ako máme robiť
hádzanú v Stupave ďalej. Boli to
silné momenty pre nás, keď nám
povedal: „Chlapci, je mi ľúto, že
vám už nepomôžem, ale je to dobre
rozbehnuté a treba v tom pokračovať ďalej. Robte v Stupave poctivú
hádzanú naďalej a výsledky sa dostavia.“
Tento skvelý človek bol do posledných síl stále s nami. Pred
odchodom z nemocnice sme mu
položili do postele fotku našich
mladších dorasteniek. Na fotke bo
la partia dievčat, ktorá ho nakopla
po 19-tich rokoch znova robiť hádzanú v Stupave, kde sme dopísali odkaz pre neho: „Spolu s Vami
pán Jančár ideme pre titul“. Veľmi
sa fotke potešil a mal ju položenú
pred sebou na svojich nohách.
Pamätáme si na jeho slová, keď
nás v piatok večer vyprevadil z nemocnice: „Chlapci, som rád, že som
sa vrátil späť, ale mali by ste ísť už
domov. Či tu budete pri mne stáť 60
sekúnd alebo tri hodiny, situáciu to
už nezachráni. Choďte domov za
rodinou.“ Nechali sme mu tam fotku, so slzami v očiach sme sa s ním
rozlúčili, potľapkali po ruke a odišli
preč. Skoro ráno sme sa dozvedeli smutnú správu, PÁN TRÉNER
JANČÁR v noci zomrel.
Sme veľmi radi, že pán Jančár sa
vrátil k hádzanej a veľmi si vážime,
že do poslednej chvíle žil pre hádzanú a naše deti. Možno, keď opadne
bolesť a smútok, dozvedia sa všetci
ako veľa. Momentálne je nám všetkým veľmi ľúto a cítime smútok
spolu s jeho rodinou.
Odišla legenda a hádzanársky
profesor, ktorý sa so starou partiou
zapísal pod najväčšie úspechy stupavskej hádzanej a nám mladým nasledovníkom dal veľmi veľa.
Zbohom legenda a ďakujeme za
všetko, vieme, že budete s nami
stále.
Za klub HC TATRAN STUPAVA



Roman Vigh, tréner 
Rudolf Draškovič ml., tréner 
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VYDARENÝ ŠTART STUPAVSKÝCH OCHOTNÍKOV

Myšlienkou obnoviť činnosť
ochotníckeho divadelného súboru v Stupave sme sa zaoberali už pred štyrmi rokmi, v čase
projektovania novej sály v kultúrnom dome. Javisko, svetelný
park, čierny horizont a divadelná
šatňa čakali na svoju príležitosť.
S triezvym očakávaním a nemalými obavami sme uverejnili v
týchto novinách pred desiatimi
mesiacmi výzvu pre záujemcov
o prácu v ochotníckom súbore.
Výsledok prekonal všetky očakávania, na prvé stretnutie prišlo

22 záujemcov všetkých vekových
kategórií. Ich záujem a nadšenie
nepoľavilo ani pri časovo a technicky náročných seminároch, kde
ich do tajov divadelnej práce zasväcovali pedagógovia VŠMU.
Pre stupavských ochotníkov bol
napokon vybraný titul veselohry
Slamený klobúk od francúzskeho autora Eugena Labicha v preklade Ľubomíra Vajdičku. Tento
známy slovenský divadelný režisér sa zúčastnil aj prvej čítacej
skúšky. Réžie sa ujal Roman Maroš, čerstvý absolvent divadelnej

V premiére a v prvých predstaveniach ochotníci svojím výkonom publikum očarili. Divákom
predviedli v takmer trojhodinovom predstavení s krátkou prestávkou nadštandardne zvládnutú
komédiu po hereckej aj inscenačnej stránke. Zaslúžene si užívali dlhotrvajúci potlesk v stoji a
uznanie divákov. Plne vypredané
hľadisko bude určite aj pri ďalších reprízach 20., 21. a 22. júna.
Obnovenie bohatej tradície

ochotníckeho divadla v Stupave
je jednou z najväčších novodobých kultúrnych udalostí v našom
meste. Stupavským ochotníkom
želám veľa síl, radosti a úspechov
v ich záslužnej činnosti. Aj ich
pričinením získava naše mesto
kultúrnejší lesk a dodáva ostatným aktivistom vieru v zmysluplnosť ich snaženia. To nie je v
dnešnej dobe málo.


Milan Greguš, OZ Pour Art 

Foto: Milan Kekeňák

Inscenácia Slamený klobúk v podaní stupavských ochotníkov.

réžie na VŠMU v Bratislave, ktorý si na pomoc zavolal aj svojich
kolegov z divadelného prostredia
(dramaturgia: Lenka Garajová,
scéna: Pavol Pilař, kostýmy: Ema
Teren).
Ambiciózni ochotníci hru doplnili aj o komponovanú hudbu so
živými spevmi. Autorom hudby
je Marián Surovka, texty piesní
napísal Roman Maroš. V uplynulom päťmesačnom období sa
ochotníci a širší okruh tvorcov
inscenácie venovali náročným
skúškam, zaobstarávaniu kostýmov, návrhu a výrobe kulís v
profesionálnom prevedení, propagácii, zvukovému a svetelnému
dizajnu. O zodpovednosti celého
súboru a túžbe odviesť maximálny výkon svedčí aj ich nasadenie.
Súbor skúšal v posledných týždňoch pred premiérou päť dní v
týždni, často do neskorých večerných hodín. Premiéra bola stanovená na sobotný večer – 7. júna.
Ochotníci inscenáciu odohrali v
tomto víkende trikrát, v piatok sa
konala predpremiéra a v nedeľu
prvá repríza.

Stupavská školská hala sa stala prvú júnovú sobotu dejiskom mimoriadne zaujímavej medzinárodnej hádzanárskej udalosti. Na hádzanársku „návštevu“ sme pozvali
klub z Veľkej Británie London GD. Tento
klub, založený v roku 1976 ako „Great
Dane Handball Club“, patrí vo Veľkej Británii k najstarším a najúspešnejším klubom.
Hoci v názve sa spomínajú Dáni, ktorí klub
zakladali, momentálne klub žiadnych dánskych hráčov nemá. Dosť málo je tam aj
hráčov pôvodom z Británie, zato tam môžete stretnúť Francúzov, Nemcov, Chorvátov, Rumunov, ale aj Slovákov, Čechov či
Maďarov, takže ide o skutočne medzinárodný tím. Práve zásluhou Tomáša Záboja
– Slováka roky žijúceho v Londýne, prišli
do Stupavy. Rovnako veľkú zásluhu na tom
má samozrejme Rudo Draškovič, ktorý bol
„dušou“ tohto popoludnia na našej strane a
ktorý takto oslávil svoju tridsiatku.
V nabitej školskej hale plnej fanúšikov
odetých do zelených farieb sa uskutočnili
až tri medzinárodné zápasy. Ako „predzápas“ odohrali starší žiaci, pripravujúci
sa na majstrovstvá Slovenska, zápas proti rakúskemu tímu WAT Fünfhaus Wien.
Chlapci sa navzájom poznajú – v posledných mesiacoch odohrali niekoľko stretnutí, v ktorých striedavo vyhrávali raz jedni,
raz druhí. Tentokrát sa šťastie priklonilo k
mladým Viedenčanom, ktorí po výbornom
výkone v peknom zápase Stupavčanov porazili.
Po nich už nastúpili londýnske tímy –
najprv ženy proti našim dorastenkám a
potom muži. Londýnčanky, ktorých prišlo
len osem, podľa ich vlastných slov sformovali tento tím len pred jedným – dvoma
rokmi a stále sa len zohrávajú a „hľadajú“.
Na ihrisku to bolo cítiť – naše dorastenky,
rozbehnuté z ťažkých prvoligových stretnutí na ihrisku jasne dominovali a v rýchlom

stretnutí plnom bleskových protiútokov nad
Londýnčankami výrazne zvíťazili.
V hlavnom stretnutí popoludnia, v zápase
mužov, nastúpil za Stupavu rekordný počet hráčov – lavička bola „na prasknutie“
a tréner by mohol postaviť niekoľko kompletných šestiek a striedať ich podobne ako
v hokeji. Londýnsky tím predvádzal dobrú
kombinačnú hru s peknými a vtipnými momentmi, na početnú a kvalitatívnu prevahu
Stupavy to ale nestačilo, a tak sme neboli
štedrým hostiteľom, keď obe víťazstvá nad
Londýnom ostali doma. Hráči aj diváci sa
výborne bavili, obecenstvo férovo tlieskalo
pekným akciám na obidvoch stranách. Výsledky v toto popoludnie neboli prvoradé,
išlo hlavne o radosť z hádzanej, jej propagáciu a nadviazanie nových zaujímavých
kontaktov.
Pekným vyplnením prestávky medzi
ženským a mužským zápasom bolo ocenenie stupavských žiackych tímov – mladšie žiačky dostali medaily za druhé miesto
v B-finále mimoriadne silne obsadeného
Prague Cup-u, ostatné tímy za výborné
výsledky v ligovej súťaži – staršie žiačky
a mladší žiaci skončili na bronzovej priečke, starší žiaci skončili dokonca druhí, a tak
dostali strieborné medaily.
Veľmi nás tešilo počuť z úst hostí uznanlivé prejavy na to, akým hádzanárskym životom Stupava žije – obdivovali veľkosť a
aktívnosť nášho fanklubu, závideli množstvo hráčov a tímov, ktoré máme, fascinoval ich záujem detí, ktorý sme dokázali
vzbudiť, chválili organizátorov a dobrovoľníkov, ktorí tímu pomáhajú a sponzorov,
ktorí nás podporujú. Odznelo dokonca, že
podľa nich je Stupava „hádzanárskym mestečkom snov“. Táto chvála nás všetkých
teší a dodáva nám novú energiu do ďalšej
práce.
Martin Renčo


Foto: archív HC Tatran Stupava

STUPAVA HOSTILA HÁDZANÁROV Z LONDÝNA

