ISSN 1338-872X

1/2014

Ročník XVI.  január 2014 (opravné vydanie)  www.stupava.sk  Mesačník o živote obyvateľov Stupavy  Zadarmo

Novoročné 3
predsavzatia
Dali ste si ich
aj tento
rok?

Urgentný
príjem
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Stupava a Mást oslavujú

Rok 2014 je rokom osláv 745. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Stupava
a 700. výročia obce Mást, ktorá je od roku
1952 súčasťou Stupavy. Preto Mestské
kultúrne a informačné centrum pripravilo
naozaj bohatý program pre všetky vekové kategórie a všetky podujatia, ktoré
budeme v tomto roku organizovať, budú
tématicky ladené práve k tejto významnej
udalosti.
Oslavy vyvrcholia v lete bohatým
trojdňovým kultúrnym programom, ktorý
návštevníkom ako aj obyvateľom mesta
priblíži život v rozličných historických obdobiach.
Okrem podujatí, ktoré pre Vás pripravujeme, prezentujeme tento rok mesto Stupava
na významných veľtrhoch cestovného ruchu
vo Viedni, Bratislave a v Prahe.
V tomto roku budeme pokračovať v
obľúbených projektoch ako Pikniky v parku,
pravidelné divadielka a programy pre deti,
koncerty, tanečné zábavy. V júli navštívi Stupavu opäť Fíha Tralala a tak si deti budú môcť
naživo zaspievať a zatancovať s touto populárnou postavičkou.
Pribudnú taktiež pripravované novinky ako
rodinné bingo, ženy si budú môcť užiť svoj
deň na prezentačnej a zážitkovej výstave Ma-

dame, tínedžeri zasa vyskúšať najnovšie stolné
hry na “iHRYsku”.
Samozrejme nezabúdame ani na milovníkov
dobrého jedla a pitia. Preto popri Dňoch zelá
môžete v tomto roku navštíviť aj náš júnový
pivný festival, ktorý pripravujeme v spolupráci so Stupavarom, Festival dobrého jedzeňá
alebo Vínne slávnosti v parku.
V septembri si na svoje prídu milovníci dychovky a to na 2. ročníku medzinárodného festivalu dychových hudieb - Stupavský bubeň.
Počas prázdnin si budete môcť prečítať knihu
v letnej čitárni, navštíviť koncerty vážnej
hudby v parku, pre deti sa chystá Detské
múzeum v Kultúrnom dome. Predovšetkým si
však budete môcť užiť oslavy výročia a zažiť
Stupavu tak ako nikdy a to v troch rozličných
historických obdobiach, kedy sa celé mesto
prenesie do atmosféry dôb dávno minulých.
Čakajú na Vás historické kostýmy, hudba, bohatý spoločensko - kultúrny program, výstavy,
prehliadky mesta so sprievodcom, pútavé
prednášky a diskusie s historikmi.
V októbri sa zídeme na Dňoch zelá či
Jablkovom hodovaní, určite nevynecháme ani
populárny lampiónový sprievod, Mášťania
pripravia nezabudnuteľnú zabíjačku a rok
zakončíme Župnými Vianocami.


Katarína Prevendarčíková, riaditeľka MKIC

Stupava na veľtrhoch

Víkend spojený s prezentáciou toho najlepšieho z nášho
regiónu sa niesol v skvelej atmosfére.

hríbov, rybačiek a poľovačiek. Okrem iného si
zvýšený záujem vyslúžili aj jesenné kapustové
slávnosti – Deň zelá.
Dovolíme si tvrdiť a sme radi, že sme mesto
Stupava mohli prezentovať v rámci jedného
z najlepšie koncipovaných stánkov a s najpútavejším programom. Návštevníci si mohli
napríklad nechať vyhotoviť pamätnú fotku
s Máriou Teréziou, alebo si vychutnať kvalitnú
kávu v pop - up kaviarni Messerschmidt, ktorú
Vám netradične naservíroval mím. Regionálnu
gastronómiu zastupovali malokarpatskí vinári,
ktorí pripravili v pravidelných časových intervaloch ochutnávky regionálnych vín a sabráž
(slávnostné otvorenie sektu šabľou).
Už 30.1. – 2.2. 2014 sa chystáme mesto Stupava reprezentovať na ďalšom veľtrhu s medzinárodným zastúpením a to ITF Slovakiatour
v Bratislavskej Incheba aréne. Všetci ste srdečSpracovala Lucia Menclová
ne pozvaní.
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Úspešný rok stupavskej hádzanej

Priatelia stupavskej hádzanej sa opäť tešili úspešnej sezóne

V sobotu 18. januára sa v Mestskom kultúrnom a informačnom centre v Stupave,
pod záštitou primátora mesta Stupava,
stretli hádzanári a priaznivci stupavskej
hádzanej, aby sa obzreli za rokom 2013
a povedali si, čo ich čaká v roku 2014, do
ktorého práve vstupujeme. Išlo o druhý
ročník vyhodnotenia hádzanárskej sezóny,
ktorý sa stáva peknou tradíciou.
V plnej sále kultúrneho centra sa zišla celá
hádzanárska rodina – hráči, organizátori, tréneri, rodičia, známi, priatelia, aby v oficiálnej
časti zhrnuli, ako sa im darilo v roku 2013.
Prebehlo tiež vyhodnotenie všetkých jedenástich vekových kategórií s dekorovaním
najlepšieho hráča, najväčšieho bojovníka
a hráča s najväčším zlepšením počas predchádzajúceho roku. Tréneri aj verejnosť tiež
rozhodli o tom, že ocenenie „Družstvo roku
2013“ získali mladšie dorastenky. Poďakovanie počas večera patrilo aj všetkým trénerom,
ktorí družstvá vedú, organizátorom a dobrovoľníkom, bez ktorých pomoci by klub nemohol dosahovať výsledky, aké dosahuje. Špeciálne poďakovanie patrilo Lesanke Yildizovej,
fotografke, ktorá svojimi nádhernými zábermi
dokumentuje stupavskú hádzanú. Len vďaka
nej bolo možné, že pri vyhlasovaní najlepších
hráčov bol príchod každého z nich sprevádzaný prezentáciou fotiek na veľkom plátne, na
ktorej všetci mohli vidieť hádzanársky život
tohto hráča na krásnych záberoch. Vďaka nej
si tiež všetci prítomní mohli vychutnať tematické prezentácie plné emócií „Hádzaná teší“
a „Hádzaná bolí“.
Okrem tejto „pracovnej“ časti bola súčasťou večera aj zábava s tancom, pri ktorej
sa priaznivci všetkých vekových kategórií vo výbornej atmosfére zabávali až do
skorých ranných hodín. Výťažok z akcie
venujú organizátori na rozvoj mládežníckej
hádzanej, podobne ako vlani prispejú na
účasť žiackych tímov na turnaji svetovej úrovne - tentokrát na EUROFESTE
v Slovinskej Izole.

Aké teda boli najdôležitejšie udalosti hádzanárskeho roka 2013?
Najväčším športovým zážitkom vlaňajška
určite bola účasť žiackych družstiev na Partille
Cup vo Švédsku – najväčšom turnaji na svete,
ktorého sa zúčastnilo 21 500 hráčov z 1120 tímov 44 krajín. Aj vďaka výťažku z minuloročného vyhodnotenia sa HC Tatran Stupava, ako
jediný slovenský klub tohto turnaja zúčastnil.
Všetky tímy úspešne pôsobili vo svojich ligách, za vyzdvihnutie určite stojí účasť starších
žiačok na finálovom turnaji Majstrovstiev Slovenska a ich skvelé štvrté miesto. Treba spomenúť aj to, že všetky družstvá sa zúčastňujú
mimoriadne kvalitných turnajov celosvetovej
úrovne. Medzi najvýznamnejšie patria Sarius Cup a Kempa Cup v Prešove, Prague Cup
v Prahe, turnaje Schmeltzer Cup vo Viedni a
mnohé ďalšie.
Za úspech môžeme považovať aj organizáciu troch veľkých turnajov všetkých vekových
kategórií – turnaj minihádzanárov Playminihandball, Veterans Cup pre tých najskúsenejších ako aj organizácia už spomínaného finálového turnaja Majstrovstiev Slovenska starších
žiačok. Teší nás, že ohlasy na tieto turnaje
boli mimoriadne pozitívne a aj vďaka tomu
by k spomenutým dvom turnajom mal v roku
2014 pribudnúť tretí - turnaj Zorno Cup pre
mladších a starších žiakov.
Klub HC Tatran Stupava aj v roku 2013 výrazne „profesionalizoval“ svoju činnosť – či
už skvalitnením a rozširovaním tréningového
procesu pre všetkých hráčov, alebo marketingovou činnosťou – klub má napríklad široké
spektrum fanúšikovských predmetov a oblečenia, alebo dobudovávaním infraštruktúry pre
svojich členov. Známym sa stáva tiež veľmi
aktívny fanklub, ktorý neúnavne podporuje
stupavské tímy v ich snažení. Ten veľmi rád
medzi seba prijme každého z Vás – stačí prísť
na ktorýkoľvek zápas stupavských družstiev,
o ktorých nájdete informácie na internetovej
stránke klubu.
pokračovanie na strane 6

OPRAVNÉ VYDANIE
Na základe pochybenia redakcie v článkoch pána poslanca Romana Maroša,
je januárové číslo PPZ druhýkrát vytlačené a z tohto dôvodu vydané neskôr.
Redakcia sa týmto ospravedľňuje čitateľom ako aj pánovi Marošovi .

▲

V dňoch 16. – 17. 1. 2014 sa zástupcovia
mesta – primátor spolu s prednostkou úradu –
zúčastnili veľtrhu cestovného ruchu : Regiontour Brno, GO. Zaujímavosti mesta Stupava
boli prezentované v rámci výstavného stánku
nášho partnerského mesta Ivančice – mikroregión Ivančicko. Spolu so zástupcami spomínaného mikroregiónu, pp. Vojtechom Adamom,
Ladislavom Veselým a Bohušom Smutným
boli prerokované okruhy spolupráce a spoločných aktivít oboch partnerských miest na
rok 2014. Veľtrhu sa zúčastnilo celkovo 686
vystavovaných firiem z 18 krajín a behom
štvordňového trvania ho navštívilo viac ako
27 tisíc návštevníkov, profesionálov v cestovnom ruchu aj koncových klientov.
Rakúsko je jednou z Top 5 krajín v počte návštevnosti nášho regiónu. Spomedzi všetkých
krajov patrí tomu Bratislavskému už tradičné
1. miesto v počte prenocovaní návštevníkov.
Podľa štatistických údajov tu tak rakúski návštevníci trávia značný čas, počas svojich „turistických výjazdov“ do blízkeho okolia. A tak
sme sa boli odprezentovať, nielen Rakúšanom,
aj my. Mesto Stupava malo v rámci prezentácie
Záhorského regiónu, spadajúceho pod Bratislavský samosprávny kraj, tiež svoje zastúpenie na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe
vo Viedni, ktorý sa uskutočnil 16. – 19. januára. Návštevníci sa najviac zaujímali o cyklomapy – nečudo, veď takmer panenská príroda
Záhoria tradične láka turistiky chtivých návštevníkov aj zo zahraničia. Územie popri rieke
Morave sa snaží presadiť svoj imidž ako región
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora
1) Čakajú
Stupavu
nejaké
významné
z m e n y
v
roku
2014? Aké
sú pilotné
projekty, na ktoré sa budete od
začiatku nového roka sústrediť
a na čom budete intenzívne
pracovať? Aké pozitíva to prinesie pre občanov?
Primátor: Mesto bude aj v tom-

to roku pokračovať v rozširovaní
kamerového systému. Požiadali
sme o dotáciu na 3 kamery, ktoré
budú umiestnené na ulici Mlynská, Budovateľská a na Námestí
Slovenského
povstania.
Za
posledné tri roky sa kamerový
systém rozšíril o 7 kamier, ktoré
snímajú rizikové miesta v našom
meste. Zároveň sme požiadali
o dotáciu na generálnu opravu
hasičského vozidla. Pravidelne
žiadame o dotácie na riešenie havarijného stavu v budove školy,

teraz sa jedná najmä o opravu
podláh v starej budove. Reálnym
projektom sa ukazuje riešenie
dopravy okružnou križovatkou
Hlavná - školská – zdravotnícka.
Investor, ktorý chce vybudovať
v areáli bývalej konzervárne
predajňu bude financovať projektové práce a spolufinancovať
stavbu križovatky. Toto riešenie
výrazne
ovplyvní
súčasný
stav v doprave. Pripravujeme
rekonštrukcie
komunikácií
v starej časti mesta a v spolupráci
so SSC chceme riešiť zvýšenie
bezpečnosti na cestách, najmä na

január 2014
Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici
napríklad zlepšením viditeľnosti
priechodov pre chodcov.
2) V oblasti ulíc Ferdiša Kostku,
Bitúnková, Družstevná, viacerí zaznamenali občasné výpadky verejného osvetlenia vo
večerných až nočných hodinách.
Jedná sa o technický problém?
Primátor: Určite všetci zaznamenali výpadok elektrického
prúdu a následne časti verejného
osvetlenia počas vianočných sviatkov, čo bolo spôsobené víchricou a jej následkami na rozvode

vysokého napätia. Opakujú sa
však poruchy, ktoré sú spôsobené
skratom aj v iných uliciach, ktoré
uvádzate. Súvisí to aj s vysokou zeleňou, ktorá sa nachádza
v predzáhradkách a silnejší vietor
spôsobujú zoskratovanie. Technické služby majú pohotovostnú
linku, na ktorú je možné poruchy
nahlásiť, hliadky mestskej polície majú povinnosť nahlasovať
zistené poruchy počas svojej
služby. Druhá vec je odstránenie
porúch, ktoré sa vykonáva v rámci možností firmy.
Lucia Menclová



Z posledného rokovania zastupiteľstva v roku 2013
bod programu súvisí s nasledujúcim bodom programu - Ad 9
Návrh programového
rozpočtu mesta a RO
na r. 2014-2016.
Ukropec skonštatoval,
Rozpočet na rok že materiál k rozpočtu je obsiahly, všetci
2014 v €
prítomní poslanci boli
Príjmy spolu
5.328.493
oboznámení s jeho znením a bol niekoľko krát
Bežné príjmy+ RO
4.756.972
prerokovaný na pracovKapitálové príjmy
45.000
ných stretnutiach. Poďakoval hlavnej kontroFinančné operácie príjmové
526.521
lórke za jej stanovisko a
Výdavky spolu
5.175.343
ekonómke Drahošovej
Bežné výdavky+ RO
4.752.659
za spracovanie návrhu.
Návrh na rozdeleKapitálové výdavky
276.500
nie dotácií z rozpočtu
Finančné operácie výdavkové
146.184
mesta na rok 2014
Prednostka Jaďuďová
Hospodárenie mesta
153.150
predniesla tento náStanovisko HK k pro- žiadne pripomienky. Od- vrh a uviedla, že dňa
gramovému
rozpočtu porúča poslancom pro- 12.12. 2013 pred MsZ
mesta a RO na r. 2014- gramový rozpočet mesta sa zišla komisia, ktorá
2016
prehodnotila jednotlivé
a RO schváliť.
Katarína Tomkovičová pred- Primátor Slezák odovzdal žiadosti OZ a spracovaniesla svoje stanovisko slovo poslancovi Ukropco- la návrh, ktorý dostali
a uviedla, že návrh bol 15 vi, predsedovi finančnej všetci prítomní poslandní zverejnený a neprišli komisie, nakoľko tento ci priamo na rokovaní

Zo zápisnice z 29. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
Stupava zo dňa 12.12.2013

Rozpočet mesta Stupava

Poslanci schválili rozpočet mesta
Vo štvrtok 12.decembra
2013 sa konalo rokovanie
mestského zastupiteľstva.

PLÁN zasadnutí Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva na
rok 2014
Mestská
rada

Mestské
zastupiteľstvo

14. 01.

30. 01.

20. 02.

13. 03.

01. 04.

24. 04.

13.05.

22.05.

10. 06.

26. 06.

09. 09.

25. 09.

07.10.

23. 10.

04. 11.

20. 11.

02. 12.

11. 12.

Technické služby Stupava, s.r.o. oznamuje, že od
20.1.2014 má nové číslo
na prevozy zosnulých
(večer, soboty, nedele,
sviatky) 0918 652 903

Poslanci prerokovali a schválili
Návrh rozpočtu mesta Stupava,
rozpočtových organizácií a príspe-

TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o.
Dlhá ul. 11/1258, 900 31 STUPAVA oznamujú, že zimná pohotovosť bude vyhlásená pre obdobie od 23.12. 2013 do 2.3.
2014.
Rozpis pohotovosti pre zimnú údržbu:
I. Smena: Vedúci smeny : Král Peter
tel.č.0905540561
II. Smena: Vedúci smeny: Ing. Majoroš
Jozef tel.č.0905854151
Zimná údržba na súkromných komunikáciách sa vykonáva po vzájomnej
dohode.
Žiadame občanov aby s vozidlami parkovali tak, aby zimná údržba mohla byť
priebežne vykonávaná (najlepšie parkovanie na vlastnom pozemku). V prípade neprejazdnosti komunikácie pre
vozidlá ZÚ môže byť situácia riešená mestskou políciou.
Za údržbu chodníkov v zmysle cestného
zákona zodpovedajú majitelia, alebo
správcovia priľahlých nehnuteľností, obchodníci a pod.


Ľudovít Tóth, Riaditeľ TSS s.r.o.

MsZ. V krátkosti popísala predložený návrh
v tabuľke a uviedla, že
mesto má vyčlenenú čiastku 16 500 ,-€ na rozdelenie dotácií.

Návrh
finančného
plánu TSS, s.r.o. na
rok 2014
Primátor Slezák udelil
slovo predsedovi finančnej komisie Ukropcovi, ktorý uviedol, že
predložený návrh bol
prerokovaný na MsR
a materiál s komentárom
bol doručený všetkým
poslancom.
Do diskusie vstúpil poslanec Lachkovič, ktorý
sa pýtal na navýšenie
mzdových
nákladov.
Tomkovičová mu vysvetlila príčinu navýšenia
nákladov a ponúkla mu
možnosť prísť za ňou
na MsÚ, kedy sa mu
bude môcť venovať
a veci bližšie vysvetliť.
(možnosť nahliadnutia

vkovej na r. 2014 - 2016 vrátane
programového rozpočtu. K návrhu
rozpočtu nepredložili občania
žiadne pripomienky. Rozpočet bol
schválený v definitívnej podobe

do dokladov). Riaditeľ
TSS Tóth vysvetlil
potrebu organizačných
zmien v budúcnosti,
strážna služba na skládke bude nahradená
kmeňovými zamestnancami TSS, s.r.o.
Primátor poukázal na to,
že po všetkých zmenách
sa vyhodnotí plnenie
TSS, s.r.o.

Prerozdelenie dotácii na rok 2014
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu
mesta na rok 2014 vo výške 16 500,-€
nasledovne:

MsZ odporúča
konateľovi spoločnosti
TSS s.r.o prijať opatrenia na zreálnenie
nákladov a výnosov
finančného plánu pre rok
2014 za účelom dosiahnutia pozitívneho hospodárskeho výsledku,
najmä prehodnotením
činnosti jednotlivých stredísk spoločnosti.
Plné znenie zápisnice
z
rokovania
zastupiteľstva nájdete
na stránke mesta www.stupava.sk, v sekcii Samospráva.

názov žiadateľa

p.č.

1

Slovenský Červený kríž MS skupina II.

500

2

Dobrovoľný hasičský zbor

1500

3

Slovenský Červený kríž MS skupina I.

500

4

Klub slov. turistov Tatran Stupava

400

5

Nevädza

1500

6

Jednota dôchodcov Slovenska

500

7

Slovenský zväz záhradkárov

1500

8

MC Fifidlo

400

9

Priatelia stolného tenisu PST

400

10 Slov. zväz včelárov

500

11 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

400

12 MsO SRZ Záhorie („rybári“)

500

13 Asociácia klasických gitaristov

400

14 Katolícka jednota Slovenska o.z.

400

15 HC TATRAN STUPAVA

3000

16 Pohodka

500

17 POUR ART

2000

18 Bowling Club SIX PACK STUPAVA

300

19 Slov.zväz telesne postihnutých

300

20 Mástsky potravinový spolok v Stupave

1000

Schválená suma celkom:

tak ako bol navrhnutý a boli v ňom
zohľadnené predchádzajúce rozhodnutia zastupiteľstva, ktoré schválilo všeobecne záväzné nariadenie
mesta o dani z nehnuteľností v kto-

BYŤ STUPAVČANOM SA OPLATÍ
Patrím k tým,
ktorí za takýto nadpis nedávajú otáznik. Tých ostatných sa budem
snažiť
presvedčovať o výhodách
trvalého pobytu v našom meste.
Presvedčiť ich vyžaduje nielen trpezlivosť a osvetu, ale aj ústretové
kroky samosprávy.

Nemáme zmapované dôvody,
ktoré bránia našim novým obyvateľom registrovať si trvalý pobyt v Stupave. Môžu byť rôzne a
pochopiteľné. Ale pomerne dobre vieme, čo strácame neprihlásenými obyvateľmi: peniaze vo
forme podielových daní a tým aj
možnosť skvalitniť život v našom

Schválená
suma v €

meste. Ak má mesto ako živý organizmus zabezpečiť všetky potrebné služby pre svojich obyvateľov,
potrebuje na ich realizáciu peniaze. A ak má navyše ešte budovať,
rekonštruovať a rozvíjať sa, potrebuje ich ešte viac. Ako mesto získava peniaze, ktoré sú potrebné na
jeho bežný chod a rozvoj?
Najdôležitejším nástrojom na
výkon samosprávy je rozpočet
mesta. Jeho príjmová časť sa delí
na bežnú a kapitálovú. Príjmy
bežného rozpočtu sú vlastné alebo
cudzie. Cudzie sú tvorené úvermi,
pôžičkami alebo dotáciami, ktoré
sú nenárokovateľné. Pri súčasnej
zadĺženosti mesta je prijatie
ďalšieho úveru neprijateľné. Pre
nás sú preto podstatné najmä vlastné príjmy. Tvoria ich daňové a ne-

16.500 €

Spracovala Lucia Menclová

rom neboli urobené žiadne zásadné
zmeny - sadzby ostali na úrovni r.
2013. Nezvyšoval sa ani poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebMsÚ Stupava
né odpady. 
daňové príjmy. Nedaňové vlastné
príjmy sú tvorené z činnosti samosprávy, poplatkov, pokút, atď. Zaraďujeme do nich okrem podielovej dane aj miestne dane, ktorými
sú napríklad daň z nehnuteľností,
komunálneho odpadu, daň za psa
a podobne. Ich zvyšovanie je nepopulárne a má negatívny dopad aj
na vedenie samosprávy. Preto treba upriamiť pozornosť na rezervy
v získavaní väčších podielových
daní. Podielovú daň garantuje
zákon a samosprávam je vyplácaná zo štátneho rozpočtu. Jej výška sa odvodzuje od počtu prihlásených osôb s trvalým pobytom
v danom meste, alebo obci.
Pre lepšiu názornosť uvediem
konkrétne čísla z rozpočtu mesta
Stupava na rok 2014. Odhad bežných príjmov predstavuje v tomto
roku úhrnom čiastku 4,73 mil.
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Mestské spravodajstvo / Spoločenský mix
EUR. V tejto sume je zahrnutá
aj spomínaná podielová daň, ktorá predstavuje 2,48 mil. EUR. To
znamená, že tvorí viac ako polovicu peňazí (52%) potrebných na
chod a rozvoj mesta. Reálnym
odhadom býva v našom meste
2000 ľudí, ktorí tu nemajú prihlásený trvalý pobyt. Podielová daň
na jednu osobu predstavuje v našom prípade približne 260 EUR,
strácame teda odhadom vyše pol
milióna EUR ročne. Z tohto pohľadu ide o strategickú príjmovú

môžu byť pozemky mesta pre ďalší rozvoj kľúčové.
Podľa prognóz na roky 2015 2016 nie je finančná situácia mesta
veľmi priaznivá a je nutné hľadať
chýbajúce finančné zdroje. Podľa
môjho názoru je potrebné sústrediť pozornosť na pozitívne zmeny
a motiváciu našich spoluobčanov,
najmä na tých, ktorí nemajú trvalý
pobyt v našom meste. «Cudzinci»
boli v konečnom dôsledku vždy
osviežujúcim prvkom - prinášali
nové pohľady, riešenia a príleži-

položku nielen pre vedenie mesta,
významná je aj pre jeho obyvateľov. Odvíja sa od nej rozsah a
kvalita poskytovaných verejných
služieb. Pre úplnosť treba dodať,
že príjem mesta môže byť tvorený
aj kapitálovými príjmami, ktoré
sú z predaja budov, pozemkov,
prebytočného majetku a fondov
EU. Niekoľkokrát som na zastupiteľstve vyslovil názor, že rozpredaj ucelených a veľkých parciel
vo vlastníctve mesta nie je dobrou
cestou. Z dlhodobého horizontu

BILANCIA MOJEJ POSLANECKEJ PRÁCE V ROKU 2013
Skončil ďalší rok volebného obdobia. Rád by som informoval verejnosť o jeho priebehu a výsledkoch mojej poslaneckej práce. Môj
volebný program sa týkal viacerých
oblastí, ale realita po voľbách určila možnosť jeho realizácie. V rámci
svojej práce som bol vždy aktívny,
presadzoval som optimálne riešenia, poukazoval som na nedostatky a problémy. Uvádzam stručný
prehľad tých najdôležitejších.
Mestská kanalizácia a jej finančné dopady. Vybudovanie potrebnej mestskej kanalizácie bolo
fyzicky realizované a ukončené
spustením do prevádzky. Z finančného pohľadu bude mať tento projekt pre mesto dlhodobý a mimoriadne negatívny dopad. Na záklde
korekcií pri finálnom vyúčtovaní
projektu sme v konečnom dôsledku museli zaplatiť až 3,86 milióna
EUR. Na uhradenie tejto sumy bolo
nutné použiť okrem voľných finančných prostriedkov z mestského
rozpočtu aj úver z komerčnej banky.
Pre tieto skutočnosti mesto nemá
ďalšie prostriedky na svoj rozvoj.
Preto je potrebné zaoberať sa otázkou zvyšovania príjmu mesta bez
nutnosti ďalšieho zadlžovania alebo rozpredaja mestského majetku.
Táto skutočnosť je veľmi aktuálna
vzhľadom na prognózu rokov 2015
- 2016. Táto téma si vyžaduje zodpovedné a profesionálne riešenie.

ťaženia mestského rozpočtu jeho
údržbou a prevádzkou. Poslanci
odsúhlasili len zámer prenájmu, nie
znenie zmluvy. Podľa môjho názoru primátor mesta podpísal, aj napriek upozorneniu, nevýhodnú nájomnú zmluvu. Svoje výhrady som
publikoval aj v Podpajštúnskych
zvestiach v čísle 5/2013 pod názvom
„Nevýhodná zmluva“. V danej
veci som podal podnet na okresnú,
krajskú a napokon aj na generálnu
prokuratúru.
Cykloprojekt. Vzhľadom na
nastavené podmienky existuje len
veľmi málo výziev, do ktorých sa
môžu zapojiť samosprávy v Bratislavskom kraji. Koncom mája sa mi
podarilo upozorniť na výzvu zameranú na budovanie cyklotrás práve
v západoslovenskom regióne. Kuriózne je, že atraktívna výzva zostala
nepovšimnutá projektovou manažérkou platenou z rozpočtu mesta.
Za krátky čas sa mi podarilo zabezpečiť súčinnosť a pomoc
nie len s riadiacim orgánom, ale
aj s úspešnými samosprávami, ktoré
podporu z EU na projekt budovania
cyklotrás v minulosti získali.
Celý sled informácií spojených
s projektom Cyklotrasy v Stupave
som publikoval v Podpajštúnskych
zvestiach číslo 8/2013 pod názvom
„Cykloprojekt poslanci nepodporili“.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu. Ide momentálne o
najviac rezonujúcu tému v meste.
Počas celého roka som bol podporovateľom otvorenej komunikácie
so snahou o poskytovanie vyvážených a transparentných informácií
v danej téme. Tento potrebný a
dôležitý dokument zásadne určuje ďalší rozvoj Stupavy, a preto sa
vo verejnosti stáva terčom širokej
pozornosti a kritiky. Finálne rozhodnutie zostáva na hlasovaní poslancov mestského zastupiteľstva.
Pri svojom rozhodovaní budem akceptovať všetky odborné diskusie,
stanoviská a posudky. V rovnakej
miere aj názor obyvateľov Stupavy.

Technické služby. V apríli 2013
som sa stal podpredsedom dozornej
rady mestskej akciovej spoločnosti
Technické služby. Celkovo vykazuje spoločnosť za rok 2013 záporné
čísla, a preto je potrebné pristúpiť
k optimalizácii. Upozorňoval som
na negatívne javy spojené s touto
spoločnosťou. V decembri 2013
boli dozornou radou navrhnuté opatrenia na finančnú stabilizáciu organizácie. Za závažné chyby vedenia
organizácie považujem neinformovanie dozornej rady o nákupoch
a dôležitých zmenách. Jednou
skutočnosťou bol nákup cisterny,
ktorý podlieha schvaľovaniu mestského zastupiteľstva, druhou podávanie výpovedí bez predchádzajúcej
zmeny organizačnej štruktúry.

Futbalový štadión. V apríli som
upozornil na nevýhodnú zmluvu
týkajúcu sa prenájmu futbalového
štadiónu s priľahlým areálom. Cieľom prenájmu bolo zníženie za-

Komisia kultúry. Mesto Stupava
nemalo od roku 1990 pri Mestskom
zastupiteľstve komisiu, ktorá by sa
venovala oblasti kultúry. Zmena
nastala až po voľbách v roku 2010,

keď bola ustanovená nová komisia,
ktorej náplňou boli až tri oblasti: šport, mládež a kultúra. V roku
2013 sa mi podarilo presadiť zriadenie samostatnej Komisie kultúry
v zložení: Ing. Roman Maroš (predseda), Ing. Ľubica Konswaldová
(tajomníčka), členovia: PhDr. Anna
Rácová, CSc., Prof. Peter Čanecký,
Mgr. Art. Jana Machatová a Milan
Greguš. V roku 2013 sa nám podarilo vypracovať návrh VZN o pamätihodnostiach s tromi návrhmi
na zápis do evidencie. Napriek tejto
snahe mestské zastupiteľstvo ani
po takmer trištvrte roku nezaujalo
k tejto téme stanovisko. Jednou z
navrhovaných pamätihodností bola
historická výpravná budova železničnej stanice v Stupave. Komisia
ďalej iniciovala vznik informačného portálu v správe MKIC, ktorý
by slúžil verejnosti na získavanie
informácií o všetkých aktuálnych
voľnočasových aktivitách v našom
meste. Portál by koordinoval činnosť občianskych združení a spolkov
pôsobiacich v meste. Súčasťou portálu majú byť informácie o cestovnom ruchu, službách a gastronómii.
Podarilo sa nám presadiť myšlienku
trvalého umiestnenia betónových
skruží v meste. Po ich estetickej
úprave získa mesto dôstojné legálne
verejné plochy na lepenie reklamných a informačných letákov. Stále
nedostatočne vyriešenou úlohou sú
aj mestské noviny - Podpajštúnske zvesti. Dlhodobo sa snažím
o zlepšenie po ich informačnej a
distribučnej stránke. Navrhované
riešenia neboli doposiaľ zo strany
zodpovedných prijaté.
Informovanosť. Táto oblasť bola
jednou z priorít môjho volebného
sľubu. Pravidelne som prispieval
do Podpajštúnskych zvestí a informoval o mnohých skutočnostiach.
Ďalšie priestory pre komunikáciu
využívam prostredníctvom sociálnej siete a internetovej stránke
www.romanmaros.sk
Ďakujem za prejavenú priazeň
i v posledných voľbách do
Bratislavského
samosprávneho
kraja, v ktorých som získal
poslanecký mandát ako nezávislý
poslanec. Domnievam sa, že úspech
je výsledkom mojej snahy o vzájomnú dôveru.


Ing. Roman Maroš, poslanec MsZ

tosti. Pozitíva ich prítomnosti a
pôsobenia v novom prostredí sú
overené históriou. Ak ich presvedčíme o výhodnosti trvalého pobytu
v našom meste - získame všetci.
Starousadlíci aj noví obyvatelia.
Mesto Stupava je našim spoločným majetkom a každému z nás
by malo záležať na tom, aby sme
sa tu cítili dobre, a každý si našiel
to, čo hľadá a potrebuje.
Zostáva už len naplniť túto víziu. Jej pilierom musí byť transparentnosť a komunikatívnosť mest-

skej samosprávy. Súčasne treba
urýchlene vypracovať stratégiu na
pozitívnu motiváciu pre všetkých
Stupavčanov, s dôrazom na obyvateľov s neprihláseným trvalým
bydliskom (mestské karty, zľavy).
Malými, konkrétnymi a názornými akciami začať budovať spoluprácu medzi samosprávou mesta a
jeho obyvateľmi. Úspešnosť tohto
programu závisí od vzájomnej dôvery a snahy obidvoch strán.



Ing. Roman Maroš
poslanec MsZ

Poslanecký prieskum Borník
Občianske združenie Stupava nahlas a Občianska iniciatíva
Zachráňme Stupavský les podali žiadosť v nadväznosti na vydané povolenie na postavenie plota v lokalite Borník a vykonávanú
prerezávku lesa hlavne na p.č. 973/35 (oblasť nad a za strelnicou), na vykonanie poslaneckého prieskumu v lokalite Borník,
nakoľko podľa ich názoru, majitelia tam vykonávajú činnosti,
na ktoré nemajú oprávnenie.
Uznesenia MsZ, ktoré v predmetnej veci poslanci prijali na rokovaní MsZ dňa 12.12.2013 sú nasledovné: MsZ ukladá prednostke
úradu zabezpečiť stretnutie dotknutých strán (mesto, aktivisti,
majiteľ lesa) k lokalite Borník . T: po doručení stanoviska z OÚ v
Malackách. MsZ ukladá prednostke zabezpečiť podanie- postúpenie
podnetu (Občianskeho združenia Stupava nahlas) na preverenie ťažby lesov v lokalite Borník. T: bezodkladne. MsZ ukladá prednostke
zabezpečiť podanie- postúpenie podnetu (Občianskeho združenia
Stupava nahlas) na preverenie ťažby lesov v lokalite Borník. T: bezodkladne. Vo všetkých prípadoch - hlasovanie: za - 12 poslancov,
Rác neprítomný).

Novoročné predsavzatia,
dali ste si ich aj tento rok?
Všetci ich poznáme. Sú to tie
každoročné prísľuby sebe samému, o ktorých vieme už v čase ich
vyslovenia, že nebude ľahké ich
splniť. Väčšinou sa jedná o nejaké ciele, ktoré sme si vytýčili
a veľa razy tiež rozhodnutia, zbaviť sa svojich starých zlozvykov.
Dokonca si nad ich premýšľaním
spomeniem často krát na to, že
moje novoročné predsavzatie je
vlastne to isté, ktoré som si dala
minulý rok a ostalo nesplnené.
A to je nie príliš lichotivá skutočnosť. Tento rok som si žiadne
nedala. Urobila som si svoju personálnu SWOT analýzu (analýzu
silných, slabých stránok, príležitostí a hrozieb) a predsavzatia som
premenovala na želania. Bude sa
mi tak jednoduchšie dýchať a nemusím si každoročne spytovať
svedomie, aké jednoduché. Vy,
čo ste sa tento rok (opäť) rozhodli
prestať fajčiť, schudnúť , niekam
vycestovať alebo získať prácu
Vašich snov, úprimne Vám držím
palce a prajem veľa síl a vytrvalosti v novom roku 2014.
Niečo pre pesimistov: Ak nájdeš
v živote cestu bez prekážok, určite
nevedie nikam. (Maxim Gorkij)
História novoročným predsavzatí sa začala pravdepodobne už
v starobylom Babylone. Ďalšie
zmienky sa datujú aj do starovekého Ríma, kde začiatok každého
nového roka sprevádzali prísľuby Bohu menom Janus, od ktorého
pochádza aj pomenovanie prvého

mesiaca v roku, v ktorom si predsavzatia dávame – januára.

Kam za pohybom
v Stupave

Držíte v rukách prvé číslo Podpajštúnskych zvestí roku 2014,
a ja predpokladám, že už je polka
alebo koniec januára. Vy, čo ste
si novoročné predsavzatia dali aj
tento rok – dodržiavate ich?
Pozreli sme sa na zúbok snáď
jedného z najfrekventovanejších
novoročných predsavzatí – začať
športovať alebo schudnúť. Mojim
osobným a skromným želaním
bolo jednoducho „začať sa viac
hýbať“. Zmapovali sme preto pre
Vás športové a pohybové aktivity,
ktorým sa v našom meste môžete
pravidelne venovať.
Centrum voľného času Sunéčko
Sunéčko nachádzajúce sa v centre mesta ponúka bohatú škálu cvičení a kurzov – Qi Kung, Pilates,
Bodywork, Joga, Taekwondo,
Body toning, cvičenie pre deti
alebo cvičenie mamičiek s deťmi, 5 tibeťanov, Zumba či Flyfit.
Kurzy sú obohatené aj o pohybové
aktivity v podobe tanca a to orientálny tanec a flamenco, a tiež tu
nájdete kurz výtvarnej pre dospelých. Ja som si pre Vás vyskúšala Pilates a Flyfit a môžem určite
odporúčať!
Flyfit odporúčam hlavne všetkým, ktorí si chcú vyskúšať niečo nové. Toto cvičenie vychádza
▲

pokračovanie na strane 4
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Šport / Mestské kultúrne a informačné centrum
Penziónu Intenzíva v Stupave.
Pobeží sa 12,5 km a podujatie je
organizované pod záštitou Bežeckého klubu Stupava. V lesnom
teréne si preveríte svoje schopnosti
a vytrvalosť a strávite príjemný deň
v kruhu ostatných bežcov.
Ďalšie športové a pohybové aktivity, ktoré môžete vykonávať v Stupave:

▲

pokračovanie zo strany 3

z jogy a spája v sebe prvky pilatesu, kalanetiky, baletu, silového tréningu a ľahkej akrobacie. Cvičenie
prebieha za pomoci špeciálnej elastickej plachty, ktorá je upevnená
v strope. Ja som sa vytešila najmä
z ľahkých akrobatických prvkov,
pre ktoré je cvičenie tak nezvyčajné a príznačné a z toho, že som si
troška netradičnou formou precvičila celé telo a tiež môj skoliotický
chrbát. Hodina FlyFitu má určité
fázy gradácie, kde sa postupne od
naťahovania a rozcvičky precvičia
jednotlivé svalové partie. Záverečná fáza je relaxačno – uvoľnovacia. Cvičenie je vhodné pre všetky
vekové aj váhové kategórie, ženy
či mužov. Výborne pôsobí na kĺby
a svaly, lymfatický systém a ak
máte sedavé zamestnanie, vrelo
odporúčam aj na chrbát. Nebojte
sa visieť dolu hlavou ako netopier
a príďte si po svoju dávku endorfínov do Sunéčka! www.sunecko.sk
Crossfit Club Stupava
Kruhový tréningový program
s pestrým a všestranným zameraním a maximálnou intenzitou, pri
ktorom si naozaj „zamakáte“ – tak
by som crossfit charakterizovala ja
ako laik. Mala som možnosť vyskúšať tento fenomén ešte počas jesenných mesiacov a poviem Vám, stálo
to za to. Zacvičíte si naozaj intenzívne, vypotíte „hektolitre“ a „vypľujte aj dušu“, ako sa vraví, ale ten
pocit na konci toho boja (väčšinou
so sebou samým), je na nezaplatenie. V Stupave si môžete crossfit
zacvičiť pod vedením trénera Adama
Erdélyiho, ktorý je zakladateľom
Crossfit Clubu Stupava.
Stupavskí „crossfiťáci“ po dobre
odvedenom tréningu.
Čo je vlastne CrossFit?
CrossFit je silový a kondičný

Stupavskí „crossfiťáci“ po dobre odvedenom tréningu.

program vyvinutý na to, aby pomohol ľuďom získať širšiu všeobecnú kondíciu. Je vytvorený tak, aby
ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú
výzvu. Sústredí sa na neustále obmieňanie funkčných pohybov pri
vysokej intenzite a pomocou nich
prispieva k vytvoreniu celkovej fyzickej kondície. Všetky tréningy sa
dajú upraviť podľa konkrétnej úrovne kondície, veku alebo skúseností.
CrossFit sa trénuje pomocou činiek,
kettlebell, TRX a vlastnou váhou.

som tréningy presunul do školskej
telocvične, kde trénujeme aj teraz.
CrossFit začal mat veľa priaznivcov a každým týždňom ich začalo
pribúdať a momentálne mi na tréningy chodí veľký počet ľudí nielen
zo Stupavy, ale aj okolia. Tréningy
sú každý pondelok, utorok a štvrtok o 20:00 v školskej telocvični.
Crossfit je pre každého, tak neváhaj
a poď si zatrénovať!
Viac informácii na facebookovej
stránke: Crossfit Club Stupava

Prečo by ľudia mali cvičiť práve
Crossfit?
CrossFit je nielen silovým a kondičným programom, ale zároveň
životným štýlom inšpirovaným
dobrou kondíciou. Nadobúdanie
nových schopností, dosahovanie
osobných rekordov, prebúdzanie
ducha súťaživosti a posilňovanie
mužov a žien každého veku – to
všetko je v telocvični CrossFit na
každodennom poriadku.

Pre radosť z pohybu
Ak patríte medzi tých, ktorí sa
neradi podriaďujú časovému harmonogramu rôznych cvičení, nechce sa Vám za tréningy platiť a najradšej si zašportujete individuálne,
určite mi dáte za pravdu, že najideálnejším riešením je obyčajná prechádzka, alebo pravidelné behanie.
A ak nechcete behať predsa len sám
či sama, dávame Vám do pozornosti tzv. „Bežecké stredy“. Môžete
sa pridať k skupine stupavských
nadšencov, ktorí chodia pravidelne
behávať každú stredu o 20:00 od
Železničnej ulice pri MKM. Behá
sa na 5 km pomalým tempom a pridať sa môže naozaj každý. A prečo?
Pre radosť z pohybu, utuženie
zdravia a spoznanie nových ľudí!
A či budete mať „odbehané“ alebo
nie, môžete sa zúčastniť aj pripravovaného 3. ročníka Behu na Pajštún, ktorý sa uskutoční v sobotu,
8. februára so štartom o 10:00 od

Ako vznikol CrossFit v Stupave?
Po roku strávenom učením sa o
CrossFite v Amerike som sa rozhodol, že založím vlastný klub
CrossFit Club Stupava. Zo začiatku
sa CrossFit trénoval u mňa doma.
Prvé dva mesiace som mal iba mužské tréningy. Chodil ku mne malý
počet ľudí, preto som sa rozhodol
že začnem CrossFit Club Stupava
viac propagovať a urobím tréningy aj pre ženy. V novembri 2013

VÝSTAVKY KNÍH

V náučnom oddelení pre dospelých sme pripravili výstavku kníh VIANOCE. Boli tam
knihy o varení, pečení, balení darčekov, o vianočnej výzdobe a prestieranie.
Pre dospelých sme tiež pripravili NOVINKY na dlhé zimné večery.
V detskom oddelení boli výstavky kníh autorov píšucich pre deti, ktorí mali
v decembri výročia narodenia. Deti si mohli vybrať z kníh Marianny GRZNÁROVEJ,
Daniela HEVIERA, Márie JANČOVEJ alebo Jaqueliny WILSONOVEJ.
Urobili sme aj NÁSTENKU a VÝSTAVKU KNÍH o VIANOCIACH s názvom
VIANOCE PRICHÁDZAJÚ.
Žiaci druhého ročníka ZŠ prišli k nám do
knižnice 4x na besedu o prečítanej knihe Márie
ĎURÍČKOVEJ – DANKA A JANKA. Besedy sme si
spestrili niekoľkými HÁDANKAMI.

SPOLOČNÁ VÝMENA KNÍH

Všetci druháci prišli v rámci hodiny čítania,
aby si vymenili prečítané knihy. Popriali sme
žiakom krásne Vianoce, veľa darčekov a pripomenuli sme im, že v januári sa platí členské na
kalendárny rok 2014.
Na stálych i nových čitateľov sa v roku 2014 tešia
knihovníčky Zlatica OBADALOVÁ a Beáta
TOMKOVIČOVÁ.

Knižnica Ruda Morica,
Hviezdoslavova 44, Stupava
oznamuje svojim čitateľom
poplatky na rok 2014
Členské:
dospelí
študenti
žiaci 8. a 9. ročníka
deti
dôchodcovia

Joga aj pre seniorov!
Milým prekvapením je pre nás
cvičenie jogy zamerané na seniorov
v areáli Ceva-Servisu, pri Agátkach
na Cementárskej ulici č. 15. Precvičuje sa tu tiež pilates, hatha joga,
power joga pre všetky vekové kategórie. www.pilateskurzy.sk
Aerobic a zumba
Najmä pre dámy, ktoré majú rady
dynamické a aeróbne cvičenia pri
ktorých si prevetrajú jednak svoju
kondičku, tak i precvičia a spevnia
celé telo, sú určené hodiny aerobicu pod vedením lektorky Marcely Mózovej a to každý pondelok,
stredu a piatok v malej telocvični ZŠ v Stupave, vždy so začiatkom o 19:00. Zumba ako svetový
fenomén prenikol aj k nám a cvičí
sa skrátka všade. Stupava nie je
výnimkou. Cvičenie v rytme dynamickej latinsko – americkej hudby

a unikátne exotické a tanečné aeróbne pohyby si môžete vychutnať
vždy v pondelok a v stredu v sále
Kultúrneho domu v Stupave pod
drobnohľadom lektorky Evy Sabajovej o 19:30.
Koliesko Stupava
Majiteľ predajne a servisu bicyklov Koliesko na Hlavnej ulici,
Juraj Janešík, bývalý reprezentačný cyklista v dráhovej cyklistike
a niekoľkonásobný majster SR sa
pravidelne venuje deťom a mládeži
v Stupave. Pre dospelých sú pripravené tréningy Crossfitu vo dvore,
kde sa nachádza predajňa alebo
v Penzióne Intenzíva. Cvičenie je
zadarmo.
Viac informácii na www.koliesko.eu alebo na facebookovej
stránke: Koliesko Stupava.
Park Hotel Stupava
Jediné fitnescentrum v Stupave nájdete v Park Hoteli Stupava.
Priestranné, s dostatočným množstvom strojov na cvičenie a tiež
s možnosťou cvičenia pod dohľadom skúseného osobného trénera.
Ten Vám vypracuje cvičebný plán
na mieru a tiež jedálniček. Okrem
iného si v tomto komplexe môžete
zahrať bowling, bedminton, tenis,
alebo sa následne zrelaxovať v bazéne či saune. www.parkhotel.sk
Myslím si, že celkom dosť možností na to, aby ste nesedeli na
zadku a plnili si svoje novoročné
predsavzatia, čo poviete? Aktivity
sa vzťahujú na ročné obdobie zima,
v lete je samozrejme v Stupave
možností na pohybové vyžitie ešte
viac. Neručíme za to, že v článku sú
uvedené úplne všetky kurzy a možnosti cvičenia či športu v Stupave,
len sme sa Vám snažili zhrnúť všetky, o ktorých boli dostupné, alebo
nám boli poskytnuté informácie.
Lucia Menclová
Športu zdar! 

Hvezdáreň
a planetárium
Hlohovec

Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE

BESEDA

Happy
V obytnom komplexe Zipava
sa nachádza centrum Happy, ktoré v príjemnom prostredí ponúka
kurzy pilates, powerjoga, Ashtan
joga a pilates pre budúce mamičky. Okrem pohybových aktivít tu
nájdete taktiež množstvo programu
pre detičky a edukatívne kurzy ako
napríklad kurz prípravy na dojčenie. Cvičí sa v malých skupinách,
aj preto je individuálny prístup veľkým plusom a v neposlednom rade
sa o Vás postarajú skúsené lektorky.
www.happy.jaspis.sk

január 2014

3,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €

VÝPOŽIČNÁ LEHOTA JE
JEDEN MESIAC!
Poplatky za predĺženú výpožičku sú
0,10 € za každú knižničnú jednotku.

Exkurzia do planetária
bola bodkou za rozsiahlym učivom o vesmíre
vo 4. ročníku. Žiaci boli
plní očakávania. 17.a 18.
decembra nastúpilo do
autobusov 90 detí. V čase
veľkých možností internetu žiakov ťažko niečo
prekvapí. No po rozsvietení nočnej oblohy nad
ich hlavami, sa ozvali
výkriky obdivu. Hodinový program a sprievodné
slová pracovníka planetária boli výbornou motiváciou na nové poznávanie
vesmírnych diaľok. Veď
na oblohu sa od nepamäti
upierali oči našich predkov. Viete, že hvezdáreň
usporadúva rôzne programy aj pre verejnosť?
Stačí niekedy vymeniť
nákupné centrá za niečo
hodnotnejšie.


Mgr. J. Hudecová
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Spoločenská kronika

Spoločenská
kronika
Narodili sa:
Branislav Bako
Michal Maťas
Oliver Gestner
Alex Chovanec
Nikola Remencová
Vladimír Kadlíček
Lukáš Šramko
Radoslav Slezák
Christian Valent
Lenka Lachkovičová

pripravila Monika Vrábelová

Zosobášili sa:
František Kovačič
a Andrea Pejšová
Zomreli:
Jozef Cisár (1952)
Irena Vašková (1943)
Magdaléna Bartovičová (1925)
Helena Murániová (1923)
Františka Belošičová (1935)
Mária Fišerová (1927)
Jozef Jedenástik (1954)
Pozostalí nebohého Jozefa
Gyepeša chcú touto cestou poďakovať p. Kataríne
Granecovej, za jej obetavú
pomoc, ktorú poskytovala
nebohému a rodine v ich
najťažšej životnej situácii. Pani Katka srdečne
ďakujeme.

Tichá spomienka na našich blízkych

Dňa 3.2.2014 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Milan Balog.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Čas plynie ako tichej a dlhej rieky
prúd, kto Ťa mal rád, ten nemôže
nikdy zabudnúť.
Dňa 8.1. 2014 uplynuli štyri roky
od smrti nášho drahého manžela,
otca, starčeka a prastarčeka
Leopolda Rauschera
zo Stupavy.
Venujte mu prosím spolu s nami
tichú pomienku.
Nech odpočíva v pokoji.
S láskou spomíname.

To,že čas rany zahojí, je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť
zostala, a tiché spomínanie.
Dňa 12.januára uplynie rok
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý
otec a brat
Bohumil Frey.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 19.2.2014 uplynie 10
rokov čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedo
pán Štefan Hóz.
Kto ste ho poznali venujte
mu prosím tichú spomienku.
Ďakujeme. Manželka Helena, syn
Roman s rodinou, dcéry Helena,
Monika, Diana s rodinami.

Dňa 30.1. si pripomíname 2.
výročie úmrtia nášho otca,
svokra, dedka a prdedka
Františka Jánošíka.
Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 26.1.2014 uplynie
5 rokov od smrti nášho
drahého manžela, otca,
dedka, syna, brata
Antona Šeligu.
Ani čas nezahojil rany v srdci
po tvojom odchode. Sú ľudia,
ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní.
O to ťažšie je žiť bez nich.
S láskou spomína manželka
Anka, dcéra Gabika, vnuk
Dominik, mama a ostatná
rodina.

Vážená p. profesorka Erika Zemková, úprimne a zo srdca Vám gratulujeme k vymenovaniu p. prezidentom
SR za vysokoškolskú profesorku a prajeme veľa akdemických úspechov na započatej pedagogickej ceste.
Od rodiny Holičovej. Redakcia sa ospravedlňuje za chybu v minulom čísle.

Fragmenty zo života v Stupave
Moja prastarenka Rozália

Vyše dvadsať
rokov žijem vo
Viedni a stále
pracujem v sociálnej oblasti, hoci
som vyštudovala
v Bratislave knihovnícku školu.
Musela som si
R. Prokešová
spraviť viacej kurzov v oblasti sociálnej práce, geriatrie a
ošetrovateľskej práce. V roku 2011 som absolvovala štúdium na sociálnu diplomovanú
sestru a ako záverečnú prácu som spracovala príbeh života našej starenky, hoci to bola
až moja prastarenka, všetci sme ju volali
„naša starenka“. V krátkosti opíšem túto
prácu, lebo práca bola rozsiahlejšia , ako sú
možnosti PPZ.
Narodila sa v Stupave, v roku 1895, v
tom čase Stomfa, bolo to v Uhorsku. Pochádzala z viacdetnej rodiny Slezákovej,
mala 3 bratov a 2 sestry. Slováci mali svoju
reč slovenskú, avšak školy boli maďarské.
Doma hovorili po slovensky, v škole sa
učili po maďarsky. Rozália vychodila
základnú školu - na vyššie školy dievčatá
z chudobných rodín nechodili. Bratia sa
vyučili za murárov, dievčatá v tom čase
chodili slúžiť do bohatších rodín, starali sa
o malé deti, vypomáhali v domácnosti ako
slúžky, v lete pracovali u sedliakov na poli.
Vzhľadom k polohe Stupavy, veľa mladých
ľudí chodilo na „tauše“ do Rakúska, kde
okrem práce naučili sa i reč. Bola to síce
nemčina nárečová, ale to stačilo. Takže
takúto prípravu mala i mladá Rozália. Keď
to zhrnieme, ľudia v Stupave hovorili slovensky, maďarsky a nemecky. Vychádzalo to
i zo zloženia obyvateľov Stupavy, k týmto
národnostiam patrili ešte židia. Stupava

bola v tom čase väčšia dedina, cca 2500
ľudí, zameraných na poľnohospodárstvo.
Bol tu veľký kaštieľ, anglický park, záhradníctva a sady, polia a lesy, kde bolo možné
získať prácu.
Politická sitácia sa vyhrotila až do atentátu v Sarajeve, čo bol spúšťací moment k I.svetovej vojne, ktorá sa dotkla
obyčajných ľudí v celej Európe a teda i v
Stupave. Cisár František Jozef vyhlásil
vojnu Srbsku, vyhlásil mobilizáciu a tisíce
mladých ľudí išlo bojovať za „cisára pána
“. Spočiatku sa myslelo, že za dva mesiace
bude po vojne, ale skutočnosť bola iná, vojna trvala 4 roky a zahynulo v nej vyše 20
miliónov ľudí., veľa zomrelo na následky
zranení neskôr, zostalo veľa invalidov.
Medzi mladými chlapmi, ktorí narukovali bol i Ján Prokeš (nar. 1890) zo Záhorskej
Bystrice, ktorý narukoval v roku 1914,
(15) . Zachovala sa jeho fotografia vo vojenskom mundúre z roku 1915, písal svojej
priateľke Rozálii. Začiatkom roku 1917 sa
s ňou oženil a koncom roka sa im narodila
dcéra Rozália. Počas vojny bol zranený a
liečený v nemocnici. V roku 1918 skončila
vojna, vrátil sa domov chorý. Zomrel 15.
februára 1919 a 1. marca 1919 sa narodil
jeho syn Ján (môj dedo). Takže syna si už
nevidel a jeho syn nepoznal otca. Výsledok
tejto tragédie bolo, že zostala mladá žena –
vdova s dvoma deťmi.
Takýcho prípadov bolo asi v Stupave
viac, lebo na pomníku padlým pred kostolom je uvedených 104 padlých vojakov. A
to niesú tam uvedení tí , ktorí zomreli po
vojne! Neviem presne koľko žien sa stalo
počas 4 rokov vojny vdovami a koľko zostalo polosirôt z titulu vojny, ale asi ich bolo
na desiatky.
Nastali nové časy, rozpad Rakúska-

Uhorska, vznik Československej republiky
v roku 1919. Mladá vdova s dvoma malými
deťmi, bez majetku žila s rodičmi. Nebolo
jednoduché zabezpečiť všetko pre dve
deti, oblečenie, obutie, strava, potreby do
školy. Pravdepodobne jediný stály príjem
bol vdovský dôchodok ako vdove po vojakovi a sirotské dôchodky na deti. Ostatné
musela zabezpečiť vlastnou prácou. Našli
sme Legitimáciu sociálneho poistenia,
podľa ktorej pracovala v rokoch 1937 až
1941 u grófa Károlyiho v lesoch. Boli to
sezónne práce pri zalesňovaní, čistení lesa,
práca v záhrade... Nikdy sa viac nevydala a
sama s rodičmi sa starala o deti. Vzhľadom
k vtedajším podmienkám bol život
jednoduchší, ale nie ľahký. Asi si to dnes
ťažko uvedomujeme ako sa žilo, ale v tom
čase nebola v Stupave zavedená ani elektrina, (tá až v roku 1927) a trvalo dlhú dobu,
než boli zealizované prípojky do domov.
Dcéra vychodila meštiansku školu,
syn musel ísť po meštianke pracovať k
murárom a zarobiť si nejaké peniaze a po
roku sa išiel učiť za zámočníka – váharaopravár váh.
Dcéra sa v roku 1937 vydala za murára
Jozefa Hanečku, syn Ján sa oženil v roku
1940 s krajčírkou Annou Pavlíčkovou.
Dcére sa narodila v roku 1938 dcéra Marta,
v roku 1941 ďalšia dcéra Oľga a synovi syn
Svetozár. Bola to pre starenku dvojnásobná
radosť(alebo starosť), lebo obidvaja sa
narodili v ten istý deň 14. júna. O týždeň po
ich narodení – 22.júna 1941 napadlo Nemecko Sovietsky zväz a začala druhá svetová
vojna, ktorá kruto zasiahla do rodiny. Cez
Stupavu prechádzala vojna, prešli Nemci,
Maďari, Rumuni, Rusi. Samotná vojna
prešla cez Stupavu bez veľkých následkov.
V januári 1945 narukoval syn Ján a so Slovenskou armádou bol poslaný do Talianska
a v tom istom mesiaci sa jeho žene narodil
syn Milan, mali už tri deti. Tragickým sa


pre rodinu stalo bombardovanie Stupavy
3.apríla 1945 v poobedňajšom čase. Ruské
lietadlá zhodili na Stupavu niekoľko bômb.
Ľudia sa schovávali v pivniciach, zasiahnutých bolo niekoľko domov, a zahynulo 9
ľudí. Medzi nimi i Jozef Hanečka, dcérin
manžel. Nechcel sa ísť schovať do krytu a
trafila ho časť z bomby do hlavy. Zanechal
vdovu a 7 a 4 ročné siroty. Takže starenka
chodila pomáhať neveste s troma deťmi a
teraz zostali dve siroty. Starala sa o rodiny
svojich detí a to jej zostalo až do doby,
pokiaľ stačila so silami a zdravím. Situácia
po skončení vojny bola zlá, ako po každej
vojne. Vdova dostala prácu na vtedajšom
obecnom dome a byt v pivovare, bývali
spolu so starenkou. Syn sa po návrate z
Talianska pokračoval v zamestnaní v Stupavskej cementárni dostal byt a neskôr aj
podnikový byt.
Ďalší problém nastal v roku 1951 v
synovej rodine. Rodina mala už 4 deti
a v priebehu niekoľkých týždňov sa u
manželky (34 ročná) prejavila zákerná a
nevyliečiteľná choroba, „scerosis multiplex“, ktorá ju posadila až do konca je
života na invalidný vozík. Bez pomoci
nemohla rodina existovať a tak starenka
bývala s dcérou Rózkou a jej dvoma deťmi
a každý deň doobeda sa starala o domácnosť
syna Jána , kde boli 4 deti a nevesta na invalidnom vozíku. Starala sa o dve domácnosti, varila, prala,... Na jednu ženu dosť.
Malo to výhodu i do budúcnosti, že deti v
oboch rodinách museli pomáhať, stali sa samostatné, vedeli vykonávať všetky domáce
práce upratovať, prať, variť, nakupovať.
Takto to trvalo až do roku 1968 , kedy nevesta Anna zomrela. Medzitým deti v oboch
rodinách absolvovali školy základné, stredné i vysoké. Boli aj svadby. Za tým všetkým
bola práca a starostlivosť ich starenky. Mám
za to, že účasť na svadbách, promóciách,
krstoch svojich vnúčať bola len malá odmena za jej starostlivosť o obe rodiny. V
časoch, keď ju už začali kváriť choroby,
bývala s dcérou a bola to zase oáza, kde sa
denne zastavovali vnučky už s pravnúčatmi.

Proč né!
Stáli sme v rade na stupavské
zelé, vlastne, stáli sme v Máste
na rezané zelé. Lúskali sme
čosi ako desatoro prilepené
na stene, o požehnaní kapusty. Z nami očividne
mladomanželia s vreckom
v ruke na kyselé zelé. Odrazu
zvada, pravdaže, akože len
medzi nimi! „Hovorila som ti,
kúpme už ten súdok toho roku,
zasa to odkladáš.“ Muž frflal,
„až o rok, však nevieš o tom
nič, ako sa kapusta nakladá,
čo s ňou, keď začne kysnúť,
ten smrad, pokazilo by sa to.“
A dokola.
Už sme boli na rade a na
mladomanželov som zabudol,
až v aute sme nad tým začali
premýšľať, čo by odpovedali
mástske dvory: Takto? „Proč
né? Vlastne na budúcich
Dňoch zelá by to mohol byť aj
hit! Rozširujeme služby, keď si
donesiete vlastný súdok, odnesiete si ho na počkanie nielen
s naloženou kapustou, podľa
nášho receptu, ale aj s návodom čo s ním robiť!“
Ba mohlo by to byť aj ďalším
prikázaním na tej stene. Proč
né! Percentom zamestnanosti
na Slovensku by to neotriaslo,
ale „keď neprší, nech aspoň
kvapká!“
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Štefan Horský

Ťažko
chodila – kĺby a
zelený zákal ju
postupne pripravoval o zrak.
Moje spomienky
na
starenku sa
viažu už na
tie horšie časy
jej života, starenkin stav sa Prokeš Ján vojak c-k armády
prudko zhoršil a ako 84 ročná zomrela.
Moje dnešné praktické skúsenosti so,
starostlivosťou o chorých a starých ľudí
a umieraním sú spojené s mojou prácou
vo Viedni sú spojené s takouto časťou
ľudského života, ktorú som v čase starenkinej smrti nechápala. Môžem však
povedať, že starenkina smrť ovplyvnila
priamo či nepriamo výber môjho povolania, ktoré robím dodnes.
Celá rodina často navštevuje jej hrob,
v ktorom je pochovaná s manželom, s
ktorým si veľa pozemských a manželských
rokov neužila. Na jej hrobe často horia
sviečky, ktoré zapália vnuci a vnučky a
pravnuci. Nezostáva zabudnutá. Za svoju
prácu by si zaslúžila ocenenie- vyznamenanie. Rakúsky štát vyznamenáva takýchto ľudí, ktorí sa dlhodobe starajú o ľudí ,
ktorí potrebujú opateru a nemusia to byť
cudzí ľudia, môžu to byť i členovia vlastnej domácnosti! Je to viacej „ morálene
ocenenie“, ale aspoň je vidieť, že štát si
takúto prácu všíma!
Z dnešného nazerania, prakticky celý jej
život bol „ sociálna práca“ a starostlivosť,
ktorá mala široký záber, najmä kompletná
starostlivosť o dve rodiny a veľa detí.
Všetko to robila v rôznych podmienkách- prežila Rakúsko – Uhorsko, Prvú
československú republiku, Slovenský štát,
Československú
ľudovodemokratickú
republiku, Československú socialistickú
republiku. Pritom stále bývala v Stupave
a každý režim mal svoje pravidlá pre sociálne podmienky svojich občanov.
Jana Tchabana- Prokešová
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Šport / Kultúra
▲

pokračovanie zo strany 1

A ako dopadol predchádzajúci
rok pre jednotlivé kategórie?
Mladšia a staršia prípravka
Minihádzanári, alebo mladšia
a staršia prípravka, tvoria najpočetnejšiu časť členskej základne – až
75 najmenších hádzanárok a hádzanárov získava prvé skúsenosti
pod vedením trénerov Zuzany Kalmarovej, Roberta Geisseho, Mariána Madera či Ruda Draškoviča ml.
Minulý rok boli úspešní na viacerých podujatiach, spomeňme tretie
miesto v lige bratislavského kraja,
víťazstvo na turnaji Playminihandball a v Záhoráckej lige alebo druhé
miesto na Hamé Cup.
Mimoriadne dôležité je, že deti
takto získavajú a upevňujú si pozitívny vzťah k hádzanej a športu
vôbec.
Mladšie žiačky
Družstvo mladších žiačok je
zložené z dievčat, z ktorých ešte
mnohé patria do kategórie minihádzanárok. Napriek tomu si v lige
počínajú veľmi úspešne, veď po
jesennej časti sa držia na 4.mieste v
tabuľke s rovnakým počtom bodov
ako tretia ŠKP Bratislava. Okrem
toho sa im podarilo napríklad obsadiť štvrté miesto na kvalitne obsadenom turnaji vo Veľkom Meziříčí.
Mladší žiaci
Podobne ako za mladšie žiačky,
aj za mladších žiakov hrá mnoho
vekovo mladších hráčov. Nijako im

Trofeje, ktoré boli slávnostne odovzdávané v jednotlivých kategóriách

to však neuberá na chuti hrať a víťaziť, keď podobne, ako ich rovesníčky, figurujú v lige na výbornom
štvrtom mieste. Zúčastňujú sa aj
turnaja Zimnej ligy, kde už dokázali poraziť tím Brna alebo remizovať
s Malackami.
Staršie žiačky
V družstve starších žiačok došlo
počas roka k veľkým zmenám, keď
mnoho hráčok prešlo do staršej kategórie a kostru družstva teraz tvorí
13 dievčat. V lige odohrali ťažké
a vyrovnané zápasy proti silným
súperom ako ŠKP alebo Malacky
a po jesennej časti im patrí štvrté
miesto v tesnom závese za Sencom.
V jarnej časti sa chystajú túto pozíciu ešte vylepšiť.
V rámci prípravy si dievčatá zahrali aj v maďarskej lige, kde sa
stretli napríklad s mimoriadne ťažkým súperom Veszpremom.
Starší žiaci
Veľmi úspešný tím starších ži-

akov na jar do posledného zápasu
bojoval o účasť na Majstrovstvách
Slovenska, ktorá im až v poslednom zápase tesne unikla. Napriek
tomu majú za sebou veľmi úspešný
rok, keď v jesennej časti ligy dokázali poraziť všetkých troch silných
súperov – ŠKP, Malacky aj Modru
a sú na druhom, postupovom mieste. Zvlášť víťazstvo o 15 gólov nad
Modrou patrí do kategórie športových zázrakov a vlialo im veľa
energie.
Tím sa zúčastňuje mnohých turnajov, po minuloročnom víťazstve
v Zimnej lige výborne odštartovali
aj tohtoročnú Zimnú ligu, keď jej
prvý aj druhý turnaj vyhrali.
Dvaja hráči tímu – Dominik Grich a Samuel Renčo
– boli nominovaní do výberu
bratislavského a trnavského kraja.
Mladšie dorastenky
O skvelom kolektíve dievčat,
ktoré to dotiahli až na spomínané

január 2014
Majstrovstvá Slovenska už aj čitatelia Podpajštúnskych zvestí zrejme čítali. Dievčatá v tomto roku
hrajú v celoštátnej 1. lige mladších
dorasteniek. Napriek tomu, že vekovo patria na dolnú hranicu dorasteneckej kategórie sa súperiek
nezľakli – dokázali dvakrát víťaziť
a len tesne prehrali zápasy s ŠKP,
Nitrou, Partizánskym či vedúcou
Bytčou. Po jesennej časti sú na
10. mieste a sú tak na dobrej ceste
splniť svoj veľký cieľ – udržať sa
v najvyššej súťaži, aby o rok mohli
naplno ukázať, čo vedia.
Päť dievčat bolo nominovaných
do výberu bratislavského a trnavského kraja – Ivana a Romana
Gašparekové, Vanessa Raffasederová, Vanesa Kaláberová a Lucia
Kovácsová, ktorá bola okrem toho
nominovaná aj do kadetskej reprezentácie Slovenska.
Muži
V kategórii mužov hrá družstvo
Stupavy v prvej lige. Je potrebné
povedať, že hrá veľmi úspešne –
veď po jesennej časti je na tretej
priečke ligovej tabuľky, v tabuľke
domácich zápasov je dokonca
druhé.
Výbornú formu tím potvrdil aj
v Slovenskom pohári, keď po víťazstve nad Malackami postúpil do
osemfinále, kde v peknom zápase
vypadol s Novými Zámkami.
Veteránky
Družstvo veteránok predstavuje
15 hráčok, ktoré hrajú s veľkým

Najlepším strelcom bol Jozef
Futbaloví internacionáli - veteráni bilancovali • Blažíček
s 12-timi gólmi.
Výročné stretnutie FK Internacionálov - veteránov Stupavy, na
ktorom sumarizovali rok 2013, sa
uskutočnilo 11. januára v miestnej reštaurácii D’Artagnan.
Členovia klubu sa zhodli na tom,
že bol úspešný. Futbalový rok sa
pre nich začal v športovej hale v
januári minulého roka tréningami
v športovej hale, ktorú na začiatku
apríla nahradili ihriskom. Od novembra potom trénovali opäť v
hale. Mužstvo odohralo celkom
13 zápasov a jeden bol zrušený

kvôli neúčasti súpera. Súpermi
im boli kluby z okolia Bratislavy.
Medzi významné zápasy patrilo
napríklad stretnutie na 1. mája,
v rámci Memoriálu Jána Béleša,
na ktorom si zahrali s hádzanármi
Stupavy. Na tradičné Stupavské
hodky si stupavskí Internacionáli
- Veteráni zmerali sily s mužstvom
športových redaktorov zo slovenských médií. Na Deň zelá po dlhých
rokovaniach a mimoriadnom úsilí
organizátorov zápolili s mužstvom
Umelcov SND z Bratislavy, ktorí

ocenili nielen samotný zápas, ale
aj pohostenie a celkovú atmosféru. Navrhli, aby sa takéto zápasy
opakovali každoročne. Prisľúbili,
že ich budú okrem futbalového
kumštu pravidelne spestrovať
aj umeleckým vystúpením. Celé
podujatie komentoval Marcel
Merčiak. V tíme SND sa objavili
také mená ako napríklad Babjak
či Vojtek, ktoré pritiahli mnohých
zvedavcov a priaznivcov futbalu i
divadla.
Fakty za rok 2013:

• Najkrajší gól strelil Jozef Pokorný
v zápase vo Vysokej nad Moravou.
• Najlepším hráčom roka bol
brankár František Janeček.
• Strelcom 100 gólov sa stal Miroslav Pavlačič, ktorý ich nazbieral
v rokoch 1995-2013.
• Vekový priemer mužstva sa
zvýšil na 49 rokov.
„Všetci naši súperi “omladili” a
preto verím, že medzi nás, internacionálov- veteránov, príde aj
mladá krv, aby sme mohli behať

Urgentný príjem je vaša terapia humorom
Keď pred takmer dvadsiatimi rokmi vznikla myšlienka oceňovať na Slovensku najlepších divadelných tvorcov a udeľovať cenu
DOSKY, autori projektu sa vtedy s dôverou
obrátili na režisérku Soňu Ferancovú, aby
vytvorila tím umelcov, ktorí dokážu pripraviť
výnimočné, slávnostné a dôstojné podujatie
ako oslavu divadelnej práce. Spojila vtedy
scénografa Aleša Votavu, hudobného skladateľa Michala Novinského, moderátorov
Oľgu Belešovú a Richarda Stankeho a vytvorili nezabudnuteľnú šou, na ktorú divadelníci
dodnes spomínanú nielen preto, že bola prvá.
“Odvtedy sa vlastne datuje moja spolupráca s herečkou Oľgou Belešovou. A nie iba vo
vzťahu režisérka - herečka. Porozumeli sme
si aj autorsky a ľudsky,” hovorí Soňa Ferancová. O niekoľko rokov neskôr napísali
a spoločne inscenovali hru Pravdivý príbeh
Oľgy B., ženy so zlatými rukami v divadle
GUnaGU. Nasledovali viaceré televízne spolupráce a divadelné projekty.
“Mám pocit, že so Soňou sme vytvorili
tvorivú dvojicu, ktorá sa vždy pri novej príležitosti dokáže obklopiť zaujímavými a ori-

ginálnymi tvorcami. Vždy sme vymysleli a
uviedli do života pozoruhodné dielo, ale keď
sa to celé “kúzlo” skončilo, tí ľudia sa rozpŕchli do iných projektov a zasa sme ostali
ako pevná bunka iba my dve. Ak nás aj práca
niekedy rozdelila, dokonca na niekoľko rokov, vždy sme sa znovu stretli a dokázali nadviazať na našu spoločnú históriu,” uvažuje
Oľga Belešová.
Teraz majú obe chuť znovu sa obklopiť zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi.
“Rozhodli sme sa spoznávať nových, mladých ľudí, aktívne ich vyhľadávame a spájame dokonca profesie, ktoré zdanlivo s divadlom ani nesúvisia. Vytvárame platformu, kde
sa stretávame, rozprávame, fantazírujeme,
tvoríme, tešíme sa z nápadov a súzvuku, keď
medzi nás prichádza,” hovorí režisérka.
“Sme až prekvapené, ako sa podobne naladení ľudia spájajú, ako funguje tá povestná
výmena energií. Je to pre mňa obšťastňujúce
poznanie,” vyznáva sa Oľga.
Ich nápady a pocity podporil Roman Maroš, ktorý stojí za viacerými kultúrnymi aktivitami v Stupave, čo je dnes takpovediac

predmestie Bratislavy. “V Kine X nám umožnil naskúšať unikátne predstavenie Urgentný
príjem, ktoré je založené na Oľginých výnimočných improvizátorských schopnostiach.
Metódu, ktorou spolu na príprave hry pra-

oduševnením. V priebehu roka
2013 odohrali 6 turnajov a 22
zápasov, v ktorých sa stretli napríklad s tímami z Prahy, Bratislavy,
poľských Katovíc, či Brna. Na
ihrisku nechávajú celé srdce a snažia sa vždy dosiahnuť čo najlepšie
výsledky.
Vyzdvihnúť musíme brankárku
veteránok Janku Polákovú, ktorá
bola trikrát ocenená ako najlepšia
brankárka turnaja.
Veteráni
Výsledkovo bol rok 2013 pre
veteránov najúspešnejším doteraz.
Absolvovali 6 turnajov, odohrali
27 zápasov strelili 293 gólov. Podarilo sa im nečakane zvíťaziť turnaji
v Tišnove, obsadiť drohé miesto na
turnaji v Bratislave či tretie v Prahe.
Zúčastnili sa aj letných Majstrovstiev Európy veteránov, kde sa
postavili proti ruskej, talianskej či
srbskej hádzanárskej škole a šírili
dobré meno stupavskej hádzanej v
Talianskom Brixene.
Langoše
Stupavský plážový hádzanársky
tím Langoše sa v roku 2013
zúčastnil rekordného počtu šiestich
turnajov – Švajčiarsku, Maďarsku,
Chorvátsku, alebo doma v Bratislave, Senci či Modre.
Sezónu skončili ako šiesty najlepší tím na Slovensku a do European beach handball tour si pripísali 55bodov.

Lucia Menclová

zarovno so súpermi alebo ešte
rýchlejšie, ako oni,” - povedal
s úsmevom prezident FK internacionálov - veteránov, Jozef
Dugovič.
Medzi podporovateľov klubu
patrí miestny FK, Mestský úrad
Stupavy na čele s primátorom,
MKIC, V. Maroš, Pekáreň Záhorská
Bystrica, VVDP Karpaty-Grinava,
Pivovar Stupavar, Roman Bubnič a
mnohí ďalší, vrátanie členov Výboru klubu, za čo im patrí úprimná
vďaka.


Mgr. Monika Švehlová

cujeme, na Slovensku nikto nepoužíva,” zdôrazňuje Soňa Ferancová.
Špeciálne valentínske vydanie komédie
Urgentný príjem môžete vidieť v stupavskom Kine X v nedeľu 16. februára 2014
o 19.00 h. Šialený slobodný humor je charakteristický pre hostiteľku doktorku Júliu
(Oľga Belešová). V nevídanej divadelnej
komédii predstaví svoje neopakovateľné
liečiteľské metódy a unikátnych pacientov:
mimoriadne pozoruhodného herca Radomira
Miliča, najprestížnejšími cenami odmeňovanú a v zahraničí oceňovanú performerku
Slávu Daubnerovú, provokatívne schopného dizajnéra a bubeníka Jakuba Ptačina,
a muža s výnimočným glamourom, módneho fotografa, o ktorom sa šepká Jakuba Gulyása. Špeciálny hosť zo zahraničia, ktorého
identitu tvorkyne mienia tajiť do posledného
okamihu, sa stane dokonalou čerešničkou na
tejto delikátnej “valentínskej torte”.
Vstupenky si môžete kupovať online na
www.kinox.sk a v stupavských prevádzkach:
Komunal Bar, Sport Moda Milica, Cestovná
agentúra Via, Zlatníctvo Woletz, Potraviny
Horn a v pokladni Kina X.


Oľga Belešová
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Inzercia

JAZYKOVÉ KURZY V KULTURÁKU

bYTY .domy .pozemky
predaj / prenájom
STupava a okolie

Mestské kultúrne a informačné centrum
v Stupave v spolupráci s Jazykovou školou Blue
Owl otvára od 3. marca 2014 vo svojich priestoroch nasledovné jazykové kurzy pre dospelých a deti od
12 rokov:
kurzy francúzskeho jazyka

• 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

kurzy anglického jazyka

kurzy ruského jazyka

kurzy nemeckého jazyka

kurzy španielskeho jazyka

Všetky kurzy sú skupinové aj individuálne pre všetky úrovne od úplných
začiatočníkov až po pokročilých. Taktiež otvaráme čisto konverzačné kurzy od
úrovne mierne pokročilých a vyššie pre všetky jazyky. Kurzy budú prebiehať
počas celého dňa.
Ponúkame aj možnosť doobedných kurzov pre mamičky na mater-

Mgr. Andrej Ščasný
0948 484 235

skej dovolenke. Deti Vám vieme postrážiť v našej herni. Zápis do kurzov
už prebieha!
Kontakt: 0903 255 340

info@jazyky-stupava.sk

www.jazyky-stupava.sk

Pohodková škola varenia.
so šéfkuchárom Jergušom Burčíkom

Bývanie
v Stupave za
najlepšie ceny

29.1.2014
Zimné šaláty.
20.2.2014
Ľahko stráviteľné jedlá.
27.3.2014
Dary mora.
10.4.2014
Príprava jedál vo Woku.
31.5.2014
MDD – príprava detskej párty (rodičia + deti)
19.6.2014
Príprava dospeláckej párty.
•
v čase od 18. – 21.hod
•
počet účastníkov 7 – 10
•
poplatok 29€ (dary mora a dospelácka párty 39€).
V cene je zahrnutý všetok materiál na prípravu jedál, výklad
odborného lektora, zapožičanie kuchynského náradia,...
Kurz sa zakončí spoločnou večerou.
Počet miest je obmedzený, treba sa prihlásiť: telefonicky 0918420 437,
mailom: ozpohodka@gmail.com

PONUKA PÚTNICKÝCH, POZNÁVACÍCH A JEDNODŇOVÝCH ZÁJAZDOV - nástup Stupava (min. počet 10 osôb)
Osvienčim - Krakov - Čenstochová
23.3. - 26.3.2014
105 €
Krakov Nedeľa Božieho Milosrdenstva
26.4. - 27.4.2014
35 €
Rím svätorečenie - Assis
26.4. - 29.4.2014
175 €
Rím svätorečenie - S.G.Rotondo
26.4. - 01.5.2014
287 €
Florencia a Pútnické Taliansko
17.5. - 24.5.2014
360 €
Lurdy - Turín - La Salette
09.5. - 25.5.2014
268 €
Medžugoirie - Výročie zjavenia
22.6. - 27.6.2014
190 €
Lurdy -- Fatima - cesta Portugalskoma Španielskom za bezkonkurenčnú cenu
Perly Talianska : Benátky Rím- Pomeje - Neapol: za bezkonkurenčné ceny
Praha - Drážďany - jedinečná výstava rekvizít filmu “Tri oriešky pre Popolušku“

Trnava - Piešťany:
Maria Taferl - Melk
Mariazell
Telč-Třebíč
Levoča-Spišská Kapitula
Velehrad-Hostýn-Olomouc
Staré Hory - Litmanová
7.7. - 18.7. 2014
29.4. - 5.5. 2014
20.2. - 21.2. 2014

5.4.2014
25.5.2014
8.5. a 14.6.2014
10. 5. 2014
31.5.-1.6.2014
7.6.-8.6.2014
21.6.- 22.6.2014
495 €
345 €

10,50 €
22 €
22 €
29,5 €
69 €
49 €
85 €
405 €
260 €
85 €

Vernostná zľava 3% + zľava 3% za skorý nákup úhradu celkom do 25.2.2014
CK TAR-TOUR / Ing. Štefánia Gazdová / Plavecký Štvrtok 330, 90068
034 7793327 / 0905 429 045 / 0908 069 643 / www.cktartour.sk

Riadková inzercia

 Robíte oslavu,párty? Urobím Vám čerstvé domáce lokše.
1ks= 0,30 Eur. Kontakt: 02/65935 818, 0910 257 902
 Prenajmem malý priestor 25m2 na hlavnom ťahu z BA na
Hviezdoslavovej ul. č. 90 prízemie 175,--/mes. vlastný kuch.
kút, WC. Tomkovičová t.č. 0902 900 800. ddd@ddd.sk
 Prenajmem nebytový priestor 35m2 dve miestnosti kuch.kút,

WC, sprcha, na hlavnom ťahu z BA na Hviezdoslavovej ul.
č. 90 poschodie 245,--/mes. Tomkovičová t.č. 0902 900 800.
ddd@ddd.sk
 Seniorville Jablonové ponúka voľné pracovné miesto na
pozíciu upratovačka. Bližšie informácie osobne v Seniorville
Jablonové, prípadne tel.: 0917 953 103.

Každý piatok – „Babinec“:
od 18.-20 hod
Fimuješ, pletieš, háčkuješ, šiješ, vyšívaš, drôtikuješ, scrapbookuješ,
či inak tvoríš, vyrábaš, prerábaš a chceš spoločnosť ďalších tvorenia chtivých? Potom Piatkový Pohodka babinec je pre Teba ako
stvorený. Stačí si priniesť vlastnú rozrobenú „vecičku“ a všetko, čo
k Tvojmu tvoreniu potrebuješ. O ostatné je postarané.
Symbolický poplatok: 2€.

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM VYDÁVANIA
PODPAJŠTÚNSKYCH ZVESTÍ V ROKU 2014

mesiac
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

uzávierka
10.1.2014
10.2.2014
10.3.2014
7.4.2014
12.5.2014
9.6.2014
7.7.2014
11.8.2014
8.9.2014
6.10.2014
10.11.2014
8.12.2014

dodanie
22.1.2014
19.2.2014
19.3.2014
15.4.2014
21.5.2014
18.6.2014
16.7.2014
20.8.2014
17.9.2014
15.10.2014
20.11.2014
17.12.2014
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Gurmán / Kultúra

STUPAVSKÝ GURMÁNKO
V HAKI KEBAPE
Dobrý deň, dovoľte mi, aby
som sa predstavil, moje meno
je Gurmánko Stupavský a odteraz Vás budem sprevádzať
letom svetom stupavskej gastronómie a služieb.
V mojom dnešnom príspevku
by som Vám rád predstavil HAKI
KEBAP. HAKI patrí medzi obľúbené stupavské podniky, ktorý
ako jediný zastupuje v Stupave
potrebu rýchleho občertsvenia a
to nielen priamo svojou kamennou prevádzkou, ale aj tým, že
podnik robí donášku.
Na osobnú návštevu HAKI som
si zvolil čas obeda. Priestory HAKI
nie su veľ ké, ale aj napriek tomu
majitelia mysleli na deti, a nájdete tu malý detský kútik a dokonca aj prebaľovací kút a detskú
toaletu. Toalety pre dospelých
zákazníkov sú síce trocha stiesnené, ale čo sa čistoty týka nedá sa
čo vytknúť. Nevýhodou je ich
umiestnenie, ktoré neumožňuje
prirodzené vetranie.
HAKI na obed praská vo švíkoch
a keďže na celý podnik fungovala
iba jediná čašníčka, tak som si užil
FASTobsluhu. Čašníčka sa
snažila, ale nebolo v
jej fyzických možnostiach zastať profesionálne svoju
robotu a zákazníkom venovať čo
i len o sekundu

viac času ako im rýchlo podať
lístok, či jedlo. Preto som si
kúsol do jazyka a odhodil
moju zvyčajnú zákaznícku drzosť a neodvážil
som sa spýtať na nejaké
špeciality alebo ju iným
spôsobom zdržovať. Rýchlo som si vybral svoj obed,
paradajkovú polievku ( v
cene menu) , teľací kebap na
tanieri (5,95 Eur) k tomu ako prílohu tureckú ryžu (1,50 Eur), špenátový pide (4,90 Eur), rukolový
šalát (3,90 Eur) a kurací kebap v
žemli (3,45 Eur). Ako vidíte, bol
som naozaj hladný. V jedálnom
lístku je síce uvedené, že pri objednávke taniera alebo pizze je
k jedlu okrem polievky zdarma
aj čaj a tradičný dezert Baklava,
ale ten mi obsluha nedoniesla a
vzhľadom na obednajší frmol nebol priestor na otázky. Paradajková polievka bola veľmi chutná,
hustá a skutočne si zaslúži názov
domáca polievka. Teľací kebab
na tanieri bol doplnený okrem
mäsa aj zeleninovou oblohou paradajkami, ľadovým šalátom a
jogurtovým dressingom, všetko
spolu dobre ladilo, rovnako ako
priobjednaná príloha- turecká
ryža. Rukolový šalát ma
prekvapil veľkosťou,
tento šalát určite
zasíti každého
milovníka šalátov, okrem rukoly v v ňom
boli paradaj-

ky a výborný turecký nezrejúci
syr. Špenátový pide, je vlastne
turecká pizza v tvare lodičky
plnená špenátom a tureckým
syrom a ochutená cesnakom.
Chuťovo sa tomuto jedlu nedá
nič vytknúť, len ho neodporúčam počas pracovného dňa,
nakoľko je naozaj výrazne
cesnakový. Kurací kebap v žemli
takisto nesklamal a zasýtil.
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Špenátové quiche
slaný lístkový
špenátový koláč

Ingrediencie
l 1 lístkové cesto (dá sa kúpiť
v obchode, alebo môžete
použiť vlastné)
l listový špenát
l šunka podľa Vášho výberu,
alebo proscuitto,
prípadne slanina
l 2 vajcia
l smotana na varenie
(cca 80 ml)
l 3 - 4 strúčiky cesnaku
l trocha roztopeného masla
l mleté čierne korenie
l olivový olej l soľ
Postup

1

Na korpus použijeme lístkové
cesto ( môže byť kupované,
ale ak si radšej upčiete svoje, tu
sú ingrediencie a postup: 150 g
múky + 1 vajce + 75 g masla +
trocha soli, to všetko vymiesime
a dáme na cca 2 hodinky do
chladničky)

2

Cestom vystelieme plech,
potrieme roztopeným maslom a dáme piecť do trúby rozohriatej na 180° asi na 5 minút.
Medzitým si na olivovom
oleji troška opražíme cesnak, potom pridáme špenátové
listy, trocha čierneho mletého
korenia, mierne podusíme a
podlievame vodou ( aby sa cesnak nepripálil a špenát nebol
suchý)
Na ďalšej panvičke troška
na oleji opražíme na kocky
nakrájanú šunku, ktorú po
chvíli pridáme do už uduseného
špenátu
Všetko z panvice rovnomerne rozložíme po korpuse
V miske si rozmiešame
vajcia, soľ a trochu smotany
na varenie ( môže byť aj sladká)
- tento mix potom pomaly
porozlievame po celom koláči (
po špenáte i na okraje korpusu,
aby chytili peknú farbu a neboli
suché)
Koláč dáme piecť na 30 - 40
minút na 180°.

3

4
5
6
7


Lucia Menclová

Moje záverečné hodnotenie HAKI KEBAP si našiel v Stupave
svoje miesto aj klientov. Keďže
sa tu naozaj chutne varí, klientela určite neubudne aj napriek
niektorým malým chybám. Ale
keďže zbožňujem orientálnu kuchyňu, privítal by som rozšírenie
jedálneho lístka o nové originálne chute a jedlá, ktoré by viac
priblížili pestrosť tureckej kuchyne. Preto som sa rozhodol udeliť
HAKImu:
4 hviezdičky z piatich.

Gurmánko Stupavský

Najmenší Stupavčania ožili cirkusom

O pestrý program Stupavčanov
všetkých vekových kategórií sa
MKIC snaží starať pravidelne. Tentoraz si práve pre tých najmenších
nezbedníkov a ich rodičov pripravilo zábavný program, ktorý im
spestril všednú sobotu. V malej
sále kultúrneho domu sa 18.1.2013
uskutočnilo bábkové divadielko
s názvom Eustach a hmyz. Detičky
sledovali Eustachove dobrodružstvá
so zatajeným dychom a predstavenie odmenili úprimným potleskom.
Tu sa však zábava pre celú rodinu
ešte len začínala. Svojou návštevou nás poctili šikovní „cirkusanti“
z Cirkus – Kus, talentovaní mladí
ľudia a zároveň zakladatelia a priekopníci prvej školy nového cirkusu
na Slovensku. Na čele s talianskou
lektorkou, sympatickou Sarou Pantaleo, predstavili v rámci ukážkového workshopu deťom a ich rodičom
rôzne pohybové aktivity, obohatené
o cirkusové a akrobatické prvky
a to všetko spôsobom, aký je deťom
najbližší – hravou formou. Veľmi sa
mi páčilo a oceňujem, že do aktivít
boli spolu s deťmi zapojení aj ich

rodičia. Takže, ak sa utekalo, skákalo či „váľalo po zemi“ , rodičia
všetky zábavky absolvovali spolu
so svojimi ratolesťami. Naháňačka
na zahriatie bola pre neposedné deti
ako stvorená. Začalo sa základnou
rozcvičkou a pokračovalo rôznymi
aeróbnymi a gymnastickými cvikmi na koordináciu pohybov či balans. Ako ďalšie plus hodnotím, že
sa deti mohli nepriamo priučiť aj
angličtine – ešte teraz vidím pred
sebou malé šidlá, pobehujúce po
sále kričiac „run, run, run“ Okrem
Sary workshop pomáhali viesť aj
slovenskí lektori z Cirkus – Kus,
takže všetko bolo aj v slovenčine.
Všetci zúčastnení mi iste dajú za
pravdu, že to bolo jedno krásne,
rodinne strávené doobedie s kopou
zábavy a úprimnej detskej radosti
a smiechu.
Napriek tomu že mladučká lektorka Sara sama deti ešte nemá, prácu
s deťmi ovláda bravúrne. Sara bola
veľmi sympatická a otvorená a my
sme po workshope urobili s ňou
krátky rozhovor.

Predsa len, nie je ľahké „ukočírovať“ a zaujať pozornosť
toľkých detí a tiež aby sa vedeli
slušne správať. Ako na to? Sara
načrtla, že z pedagogického hľadiska je to logicky so skupinou detí do
3 rokov viac o hre a pri skupine starších detí od 6 rokov sa môže venovať viac pozornosti už aj technike.
Spýtali sme sa Sary, čo by poradila rodičom, ktorí chcú byť doma
animátormi svojich detí a chcú
zaujať ich pozornosť a možno sú
menej poslušné a práca s nimi nie
je až taká ľahká. Poradila nám tzv.
„ritual addapted games“ , v jej ponímaní sa môže jednať o hry, ktoré
rodičia s deťmi hrajú pravidelne,
majú jasné pravidlá, povely a signály, ktoré deti dokonale ovládajú (pre
príklad uvádzame povel, keď Sara
počas workshopu niekoľkokrát napodobňovala indiána a detičky vedeli, že to znamená, že si majú vždy
sadnúť.) A prečo by ste mali svoje
deti prihlásiť do kurzu? Škola nového cirkusu Cirkus – Kus je unikátna a na Slovensku nemá obdobu.
Kurzy sú vedené pod dohľadom

Lektorka Sara Pantaleo predvádza ľahkú akrobaciu v spolupráci s kolegyňou (vľavo), akrobacia v prevedení šikovnej zúčastnenej rodinky (vpravo)

skúsenej lektorky, ktorá študovala
a naďalej sa odborne venuje cirkusovej pedagogike a jej pozitívnym
vplyvom na deti. A čo je dôležité,
na kurzoch sa nesúťaží a sú pre
všetkých. To znamená, každé dieťa
si môže vyskúšať hravou formou
rôzne cviky a techniky a nájsť si to,
čo ho baví najviac a v čom vynikajú
jeho schopnosti.
Ukážkový workshop bol predzvesťou kurzu nového cirkusu pre

deti, ktorý v spolupráci s Cirkus –
Kus pripravilo MKIC od 2. februára. Detičky budú v kurze rozdelené
podľa veku na dve skupiny a to na
deti od 3 – 5 rokov a 6 – 12 rokov.
Počas jarných prázdnin bude prebiehať aj Cirkusový tábor v MKIC,
ktorý sa uskutoční 24.2. – 28.2. a je
určený všetkým ďeťom od 3 – 12
rokov.
Spracovala Lucia Menclová
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