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Na Záhorí v prvom kole vyhral Kiska, pred Náučný chodník na Biofarmu
druhým Ficom a tretím Procházkom
V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali v sobotu 15.
3. 2014 prišlo k volebným urnám
42,6% z 147 184 oprávnených
Záhorákov. To znamená, že sa
62 258 občanov sa rozhodlo ísť
na Záhorí voliť. Najviac hlasov
získal Andrej Kiska 18 351 (29,48%).
Róbertovi Ficovi dalo hlas 16 261
(26,12%) Záhorákov. Radoslav
Procházka skončil na treťom mieste s 14 009 (22,5%). Nasledovali Milan Knažko 8 189 (13,15%)
hlasov a Pavol Hrušovský 2 135
(3,43%) platných hlasov. Kto bude
nakoniec prezidentom rozhodneme už 29. 3. 2014.

Budúci prezident nás bude
nielen reprezentovať v zahraničí,
v jeho právomoci je okrem
iného napríklad ratifikácia a dojednávanie
medzinárodných
zmlúv, podpisuje zákony NR SR
a má právo veta, vymenúva a
odvoláva vedúcich ústredných
orgánov, je hlavným veliteľom
Ozbrojených síl SR. Prezident má
právo udeľovať milosť a amnestiu,
udeľuje vyznamenania a vyhlasuje
referendum ak sa na tom uznesie
3/5 vačšinou NR SR alebo ak o to
petíciou požiada najmenej 350
000 občanov SR.


Od 26. apríla bude otvorený náučný chodník z námestia
sv. Trojice na Biofarmu Príroda. S nápadom vytvoriť
náučnú cestu na farmu prišli majitelia farmy, ktorí každý
víkend riešia problém so zaparkovaním aut návštevníkov pred
areálom Biofarmy.

Z tohto dôvodu a aj preto, aby si ľudia z návštevy Biofarmy
urobili skutočný výlet, oslovili majitelia Mestské kultúrne a informačné centrum, aby na projekte naučného chodníka spolupracovalo a pomohlo tak vytvoriť niečo, čo by bolo lákadlom
pre turistov a pomohlo  Stupave stať sa pre návštevníkov atraktívnejšia.  MKIC túto ponuku prijalo, keďže spustenie takéhoto
projektu zapadá do tohtoročnej koncepcie osláv výročia mesta
Stupava a Mástu a takisto sa týmto pre organizáciu rozšírila
možnosť o ďalšie zaujímavé miesta v okolí mesta, kde môže
organizovať podujatia. A v neposlednom rade ide o atraktívne
zviditeľnenie mesta smerom k turistom.
Obsahom náučnej cesty budú zaujímavosti z histórie Stupavy
a okolia. Turisti aj domáci sa tak môžu dozvedieť o histórii
mesta, zaujímavosti o kaštieli a zámockom parku, na čo slúžil

www.zahori.sk

Výsledky voľby prezidenta SR v meste Stupava –I. kolo 15. 03. 2014

Prehľad účasti na voľbách:
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:

Počet zapísaných voličov
1179
1071
854
1091
1191
964
977
953
8280

Počet vydaných obálok
452
542
468
548
616
601
483
520
4230

Účasť v %
38,34
50,60
54,80
50,23
51,72
62,34
49,44
54,56
51,09

Počet odovzdaných hlaso v jednotlivým kandidátom
Č.o. Bárdos Behýl Čarnogurský
Gyula Jozef Ján
O.1
0
1
3
O.2
1
0
6
O.3
0
0
6
O.4
1
0
5
O.5
0
1
6
O.6
0
1
5
O.7
0
2
5
O.8
2
6
5

Fico
Fischer Hrušovský Jurišta Kiska
Kňažko Martinčko Melník Mezenská Procházka
Robert Viliam Pavol
Ján
Andrej Milan Stanislav Milan Helena
Radoslav
69
5
5
6
136
107
1
1
10
106
67
2
12
5
163
109
1
0
10
163
60
2
12
0
159
107
0
1
6
115
117
2
5
2
163
113
0
2
8
129
103
2
6
1
193
140
0
2
12
147
105
2
14
0
174
114
0
2
9
170
91
4
11
2
147
109
0
0
9
101
57
3
10
6
165
123
0
2
7
130

Spolu: 4

669
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41

22

75

15,82				

22

1300

922

2

30,73

21,80 				



10

71

1061

Šimko
Jozef
0
0
0
0
0
0
0
2
2

25,08

Spracovala: Mária Mihalovičová

Zmena zasadnutia MsZ Stupava
Mesto Stupava oznamuje zmenu termínu konania Mestského zastupiteľstva z 13. 3. 2014 na deň
27. 3. 2014. MsZ sa bude konať v zasadačke MsÚ so začiatkom o 14,00 hod.

Munkáč, ako fungovala rímska stanica  alebo o histórii majera Kolhuf.  Pre všetkých bude v cieli pripravený vedomostný
kvíz, za ktorého úspešné vyplnenie získa každý malú odmenu.
Pri slávnostnom otvorení, bude program ešte zaujímavejší.   
Pre účastníkov  sme pripravili plnenie zábavných úloh pri každej informačnej tabuli,  na Biofarme si urobíme veľkú opekačku, zahráme sa a zasúťažíme.  Naspäť do Stupavy sa návštevníci môžu odviesť napríklad aj na voze ťahanom koňmi.  MKIC
týmto podujatím otvorí  tak trocha netradične svoju „ letnú piknikovú sezónu“ .  Na deň otvorenia pripadá aj medzinárodný
sviatok – Deň Zeme, takže koncepcia tohto podujatia, ktorého
cieľom je okrem iného motivovať ľudí, aby nechali doma svoje auto, je aj spoznávať svoje životné prostredie a správať sa
k nemu šetrne napríklad  tým, že budeme viac chodiť pešo.
Cesta na Biofarmu je nenáročná prechádzka, ktorú zvládne
naozaj každý člen rodiny a pomalým tempom s deťmi trvá asi
90 minút a môžete zobrať aj dieťa v kočíku. Chodník je takisto
vhodný aj na výlet na bicykli.  



Katarína Prevendarčíková
riaditeľka MKIC
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora

1. Ako je to
s pohrebníctvom
a
poskytovateľom Technickými
službami v Stupave? Môžete občanom objasniť situáciu? Ktoré
služby v oblasti pohrebníctva sú
poskytované inou súkromnou
firmou a prečo? Stoja pohrebné služby stále rovnako, nebude
sa zdražovať? Uskutočnilo sa
už mimoriadne zasadnutie MsZ
ohľadom tejto témy? Ak áno,
k akým významným výstupom sa
dospelo?
Napriek tomu, že o situácii v poskytovaní pohrebných služieb
som informoval verejnosť už
v decembrovom vydaní   novín
prišlo k zbytočným dezinformáciám a osočovaniu, čo považujem
za účelové a cielené. Technické
služby Stupava s.r.o. v rámci svo-

Podmienky, termín, výberovú
komisiu by malo schváliť mestjej činnosti poskytujú aj pohreb- ské zastupiteľstvo 27. marca t.r.
né služby, čo je viazaná živnosť, Pohrebné služby sú momentálne
ktorú bežne vykonávajú súkrom- zabezpečované naším pohrebné spoločnosti ako podnikanie.   níctvom od ohlásenia pohrebu,
Problémom je efektívnosť posky- zabezpečenia obradnej siene,
tovania týchto služieb mestskou uloženia zosnulého v chladiacich
organizáciou, ak jej chýbajú pe- priestoroch, určenia miesta hroniaze na nákup nového pohreb- bu, ostatné služby zabezpečuje
ného vozidla, ak je údržba domu dohodnutý partner. Jeho služby
smútku nákladom mesta a tiež sú v rovnakých cenách, ako ich
ak sú príjmy závislé výhradne poskytovala naša firma, dokonod poskytovania služieb pre Stu- ca prevoz zosnulého je lacnejší.
pavu a Borinku. Momentálne Cena za pohrebné služby je jedfirma nemá k dispozícii vozidlo ným z dôležitých kritérií súťaže,
na prevoz zosnulých, ktorým sa ale záleží nám aj na kvalite, serivykonávala prevažná časť slu- óznosti a referenciách  budúceho
žieb. Pre zabezpečenie pohreb- partnera  našej pohrebnej služby.
nej služby v plnom rozsahu bola Organizačné zmeny v pohrebpodpísaná dohoda o spolupráci níctve   neznamenajú jeho zrušepri poskytovaní pohrebných slu- nie , služby   budú zabezpečené
žieb, ktorej platnosť skončí vý- zamestnancom na   polovičným
berom partnera, ktorý predloží úväzok – taký je návrh. Tento zanajlepšiu ponuku v rámci verej- mestnanec bude zodpovedný za
ného obstarávania tejto služby. správu pohrebísk , domu smút-

Výberové konanie do materskej školy
Mesto S T U P A V A
Hlavná č. 1/24,   900 31
Stupava
vyhlasuje
v zmysle zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej   samospráve  v  znení neskorších predpisov a  
zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších
predpisov
výberové konanie na
miesto riaditeľa Materskej školy na ulici Janka
Krála č.1 v Stupave
Predpokladaný termín
nástupu: 01.06.2014
Nevyhnutné požiadavky:
1. VŠ vzdelanie druhého
stupňa, alebo VŠ vzdelanie prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné   vzdelanie v zmysle  
vyhlášky Ministerstva
školstva
Slovenskej
republiky č. 437/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky
pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení
neskorších predpisov,  
Príloha č. 1,  časť I.
1. Podľa § 34 odst.   2
písmeno b) zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov   sa pre   VŠ

2.
3.
4.

5.

vzdelanie druhého stupňa vyžaduje vykonanie
prvej atestácie.
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
bezúhonnosť,
predloženie
návrhu koncepcie rozvoja
školy do roku šk.roku
2015/2016,
zdravotná spôsobilosť
v zmysle § 10 zákona
č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.  

Ostatné kritéria a požiadavky :
➣ znalosť legislatívy v
oblasti školstva a samosprávy,
➣ absolvovanie prípravy
vedúcich pedagogických
pracovníkov (nie je podmienkou),
➣ aktívne ovládanie štátneho jazyka,
➣ práca s PC (Windows,
Word, Excel, PowerPoint,
Internet a iné),
➣ riadiace a organizačné
schopnosti,
➣ komunikačné zručnosti
na úrovni vedúceho zamestnanca.
Doklady potrebné doložiť k prihláške na výberové konanie :
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania,
2. profesijný
životopis
(uveďte prosím aj tel.
kontakt a mailový kontakt),

3. overená kópia dokladu
o nadobudnutom vzdelaní,
4. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej
atestácie,
5. overená kópia dokladu
o pedagogickej praxi,
6. doklad o  bezúhonnosti
(výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace),
7. písomne spracovaný
návrh koncepcie rozvoja školy na dva šk. roky
vopred,
8. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie
staršie ako tri mesiace,
9. súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa
zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadostí je do 15,00 hod. dňa
07.04.2014.
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Stupave.
Žiadosť o zaradenie do
výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej
obálke, ktorá musí byť
označená menom a priezviskom a textom „VÝBEROVÉ
KONANIE
– riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo
zašlite poštou na Mestský
úrad Stupava, Hlavná 1/24,
900 31 Stupava.

Mgr. Pavel  S l e z á k


primátor mesta

marec 2014
ku a výber poplatkov za hrobové miesta, bude organizovať ich
údržbu a tiež bude kontaktnou
osobou pri organizovaní pohrebov. Tieto kompetencie zodpovedajú zákonnej úprave pohrebníctva a zodpovednosti obce v tejto
oblasti. Pohrebná služba sa teda
neruší len hľadáme optimálny
spôsob zabezpečenia tejto služby
v plnom rozsahu. Napokon zákon
umožňuje pozostalým vybrať si
akúkoľvek pohrebnú službu na
zorganizovanie pohrebu, tomu
nikto nemôže zabrániť. Avšak
uloženie pozostatkov na pohrebisku, správa pohrebiska zostávajú v kompetencii obce. Tým
chcem povedať, že TSS s.r.o. si
mohli vybrať dodávateľa služieb,
ktoré nedokážu vykonávať vlastnými silami a prostriedkami, pochopiteľne  cestou súťaže a  o tej
sme hovorili od začiatku. Verím,
že v apríli bude súťaž vyhlásená
aj ukončená.

2. Mesto Stupava spustilo od
01.marca 2014 novú bezplatnú
službu pre občanov - SMS Hlásnik. Prostredníctvom tejto služby samospráva - Mesto Stupava
môže jednoduchým a rýchlym
spôsobom informovať svojich
občanov o veciach verejných.
Aký bol na túto novinku ohlas
a ak viete povedať, koľko ľudí
sa už pre využitie tejto služby zaregistrovalo a využíva ju?
Dobrá otázka. Ide tu najmä o tú
registráciu bez ktorej nie je možné posielať sms správy na žiadne mobilné číslo. Druhá vec je,
že občania si chcú vybrať, ktoré
správy sú pre nich dôležité, o ktoré majú záujem, aby im prichádzali. Pozitívne pre prijímateľa
správy je, že za ňu neplatí. Platí ju
mesto v paušálnom poplatku. Momentálne eviduje cca 50 prihlásených záujemcov o túto službu. 

Lucia Menclová

Výberové konanie do základnej školy

Mesto S T U P A V A
Hlavná č. 1/24,   900 31
Stupava
vyhlasuje
v zmysle zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej   samospráve  v  znení
neskorších predpisov    a  
zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších
predpisov
výberové konanie na
miesto riaditeľa Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave.

cie.
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. bezúhonnosť,
4. predloženie
návrhu
koncepcie rozvoja školy
do  šk. roku 2015/2016,
5. zdravotná spôsobilosť
v zmysle § 10 zákona
č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.  

Ostatné kritéria a požiadavky :
➣ znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
Nevyhnutné požiadavky: ➣ absolvovanie prípravy
1. VŠ vzdelanie druhého vedúcich pedagogických
stupňa  v zmysle  vyhláš- pracovníkov (nie je podky Ministerstva školstva mienkou),
Slovenskej republiky č.   ➣ aktívne ovládanie štátne437/2009 Z.z., ktorou sa ho jazyka,
ustanovujú kvalifikačné ➣ práca s PC (Windows,
predpoklady a osobitné Word, Excel, PowerPoint,
kvalifikačné požiadavky Internet a iné),
pre jednotlivé kategórie ➣ riadiace a organizačné
pedagogických zamest- schopnosti,
nancov a odborných ➣ komunikačné zručnosti
zamestnancov v znení na úrovni vedúceho zamestneskorších predpisov,   nanca.
Príloha č. 1,   časť III.VI.
Doklady, ktoré je po1. Podľa § 34 odst.   2 trebné doložiť k prihlášpísmeno b) zákona č. ke na výberové konanie :
317/2009 Z.z. o peda- 1. písomná žiadosť o zagogických zamestnanradenie do výberového
coch a odborných zakonania,
mestnancoch a o zmene 2. profesijný
životopis
a doplnení niektorých
(uveďte prosím aj tel.
zákonov v znení nekontakt a mailový konskorších predpisov   sa
takt),
pre   VŠ vzdelanie dru- 3. overená kópia dokladu
hého stupňa   vyžaduje
o nadobudnutom vzdevykonanie prvej atestálaní,
Predpokladaný termín
nástupu: 01.07.2014

4. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej
atestácie,
5. overená kópia dokladu
o pedagogickej praxi ,
6. doklad o  bezúhonnosti
(výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace),
7. písomne
spracovaný
návrh koncepcie rozvoja školy na dva šk. roky
(do 2015/2016),
8. potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti nie staršie
ako tri mesiace,
9. súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa
zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Termín podania žiadostí je do 15,00 hod. dňa
07.04.2014.
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Stupave.
Žiadosť o zaradenie do
výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí
byť označená menom
a priezviskom a textom
„VÝBEROVÉ KONANIE–riaditeľ ZŠ-NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo
zašlite poštou na adresu:
Mestský úrad Stupava,
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.
V Stupave dňa 14.03.2014

Mgr. Pavel  S l e z á k


primátor mesta
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Spoločenský mix

Deti, rodičia a kostol
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna
obec Stupava a v tej obci kostol, kde
som prišiel v nedeľu predobedom
na svätú omšu. Ako som sa potešil,
keď vidím, aký je kostol plný ľudí
a to mladých ľudí a detí habadej.
Staré ženy sa modlia, deti sa vrtia,
no a prichádza pán farár, miništranti
– omša sa začína.
„Svätú omšu nábožne slyšať!“
tak znelo staré cirkevné prikázanie!
Keby to tie deti dovolili! Jedno
kričí z celého hrdla, jedno trocha
menej, dve rozprávajú, niektoré
sa špacírujú samostatne, niektoré
s rodičom za ruku, niektoré rodič
nasleduje, obľúbený je aj krátky
beh od maminky ku babke a nazad.
Vyzbrojenie sa autíčkom,   bábikou
a pod. je základ ideový, hmotným
sú zasa cukríky a iné sladkosti.
Najťažšie údery dochádzajú od
ľavého bočného oltára, kde sa dajú
privrieť sklenené dvere, tam sa to už
dá nazvať Pavilónom samopaše.
Ako sa dá kňazovi slúžiť omša
vie len on sám, ale sústrediť sa nedá
a z mysli sa vynára spomienka,
ako to bolo pred dávnymi rokmi...
Oravská obec, kostol plný ľudí a detí
habadej. V tom kostole ale veľký
poriadok, každý má svoje miesto.
Ženy sedia vpravo, muži vľavo,
pričom staršie ženy sú viac vpredu
a starší muži viac vzadu. Manželia
nie sú spolu, stačí im, že spolu žijú
celý život. Úprimne povedané načo
je žena mužovi v kostole, čo platí
aj opačne a čo už za bratská láska
medzi manželmi (teda aspoň zatiaľ).
A kde sú v tom kostole deti, je tu pre
ne miesto? Ale   áno, to najlepšie,
privilegované, sedia vpredu pred
lavicami, dievčatá vľavo a chlapci
vpravo. Všetci na nich vidia.

Nie žeby sa nešuškalo, sem tam
nepodryplo suseda, zvlášť chlapci,
dievčatá skôr čušali, ale takéto
vyrušovanie, dospelí ľahko zvládli,
i keď stalo sa aj také, že pán farár
nespratníkov po skončení kázne
osobne za uši vytiahol pred oltár,
kde hanebne kľačali až do konca
omše a to ich doma ešte čakal extra
výprask. Kojencov a malé deti, ktoré
nevydržali pokojne sedieť rodičia
do kostola nebrali. Vedeli, že keď
podrastú nachodia sa do kostola až
až. Pokiaľ nebolo vyhnutia zostali
vzadu, aby ani najmenej nerušili
ostatných a v prípade potreby sa
mohli vzdialiť. Omša bolo latinská,
kázalo sa z kancľa. Všetko bolo
ináč a všetko sa zmenilo, ani oltár
nezostal na svojom mieste! Máme
súčasnú svätú omšu, ktorá je veľkým
a krásnym darom II. Vatikánskeho
Koncilu. Jej dialógová forma si ale
vyžaduje primeranú koncentráciu
pozornosti. Málo si to pripomíname,
ale omša je nekrvavé sprítomnenie
Kristovej krvavej Obety. Tu
skutočne, akoby sa náš pozemský
čas spájal s večným a my sme boli
prítomní na Golgote a odtiaľ naša
sila i nádej. Ako túto silu a nádej
sprístupniť našim deťom – veď je
to naša povinnosť! Veľký kresťan
Albert Schweitzer vo svojich
spomienkach na detstvo napísal:
„Zo Služieb Božích, na ktorých
som sa ako dieťa zúčastňoval
som si odniesol do života zmysel
pre posvätné, potrebu ticha
a sústredenia, bez čoho si neviem
predstaviť svoje jestvovanie. Preto
nezdieľam mienku tých, ktorí
nechcú pripustiť deti na Služby
Božie veľkých dovtedy, kým im
nerozumejú. Tu nejde o rozumenie,

ale o posvätný zážitok. To, že dieťa
vidí zbožnosť dospelých a je ich
zbožnosťou uchvátené v tom tkvie  
veľký význam účasti detí“.
Deti a ich výchova sú veľkým
problémom aj v dnešnom svete
a rodičia sú v tom osamotení.  
Lavína informácií dezorientuje veď
už len s pôrodom čo sa taký pár
natrápi: Bez doktora  doma?  Doma
s doktorom? V špitáli?  S mužom?  
Bez muža? Klačiačky? Sediačky?  
Doleznačky? Vo vode? Na lopte?  
Bez bolesti?  S bolesťou? A to iste
nie je ani polovica možností. A ďalej
to pokračuje štepiť, deti neštepiť?
Obmedzovať,
neobmedzovať?
Trestať, netrestať? Dnes je každý
sám sebe zázračným lekárom
i Ámosom Komenským. Snáď to
má aj svoje dobré stránky.
Skúsme si teda záverom povedať,
to čo niektorí rodičia tolerujú, ba
priam so svojimi deťmi v kostole
podnikajú,  by si nedovolili niekde
inde, kde sú za určitým kultúrnym
dôvodom zhromaždení ľudia.  Viete
si to predstaviť v divadle, v opere, na
koncerte, v operete? Ani v cirkuse,
tam musia poslúchať aj zvieratká.
A vôbec cirkus zostáva miestom,
kde vládne veľký poriadok. Ak by
deti jedovali, riaditeľ by poslal šaša
a ten by s deťmi zatočil.
Všetci dospelí katolíci vieme čo je
svätá omša a že je základom nášho
náboženského života. Ak majú naše
deti žiť vo svojej dospelosti ako
zrelí kresťania, vo viere svojich
rodičov, nech spomínajú na svoje
detstvo tak ako Albert Schweizer.
Len my im to môžeme umožniť.
Dieťa, ktoré si bude spomínať ako
v kostole pobehovalo ku tomu
ťažšie dorastie. Deti nám svojim
konaním niečo hovoria – dokážeme
im odpovedať?

Peter Šmeringai

Ciconia ciconia je náš
Raz, dávno, horelo vo Vajnorách. „Horí, horí“, zvony
vyzváňali. Zbadali to v Rašištorfe a brali striekačky.
Tryskom k susedom. Na hranici chotára však stáli nasrdení Vajnoráci: „Stáť, ani krok,
náš je oheň!“
Zaiste ste mnohí počuli, či
čítali o tom, že ornitológovia
bijú na poplach. Ak okolo
roku 1950 bolo na Slovensku
2200 hniezd bociana bieleho
(Ciconia ciconia), teraz je to
len polovica...je to tak.
V Hajpróde, na lúkach aj
stupavského chotára, pri cyklistickom chodníku, od niekdalejších kasární hraničiarov
pri železných závorách do
Stupavy, po oblúk Moravy
s rakúskou orlicou v Marcheggu, bývali donedávna až
štyri hniezda bocianov. Dnes
je živé jedno – jediné, za mostíkom cez Malinu, na lúke po
ľavej strane, čo nevidieť tam
budeme obdivovať nohatý
bocianí pár. Druhé hniezdo,
pri výtoku Starej Moravy do
odstaveného ramena spustlo, rovnako ako hniezdo pri
kilometrovníku 13. Niet ich.
Tretie, dákych sto rokov od
spomínaných kasární, naľavo na prvej lúke, na dvojitom
stĺpe, rozmetala pekelná víchrica, zoťala mohutný topoľ,
ktorý stĺp s hniezdom posotil
k zemi. Bola vysoká voda, stál
v mokrine. Dodnes je tam takto naklonený.

Pokus ochranárov spred
niekoľkých rokov zavďačiť sa
bocianom tromi stĺpmi s nachystanými polohniezdami si
ani nevšimli. Stĺpy napokon
odviezli.
Lenže doteraz nikomu nezišlo na um napriamiť onen
stĺp, nestojací, neležiaci, zaiste bude na najsprávnejšom
mieste, keď ho bociany uznávali desiatky rokov.
Pozrite sa na tento obrázok,
nestálo  by za to urobiť na hlave toho stĺpa náznak základu
hniezda a stĺp narovnať? Pár
dobrých chlapov, dáky vercajk, fúrik na dovezenie kameňa, štreka neďaleko je celá
rozmetaná, vyrovnávajú trať
na 160 km rýchlosť. K tomu
dáke sochory, ktorými mládenci dvíhajú máj zelený.
Čo poviete: turisti, rybári, milovníci prírody, hasiči. Bociany sa z Afriky už pohli, už sa
im po nôckach sníva o žabách
v hajpródskych šrekoch, občas trénujú klepanie zobákmi
od radosti – zobracajúc hlavu
na chrbát. Nestálo by za to,
aby si našli hniezdočko na
nový, starý domov? A čo tak
priložiť čapicu aj na druhý
osamelý stĺp stojací neďaleko.
Možno si jeden vyberú. Ešte
je čas, dalo by sa to stihnúť,
priletia koncom marca. Ktože
povie komu: „Stáť, ani krok,
náš je bocian, Ciconia ciconia
je náš!“

Štefan Horský 

Beseda o dopravnej výchove pre žiakov zš
Dňa 19.2. 2014 sa v našej škole konala výchovnovzdelávacia akcia mestskej
polície. Akcia sa uskutočnila s cieľom priblížiť žiakom
pravidlá dopravnej výchovy,
bezpečného presunu do školy a bezpečného používania
internetu. Tejto hromadnej
akcie sa zúčastnilo viac ako
300 žiakov z 2., 3., 4 .a 5.
ročníka ZŠ.   Deti sú tiež
účastníkmi cestnej premávky najmä ako chodci, cyklisti, kolobežkári, korčuliari,
ale aj ako cestujúci v osobnej či hromadnej doprave.  
Preto by mali   už v útlom
veku získať základné vedomostí, zručností a návyky
zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách  a tým prispieť k zníženiu dopravnej
nehodovosti.
V prvej časti Juraj Janešík,
vedúci predajne bicyklov,
porozprával žiakom o základnej výbave bicykla, cyk-

listu a tiež o bezpečnej jazde
na bicykli.  
V druhej časti príslušník
polície rozprával o dopravných značkách, bezpečnom
prechádzaní cez cestu a iných
dopravných predpisoch.
V tretej časti sa príslušník polície venoval bezpečnému používaniu internetu
a tiež ako   majú   byť deti
opatrné počas presunu do
školy i pri hrách.
Na záver sa mohli žiaci
pýtať na prácu polície. Počas besedy príslušníci polície
rozdávali žiakom reflexné
náramky.
Touto cestou by sme sa
chceli všetkým zainteresovaným na tejto akcii   poďakovať za to, že prišli medzi
deti, poučili ich o rôznych
nástrahách   života a zodpovedali im na ich zvedavé
otázky. Veríme, že naše deti
budú opatrnejšie a budú sa
správať bezpečnejšie.


Mgr. Mária Demetrová

Povinnosť hlásenia pobytu dieťaťa,
ktoré dosiahlo vek 3 roky
Od februára majú podľa
zákona povinnosť hlásenia pobytu rodičia, ktorých
dieťa po 1. 2. 2014 dosiahlo
vek 3 rokov. Rodičia nemusia nahlasovať starostlivosť
o dieťa, ktoré je mladšie ako
stanovuje zákon a zároveň táto
povinnosť končí, keď dieťa
dosiahne vek 6 rokov.
Zákon sa týka tých detí,
ktoré po 1. 2. 2014 dovŕšia
vek 3 rokov. Ostatných detí
sa táto zákonná povinnosť
netýka. Takisto zákon neu-

kladá túto povinnosť rodičom
poberajúcim predĺžený rodičovský príspevok z dôvodu
nepriaznivého
zdravotného
stavu dieťaťa do šiestich rokov
jeho veku a rodičom, ktorí v
čase keď dieťa dovŕši tretí rok
života sú na materskej dovolenke s mladším dieťaťom."
Nahlasovať sa musí aj dieťa,
ktoré nastúpilo alebo nastúpi
do materskej škôlky a po 1. 2.
2014 dovŕši 3 roky.
Tlačivo nájdete na web stránke
UPSVaR
Ref. soc.vecí
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Sobota plná hádzanej

O

stupavskej hádzanej sa
v Podpajštúnskych zvestiach
môžete
dočítať
pravidelne.  
Najčastejšie píšeme o úspechoch
stupavských družstiev alebo
o veľkých akciách, ktoré klub
organizuje - ako je napríklad
turnaj Playminihandball pre
najmenších hádzanárov, alebo
Veterans Cup pre tých skúsených.
Ako
však
vyzerá
taká
„obyčajná“ hádzanárska sobota?
Ako vyzerala napríklad sobota 8.
februára 2014?
MHIL
Už v piatok podvečer sa stretlo

pár organizátorov, aby pripravili
školskú halu na turnaj MHIL
v minihádzanej. MHIL - MiniHandball International League
- je medzinárodný projekt, ktorý
chce pritiahnuť k hádzanej deti
v najmladšom školskom veku.
Družstvá zo Slovenska, Čiech
a príležitostne aj z Maďarska
a
Poľska
sa
stretávajú
niekoľkokrát do roka, aby si
zmerali sily a lepšie pochopili, čo
to vlastne tá hádzaná je.
V sobotu 8.2.2014 sa zišli
práve u nás v Stupave. Prišli zo
Slovenska aj Českej republiky
– a nebolo ich vôbec málo.
O medaily a putovné poháre

bojovali deti v dvoch kategóriách
- mladšia prípravka (ročníky
narodenia 2005 a mladší) a staršia
prípravka (ročník narodenia 2003
a 2004). Hala tak bola celý deň
plná detského švitorenia - veď
turnaja sa zúčastnilo 10 tímov
staršej a 12 družstiev mladšej
prípravky, čo bolo spolu viac než
180 detí.

boli ešte o niečo urputnejšie a
„hádzanárskejšie“ - skutočne sa
bolo na čo pozerať. Víťazstvo a
putovný pohár si odnáša nováčik
v MHIL - družstvo Hlohovca,
ktoré vo finále porazilo Pezinok.
Skvelú bronzovú priečku získala
Stupava D po jednoznačnom
víťazstve nad Hlohovcom B.

Minihádzanú hrajú 4 hráči
a brankár, nehrá sa na polčasy
(zápas trvá 12 minút), používajú
sa ľahšie lopty, menšie brány
a hrá sa na menšom ihrisku.
Vďaka tomu sa do haly zmestili
až tri ihriská a za celý deň sa
dalo odohrať neuveriteľných
61 zápasov. Pre všetkých bolo
fascinujúce sledovať obrovský
zápal a nadšenie, s ktorým
do zápasov deti šli, ako aj
odhodlanie a šikovnosť, ktorú už
v tomto veku ukazujú. Ako turnaj
dopadol?
V mladšej prípravke sa v
najlepšom svetle ukázala Ivánka
pri Dunaji, ktorá vo finále porazila
Dunajskú Stredu. Bronzové
medaily si odniesli deti z českej
Telnice, ktoré v súboji o 3. miesto
porazili Pezinok. Stupavské tímy
hrali s veľkým zápalom a ukázali,
že majú veľký potenciál, hoci na
výraznejšie umiestnenie tentoraz
nedosiahli.
Boje v staršej prípravke

Zimná liga
Kým školská hala bola
plná prváčikov, druháčikov či
tretiakov, v tom istom čase sa
v mestskej hale zišli starší chlapci
– konalo sa tu tretie tohtoročné
kolo Zimnej ligy – štvorkolového
turnaja, ktorého sa už tradične
zúčastňujú mladší aj starší žiaci
Stupavy, Malaciek, družstva KP
Brno a tímu Sokol Centrum Haná.
Celý deň prebiehali zaujímavé
a veľmi dramatické boje, všetci
chlapci dali do hry celé svoje srdce
a tak sa diváci naozaj mali na čo
pozerať. Takmer stovka chlapcov
z ôsmich tímov ukazovala
publiku, že z nich naozaj rastú
plnohodnotní hádzanári.

Historický okamih pre HC TATRAN STUPAVA:
obliekol všetky kategórie svojich členov
HC TATRAN STUPAVA je značka, ktorú budujú
hádzanári a nadšenci okolo klubu, ktorí robia pre
klub neoceniteľnú prácu. Sme výnimoční tým,
že ťaháme za jeden povraz a ideme spoločným
smerom a za spoločným cieľom. Naša komunita
naberá už väčšie a vážnejšie rozmery, lebo neraz
na zápasoch napr. mužov alebo dorasteniek býva
200-300 ľudí oblečených v zelenom, ktorí fandia
nášmu klubu, až idú z toho zimomriavky.
Toto je nielen zbraň, ktorú máme v rukách, že
jej neraz súper podľahne, ale aj naše družstvá majú
v hlave, že za nimi stoja ľudia a fanúšikovia. Tento
fakt som si uvedomil hlavne vtedy, keď sme mali
vyhodnotenie sezóny a za dva dni sme predali 250
lístkov, za čo by sa nemusel hanbiť ani známy
spevák .
Tento rok sme si povedali, že oblečieme našich
členov do tréningových súprav, aby boli jednotní
a nášmu klubu to pozdvihne prestíž medzi ostatnými.
Keďže obliecť 200 hráčov a hráčok od najmenších
až po dorastenky nie je vôbec lacná sranda, tak
sme sa rozhodli, že na tréningových veciach
prenecháme miesto reklamným partnerom, ktorých
sme oslovili. Tréningové oblečenie pozostáva zo
zelených ponožiek, bielych trenírok, zeleného trička
a zelenej mikiny. Tréningové oblečenie sme zvolili
do zelenobielej kombinácie, ktorá patrí k nášmu
klubu. Tento mesiac sme deťom odovzdali tréningové
oblečenie za symbolických 5 Euro. Sme radi, že sme
našli miestnych sponzorov, firmy, rodičov ktorí nám
pomohli s financiami a toto celé zasponzorovali.
Zaslúžia si náš rešpekt.
Týmto vyzývame ďalších sponzorov o sponzoring
pre našu hádzanársku komunitu. Ponúkame možnosť
zaujímavým spôsobom odprezentovať vašu
spoločnosť a zároveň investovať do mládeže, ktorá

marec 2014

má cieľ a motiváciu. Motivácia je veľmi dôležitá pri
rozkvete našej mládeže. Máme pripravené projekty,
ktoré by sme chceli spustiť a tým urobiť prácu so  
stupavskou mládežou atraktívnejšou a tu je priestor
pre vás, sponzorov.

Rudolf Draškovič ml.

Šťastné deti v nových tréningových súpravách

Ako sa darilo
chlapcom?

stupavským

Mladším žiakom sa podarilo
s prehľadom poraziť odvekého
rivala z Malaciek a zohrať veľmi
dramatický zápas s Hanou, ktorý

nakoniec o štyri góly prehrali.
Záverečným víťazstvom nad
Brnom si na tomto turnaji
vybojovali striebro a druhá
priečka im patrí aj v priebežnom
poradí Zimnej ligy.
Starší žiaci hrali postupne
proti tým istým súperom.
Malacky po výbornom výkone
porazili o desať gólov, a potom
zohrali
zápas
rozdielnych
polčasov proti Hanej. Po prvom
polčase jasne viedli, v druhom
súper vyrovnal, nakoniec však
v „infarktovom“ závere strhli
Stupavčania víťazstvo na svoju
stranu a vyhrali 13:12. V ďalšom
dramatickom zápase zdolali aj
Brno, zvíťazili na turnaji a ako
doposiaľ neporazený tím jasne
vedú aj celkové poradie Zimnej
ligy.
Nakoniec teda tá sobota tak
úplne “obyčajná“ nebola. Znovu
ukázala, že okolo stupavskej
hádzanej vyrástla komunita
dobrovoľníkov
so
srdcom
profesionálov, ktorí sa nemusia
báť organizovať dva turnaje
v ten istý deň. A to ešte tentoraz
chýbali   mnohé pomocné ruky –
tím veteránok totiž reprezentoval
farby Stupavy na turnaji v Prahe.
Zaželajme na záver stupavskej
hádzanej, aby takýchto pekných
sobôt zažila aj v tomto roku čo
najviac.


Martin Renčo

Počasie v Stupave
Pán Dušan Prepira sa netají
svojou vášňou pre pravidelné
sledovanie počasia pomocou
poloprofesionálnej meteostanice v Stupave. Ako sa k tomuto
netradičnému hobby dostal,
prečo a ako dlho sa tejto činnosti venuje? To všetko si prečítate v tomto príspevku ako aj
zaujímavosti z oblasti počasia
v Stupave.
Všetko sa to začalo niekedy
v 6.triede základnej školy na
zemepise, keď nám pani učiteľka Kováčová zadala zaujímavú
úlohu. Každý deň ráno a večer
o 7 sme si mali zapísať vonkajšiu nameranú teplotu. Na záver
sme mali urobiť vyhodnotenie,
zaznamenať minimá a maximá
a tiež priemer za celý týždeň. Ja
som vtedy býval v Dúbravke, ale
spolužiakov som mal prakticky
z celej Bratislavy, keďže som
navštevoval školu v Ružinove.
Bolo pre mňa veľmi prekvapivé, že práve v Dúbravke oproti
zvyšným častiam Bratislavy vyšli
hodnoty suverénne najnižšie, začalo ma to zaujímať. Časom sme
sa aj my presťahovali do Ružinova a počas niekoľkých rokov som
meral teplotu na okne ortuťovým
teplomerom. Okrem toho som si
zapisoval aj iné zaujímavé údaje
o stave počasia, prípadne snežení. Musím priznať, že veľakrát tie
hodnoty boli až príliš skreslené
vzhľadom na to, že hlavne v let-

ných mesiacoch ráno na teplomer
priamo svietilo slnko.
V decembri 2010 sme sa presťahovali do rodinného domu
v Stupave a v oblasti meteorológie sa mi tým otvorili nebývalé
možnosti. Každý profesionálny
meteorológ vám povie, že Stupava je v rámci Slovenska veľmi špecifická lokalita s vlastnou
mikroklímou. Je veľa dní v roku,
kedy je práve naše mestečko najteplejším miestom na Slovensku,
sme však aj prví na rane, keď sa
mení počasie od západu a vďaka
záhorskej nížine tomu nič nebráni. Pri utíšení vetra a vyjasnení
môže Stupava často krát v roku
dosiahnuť nižšie teploty ako na
Chopku či na Lomnickom štíte,
nemalý je aj vplyv Malých Karpát v prípade vyšších úhrnov zrážok.
Moja hlavná podporovateľka – pani manželka, mi hneď na
prvé Vianoce v Stupave darovala
poloprofesionálnu meteostanicu,
ktorá okrem teploty meria aj úhrn
zrážok, rýchlosť a smer vetra.
Navyše je možné pripojiť ju k počítaču a tým vyhodnocovať údaje a priamo posielať na web. Dá
sa teda povedať, že od 1.1.2011
mám ucelené údaje, ktorých výpovedná hodnota bude rásť každým dňom. Už teraz je zaujímavé
robiť niektoré porovnania s minulými rokmi, tu je teda výber
toho najzaujímavejšieho:
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Cvičenie pre každého Srí Lanka - moja osobná výzva

Čo si môžu cvičenci predstaviť
pod pojmom Bodywork? Aké sú
jeho výhody oproti iným cvičeniam?
Bodywork je dynamické, efektívne cvičenie ako pre ženy, tak
aj pre mužov. Je zamerané na
posilnenie kondície, svalového
aparátu, zvýšenie hybnosti a v neposlednom rade na zníženie telesnej
hmotnosti. Je účinnou alternatívou
v porovnaní s klasickým aerobikom či inými menej náročnými
cvičeniami, pri ktorej naozaj pocítite svoje telo pracovať!

Ako vyzerá klasický tréning
Bodyworku?
Každý tréning začíname intenzívnym rozohriatím, pokračujeme
krátkym
strečingom
a následne sa zameriavame na iné
svalové partie ako brucho, predné
či zadné stehenné svaly, trup, biceps, triceps či ramená, väčšinou
rozčlenené do supersérií. Pri
cvičení používame gumičky, činky
v kombinácii s cvičením s fitloptou
a vlastnou váhou.
Pre koho je Bodywork určený?
BW je aj napriek svojej dynamickosti vhodný nie len pre
pokročilých, ale aj pre začiatočníkov! Cviky samozrejme
prispôsobujem kondícii a výdrži  
cvičencov, to však neznamená, že
sa nesnažíme ísť na maximum! Bazírujem na tom, aby nikto nerobil

● Najvyššiu teplotu za spomínané obdobie sme namerali 8.8.2013
o 16:23 a len desatinka nám chýbala k 40tke
● Naopak najnižšia teplota
bola na našej záhradke nameraná 11.2.2012 o 5:18 ráno, bolo to
-19,7 stupňa
Na našej webovej stránke
www.pocasievstupave.sk je možné
pozrieť si aj iné zaujímavé rekordy,
z nich možno vyberiem najdaždivejší deň a to 30.6.2011, kedy nám
padlo 55,2 mm zrážok. Najvyššia
intenzita zrážok bola dosiahnutá

9.8.2013 a to až 122,4 mm/hod.
Predstavte si 122 litrov vody vyliatych na každý meter štvorcový za
hodinu, tak silno nám vtedy napršalo. Určite si mnohí z nás pamätajú minuloročnú zimu bohatú na
sneh. Až 2krát počas zimy sme dosiahli snehovú pokrývku vo výške
30 cm. Skúste si to porovnať s tou
tohtoročnou. Teplotne je táto zima
zatiaľ v priemere o viac ako 2 stupne teplejšia a nie je veľký predpoklad, že by sa to malo zmeniť.

kompromisy so svojou aktuálnou
formou, ale zároveň neprekračoval
vlastné limity. Je pekné sledovať,
ako si po čase niektoré baby
zlepšia kondičku, viac vládzu či
schudnú a majú radosť z cvičenia.
Je to výzva pre každého osobitne.

Ako si sa vlastne k cvičeniu
dostala ty sama?
K pohybu som mala odmalička
blízko. Rada som tancovala, a to
nie len na strednej škole vrámci
odborných predmetov, ale aj mimo
nej. Navštevovala som niekoľko
tanečných škôl a už v tom čase
som sa začala zaujímať o zdravý
životný štýl a estetickú stránku
tela, čo ide ruka v ruke s fitnessom.
Aktívne som sa mu začala venovať
pred piatimi rokmi a o dva roky
neskôr som si vyskúšala aj súťažné
pódiá.
Bodywork precvičujem už
druhým rokom a chcem upriamiť
pozornosť na stupavskú komunitu
(najmä!) mladých ľudí, ktorých
podľa môjho názoru treba odtrhnúť od facebooku a trochu
rozhýbať!
Kde a kedy budú môcť navštíviť
tvoje
tréningy
pohybuchtiví
ľudia?
Vidíme sa každý pondelok
a stredu o šiestej v Sunéčku pri
Mestskom úrade. Zoberte si uterák,
zapotíme sa! Teším sa na vás!


Zuzana Firgánková

Tu sa však už dostávame k dlhodobejším predpovediam a tie ja
osobne nemám vôbec rád. Počasie
je krásne v tom, že sa stále mení
a pravdepodobnosť úspešných
predpovedí na viac ako tri dni
výrazne klesá. Sú rôzne modely
a mapy, ktoré som sa naučil čítať
až z odstupom času a čiastočne
za to ďakujem môjmu neďalekému susedovi Petrovi, ktorý sa len
pred časom prisťahoval do nášho
mestečka. V mojej obozretnosti
voči dlhodobejším predpovediam
ma to však len usvedčilo.

Mnohí z vás sa možno pýtajú,
čo z toho všetkého mám. Údaje
posielam do mnohých slovenských aj zahraničných databáz
o počasí, mňa však najviac poteší, keď to zaujme práve nejakého
obyvateľa Stupavy. V práci sa
venujem niečomu úplne inému
a toto je len môj koníček. Milí
Stupavčania, snáď vám padne na
úžitok.


Dušan Prepira

Ak túžite po dobrodružstve v exotickej krajine tak, ako ja pred rokom, ostrovný štát Srí lanka ležiaci v Indickom
oceáne je pre vás tá správna voľba. Po
náročnej ceste, dvoch prestupoch v nemeckom Berlíne a novodobej mekke
arabského luxusu Abú Dhabí som
sa s veľkým kufrom a hlavou plnou
otáznikov, nadšenia a obáv zároveň
dotrmácala do haly srílanského letiska. Buddhika, nízky tmavý chlapec na
mňa zodpovedne v dohodnutý čas čakal a vyvaľoval tie svoje čierne okále
až som mala pocit, že je vystresovaný
viac ako ja.
Akonáhle sme vyšli von, ovalil ma
výbuch nových vôní, extrémnych
farieb a zvukov. Srandovný trojkolesový zázrak tuk-tuk vezúci nás
do školy kde mám učiť angličtinu si
aj s motorkami kliesni cestu pomedzi
autá a nákladiaky a náš vodič sa
s pokojom Angličana a úsmevom
na tvári na poslednú chvíľu uhýba
protiidúcemu autobusu. Na cestách
tu platí jediné pravidlo- kto sa skôr
pretlačí, ten ide. Mimo hlavného
mesta Colombo o chodníkoch nie
je ani chýru ani slychu, zašpinené
úzke uličky zdobia túlavé psy a zopár
vyziabnutých mačiek, kde-tu krava
a zmeska farebných ľudí.
Cesta z letiska do Angody, jednej z
častí Colomba nám trvala dobrú pol
hodinku. Hlava školy, budhistický
mních odetý v typickom oranžovom
rúchu, pán Bandagiriye Somawansa
Thero nás za veľkou kovanou bránou
s vrátnikom privítal v hlavnej budove
v komplexe školy NCEF so širokým
úsmevom na tvári. Buddhika stojaci vedľa mňa si okamžite kľakol na
kolená, rukami sa dotkol zeme, čelo
sklonil k mníchovým nohám a pri
vstávaní zopol ruky. Od začiatku na
mňa pôsobil mimoriadne sympatickým dojmom a vzbudzoval prirodzený rešpekt a autoritu.
V prvých dňoch môjho pobytu
sa zoznamujem so školou, triedami,
ostatnými učiteľmi stážistkou Shoko

Poďakovanie

Dňa 27.2.2014 sa konala v jedálni
u pána Bubniča výročná členská
schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Stupave – s počtom zúčastnených členov
90. Výročná členská schôdza prišla
pozdraviť predsedu JDS p. Mrázová,
p. primátor Mgr. Pavol Slezák, p.
prednostka Judr. Elenka Jaďuďová
a za sociálnu komisiu p. Mózová
Oľga.
Po skončení výročnej členskej
schôdze sa konalo spoločné posedenie členov JDS a klubu seniorov Pohoda pri hudbe s večerou a tombolou.
Touto cestou sa chcem poďakovať
pánovi Bubničovi a jeho ochotnému
personálu jedálne za odvedenú skvelú
prácu a tiež sponzorom, ktorí prispeli do tomboly a to: Kvetinárstvu
Kytička, Flotex – pani Mikušovej,
Agroservisu a p. Gašparíkovi, Faladro, Tango a p. Kubovičovej, Papiernictvu p. Grambličkovej, manikúre
Pätička,
kaderníctvu Veronika,
Hanka, potravinám Hrica, Horn,
mäsiarstvu Rodan a Dano Horecký,
elektro – potreby Brezovský, vinotéka Rigler, pani Lidke Maderovej
a Helenke Bobákovej a tiež všetkým,
ktorí prispeli do tomboly. Zároveň
ďakujem za odvedenú prácu celému
výboru JDS.
Viera Štefková 

z Japonska a riaditeľom školy pánom
Kumarasinghom. Všetci sú neuveriteľne priateľskí a ústretoví, škola na mňa
pôsobí živým dojmom, steny a múry
sú pomaľované rôznymi výjavmi,
alebo sú oblepené prácami detí. Pred
vchodom do každej triedy stojí kamenná váza s vodou, do ktorej deti každé
ráno vsypú čerstvé kvety. Vo všeobecnosti sa deti voči učiteľom správajú
s rešpektom a sú naučené pozdraviť
sa uklonením  s náznakom vystretých
rúk k zemi a následným spojením rúk
pred hruďou aj keď nemôžem poprieť,
že niektoré triedy sú pre mňa ťažký
oriešok.
Počas dvoch mesiacov si tu až
s prekvapivou ľahkosťou zvykám
na tunajší život a čoraz ťažšie prijímam fakt, že sa budem musieť vrátiť
späť na Slovensko. Zo znenazdajky
nadržaného chlapa v autobuse cestou
z preplneného trhu Petah v hlavnom
meste určite nadšená nie som, ale
ešte aj večernú návštevu neznámeho
hlodavca či občasných vpádov švábov
do našej kuchyne prijímam až s
chorobne   chladnou hlavou, lebo si
čím ďalej tým viac uvedomujem, že
tu prežívam vlastný sen. Pri bežných
denných aktivitách, učení detí, jedení
krásne štipľavého jedla, pohľade
z preplneného autobusu na špinavé ulice, dozerajúceho Budhu pri cestách na
každom rohu a výletov do najkrajších
oblastí Srí Lanky sama seba občas
prichytím pri myšlienke, že som tu, bez
akéhokoľvek pátosu, dokonale šťastná.
Som v neznámej krajine úplne odlišnej

zvykmi, náboženstvom a ľuďmi
a napriek tomu sa tu cítim ako doma.
Žijem to, čo som si vysnívala. Vdychujem vôňu sandalových tyčiniek,
bosými nohami sa dotýkam posvätných miest, rozprávam sa božskými
ľuďmi, učím krásne deti, čítam múdre
knihy a pritom všetkom sa učím a
poznávam samu seba.
Srílančania ma fascinujú pohodovosťou, pohostinnosťou, družnosťou
a neustálym úsmevom, ktorý im
nemizne z tváre aj napriek „jednoduchému spôsobu života“ (presne
tak by to skonštatoval rozmaznaný Európan hýčkaný konzumom „vyspelého
sveta“) a tragickým následkom prívalovej vlny v roku 2004, kedy zomrelo
viac ako 35 tisíc ľudí a občianskej
vojne v roku 2009.
Po dvojmesačnom pobyte je čas
vrátiť sa do reality všedných slovenských dní. Deti mi na pamiatku vlastnoručne urobili nádhernú knihu a môj
milý cukrík z 1.A svojím krátkym
príhovorom v školskej hale prinútil
moju špirálu rozmočiť sa v slzách.
Lietadlo sa neochotne odlepilo od
zeme a ja som, držiac v ruke list od
mojej novej skvelej japonskej priateľky Shoko a posvätnej bielej nitky
obviazanej okolo zápästia od mojej
blízkej duše z minulých životov,
drahého pána Somawansu, nemohla
byť viac...smutnovďačná. Istuti Sri
Lanka, vrátim sa späť!
(viac na lankaexperience.blogspot.sk)

Zuzana Firgánková

„Papučák“ plný dobrej zábavy

Aj tento rok sa tradične konala
v Kultúrnom dome zábava v maskách – „Papučák“, alebo aj pochovávanie basy, ktoré predstavuje vyvrcholenie fašiangov a predznačuje
príchod pôstneho obdobia. Napriek
tomu, že sa akcia konala v strede
týždňa, Stupavčania ju poctili svojou hojnou účasťou. Využili svoju
kreativitu a predstavili sa v kostýmoch od výmyslu sveta – nechýbala
tu orientálna tanečnica, kovbojka,
striga,   klaun či červená čiapočka
po 50 rokoch. A že sa Stupavčania
naozaj vedia zabávať, o tom niet
pochýb. V rytme klasických dychoviek v podaní skupiny Záhorienka,
ale aj nikdy nestarnúcich oldies
hitov, pretancovali celý večer. Ten

vyvrcholil tradičným pochovávaním basy okolo polnoci. Veríme, že
všetci zúčastnení nevynechajú ani
ďalší ročník plný dobrej zábavy. 

Lucia Menclová
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Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva aSUHGHWLDmládež
Yspolupráci s0.,&
Vás pozýva na jarnú sociálnu burzu

VÝSTAVKY KNÍH

V náučnom oddelení pre dospelých sme nechali aj tento mesiac aktuálnu výstavku
PLESOVÁ SEZÓNA – inšpirácie z kníh. Pridaná k tomu bola výstavka kníh
ŠIKOVNÉ RUKY – ručné práce na dlhé zimné večery.
Dospelým čitateľom pripomíname výstavkami kníh aktuálne výročia narodenia
spisovateľov, prevažne slovenských. V tomto mesiaci bolo 165. výročie narodenia
P.O. HVIEZDOSLAVA a 85. výročie narodenia Milana FERKU.



GňaRG–K

V detskom oddelení sme deťom pripomenuli výstavkami kníh februárové výročia
narodenia: J.C. HRONSKÉHO, Meg CABOTOVEJ, G. FUTOVEJ a J. ŽARNAYA.
Tiež tam bola výstavka detskej poézie.
K nástennému kvízu ČO VIEŠ O OLYMPIJSKÝCH HRÁCH bola výstavka kníh
ZIMNÉ ŠPORTY.

vo výstavnej sále MKIC.

Žiaci ŠZŠ prišli do knižnice, aby sa zúčastnili kvízu OLYMPIJSÉ HRY. Na všetky
otázky odpovedal správne a stal víťazom Patrik HRENÁK.
Spolužiaci ho odmenili potleskom a od nás dostal drobné darčeky.

SPOLOČNÁ VÝMENA KNÍH

Žiaci III. A, B, D prišli do knižnice, aby si vymenili knihy a pani učiteľky im pomohli
pri výbere poézie k triednym recitačným kolám. Pri týchto spoločných návštevách si
všetci žiaci vypracovali tiež kvíz ČO VIEŠ O OLYMPIJSKÝCH. HRÁCH. Sľúbili
sme im, že pri ďalšej návšteve v marci si urobíme vyhodnotenie kvízu a odmeníme
víťaza z každej triedy.




Neviete čo svyradenými vecami vo vašej domácnosti?

Žiaci III.A triedy šikovne prečítali požičané knihy a prišli ešte vo februári na vyhodnotenie kvízu o OH. Z celej triedy 7 žiakov získalo najvyšší počet bodov. Ich mená
na papierikoch sme dali do krabičky a pani učiteľka vylosovala jedného víťaza. Stal
sa ním MATÚŠ HLAVA.
Žiaci si potom vybrali na čítanie knihy od Ruda MORICA, ktorý bude mať v marci
výročie narodenia.

Pomôžte nimi našim spoluobčanom.

3ULQHVWHLFKYdňoch od 2GR
QDUHFHSFLX0.,&RGKRG
DOHERGRHVSUHVVD7LQLFOXERGKRG

Z individuálnych detských čitateľov sa nástenného kvízu o OH zúčastnilo 10 detí.
Víťaz kvízu je MATEJ NEMČEK z III.C triedy, ktorý získava vrecúško prekvapení.

Ď A.8-(0(

AKCIA K POLROČNÉMU VYSVEDČENIU

Na vrátenie dlhšie požičaných kníh nemala tentokrát úspech, aj keď sme letáčiky AKCIE dali do každej triedy ZŠ.

Na kurzy a tvorivé dielne je
potrebné sa prihlásiť: telefonicky
na tel.č.: 0918 420 437
mailom: ozpohodka@gmail.com



KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV STUPAVY

83 žiakov IV.A, B, C, D si v jeden deň vypracovalo otázky I. kola súťaže priamo na
vyučovaní literatúry. My sme v knižnici potom odpovede obodovali a urobili zoznamy
žiakov, ktorí postúpili do II. kola súťaže. Je ich 50 a II. kolo sa bude konať v školskej
jedálni 5. marca 2014.

JEDNU KNIHU ROČNE

Nie iba prečítať, ale kúpiť a darovať knižnici.
Vážení čitatelia je marec – MESIAC KNIHY.

Chceme Vás všetkých, aj tých, ktorí ešte nenavštevujú našu knižnicu, poprosiť
o knižný darček čím by ste prispeli k zvýšeniu nášho
knižničného fondu.
V praxi by to bolo takto : čitateľ prinesie do knižnice
knihu, ktorú už prečítal a nebude mu v domácej
knižnici chýbať. My knihu zapíšeme do prírastkového
zoznamu kníh a dáme do nej pečiatku DAR. Prosíme
tých, ktorý sa takto rozhodli, aby darované knihy
neboli staršie ako 2 – 3 roky.
Za knižné darčeky v mene našich čitateľov ďakujú knihovníčky Mestskej knižnice
Ruda Morica v Stupave Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičoví.

POĎAKOVANIE
Chcem sa týmto poďakovať za aktivity, ktoré robí MKIC pre rodiny s malými deťmi. Veľmi sa mi páčilo zriadenie detského
skákacieho centra počas vianočného obdobia do ktorého náš
Janíčko veľmi rád chodil, ako aj zriadenie škôločky.
Držím palce v ďalšej dobrej práci.
Ján Hruz

Program na marec a apríl 2014:
MAREC

7.3.– 28.3.2014 (4 piatky): kurz
maľovania na plátno, technika
akryl, od 18.-20 hod. Lektorka
Mgr art Lenka Šeniglová. Poplatok 35 € (v cene je maliarske
plátno a všetok matriál). Vhodné aj pre začiatočníkov!
22.3.2014 sobota: Prvý jarný deň v Pohodke.
Jarmok tradičných remesiel, spojený so zberateľskou
burzou a burzou vyradených vecí. Vhodné pre širokú
verejnosť. Vstup zdarma. Ak sa chcete zúčastniť ako
predajcovia, kontaktujte ma mailom na ozpohodka@
gmail.com
27.3.2014 štvrtok škola varenia: dary mora, lektor:
šéfkuchár Jerguš Burčík, od 18. – 21.hod, poplatok 39 € (v cene je všetok materiál). Vhodné aj pre
začiatočníkov!
29.3.2014 sobota: drevorezba, pod vedením Alojza
Machaja, od 14. – 17.hod, poplatok 17 €/osobu.V
cene je aj drevo zapožičanie dlát. Vhodné aj pre
začiatočníkov!
29.3.2014 sobota: paličkovanie, veľkonočná čipka,
lektorka: Hana Makarová, od 15. – 18.hod, poplatok

10 €/osobu. V cene je všetok materiál. Vhodné aj pre
začiatočníkov!

apríl

4.4.2014 piatok: výroba obrazov technikou
Paverpol, lektorka: Petra Balogová, od 17. – 21.hod,
poplatok 25 € (v cene je všetok materiál). Vhodné aj
pre začiatočníkov!
5.4.2014 piatok: výroba odznakov a zrkadielok, lektorka:
Mgr art Lenka Šeniglová, od 16. –
18.30hod, poplatok 10 € (v cene
je všetok materiál). Vhodné aj pre
začiatočníkov!
10.4.2014 štvrtok: škola varenia – príprava jedál
vo woku, lektor: šéfkuchár Jerguš Burčík, od 18. –
21.hod, poplatok 29 € (v cene je všetok materiál).
Vhodné aj pre začiatočníkov!
17.4. a 22.4.2014: Veľkonočné prázdniny.
25.4.2014 piatok: výroba sôch technikou Paverpol,
lektorka: Petra Balogová, od 17. – 21.hod, poplatok 25€ (v cene je všetok materiál). Vhodné aj pre
začiatočníkov!

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€.

stavebniny STUPAVA

www.krajn.sk
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materiál
a zmesi

voda koleno varné
ie
kúrenie
plyn

sme priami predajcovia

špičkovej kvality

PPR
P
nástenka
náste

1.1/4“

0,69 €/ks

15

3,49 €/ks
uhlíková
oceľ T kus

uhlíková
oceľ koleno

20 x 1/2˝

1,16 €/ks
voda 3/4˝
FF páka

2,58 €/ks
guľový
ventil

50/90°

1,88 €/ks
rúra plastohliník
PPR
rúry
20 x 3,4

0,58 €/m

Malacká cesta 39
Stupava

Malacky
Lozorno

16 x 2 PE-RT
podlahová
Al 0,2 mm

0,82 €/m

Ceny sú s DPH.

Lakšárska Nová Ves č. 465

Vysoká
pri Morave

(smer pumpa Jurki)

Borský Mikuláš

D2

BA

0917 559 142
0917 754 966
02 381 035 87

MA

(areál Zelený dvor)
Borinka

STUPAVA

stavebniny
0917 622 472
ohybáreň bet. ocele
0917 481 221

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky

krajn@krajn.sk
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Apríl 2014
piatok 4.4. 2014
Pamätník pri MKIC, pamätník obora
15:30 - 16:30, vstup voľný

PIETNA SPOMIENKA
pri príležitosti oslobodenia mesta Stupava

piatok 4.4. 2014
Veľká sála MKIC
18:00 - 20:00, vstupné 5 Eur

S úsmevom a so spevom
Hudobno zábavný program známych slovenských osobností
Gizky Oňovej a Jožka Golonku.

sobota 5.4.2014
Sedliacky dvor pri Kultúrnom dome, Kultúrny dom
6:00 - 14:00, vstup voľný, vstupné na divadielko s dielňami 2,50 Eur/osoba

VEĽKONOČNÝ JARMOK
Tradičný veľkonočný jarmok. Pre deti bude od 10:00hod. pripravené bábkové
divadlo a veľkonočné dielne. V priestoroch malej sály bude pripravená burza
detského oblečenia, ktorú zorganizuje MC Fiﬁdlo.

nedeľa 13.4 2014
Sedliacky dvor, Kultúrny dom
14:00 - 18:00, vstup voľný

sobota 12.4. 2014
Kultúrny dom

20:00- 22:00, vstupné 5 Eur predpredaj

MEDIAL
BANANA

Koncert známej slovenskej Reggae Band.

sobota 26.4. 2014
Naučný chodník, Biofarma Príroda
10:00 - 18:00, vstup voľný

FARMÁRSKY TRH Otvorenie naučného
U maškrtnej kozy

Originálny farmársky trh, ktorý by sa mal stať tradíciou
pripravuje združenie U maškrtnej kozy.
Okrem nákupu kvalitných potravín a produktov bude
pre deti pripravené bábkové divadlo, pre dospelých
rozličné spoločenské hry a cyklus prednášok na tému
zdravého stravovania a životného štýlu.

chodníka a Deň na Zemi
na Biofarme
Pri príležitosti Dňa Zeme sme pripravili slávnostné otvorenie naučného
chodníka na Biofarmu. Nenáročná prechádzka pre celé rodiny, počas
ktorej budú deti plniť rôzne úlohy, v cieli na všetkých účastníkov čakajú
výborné halušky, opekačka, zábavné hry a súťaže a naspäť do Stupavy
sa môžete odviesť napríklad aj na voze ťahanom koňmi.

štvrtok 1.5.2014
Hlavná ulica, Futbalový štadión
14:00 - 20:00, vstup voľný

PRVOMÁJOVÝ SPRIEVOD
a zábava na štadióne
Informácie a rezervácie 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

Apríl 2014
PRAVIDELNÉ AKTIVITY V KULTÚRNOM DOME
Pondelok
8:00 - 12:00
16:00 - 17:30
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:30 - 17:30
16:30 - 20:00
18:30 - 20:00
19:30 - 21:30

Škôločka - predškôlkársky kurz pre najmenších, 1. poschodie, vchod z Kúpeľnej
Stupavjánek, nácvik detského folklórneho súboru, miestnosť č. 104
Devils, nácvik detského hiphopového súboru, veľká sála KD
Detská herňa MC Fiﬁdlo, herňa pre deti predškolského veku, MC Fiﬁdlo, vchod oproti detskému ihrisku
Cirkus Kus, cirkusový krúžok pre deti, malá sála KD
Jazykové kurzy s Blue Owl, 1. poschodie vpravo, vchod cez hlavný vchod
Nevädza, nácvik ženského speváckeho zboru, 1.posch., vchod z Kúpeľnej
Zumba s Evou, veľká sála KD

Utorok
9:30 - 11:00 Detská herňa MC Fiﬁdlo, herňa pre deti predškolského veku, MC Fiﬁdlo, vchod oproti detskému ihrisku
17:00 - 18:00 Devils, nácvik detského hiphopového súboru, malá sála KD
17:00 - 19:00 Venček, tanečný kurz pre žiakov ZŠ
16:30 - 20:00 Jazykové kurzy s Blue Owl, 1. poschodie vpravo, vchod cez hlavný vchod
19:00 - 20:00 Kravmaga, kurz bojového umenia pre dospelých
Streda
8:00 - 12:00
8:30 - 11:30
15:30 - 17:30
16:00 - 17:30
16:00 - 18:00
16:30 - 17:30
16:30 - 20:00
18:30 - 20:00
19:30 - 21:30
Štvrtok
8:00 - 12:00
16:00 - 17:00
16:30 - 20:00
19:00 - 20:00

Škôločka - predškôlkársky kurz pre najmenších, 1. poschodie, vchod z Kúpeľnej
Folklórik, tanečný kurz pre najmenšie deti, malá sála KD
Detská herňa MC Fiﬁdlo, herňa pre deti predškolského veku, MC Fiﬁdlo, vchod oproti detskému ihrisku
Stupavjánek, nácvik detského folklórneho súboru, miestnosť č. 104
Devils, nácvik detského hiphopového súboru, veľká sála KD
Cirkus Kus, cirkusový krúžok pre deti, malá sála KD
Jazykové kurzy s Blue Owl, 1. poschodie vpravo, vchod cez hlavný vchod
Nevädza, nácvik ženského speváckeho zboru, 1.posch., vchod z Kúpeľnej
Zumba s Evou, veľká sála KD
Škôločka - predškôlkársky kurz pre najmenších, 1. poschodie, vchod z Kúpeľnej
Devils, nácvik detského hiphopového súboru, malá sála KD
Jazykové kurzy s Blue Owl, 1. poschodie vpravo, vchod cez hlavný vchod
Kravmaga, kurz bojového umenia pre dospelých

Piatok
8:00 - 12:00 Škôločka - predškôlkársky kurz pre najmenších, 1. poschodie, vchod z Kúpeľnej
9:30 - 11:00 Detská herňa MC Fiﬁdlo, herňa pre deti predškolského veku, MC Fiﬁdlo, vchod oproti detskému ihrisku

Jednorazové aktivity iných organizácií, spolkov a združení v KD
12.4.2014 8:00 - 12:00 Sociálna burza šatstva, malá sála,
( organizátor: Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže mesta Stupava)

Veci, ktoré chcete darovať do burzy môžete nosiť v pracovné dni od 18:00 do Tini Clubu.
Informácie o aktivitách v Kultúrnom dome získate v:
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
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Gurmán

marec 2014

STUPAVSKÝ GURMÁNKO v reštaurácií D`Artagnan
Dobrý deň, hlási sa Vám večný hladoš Gurmánko Stupavský.
Sľúbil som vám, že vás budem pravidelne sprevádzať letom svetom
stupavskej gastronómie a služieb. Tu je moje ďalšie hodnotenie
reštaurácie, ktorú som mal možnosť navštíviť tento mesiac.
Tento krát som zavítal do reštaurácie v centre Stupavy, na rohu námestia sv. Trojice, ktorá nesie meno
D`Artagnan. Pasoval som sa teda do
role mušketiera, ktorý prijal ďalšiu
výzvu a rozhodol sa zdolať súboj s
porciami jedál.
Potreboval som zahnať hlad počas
pracovného týždňa vo večerných
hodinách, dorazil som do reštaurácie okolo pol deviatej večer, ale
neuspel som. Otvorené mali síce do
deviatej, ale už nevarili. Zahnal som
teda hlad a reštauráciu som ešte raz
navštívil na druhý deň. Vybral som
sa tam aj s kamarátom, pekne hladný, na neskorý obed a skorú večeru,
okolo štvrtej poobede. Predpokladám, že sme sa vyhli obedňajšiemu
„frmolu“, keďže v reštaurácií boli
okrem nás obsadené len dva stoly. Interiér korešponduje s názvom
reštaurácie, nájdete tu vystavené
zbrane na stenách či historické obrazy. Najesť sa môžete v prednej časti,

kde sa nachádza aj bar, alebo v druhej - zadnej časti reštaurácie D`Artagnan, ktorá je predpokladám nefajčiarska. To som sa zabudol spýtať,
ale nikto nikde nefajčil, takže sme
si mohli posedenie v kľude vychutnať. Jediným rušivým elementom
bol pre mňa televízor, kde bola síce
naladená hudobná stanica, avšak
program striedalo hovorené slovo.
Ocenil by som radšej nejakú
dobovú hudbu, ktorá by
dokonale dotvorila atmosféru v reštaurácií. Na tú si
ja okrem chutného jedla
totiž potrpím tiež.
Ešte predtým, ako sme
si začali vyberať z jedálneho
lístka, prehliadajúc si ostatné ponukové lístky na stole, nás čašníčka
upozornila, že denné menu už nie
je (tomu sme sa však vzhľadom na
čas, v ktorom sme reštauráciu navštívili ani nečudovali a pravdupovediac to ani neočakávali). Bežne si
však z neho môžete vybrať z troch
jedál a dokonca nás prekvapil aj
fakt, že jedno vybrané denné menu
podávajú aj počas víkendu. Čašníčka nám však ponúkla akúsi alternatívu denného menu aj s polievkou
a špeciálnu ponuku na vybrané
jedlá. Keďže ako pravý Gurmánko

Stupavský milujem kapustu, zvolil
som si domácu kapustovú polievku
a k nej ďalšiu klasiku - vyprážaný kurací rezeň s ryžou a tatárskou omáčkou. To všetko len za 3 €. Dovolil
som si ochutnať aj bryndzové halušky so špeciálnej ponuky ( 300 g 3,90 €). Na „spláchnutie“ toho všetkého som si objednal 2 dcl bieleho

rozlievaného vínka, konkrétne
rizlingu vlašského (1,20 €) a minerálku(1 €) s citrónom(0,10 €). Ten si
nezabudli zaúčtovať, čo ma celkom
sklamalo. Nečakal som dlho a už
sa mi niesla kapustová polievka.
Dostal som k nej až tri krajce chleba, čo si myslím je viac ako postačujúce. Polievka bola veľmi dobrá,
dostatočne hustá a chutná. Trošku
mi prekážalo, že v nej plával párok,
namiesto klobásky alebo údeného
mäska, na čo som v kapustnici zvyknutý. Avšak oceňujem koncentráciu

polievky a že kapustou nešetrili
a polievka teda bola dobre hustá
a nie riedka, takže som sa z nej zasýtil už hneď na začiatok. Ani som sa
nenazdal a už sa mi niesli aj druhé
chody. Vyprážaný kurací rezeň, na
ktorom snáď nejde nič pokaziť, bol
taktiež v poriadku. Ryža bola správne uvarená, aj keď by som ju nazval
nedochutenou, prospelo by
jej troška korenia, vňatky
alebo cibuľky. Obloha
bola skromná, skôr dekoračná. Celkovo však
jedlo hodnotím ako
lepší priemer, vzhľadom
k tomu, že sa jednalo o neskoré denné menu a že som
za toto všetko utratil len 3 eurička.
Počas konzumácie som si odskočil
aj na toaletu, ktorá spĺňala pre mňa
všetky štandardy. Následne som sa
vrhol na halušky. Porcia vyzerala
veľmi dobre a nejeden chlap by sa
pri nej zapotil a dalo by mu zabrať
ju celú zjesť. Aj keď som bol veľmi
hladný, nezjedol som všetko. Na
vrchu štandardne - opečená slaninka, ktorá nemohla chýbať. Na moje
pomery som však zvyknutý na viac
bryndze, predsa len, ak majú halušky prívlastok bryndzové, malo by jej
tam byť požehnane. Rátam s tým, že

v reštauráciách
nechutí
n a š e
národné jedlo
tak isto
ako v kolibe v Terchovej, ale vždy sa
rád nechám prekvapiť. Tento krát sa
však veľké prekvapenie nekonalo.
Pôvodne som si chcel dať aj dezert,
ale bohužiaľ mi naň neostalo miesto v žalúdku. Nevadí, nabudúce.
Obsluha bola veľmi milá, dokonca okolo mňa krúžili až dve čašníčky, takže mi bolo venované dostatočnej pozornosti. Hlad som zasýtil
nad rámec, celkom dobre som si
posedel a keďže nie som chrapúň,
nechal som samozrejme aj tringelt
Moje celkové hodnotenie je dobré,
aj keď vždy je čo zlepšovať. Jedlo
neohúri ani neurazí, avšak slušne
sa tu najete za pár eur. Určite si sem
ešte na denné menu zájdem a možno ochutnám aj nejakú špecialitku
z jedálneho lístka.
Reštaurácii D`Artagnan udeľujem
3 a pol hviezdičky z piatich.



Gurmánko Stupavský

O

stávame na francúzskom dvore - máme pre Vás tip na dobré raňajky alebo olovrant, ktorými by nepohrdol snáď žiaden správny
mušketier.

Avokádová pomazánka kardinála Richelieu

Doba prípravy: 10 – 15 minút
Ingrediencie:
l avokádo l 100 g modrého syr - napr. niva l 1 trojuholník taveného syru
l 100 g masla l 1 pol. lyžica citrónovej šťavy l soľ, korenie
l provensálske korenie, alebo zmes rozmarínu, bazalky tymiánu a oregano
l možné je ešte pridať cesnak a cibuľu l paradajka l bageta
Postup

1

Avokádo vyberieme
zo šupky a v miske ho
dobre vidličkou
roztlačíme
V rukách si rozdrobíme
nivu, aby sa nám s ňou
lepšie pracovalo a pridáme
ju spolu s citrónovou šťavou, maslom a syrokrémom
k avokádu. Všetko spolu
dobre premiešame. Nátierku si okoreníme a osolíme.
Bagetu si nakrájame a
môžeme jemne zapiecť.
Podávame natreté na
bagete s plátkami paradajky a posypané provensálskym, alebo obľúbeným
korením.
Dobrú chuť!

2

3
4

Riadková inzercia

Ponúkam na prenájom obytnú a zariadenú miestnosť v pôvodnom stave v suteréne rodinného domu na Marchegskej ulici v Stupave, rozloha: 50 m2, kuchynský kútik, vlastná
kúpelňa a Wc. Cena: 300 euro vrátane energií/mesiac. Kontakt: 0905 194 940
 Ponúkam na prenájom samostatný, zrekonštruovaný 4 izb.byt v rodinnom dome na
Marchegskej ulici v stupave, rozloha: 120 m2 + loggia, byt je čiastočne zariadený (skriňa,
komoda, zabudované spotrebiče).
		 Cena: 600 euro, vrátane energií/ mesiac. Kontakt: 0905 194 940


SOBOTA 12.4.2014 20:00 hod

Kultúrny dom Stupava

Vstupné predpredaj 5 Eur, 7 Eur na mieste

Predpredaj: Kultúrny dom, Tini Club, Potraviny Horn, Komunál, Penzión Intenzíva,
Mestská knižnica

www.mkic.sk

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava, IČO: 00058823. Povolené: Ministerstvo kultúry SR pod č.: EV 2854/09. Zodpovedný redaktor: Lucia Menclová. Grafické spracovanie: Kristína Žovinková. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22,
Bratislava. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá. Za obsah príspevkov zodpovedajú autori.
Tel./fax: 6593 4312, e-mail: info@mkic.sk. Príspevky neprešli jazykovou korekturou.
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Tichá spomienka na našich blízkych

Dňa 14.4.2014 uplynie 30 rokov,
čo nás opustila svokra Anna
Horváthová.
S láskou a úctou spomína
nevesta s rodinami.

Odišiel od nás ako krásny
sen, nepovedal ani zbohom
už neprídem. Zostali len
spomienky a odkaz jediný:
chýba nám v kruhu našej
rodiny.

Dňa 2.4.2014 uplynú 3 roky čo
nás opustil manžel, otec, dedko
František Horváth.

Za tichú spomienku ďakuje
manželka a dcéry s rodinami.

Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že mamička čestne život dožila.
Nech jej telo v rodnej hrude,
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jej stále živá.
Dňa 11.4.2014 uplynú 4 roky,
čo nás opustila drahá manželka,
matka, babka
Anna Masarovičová.

Za tichú spomienku ďakuje
manžel, syn a obe dcéry.

Spoločenská
kronika
Narodili sa:
David Vlk
Oliver Vážny
Michal Chylik
Matúš Chylik
Zoja Vlašičová
Martin Nagy
Victoria Koči
Hana Lachkovičová
Natália Rucová
Natália Roštárová
Nela Šötétová
Olívia Ondrisová
Michal Solár
Dávid Grunský

Zosobášili sa:
Peter Kemláge a  Jana Barlíková
Igor Szabó a Katarína Rusnáková
Michal Maroš a Natália Javorková
Vladimír Palčovič a Lenka Murajdová
Filip Duba a Lenka Granecová
Peter Šimonič a Martina Hrabáková

Zomreli:
Štefan Kralovič (1932)
Emil Zabák (1938)
Mária Koppová (1941)
František Bakarač (1935)
Alojz Vedel (1949)
Jozef Bobák (1938)
Ján Hason (1947)

Čas plynie, smútok zostáva.
Tá strata v srdci navždy
zostáva.
Dňa 17.3.2014 si pripomíname
25. výročie, čo nás opustil
manžel, otec, dedko a brat
JOZEF NOVÁK.
Kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.

Piatok 4.apríla 2014 o 18:00hod
KULTÚRNY DOM STUPAVA, veľká sála
vstupné: 5 Eur
rezervácie a predpredaj: 02/65934312
MKIC Stupava, Agátová 16, Stupava, info@mkic.sk

Fragmenty zo života v Stupave
Prvá svetová vojna

V tomto roku uplynie 100 rokov od začiatku prvej svetovej
vojny. Toto výročie sa bude pripomínať na celom svete, najmä
však v Európe, kde vojna vypukla, a pretože celá Európa a
bola do nej zatiahnutá. Je publikovaných veľa článkov, vydaných veľa kníh, ktoré z každej
strany niečo spomínajú, hodnotia a vysvetľujú. V tomto článku spomenieme udalosti spred
vojny, z vojny z obdobia po nej,
ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú Stupavy a okolia, ľudí
a vojakov zo Stupavy.
Leopold Berchtold, minister zahraničných vecí Rakúska-Uhorska
na začiatku vojny
Rod Berchtold sa usadil v 17.
storočí na   Morave a obýval hrad
Buchlov.   V 19.storočí sa presťahovali do zámku v Buchloviciach
a práve tu začneme naše vyprávanie
o začatí prvej svetovej vojny. Rod
mal bohatú históriu, členovia rodu
zastávali významné verejné funkcie. Okrem toho pôsobili v lesníctve a poľnohospodárstvo, starali sa
o chov koní. Rodičom Žigmundovi II. a jeho manželke Jozefíne sa
narodila v roku 1862 dcéra Jozefína
a v roku 1863 vo Viedni jediný syn
Leopold . Po vyštudovaní práva
a politických vied vo Viedni nastúpil na politickú dráhu na Morave.

V roku 1893 sa Leopold Berchtold oženil s grófkou Ferdinandou
Károli (*1868) zo Stupavy, dcérou Alojza Károliho, vtedajšieho
majiteľa stupavského panstva,
a sestrou Ľudovíta Károliho, posledného šľachtického majiteľa
stupavského kaštieľa. Svadba bola
v Budapešti.
Následne L. Berchtold prešiel do
diplomatických služieb, kde rýchlo
postupoval, pracoval v Paríži, Londýne a v roku 1906 bol menovaný
veľvyslancom Rakúska – Uhorska
na cárskom dvore v Petrohrade.
V roku 1908 zorganizoval na zámku v Buchloviciach schôdzku ministrov zahraničných vecí Rakúsko
– Uhorska a Ruska. Táto schôdza
mala veľký význam do budúcnosti
pre pomery na Balkáne, ktoré smerovali ku svetovému konfliktu.
V roku 1911 sa vzdal politickej
kariéry a  stiahol sa do súkromia na
panstvo v Buchloviciach.  Vo februári 1912 bol cisárom povolaný
do funkcie ministra zahraničných
vecí Rakúska – Uhorska. Navrhol
ho následník trónu František Ferdinand. A tu je začiatok našej histórie o účasti grófa Berchtolda  na
prvej svetovej vojne. Samotné udalosti boli veľmi zložité, politická
situácia vyhrotená. Obmedzíme sa
preto len na úlohu grófa Berchtolda
v udalostiach, po ktorých sa začala
prvá svetová vojna.

Cisár František Jozef mal snahu
udržať mier, ministra zahraničných
vecí povzbudzoval, aby sa usiloval
balkánsku krízu urovnať prostredníctvom európskej konferencie.
Bola to doba neustálej diplomatickej aktivity medzi RakúskomUhorskom, Nemeckom, Ruskom,
Tureckom a Srbskom.   Minister
zahraničia Berchtold mohol v rámci
svojho rezortu konať samostatne, čo
rešpektoval i cisár, ale aj tak s konečnou platnosťou rozhodoval cisár.
Manévre rakúsko-uhorskej armády plánované na srbských hraniciach okolo 28. júna sa považovali z hľadiska histórie   srbského
národa za provokáciu. Srbsko
vyslovilo obavy o život následníka trónu, ktorý sa mal zúčastniť
manévrov ako veliteľ, no obavy
zostali nepovšimnuté. Manévre
dopadli dobre, o čom telegramom
informoval cisára František Ferdinand. 22000 mužov pochodovalo, strieľalo a útočilo až do vyčerpania v nehostinnom teréne,
v daždi a snehovej fujavici. František  Ferdinand informoval o tom
cisára. „Zajtra navštívim Sarajevo
a večer odcestujem,“ písal v telegrame.  Sarajevo privítalo v nedeľu 28.
júna 1914 následníka trónu s manželkou prívetivo. Na uliciach stáli
ľudia, no bolo tam len málo policajtov a nijakí vojaci. František Ferdinand sa viezol v otvorenom aute,
oblečený v generálskej uniforme,
vojvodkyňa v bielych šatách. Pred
nimi išlo vozidlo s mešťanostom
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a policajným komisárom. Keď kolóna predchádzala cez čumurjanský
most, atentátnik Čabrinovič hodil
bombu do prostredného auta, tá sa
skotúľala a vybuchla až pod tretím
autom. Vojvodkyňa bola len ľahko
zranená. Atentátnik skočil do rieky,
vylovili a zatkli ho. Autá prišli pred
radnicu, kde mali vzácnych hostí
privítať. Následník bol rozčúlený,
ale pokračovalo sa v programe.
Mali ísť do zámku, kde bola už pripravená obedňajšia tabuľa. Kolóna
išla do zámku, zmenenou trasou.
Generál zodpovedný za akciu prikázal šoférovi, aby predsa išli po
nábreží. Šofér chcel auto otočiť a
zabrzdil. V tej chvíli zafičali guľky.
Atentátnik Gavrilo Princip vystrelil
z pravej strany a zasiahol svoj cieľ.
Trafil následníka i jeho manželku. Keď auto dorazilo do blízkeho
zámku už boli obaja mŕtvi. Toto bol
spúšťací okamih, od ktorého sa začali ďalšie opatrenia, ktoré spustili
prvú svetovú vojnu.  
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Profesionalita a dobrá nálada

An old lady drinks red wine and says: „I drink red wine when I have a headache.“At
some other time the old lady drinks whiskey and says: „I drink whiskey when I have a
sore throat.“„When do you drink water, Mary?“ ask her friends.„I have never had such
an illness,“ the old lady responds.
Stará dáma pije červené víno a hovorí:
„Pijem červené víno keď ma bolí hlava.“Inokedy pije stará dáma whisky a hovorí: „Pijem
whisky keď ma bolí hrdlo.“„Kedy piješ vodu, Mary?“ pýtajú sa jej priatelia. „Takú chorobu som nikdy nemala,“ odpovedá stará dáma.
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