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Deň zelá
Špeciálne hodnotenie
jedál počas uplynulého
Dňa Zelá

Pre väčšinu z vás bol toto sedemnásty Deň
zelá. Pre mňa bol prvým a mala som z neho
naozaj strach.
Ale môj strach, ako sa nakoniec ukázalo, bol zbytočný. Predovšetkým preto, že
tím mojich spolupracovníkov dokonale
problematiku tohto podujatia pozná
a nič nenechal na náhodu a naozaj profesionálne zvládol každý problém. Je až
neuveriteľné, že taký malý kolektív ľudí
dokáže zorganizovať podujatie takého
rozsahu a regionálneho významu. Za to
im všetkým patrí moja vďaka. Vďaka patrí
aj všetkým partnerom, sponzorom a jednotlivcom, ktorí Deň zelá podporili alebo
nám akokoľvek organizačne či materiálne
pomohli.
Som presvedčená, že Deň zelá má pre mesto obrovský význam. Nielenže ho Slávnosti
kapusty zviditeľňujú za hranicami Stupavy

ĎAKUJEME  Potraviny HRICA,
Wolletz – hodinárstvo-zlatníctvo, FA LA DRO, AGROSERVIS,
Lekáreň CENTRUM, Lekáreň Sv.
kríža, Cukráreň KVARTET, MYKO-

Tempus
Fugit II.

a dokonca aj Slovenska, ale predovšetkým
vytvárajú priestor na príjemné stretnutia
s rodinou, kamarátmi alebo susedmi. Viem,
že s tým niektorí z vás nesúhlasia, že vás
slávnosti obťažujú, či už pre parkujúce
bratislavské autá alebo hluk, ale myslím si,
že tie tri dni sa to vydržať dá a za tú atmosféru, ktorá tu vznikne, to stojí.
A preto sa už teraz teším na ďalší ročník.
Už teraz rozmýšľam, akú kapelu zavolať,
aby dokázala osloviť rôzne generácie
tak, ako to dokázal Orchester Bobana
a Marka Markovica, ktorý roztancoval
naozaj všetkých. Akých kuchárov osloviť, aby navarili chutné jedlá z kapusty, ako
spestriť program či vylepšiť organizáciu.
A preto privítam vaše podnety a pripomienky, aby Deň zelá nezaspal na vavrínoch.
Pevne verím, že na Dni zelá 2014 sa opäť
všetci uvidíme.
Katarína Prevendarčíková 

HOBBY, Svetozár Prokeš – FAST
PLUS spol. s r. o., MIPAMIX,
s. r. o., Kvetinárstvo Miroslava
KOVAČIKOVÁ, Kvetinárstvo KYTIČKA, Marta Maderová – Milan

Čuban, Jarmila Kalivodová, František Kovácz, Mária Stríbrnská, Andrej Kováč, Slovenský zväz záhradkárov, Matilda Kainová, Rudolf Rác,
Viera Novoveská  ĎAKUJEME

Zadarmo

Lúštiteľské
okienko
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Na strane 9 opäť
potešíme lúštiteľov
krížovkou

Jabloň Strýmka dostala znova šancu

Posledné úpravy na jabloni pred jej zasadením

Presne pred štyrmi rokmi na Dni
zelá objavil Prof. Hričovský na
výstave Úroda starú, zabudnutú
odrodu jablone Strýmka. A práve
jej zasadenie na mestskom úrade
odštartovalo už osemnásty ročník
tejto slávnosti. Na hostí netypicky
čakala práca – vykopaná jama pre
stromček jablone dopestovaný
v kvetináči.
Po štvrtej popoludní pri úrade
zaparkovala vládna limuzína
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dušanom Čaplovičom. Ten celému
projektu poprial šťastie a poďa-

koval za pozvanie. Po príhovoroch
sa hostia odobrali k pripravenej
jabloni, ktorú následne spoločnými
silami zasadili. Každý poslanec prihodil jednu lopatu zeme.
Konečného zalievania sa chopil
minister Čaplovič. Hoci sa ovocné
stromčeky majú podľa záhradkárov sadiť až koncom tohto mesiaca, držíme mladej jabloni palce.
Zároveň prosíme Stupavčanov, aby
pomohli odrodu zachrániť a zasadili si jednu Strýmku napríklad aj
u seba v záhrade. O dva roky sa im
odmení hodnotnými plodmi bohatými na vitamín C.  Nina Lednická 

Nadobudne Urbárska spoločnosť v Stupave právnu subjektivitu alebo bude zrušená?
Všetci členovia/spoluvlastníci pozemkov združených v Urbárskej
spoločnosti Stupava majú v rukách silu rozhodnúť, či Urbárska
spoločnosť v Stupave nadobudne
právnu subjektivitu alebo bude
zrušená. O tomto, ale aj o inom bude
rokovať valné zhromaždenie tejto
spoločnosti. Podmienkou účinného
rozhodovania hlasovaním o veciach,
ktoré sú z hľadiska právnej existencie pozemkového spoločenstva
kľúčové, však je, aby sa na valnom zhromaždení zúčastnila nadpolovičná väčšina členov/spoluvlastníkov pozemkov vyjadrená ich
podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
Na ostatnom stretnutí spoluvlastníkov pozemkov združených v Urbárskej spoločnosti Stupava, ktoré
sa uskutočnilo 26. apríla 2013, sa
rozhodlo, že budúca členská schôdza
sa bude konať najneskôr 30. októbra
2013. Z tohto dôvodu je najbližšie
stretnutie (valné zhromaždenie) všetkých spoluvlastníkov naplánované

na 25. októbra 2013 v budove MKIC
na Agátovej ulici v Stupave so začiatkom o 17:00 hod. Prezentácia sa začne o 16:00 hod.
Prítomní členovia/spoluvlastníci hlasovaním rozhodli, že na programe
pripravovanej schôdze (valného
zhromaždenia) bude schvaľovanie
základných dokumentov smerujúcich k zmene Urbárskej spoločnosti Stupava, ktorá v súčasnosti nemá
právnu subjektivitu, na spoločnosť
s právnou subjektivitou. Tieto
základné dokumenty, a to 1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve, 2.
Stanovy Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Stupava sú od 30. augusta 2013 uverejnené na stránke
www.urbarstupava.sk.
Rozhodnutie o vypracovaní týchto
základných dokumentov smerujúcich k zmene Urbárskej spoločnosti Stupava vzniklo na základe skutočnosti, že zákon č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách určil
nové pravidlá pôsobenia pozemkových spoločenstiev, ktorým je aj

Urbárska spoločnosť Stupava. Medzi
nové pravidlá patrí aj povinnosť
prispôsobiť svoje právne pomery
príslušným ustanoveniam zákona č.
97/2013 Z. z., a to najneskôr do 28.
februára 2014. Urbárska spoločnosť
Stupava teda musí vykonať príslušné
opatrenia vedúce k získaniu právnej
subjektivity. V opačnom prípade
bude Urbárska spoločnosť Stupava zrušená. Nadobudnutím právnej
subjektivity sa nemenia vlastnícke
vzťahy
členov/spoluvlastníkov
pozemkov združených v Urbárskej
spoločnosti Stupava, ich vlastnícke
podiely uvedené v LV 4189 a LV
4696 (katastrálne územie Stupava)
zostávajú bez zmeny. To znamená,
že vznikom nového právneho subjektu naň vlastníctvo pozemkov
zapísaných v uvedených listoch
vlastníctva neprechádza a tento
nový právny subjekt nemôže žiadny z pozemkov (ani jeho časť) uvedených na týchto listoch vlastníctva
predať, zameniť, darovať ani inak
scudziť.

Dňom vzniku nového právneho
subjektu sa začína aj nové volebné
obdobie výboru a dozornej rady.
Preto by bolo dobré, aby členovia Urbárskej spoločnosti Stupava
venovali pozornosť aj tomuto rozhodovaniu a zvolili do týchto orgánov
aktívnych a slušných ľudí.
Zákon č. 97/2013 Z. z. priznáva
nové postavenie aj Slovenskému
pozemkovému fondu, ktorý spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti
(t. j. všetkých samostatných pozemkov v pozemkovom spoločenstve)
vo vlastníctve štátu, čo v súčasnosti
predstavuje takmer sedempercentný podiel. Okrem toho Slovenský
pozemkový fond narába s podielmi
spoločnej nehnuteľnosti všetkých
nezistených vlastníkov, čo v súčasnosti predstavuje takmer pätnásťpercentný podiel. Z toho vyplýva, že
postavenie Slovenského pozemkového fondu pri hlasovaní v mene
štátu a v mene nezistených vlastníkov má váhu cca 22 percent, teda
je výrazné.

Aj z tohto dôvodu je dôležité,
aby dediči nezistených vlastníkov
pozemkov svoje vlastníctvo doriešili. Za tým účelom výbor Urbárskej
spoločnosti Stupava vypracoval na
základe aktuálnych listov vlastníctva Zoznam nezistených vlastníkov
nehnuteľností. Tento zoznam je
k dispozícii na stránke www.urbarstupava.sk. V zozname sú všetky údaje, ktoré sú uvedené na listoch vlastníctva členov Urbárskej
spoločnosti Stupava (LV 4189 a LV
4696). Je v záujme všetkých, ale
najmä oprávnených dedičov podielov spoločnej nehnuteľnosti, aby
Zoznam nezistených vlastníkov
nehnuteľností preskúmali, aby sa zorientovali vo svojich rodinných väzbách, vlastných dokladoch o dedičských konaniach, prípadne iných
informáciách a aby sa na základe
toho rodiny dohodli o dodatočnom
dedičskom konaní o novoobjavenom majetku. Pri tomto rozhodovaní
je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, 
pokračovanie na 3. strane
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Opýtali sme sa primátora
V júlovom čísle
PZ sme písali,
že rokovanie o
územnom pláne
sa presúva na
september. Prejednávala sa
táto téma na poslednom Mestskom
zastupiteľstve?
Do programu septembrového rokovania zastupiteľstva nebolo zaradené prerokovanie a schvaľovanie
zmien a doplnkov č. 1A/2012,
a to z dôvodu, že materiál nie je
do dnešného dňa dorokovaný
s dotknutými orgánmi a organizáciami. Preto nemôžu byť ani všetky
pripomienky vyhodnotené. Až po
vyhodnotení všetkých pripomienok je možné pripraviť návrh VZN,
ktorým budú vyhlásené záväzné
časti územno-plánovacej dokumentácie. Spôsob prerokovania, vy-

hodnotenie pripomienok a návrh
VZN musia byť odobrené Okresným úradom v Bratislave, Odborom
výstavby a bytovej politiky, ktorý
v zmysle §25 Stavebného zákona dá
súhlas potrebný na schválenie zmien
a doplnkov poslancami mestského
zastupiteľstva. Vzhľadom na tento
proces a časovú náročnosť nie je
možné predložiť materiál na rokovanie zastupiteľstva ani v októbri.
Samozrejme aj preto, že poslanci
chcú byť s materiálom dostatočne
vopred oboznámení, aby mohli
k nemu zaujať zodpovedné stanovisko. S vyhodnotením pripomienok bude verejnosť oboznámená
zverejnením obvyklým spôsobom.
Na zahajovací ceremoniál Dňa
zelá mali prísť viaceré osobnosti, vrátane prezidenta SR Ivana
Gašparoviča, ktoré však neprišli.
Prečo?

Účasť pána prezidenta sme riešili
začiatkom septembra. Kancelária
nám potvrdila jeho záujem zúčastniť
sa na slávnostnom otvorení, pretože k týmto slávnostiam má dobrý
vzťah a bol by pri tejto príležitosti
v našom meste štvrtýkrát.
V utorok sa pán prezident vrátil
z návštevy v USA. Podľa informácií z kancelárie prezidenta sa pre
zdravotný stav malo rozhodnúť
o návšteve až vo štvrtok, napokon
v piatok padlo rozhodnutie, že pre
chorobu sa na otvorení nezúčastní. Na otvorenie slávností boli
pozvaní minister Dušan Čaplovič,
štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Štefan Adam, štátny
tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav
Ondruš, predseda BSK Pavol Frešo
a títo všetci prišli. Poslankyňa európskeho parlamentu a BSK Monika Flašíková-Beňová sa ospravedlnila. 
pripravila Nina Lednická 

Mestský úrad v Stupave informuje
Vážení občania, v týchto dňoch budú
do vašich poštových schránok doručované oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych
krajov /VÚC/, ktoré sa budú konať
dňa 9. novembra 2013.
Dovoľujeme si vás opätovne upozorniť, že namiesto doterajších šiestich volebných okrskov ich bolo
v meste Stupava zriadených osem –
pribudli volebné miestnosti v Domove
sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave na Hlavnej

ul. č. 380/13 a v Klube seniorov Pohoda na Hlavnej ul. č. 90. Z tohto
dôvodu došlo aj k presunu ulíc nielen
do nových volebných okrskov, ale aj
v pôvodných volebných okrskoch.
Vážení občania, touto cestou na vás
apelujeme, aby ste venovali pozornosť doručeným  oznámeniam o čase
a mieste konania volieb do VÚC 2013,
lebo len takto môžete predísť nedorozumeniam v deň volieb a dostaviť sa
k volebným urnám v tom správnom
volebnom okrsku.

Doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb na meno je pre
voliča dôkazom o jeho zapísaní do
stáleho zoznamu voličov, ktorý vedie
ohlasovňa Mestského úradu Stupava. V prípade, že zistíte akékoľvek
nezrovnalosti, obráťte sa, prosím, na
ohlasovňu Mestského úradu Stupava
na telefónnom čísle 02/60 20 09 17
v úradných hodinách, kde Vám
ochotne poradia, resp. uvedú na pravú
mieru prípadné nezrovnalosti. Ďakujeme za pochopenie.  MsÚ Stupava 

Nové odborné pracovisko na zdravotnom stredisku
Na základe iniciatívy sociálnej
a zdravotníckej komisie sa mesto
usilovalo o zriadenie odborného
reumatologického a osteologického pracoviska na stupavskom
zdravotnom stredisku. Podľa
vedúceho lekára NZZ FIDELITAS Juraja Wendla fungujú od 1.
októbra 2013 na prvom poschodí
zdravotného strediska na Zdravotníckej ulici 1 nové ambulancie
NZZ FIDELITAS, s.r.o.:
Osteologická ambulancia: MUDr.
Juraj Wendl, CSc., každý piatok,
7:30 - 14:00

Reumatologická ambulancia a Rehabilitačná ambulancia: doc. MUDr.
Zuzana Popracová, PhD., utorok
a streda, 7:30 - 16:00
Sestra bude na pracovisku prítomná v pondelok až štvrtok od 7:30 do
16:00, v piatok od 7:30 do 14:00.
Vyšetrenia len po predchádzajúcom objednaní telefonicky na
čísle 02/65 93 42 66 (možno nechať
odkaz aj na záznamníku s uvedením telefónneho čísla, na ktoré
máme zavolať), osobne počas ordinačných hodín, kedy je na pracovis-

ku prítomná sestra, alebo mailom
na
objednanie@fidelitas-nzz.sk.
Od novembra počítame s plnou
prevádzkou každý deň v týždni,
pričom pacientom s osteoporózou
a so zápalovými systémovými
ochoreniami zhybov budeme
poskytovať aj liečebný telocvik
a elektroliečbu. Vyšetrenia v ambulanciách, liečebný telocvik a elektroliečba v štandardnom režime sú
bezplatné. Ponúkame aj nadštandardné služby (napr. prednostné
vyšetrenie alebo objednanie na
presný čas) za úhradu podľa cenníka.
MsÚ Stupava 

Nariadenie primátora na vykonanie deratizácie v Stupave

Primátor mesta Stupava v záujme
starostlivosti o vytváranie a ochranu
zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, na
základe § 12 ods. 2 zákona NR SR
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 3/1999 mesta
Stupava o deratizácii a dezinsekcii
platného od 22. 7. 1999 nariaďuje
vykonanie jesennej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe
fyzických osôb občanov, fyzických
osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra)

a právnických osôb - podnikateľov
(podľa obchodného registra) na
území mesta Stupava v termíne: od
1. 10. 2013 do 15. 11 .2013. Deratizácia bude vykonaná celoplošne
v obytných a iných budovách, vo
výrobných prevádzkach, skladoch,
poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa musí
ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť
v úseku od objektu vo vlastníctve,
prípadne v správe užívateľa, až po
vyústenie do verejnej kanalizácie.
Náklady na vykonanie deratizácie sú
povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností
v súlade s platnými zákonmi. Ne-

splnenie tejto povinnosti fyzickou
osobou v stanovenom termíne sa
bude posudzovať ako priestupok
v zmysle zákona o priestupkoch.
U právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie za nedodržanie povinnosti vykonania
deratizácie v stanovenom termíne
sa toto bude považovať za správny
delikt, kde je možné uložiť sankciu
v zmysle zákona o obecnom zriadení
a zákona na ochranu zdravia ľudí
v zmysle osobitných predpisov. Táto
vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli prístupnej
verejností 24 hodín denne a súčasne
na webovej stránke mesta Stupava.
 Pavel Slezák, primátor  VŽP/10979/2013

16. október 2013

Zmena počtu volebných
okrskov v meste Stupava
Mesto Stupava upozorňuje občanov na zmenu počtu volebných
okrskov. Namiesto doterajších šiestich ich bolo vytvorených
osem. Mesto ku kroku pristúpilo pre stúpajúci počet voličov.
V súlade s § 6 ods. 2 zákona
č. 303/2001 Z.z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov a na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2013
Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov určujem volebné okrsky a volebné
miestnosti na odovzdávanie
hlasovacích lístkov a na sčítanie
hlasov takto:
Miestom konania volieb v okrsku
č. 1 je: Mestský úrad Stupava,
Hlavná 1/24, zasadačka – pre
voličov bývajúcich na uliciach:
Družstevná, F. Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Nám.
Slovenského povstania, Malacká,
Pažitná, Poľná, SNP
Miestom konania volieb v okrsku
č. 2 je:Domov dôchodcov Stupava, Hlavná 13, spoločenská miestnosť na prízemí – pre voličov bývajúcich na uliciach: Bitúnková,
Borovicová, Brezová, Domov
dôchodcov, Dubová, Duklianska,
Jána Ondruša, Jedľová, Lesná,
Liesková, Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Na Kopcoch, Nová, Nad
potokom, Obora, Osiková, Platanová, Pod vŕškom, Pri artézskej
studni, Pri majeri, Pri potoku,
Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda
Morica, U Kozánka, Václava
Honzu, Vincenta Šikulu
Miestom konania volieb v okrsku
č. 3 je: Základná umelecká škola v Stupave, Cintorínska ulica
č. 440/2 – pre voličov z ulíc: Bazová, Cintorínska, Čakanková,
Debnáreň, Hlavná č. 1-57 a 2-46,
Gaštanová, Hroznová, Jaseňová,
Javorová, Kalvárska, Karpatská,
Konvalinková, Kvetná, Lúčna,
Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Nám. M. R.
Štefánika, Nám. sv. Trojice, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri

borníku, Pri Greftoch, Révová,
Slovenská, Viničná, Vinohradská,
Žabárňa
Miestom konania volieb v okrsku
č.4 je: Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1 pre
voličov z ulíc.: Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská,
Krížna, Kukučínova, Mlynská,
Továrenská, Záhradná, Zemanská
Miestom konania volieb v okrsku
č. 5 je: Kultúrny dom, Stupava,
Agátová ul. č. 1097/9, výstavná
sieň (vchod od Sedliackeho dvora)
pre voličov bývajúcich na uliciach:
Agátová, Bernolákova, Bočná,
Cementárenská, Dlhá, Fándlyho,
Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na
aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského,
Veterná, Wolkrova
Miestom konania volieb v okrsku
č. 6 je: Základná škola kpt. Jána
Nálepku, Stupava, Školská ul.
č. 614/2 pre voličov bývajúcich
na uliciach: Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý
Háj, Marianska, Na Dieloch,
Na Pekárkach, Na stráni, Na
Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži,
Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková
Miestom konania volieb v okrsku
č. 7 je: Klub seniorov Pohoda,
Stupava, Hlavná ul. č. 90: pre voličov z ulíc: Hlavná 59-99, Hlavná
48-96, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná
Miestom konania volieb v okrsku
č. 8 je: Špeciálna základná škola,
Stupava-Mást, ul. Záhumenská
50/A pre voličov bývajúcich
na uliciach: Bajzova, Bottova,
Devínska cesta , Dolná, Hodžova,
Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova,
Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská
Pavel Slezák, primátor 


Zastavím predaj kaštieľa

Pred pár dňami sa začala po
Stupave šíriť
informácia
o možnom predaji kaštieľa
v Zámockom
parku. Aký je váš postoj k tejto
problematike?
Kaštieľ v Stupave patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Som kandidát na predsedu BSK
a keď som sa dozvedel, že existujú
úvahy o jeho predaji, zaujal som
jasný postoj. Mojou prioritou, ako
nového župana, bude jednoznačne
zabrániť jeho predaju. Stupavský
park musí slúžiť verejnosti, nie len
vyvolenej skupinke ľudí, ktorí ho
prestavajú napríklad na luxusný
hotel.

Prečo sa zaujímate práve o stupavský kaštieľ?
Mám veľmi pozitívny vzťah
k pamiatkam a celkovo ku kultúre. Ako bývalý minister
kultúry som prezentoval a zároveň aj štartoval projekt obnovy
pamiatok a najmä hradov, kde
sa nám podarilo zapojiť aj nezamestnaných občanov. Tí našli
prostredníctvom tohto projektu
zmysluplné zamestnanie. Takže
z mojej strany sa nejedná len
o kaštieľ v Stupave, ale o všetky pamiatky v Bratislavskom
samosprávnom kraji. V prípade
Stupavy to nie je len kaštieľ,
ale aj neďaleký hrad Pajštún, na
ktorý som chodil ako malý chlapec a rád som sa tam vrátil aj
pred pár týždňami.
Inzercia 

3

Mestské spravodajstvo / Inzercia

MONIKA FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ: NÁŠ KRAJ SI ZASLÚŽI VIAC

Mestskej polícii na Dni zelá pomáhali
aj cvičené psy

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby
som Vás touto cestou   informoval
V našom kraji žije viac ako pol
o bezpečnostnej situácii počas konamilióna šikovných ľudí, ktorí
odborná škola
nia Slávností kapusty 2013. V uliciach
ho svojou prácou zveľaďujú,
nášho mesta boli prijaté zvýšené bezale nevracia sa im to v popečnostné opatrenia, boli posilnené
skytovaných službách. Je najhliadky mestskej aj štátnej polície,
vyšší čas to zmeniť a dať ľuktoré úzko spolupracovali.  Doprava
ďom nášho kraja európsku
bola riadená schváleným dopravným
značením, ktoré bolo rozmiestnené na
úroveň, preto som sa rozhodla
stanovených uliciach tak, aby bol zakandidovať na županku Bra-odborná škola
nemocnicabezpečený
poplatky
prejazd vozidiel záchrantislavského samosprávneho
ných
zložiek
(sanitky, hasiči, polícia).
kraja. Chcem vám predstaviť
Boli
vytvorené
a riadne označené
priority môjho programu pre
záchytné parkoviská pre zhruba 350
obyvateľov okresu Malacky:
až 400 áut. Napriek tomu vodiči
nerešpektovali zákazové dopravné
značenia, tým vytvárali kritické situáregionalna
doprava
cie
a často tak tvorili prekážku v cestodborná škola
nemocnica poplatky
nej premávke, ktorú museli policajné
zložky riešiť aj blokovou pokutou.
Hliadky riešili množstvo stratených
a odcudzených vecí, napríklad osobné doklady, peňaženky, kreditné karty,
kabelky, mobilné telefóny  a podobne.
Hliadky museli zasahovať aj pri
regionalna doprava
pomáhaní
podnapitým osobám alebo
nemocnica poplatky
návštevníkom nášho mesta, ktoré sa
Zachovanie pohotovosti v nemoc- Po rokoch prázdnych sľubov Zavedieme bezplatnú regionálnici v Malackách stále nie je do- zriadime v Malackách strednú nu dopravu cez víkend, čím
riešené. Dôvodom je neschopnosť odbornú školu. Počet škôl poskytneme obyvateľom kraja
a neustále zbavovanie sa zodpo- v okrese Malacky totiž dlhodo- vyšší komfort a lepšiu verejAj vy sa môžete zapojiť do ekolovednosti zo strany súčasného žu- bo nezodpovedá jeho posta- nú službu. Podporíme miestgických aktivít spoločnosti Slovnaft.
pana Freša. S prevádzkovateľom veniu najväčšieho okresu Bra-regionalna
nu doprava
víkendovú turistiku, ktorá
Ak vám v domácnosti zostane po
nemocnice preto dohodneme notislavského kraja. Primátor naštartuje cestovný ruch v kravyprážaní na panvici alebo vo fritéze
vé, transparentné a lacnejšie riešežiadal župu o zriadenie školy   ji. Odľahčíme mesto od osobrastlinný olej, zlejte ho do PET fľaše
nie. Obyvatelia Malaciek musia
a odovzdajte na vybraných čeruž niekoľkokrát, no bez úspe- ných áut a prispejeme tak
mať istotu, že nebudú musieť cespacích
staniciach (ČS) spoločnosti
tovať desiatky kilometrov na poho- chu. Zriadením odbornej ško- k ochrane nášho životného prosSlovnaft,
ktoré sú zapojené do ekotovosť. Zároveň zrušíme aj poplat- ly pomôžeme najmä rodičom tredia. Návrh je už prerokovaný
logického
projektu Aj kvapka oleja
ky za bežné služby, ktorými si a ich deťom, ktoré už nebudú s prevádzkovateľom regionálsa
ráta.
nemocnica robí z pacientov výnos- nútené každý deň cestovať za nej autobusovej dopravy.
Vo väčšine domácností ešte aj dnes,
vzdelaním do Bratislavy.

Inzercia 
ný biznis.
bohužiaľ, končí použitý olej vo
výlevkách, následne v kanalizačnej
sieti alebo odpadových nádobách.
V Stupave je možnosť použitý olej
sa môžu deti na školskom dvore
odovzdávať pri zbere nebezpečného
vzdelávať aj počas horúcich dní,
odpadu, ktorý sa koná dvakrát ročne
Riaditeľka Materskej školy,
prípadne v nepriaznivom počasí.
na zbernom dvore. Pre tých, ktorí
Hviezdoslavova 674, StupaS pomocou finančného príspevku
ho chcú odovzdávať častejšie, je tu
va a Združenie rodičov Materod BSK materská škola zakúpimožnosť využiť projekt spoločnosti
skej školy Hviezdoslavova –
la altánok, čím sa zvýšila kvalita
Slovnaft.
Hviezdička touto cestou ďakujú
života škôlkarov.
Slovnaft v spolupráci so spoločBratislavskému samosprávnemu
Výsledkom celého projektu
nosťami Rest Oil a Sita Slovenkraju za poskytnutie dotácie 2 300
je školský dvor, ktorý je bezsko spustili projekt zberu použitého
€ na projekt „Vybavenie školského S pomocou finančného príspevku od BSK
pečným, účelovým, príťažlivým
kuchynského
oleja na vybraných
materská škola zakúpila altánok,
čerpacích staniciach. Jeho cieľom
dvora hernými prvkami“.
a zaujímavým miestom na akčím sa zvýšila kvalita života škôlkarov
je umožniť jednotlivcom a domácZámerom projektu bolo skvalitniť
tívne aj pasívne trávenie času
nostiam separovať aj použitý
prostredie pre hry a edukačné ak- tívnu zónu o herné prvky a zabez- detí na čerstvom vzduchu. Ďakuchynský olej Slovnaft vytvoril
tivity na školskom dvore. Vďaka pečením altánku vytvorila odd- kujeme.
stabilné zberné miesta, kde sa dá
nemu materská škola doplnila ak- ychovú zónu. Vďaka prístrešku 
Mgr. Eva Hnátayová, riaditeľka
použitý olej odovzdať kedykoľvek.

ZRUŠÍME
POPLATKY
V MALACKEJ
NEMOCNICI

NOVÁ
ODBORNÁ
ŠKOLA
PRE MALACKY

REGIONÁLNA
DOPRAVA CEZ
VÍKEND
ZADARMO

stratili zájazdovým skupinám. Hliadky MsP sa podieľali aj na zabezpečení
a ochrane majetku občanov, ktorí si
ho riadne nezabezpečili   tým, že si
nezamkli autá a nechali v nich svoje
osobné veci . Hliadky pri svojej činnosti využili dva služobné psy, pomocou ktorých sa v sobotu v skorých
ranných hodinách podarilo zabrániť
bitke zhruba pätnástich mladých
ľudí a následnému možnému  poškodzovaniu majetku mesta a majetku
stánkarov. K bezpečnosti prispeli aj tri
nové bezpečnostné kamery, umiestnené v okolí MKIC a napojené na
MsP. Prostredníctvom nich boli odhalené drobné krádeže, ale aj páchatelia,
ktorí sa dopúšťali priestupkov proti
verejnému poriadku alebo priestupkov v doprave.
Na záver mi dovoľte, aby som sa
touto cestou poďakoval všetkým
príslušníkom MsP Stupava, príslušníkom policajného zboru, hasičom,
zdravotníkom a ostatným, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní pokojného
priebehu slávností v našom meste.


Milan Válek, náčelník MsP 

Aj kvapka oleja sa ráta

Poďakovanie

pokračovanie z 1. strany

že zákon č. 97/2013 Z. z. obsahuje
aj ustanovenie, podľa ktorého pri
prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej
nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá
výmera menšia ako 2000 m2.
Dôsledkom tohto ustanovenia to
môže v jednotlivých prípadoch znamenať aj to, že sa vlastnícky podiel
v rámci dodatočného dedičského
konania prevedie dohodou dedičov
len na jedného z nich. Samozrejme,
treba zvážiť aj finančnú náročnosť

takéhoto konania.
Všetci členovia/spoluvlastníci pozemkov združených v Urbárskej
spoločnosti Stupava by si mali v LV
4189 a LV 4696 skontrolovať
správnosť svojich osobných údajov
(napríklad zmena priezviska alebo
adresy), čím sa v budúcnosti môžu
vyhnúť prípadným problémom. Výbor zasiela napr. pozvánky na valné zhromaždenie alebo zloženky
s výplatou dividend na adresu uvedenú v liste vlastníctva. Ak sú meno
alebo adresa na liste vlastníctva nesprávne, zásielka nemôže byť do-

ručená. Oprava nesprávnych osobných údajov alebo ich aktualizácia
nie sú finančne náročné, pretože
opravu možno riešiť jednoduchou
písomnou žiadosťou adresovanou
Správe katastra v Malackách.
Zo všetkých uvedených, ale aj iných dôvodov je v záujme všetkých členov/spoluvlastníkov pozemkov združených v Urbárskej
spoločnosti Stupava zúčastniť
sa na októbrovom valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti
v Stupave.


Výbor Urbárskej spoločnosti Stupava 

AKO TO FUNGUJE
Na vybraných mestských čerpacích
staniciach je umiestnený zberný kontajner na použité rastlinné
oleje. Jednoducho stačí priniesť
použitý rastlinný olej v PET fľaši
a tú odovzdať obsluhe čerpacej
stanice. Tá kontroluje, či je olej
skutočne rastlinný. Odovzdávať
možno všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový,
a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo
vo fritéze, prípadne oleje slúžiace
ako nálev potravín (sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.)  
Živočíšne tuky nie sú na recykláciu

vhodné. Rastlinný olej v rámci projektu Aj kvapka oleja sa ráta môžete
kedykoľvek odovzdať na týchto čerpacích staniciach Slovnaft (uvedené
iba ČS v BA):, Bratislava - Bajkalská (Tri veže), Bratislava - ČS
Dvory IV. (Petržalka - Wolkrova),
Bratislava - ČS Podunajské Biskupice (sídlisko - Korytnická ulica),
Bratislava - ČS Púchovská (Rača),
Bratislava - ČS ul. Sch. Trnavského
(Dúbravka), Bratislava - ČS Záhorská Bystrica, Bratislava - ČS Herlianska (Ružinov)

Použitý olej môžu ľudia odniesť aj do
zberných nádob na čerpacej stanici
v neďalekej Záhorskej Bystrici

ČO SA DEJE S OLEJOM?
Rastlinný olej je cenná priemyselná
surovina, ktorá sa využíva v potravinárskom priemysle, doprave, energetike či lesníctve. Použitý olej,
zozbieraný na čerpacích staniciach,
sa spracováva a ekologicky zhodnocuje v leopoldovskej spoločnosti
Meroco, ktorá má špičkové technológie na výrobu biozložky do
motorovej nafty. Z jedného litra
použitého oleja sa dá vyrobiť až 9
decilitrov biozložky.
Aj vďaka vám sa tak olej, ktorý by
skončil v odpade a ničil tak životné prostredie, zmení na materiál
chrániaci prírodu.

MsÚ, zo zdrojov Slovnaft a.s. 
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Bývanie
v Stupave za
najlepšie ceny

JUDr. MAGDALÉNA HABREKOVÁ

Marianska 29, 900 31 Stupava
Tel./fax: 02/6593 3386, mobil: 0907 153 422
e-mail: habrekova@stupareality.sk www.stupareality.sk

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS
PORADENSTVO

Chystáte sa odpredať - prenajať Vašu nehnuteľnosť?
Ponúkame Vám kvalitné služby.
Garantujeme Vašu spokojnosť.
Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Riadková inzercia


Hľadám niekoho, kto hrá na
klavíri. Klavír doma mám.
Kontakt: 0903 797 378



Predám 1-izbový byt po rekonštrukcii v bratislavskej Dúbravke. Cena: 69 500 eur. Dohoda
možná. 0903 014 404. Nie som
RK.



Nefungujú Vám správne okná?
Potrebujete ich pred zimou nastaviť?

Zavolajte nám!

- siete proti hmyzu
- žalúzie, rolety
- parapety

Robíte oslavu, párty? Urobím
Vám čerstvé domáce lokše.
0,30 eur / 1 ks. Kontakt: 02/
65 93 58 18, 0910 25 79 02.



Hľadám rehabilitačného terapeuta v Stupave. Kontakt: 0903
797 378.



Ponúkam na predaj pozemok
v Stupave (časť Obora) - rozloha 1100 m2, obdĺžnikový tvar,
orientácia na juhozápad. Prístup
k pozemku je z cesty vedúcej

6-komorový systém

Okná, ktoré izolujú lepšie ako steny.

oknofema@mail.t-com.sk

www.decrobzenec.com

Prenajmem pekné priestory na
hlavnom ťahu z BA na Hviezdoslavovej ul. č. 90 vhodné na
podnikanie. 25 m2 na prízemí
alebo 35 m2 na prvom poschodí.
Dlhodobý prenájom za lepšiu

cenu. Tomkovičová t. č.: 0902
900 800, e-mail: ddd@ddd.sk.

Záhumenská 16, Stupava

zo Stupavy do Borinky, a to na
konci slepej ulice. 2/3 pozemku sú svahovitého charakteru
a 1/3 tvorí rovná plocha vhodná na zástavbu. Pozemok leží
jednu parcelu nad pozem-

kom relácie “Dom snov”. Kontakt: 0903 75 64 54.


Jesenná DERATIZÁCIA - Asanačná s. r. o., Tomkovič 0902
900 801, www.ddd.sk.





0903 459 691

Ubytovňa v Stupave prijme upratovačku na Dohodu. Tel.:
0905/560 576.

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: Nina Lednická. Fotografie: Bedřich Vavřena. Jazyková korektúra: Miroslava Rácová. Grafické spracovanie: Martin Muráni. 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@msks-stupava.sk.
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O lepší život ľudí
sa starám každý deň
Doc. MUDr. Štefánia

Moricová, PhD.
Celý život je mi blízka problematika dlhodobo chorých a starých ľudí. Venujem
sa sociálno-ekonomickým problémom vyplývajúcich z pracovných úrazov, chorôb z povolania a z chorôb nezamestnaných. Z plných síl sa snažím pomáhať
všetkým, ktorí to potrebujú. Veci je však treba riešiť tak, aby sme pomohli zlepšiť život všetkým. Ako vaša poslankyňa v zastupiteľstve BSK by som dokázala
odborne vplývať na rozhodnutia práve v oblastiach, ktoré sa priamo
dotýkajú mojej práce.

nestranícka kandidátka do zastupiteľstva BSK
za obce Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor, Marianka a Borinka s podporou Smer-SD

Absolvovala štúdium medicíny.
Je primárkou Oddelenia dlhodobo
chorých UN v Bratislave a docentkou vo verejnom zdravotníctve,
aktívnou členkou mnohých spoločenských a profesijných organizácií. V roku 2010 bola vyhlásená za
ženu roka. Nie je členkou žiadnej
politickej strany.

Moricova Stefania_inzercia Podpajstunske zvesti_258x167_press.indd 1

10/11/2013 10:24:27 AM

Väčšina volí Dana za župana
Bratislavský kraj sa môže výrazne posunúť dopredu.
Chce to však župana, ktorý má nápady a je ochotný
venovať sa svojej práci naplno. Daniel Krajcer
takým kandidátom je. Je jediným, kto verejne
prisľúbil, že ak voľby vyhrá, vzdá sa mandátu
poslanca NR SR. Kraj sa nedá riadiť ani
z európskeho, ani zo slovenského parlamentu.
Verím Danovi!

Daniel Lipšic

www.krajcerzupanom.sk
NOVA_daniel2xinzerat_265x180.indd 1

9. november 2013
9/26/13 6:21 PM
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Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE
VÝSTAVKY KNÍH

V oddelení pre dospelých sme si výstavkami kníh pripomenuli septembrové výročia narodenia spisovateľov: Leva Nikolajeviča TOLSTÉHO, Antona BALÁŽA, Jude DEVERAUXOVEJ. Tiež tam bola
výstavka OVOCIE V JESENNEJ ZÁHRADE.

Predstavujeme vám
V oddelení pre deti boli výstavky kníh k výročiam:
Milana HÚŽEVKU, Márie
ĎURÍČKOVEJ a Ondřeja SEKORU.

Žiaci 2. ročníka prišli spoločne štyrikrát na POPRÁZDNINOVÚ VÝMENU KNÍH spojenú s ROZPRÁVKOU.

BESEDA A KVÍZ

So žiakmi Špeciálnej základnej školy sme si na prvom poprázdninovom stretnutí porozprávali ako a kde deti
strávili prázdniny. Žiaci si tiež vypracovali kvíz HRADY NA SLOVENSKU.

MIMOČÍTANKOVÁ LITERATÚRA
Žiakom ZŠ odporúčame do pozornosti tzv. povinnú literatúru, ktorú
čítali už ich rodičia, ale číta sa aj
dnes. Hlavne pre prvý stupeň to sú
krásne klasické rozprávky, príbehy

o deťoch, zvieratkách alebo vtipné
básničky. Deti si môžu požičať
tieto knižky : M. Ďuríčková –
DANKA A JANKA, J. Čapek
– ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI

16. október 2013

A MAČIČKE, Ľ. Podjavorinská –
DO ŠKOLY a UŽ HO VEZÚ!, P.
Dobšinský – TROJRUŽA, K. Bendová – BOLA RAZ JEDNA TRIEDA, M. Rázusová-Martáková
– JUNÁCKA PASOVAČKA, R.

V dnešnom
čísle to bude
Ph. D. John
GRAY. Je to
psychológ
a poradca pre
partnerské aj
rodičovské vzťahy. Na základe
dlhoročných skúseností ukazuje
partnerom vo svojich knihách
nový smer a životnú orientáciu.

MARS a VENUŠU, MARS,
VENUŠA a láska, MARS a VENUŠA navždy spolu, Musí sa
MARS zraziť s VENUŠOU?,
MARS a VENUŠA začínajú
odznova, MARS a VENUŠA na
pracovisku, MARS a VENUŠA
na rande, Zdravie a šťastie
s MARSOM a VENUŠOU.

Z kníh, ktoré napísal dr. GRAY si
u nás v knižnici môžete požičať
Muži sú z MARSU, ženy
z VENUŠE, MARS a VENUŠA
v spálni, Praktické zázraky pre
Moric – Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY, Ľ. Ondrejov – KEĎ PÔJDEŠ
HOROU. Ak si žiaci tieto knižky
čítajú v triede a prídu k nám do
knižnice na spoločnú výmenu
kníh, vieme pre nich urobiť zau-

jímavý kvíz o prečítanej knihe.
Aj žiaci druhého stupňa u nás nájdu
knihy ako : Jar Adely Ostrolúckej,
Zbojnícka mladosť, Pieseň večne
mladá, Tulák alebo Rysavá jalovica.
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Deň zelá 2013 v skratke
Tričká s heslami ku Dňu zelá išli
na dračku. V stánku pani Zlatice
Obadálovej bolo stále čo robiť

Na výstavu dyňovych strašidiel prispeli svojimi dielami aj žiaci stupavskej základnej školy

Medzi dyňovými strašidlami sa
schovávala aj táto gazdinka vo
fialovom svetríku

Ako sa vyrába lahodný zlatý mok, stupavské pivo, si mohli počas Dňa
zelá pozrieť všetci záujemcovia v pivovare Stupavar

pokračovanie na 10. strane 

Na burzu kníh v stupavskej synagóge si našli čas aj títo mladí chlapci predávajúci knižky, z ktorých už vyrástli
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Gurmán

Mastné placky prehlasovali
profesionálni kuchári
Počas troch dní sme sa snažili ochutnať čo najviac jedál a vyhodnotiť tak kvalitu gastronomických služieb na Dni zelá.
V piatok na obed sme si dali ešte
horúci trdelník s vanilkovou
príchuťou za dve eurá. Trochu sme
sa báli, čo sa s ním stane, keď nám
ho pani zabalila do mikroténového
vrecka, no prežil to bez ujmy. Bol
výborný, cesto akurát, a hoci nebol
„pravý skalický“, musíme ho pochváliť. Pokračovali sme zemiakovou
plackou, ktorú ponúkali viacerí
stánkari za približne rovnakú cenu
-2,50 €. Bohužiaľ, u každého bola
placka príliš mastná. Po zahryznutí  
z nej vytekala masť, čo ale možno
ocenili konzumenti alkoholických
nápojov. Ako vraveli už stupavské
staré matere, masť sťahuje alkohol.
Druhý jarmočný deň sme zavítali

až na večeru. Na lúke, kde sa varila
kapustnica, ponúkali pohostenie aj
profesionálni kuchári. Pristavil nás
kuchár Andrej Majan, teda najmä
vôňa vinúca sa z jeho grilu. Ako
členovia Banskobystrického klubu
kuchárov a cukrárov sa prezentovali aj jeho kolegovia, takže bolo
rozhodnuté, že žalúdky zveríme do
rúk profíkov.
Menu vyzeralo lákavo, zároveň
zachovávalo aj „zelé“ dekórum.
Plnený kapustový list a dva druhy
dusenej kapusty či kapustový šalát
každému pripomenuli, na akom
podujatí práve hoduje. Ochutnali
sme mäsovú roládu so zázvorom
preliatu lahodnou paradajkovou

Halušky s kyslou kapustou a opraženou slaninou boli stávkou na istotu

na trhy v čase neskorých raňajok,
o pol desiatej. Oslovila nás tu kačacia pečeň. Pravdupovediac, nebolo veľmi z čoho vyberať. Väčšina
stánkov totiž zívala prázdnotou
alebo sa ich majitelia ešte len rozkladali. Namiesto zdravého acai
nápoja nám tak prischla pečeň
s lokšami a papričkami. Tá však
príjemne prekvapila a sami sme len
ťažko uverili, že sa nejedná o pravú
vykŕmenú husaciu pečeň. Chutila
lahodne, a hoci nám ju predavač dal
pred konzumáciou do mikrovlnnej
rúry, chutila ako práve upečená.
Za približne 150 gramov pečene,
dve lokše a nakladané papriky nám
predavač ponúkol cenu 8,70 €,
ktorú nám nebolo ľúto akceptovať.
K doladeniu pravej oberačkovej
a kapustnej atmosféry prispel aj
modranský burčiak. Voľba padla
na ten biely, v cene 3 € za jeden liter. Pri burčiaku je však každé hodnotenie subjektívne, keďže niekto
si pochutí na kyslom a hustom, iný
má v obľube ten redší a nasladnutý. Modranský chutil sladšie,
s jemným bublinkovaním a ľahkou  
zakalenou konzistenciou ničím neprekvapil, no ani neohúril. Pravdou
však je, že sme sa do stánku opäť
vrátili. Po náročných raňajkách nebolo možné pokračovať obedom,
tak sme sa do zaváňajúcich priestorov pri Sedliackom dvore vrátili

omáčkou, do ktorej kuchár pridal
strúhanú kapustu. Tá k paradajkám
perfektne sedela a dotvárala dojem
jedla v špičkovej reštaurácii. Ako
prílohu podávali zemiaky s výraznou vôňou dreveného uhlia, čo
dopĺňali aj opečené pásiky z roštu.
K roláde sme zvolili biely kapustový šalát, ktorý kuchári ozvláštnili
jabĺčkom, čo považujeme za veľmi
dobrý krok.
Ďalšia v poradí nám padla za obeť
grilovaná klobáska položená na
červenej dusenej kapuste. Tá bola
jemne skaramelizovaná, akurát
správne uvarená tak, že bola stále
chrumkavá. Ani tomuto jedlu sme
nemohli nič vyčítať.
Po koštovke u Stredoslovákov
sme sa posunuli o kus na západ,
k našim domácim Stupavčanom.
Menu u pána Lachkoviča vyzeralo
rovnako lákavo. Pečený holúbok
možno niekoho odradil. Aj my sme
si mysleli, že bude suchý, no opak
bol pravdou. Šťava z neho tiekla
pri každom rozkrojení. Zemiaky
chutili ako zemiaky, a nie umelá
hmota. Strapačky boli dobré, no
kapusta v nich zrejme prebehla
varom. To už je ale vecou každého
kuchára. Niekto má zvyk dávať na
halušky kapustu surovú, iný ju trocha podusí.
Porcie boli horúce a vďaka profesionálnym gatronádobám pôsobili,

Jesenné potešenie

Recept od mamičky

akoby ich kuchár práve prehodil
z panvice na tanier.  Za jeden lístok
v hodnote 1,50 € ste si napríklad
mohli kúpiť porciu strapačiek,
ktorá zasýtila aj väčšieho hladoša.
V priemere ste si jedno jedlo vymenili za tri lístky, stálo teda 4,50
€. Vzhľadom na veľkosť porcií
a vysokú kvalitu pripravených
jedál bola cena prijateľná. Najesť
sa na úrovni, ak opomenieme papierové taniere a umelé príbory,
tak nebolo nemožné. Alternatívu
k mastným cigánskym pečienkam
a zemiakovým plackám tak využil
nejeden  návštevník Dňa zelá.
V nedeľu sa ani našim chuťovým
pohárikom nevyhla stupavská
klasika, ktorú si mnohí doprajú
aj na sobotňajšom trhu. Cigánska pečienka v žemli s horčicou

Lahôdka v podobe mäsovej rolády
a chrumkavej pečenej klobásky

16. október 2013

a opraženou cibuľou. Prechádzala
popri nás neznáma pani s jednou
porciou pečienky. „Je už studená,
už je predpečená a prihriata,“
zdôverila sa svojej spoločníčke.
Po započutí nelichotivej kritiky
sme sa chceli spýtať, kde jedlo
zakúpila, no vzápätí sa neznáma stratila v jarmočnom ruchu.
Napriek započutému varovaniu
sme sa upokojili, pretože cigánsku
ponúkala aspoň polovica všetkých
predajcov. Šanca, že si objednáme
práve v spomínanom stánku, bola
nízka. A mali sme šťastie. Porciu
sme zjedli bez väčších pripomienok. Čerstvé mäso, primerane
veľké, správe upečené, žemľa
tiež opečená, čo nie je pravidlom
u každého predajcu. Za cenu 3,50 €
sme sa nasýtili, no o gurmánskom
zážitku tu písať určite nemôžeme.

Ingrediencie

šesť veľkých jabĺk, cukor, vanilkový cukor, škorica, nasekané mandle a vlašské orechy, lístkové cesto
Príprava

Jablká umyjeme a vydlabeme. Jadrovník vyhodíme
a vnútro jabĺk postrúhame.
Pozor, aby steny vydlabaného
jabĺčka neboli príliš tenké.
Postrúhané jabĺčka podľa
chuti dochutíme cukrom,
škoricou, vanilkou, pridáme
nasekané oriešky, mandle
či hrozienka. Pripravenou
jablkovo-orieškovou zmesou
naplníme vydlabané jablká.
Rozvaľkáme lístkové cesto na
hrúbku asi 2 mm a narežeme
ho na tenké pásiky. Oba
konce potrieme rozšľahaným
vajíčkom.(Vďaka vajíčku sa
nám podarí lepšie prilepiť
pásiky na jabĺčko). Potom z
pásikov robíme na jablkách
mriežku. Hotovú mriežku

18. 10. až 15. 11. 2013
Kurz maľovania na plátno
4x po 2 hodiny, piatky (okrem 1. 11.)
Lektorka: Mgr.art. Lenka Šeniglová

Od 18:00 do 20:00 h.
Poplatok: 35€

Na výber máte našu facebookovú
stránku: www.facebook.com/PodpajstunskeZvesti alebo e-mailovú
adresu: zvesti@mkic.sk.


Nina Lednická 

Upečené jabĺčka si veľkí maškrtníci
môžu ochutiť sladučkým medom

Dávame pozor, aby sme
jablká nepiekli pridlho, lebo
by nám mohli popraskať. Dobrú chuť!


Miriam Šlauková 

Technikou maľovania akrylom budete
pod vedením
odbornej lektorky
oboznámení
s teóriou kreslenia
a následnou praxou,
zažijete maľbu
na veľké plátno a vytvoríte si svoj vlastný
obraz.

19.októbra 2013
Drevorezba
Lektor: Alojz Machaj

Od 14:00 do 17:00 h.
Poplatok: 17 €

23. 10. a 6. 11. 2013
Keramický workshop: „Anjel“
Lektorka: Iveta Vachálková

23.10. modelovanie 18. do 20. h.
6.11. glazovanie 18. do 19:30 h.
Poplatok: 25 € (v cene je všetok materiál)

Viac sme už bohužiaľ ochutnať
nestihli. Kapacity žalúdkov sú
obmedzené, rovnako ako počet
dní kapustového hodovania. Ak
máte nejaké postrehy, prípadne fotografie a chcete sa s nimi podeliť,
pokojne nám Vaše podnety pošlite.

z cesta potrieme zvyškom
rozšľahaného vajíčka. Hotové jablká poukladáme na
pripravený, papierom na
pečenie vystlaný plech a pečieme v mierne vyhriatej rúre
asi 30-40 minút, kým nie je
mriežka z cesta na jablkách
krásne ružová.

13. 11. 2013
FIMO - Šperk
Od 17:00 - 20:00 h.
Lektorka: Beáta Rybárová
Poplatok: 12 €

Kurz je určený aj pre začiatočníkov, pod
vedenímodborného lektora Alojza Machaja
(dlhoročný rezbár, zakladateľ Záhradnej
galérie v Plaveckom Štvrtku), na oboznámenie sa s remeslom. Vhodné len pre dospelých.
Pod vedením lektora
sa naučíte modelovať
a glazovať hlinený výrobok.
Vyrobíte si anjela veľkého 30
– 50 cm podľa vlastného vkusu a fantázie. Pre nesmelých
bude k dispozícii lektor,ktorý
vás bude motivovať a poradí
vám po technickej i po
estetickej stránke.

Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov, naučíte
sa vyrábať šperky a náušnice z hmoty fimo. Individuálny prístup. Lektorka: Beáta Rybárová.
Poplatok 12€. Zľava: rodič + dieťa 20€.

Na dielne a kurzy sa treba vopred prihlásiť na emailovej adrese
ozpohodka@gmail.com alebo 0918 420 437.
Srdečne ďakujeme za prejavenú dôveru a pomoc všetkým našim dobrodincom, a to materiálnu, finančnú či pomoc vo forme 2% z daní.
Pomáhate nám preklenúť finančnú neistotu a podporujete rozvoj
nášho združenia a tým aj rozvoj ľudí v našom meste. Verím, že na
výsledkoch našej činnosti uvidíte ovocie svojho daru. 
Ďakujeme!
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Relax / Záujmové združenia

šetrnosť

prvá časť
tajničky

zrátal

prvá žena

mongolský
náčelníci

svakaním
spájal

úspešnosť

chladný
(anglicky)

časti vieť

rozpráv.
bytosť
inžinier
(skr.)

zariadenie
tretia
na dvíhanie
časť
(hovorovo) tajničky

hlas žaby

počíta

skratka
súhvezdia
Lyra

asanačný
podnik
vo
(česky)

atramenty
(angl.)
prísl. kmeňa Anakov
brána
(angl.)
vyhynutý
kočovník

pripútanie
lietadlá
(zastarane)
princez. so
zlat. hviez.

jazdiť
(česky)

útoky

nie zdravo

román J. F.
Coopera
Dánske
mesto
nástroj
stolára

český real.
spisovateľ

neveľká

vzťahujúca
sa na ár
omladol
(česky)

spojka

nemocničná strava
španiel.
spisovateľ

pomôcky: zatínal
inks, gate, pomôcka
ars, apel na umývanie

hľa
(zriedkavo)
obec
na záhorí

patriaci
otrokovi
prvá
dvojhláska

popravca

hlas vrany

talianske
muž. meno
citoslovce
klepotania

autonómna oblasť
ozn. áut
Lipt. Mikul.
medzinár.
olymp. výb.

bolesti,
bolačky
(detsky)
americký
muzikológ
ozn. áut
Olomouca

štát
v Afrike
člen starogréc. kmeňa

dary v
kostoloch
čínske mužské meno
obec na
Slovensku

inam

stredoveký
doručovateľ správ

doprava
surovej
ropy

vzťahujúci
sa na rybu

Sprievodné podujatia OZ Pour Art

Čarovná atmosféra priestorov stupavskej
synagógy počas vernisáže výstavy.
Foto: Milan Kekeňák

1. októbra vernisážou výstavy
TEMPUS FUGIT II – Premeny
Stupavy.
Vernisáž výstavy z cyklu TEMPUS FUGIT - PREMENY
STUPAVY bola úspešná, zúčast-

obyvateľ
arabského kadí, čadí
poloostrova

opica

napriek,
naschvál

Občianske združenie Pour Art
pripravilo
počas
mestských
slávností Dňa zelá viacero
podujatí v synagóge a taktiež
v priestore Kina X. Sprievodné podujatia sme odštartovali

remíza
v šachu

mládza

ríša
(nemecky)

dementný
človek

ad acta
(skr.)

Oldřich
(domácky)
meno speváčky Piaf

slovenské
mesto
čínske
jazero

kraj na
slovensku

štvrtá
časť
tajničky

druhý názov Biotitu
druhá časť
tajničky

koncovka
ženských
priezvisk

aróma
(česky)

preskúmaj
slov. plyn.
priemysel
pomoc
(angl.)

zrania
autor:
Miro
Taraba

odvoz
bývalé
obchodná lokálneho
bratislavs.
akadémia odpadu kúpalisko

nila sa jej približne stovka záujemcov. Príjemnú atmosféru dotváralo pripravené pohostenie
a jazzové trio v zložení: Juraj
Schweigert (ústna harmonika),
Tomáš Lukáč (gitara), Juraj Kalász (kontrabas). V porovnávacích
záberoch je možné vidieť zmeny
každodenného života Stupavčanov - zmeny v spoločenskom živote, modernizáciu pracovných
činností a v spôsobe trávenia
voľného času. Výstava bola otvorená nielen počas Dňa zelá,
prístupná bude aj počas nasledujúcich dvoch víkendov.
V piatok 4. októbra sme usporiadali koncert hudobného zoskupenia s názvom VLADO
VIZÁR
JAZZ
QUARTET
v zložení Ján Babič (bicie),
Vlado Vizár (trombón), Andrej
Šebo (kontrabas), Pavol Bodnár
(klávesy). Stupavčania si mohli
vychutnať vynikajúcich jazzových hudobníkov pod vedením
Vlada Vizára, ktorý v tomto roku
získal ocenenie Jazzman roka.
Sobotné predpoludnie patrilo burze

kníh. Išlo v poradí už o tretí ročník
a s potešením sme prijali fakt, že
akcia má stúpajúcu návštevnosť
nielen v radoch kupujúcich, ale
aj medzi predajcami burzy. Burzy
a výmenné stretnutia posilňujú
komunitný život, rozhodli sme
v budúcnosti rozšíriť tieto aktivity

Skvelú atmosféru sobotného večera doplnil
koncertom Erich “Boboš” Procházka.
Foto: Milan Kekeňák

o nové podujatia s charitatívnym
poslaním.
Po burze nasledovalo podujatie organizované redakciou
literárneho
časopisu
Fragment s názvom FRAGMENTY

Z FRAGMENTU - čítanie
napísaneho, rozprávanie o prečítanom. Hosťami večera boli poprední slovenskí spisovatelia:
Dušan Dušek, Veronika Šikulová,
Oleg Pastier a Ján Púček. Diváci
si mohli vypočuť ukážky z ich
pripravovaných aj vydaných diel,
moderátorom stretnutia bola publicistka Tina Čorná.
Sobotný večer uzatváral bluesový
koncert hudobníkov ERICHA
“BOBOŠA” PROCHÁZKU (ústna harmonika, spev) a MAREKA
WOLFA (gitara). Koncert mal
vynikajúcu atmosféru, užila si ho
asi stovka divákov.
V nedeľu sme pokračovali moderovanou prezentáciou
historických
fotografií,
máp
a pohľadníc zo Stupavy. Témou
bola stupavská HLAVNÁ ULICA, jej podoby a zmeny v minulosti. Dvoch rovnakých prezentácií
(o 14:00 a 16:00) sa zúčastnilo
spolu približne sto divákov, podujatie moderovali Ivan Klas a Milan
Greguš. Aj táto akcia sa pravidelne
opakuje v programe o. z. Pour Art.
V minulosti sme odprezentovali témy: stupavský park, kostol

s Námestím sv. Trojice a stupavský
kaštieľ. História pohľadom fotografií si našla svojich záujemcov, prezentáciu Hlavnej ulice
plánujeme zopakovať v novembri.
Nedeľný večer bol vyvrcholením našich sprievodných podujatí. Rozlúčili sme sa koncertom
v židovskej synagóge, ktorý mal
názov ŽIDOVSKÁ KULTÚRA
A UMENIE - koncertné impresie židovskej kultúry “TO LIFE”.
Hudobné fragmenty židovských
autorov zo svetoznámych muzikálov zahrali koncertní majstri a poprední hudobníci: Andrea Stankovská Hallon (flauta), Juraj Alexander (violončelo),Dušan Stankovský (klavír) a Štefan Reiter
(husle). Sprievodnými podujatiami sa snažíme vytvoriť alternatívu
k hlavnému programu podujatia
Deň zelá, ktoré organizuje Mestské
kultúrne a informačné centrum.
Na záver sa chceme poďakovať
všetkým našimpodporovateľom,
priaznivcom a divákom. Odmeňujú nás tým najcennejším - dávajú
našej snahe zmysel a motivujú nás
do ďalších aktivít.



Roman Maroš, predseda OZ Pour Art 
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Šport / Deň zelá 2013

Nielen futbalová lahôdka

Príležitosť vidieť behať po futbalovom trávniku hercov zo SND
sa často nenaskytne, Jozefovi Dugovičovi, manažérovi FK Internacionáli Stupava, sa však podarilo
zorganizovať neuveriteľné derby.
Stupavskí futbaloví veteráni hostili
počas Dňa zelá v sobotu, 5.októbra
2013 tím FK SND z Bratislavy.
Už tradične sa počas najväčšieho
sviatku Stupavy uskutočňujú futbalové zápasy veteránov. Nebolo
tomu inak ani tento rok. Za podpory
primátora Pavla Slezáka, predsedu
BSK Pavla Freša, MKIC Stupava,
FK Stupava, VVDP Karpaty Pezinok-Grinava a Pekárne u Floriánka v Záhorskej Bystrici sa konalo
priateľské futbalové stretnutie,
ktoré komentoval Marcel Merčiak.
Medzi hráčmi FK SND sa objavili herci Ivan Vojtek, Milan Ondrík
a Peter Brajerčík, z opernej scény

prišiel Ján Babjak a Michal a Peter
Vrábelovci. Z baletu SND si zahrali
Daniel Slabý, Michal Velčiský, Andrej Cagáň a Damián Šimko či riaditeľ marketingu Daniel Rabina. Vo
všetkom pomáhal ich PR manažér
Branislav Šanta. Generálny riaditeľ
SND Marián Chudovský mal, žiaľ,
pracovnú návštevu zo Slovinska,
inak by sa mu v Stupave určite
páčilo.

Futbal bol neopakovateľným zážitkom a výsledok 4:1 svedčí o tom, že
sa bolo na čo pozerať. Za Stupavu
skórovali Jozef Blažíček a Martin
Distlér, ktorí dali po jednom góle,
a dva pridal Miroslav Pavlačič.
Hráči FK SND za našimi chlapcami behať nestíhali, a tak vsietili
iba jeden gól, ktorého autorom bol
Michal Velčický. Na záver stretnutia sa tradične kopali jedenástky,

16. október 2013

ktoré vyhrali Internacionáli 3:2. Na
férovosť hry dozeral rozhodca Ivan
Mazanec. Súdok kapusty po zápase
z rúk primátora bol peknou bodkou a milým symbolickým poďakovaním.
Po úmornej, dramatickej chuťovke
na trávniku sa hráči stretli na Party
Internacionálov Stupava, na ktorej
všetkým chutil najmä domáci
guláš. Vyvrcholením celého podujatia bola autogramiáda známych
umelcov, o ktorú bol veľký záujem.
Herci boli spokojní a navrhli, aby
sa takéto stretnutia stali tradíciou.
Manažér FK Internacionálov
Stupava Jozef Dugovič ich návrh
prijal s radosťou, i keď ho organizácia podujatia stojí veľa úsilia.
„Výsledok však stojí za to,“ povedal. 

Foto a kamera z SND: Peter Orichel, Alena Klenková a Peter Szabó. Text napísala:
Monika Švehlová - rod. Dugovičová.

Deň zelá 2013 v skratke

Spoločná fotografia účastníkov futbalového zápasu veteránov

Dobrá nálada nechýbala športovcom pri nástupe
pred samotným futbalovým zápasom

Podujatie skvelo moderoval
a komentoval Marcel Merčiak

Spracovala Nina Lednická Fotografie: Bedřich Vavřena, Nina Lednická

Pätnásťčlenný orchester Bobana a Marka Markovica rozprúdil náladu rytmickou balkánskou dychovkou

Skoro sedemstokilového pečeného vola stihli návštevníci zjesť za jediný deň

Jesenný jarmok ponúkol návštevníkom aj tradičné
remeselné výrobky

Medzi súťažiacimi o najväčšiu kapustu opäť prevládali
Mášťania

Maskot podujatia “Hlávka kapusty” ochotne pózoval
malým i veľkým

Pred pár rokmi, na rovnakej výstave, objavil Prof. Ivan Hričovský
zabudnutú odrodu jablone Strýmka
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Spoločenská
kronika
Ku dňu 30. 9. 2013, pripravila Monika Vrábelová

Narodili sa:

Pavol Svitok
Ivana Bučeková
Vladimír Klíma
Robert Somora
Lukáš Marko
Ján Grožaj
Veronika Ružičková
Tomáš Karczag
Filip Nathan Kónya
Sophia Liďáková
Anna Hrúzová
Pavol Malík
Stanislav Palúch
Šimon Mezey

Zosobášili sa:

Ján Poliak a Viktória Debrecká
Jozef Dugovič a Sylvia Dugovičová
Rastislav Weinštuk a Klaudia Skalická
Michal Tatár a Petra Šišová
Tomáš Ruc a Silvia Nezníková
Sepp Koller a Petra Deptová Krempaská
Martin Masarč a Veronika Slezáková
Pavol Moravčík a Andrea Mikulášková
Pavol Havran a Janette Neradovičová
Andrej Bobák a Katarína Molnárová

Zomreli:

Milada Pírová (1936)
Jozef Dvoran (1934)
Jozef Binder (1931)
Ing. Rudolf Slezák (1942)
Jozef Bobák (1940)

Pre dobrú náladu spieva zbor Nevädza

V tem
Stupavskem poli
V tem Stupavskem poli
zelé sa tam rodzí
Sadzí ho tam Anča, Marka,  
okopáva starý
proto sa tak temu zelú
Ve Stupavje darí.
Sunko svíci, prší, rostú hrubé  
huavy
Jedna vječí jak tá druhá chvála  
sa s ňú šeci
Bude zelá celú zimu
Pro starých aj dzeci.
Plné sudy zelá, každý si to želá.
Podme šeci oslavovat
stupavský den zelá !
Podme šesi oslavovat
stupavský den zelá !

Zelé, zelé zelíčko
Zelé, zelé zelíčko  
je ho celé políčko.
Nareže sa, nasolí,
pridá sa aj jabúčko
sa dobre našlape ,
to je dobré zelíčko.
Nech sa páči panička,  
zeleé je jak pjesnička.
Je to zázrak kyslý,
po kerém to myslí.
Proto z neho ubúda
kuknite sa do suda.
Autori piesní:
Text: Z. Mazancová
Hudba:S. Fišer

Strýmku sme objavili vďaka Dňu zelá

Ako sa podarilo vypátrať starú odrodu jablone v Stupave aj na iné
otázky nám odpovedal podpredseda Slovenského záhradkárskeho
zväzu pre miestnu organizáciu v Stupave Ivan Sopúšek.
Čo bolo na počiatku tohto nápadu?
Chceli sme si pripomenúť odrody
a sorty jabĺk aj hrušiek či iného
ovocia, ktoré sa tu pestovali dávno pred naším pôsobením, približne pred sto rokmi. Takže sme
sa začali obzerať po okolí, kde by
sa mohli takéto staré odrody ešte
nachádzať.
Ako ste spoznali, že práve táto
jabloň je dávno zabudnutá
strýmka? Pre mňa je totiž jabloň
ako jabloň.
Lebo môj sused Janko Lachkovič,
už je nebohý, robil v kameňolome
v Marianke a mal dobré vzťahy
s pánom farárom v Marianke.
A on si z tej farskej ovocnej
záhrady , tam sa totiž nachádzali
všelijaké staré odrody jabĺk, doniesol túto jabloň. Mali sme podpníky a ja som mu to pred asi 50timi rokmi zaštepil. No a potom

som si spomenul, že takéto staré
jablká sú vedľa mňa na záhrade.
Ako ste spoznali tú jabloň? Že to
je práve strýmka?
Vďaka Dňu zelá tu máme
každoročne výstavu. Asi pred
štyrmi rokmi došiel prof.
Hričovský, ktorý je úplný špecialista, a on povedal, že je to
táto a táto odroda, že to je strýmka, ktorá sa tu pestovala pred sto
rokmi, a tak sme to zistili, že ju
máme tu u nás k dispozícii. Povedali sme si, že ju teda skúsime
rozmnožiť.
Ako sa množí? Štepením či zo
semienok?
To sa robí štepením. Zo semienok by bola planá. Rozhodli sme
sa, že ju posadíme na mestskom
úrade v Stupave.
Táto strýmka bude teda úplne

Tichá spomienka na našich blízkych

Dňa 22. septembra 2013
sme si pripomenuli druhé
výročie úmrtia manžela,
brata, otca a dedka
Róberta Pavlačiča.
S láskou spomíname.

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne,
žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
V týchto dňoch spomíname na
nášho drahého manžela, otca,
starého otca, Miroslava
Riglera, ktorý nás navždy
opustil dňa 1. novembra 2012.
Za tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina.

Dňa 19. októbra 2013 uplynie 20
rokov odkedy nás opustil
Ondrej Svetlák.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou syn Miroslav
s rodinou a s bratmi.

Strýmka obsahuje najviac vitamínu C zo všetkých odrôd
Na otázky Podpajštúnskych
zvestí o jabloni Strýmka
ochotne odpovedal Prof. Ing.
Ivan Hričovský, DrSc., doctor
honoris causa
Čo je najväčšou výhodou odrody
Strýmka?
Jabloň je mrazuvzdorná a darí
sa jej v týchto podmienkach.
Čo je najdôležitejšie, najlepšie
je ju konzumovať vo februári
a v marci, kedy prakticky už ostatné zásoby jabĺk máte minuté.
Prečo sa potom táto jabloň
u nás vôbec nepestuje?
Veľakrát sa staré odrody strácajú s ľuďmi, ktorí ich rozširovali a propagovali. V ostatných rokoch, možno v polovici dvadsiateho storočia, prichádzali k nám
na Slovensko, ale aj do Čiech
odrody, ktoré boli sladšie. Lebo
strýmka je pomerne výrazne kyslá. Ale pritom má najviac vitaprvá, ktorú ste posadili, alebo už
sú niekde zasadené stromy?
Je tu jedná, tá stará, ktorá je
v Stupave, taká 40- až 50-ročná,
a teraz táto bude druhá, ale to
bolo neplánované.
Čím sa vyznačujú plody jablone
tejto starej odrody?
Pomerne dlho vydrží, nie je
náročná na striekanie. Sused
ju nikdy nestriekal a je na nej
každým rokom veľká úroda.

mínu C zo všetkých pestovaných
jabĺk. Napríklad žlté Golden Delicious majú len 8 mg vitamínu
C. Ale máme napríklad odrodu
Ontario, tá ma 32 mg vitamínu
C, no Strýmka obsahuje až 40
mg vitamínu C, čo je najviac zo

Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.,
doctor honoris causa

všetkých. To znamená, že konzumáciou dvoch jabĺk pokryjeme
dennú dávku vitamínu C a ešte
máme aj do zásoby.
ný, to je tiež stará ruská odroda.
Myslíte, že sa jabloň na dvore
mestského úradu chytí? Že sa
z nej budú o rok oberať jablká?
Ale áno. Myslím si, že to nie je
prvý ani posledný stromček. Že
sa tam ešte plánuje ďalšia výsadba.

Akej farby sú plody?
Žlté, výrazne červené líčko, ale
nie tak ako sme dnes zvyknutí
z obchodov.
Neoslovil Vás niekto, že by mal
záujem túto odrodu napríklad
nasadiť hromadne do sadu?
Zatiaľ nikto. Počul som, že možno v malom parku sa urobí niečo
také v rámci revitalizácie. Časť
parku by sa vraj mohla využiť
na políčka a tam by sa ešte navyše vysadili nejaké staré odrody. Máme totiž ešte ďalšie staré
odrody, napríklad priesvitné letné jablká alebo astrachan červe-

A čo strih stromu? Nie je náročné
jabloň udržiavať?
Nie, môže mať štíhlu korunu,
voľne rozvitá korunu, ako si kto
zvolí. Niektoré stromy nemajú
žiadny prístup k plodom, lebo
sú vysoké. Starý človek chce
mať úrodu dosiahnuteľnú, to
znamená, že Strýmku pestujeme
na slaborastúcom podpníku, ako
je M9, MM106.
Kde sa môžu ľudia dostať
k tejto jabloni?
Treba sa obrátiť na ovocnú škôlku
vo Veselom pri Piešťanoch, firma
Plantex ju má. Ak by nemali, treba na jar zachrániť vrúble a očká
a tie rozmnožovať v záhradke na
podpníkoch a do jesene môžete
mať stromček.
Chcem poblahoželať Stupavčanom, že sa toho ujali a som rád,
že pri tom návrhu som bol aj ja.
Pred piatimi rokmi.


Spracovala Nina Lednická 

Koľko potrebuje jabloň, aby
začala rodiť?
Niekedy začína rodiť aj na druhý
alebo tretí rok.
Nie je teraz zlá doba na sadenie
stromov? Nemalo sa počkať do
jari?
Nie, nie. Jabloň by sa mala sadiť
ešte neskôr, ale táto bola pestovaná v kvetináči, to je potom
možno sadiť celoročne. Treba
len vykopať jamu, dať do jamy,
zaliať dobre vodou a ona sa
uchytí.
Kto sa o ňu bude starať?
Primátor! Ja mu to zaštepim.
Aj my záhradkári. Máme tu aj
ďalších špecialistov, ktorí to
ovládajú.

Ivan Sopúšek, podpredseda Slovenského
záhradkárskeho zväzu pre miestnu
organizáciu v Stupave

Koľko sa dožije jabloň?
Pokojne aj sto rokov. Z plodov sa
dá urobiť všeličo. Z jabĺk sa dá
spraviť kompót. Plody sa môžu
strúhať na detskú výživu, no aj
priamo konzumovať. Jabloň
nie je striekaná, takže jablká sa
môžu jesť aj so šupkou.
Spracovala Nina Lednická 


Fragmenty zo života v Stupave
3. časť - Rodostrom zostavený podľa získaných informácií

V predchádzajúcich dvoch častiach sme uviedli niektoré informácie o ľuďoch a živote v Stupave
v 19. a 20. storočí. Získali sme
ich pri zostavovaní rodostromu,
o ktorý nás požiadal pán Peter
Korn, ktorého sme spomenuli
v minulom článku. Naše pátranie,
zo začiatku nebolo veľmi úspešné.
Mená, ktoré sme vyčítali z listov,
sa dnes už v Stupave nevyskytujú, a teda nie sú pokračovatelia rodov.   Prezreli sme cirkevné matriky narodených, tam
sme nenašli žiadne informácie.
Neskôr sme konštatovali, že
hľadaní ľudia sa asi do Stupavy
prisťahovali v 19. storočí,
a teda nemohli byť zaevidovaní
v matrike narodených. Keďže
v Stupave žili a predpokladali
sme, že mohli i zomrieť, pátrali
sme v matrike zomrelých, tam sa
nám už niečo podarilo. Pomohli
nám i „Mormónske matriky“ náj-

dené na webe. Výsledkom tohto
pátrania bola hrubá konštrukcia
rodostromu. Využijúc listy zo
Stupavy do Ameriky, kde sme
získali i listové obálky a na nich
uvedené adresy odosielateľky,
postúpili sme ďalej. Na obálkach
z tridsiatych rokoch sa udávala
adresa Agnes Rotter, Stupava 116.

Keď to zosumarizujeme, dostaneme líniu rodostromu vo
vzťahu k Petrovi Kornovi:
prastará mama Anna rodená
Adelt, narodená v Köseg, žila
s manželom v Stupave, stará
mama Anna Seifert, narodená
v Stupave, žila v Amerike, matka
Agnes, narodená v Amerike, žila
a zomrela v Amerike, Peter – junior, žijúci v Columbii, USA.

Krátke informácie o osobách
uvedených v rodostrome:

Fanuš Král s pani Rotter

Jakub Seifert (*1835 +?) – ne-

meckej národnosti, narodil sa
v Prahe, do Stupavy prišiel okolo
roku 1870 ako záhradník na rekonštrukciu a údržbu parku pre
grófa Alojza Károlyiho.

Anna Adelt – vydatá Seifert

Anna – pred odchodom do Ameriky bola roku 1903 v službe
u Fridricha grófa Zichiho, od
ktorého dostala osvedčenie, že
je dobrá kuchárka, hospodárka
a odporúčanie pre budúcich zamestnávateľov. V roku 1905 odišla do Ameriky a ešte v tom roku sa
vydala za Jozefa Ižvolta.

Ľudovít Nagy (*1830 +1908)

– údaje z náhrobného kameňa
na starom cintoríne v Stupave
a matriky zomrelých. Pôsobil v Stupave 14 rokov ako
richtár (presné roky sme nezistili), zakladateľ Dobrovoľného
hasičského zboru, predseda
DHZ (nie veliteľ).

Mária Seifert (*1856 +1940) –

sestra Jakuba, manželka Ľudovíta
Nagya. Bolo to bezdetné manželstvo. Vdova od roku 1908 do smrti
v roku 1940 bývala so švagrinou
Agnes v dome na Hlavnej ulici.
Písali do Ameriky Anne Seifert –
Ižvolt. Agnes Rotter bola sestra
Anny, bývala, zomrela a je pochovaná v Stupave v spoločnom
hrobe s Nagyovcami.   

Náhrobník Ľudovíta Nagya

Jozef Ižvolt (*1878 +?) – narodený v Beluši, údaj z M.M.
V roku 1905 po príchode Anny
do Chicaga sa s ňou oženil. Mal
v Chicagu menšiu farmu a mäsiarstvo. S manželkou mali tri
deti – syna Jozefa (Joe), dcéry
– dvojičky Agnes (Anerl) a Idu

Po roku 1945 bolo na
obálke Agnes Rotterová, Stupava 195.
V mene bola už
použitá
koncovka
-ová.
Problémom
pri
pátraní bolo, že
v Stupave na MsÚ
sa nezachovala informácia o názvosloví ulíc v jednotlivých obdobiach
a ani číslovanie
domov. Po informovaní sa u starších
ľudí nám vychádzalo, že dom
s číslom 195 stál na mieste, kde
je terajšia pošta   alebo dnešný
obchodný dom COOP Jednota.
Ten stojí na mieste, kde bol fotografický ateliér pána Kastlera.
Stretli sme sa s pánom Petrom
Králom, ktorý nám potvrdil staré
číslo domu. Dodal, že si pani

Rotterovú pamätá, ešte lepšie si
ju však pamätá brat Fanuš. Pani
Rotterová nemala deti a bola
pre nás ako babka. Starala sa
o Fanuša, hrali sa na dvore, chodila s ním na prechádzky.
Asi po pol roku pátrania sme našli to, čo sme hľadali. A k tomu
sme získali veľa materiálov a fo-

(*1838 +1906) – manžeka

(*1879 +?). Udržiavali spolu

narodená v Maďarsku, údaj
z Mormónskych matrík (M.M.),
zomrela v roku 1906, údaj
z matriky zomrelých stupavskej
farnosti.
Mali štyri deti narodené v Stupave, údaje z M.M.
Pre nás sú zaujímavé sestry Agnes (*1875 +1962 ) a Anna
(Iderl). Agnes sa vydala za Petra
Korna   a mali synov Richarda
a Petra juniora. A Peter junior je
ten, ktorý pátra po rodostrome
svojej rodiny.
Peter Korn sa narodil v roku
1945. Vyštudoval ekonómiu
na Univerzite v IIIinois, v roku
1974 ukončil štúdium práva na Univerzite v Columbii,
v Južnej Karolíne. V Columbii má právnickú firmu, venuje
sa advokátskej   činnosti. Je autorom viacerých právnických
manuálov a príručiek. Má dve
dcéry a syna, býva v Columbii,
ktorá je hlavným a zároveň najväčším mestom Južnej Karolíny.
V súčasnosti zastupuje Slovenskú republiku ako honorárny
konzul v Južnej Karolíne, v rámci svojej funkcie navštívil niekoľkokrát Slovensko a zaujímal
sa o svojich predkov. Tak sa dostal aj do Stupavy a na základe
dokumentov, ktoré sme spracovali, sme vytvorili konštrukciu
rodostromu jeho predkov, ktorí
istý čas žili a pôsobili v Stupave.
V súčasnosti nie je v Stupave evidovaná žiadna osoba s menami

tografií, ktoré pán Fanuš
Král zachoval. Ešte k menu Fanuš. Je to domáce oslovenie, Volá
sa František, ale u dnešných šesťdesiatnikov je známy ako Fanuš.
Takže takáto cesta nás doviedla
k tomu, aby sme mohli spracovať
rodostrom (fotografia hore).   

Agnes Rotter - Seifert

Ľudovít Nagy a manželka Mária Seifert

Seifert, Nagy alebo Rotter. Ďakujeme pani Lotte Setzer z Viedne, ktorá preložila listy z „currentu“, a Jane Tchabane-Prokešo-

písomný styk, niektoré listy sa
zachovali a boli pre nás zdrojom
informácií, ktoré sme použili
v predchádzajúcich článkoch.
Agnes Seifert bola vydatá za Ernesta Rottera. Nemali deti. Ernest pochádzal z Viedne. Zachoval sa diplom z Viedne. Žiadne
osobné údaje o ňom sme nezistili.
vej, ktorá ich preložila z nemčiny
do slovenčiny. Tak
sme získali zaujímavé informácie zo
života v Stupave,
ktoré sme prezentovali v minulých
článkoch. Ďakujeme
pánovi
dekanovi
F. Mikulovi za umožnenie prístupu
do farského archívu
a za podporu našej
práce. Naše články
sme mohli doplniť
fotografiami a informáciami vďaka pánovi Fanušovi Královi. Pozn.: Sledované obdobie prechádza cez 19. a 20.
storočie, spracovávame ho v 21. storočí,
počas ktorého sa menili okrem štátnych
zriadení i pravopisy,
a tak používame písanie priezvísk
v zaužívaných tvaroch.
MM-mormónske matriky – na
webe. 
G. a S. Prokešovci 

