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Upečte
si s nami

Tvoríme spolu –8
deti a seniori
Workshop
v stupavskom
kaštieli

Zrekonštruovaná stupavská synagóga sa stala miestom na organizáciu kultúrnych podujatí. Vyznačuje sa špecifickou akustikou.

Záhorácky dvor pána Antona Stankovského je pýchou Stupavy.

stavebníkom a tiež oceniť snahu o
zachovanie, obnovu a využívanie
pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného

Jednorazový príspevok na prepravu

o Vašom zdravotnom stave (príspevok je určený osobám so zhoršeným
pohybom po rovine a po schodoch)
- žiadosť o príspevok na prepravu
(tlačivo žiadosti aj potvrdenia nájdete na web stránke mesta Stupava
alebo v kancelárií č.3 na MsÚ Stupava)

Mesto získalo
ocenenie ITAPA
ITAPA (Informačné technológie
a verejná správa) je vrcholným
podujatím v oblasti eGovernmentu na Slovensku. Tento rok
ITAPA privítala viac ako 90
spíkrov z vyše desiatich krajín
celého sveta a orientovala sa na
spustenie projektov verejnej
správy, formuláciu praktických
odporúčaní na aktuálne výzvy a
predstavenie projektov na nové
programové obdobie. V rámci
podujatia sa 12. novembra konal
Galavečer ITAPA – slávnostné
odovzdávanie ocenení Cena IT-
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Vychádza kalendár
s dominantami
z Mástu

Podpredseda vlády ocenil našich
hasičov

V týchto dňoch možno hlasovať
za najlepšiu obnovu tradičnej
architektúry v obciach a mestečkách Bratislavského samosprávneho kraja. Do súťaže sú prihlásené aj dva objekty v našom
meste, a to Roľnícko-remeselnícky dvor Antona Stankovského
v Máste a Stupavská synagóga.

Milí spoluobčania, do konca kalendárneho roka 2013 a počas celého
budúceho roka 2014 máte možnosť
si požiadať na mestskom úrade v
Stupave o jednorazový príspevok na
prepravu v hodnote 30,-€.
Podmienky:
- potvrdenie od obvodného lekára

Zadarmo

Ján
Hladík
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Domáci
špaldový
chlebík

Hlasujte za našich

Súťaž o príkladne obnovenú tradičnú architektúru v obciach a mestečkách Bratislavského kraja mala
svoju premiéru v roku 2010. Organizátorom je Academie Istropolitani NOVA (AINova). Na projekte
spolupracuje aj Bratislavský samosprávny kraj a partnerom projektu
je Slovenská sporiteľňa. Prihlásené
projekty obnovy sú postupne uverejňované na webstránke www.
ainova.sk/ocenenie, kde verejnosť
môže hlasovať za favorizovaný objekt. Každý z predstavených príkladov obnovy je vo svojej podstate
jedinečný a pri jeho obnove bolo
potrebné použiť rozdielne, často
netradičné riešenia.
Projekty príkladnej obnovy chcú
dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším



občan
APA 2013 pre najlepšie projekty
informatizácie spoločnosti. Do
súťaže sa Stupava prihlásila s projektom iObčan. Mesto Stupava
v spolupráci s mestskou časťou
Bratislava – Staré Mesto dali podnet na vývoj tejto mobilnej aplikácie. V Stupave sa v máji t.r. pri
príležitosti testovania prvej verzie

fondu. Hlasujte za najlepšiu obnovu tradičnej architektúry v obciach
a mestečkách Bratislavského kraja.
Viac na: www.ainova.sk/ocenenie.
- príspevok neprináleží poberateľovi príspevku na prevádzku osobného motorového vozidla od ÚP
v Malackách
Žiadosť s potvrdením od lekára
sa podáva do podateľne na MsÚ
v Stupave, č.d.1 alebo poštou.
Ďalšie informácie na tel.č.
02/60200914, socialne@stupava.sk


Soňa Tomeková 

aplikácie uskutočnil dvojdňový
seminár, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy
a experti v oblasti informatiky.
Výsledkom komunikácie medzi
samosprávami a autorom aplikácie
je nová elektronická služba pre
občanov.
Mobilnú aplikáciu iObčan si môže
bezplatne stiahnuť a používať
široká
verejnosť.
Aplikácia
sprístupňuje širokej verejnosti
databázu a kontakty obcí a miest,
informácie z ich činnosti aj aktuálne udalosti a umožňuje priamu
reakciu občana na zverejnené informácie. Okrem toho umožňuje
určiť polohu občana, ktorý môže
komunikovať so samosprávou

Vo štvrtok 17. 10.
2013 sa v Dome dobrovoľnej hasičskej
ochrany v Bratislave
uskutočnilo stretnutie zástupcov dobrovoľných hasičských
zborov, ktoré zasahovali pri tohtoročných
povodniach, s podpredsedom vlády a
ministrom
vnútra
Slovenskej republiky
Robertom Kaliňákom.
Okrem toho že minister
vyzdvihol význam dobrovoľného hasičstva
osobitne pri povodniach, konštatoval, že príde k zmene legislatívy, ktorá upevní jeho
postavenie a dokonca zmení i financovanie. Na stretnutí sa zúčastnili
zástupcovia DHZ Stupava - predseda Milan Peschl a zástupca Marek
Kalivoda. Peschl prevzal z rúk podpredsedu vlády Pamätnú medailu
ministra vnútra SR tretieho stupňa za aktívnu pomoc pri povodniach v
roku 2013. 	
Mesto Stupava

Pozývame Vás na druhé
kolo volieb

Mesto Stupava oznamuje voličom, že druhé kolo volieb do VÚC
2013 sa uskutoční v sobotu 23. novembra 2013 v čase od 7:00 do
22:00 vo všetkých volebných miestnostiach v meste Stupava tak,
ako sa voľby konali v prvom kole.
Oznámenia o čase a mieste konania volieb sa v druhom kole nedoručujú, občania môžu uplatniť svoje volebné právo v jednotlivých
volebných okrskoch tak ako v prvom kole volieb. Do volebnej miestnosti si treba priniesť len občiansky preukaz.
Pre informáciu pripomíname, že do druhého kola volieb predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja postúpili Pavol Frešo a Monika Flašíková-Beňová. 
Mesto Stupava
priamo z miesta a upozorniť na
konkrétny problém – výtlk, čiernu
skládku, môže poslať fotografiu,
čím pomôže nielen problém identifikovať, ale aj zdokumentovať
pre ďalšie konanie úradu. O tom,
ako sa pri riešení problému postupovalo, dostane odosielateľ
prostredníctvom tejto aplikácie
spätnú informáciu. Mesto Stupava
a mestská časť Bratislava – Staré
Mesto získali v súťaži o najlepší projekt v oblasti informatizácie štátnej správy v kategórii
Nové služby 3. miesto za projekt
iObčan- mobilná aplikácia pre
eParticipáciu a eDemokraciu.
Cenu prevzali primátor mesta
Stupava Pavel Slezák a starostka

MČ Bratislava – Staré Mesto Tatiana Rosová. „Ďakujem aktívnym
občanom, ktorým nie je ľahostajné
naše mesto, za podnety a dobré
nápady, ktoré nás motivovali pri
zadávaní a tvorbe mobilnej aplikácie. Má slúžiť ako dobrý a efektívny komunikačný prostriedok
medzi samosprávou a občanmi.
Testovanie ukázalo, že aplikácia
má zmysel a dostupnosť informácií
sa zvýšila. Ocenenie, ktoré sme
získali, je zadosťučinením za
doterajšiu námahu a pokrok,
ktorý sme v oblasti informovania
verejnosti urobili, pretože v porovnaní s dneškom sme v roku
2011 začínali od nuly,“ konštatoval
primátor Stupavy Pavel Slezák.
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora
1) pred pár
dnami sme si
pripomenuli
Pamiatku zosnulych a Sviatok
vsetkych svatych. Posilnilo mesto
policajne kontroly na cintorinoch a
prilahlych cestach?
Primator – Dopravná situácia v meste
je zložitá nielen pri sviatkoch, ale aj
vo všedné dni. Počas týchto dvoch dní
neboli posilnené hliadky navýšením

počtu slúžiacich policajtov, ale pozornosť a kontroly boli zamerané na lokality, kde sa nachádzajú cintoríny. Pre
väčšiu bezpečnosť a ochranu majetku
na cintorínoch boli už v minulom roku
vykonané opatrenia ako napríklad
oplotenie nového cintorína, doplnenie osvetlenia na cintoríne v Máste,
a dodržiavanie prevádzkových hodín
na cintorínoch. Mestskej polícii
neboli hlásené žiadne krádeže alebo
poškodenie majetku, ani neriešili

Správa o vyhodnotení stavu
a úrovne vybavovania sťažností
za prvý polrok 2013
Podľa internej smernice „Zásady podávania, prijímania, vybavovania sťažností občanov a organizácií v podmienkach samosprávy
mesta Stupava„ čl. 8 hlavný kontrolór mesta vedie centrálnu evidenciu sťažností a vykonáva kontrolu správnosti ich vybavenia.
Za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
bolo zaevidovaných 14 sťažností a dve
petície občanov. Všetky podania boli
zaevidované a potvrdené prezentačnou
pečiatkou v podateľni mestského úradu
v Stupave. Každé podanie sťažnosti je
posudzované podľa obsahu.
Na MÚ sa občania obracajú s rôznymi
sťažnosťami. Vyskytujú sa aj sťažnosti,
ktorých vybavenie patrí do kompetencie iných orgánov. Tieto postupujeme
vecne a miestne príslušným orgánom
na ďalšie šetrenie. O postúpení sťažovateľa písomne informujeme.
Na MÚ Stupava prichádzajú tiež
sťažnosti, ktoré nie sú v súlade zo
zákonom o sťažnostiach, napriek tomu
mesto Stupava rieši každé takéto podanie buď ako podnet, alebo ako žiadosť.
Podľa článku 3 ods.7 sa sťažnosť podaná mestskému úradu telefaxom
alebo elektronickou poštou považuje
za pisomnú iba vtedy, aj ju sťažovateľ
do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa
stažnosť odloží.
Vyhodnotenie stavu a úrovne vybavovania sťažností:
Sťažnosť 01/2013- zaevidovaná dňa 4.
1. 2013, predmetom sťažnosti bol problém likvidácie odpadu chatárov v nedeľu (Na základe dohody mal byť pred
rampu zberného dvora umiestnený
každú sobotu kontajner, keďže zahradkári prichádzajú často iba v nedeľu
a zberný dvor je v tom čase zatvorený.).
Po prešetrení bolo zistené, že zamestnanci uvedenú dohodu nedodržiavajú.
Prijaté opatrenia: vedúci zberného
dvora zamestnancov upozornil na
pravidelné dodržiavanie dohody.
Sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená.
Sťažnosť 02/2013 – zaevidovaná dňa
17. 1 .2013, predmetom bola sťažnosť
na prevádzku Billa, a to vo veci odstránenia plechového komína, ktorý je
namontovaný na objekte sťažovateľa,
a tiež nevhodne namontovaných snehových zábran na objekte. Sťažnosť
bola postúpená stavebnému úradu. (Pre
informáciu - dňa 27. 2. 2013 sa konalo
rokovanie, kde boli zapracované pripomienky do kolaudačného konania,
ktoré boli následne odstránené).

Sťažnosť 03/2013 – zaevidovaná dňa
31. 1. 2013, predmetom sťažnosti bol
postup stavebného úradu pri riešení
stavby “Okružná Križovatka Mást - Juh
- Cesta -1/2. Sťažovateľ žiadal o zaradenie riadnych účastníkov konania
do procesu. Sťažnosť bola postúpená
stavebnému úradu. (Pre informáciu následne bol sťažovateľ zaradený ako
riadny účastník územného konania
o umiestnení hore uvedenej stavby.)
Sťažnosť 04/2013 – zaevidovaná dňa
13. 2. 2013, predmetom sťažnosti
bol postup stavebného úradu vo
veci Hodžovej ulice. Sťažnosť bola
postúpená stavebnému úradu. (Pre informáciu – na 13. 2. 2013 bolo zvolané
rokovanie, na ktorom sa sťažovateľka
nezúčastnila, zúčastnili sa obyvatelia Hodžovej. Obyvatelia Hodžovej
ulice prekonzultujú návrh vybudovania komunikácie s ostatnými vlastníkmi pozemkov a oboznámia tunajší
stavebný úrad s výsledkom rokovania
- doposiaľ v riešení.)
Sťažnosť 05/2013 – zaevidovaná
dňa 11. 3. 2013, predmetom bola
rozkopávka na Hlavnej ulici, ku ktorej
sa podľa sťažovateľa nikto nehlási.
Po prešetrení sťažnosti bolo zistené,
že firma, ktorá realizovala výkop
z dôvodu havárie, mala riadne rozhodnutie od októbra 2012 do 15. 3. 2013
a konečnou úpravou do 15. 3. 2013.
Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená.
Sťažnosť 06/2013 – zaevidovaná dňa
11. 3. 2013, jej predmetom bola divá
zver (diviaky), ktoré poškodzujú majetok. Po prešetrení bolo zistené, že podanie nemá adekvátne náležitosti podľa
zákona o sťažnostiach. Sťažovateľovi
bolo odporučené, aby sa obrátil na
Obvodný lesný úrad Malacky, ktorý
je oprávnený vec preskúmať a vo veci
rozhodnúť. Sťažnosť bola vyhodnotená
ako neopodstatnená.
Sťažnosť 07/2013 – zaevidovaná dňa
22. 3. 2013, predmetom bola sťažnosť
na stavebný úrad vo veci kolaudačného
rozhodnutia. Sťažnosť bola postúpená
stavebnému úradu. (Pre informáciu –
sťažnosť bola následne postúpená na
preskúmanie Obvodnému úradu Bratislava, Odbor výstavby a regionálnej
politiky.)
Sťažnosť 08/2013 – zaevidovaná dňa
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2)      Pomaly sa blizi zima a s nou
pride obdobie suvislej snehovej
pokryvky. Ma uz mesto pripraveny
rozpocet na udrziavanie ciest? Kolko
penazi mesto vyclenilo? Planuju sa
zapojit aj sukromne osoby?
Minuloročná zima bola skutočne
netypická resp. bola taká, na akú
už dlhé roky sme neboli zvyknutí.
Spôsobila problémy na miestnych
komunikáciách, množstvo snehu,

ktorý sa nakopil spôsobil neprejazdnosť mnohých ulíc a vysoko boli
prekročené rozpočtované náklady
na zimnú údržbu. V podstate boli do
apríla t. r. vyčerpané plánované finančné prostriedky na celý tento rok,
čo predstavuje cca 26 tis. €. Finančné
prostriedky na zimnú údržbu do konca
roka budú poslanci schvaľovať pri
zmenách rozpočtu. Napriek doterajšiemu priaznivému počasiu sú TSS
s.r.o. pripravené na zimnú pohotovosť
s mechanizmami, ktoré má spoločnosť
k dispozícii, je pripravený plán údržby

25. 3. 2013, predmetom boli susedské
spory (zosúvanie snehu zo strechy).
Po prešetrení bolo zistené, že sťažnosť
nemá adekvátne náležitosti podľa
zákona o sťažnostiach. Aj napriek hore
uvedenej skutočnosti sa mesto Stupava snažilo podanie riešiť a zvolalo
rokovanie. Dňa 10. 4. 2013 dotknuté
strany rokovali a dospeli k názoru, že
sa stretnú s odborníkmi a posnažia sa
nájsť technické riešenie, ktoré bude
obom stranám vyhovovať. Ak sa strany
nebudú vedieť dohodnúť, sťažovateľ
sa má obrátiť na Okresný súd Malacky,
ktorý je oprávnený vec preskúmať
a rozhodnúť.
Sťažnosť 09/2013 – zaevidovaná dňa
19. 4. 2013, predmetom bola práca
mestskej polície vo veci odchytu psa.
Šetrením sa zistilo, že pracovníci
mestskej polície konali v súlade so
zákonom č.282/2002 Z. z. o držaní
psov a v súlade s VZN mesta. Pracovníci mestskej polície si plnili svoje
povinnosti. Sťažnosť bola preto vyhodnotená ako neopodstatnená.
Sťažnosť 10/2013 – zaevidovaná dňa
25. 4. 2013, predmetom bol hluk, ktorý
vo večerných hodinách spôsobovali
nákladné autá v areáli istej spoločnosti
v Stupave. Po prešetrení bolo zistené,
že sťažnosť nemá adekvátne náležitosti podľa zákona o sťažnostiach
(chýba podpis). Aj napriek uvedenej
skutočnosti sa šetrením zistilo, že pracovníci danej spoločnosti nedodržali
VZN č.3/2010 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej
činnosti na území mesta Stupava, na
čo boli upozornení. Prisľúbili, že daná
skutočnosť sa nebude opakovať.
Sťažnosť 11/2013 – zaevidovaná dňa
27. 3. 2013, predmetom boli susedné
spory (obťažovanie susedov). Sťažovateľ vo svojej sťažnosti poukazuje
na nedostatky v občianskom spolunažívaní a mesto Stupava žiada, aby
susedovi určilo zdržať sa takého konania a užívania svojho domu, ktorým
zasahuje do pokojného, normálneho
susedského spolunažívania. Sťažovateľ
tvrdí, že sused svojím konaním narúša
susedské spolunažívanie.
K podanej sťažnosti sa vyjadril sused
listom „Odpoveď na sťažnosť č. 3920/
HK zo dňa 27.3.2013“ doručeným
mestu Stupava dňa 08. 4. 2013,
v ktorom popiera sťažovateľove tvrdenia. Mesto vec prejednalo na mestskom
úrade spoločne so sťažovateľom
a susedom.
Po preskúmaní podkladov mesto Stupava dospelo k záveru, že v predmetnej právnej veci nedošlo k naplneniu
podmienok stanovených v ust. § 5
Občianskeho zákonníka. V zmysle ust.

§ 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov:
„Ak došlo k zrejmému zásahu do
pokojného stavu, možno sa domáhať
ochrany na obci. Obec môže predbežne
zásah zakázať alebo uložiť, aby bol
obnovený predošlý stav. Tým nie je
dotknuté právo domáhať sa ochrany na
súde.“
Mestu Stupava prináleží zásah zakázať
alebo uložiť navrátenie do predošlého
stavu len pri zrejmom zásahu do
pokojného stavu. Keďže sa jedná
o zložitú situáciu, nedošlo k naplneniu
podmienky „zrejmého zásahu“ a keďže
predmetný stav podľa zhodných
tvrdení oboch dotknutých obyvateľov
mesta trval už určitý dlhší čas, nedošlo
ani k naplneniu podmienky „zásahu
do pokojného stavu“. Mesto Stupava
je v uvedenej veci povinné zisťovať
a riešiť len skutkové otázky týkajúce sa
pokojného stavu v určitých časových
obdobiach. Mesto Stupava nemá právomoc v týchto otázkach riešiť právne
otázky spadajúce pod sťažovateľom
namietané porušovanie § 127 Občianskeho zákonníka. Mesto Stupava
preto navrhlo dotknutým obyvateľom
zmierlivé riešenie celej veci, prípadne,
aby sa obrátili na súd, ktorý má právomoc riešiť právne otázky § 126 a 127
Občianskeho zákonníka.
Sťažnosť 12/2013 – zaevidovaná dňa
17. 4. 2013, predmetom bola sťažnosť
na stavebný úrad, resp. nekonanie
stavebného úradu v stavebnom konaní
na stavbe „IBV Kremenica“. Sťažnosť
bola postúpená stavebnému úradu. (Pre
informáciu – prišlo k vzájomnej dohode, sťažnosť bola stiahnutá.)
Petícia č.13/2013 – zaevidovaná dňa
23. 5. 2013, predmetom bolo odmietnuť návrh zmien územného plánu č.
1a/2012 ako celok a vrátiť ho spracovateľovi, pripraviť nový komplexný
návrh územného plánu mesta, v ktorom
bude prioritne riešená dopravná situácia
a v ktorom budú zachované všetky doterajšie funkčné plochy lesa a funkčné
plochy určené na šport, oddych
a rekreáciu. Dňa 27. 6. 2013 Mestské
zastupiteľstvo Stupava petíciu občanov
prerokovalo a zobralo na vedomie
a následne uložilo prednostke úradu
predložiť spracovateľovi ÚPN verejnú
pripomienku občanov - petíciu na zabezpečenie vyhodnotenia stanovísk
a pripomienok k zmenám a doplnkom
územného plánu mesta č.1a/2012 (splnené). Prednostke úradu ďalej uložilo
zabezpečiť predloženie pripomienok dotknutých orgánov a inštitúcií
k návrhu ZaD č. 1a/2012 petičnému
výboru (splnené). Na základe uznesenia MsZ vedenie mesta zverejnilo na
stránke www. stupava. sk všetky dopo-

prípady, ktoré by súviseli so zvýšenou
návštevnosťou týchto pietnych miest.

mestských komunikácií, chodníkov
a verejných priestranstiev. V prípade,
že nastane situácia, že nebudú naše
technické služby schopné zabezpečiť
údržbu v plnom rozsahu, je v kompetencii riaditeľa, aby mestom objednané práce riešil aj dodávateľsky, teda
s pomocou iných subjektov. Na druhej
strane je to o schopnostiach riaditeľa,
myslím si, že dokáže prácu zorganizovať tak, aby splnil objednávku
a požiadavky mesta silami a prostriedkami svojej organizácie. zat
Dakujem! 
Nina Lednická
siaľ doručené pripomienky dotknutých
orgánov a inštitúcií pre všetkých
občanov Stupavy.
Petícia 14/2013 – zaevidovaná dňa 3.
6. 2013, predmetom petície obyvateľov
Matuškovej ulice boli návrhy zmien
a doplnkov UPN č.1a/2012. Po preskúmaní bolo zistené, že petícia nemá
náležitosti v zmysle § 4 ods. 1 zákona
č. 85/1990Zb. o petičnom práve. Aj
napriek danej skutočnosti vedenie
mesta zvolalo pracovné rokovanie.
Jeho výsledkom bolo, že predmetné pripomienky nie je možné riešiť v rámci
zmien a doplnkov UPN č.1a/2012 a je
potrebné, aby si ich uplatnili v rámci
územného konania o umiestnení
stavby ako riadni účastníci v zmysle
§ 34 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
Sťažnosť 15/2013 – zaevidovaná dňa
17. 7. 2013, jej predmetom bolo podružné meranie (odpis stočného na
účely zavlažovania). Po prešetrení bolo
zistené, že sťažnosť nemá adekvátne
náležitosti podľa zákona o sťažnostiach. Aj napriek uvedenej skutočnosti
bolo v záujme mesta danú žiadosť
riešiť. V spolupráci s TSS s.r.o. boli
sťažovateľovi zaslané podmienky vo
veci odpočtu spotrebovanej vody na
zavlažovanie.
Sťažnosť 16/2013 – zaevidovaná
dňa 17. 7. 2013, jej predmetom bol
nesprávny technologický postup na
Mlynskej ulici. Po prešetrení bolo zistené, že sťažnosti chýbajú náležitosti
podľa zákona o sťažnostiach. Sťažnosť
bola preto riešená ako podnet. Po preskúmaní podnetu bolo zistené, že novú
pokládku asfaltovej vrstvy na Mlynskej
ulici zabezpečovala spoločnosť Billa,
s. r. o. v rámci zmluvy o spolupráci.
Práce nefinancovalo mesto Stupava
ani nevykonávalo stavebný dozor.
Napriek tomu sa pracovníci mestského
úradu stretli so zástupcami dodávateľa
a so zástupcami spoločnosti Billa, s. r.
o., ktorí práce objednali. Na mieste sa
dodávateľ stavby vyjadril, že s pokládkou asfaltovej zmesi začali v čase, keď
dážď prestal a predpokladali, že práce
dokončia v čase bez prehánok. Keď
začalo pršať, už bol podklad napenetrovaný, asfaltová zmes bola strojne
finišérom nanášaná a dovezená na
miesto, takže museli práce dokončiť
aj za dažďa. V takejto situácii a pri
položení väčšiny asfaltovej zmesi už
nebolo možné práce zastaviť. Zástupcovia spoločnosti Billa, s. r. o. uviedli,
že s dodávateľom majú uzavretú zmluvu s päťročnou zárukou a v prípade,
že dôjde k porušeniu asfaltovej vrstvy,
uplatnia reklamáciu a budú požadovať
opravu.  Ing. Katarína Tomkovičová 
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Mestské spravodajstvo

Správa o činnosti MsP od 1. 4.
2013 do 30. 9. 2013 a o bezpečnostnej
situácii v meste Stupava
Príslušníci MsP Stupava a pracovníci kamerového systému pracovali v hodnotenom období od 1.
4. 2013 do 30. 9. 2013 v 12-hodinových denných a nočných
zmenách tak, aby bola zabezpečená nepretržitá 24-hodinová služba, ktorá plnila úlohy
v zmysle zákona o obecnej polícii,
v zmysle nariadení primátora
mesta a nariadení náčelníka
a zástupcu náčelníka MsP.
Príslušníci MsP Stupava vykonali v hodnotenom období celkom
365 hliadok, počas ktorých doriešili celkom 1041 priestupkov.
Z tohto počtu vyriešili v blokovom konaní 412 priestupkov
v celkovej hodnote 11 190 €,
napomenutím vyriešili
629
priestupkov, v 5 prípadoch boli
spracované správy o výsledku objasňovania priestupku, ktoré boli
zaslané príslušným SO (správnym
orgánom). Hliadky predviedli na
MsP alebo OOPZ celkom 8 osôb.
V 3 prípadoch použili donucovacie prostriedky. Vypátrali 5 osôb,
po ktorých bolo vyhlásené pátranie. V 45 prípadoch použili technický prostriedok na zabránenie
odjazdu motorového vozidla.
Počas nočných zmien vykonali v 1295 prípadoch kontrolu
zatváracích hodín prevádzok.
Celkom preverili 413 oznámení
od občanov a   368 oznámení
operátora MKS (mestského kamerového systému). S OOPZ,
RZP, KP spolupracovali v 167
prípadoch. Odchytili 29 zvierat,
z toho 26 odovzdali pracovníkom
Slobody zvierat. V 159 prípadoch
doručovali písomnosti a zásielky
MÚ, exekútorov a iných orgánov.
V 416 prípadoch vykonali kontrolu osoby. V 717 prípadoch
vykonávali iné úlohy vyplývajúce z nariadenia náčelníka MsP
alebo primátora mesta. Jednalo
sa napríklad o monitorovanie
okolia zdravotného strediska,
kde dochádzalo k poškodzovaniu budovy a prevádzky
lekárne, monitorovanie čiernych
skládok v katastri mesta Stupava
a podobne. V 9 prípadoch hliadky
MsP riešili porušenie VZN mesta
Stupava č. 3/2011 o životnom
prostredí, zistili založenie nelegálnej skládky odpadu. Z toho v 4
prípadoch zistili pôvodcu skládky,

ktorému bola na mieste uložená
BP. Skládku musel páchateľ bezodkladne odstrániť. V ostatných
prípadoch bola vec odstúpená na
MsÚ, odbor ŽP.
Kamerový systém
V hodnotenom období boli
vykonané dve kontroly kamerového systému, a to v júni a
septembri. V rámci týchto kontrol
neboli zistené žiadne nedostatky.
Ďalšia kontrola je naplánovaná
na december. V auguste sa investorovi Billa, s. r. o. podarilo
dokončiť napojenie na existujúcu optickú trasu mestského
kamerového systému a bolo
teda možné spustiť prevádzku
dvoch kamier na Ulici J. Kráľa
a na Mlynskej. Investor doplnil pracovisko kamerového systému o veľkoplošnú obrazovku.
V januári bola podaná žiadosť
o dotáciu na rozšírenie KS o tri
kamery, ktoré by mali byť umiestnené v okolí MKIC. Tento projekt
sa podarilo úspešne zrealizovať
a už počas konania slávností kapusty Deň zelá 2013 boli kamery
nápomocné hliadkam pri zabezpečovaní verejného poriadku.
V súčasnosti Rada vlády SR
pre prevenciu kriminality opäť
vyhlásila výzvu na predkladanie
projektov s termínom ukončenia do 30. 11. 2013. Vzhľadom
na túto skutočnosť pripravujem
podklady potrebné na spracovanie
projektu.

Pracovisko operátora

kamerového systému
Rôzne
V apríli bolo nainštalované
záznamové nahrávacie zariadenie na mobilnú a pevnú telefónnu
linku MsP. Toto zariadenie nahráva
a archivuje všetky telefonické
hovory prichádzajúce na MsP. V
júni absolvovali príslušníci MsP
cvičné streľby pod vedením inštruktora strelieb, ktorých cieľom
bolo pripomenúť si návyky bezpečného zaobchádzania so strelnou zbraňou a podmienky jej
použitia pri výkone služby. V auguste bola na MsP vykonaná kontrola zbraní a streliva príslušníkmi
PZSR ORPZ Malacky, ktorá nepreukázala žiadne nedostatky.


Milan Válek, náčelník MsP 

Dlhé kolóny pred Stupavou má na svedomí
Slovenská správa ciest
Koncom októbra
znepríjemňovali
návštevníkom
aj obyvateľom
mesta Stupava
cestovanie autom či autobusom dlhé zápchy pred mestskou
časťou Mást. Siahodlhé kolóny
spôsobila pokládka nového koberca vozovky v katastrálnom
území mesta. Na otázky súvisiace s touto rekonštrukciou nám
odpovedala Zuzana Hromcová,
hovorkyňa Slovenskej správy
ciest.
1) V katastrálnom území
Stupava sa začala v piatok
24. 10. 2013 rekonštrukcia
úseku cesty. Po dokončení
opravy tohto úseku plánujete
pokračovať na ďalšej časti
cesty?
Tieto práce sa netýkajú
rekonštrukcie, ide tu o opravu
cesty.
Po ukončení opravy predmetného úseku cesty neplánujeme
pokračovať v oprave ďalšej
časti cesty.

2) O aký dlhý úsek sa presne
jedná?
Jedná sa o šesťsto metrov.

Jedná sa o sumu 182-tisíc €,
oprava je financovaná z údržby.

3) Na základe čoho ste vyhodnotili, že tento úsek treba
zrekonštruovať?
Na základe prehliadok a stavu
predmetného úseku cesty,
ktorý bol vyhodnotený ako nehodový úsek, zlý stav vozovky
– sieťové rozpady.

5) Mestský úrad Stupava
nebol upovedomený o začatí
rekonštrukcie. Nie je povinnosťou SSC informovať
o takomto zámere, aby mohlo
mesto oboznámiť svojich obyvateľov?
Zhotoviteľ
zabezpečoval
príslušné povolenia a súhlasy.

4) Koľko eur bude oprava stáť
a z akých prostriedkov sa bude
financovať?

6) O aký typ povrchu vozovky
sa jedná?
Asfaltový koberec.

nl

Na prístupovej ceste z Bratislavy do Stupavy sa tvorili dlhé kolóny, v ktorých sa vodiči
zdržali aj 15 minút.

Zvolili sme poslanca do VÚC
Za volebný obvod Stupava, do ktorého spadali aj susedné obce Zohor, Vysoká pri
Morave, Marianka a Borinka, bol v sobotňajších voľbách za poslanca BSK zvolený
Ing. Roman Maroš (NEKA) s počtom hlasov 979. Na druhom mieste skončila MUDr.
Štefánia Moricová (SMER-SD) s počtom hlasov 877, tretie miesto obsadil kandidát
Karol Janata za koalíciu SDKÚ-DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, Most-Híd, KDH s
počtom hlasov 714. V stupavskom volebnom obvode prišlo voliť 3199 voličov, čo
predstavuje 21,91% všetkých oprávnených voličov, ktorých je 14 597. Ľudia v stupavskom obvode si za župana zvolili Pavla Freša, na druhom mieste skončila Monika Flašíková Beňová.
Druhé kolo volieb sa uskutoční 23. Novembra v čase od 7:00 do 22:00.
Viac o voľbách do VÚC 2013 možno nájsť na www.region-bsk.sk.

Zvýšenie počtu obyvateľov v meste mení výšku dane
z nehnuteľnosti
Nový návrh všeobecne záväzného
nariadenia o dani z nehnuteľnosti
a dani za psa bol pripravený
z dôvodu zmeny, resp. zvýšenia
počtu občanov s trvalým pobytom v Stupave nad 10 000, čo
má vplyv na výpočet výšky dane
z nehnuteľnosti. Pri výpočte
dane z nehnuteľnosti sa hodnota
pozemkov – stavebné pozemky,
záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy – odvíja
od počtu obyvateľov obce. Tieto
hodnoty stanovuje príloha č. 2 k
Zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení
zákona č. 460/2011 Z. z. Ročné
sadzby dane si stanovuje obec.
Daň z pozemkov sa vypočíta
ako súčin základu dane (výmera
pozemku v m2 x hodnota)
a ročnej sadzby dane. Pri počte
obyvateľov od 6000 do 10 000
je hodnota pozemkov stanovená:

záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 2,12 €/m2
stavebné pozemky 21,24€/m2
Pri počte obyvateľov od 10 000
do 25 000 je hodnota pozemkov
stanovená:
záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 2,65 €/m2
stavebné pozemky 26,55€/m2
Ak nechceme zvyšovať daň za
stavebné pozemky, môžeme
ponechať i pôvodnú hodnotu
21,24, nakoľko zákon nám v § 7
ods. 6 umožňuje stanoviť si pri
stavebných pozemkoch inú hodnotu, ako je uvedené v prílohe č.
2 k zákonu.
Aby sa daň nezvýšila, keďže
pri pozemkoch musíme použiť
vyššiu hodnotu, musíme v novom VZN znížiť primerane

pôvodnú sadzbu 0,70% na
0,56%. V navrhovanom VZN
je upravená, resp. zvýšená
sadzba dane pri stavbách na
pôdohospodársku
produkciu, skleníkoch, stavbách pre
vodné hospodárstvo, stavbách
využívaných na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavbách na vlastnú
administratívu z 0,15 € z 0,20
€ za m2. Toto zvýšenie slúži
v zmysle zákona č.582/2004
Z. z. o miestnych daniach §
104f, ods. 3 a § 12 ods. 2 na vyrovnanie zákonného 10-násobku
medzi najnižšou a najvyššou
sadzbou dane zo stavieb uvedenou vo všeobecne záväznom
nariadení. Táto úprava zvýši
rozpočet o zhruba 1500 €.



Koreňová D.
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Bývanie
v Stupave za
najlepšie ceny

Nefungujú Vám správne okná?
Potrebujete ich pred zimou nastaviť?

Zavolajte nám!

6-komorový systém

- siete proti hmyzu
- žalúzie, rolety
- parapety

Okná, ktoré izolujú lepšie ako steny.

oknofema@mail.t-com.sk

Záhumenská 16, Stupava

www.decrobzenec.com

0903 459 691

bYTY .domy .pozemky
predaj / prenájom
STupava a okolie
• profesionálny prístup
• dôvera a spoľahlivosť
• skúsenosti a znalosť trhu
Poradenstvo a ohodnotenie nehnuteľnosti ZDARMA.
Nájdete nás: Hviezdoslavova 4, Stupava

www.aes-group.sk, info@aesgroup.sk, 0948 484 235

Mgr. Andrej Ščasný
0948 484 235

Inzercia
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Zbierka sa bude konať v dňoch od 18.11. do 22.11. 2013
Za Vašu
štedrosť ďakujeme!
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veci budeme preberať
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č. 3 na MsÚ.
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Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE
VÝSTAVKY KNÍH

V oddelení pre dospelých sme si výstavkami kníh pripomenuli októbrové výročia
narodenia spisovateľov: Vincenta ŠIKULU, Martina RÁZUSA a Jána BEŇA. Organizovali sme aj výstavku AKO ŽIŤ ZDRAVO A BEZ STRESU.
V oddelení pre deti bola výstavka kníh k výročiu narodenia Ľubomíra FELDEKA
a výstavka ZAČÍNAME S NEMČINOU.
SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT sme deťom pripomenuli výstavkou kníh o starostlivosti
o domáce zvieratká.

ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK

Žiaci čitateľského krúžku pri II.B prišli do knižnice na spoločnú výmenu kníh.
Oboznámili sme ich s tvorbou Marty ŠURINOVEJ, ktorá napísala niekoľko kníh
o zvieratách zaradených do náučnej literatúry pre deti.

SPOLOČNÁ VÝMENA KNÍH

V októbri do knižnice prišli na spoločnú výmenu kníh všetci žiaci tretieho a štvrtého
ročníka. Keďže je jeseň a mali sme JABLKOVÉ HODOVANIE, pripravili sme pre
žiakov malý kvíz o jabĺčkach.

JESENNÝ TÝŽDEŇ BEZ POKÚT

V týždni od 21. 10. do 25. 10. 2013 sa v našej knižnici konal týždeň bez pokút. Počas
neho mohli čitatelia vrátiť dlhšie požičané knihy bez toho, aby museli platiť poplatky
z omeškania. Zaplatiť bolo treba len členské. Týždeň bez pokút využilo 26 zábudlivých čitateľov.

OZNAM

Deťom, ktoré zbierajú nálepky do knihy FASCINUJÚCI PRAVEK, oznamujeme,
že od 5. 11. 2013 vždy v utorok a vo štvrtok o 16:00 sa bude v knižnici konať
VÝMENNÁ BURZA, kde si môžu deti vymieňať nálepky, ktoré majú navyše.

Tešia sa na vás knihovníčky Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičová

♦ ♦ ♦ AKTUÁLNE V POHODKE ♦ ♦ ♦
November:

23.novembra 2013

13.novembra 2013

Výroba ručne šitých hračiek
„Sovička“

FIMO
Šperk

Lektorka: Mgr art Lenka Šeniglová
Od 15. do 19. h.
Poplatok: 17 €

Od 17. - 20. h.
Lektorka: Beáta Rybárová
Poplatok: 12 €

16.november 2013

24.novembra 2013

Street art v Pohodke

Tvorivé dielne v MKIC
Výroba lampiónov

Dokončenie mozaiky na plot
V spolupráci so Streetkom
Od 10. do 13.h.
Vstup voľný

20. a 27.novebra 2013

Keramický workshop: „Vianočné ozdoby“
Lektor: Iveta Vachálková
20.11. modelovanie
od 18. do 20. h.
27.11. glazovanie
od 18. do 19.30 h
Poplatok: 15 € (rodič+ dieťa
zľava 20€)
(v cene je všetok materiál)

Od 14. do 18. h.
Vstup voľný

December:
7.decembra 2013

Výroba ručne šitých hračiek
„Myška“
Lektorka: Mgr art Lenka Šeniglová
Od 15. do 19. h.
Poplatok: 17 €

14.decembra 2013
22.novembra 2013
Výroba sôch technikou „Paverpol“
Lektorka: Petra Balogová
Od 17. do 20. h.
Poplatok: 25 €

Tvorivé dielne v MKIC
„Župné Vianoce“
Výroba vianočných ozdôb, pozdravov, perníčkov,...
Pre deti aj dospelých
Od 15. do 20. h.
Vstup voľný

Rezervujte si miesto: ozpohodka@gmail.com, M: 0918 420 437

Riadková inzercia


Street art v Pohodke

16.november 2013, od 10.-13. h Vás
srdečne pozývame na streetartové podujatie. Budeme dokončovať mozaiku na
plote v Pohodke. Spoločne budeme tvoriť
mozaikové obrazce a naučíme sa kompletnú techniku exteriérovej mozaiky.
Vstup voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.
Občerstvenie zabezpečíme

„Piatkový babinec“

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.

Kedy:
O koľkej:
Kde:
Vstup:

každý piatok
od 18. - 20. hod
OZ Pohodka, Stupava, Hlavná 90
2€







Ak poznáš niekoho s tvorivou dušou,
komu by sa to mohlo páčiť, voľne šír tieto
informácie.
Otázky? mail: mdarasova@gmail.com,
Tel.: 0918420437 Iveta

www.pohodka.eu



Predám byt 30 m2 v 5-ročnej
tehlovej novostavbe v Stupave na Dlhej ulici. Byt sa
nachádza na prízemí, má
obývaciu izbu s kuchynskou časťou, malú oddelenú
spálňu a kúpeľnu. Je kompletne zariadený vrátane
spotrebičov – môžete sa
okamžite nasťahovať. Cena:
44.000,- €. Kontakt: 0948
010 472, salparadis99@
gmail.com. Nie som RK.
“Darujem práčku za odvoz.
0911934312”
PLOŠTICE – ich likvidácia Asanačná sro Tomkovič
0902 900 801 www.plostice.
eu
35 m2 PRIESTOR na prenájom 7,--€/m2 na hlavnom
ťahu z BA na Hviezdoslavovej ul. č. 90 (2 miestnosti
s kuchynkou, sprchou, toaletou) na 1. P. 0902 900 800
Robíte oslavu,párty? Urobím
Vám čerstvé domáce lokše.
1ks= 0,30 Eur. Kontakt:
02/65935 818, 0910/257 902
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Symbol červeného maku

Spomienkové
podujatie

Mesto Stupava a základná organizácia
Jednoty dôchodcov v Stupave usporiadali
v pondelok 11. novembra spomienkové podujatie pri príležitosti skončenia 1. svetovej
vojny. Stretnutie sa konalo tradične pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne na námestí
Sv. Trojice pri stupavskom kostole.
Práve v tento deň si pripomíname hrdinstvo ľudí,
ktorí padli na bojiskách svetových vojen za slobodu a mier. Vojnové hrôzy zostali tak hlboko vryté
do podvedomia ľudí, že po skončení vojny bol
11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Dňa 11. Novembra 1918 o 11:11 zaznela
posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne
vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová
vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich
vojen trvalo toto ozbrojené stretnutie nepretržite
viac než štyri roky. Straty na ľudských životoch,
ktoré si táto „Veľká vojna“ vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v celých ľudských dejinách. Zo 65
miliónov vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo osem miliónov zabitých
a ďalších 21 miliónov zranených alebo doživotne
zmrzačených. 
Pavel Slezák 

Prvopočiatky tohto symbolu ako
symbolu nového života nájdeme
v básni „In flanders fields“ od
kanadského vojenského lekára,
podplukovníka Johna McCrae,
rodáka z mesta Guelph v provincii Ontario v Kanade. Zložil
ju v máji 1915, keď sa v oblasti
západného Flámska zúčastnil
na druhej veľkej krvavej bitke
o belgické mestečko Ypres (22.
4. – 25. 5. 1915). Napriek tomu,

že bol vojenským chirurgom,
na útrapy a bolesť ranených
vojakov, ktorých ošetroval v
poľnom obväzisku, si nemohol zvyknúť. Svoju bolesť tlmil
písaním básní. Osobitne sa ho
dotkla smrť priateľa a bývalého
žiaka, poručíka Alexisa Helmera
z Ottawy, ktorého zabil granát 2.
mája 1915. Očitý svedok, seržant
Cyril Allison opísal, že toho
rána, keď vial jemný východný

vietor, sa červené (divé) maky
medzi hrobmi akoby vlnili. John
McCrae svoju bolesť vpísal do
básne, ale papierik s ňou zahodil.
Okoloidúci dôstojník ho však
zdvihol a poslal do Anglicka.
Časopis Punch publikoval báseň
8. decembra 1915. Tradície
nosenia červeného maku sa John
McCrae nedožil, zomrel 28.
januára 1918 v britskej vojenskej nemocnici pre dôstojníkov
č. 14 vo Wimereux, neďaleko
Boulogne vo Francúzsku vo
veku 45 rokov. Báseň sa dostala
aj do rúk americkej členky asociácie Mladí kresťania Moiny
Michaelovej a inšpirovala ju k
myšlienke učiniť z kvetu červeného maku poetický symbol
obetí tohto dovtedy najväčšieho
celosvetového vojnového konfliktu. Prvýkrát túto svoju predstavu realizovala v USA v roku
1920, keď červený mak ako symbol spomienky na vojnové hrôzy
prijali americkí veteráni. V roku
1921 ju nasledovala francúzska
Anne Guerin, ktorá tento sym-

bol nového života rozšírila
medzi kanadských a britských
legionárov. V rovnakom roku
sa k symbolu červeného maku
prihlásila aj Austrália. Dnes
môžeme vidieť kvet červeného
maku pri spomienkových aktoch
a ceremóniách pri príležitosti
Dňa vojnových veteránov vo
väčšine demokratických krajín,
ktoré boli zapojené do svetových
vojen. V posledných rokoch
si táto tradícia nachádza svoje
dôstojné miesto aj na Slovensku.
V krajinách Commonwealthu si
11. november pripomínajú pod
oficiálnym názvom Remembrance Day (Deň pamäti) a tiež
aj ako Poppy Day (Deň červených makov), v Spojených
štátoch ako Veterans Day (Deň
veteránov), vo Francúzsku či
Belgicku ako Jour de l’Armistice (Deň prímeria) alebo tiež
pod názvom Jour du Souvenir
(Deň pamäti), v Holandsku ako
Wapenstilstandsdag (Deň príMiloslav Čaplovič
meria).

Hodnotenie činnosti v klube seniorov Partnerský projekt s mestom Svoge – Bulharsko
V roku 2012 sa mesto Stupava Prvá bola zameraná na sociálne združenie, ktoré sa zameriava nazapojilo ako partner do projektu služby poskytované seniorom. Klub jmä na prácu so seniormi v oblasti
za rok 2012/2013
V roku 2012/2013 bolo v Klube
seniorov Pohoda zapísaných
168 členov vo veku od 60 do 86
rokov. Aktivity klubu boli zamerané na rozvíjanie medziľudských
vzťahov, na upevnenie zdravia a
pozitívneho myslenia. V rámci
upevňovania zdravia sme dbali na
pitný režim – pitie bylinných čajov – denne sme cvičili zdravotné
cviky zamerané na chrbitcu, kĺby,
heparézy, srdcovo-cievne choroby,
predchádzanie cukrovky, gynekologické ochorenia a dýchanie.
Každý mesiac sme sa chodili kúpať
na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede, dvakrát sme absolvovali týždenný pobyt v kúpeľoch
Turčianske Teplice. V rámci
vzdelávacej činnosti sme mesačne
besedovali so životným a partnerským koučom Janette Šimkovou
o tom, ako byť šťastný a duševne
zdravý. Čítali sme si z časopisov
Zdravie, Vitalita, Jasnovidka,
požičiavali si knihy a časopisy
Slovenka a Plus 7 dní. Boli sme na
piatich divadelných predstaveniach, spolupracovali sme s MKIC,
videli sme päť filmových predstavení. Členovia klubu sa zúčastnili na “Mesiaci úcty k starším” v

spolupráci so SČK, spolupracovali
sme s MŠ J. Kráľa, založili sme
členstvo v Jednote dôchodcov
Slovenska, kde sme sa zúčastnili
na akciách organizovaných “Seniorským informačným centrom”.
V rámci nich sme sa zúčastnili na
premietaní filmu “Šmejdi”, na vystúpení skupiny Senzus, za čo patrí
Seniorskému ifnormačnému centru
vďaka. Vo vianočnom období sme
usporiadali mikulášsky večierok,
vianočný večierok a fašiangový
karneval s pochovávaním basy.
Zúčastňovali sme sa na akciách
MsÚ a MKIC pri príležitosti štátnych sviatkov. Prežili sme krásne
chvíle v chorvátskych Vodiciach,
na Morave v Ivančiciach, v našom
klube sme sa stretli s priateľmi
z Poľska a Bulharska. Zároveň
chcem poďakovať za sponzorský
dar od pána poslanca Riglera pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším a
tiež za výbornú spoluprácu s MsÚ
a MKIC, s výborom SZPFB, SČK
I. a II., so Slovenskými záhradkármi a so Základnou organizáciou
telesne postihnutých.



Ďakujem.
Štefková Viera

mesta Svoge s názvom „Nové
postupy v socializácii slabších skupín obyvateľstva v obci Svoge“.
Cieľom tohto projektu je preskúmanie a analýza skúseností
obce Stupava pri organizácii
a poskytovaní služieb sociálne
slabším skupinám obyvateľstva
a zoznámenie sa s inovatívnymi metódami pri poskytovaní
takýchto služieb.
Dňa 17.10. 2013 sa uskutočnilo
prvé pracovné stretnutie na pôde
mestského úradu v Stupave za
účasti zástupcov partnerského mesta
Svoge: prednostky mestského úradu
Svoge Maji Malonovej-Tashunovej,
vedúcej sociálneho odboru Renety
Krstanovej a realizátoriek prvej časti
projektu: Sonji Malinovej Angelovej
a Kamelije Bogdanovej Kalojanovej.
Za mesto Stupava sa na stretnutí
zúčastnili: primátor mesta Pavel
Slezák, prednostka úradu Elena
Jaďuďová, predsedníčka komisie
sociálnych vecí, zdravotníctva,
detí a mládeže a poslankyňa MsZ
Oľga Mózová, predseda komisie
školstva a športu a poslanec MsZ
Marek Móza, pracovníčky referátu
sociálnych vecí Soňa Tomeková
a Blanka Vašinová, tajomníčka komisie kultúry Ľubica Konswaldová.
Informovali o konkrétnych sociálnych službách, ktoré mesto Stupava
poskytuje, akou formou, v akom rozsahu a tiež na základe ktorých legislatívnych predpisov.
Na pracovnom rokovaní sa diskutovalo o vytvorení partnerskej siete za účelom výmeny skúseností
v oblasti poskytovania sociálnych
služieb. Na úvod Reneta Krstanova
predstavila prítomným samotný projekt a oboznámila ich s jednotlivými
časťami projektu. Ďalej bolo rokovanie rozdelené na dve časti.

seniorov Pohoda zastupovala vedúca
klubu Viera Štefková a člen klubu
Pavel Huk. Oboznámili prítomných s činnosťou klubu a aktivitami, ktorým sa počas roka venujú.
Koordinátorka
opatrovateľskej
služby z neziskovej organizácie
Vľúdnosť-Venia Ivana Mihálová
informovala o poskytovanej opatrovateľskej službe občanom mesta. Za
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ prijala
pozvanie Gabriela Slezáková, pracovníčka sociálneho oddelenia domova. Vysvetlila, na akú skupinu
klientov je domov zameraný a podrobnejšie opísala, aké služby sa
v domove poskytujú. Pozvanie pr-

ijali aj zástupkyne Seniorského informačného centra Hana Blažíčková
a Tatiana Slobodová. Seniorské
informačné centrum je občianske

vzdelávania, životného štýlu ako aj
prevencie kriminality a ochrany majetku, pomáha pri tvorbe sociálnej
starostlivosti alebo pomoci seniorom
aj sociálne slabým rodinám a deťom,
zdravotne postihnutým, osamelým
občanom, neprispôsobivým osobám.
Cieľom centra je aktívne prispievať
k skvalitňovaniu života najmä seniorov a sociálne slabých žijúcich na
Záhorí.
Druhá časť rokovania bola venovaná sociálnej pomoci a službám
pre deti, mládež a sociálne slabé
rodiny v našom meste. Zástupcovia
Stupavy objasnili poskytovanie
týchto služieb, ktoré sú v kompetencii mesta. Pozvaná bola aj riaditeľka MKIC Stupava Katarína
Prevendarčíková, ktorá prítomných
oboznámila s cieľmi a aktivitami
Nízkoprahového denného centra pre
deti S3T Klub. Zástupkyňa občianskeho združenia Rodičia deťom
Stupavy Soňa Tomeková a Kristína
Rafajová, animátorka detského
a mládežníckeho klubu Stupaváčik,
ktoré fungujú pri farskom úrade
v Stupave hovorili o aktivitách, ktoré
organizujú pre miestne rodiny, deti
a mládež.
V utorok 18. 10. 2013 navštívili realizátorky projektu Sonja Malinova
Angelova a Kamelija Bogdanova
Kalojanova DSS a ZpS Kaštieľ, kde
mohli vidieť, ako klienti v domove
žijú a aké krásne práce pod vedením
skúsených pracovníčok vytvárajú.
Podľa ich vyjadrenia sú všetky informácie a skúsenosti, ktoré sme
im odovzdali, veľmi podnetné a veria, že aj na základe tohto projektu
a našej spolupráce, sa im podarí
inovovať sociálne služby v regióne
Svoge a podnietiť aj legislatívne
zmeny v Bulharsku.


Blanka Vašinová
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Medzinárodný projekt Comenius Workshop v stupavskom kaštieli
V tomto školskom roku
pokračujeme v práci na
dvojročnom medzinárodnom
projekte Comenius. Na projekte
pracujeme so štyrmi partnerskými školami: školou C.E.I.P.
LA MARINA v španielskom
meste Castellón, školou Madre
Teresa di Calcuta v meste Belpasso na Sicílii, školou v meste
Lowicz v Poľsku a so ZŠ v Brne
v Českej republike.
Spoločne pracujeme na knihe
s názvom Cesta Európou, ktorá
bude mať podobu turistického
sprievodcu jednotlivými mestami
zúčastnených krajín. Počas dvoch
rokov musíme navštíviť všetky
partnerské školy, čo prispieva
k obohateniu nielen našej, ale
i všetkých ostatných škôl, čo je
veľkým prínosom pre učiteľov
i pre žiakov.
Väčšiu časť práce na projekte odviedli naši vlaňajší štvrtáci, ktorí
spracovali témy projektu skutočne
zodpovedne, za čo im patrí veľká
pochvala. V tomto školskom roku
prácu dokončia žiaci 3.D s pani
učiteľkou Trnkovou, trieda 2.B
s pani učiteľkou Bujnovskou, 1.A
s pani učiteľkou Zemanovou, 1.C
s pani učiteľkou Šulikovou a žiaci 1.D s pani učiteľkou Polakovičovou. V školskom klube detí
pracuje oddelenie pod vedením
pani vychovávateľky Slezákovej.
V poradí tretie projektové stretnutie sa uskutočnilo v poľskom
meste Lowicz v dňoch 4. 10. - 9.
10. 2013.
Naši poľskí partneri pripravili
zaujímavý program. Priblížili
nám región, v ktorom žijú
z pohľadu súčasnosti i minulosti, nahliadli sme do ich gastronómie i do života školy,
v ktorej pracujú. Navštívili sme
kráľovský palác a historické centrum Varšavy, palác v Nieborowe,
ľudové múzeum rodiny Brzowskych v Sromove, kde sme obdi-

vovali ich ľudovú tvorivosť. Mali
sme možnosť prejsť zákutiami
prekrásneho parku v Arkadii.
Po prehliadke múzea Fyderyka
Chopina v Železowej Woli sme
sa poprechádzali po parku za
sprievodu melódií z tvorby tohto
virtuóza. Navštívili sme skanzen v Maurzyc a prešli sme historickým jadrom mesta Lowicz.
V škole sme navštívili jednotlivé
triedy zapojené do projektu. Riaditeľka školy nás všetkých privítala
a predstavila žiakom i učiteľom
v sále, kde sa uskutočnila prezentácia filmov o školách jednotlivých partnerských miest, ktoré
si v rámci programu pozreli všetci
žiaci a učitelia prítomní v sále. Žiaci si pre nás pripravili zaujímavý
program z prác na projekte. Zaujímavá bola práca v tvorivých
dielňach s jednotlivými výtvarnými technikami, ktoré sú typické
pre mesto Lowicz. Mohli sme si
vyskúšať vystrihovanie a lepenie
záložiek, vytváranie kvetov z papiera či ozdobovanie fliaš servítkovou technikou.
Čo môžeme obdivovať na našich
partneroch z Lowiczu, je ich hrdosť na svoje korene, na svoj
národ, na svoju školu, na všetko,
čo nesie nálepku Poľsko. Pozorovali sme to nielen u kolegov,
ale i u detí. Dôkazom toho je izba
ľudových tradícií zriadená v jednej z miestností školy i celková
výzdoba školy, ktorá svedčí o tom,
že majú vo veľkej úcte významné
osobnosti svojho národa.
V neposlednom rade spomeniem
i prijatie u pána „burmystra“, čo
svedčí o tom, že projekt je podporovaný aj najvyššími predstaviteľmi mesta.
Sme radi, že môžeme svojou
troškou prispieť nielen k prezentácii našej školy, ale i k zviditeľneniu Stupavy v rámci Európy.

V Stupave, 21. 10. 2013
	Mária Zemanová 

Kráľovská pokuta
Milí čitatelia Podpajštúnskych zvestí,
opäť Vám prinášame krátku tvorbu
Ruda Morica. Tentokrát si prečítajte
stupavskú povesť Kráľovská pokuta.
Okolo stupavskej kaplnky bolo rušno...
Občania mladí, starí nosili kamenie,
stmeľovali ho maltou. Ponáhľali sa, že
sa im z kečky patrilo. A kdeže by aj nie?
Zhora, od severu valila sa pohroma. Bol
to nešťastný rok 1440, kedy sa rozhodol
poľský kráľ Vladislav, že pokorí hrdú Viedeň. A kade jeho vojská prešli, ostala holá
púšť a dymiace pohoreniská dedín. Plakalo
celé Považie.
A Vladislav potiahne so svojím vojskom
istotne cez Záhorie, lebo tadiaľ mu bude
najbližšie. Preto bol toľký zhon okolo
stupavského kostolíka, veľkého ako zatvorená päsť. Uzhodla sa stupavská pánska
stolica, že nevzdajú sa tak ľahko poľským

Dňa 23. októbra
2013 som sa s pani
Oľgou
Mózovou,
poslankyňou MsZ
a predsedníčkou komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, detí
a mládeže, zúčastnila na workshope a exkurzii v DSS a ZpS
Kaštieľ v Stupave.
Navštívili sme Tvorivé dielne,
kde pod vedením pani Katky
Kraľovičovej
pracovali
klienti zariadenia. Videli sme, ako
bravúrne zvládli tkáčske krosná,
na ktorých tkali koberčeky
rôznych farieb. Mali sme možnosť
zoznámiť sa s rôznymi technikami, videli sme, ako sa dá preniesť
obrázok z papiera na textil, ako sa
robí ručný papier a z neho zasa
krásny obraz.
Uvedomili sme si, aké dôležité
je s týmito seniormi pracovať a
tvoriť. A nielen to. Mnohé veci,
pre nás už nepotrebné, tu dokážu
zužitkovať a vytvoriť z nich krásne
predmety, obrázky, darčekové
tašky, košíčky z papiera či svietniky a vázy z obalov od kávy.

Po zariadení nás osobne previedol
riaditeľ zariadenia Michal Petrovaj. Ukázal nám svojpomocne
vynovené a prácami dotvorené
oddelenie na prvom poschodí, kaplnku v ktorej bývajú sväté omše,
ale aj rozlúčky so zosnulými
obyvateľmi zariadenia. V rozhovore sme sa dozvedeli, s akými
problémami zápasia, čoho je stále

nedostatok. Na základe toho sa
mesto rozhodlo vyhlásiť dobrovoľnú zbierku nočného oblečenia
(pyžamá, nočné košele) uterákov
a posteľnej bielizne. Môžete priniesť aj pletaciu priadzu, resp.
pletené veci, vhodné na páranie
a tkanie pokrovčekov.
Zbierka sa bude konať na MsÚ
v dňoch od 18. do 22. 11. 2013 –
viď plagát.


Soňa Tomeková 

Klienti stupavského kaštieľa pracovali v tvorivých dieľňach aj počas septembrového
Týždňa mozgu

Tvoríme spolu, deti a seniori
V októbri tohto roka sa konal
v domove sociálnych služieb
v Stupave workschop, kde pani
Katarína Kralovičová, sociálna
pracovníčka zariadenia prezentovala aktivity, ktoré robia
obyvatelia tohto zariadenia
v rámci tvorivých dielní. Hneď
nato vznikol nápad vytvoriť
skupinku detí, ktoré by raz
týždenne navštevovali starších
ľudí v tomto domove a spolu
s nimi vyrábali prekrásne veci
do domácnosti aj pre radosť.
Prvé stretnutie bolo trocha
nesmelé, podaktoré deti boli vôbec
po prvý krát v kaštieli. Zoznámili
sa so svojimi novými kamarátmi
, poprezerali si dielne a potom
sa pustili do spoločnej práce.
Ozdobovali sklenené nádobky.

lúpežiacim vojakom, neodovzdajú im
svoje stáda dobytka, aby sami zomierali
hladom. A tak sa stalo, že pandúri chodili
z domu do domu a oznamovali povinnú
robotu na hradbách. Beda tomu, kto by
neprišiel a nestaval. S takým budú mať palice, čo ležia v truhlici na mestskom dome,
robotu. „Rýchlejšie, rýchlejšie... Poliaci sú
už na druhej strane Karpát. Hen vo Svätom
Jure,“ pripomínali pandúri občanom. A keď
niektorý si dlho narovnával chrbát alebo
pridlho si utieral upotené čelo, zatancovali
mu remence korbáča na chrbte. A štípali
prenáramne. A konečne bola hradba hotová. Vysokánska, že vežičku kaplnky
sotva bolo zvonka vídať. I mocná bola, že
kanónmi môžu strieľať do múrisk. Nuž,
vtedy vyšiel mešťanosta hore na hradby
a takto hovoril ľudu: „Nedáme, ctihodní
bratia, nedáme. A načože sme my hradby
stavali? No vravte, načože? A načože
máme toľko smoly a kamenia pripraveného. Pre koho? Nech si prídu vziať.

Tety z domova, ako im hovorili
deti, najprv vystrihovali z papiera
rôzne tvary, kvety a deti ich potom
nalepovali na nádobky zo skla.
Deťom sa práca so staršími
páčila a keď sme odchádzali domov, už sa pýtali, čo budú robiť
nabudúce. Katka Kralovičová im
sľúbila, že na budúce stretnutie

Nech si len prídu!“ Tak hovorili podajedni
a bolo ich viac ako tých druhých, nuž posli
kráľa Vladislava poľského odchádzali s dlhými nosmi. „Nedáme a nedáme,“ povedal
pán mešťanosta poslom. „Povedzte vášmu
kráľovi, nech si len príde zobrať!“ A ešte
toho dňa pritiahol jeden poľský pluk do
Stupavy. Začal sa boj. Boj zúfalých proti
najlepším zbraniam poľských vojakov. Ale
ešte hroznejšie bolo pustošenie Poliakov
v samotnej obci. Príbytky úplne vydrancovali a poniektoré i vypálili. A na to všetko
hľadeli obrancovia pevnôstky okolo kostolíka. Vojaci zasypali hrady šípmi, ktoré
vystreľovali z kuší, ba na šípy priväzovali
horiace a do smoly namočené kúdele, aby
tieto zapálili šindľovú strechu malého kostolíka za hradbou. No Stupavčania sa statočne bránili celučký deň a noc. Chlapi bojovali a ženy obväzovali ranených, ktorých
každú chvíľu pribúdalo. Až nadránom, keď
páni videli márnosť boja a mnoho stenajúcich obrancov, vyslali dole do poľského

budú vyrábať darčekové tašky zo
starých obrázkových kalendárov.
Tešíme sa, že deti prejavili záujem
a chuť pracovať a stretávať sa so
starými ľuďmi. A spolu s nami sa
tešia i obyvatelia kaštieľa, ktorým
prítomnosť detí vnáša svetlo a radosť do ich života.


-Msú- 

tábora troch vyjednávačov, aby zjednali
prímerie. A pokuta kráľa Vladislava bola
veľká. „Čože ste dojednali?“ privítal
mešťanosta vyjednávačov, keď sa vrátili
spoza hradby. „Zle je, zle. Ten ukrutník
žiada dvesto volov a päťtisíc zlatých.“
„Nemáme toľko,“ zhrozil sa mešťanosta
i ostatní, čo zvesť počuli. „Keď nedáme,
chlapov do otroctva odvlečie. Tak odkázal.
Musíme mať.“ A začali si stupavskí páni
vytriasať kešene. Pekná hŕbka zlata ležala
na schodoch kostolíka, kde páni spočítavali
pokutu. A keď peniaze nestačili, pospínali
reťaze z gombíkov i prstene s farbistými
okami stiahli z prstov, len aby sa nedostali
do otroctva. A keď sa vyjednávači druhý
raz vybrali za hradby, hnali pred sebou
dvesto volov a ktorýsi z nich niesol plnučké vrece najrýdzejšieho zlata. Veľká
bola pokuta, ktorú naložil kráľ Vladislav
Poľský Stupavčanom, keď tiahol za Dunaj
pokoriť pyšnú Viedeň.

Rudo Moric
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Ochutnávka Talianska v školskej
jedálni
V
predposledný
októbrový
štvrtok
sa v školskej jedálni
konal deň talianskej
kuchyne. Jeho účelom
bolo taliansku kuchyňu
spropagovať a spestriť tak jedálny lístok
našich detí. To sa nám
aj podarilo. Vedúca
školskej
jedálne
Paulína Lachkovičová
zabezpečila
krásnu
výzdobu jedálne, za čo
jej ďakujeme. Nechceme zotrvať len pri
talianskej
kuchyni,
ale touto formou približovať aj kultúry
ostatných národov.


Miloš Lachkovič

Taliani radi používajú množstvo byliniek, akými sú tymian,
bazalka či oregáno.

Špaldový celozrnný
chlebík
V dnešnej uponáhľanej dobe si často ani nestihneme
kúpiť chlieb a ak to aj stihneme, s jeho kvalitou nemusíme
byť spokojní. Našťastie sú dnes k dispozícii aj domáce
pekárne, ktoré sa tešia stále väčšej obľube. Ráno vás tak
počká čerstvo upečený teplý chlieb. Tomu, kto nedôveruje ani týmto kupovaným múčnym zmesiam na pečenie
chleba, tento mesiac prinášame alternatívu. Recept na
domáci chlieb! Prajeme dobrú chuť!

Čo budeme potrebovať:

kvások zo 150 g ražnej múky a 150 ml vody
300 g celozrnnej špaldovej múky (Ak nie sme zvyknutí na špaldu,
môžeme použiť aj inú celozrnnú múku alebo kombináciu múk.
Pšeničná a ražná múka však potrebuje viac vody, cca 250 ml.)
plus cca 100 g múky na vymiesenie (ja som použila kukuričnú
múku)
200 ml vody
12 g soli
Individuálne:

Rôzne druhy talianskych cestovín predstavila aj táto
výstavka.

rasca (cca 7g)
oriešky a semená (slnečnica, sezam, tekvica, ľan, vlašské orechy,
mandle, cca 50 až 100 g)
Kvások

AGROSERVIS
Vás pozýva
5.12.2013
na Mikulášsku diskotéku.
Začíname o 14:00hod.

Deti si zatancujú, dostanú od an
jela

darček a pre dospelákov bude va
rené
vínko a najlepšia kapusta.

Zahajujeme predaj vianočných str
omov, dekorácií,
adventných vencov, čečiny, svetie
lok a pred
Štedrým dňom si u nás kúpite aj
vianočného kapra.

Zohnať kvások nie je vôbec
ťažké, máme niekoľko možností.
Buď ho zoženieme od známeho
alebo kamaráta, ktorý kváskový
chlieb pečie, alebo sa pozrieme
na kváskovú mapu (http://www.
kvasok.sk/kvaskova-mapa/).
Nedávno sa dal zohnať kvások
aj v kaviarni Moje na Kamennom námesti v Bratislave. Päť
minút na internete a budete
prekvapení.
Keď už máme kvások, v miske
zmiešame 150 g ražnej múky
a 150 ml vody, pridáme kvások
a všetko dobre zamiešame. Misku prikryjeme fóliou a necháme
pracovať na teplom mieste cca
10 – 12 hodín.
Takto sme si kvások rozmnožili
a môžeme ho použiť na pečenie chleba. Asi 50 g kvásku
však odložíme do chladničky do
sklenenej nádoby s viečkom, aby
sme ho neskôr znova rozmnožili
a použili na ďalšie pečenie. Je
dôležité kvások aspoň raz za
týždeň nakŕmiť/rozmnožiť, aby
v chladničke neskysol.
Zvyšok rozmnoženého kvásku
zmiešame s múkou, vodou,
soľou (prípadne s rascou), lepivé
a ťahavé cesto dobre miešame
približne desať minút.
Cesto
premiestnime
na
pomúčenú
dosku,
pridáme
orechy/semienka a miešame
ručne, kým sa neprestane lepiť.

Z cesta vytvarujeme bochník,
dáme ho do pomúčenej ošatky
(mne sa osvedčilo dať na dno
špaldové vločky, boky ošatky
múčim). Ošatku zakryjeme
utierkou a necháme kysnúť (cca
3 – 5 hodín, závisí od kvality
múky). Chlieb je vykysnutý, keď
cesto siaha až po okraj ošatky.
Chlieb opatrne preklopíme na
plech – tu sa ukáže, či sme dobre
pomúčili ošatku :) – vystlaný papierom na pečenie a šup s ním do
vyhriatej rúry. Na dno rúry dáme
trocha vody, napr. do jánskej
misy. Pečieme pri 200 °C cca 45
minút. Chlebík je upečený, keď
má peknú hnedú kôrku.
Po upečení necháme chlieb vychladnúť, najlepšie na mriežke.
Po vychladnutí ho zabalíme do
utierky a ak ho nezjeme, vydrží
nám aj týždeň. Kvások totiž nie
je náchylný na pleseň tak ako
droždie.


Naďa Thaiszová
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Zohoran vydal kalendár s fotografiami
Stupava/Mást – Dominanty
Stupavy a Mástu

Ján Hladík

Fotograf, grafik, dizajnér
člen najstaršieho umeleckého
spolku na Slovensku Umeleckej
besedy slovenskej a Asociácie
profesionálnych
fotografov
Slovenskej republiky.
Profesionálnu dráhu grafického
dizajnéra som začal v roku 1978
v Československej televízii Bratislava v zlatej ére jej výtvarného
oddelenia. Vtedajšia technika TV
záznamu obrazu dávala výtvarníkovi veľký priestor na kreatívnu
tvorbu od televíznych titulkov až
po monumentálne scénotvorné
prvky.
Mojou
dominantnou
oblasťou v oblasti grafického
designu bola od roku 1978 knižná
tvorba, kde som využíval rovnocenne grafické alebo fotografické
postupy. Na výtvarných úpravách
kníh som spolupracoval s vydavateľstvami Šport, Tatran, Mladé
letá, Slovenský spisovateľ (Revue svetovej literatúry), Alfa,
Veda, SPN, Pravda, PROJEKT
– Revue slovenskej architektúry,
BIPS – Bratislavská informačná
a propagačná služba, OLYMPIA
(ČR) a inými. Po roku 1989 to
bola najmä exkluzívna spolupráca
s vydavateľstvom S-Aktuell. Pre
vydavateľstvo som výtvarne upravil všetky tituly od roku 1994
až do zániku vydavateľstva v roku
1997 pre úmrtie majiteľky. Boli
to významné tituly špičkových
francúzskych vzdavateľstiev Gallimard, Bellfond, Acropole, Éditions Michel Lafon či amerického
Dell Publishing, NY.
V rokoch 1990 a 1991 som pracoval ako výtvarný redaktor v
Slovenskom pedagogickom nakladateľstve. V roku 1996 som
sa podieľal na založení vydavateľstva DAJAMA, dominantního vyfavateľstva poznávacej
a turistickej literatúry o Slovensku, pre ktoré som exkluzívne
navrhoval dizajn publikácií (1996
– 2006) a vytvoril nový vizuál najstaršieho časopisu na Slovensku –
Krásy Slovenska (2003 – 2004).
V rôznych edičných tituloch som
tu publikoval mnohé fotografie
slovenskej krajiny.
Môj hlboký vzťah ku knihe
vyústil do vlastného vydávania
duchovných a filzofických titulov,
ale aj kníh v rodnom záhoráckom
nárečí „Hakáčové víno” (2000) a
„Hakáčové husle” (2008) autora
Jozefa Moravčíka Jakubovca.

Rád prijímam výzvy. Takými boli
ponuky spolupráce so Slovenskou
televíziou a TV Markíza na výtvarných návrhoch a realizáciách
scén zábavných TV programov,
ktorá kontinuálne trvala od roku
1997 do roku 2007.
Súbežne s knižnou grafikou sa
venujem tvorbe firemného dizajnu
(značky, logá, marketingové koncepcie a vizuály,…). Inteznívne sa
venujem aj tvorbe mojej obľúbenej
príležitostnej – akcidenčnej grafiky.
Od roku 1978 aktívne vystavujem
svoje diela doma i v zahraničí.
Moju umeleckú tvorbu plne vystihujú slová môjho profesora fotografie a priateľa Fera Tomíka a
blízkého priateľa, historika a teoretika umenia Vendelína Neráda:
Základom fotografického, maliarskeho a grafického diela Jána
Hladíka je hľadanie jemu blízkych
výrazových prostriedkov, ktoré sú
vždy podriadené zobrazovanému
motívu alebo téme. Každé dielo
je originálom. Nekopíruje predchádzajúce formy. Takto autor
oslobodzuje svoje dielo od akýchkoľvek klišé a prejavuje sa originálnym čitateľným rukopisom.
Našiel vlastnú hranicu medzi fotografiou a grafikou, ktorej základom je fotografická snímka bez
počítačovej deformácie. Používa
kombináciu grafických štruktúr,
kresebných alebo maliarskych
foriem, ktoré umocňujú silu jeho
diel. Teda uplatňovaním vlastnej

výtvarnej techniky zachováva
princíp fotografie, avšak vytvorený obraz je blízky maliarskym
a grafickým technikám.
Jeho voľná tvorba sa odvíja od
krásy detailu fauny a flóry, cez
prírodné štruktúry – kameň,
drevo, voda, les, lúka – kde
meradlo je relatívne voči celku.
Objavuje akoby vnútorný stav
(dušu) týchto fenoménov.
Nie nepodobných telu človeka
(vonkajší výzor) a duše (vnútorný
stav). Medituje o citoch a pocitoch aj tam, kde ich zdanlivo
nečakáme. Pritom má záujem o
vizualitu daného objektu. Hľadá
na ňom aj v ňom vždy krásu,
dobro a pozitívny obsah. Hľadá
krásu a hodnotu obsahu, stopy
človečenstva. Hovorím to práve
preto, že by sa mohlo zdať, že v
jeho fotografiách a fotografikách
absentujú ľudia. Nie je tomu tak.
Sú tu prítomní. Pod povrchom
v podstate snímaného. Tak ako
on sám na fotografiách nie je
osobne, ale v tvorivom prístupe.
Svoj ľudský, výtvarný aj duchovný
názor vyjadruje obrazom, jemu
vlastným postupom.
Fotografia a grafika. Dve sestry
jedných rodičov. Jedna staršia
– grafika, druhá mladšia – fotografia. Jedna druhú harmonicky dopĺňajú, prelínajú sa vo vyjadrovaní podstaty. Ján Hladík sa
snaží, aby spolu nažívali v zhode,
zmysluplnosti, kráse a napĺňaní
svojho poslania rozdávať krásu
pre radosť autora i nás všetkých.


Mgr. Fero Tomík

18. november 2013
Svoju výtvarnú tvorbu z obdobia 2007–2011 Ján Hladík
pomenúva rovnocenne: FotoGrafikou.
Oslovuje ho najmä tvaroslovie
všadeprítomnej hmoty a bez
ohľadu na jej skupenstvo sa mu
stáva inšpirujúcou hodnotou na
zaznamenanie. Vidí už bezmála
hotovú krásu okom fotografa a
grafika.
Výtvarná tvorba Jána Hladíka
je zároveň (remeselne) poctivou fotografiou. Nenájdeme
tu démona počítačovej vymoženosti ani len v náznaku.
Autor pracuje s fotografiou, ale
ctí si ju už vopred ako grafiku.
Od prvého okamihu myslí a
komponuje ako grafik. Pomocou uvážených a cielených
zásahov do fotografie sa prepracúva k originálu, ktorý sa
nedá zopakovať. A hoci som
náchylný ctiť si grafické (ortodoxné) remeslo, nevadí
mi, že sa tak nestalo, pretože
Hladíkove práce sú vo výslednom vizuálnom vnímaní bezmála takmer identické.
Fenomén
všadeprítomnej
hmoty je tu obnažený vo
svojej nevyčerpateľnosti tvaroslovia, ktoré mi svojou
asociatívnosťou núka priestor, aby som videl staré
a tajomné mapy, kde sú
zakreslené zabudnuté ostrovy a územia, krajiny vyzdobené riekami, ryhami a líniami,
bohaté prerastajúce štruktúry
v rozmere všeobjímajúceho duchovna a aj zbožnosti.
Jánovi Hladíkovi počarovala všadeprítomná hmota, ktorá sa
zrodila v hlbočine tisícročí, a dnes
už asi nezistíme, kto vytvaroval
a vymodeloval tie nádherné
sochy zo skál a húževnatej hliny.
Nevieme, kto je autorom jej rozmanitých štruktúr a línií, ktoré
nás nenechávajú na pokoji. Viem
iba to, že každý deň kráčame po
Mgr. Vendelín Nerád 
kráse.
Najrozsiahlešiu časť mojej tvorby
však představuje umelecká a ilustračná fotografia. Popri voľnej
tvorbe sú to väčšinou rozsiahle
štúdie ľudí, krajiny, historických
pamiatok, ale aj klasická téma
zátišie. Najmä krajine sa venujem programovo už od roku
1978. Takto majú mnohé moje

fotografie aj svoju dokumentárnu
hodnotu. Časovo najrozsiahlejším súborom sú fotografie obce a
katastra rodnej obce Zohor. Rozsahom i obsahom sú to napríklad
veľké cykly Pamiatky UNESCO
na Slovensku, grécka krajina a
pamiatky – Dion, Olymp, kaňon
Litochoro, Thassos, Zakynthos,
juhomoravská krajina, rakúsky
Weinviertel, Marchfeld, Steiermark, Burgenland, na Slovensku
Orava, Liptov, Spiš, Biele a Malé
Karpaty, Vysoké Tatry, ale najmä
rodné Záhorie od Devína po Myjavu, ktoré tvorí ťažisko mojej
súčasnej fotografickej tvorby.
V rámci cyklu obce a mestá na
Záhorí v štyroch ročných obdobiach vznikli galérie fotografií:
Smrdáky, Kuklov, Záhorská Ves,
Vysoká pri Morave, Lozorno,
Lozorno/Abeland,
Stupava,
Borinka, Pajštún, Marianka,
Devín či Zohor a rozpracované
sú mnohé ďaľšie. V rámci tohto
cyklu sú to aj obce a mestá na
južnej Morave: Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Sedlec,
Mikulov, Znojmo, Břeclav či
Brno a v rakúskom Weinviertli
Marchegg, Markthoff, Schloßhof,
Niederweiden,
Jedenspeigen,
Poysdorf alebo Hohenau.
Z tejto tvorby logicky vyplynulo
vydanie kalendára „STUPAVA/
MÁST – Dominanty”. Fotografie v kalendári sú zvláštne tým,
že v krajinárskej fotografii,
pokiaľ to dokumentačná časť fotografie nevyžaduje, retušujem
a korigujem všetky rušivé technické prvky: antény, stĺpy, drôty a
podobne. Napríklad fotografia na
titulnej strane kalendára je očistená aj od dopravných značiek
pred kostolom, pretože v obsahu fotografie nemajú žiadnu
výpovednú hodnotu, přitom však
nikomu nechýbajú, dokonca si to
nikto ani neuvedomuje. Rovnako
je to aj pri fotografiách kostola
v Máste. Inými slovami, takto
tieto miesta nie je možné odfotografovať.
Kalendár je originálny aj tým,
že všetky uverejnené fotografie sú autorsky signované, teda
sú to tzv. artprinty, ktoré sa dajú
zarámovať. Kalendár som vydal
na vlastné náklady a kúpiť ho
je možné len priamo u mňa cez
www.hladik.sk.
Ján Hladík


Pozývam všetkých Stupavčanov i Mášťanov
na AUTOGRAMIÁDU,
kde bude možné kalendár priamo kúpiť:
24. 11. 2013 od 14:00 hod.
v pastoračnom centre na fare v Stupave.
Okrem kalendára bude možné kúpiť aj ilustračné
fotografiky Stupavy, Mástu, Pajštúna a Marianky
realizované mojou vlastnou originálnou kombinovanou
výtvarnou technikou na dreve, čo môže byť aj zaujímavý
trvalohodnotný dar k Vianociam resp. rodiným výročiam.
Teším sa na stretnutie s vámi a na vaše reakcie na moju
tvorbu, čo je pre výtvarníka najdôležitejšie.
Ján Hladík
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Ku dňu XX. 9. 2013, pripravila Monika Vrábelová

Narodili sa:
Sebastián Horváth
Giulio Vivoli
Rebeka Dlugošová
Branislav Orth
Dominika Marošová
František Daniel Dubovský
Sophie Vivien Šnajnárová
Ján Tomkovič

Zosobášili sa:
Ing. Róbert Jaco a Mgr. Drahomíra
Žgravčáková
Kenneth Christopher Peggs a Alena
Račková
Miroslav Vanek a Katarína Titz
Miloš Rigler a Barbora Švarbová
Martin Michalov a Veronika Belanská

Ľudovít Oravec a Diana Boháčová
Radovan Jakubík a Ivana Ondrášková
Ing. Peter Vlk a Mgr. Ľubica Mojská
Ján Šafránek a Lucia Blažíčková
Matej Záthurecký a Bc. Alena Brezovská
Richard Lazar a Renáta Masarovičová

Tichá spomienka na našich blízkych

Zomreli:
Daniela Kovačičová (1941)
Ján Straský (1956)
Elena Gemzická (1951)
Vlasta Chovaniaková (1949)
Ing. Tibor Ondrejička (1946)
Valéria Vanihelová (1929)
Júlia Tomkovičová (1935)
František Daráš (1927)
Milan Zeman (1942)
Emil Krajčír (1928)
Stanislav Slezák (1960)
Elena Macková (1951)

Navždy prestali pre teba hviezdy
svietiť, už navždy prestalo pre
teba slnko hriať, ale tí, čo ťa
milovali, nikdy neprestanú na
teba spomínať.
Ako z tvojich očí žiarila láska,
obetavosť a dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
Dňa 18. 12. 2013 uplynie 7
rokov od náhlej smrti nášho
drahého Vladka Brezovského.
S láskou spomínajú rodičia, brat,
babky, rodina a kamaráti

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci
veľký žiaľ. Nepočuť už tvoje slovo,
ani žiaden hlas, ale v našich srdciach, zostávaš vždy pri nás.
Dňa 22.12.2013 uplynú už 3
dlhé roky čo nás opustil syn,
manžel a otecnám najdrahší
Pavol Vasek zo Stupavy.
S láskou spomínajú smútiaca
manželka s dcérami a ostatná
rodina.

Deň po dni sa míňa
v smutnom kalendári,rok
s rokom si podá ruku
zas,čas nezmazal vrásky
z našich tvária bolesť ukrytú
v nás.
Dňa 30. novembra 2013 si
pripomenieme 10.výročie,
čo nás navždy opustil náš
drahý otec, dedko a svokor
JOZEF TOMKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Odpočívaj v pokoji.
S tichou spomienkou v srdci
myslíme na Teba
Ján Sokol (1942)

Stretnutie jubilantov
Dňa 23. októbra 2013 sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnilo milé stretnutie stupavských
jubilantov s primátorom Pavlom
Slezákom, prednostkou mestského
úradu Elenou Jaďuďovou a predsedníčkou sociálnej komisie Oľgou
Mózovou. Na stretnutí sa zúčastnila aj MUDr. Štefánia Moricová,
primárka Oddelenia dlhodobo
chorých Univerzitnej nemocnice
Bratislava a členka sociálnej komisie.
Primátor mesta všetkých ctených
hostí privítal a poprial im k ich
životnému jubileu veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody. Vo
svojom príhovore podotkol, že
práve oni, starší občania, majú
v rodine dôležité a nezastupiteľné
miesto. „Veď kto iný, ak nie vy,
na nás celý deň myslí a modlí sa
za nás,“ povedal primátor. Všetci
zúčastnení jubilantom osobne
zablahoželali a odovzdali im
darček s kvietkom.

Na pritomnych jubilantov cakalo obcerstvenie a prijemna zabava v kruhu ostatnych
oslavencov

Jubilantov svojím kultúrnym
programom pozdravili aj žiaci
Základnej umeleckej školy v
Stupave či seniorský spevácky
zbor Dúbravanka z mestskej časti
Bratislava – Dúbravka. Svojou
dobrou náladou, hudbou a spevom jubilantov potešili a mnohí
si spolu s nimi aj zaspievali.
Pevne veríme, že o rok sa opäť
stretneme a prežijeme spolu príjemné októbrové popoludnie.

msú

ZELENÁ ŽENÁM

je novovzniknuté občianske
združenie so sídlom v Stupave,
ktoré sa zameriava na podporu
podnikania žien, hlavne začínajúcich podnikateliek. Cieľom
združenia je podpora komunitnej
formy podnikania žien v Bratislavskom kraji na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni.
Zámerom je vytvoriť medzi
členkami združenia vzťah vzájomnej podpory či odporúčania
biznisu. Za tým účelom združenie pripravuje informácie o programoch na podporu podnikania
aj vzdelávanie a odborné aktivity
v rôznych oblastiach. Na pravidelných stretnutiach združenie
svojim členkám umožní výmenu
skúseností začínajúcich podnikateliek s tými úspešnými či
prezentáciu ich podnikateľských

aktivít.
Členky združenia
budú automaticky uverejnené
v adresári na webstránke združenia s kontaktom a informáciou
o predmete ich podnikania
a v prípade záujmu aj s reklamou
na úvodnej strane webstránky.
Najbližšie stretnutie združenia sa
uskutoční dňa
12. decembra 2013 o 19:00
v Mestskom kultúrnom a informačnom stredisku v Stupave.
Viac informácií sa nájdete na
www.zelenazenam.sk.

Dňa 10.novembra 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil
náš milovaný manžel, otec,
dedko a svokor p. Bohumír
Hodul.
Ďakujeme Vám, ktorí mu venujete tichá spomienku. S láskou
spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

“Tíško a náhle odišiel si spať,
zaplakal každý kto ťa mal rád.
Dňa 4.10.2013 si spomíname
10. výročie, čo nás opustil
manžel, otec, dedko, švagor,
kamarát Anton Švec zo Stupavy.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti, dcéra Alena a
syn Ľuboš a ostatná rodina”.

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci
veľký žiaľ....
Dňa 31. 10. 2013 uplynulo 6
rokov,čo nás náhle opustila naša
milovanámanželka, mamička a
babička Olinka Rácová.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenulia zdieľajú našu bolesť a
stratu.Manžel Ján, synovia Peter,
Roman a Martin s rodinami

Dňa 13.11.2013 uplynie rok
čo nás opustil manžel,otec,
deduško a pradeduško
pán Jozef KUBÍK,
Všetci, kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina...

Zachránili ľudský život

Vo štvrtok 17. októbra 2013 v podvečerných
hodinách zavolali na Námestie SNP hliadku
mestskej polície. Pomoc potrebovala osoba, ktorá
bola údajne dezorientovaná a na mieste skolabovala. Vďaka odbornej príprave našich mestských
policajtov, ktorí situáciu správne vyhodnotili a
privolali prvú pomoc, sa podarilo zachrániť život
žene, ktorá bola v štádiu diabetickej kómy. Počúvam a riešim pripomienky k činnosti príslušníkov
mestskej polície či výhrady k ich zásahom a musím
povedať, že keby som nepoznal pozadie a príčiny

Dňa 13.11.2013 si pripomenieme 2.výročie , čo nás
nečakane opustila naša milovaná mamička, svorka,
babička a prababička Ľudmila
Nováková, rodená Králová.
S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami.
Odišla si od nás, zostali sme v
žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
Dňa 22.11. uplynie rok, čo
nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, otec
a dedo Ján Horecký
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

ich konania, aj ja by som sa populisticky pridal k
tým, ktorí sa sťažujú. Mestská polícia v Stupave
pod velením náčelníka Milana Válka je však kompetentná, odborne pripravená zasiahnuť v súlade
so zákonmi, ktoré upravujú právomoci mestskej
polície. Všetci jej príslušníci sú si vedomí následkov, ktoré vyplývajú z porušenia zákona. Som hrdý
na to, že mestská polícia nielen v tomto prípade
preukázala svoje schopnosti, odbornosť a osobnú
statočnosť. Nie je to prvý prípad, kedy bol vďaka
včasnému zásahu jej príslušníkov zachránený
ľudský život. Za jeho záchranu im ďakujem.

Pavel Slezák

Fragmenty zo života v Stupave

J

án Nálepka sa narodil v Smižanoch, v okrese Spišská Nová Ves.
Učiteľský ústav absolvoval v roku
1931 v Spišskej Novej Vsi. Druhým
z jeho učiteľských pôsobísk bola Stupava, kde 1.januára 1934 nastúpil na Obecnú ľudovú školu.
Do Stupavy prišiel slobodný (a zostal slobodný po celý život), býval
na Zemanovom. V dome
bolo vo dvore viacero bytov. Je to dom na dnešnej
Hlavnej ulici, v ktorom
sídli Železiarstvo JUST.
Prístup bol z Hlavnej ulice aj z dnešnej Mariánskej. Nálepka sa stravoval
sám, pomerne často navštevoval rodinu správcu
školy J. Krištoffyho, kde
si rád pochutnal na domácej strave. Rýchlo zrástol
s prostredím, aktívne sa
zapájal do života Stupavy, ktorá mala v tom
čase vyše 3000 obyvateľov, a čo sa týka politických strán, bolo
ich trinásť. Politicko-spoločenský život
v meste teda bol značný. Stupava mala
charakter viac-menej poľnohospodárskej dediny s viacerými remeselníkmi.
V tých časoch už stupavská cementáreň
vyrábala cement, a tak vznikla i ďalšia
skupina občanov – robotníci.
Nálepka sa zapájal do kultúrnej činnosti, divadelného a speváckeho krúžku.

Ján Nálepka
20. septembra 1912 – 16. novembra 1943
Ako učiteľ bol vzdelaný aj v hudobnej
výchove, hral na viacerých hudobných
nástrojoch, a tak jeho zapojenie do kultúrnej činnosti bolo prirodzené. Vstúpil
i do Robotníckej telovýchovnej jednoty, kde bol aj cvičiteľom. Jeho aktívna
práca, pokrokové názory v škole a tiež
vo verejnosti nenachádzali vždy v obci
priaznivý ohlas, a preto sa často dostával do nepríjemností v škole i obci. Mal
veľmi kritický pohľad na germanizáciu
života, vplyv Nemecka na Slovensko i
na školstvo. Nepáčili sa mu snahy o rozširovanie počtu nemeckých tried v stupavskej škole.
Na jeseň roku 1938 pod vplyvom udalostí v Československu prevzala politickú moc na Slovensku Hlinkova ľudová
strana a vedenie obce podalo žiadosť na

Foto so žiakmi školy (rok cca 1935- 1936)

Školský inšpektorát, aby J. Nálepka po
návrate z vojenskej služby nebol viac do
školy pripustený a nemohol v Stupave
učiť.

Ako sa dostal J. Nálepka na
Ukrajinu? V krátkosti:

Nemecká ríša po vyhlásení Slovenského štátu v marci 1939 prevzala nad
Slovenským štátom ochranu, a tak sa

aj armáda stala podriadenou Nemecku.
Po napadnutí Sovietskeho zväzu Nemeckom v júni 1941 bola aj slovenská
armáda nasadená na ruský front. Tak sa
teda Nálepka dostal na ruský front ako
vojak slovenskej armády. Po porážke nemeckých “/wiki/Bitka_o_Stalingrad”síl
pri Stalingrade začiatkom roku “/
wiki/1943”1943 však bola Rýchla divízia
stiahnutá na “/wiki/Krym”Krym, pričom
prišla o podstatnú časť svojho delostrelectva. Mnohí slovenskí vojaci nasadení
do protipartizánskych akcií v Bielorusku
a na Ukrajine vo veľkej miere pomáhali
partizánom, nielen marením snáh svojich
veliteľov, ale aj materiálne alebo k nim
priamo prebehli. Takouto cestou sa na
Ukrajinu dostal i Ján Nálepka a prebehol na ruskú stranu. Zase sa prejavil jeho
negatívny vzťah k Nemcom. K sovietskym partizánom
prešiel po dohovore s generálom Saburovom.
V máji 1943 bol
v
Sovietskom
zväze vytvorený
samostatný partizánsky oddiel
ako samostatná
jednotka podriadená generálovi
Saburovovi. Nálepka tomuto oddielu v hodnosti
kapitána
velil
a pri oslobodzovaní ukrajinského mesta Ovruč
bol smrteľne zranený. Zomrel 16. novembra 1943.
Sovietska vláda mu v roku 1950 udelila titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Po
vojne generál Saburov niekoľkokrát navštívil Stupavu.
Na počesť J. Nálepku bola po vojne na
starú školu (oproti kostolu) pripevnená
mramorová pamätná doska, ktorá bola
po ukončení vyučovania v tejto škole
premiestnená do budovy terajšej školy,

ktorá nesie meno kpt. Nálepku. Doska je
umiestnená vo vchode do školy.
Foto pamätnej dosky, ktorá bola pôvodne umiestnená na budove školy.
V roku 1947 bola „meštianka“ v Stupave pomenovaná po kpt. Nálepkovi
a na otvorení sa zúčastnili i Nálepkovi
rodičia. (Táto škola sa stavala od roku
1942, ku koncu vojny v roku 1945 bola
krátkodobo používaná ako vojenský lazaret pre nemeckých vojakov.)
V novembri 1973 bol pred školou odhalený pomník kpt. Nálepku a položený
základný kameň novostavby ZDŠ. Názory na pomník boli rôznorodé a možno
i preto sa stalo, že sochu na nejaký čas

premiestnili k hrobu sovietskych vojakov na Obore. Od roku 1994 stojí opäť
v areáli školy, kde pripomína žiakom
a učiteľom jedného z ľudí, ktorí nielen
pôsobili na škole v Stupave, ale pričinili
sa aj o našu slobodu. V roku 1994 bola
J. Nálepkovi udelená in memoriam hodnosť brigádneho generála.

Foto so stupavskými ženami
Získali sme doteraz neznámu fotografiu J. Nálepku
so stupavskými ženami. Pravdepodobne je to gratulácia Nálepkovi k jeho narodeninám (v septembri). Podľa pozadia je to v niektorom stupavskom
pohostinstve, pretože za nimi je asi kolkáreň. Snažili
sme sa identifikovať ženy a pravdepobne sú to tieto : zľava pani Slováčková (mama Ž. Moricovej),
Haršániová, Kubíčková, J. Nálepka, p. A. Tomčíková,
Pešlová. Možno nie je identifikácia presná a čitatelia
nám pomôžu spresniť i to, či ženy v tomto čase boli
vydaté alebo slobodné a z toho dostaneme presné
mená.

Fotografie z archívov Stupavčanov. Informátor L. Krištoffy

V novembri uplynie 70
rokov od tragickej smrti Jána Nálepku, ktorý
položil svoj život pri bojoch o ukrajinské mesto
Ovruč. Pretože svet sa
veľmi rýchlo vyvíja,
na ľudí a udalosti sa
zabúda, pripomenieme
niekoľkými riadkami
človeka, ktorý niekoľko
rokov zo svojho života
strávil v Stupave a zapísal
sa do jej histórie.

