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Deň zelá
pred dverami

Nová posila 3
centra kultúry

Srdečne vás pozývame
na tohtoročné slávnosti
kapusty.



Zadarmo

Stupavský
gurmán

Rozhovor s novou
riaditeľkou MKIC
v Stupave.
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Tentoraz v reštaurácii
kde podávajú
aj obedové menu.

Na mestské futbalové Otvorenie nového školského roka
ihrisko platí zákaz vstupu

Návštevníkov prechádzajúcich po veľkom parku, varuje pred neoprávneným vstupom na ihrisko veľká tabuľa.

Zdá sa, že oplotenie areálov pre
rekreáciu Stupavčanov sa stalo
novým trendom. Nedávno totiž
pribudla tabuľka „Zákaz vstupu“ aj
na bránu futbalového tréningového
areálu. Tam, kde boli obyvatelia
mesta zvyknutí ísť si s deťmi zakopať loptu či hádzať lietajúci tanier,
visí toto upozornenie. Na rozdiel
od areálu amfiteátra však nejde
o súkromný majetok. Štadión je
stále majetkom mesta, ktoré ho dalo
„len“ do prenájmu futbalovému
klubu Stupava.
„Futbalový štadión slúži na športové účely, čo sa často zo strany
obyvateľov mesta porušovalo,“
vyjadril sa Peter Hasoň, tajomník
občianskeho združenia FC Stupava. Podľa neho bol trávnik často znehodnocovaný neželanými
návštevníkmi, najmä psíčkarmi.

Tí sa nesprávali uvedomelo a po
takýchto návštevách po svojich
spoločníkoch neodpratali výkaly.
„Za jednorazovú rekonštrukciu trávnika sme zaplatili 5-tisíc
eur,“ dodal Hasoň. Ako ďalej
uviedol, boli by to vyhodené peniaze, pretože ak by bol vchod voľne
prístupný komukoľvek, situácia
by sa mohla zopakovať. Prístup
k trávniku ale nezostal úplne uzatvorený. Rodičia s deťmi či
ktokoľvek zo Stupavy sa na plochu dostane dvoma vchodmi. Príjazdovou cestou z Novej ulice, kade
sa dá vojsť aj autom, alebo druhým
vchodom z malého parku. Ako však
Hasoň vysvetlil, úmysly občanov
a futbalistov treba zosúladiť. „Na
sklenenej tabuli pri ihrisku je vyvesené telefónne číslo, na ktorom nás
obyvatelia môžu kontaktovať a do-

Nájomná zmluva na dobu neurčitú
bola podpísaná na dobu neurčitú
a do platnosti vstúpila 31. januára tohto
roka. Mesto si však nechalo pootvorené
zadné dvierka a pri závažnom porušení
zmluvných podmienok môže zmluvu
vypovedať. Prenájom si obe strany dohodli za symbolické jedno euro ročne.

Nájomca sa v zmluve zaviazal hradiť
všetky náklady na prevádzku, ako sú
napríklad elektrina, kúrenie a kosenie.
Takáto situácia môže trvať maximálne
päť rokov, keďže zmluva povoľuje vyplatenie nájomného najviac na päť
rokov vopred. Zmluva umožňuje
združeniu usporadúvať aj rôzne kultúr-

hodnúť si termín, kedy je ihrisko
voľné,“ uviedol. Spojeniu náhodnej prechádzky po parku s nejakým
drobným športovým vyžitím tým
pádom odzvonilo. Rovnako treba
asi dodržiavať aj zákaz vstupu so
psom, ktorý však na tabuliach nie je
presne vyznačený. „Ak sa na tráve
bude pohybovať pes, vykážeme
ho,“ spresnil Hasoň. Či bude zhovievavý k majiteľom psov, ktorí sú
zodpovední a na vychádzky nosia
so sebou aj vrecko na odpratávanie
neporiadku po psoch, už zostáva
otázne. V každom prípade je to pre
občanov novinka, ktorú, ako sa zdá,
treba brať do úvahy a rešpektovať.
Ako budú tento zákaz obyvatelia
dodržiavať a či sa proti nemu nejako
vzbúria, ukáže čas. „Keď sa máte
o niečo starať, musíte to oplotiť,“
uzatvoril Hasoň.  Nina Lednická 

Vážení rodičia, milí žiaci, vážený pán
riaditeľ školy, vážený pedagogický
zbor, dnes otvárame nový školský
rok a pred vami je desať mesiacov
náročnej
výchovno-vzdelávacej
práce. Vítame medzi školákmi žiakov prvého ročníka, ktorí vstupujú
do novej etapy svojich životov. Od
prvých krokov, úspechov a podpory
zo strany rodičov i učiteľov sa mnohokrát odvíja celá budúcnosť týchto
detí. Deviataci vstupujú do posledného ročníka základnej školy, čakajú ich náročné previerky znalostí,
od ktorých bude závisieť ich ďalšie
štúdium na stredných školách. Všetkých ostatných čaká poctivé štúdium, aby obhájili svoje doterajšie
výsledky či zlepšili svoj prospech pre
radosť svojich rodičov a pre rozvoj
svojej osobnosti, talentu a schopností.
Rozhodujúcu úlohu bude zohrávať
spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov.
Nie je možná pasivita na ktorejkoľvek strane a pritom očakávanie
dobrých výsledkov v škole. Učiteľský
zbor a vedenie školy sa mnohokrát
stretávajú s rastúcou agresivitou žiakov, záškoláctvom, prejavmi šikanovania a ďalšími nezdravými a nežiaducimi javmi. Vyzývam rodičov, aby
s plnou vážnosťou a prostredníctvom rodičovskej autority pomáhali
učiteľom pri ich náročnej výchovnej
práci, pretože škola nedáva deťom
len vzdelanie a poznatky, ale aj
vychováva k hodnotám etickým
i morálnym a tu je dôležitá obojstranná podpora.
V júni t. r. bola zvolená nová školská
rada ako samosprávny orgán
a dôležitý prvok demokracie v škole.
Zástupcovia rodičov, zamestnancov i zriaďovateľa majú byť vedeniu školy partnerom, aby spoločne
ovplyvňovali prácu školy a jej pôsobenie v zmysle zákonov, potrieb

a záujmov rodičovskej verejnosti
a so spoločným záujmom o dobré
meno školy.
Z roka na rok rastie počet žiakov, čo
svedčí o dobrej úrovni školy, širokej
ponuke športových aktivít, vysokej
úrovni vybavenosti výpočtovou
technikou, ale aj o odbornosti pedagogického zboru. Mesto Stupava
ako zriaďovateľ školy, školského klubu detí, školskej jedálne každoročne
vo svojom rozpočte ráta s veľkou
finančnou podporou pre tieto zariadenia, a to i nad rámec príspevku
zo štátneho rozpočtu. Musíme
konštatovať, že z roka na rok narastá počet žiakov nielen v škole, ale
aj v školskom klube detí, narastajú
nároky aj na školskú jedáleň, všetko to vyžaduje viac peňazí, ktoré
bohužiaľ v tejto dobe mesto nemá.
Napriek tomu sa snažíme získať
zdroje zo štátneho rozpočtu najmä
na havarijné stavy, akým minulý rok
boli okná na novej budove. Tie sú
dnes chvalabohu vymenené. Tento
rok musíme zabezpečiť rekonštrukciu tried v starej budove, kde je stav
naozaj kritický.
Chcem sa poďakovať všetkým
rodičom, ktorí v rámci svojich
možností pomohli finančne alebo vlastnou prácou v triedach
a telocvičniach. Pomohli tak škole
v situácii, keď je na takúto pomoc
mnohokrát odkázaná.
Na záver chcem popriať pedagogickému zboru veľa síl a optimizmu,
slušných a učenlivých žiakov, vám,
milí školáci, prajem veľa úspechov
v učení, vytrvalosť a odvahu, ktoré
vás povedú k splneniu vašich cieľov.
Vám, vážení rodičia, prajem , aby ste
mali radosť z úspechov vašich detí,
ktoré s vašou podporou a pomocou
určite dosiahnu. Vážený pán riaditeľ,
prajem vám úspešný školský rok
2013/2014. Pavel Slezák, primátor 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE – PRE RADOSŤ a MKIC Stupava

Vás pozýva na zápis do detského folklórneho súboru

ne podujatia, no prvoradý je záujem
o rozvoj futbalu vo všetkých vekových
kategóriách. Celé znenie zmluvy si
môžete pozrieť na internete na nasledujúcom linku: http://zmluvy.egov.sk/
data/MediaLibrary/83/83497/Zml_663_
Zverejnen%C3%A1_scan_Najomna_
zmluva_FC_Stupava_26-04-2013.pdf

Stupavjánek
Zápis pre dievčatá a chlapcov od 5 rokov s nadaním na tanec alebo
spev sa koná 13.septembra 2013 o 16.30 hod. v MKIC Stupava.
vedúca súboru: Oľga Mózová – tanečný pedagóg
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Mestské spravodajstvo

11. september 2013

Mestský úrad v Stupave odpovedá na vaše otázky

Opýtali sme sa primátora

Na otázky odpovedala Ing. Katarína Macáková, vedúca oddelenia
výstavby, SÚ a životného prostredia, MsÚ v Stupave

Nedávno sa na bráne vstupu na
tréningový trávnik futbalového
štadióna objavila tabuľka Zákaz vstupu. Upovedomil Vás
nový nájomca o tejto skutočnosti? Aký je Váš názor na tento
krok?
V tomto roku
bola podpísaná
zmluva
o prenájme
pozemkov na
štadióne TJ
Tatran Stupava s FC Stupava, ktorého predsedom je Ivan Morávek. Problémom štadióna vždy bolo, že
tento pomerne rozľahlý areál
nebol dostatočne chránený
a o údržbu sa staral futbalový
klub, resp. TJ Tatran Stupava
a financoval všetko z vlastných
prostriedkov, len trávnik pravidelne kosili technické služby
na náklady mesta. Prenájmom
pozemkov prešla celá údržba na nájomcu, ktorý sa stará
o všetky plochy na štadióne, vrátane tribúny a kabín. Neviem,
prečo by malo byť obmedzenie
vstupu na futbalový štadión
a tréningové plochy pre cudzie
osoby nepochopiteľné. Viem
o tom, že priamo na hraciu plochu chodili ľudia so psami a
tiež sa čudovali, prečo by tam
nemohli byť. Nájomca v zmluve nemá obmedzené užívanie
a ochranu prenajatého majetku,
má však povinnosť urobiť všetko pre to, aby zachoval a rozvíjal
činnosť futbalových mužstiev
minimálne v súčasnom rozsahu. O tejto povinnosti vie aj
futbalová verejnosť a ona bude

Nedávno bola zrekonštruovaná
autobusová zástavka na Hlavnej
ulici v smere do Bratislavy. Koľko
stála táto oprava a kto ju financoval?
Výmena prístrešku na Hlavnej
ulici pri pohostinstve U Maroša
v smere do Bratislavy vyplynula
z jeho nevyhovujúceho stavu, či
už fyzického alebo estetického.
Odstránenie starého autobusového
prístrešku a osadenie nového bolo
spojené s udržiavacími prácami na
chodníku na Hlavnej ulici v úseku
od Zdravotníckej po Železničnú
ulicu, ktorý bol pre chýbajúce časti
asfaltu pre chodcov zle priechodný.
Udržiavacie práce predstavovali
výmenu asfaltu v koridore chodníka. Na potrebu opravy chodníka
upozorňovali občania využívajúci
autobusovú zastávku, ale i ďalší,
keďže chodník je hlavnou spojnicou pre peších v meste. V tomto
úseku chodníka sa nachádzal i predmetný prístrešok a jeho výmena
nebola možná bez úpravy podkladu
a povrchu pod ním.
Udržiavacie práce i výmenu autobusového prístreška vykonala
v rámci vecného plnenia Zmluvy
o spolupráci spoločnosť FEND
ADP s. r. o., Bratislava. Mesto
Stupava práce nefinancovalo.
Mesto z tých istých dôvodov
zabezpečilo výmenu dvoch autobusových prístreškov na autobusovej zastávke na Námestí
slovenského povstania. Dva autobusové prístrešky a ich montáž stáli
spolu 4 098 € s DPH. Mesto na ich
realizáciu získalo peniaze v rámci
uzavretých zmlúv o spolupráci so
stavebníkmi.
Na ulici Janka Kráľa pribudlo
nové parkovisko pre približne 13
áut. Komu má táto plocha slúžiť
a kto inicioval jej vytvorenie?
Výstavbu inicioval primátor mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva,
komisia dopravy, bezpečnosti a CO
a zástupca okresného dopravného
inšpektorátu v Malackách. Ich
hlavným záujmom bolo doplnenie chýbajúcich parkovacích miest
v lokalite. Pri výstavbe supermarketu boli splnené požiadavky na
statickú dopravu v zmysle platnej
STN, počtom vytvorených miest
ich dokonca prekračovali Vybudovaním skladových priestorov supermarketu však došlo k znemožneniu
parkovania na cca štyroch parkovacích miestach.
Náhradou za ne sú novovybudované parkovacie miesta na pozemku mesta. Je ich spolu 15, takže
obyvatelia lokality majú lepšie
možnosti parkovania.
Výstavbu realizovala a financo-

vala v rámci zmluvy o spolupráci
spoločnosť BILLA, spol. s r. o.
Občania mesta sa konečne dočkali výstavby nového mostíka cez
Stupavský potok. Spolu s ním
vznikol na tejto ulici po prvý raz
aj chodník pre peších. Kto práce
realizoval a aká bola ich finančná
hodnota?
Výstavbu mostíka a chodníka na
Mlynskej ulici zabezpečovala
v rámci už vyššie spomenutej zmluvy o spolupráci spoločnosť BILLA,
spol. s r.o., ktorá práce realizovala v máji a júni tohto roka. Projekt spevnených plôch a mostíka
bol prerokovaný a odsúhlasený
Okresným dopravným inšpektorátom v Malackách, Obvodným úradom životného prostredia
v Malackách a Správou povodia
Moravy v Malackách. Práce boli
dokončené, mesto ich prevezme
do vlastníctva spolu so všetkými
prácami vykonanými spoločnosťou
BILLA (výmena asfaltového povrchu na Mlynskej ulici v úseku
od Hlavnej po spojnicu s ulicou
J. Kráľa, výmena asfaltu na chodníku na Hlavnej ulici až po vjazd na
parkovisko spoločnosti, osadenie
15 kontajnerov na kvety pred starú
predajňu BILLA, nové parkovacie
miesta na Ulici J. Kráľa spomenuté
vyššie a doplnenie kamerového
systému).
Všetky tieto práce financuje
spoločnosť BILLA, spol. s r.o.
Kedy mesto plánuje otvoriť tretie
mestské detské ihrisko? Bude mať
aj toto ihrisko svoj prevádzkový
čas, ktorému sa musia návštevníci
prispôsobiť?
Na základe požiadaviek rodičov detí
v predškolskom veku, ktorí poukazujú na malú kapacitu mestského
detského ihriska na Ulici J. Kráľa
a ihriska OZ Fifidlo pri kultúrnom
dome a súčasne žiadajú o vytvorenie nového detského ihriska, mesto
prostredníctvom svojej spoločnosti Technické služby Stupava, s. r.
o. začalo s udržiavacími prácami
na sprevádzkovanie pôvodného
detského ihriska na Hlavnej ulici
za bytovými domami. Pôvodné
ihrisko bolo zdevastované a deti ho
nemohli roky využívať. Technické
služby priestor oplotili a opravujú súčasti pôvodného ihriska
(vyčistenie a oprava pieskoviska,
navezenie nového piesku, oprava
lavičiek). OZ Pohodka daruje ihrisku prvé kusy mobiliáru. Rodičia
a sympatizanti spolupracujúci s OZ
Pohodka môžu ukázať svoju tvorivosť na drevených prvkoch, ktoré
boli na ihrisko dovezené na ďalšie
spracovanie. Ďalší mobiliár bude
dotváraný postupne podľa potrieb
detí a finančných možností mesta.
S otvorením ihriska rátame tento
mesiac. Bude mať svoj prevádzkový režim a čas, v ktorom bude
prístupné.

Mesto má záujem vytvárať ďalšie
detské ihriská, závisí to však od
dostupnosti pozemkov vo vlastníctve mesta a finančných možností
mesta.
Na Mlynskej ulici vzniklo viacero
priechodov pre chodcov a pribudlo aj niekoľko nových dopravných
značení. Prečo sa zmeny udiali
práve na tejto ulici?
Vytvorenie novej organizácie dopravy na Mlynskej ulici, ktorá sa
spája s umiestnením vodorovného
a zvislého dopravného značenia,
iniciovala komisia dopravy, bezpečnosti a CO v úzkej spolupráci so
zástupcom Okresného dopravného
inšpektorátu Malacky. Mlynská
ulica je jednou z najvyťaženejších
ciest v meste. Jedným z dôvodov
bol aj vyšší počet detí navštevujúcich materskú školu po tom, ako
k nej pribudla prístavba či veľký
počet chodcov. Bezpečnosť chodcov je takto zabezpečená a priechody umožňujú lepší prehľad a informovanosť o ich pohybe.
V rámci ďalších prác spojených
s vodorovným dopravným značením doplníme chýbajúci priechod
pre chodcov na Mlynskej ulici za
križovatkou s Hlavnou ulicou, obnovíme vyznačenie dopravných
spomaľovačov a priechodov na
cestách. Mesto na základe požiadaviek občanov na Ulici F. Kostku, ktorá je štátna, zabezpečuje
odsúhlasenie vytvorenia nových
priechodov pre chodcov aj tam.
Súčasne komunikujeme so správcami štátnych ciest, ktorých žiadame o obnovu priechodov pre
chodcov najmä na Hlavnej ulici,
ktorá je štátnou cestou I. triedy
v správe Slovenskej správy ciest.
Na poslednú otázku odpovedal Ing.
Roman Vigh z referátu výstavby,
SÚ a životného prostredia, MsÚ
v Stupave
Stupavská mládež sa čoskoro
dočká prvého mestského bikeparku. Kedy sa plánuje začiatok
stavebných prác a s kým mesto na
tomto projekte spolupracuje?
Mesto Stupava v spolupráci s Cyklistickým klubom Stupava pripravuje na ul. Kukučínova výstavbu bicyklovej dráhy. Priestor za
futbalovým ihriskom, ktorý je
v súčasnosti kopou zeme a húštinou
náletových drevín, chce premeniť
na bicyklovú dráhu. Zámerom je
vyčistenie priestoru a realizácia
terénnych úprav pozemku tak,
aby vznikol jednoduchý okruh
s prekážkami pre deti.
Funkčné a priestorové riešenie
zámeru navrhol Cyklistický klub
Stupava. Mesto Stupava bude zabezpečovať samotnú realizáciu
návrhu. Predpokladaný termín začatia prác je druhá polovica septembra 2013.

Spracovala Nina Lednická 

hodnotiť, ako výbor klubu plní
zmluvu aj voči ich požiadavkám
a predstavám. Nemyslím si, že
by tento krok obmedzil tých, pre
ktorých je tréningový trávnik
určený.
Ako je to s dobudovaním
ďalších miest v materských
školách? Dospelo mesto k nejakému riešeniu?
Otázka dostatku miest v predškolských zariadeniach nie je
otázkou dobrej vôle, ale závisí
od investičných možností mesta. Dali sme odborne posúdiť
priestorové možnosti mestskej
budovy – bývalá pizzeria Ponte rosso – pre účely materskej
školy. Výsledok bol viac než
zdrvujúci. Podľa súčasných hygienických predpisov v týchto
priestoroch by aj po stavebných úpravách mohlo byť umiestnených maximálne 36 detí,
čo nie sú ani dve plné triedy.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu budovy sú 120 tisíc
eur, ktoré tento rok nemáme.
Musíme dobre zvážiť, ako
pristúpime k riešeniu rozširovania materských škôl, keďže
tento problém sa nevyriešil ani
tým, že za posledné tri roky
sme vybudovali nové priestory a zrekonštruovali staré,
čím sa vytvorilo cca 60 miest,
a dnes to už nestačí. V súčasnosti sme využili možnosť požiadať
o zvýšenie počtu detí v triede
nad normatív s tým, že budú
zabezpečené požiadavky na hygienu a bezpečnosť. Na záväzné
stanovisko čakáme.


Spracovala Nina Lednická 

Borník ani amfiteáter sme nepredali
V súvislosti s návrhom zmien
a doplnkov k územnému plánu
kolujú v našom meste nepravdivé
informácie o tom, že primátor
a terajšie mestské zastupiteľstvo predalo pozemky amfiteátra
a susedného lesa, ktorému hovoríme Borník a to aj v súvislosti,
že tieto pozemky sú v súčasnosti
oplotené a verejnosti neprístupné.
Nielenže my, ale ani predchádzajúci primátor a zastupiteľstvo tieto pozemky nikomu nepredali,
ale v roku 2009 prišlo k zámene
pozemkov, ktoré uskutočnila
spoločnosť LESY Slovenskej
republiky š. p.. Obrátili sme sa
na spoločnosť a jej nadriadené
orgány vrátane ministerstva
pôdohospodárstva so žiadosťou
o vysvetlenie tohto postupu, nakoľko pred týmto rozhodnutím
mesto požiadalo o zámenu pozemkov prípadne iný spôsob
usporiadania vlastníckych vzťahov v záujme zachovania amfiteátra. Považujem za neseriózne

šíriť lživé informácie o tom, že
pozemky predalo súčasné vedenie mesta a často sú to i tí, ktorí
v tejto dobe boli volenými zástupcami mesta a v tej dobe mohli
organizovať protesty a petície
proti rozhodnutiu, ktoré podľa
môjho názoru poškodilo záujmy
a práva mesta Stupava. V tej dobe
prebiehal aj súdny spor, kedy
stupavský urbár žiadal o určenie vlastníctva k týmto a ďalším
pozemkom v tejto lokalite, škoda je len , že mesto Stupava ako
člen spoločenstva a podielnik
nevstúpil do tohto súdneho sporu s väčšou aktivitou a účasťou.
Zdá sa mi veľmi účelové, že
práve teraz sme obviňovaní z niečoho, čomu mohli a mali povinnosť zabrániť práve tí, ktorí nás
kritizujú. Počkáme si na vyjadrenie
k našej žiadosti a budem iniciovať
stretnutie so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, mesta a urbárskej spoločnosti k tejto
kauze. 
Pavel Slezák, primátor 
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Rozhovor

Pochádzam odtiaľ, kde
práve žijem a pracujem
Hoci má len 34 rokov a nepochádza zo Stupavy, riadi Mestské kultúrne
a informačné centrum. Mama dvoch detí každé ráno cestuje, aby
svojimi kreatívnymi riešaniami a nápadmi rozhýbala Stupavu aj jej
obyvateľov. Nie vždy sa jej ujdú príjemné slová a na sociálnych sieťach
s nepriaznivcami diskutuje až do neskorej noci. Riaditeľka MKIC
Stupava, Katarína Prevendarčíková.
Čo si robila
predtým, než si
sa stala riaditeľkou?
Všeličo. Od vysokej školy som
brigádovala ako
produkčná alebo asistentka režiséra
v divadle, na festivaloch a iných
kultúrnych podujatiach. Aj to bol
jeden z dôvodov, prečo som školu
neukončila. Prevalcovala ma práca. Neskôr som si založila živnosť
a pracovala som na voľnej nohe ako
produkčná. Ale okrem toho som
napríklad robila dlhé roky osobnú
asistentku dieťaťa a venovala som
sa aj autorskej činnosti.
Čo napríklad vyšlo z tvojich rúk, čo
by mohli poznať aj naši čitatelia?
Som spoluautorkou situačnej komédia ZITA na krku. Bola som
prizvaná na základe toho, že sa vo
voľnom čase venujem stand-up
comedy, kde je mojou hlavnou témou život žien, či už single alebo
vydatých, a ich problémov.
Pozícia riaditeľky MKIC tak vzišla
vlastne logicky, ale kto ťa oslovil?
Či si sama našla inzerát?
Na toto výberové konanie ma upozornila vedúca Katedry divadelného
manažmentu na VŠMU Doc. Svetlana Waradzinová a na základe toho
som sa doňho prihlásila.
Nie je nevýhodou, že nie si priamo
zo Stupavy a ani tu nežiješ?
Osobne si myslím, že je to výhoda.
Nie som zapletená do miestnych
žabo-myších vojen. Nepoznám
miestnych ľudí, klebety, nič z týchto vecí ma pri mojich rozhodnutiach
zatiaľ neovplyvňuje. Takže je to
pre mňa skôr výhoda ako problém.
Idem si podľa svojej koncepcie,
ktorú som si zvolila, verím, že je
dobrá a snažím sa o nej presvedčiť
najbližších spolupracovníkov ako
aj širokú verejnosť. Na druhej
strane však nie je celkom pravda,
že nie som zo Stupavy. Som človek
odnikiaľ. Ako dieťa vojaka z povolania som sa sťahovala tak často, že nemám k žiadnemu mestu
taký vzťah, aby som povedala, že
som odtiaľ. Jednoducho som vždy
odtiaľ, kde práve žijem a pracujem.
Takže teraz som napoly Stupavčanka a napoly Devínskonovovesčanka.
Ako si spomínaš na detstvo? Nebolo všetko to sťahovanie náročné,
nebúrila si sa rodičom?

Sťahovanie ako také mi problém nerobilo. Aj keď po rozpade
Československa, keď sa moji
rodičia rozhodli, že sa presťahujeme na Slovensko, som to niesla
veľmi ťažko. Dovtedy som vyrastala len v Česku, čeština bola v podstate môj materinský jazyk, aj keď
obaja rodičia sú Slováci. Celé detstvo však na mňa rozprávali po česky
a zrazu takáto veľká zmena. Navyše bola vtedy taká celkom napätá
politická situácia, nikto si nevedel
predstaviť, ako to bude po rozpade
vyzerať. Na protest proti presťahovaniu som odmietala rozprávať po
slovensky napriek tomu, že som
slovenčinu ovládala. Rodičia to so
mnou mali veľmi ťažké. Paradoxne,
po slovensky som začala rozprávať
až v Paríži (otec tam išiel na študijný pobyt na vojenskú akadémiu).
Vtedy mi otec rázne povedal, že
nebude stále niekomu vysvetľovať,
prečo rozprávam iným jazykom ako
on (smiech).
Nie je náročné žiť bez koreňov?
Nie je to jednoduché. Nemáte
napríklad kamarátov z detstva.
Každé dva roky sa vám zmení celé
prostredie vrátane školy či obchodu, kam ste chodili kupovať rožky.
Kontakty na diaľku jednoducho
skôr či neskôr vyprchajú.
Z toľkého sťahovania sa na teba
asi nalepili aj cudzie jazyky.
Hovorím po francúzsky, poľsky,
anglicky, španielsky a samozrejme
po česky a slovensky. Francúzštinu
som sa musela učiť priamo za pochodu. Bolo to ako byť hodený
do vody. Jednoducho som musela
plávať. Aj keď sme mali v Paríži
špeciálnu školu pre cudzincov,
keď sme tam prišli, nevedela som
ani slovo. Postupne som sa však
naučila francúzštinu perfektne, hoci
gramatika nikdy nebude moja silná stránka. Ostatné jazyky som sa
naučila na strednej škole. Navštevovala som slovanské gymnázium,
kde som mala poľštinu dokonca ako
maturitný predmet. Rovnako sa mi
tam pridružila španielčina. No a bez
angličtiny sa dnes človek nepohne,
takže to je také prirodzené.
Živíš tie jazyky stále?
Je ťažké udržať toľko jazykov.
Niektoré sú v úzadí, ovládam ich
skôr pasívne ako aktívne. Som
typ, ktorý sa za rok dokáže naučiť
plynule rozprávať. Rýpať sa však
v gramatike a zdokonaľovať sa
v časoch a podobne ma nebaví.

Stretla s v Stupave s negatívnymi
reakciami na to, že nie si odtiaľto?
Nie (smiech). Zatiaľ mi nikto nič
nevyčítal, teda nie do očí. A klebety
nerieším, nezaujímajú ma. Nech si
každý rozpráva, čo chce. Ak si niekto myslí, že sa mu uľaví a pomôže
tým veci, nech sa páči. A ak má so
mnou niekto vážny problém, rada
ho privítam u seba v kancelárii
a vypočujem si jeho názor. Práve
preto sa ani nevyhýbam diskusiám

som pokryla výdavky. Preto budem
aj naďalej pokračovať v koncepcii
podujatí so vstupným, ale len preto,
aby sme mohli vytvárať kvalitný
a pre občanov atraktívny program.
Kde na ten program hľadáš inšpiráciu?
To je moja veľká devíza. Som nadmieru kreatívny človek. Nie som
detailista. Veľa vecí nechávam na
poslednú chvíľu, no kreativitu mi
nikto vyčítať nemôže.
Takže to ide samo. Ráno sa prebudíš s plnou hlavou nových nápadov?
Je to vec, ktorá ma nesmierne baví.
A pravda je, že pracujem 24 hodín

aj to, ako k nim informáciu o podujatí dostať.
Nevyriešilo by to zriadenie skateparku či miesta, kde by sa mohla
mládež stretávať, prípadne venovať nejakej aktivite?
Presne do takéhoto projektu sa
snažíme zapojiť. V čase, keď vyjde tento rozhovor, mali by byť už
položené základy parku pre bikerov
na Kukučínovej ulici. Malo by to
byť na mieste, kde sa nachádza
schátrané detské ihrisko aj s murovaným bazénom.
Neobávaš sa, že sa obyvatelia
Kukučínovej ulice budú búriť?
Nech človek robí čokoľvek, vždy sa
nájde niekto, kto ho bude kritizovať.
Ale ako sa hovorí, kto nič nerobí,
nič nepokazí. Som ten typ, že radšej
veci robím a znášam kritiku, ako tu
len sedieť a papierovo vykazovať
činnosť.
Skoro každý ma nejaké ambície, najmä pri nástupe do nového
zamestnania. Brzdí niečo alebo
niekto tvoje nápady, či máš voľnú
ruku?
V podstate mám voľnú ruku, musím
však byť pripravená znášať možné
následky. Od kritiky verejnosti až
po kritiku úradov.

na sociálnych sieťach a vždy sa
snažím veci objasniť, hoci nie každému moje vysvetlenie stačí.
Čo ťa pri nástupe do tejto funkcie
prekvapilo?
Prekvapilo ma, ako takáto inštitúcia
dokáže fungovať s takým malým
počtom ľudí. Je nás tu naozaj zopár. A veľmi si cením, že sa nikto
zo zamestnancov nebojí hocijakej
roboty. V takom malom kolektíve
a pri počte podujatí, ktoré teraz
organizujeme, musí každý z nás
zastúpiť všetky funkcie. Od upratovania, sťahovania až po administratívu.
Tvoje povolanie pôsobí ako
vysnívaná funkcia. To si sa nestretla so žiadnymi negatívami vyplývajúcimi z tejto profesie?
Na čo si musím zvykať, sú riaditeľské oficiality. Pre niektorých
asi nie som riaditeľ v tom pravom
slova zmysle. Nepotrpím si na oslovovanie a všetky možné riaditeľské
maniere. Veľmi negatívne reakcie
boli na posledné podujatie. Vznikla
obrovská vlna pohoršenia z vyberania vstupného na stupavské hodové
slávnosti. Celé podujatie bolo
nákladné a dve eurá považujem
za symbolické vstupné, takže som
takúto reakciu vôbec neočakávala.
Bohužial, nemôžem si dovoliť organizovať podujatia bez toho, aby

denne. Pokiaľ ma nezamestnáva nejaká povinná administratíva,
rozmýšľam, googlim a pozerám sa
kade-tade, čo by sme mohli preniesť
do Stupavy a ako to spraviť. To je
tá časť práce v tejto funkcii, ktorú
mám naozaj rada.
Si mama dvoch malých detí. Neovplyvňuje ťa to pri vymýšľaní
programu? Nezameriavaš sa výslovne len na rodiny s deťmi?
Určite ma to ovplyvňuje a vo veľkej
miere som sa toto leto zamerala
práve na ne. No na druhej strane je
to skupina, ktorá sa najjednoduchšie
oslovuje. Čo vnímam v Stupave
ako problém, je nielen delenie na
miestnych a prisťahovalcov a taká
zvláštna nevraživosť medzi týmito dvoma skupinami, ale predovšetkým to, ako zaujať kultúrnym
podujatím mladých ľudí. Mám
pocit, že skupina 15-ročných detí
po nástupe na strednú školu, keďže
v Stupave žiadna nie je, stratí úplne
kontakt s mestom. Potom si už
v Bratislave nájdu nových kamarátov a aj tam začnú navštevovať rôzne
kultúrne akcie. Zrazu len riešia, kde
v Bratislave prespať, lebo domov
sa už neskoro večer nevedia dostať
a taxík je pre študentský rozpočet
privysoká položka. Preto sa mi
veľmi ťažko vymýšľajú podujatia
pre ľudí vo vekovej kategórii od 15
do 25 rokov. Druhým problémom je

Vidíš v meste potenciál?
Stupava má obrovský potenciál
a strašne veľa plusov. Je blízko pri
Bratislave, je tu dostatok služieb –
obchody, zdravotné stredisko, šport,
škôlky, školy. Je pravda, že tu chýba
stredná škola, ale tak či tak si myslím,
že Stupava je naozaj dobré miesto na
život. A práve preto by sme mali my
ako príspevková organizácia všetky tieto plusy ukázať miestnym,
návštevníkom a najmä potenciálnym
obyvateľom mesta. Uvedomujem
si ale aj to, že mesto má problém
presvedčiť prisťahovaných, aby sa
tu prihlásili na trvalé bydlisko. Viem
si predstaviť, že je jednoduchšie
zbehnúť do Bratislavy, kde aj väčšina pracuje, a vybaviť si všetko tam,
ako sa dopraviť na opačný koniec do
Malaciek. Práve preto by som chcela
ľudí k trvalému pobytu motivovať
kultúrou a tým, že toto mesto začne
žiť a že si tak vytvoria k mestu vzťah
a budú tu naozaj doma.
Páči sa mi nápad s rodinnými piknikmi v parku. Konečne niekto
využil ten úžasný priestor.
Zámocký park je krásny. Aj malý,
aj veľký park sú srdcom Stupavy.
Je však škoda, že je taký zanedbaný
a myslím, že keby mali takýto park
niekde v zahraničí, vyzeral by určite
inak. Treba však brať do úvahy aj to,
že zámocký park je vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja
a zvyšok parku vo vlastníctve viacerých majiteľov, preto nie je jednoduché riešiť jeho revitalizáciu.
Čo občania? Ľudia zvyknú kritizovať, ale mnohokrát ruku k dielu
nepriložia. 
pokračovanie na strane 6
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Nefungujú Vám správne okná?
Zavolajte nám!
- siete proti hmyzu
- žalúzie, rolety
- parapety

Okná, ktoré izolujú lepšie ako steny.
Únia nevidiacich a slabozrakých
oknofema@mail.t-com.sk
www.decrobzenec.com
Slovenska

Záhumenská 16, Stupava

0903 459 691

• PRISPIEŤ MÔŽETE •
zaslaním SMS správy v hodnote 2 € na
Pomáha nevidiacim vrátiť sa do života
číslo 820 do 31. 12. 2013
Pomáha nevidiacim vrátiť sa do života

kúpou spinky za 1 € v hlavný deň zbierky

SMS v hodnote
2 € 2013
na číslo 820
25. septembra
alebo príspevok v uliciach
vložením
príspevku na účet
verejnej
zbierky
25.
septembra
je vaša
pomoc
číslo: 4030016212/3100
ľuďom so
zrakovým postihnutím.
www.bielapastelka.sk
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

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska

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!

Pomáha nevidiacim vrátiť sa do života
Pomáha nevidiacim vrátiť sa do života

SMS v hodnote 2 € na číslo 820
alebo príspevok v uliciach
25. septembra je vaša pomoc
ľuďom so zrakovým postihnutím.

MKIC Stupava
príjme do trvalého
pracovného pomeru

VRÁTNIKA-SPRÁVCU
TRHOVISKA
Nástup od 1/2014.
Záujemci informujte sa na
čísle 02/65 93 43 12 alebo
na info@mkic.sk


Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska

Strategický partner

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

Mástské hody - šeci spívali aj tancovali
17. augusta 2013 sa uskutočnili
MÁSTSKÉ HODY, ktoré pripravil Mástsky potravinový spolok
v Stupave v spolupráci s MKIC Stupava, na nádvorí knižnice R. Morica t. j. bývalého Obecného domu
v Máste. Hodové oslavy v Máste
začali naozaj slávnostne, vysviackou obnovenej kaplnky sv. Urbana na starej pútnickej Marianskej
ceste pod Vrcnou horou, za účasti
pána dekana Mons. Félixa Mikulu
a primátora Stupavy pána Pavla

Slezáka. Potom sme sa všetci presunuli na hodovú zábavu, kde už do
tanca hrala hudobná skupina Milana
Huraja. Po dobrom guláši a občerstvení, o ktoré sa postaral stupavský
Penzion Intenzíva, sa do spevu pridal ženský spevácky zbor Nevädza.
Pre tých zvedavejších mástskych
hodovníkov bola zážitkom určite
návšteva tradičného sedliackeho
dvora pána Antona Stankovského,
znalci vína si zasa vysoko cenili
predajnú výstavu slovenských vín
stupavskej vinotéky Sommelier
no.1 v príjemnej atmosfére klenbovej pivnice bývalého Obecného
domu. Tradične najväčším lákadlom bola súťaž našich gazdiniek
v pečení „naj... hodový pocheraj“
spojená s ochutnávkou. Do súťaže
sa tento rok zapojilo celkom 26
gazdiniek a hlasovalo celkom 144
ochutnávačov ktorí vybrali tri najlepšie hodové koláče: 1. miesto: Jitka Maderová, 2. Anna Fabianová, 3.

Ružena Stríbrnská. Vďaka patrí aj
všetkým ďaľším gazdinkám, ktoré
sa do súťaže zapojili. Zvlášť ďakujeme za pomoc pri obnove kaplnky
sv. Urbana všetkým súkromným
prispievateľom a ich rodinám: Albína Fúsková, Mária Maderová,
Ján Kohútek, Imrich Horínek, pani
Demetrová, Karol Kostka, Helena Belošičová, Miroslav Kalivoda,
Jozef Pír, Miroslav a Andrej Kováč,
Alojz Štefek, Blažej Fabián, Ján
Suchý , Fero Slezák, Klára Tomkovičová, Ferdinand Kovács, Leopold Slezák, Vlado Lachkovič, Ján
Polák, Svetozár Prokeš, Peter Semanco, Štefan Polák, Eva Lachkovičová, Roman Gašpárek, Fero
Mader, Leonka Vaneková, Jozef
Kubovič, Jarka Banovičová, Mária
Turanská, Marta Draškovičová,
Bohuš Mračko, Eva Gašparovičová,
Tonka Slezáková, Helena Bobáková,
Eva Buchtová, Fero Stríbrnský, Marta Horínková, Viera Kalivodová,
Marta Bubničová –Puškáčová, Jozef
Granec, Mária Kostková, Ernest
a Anežka Belošič, Ľubomír Miščík,
Peter Muškát, Mário Janík, Ľubomír
Dobrovodský, za spoločenstvo sv.
Ruženca - p. Horínková , p. Kohútková, a 1 neznámy darca ako aj všetkým organizáciám a firmám: Rímskokatolícka farnosť Stupava, Mesto
Stupava, MKIC Stupava, Agroservis
Stupava s. r. o., ProfiRent, s. r. o.
Stupava, Anton Stankovský - Spojovací materiál, Autodoprava-Tibor
Požgay, Róbert Daráš – Roty, Bohuslav Blecha – BOBOreklama a Farské
spoločenstvo Stupava. Hodová zábava v Máste sa skončila hlboko po
polnoci, oslavy sa vydarili presne tak
ako aj krásne počasie, zdá sa že Pánbuh nás má ešte furt konc rád, tak si to
nepokazme... Tešíme sa na stretnutie
s vami na Mástskych hodoch 2014!
 Mástsky potravinový spolok v Stupave 

Polievka zo sumca

Recept od stupavských rybárov

V našom meste sa rybačka teší
veľkému záujmu, možno aj preto, že v blízkom okolí je viacero
lokalít, kde sa dajú chytiť pekné
úlovky. Vyskúšajte nasledujúci recept a ak práve váš rybár
nepriniesol sumca, pokojne ho
nahraďte inou čerstvou rybou,
trebárs aj z obchodu. Prajeme
vám dobrú chuť!

vodou, avšak len tak, aby bola
všetka zelenina a ryba pod vo-

Ingrediencie a príprava
500 g chrbtice zo sumca, 4 mrkvy, 2 petržleny, 1 kaleráb, 1 zeler, 1 väčšia cibuľa, 2 strúčiky
cesnaku, 3 bobkové listy, 10 guliek čierneho korenia, 6 guliek
nového korenia, 1 polievková
lyžica sójovej omáčky, 1 chilli
paprička, soľ, smotana

dou. Zmes varíme približne 45
minút pod pokrievkou. Po dovarení vyberieme z hrnca korenie aj
rybacie chrbtice. Zeleninu v hrnci
rozmixujeme ručným mixérom.
Mäso z rýb starostlivo oberieme,
aby nás v polievke neprekvapili žiadne kosti. Takto upravené
a uvarené mäso vhodíme späť do
rozmixovanej polievky. Polievku
rozdelíme na taniere, ozdobíme
kvapkou smotany a petržlenovou
vňaťou. Dobrú chuť.

Chrbticu z ryby dáme do hrnca,
zeleninu nakrájame na menšie
kúsky a vložíme k rybe. Pridáme
celé struky cesnaku a zalejeme

Monika Ivánková, Nina Lednická 

Reštaurácia Albert zaujme
najmä rodiny s deťmi
Keďže sme dlho nezavítali do reštaurácií, kde podávajú aj obedové
menu, rozhodli sme sa toto omeškanie napraviť. Náš záujem sme
tento mesiac upriamili na reštauráciu a kaviareň Albert.
Do reštaurácie sa môžete dostať
dvoma vchodmi, jedným priamo
z hlavnej ulice, kde však musíte
zaparkovať pozdĺž cesty. Druhý,
zadný vchod, je od základnej školy
a ponúka aj malé súkromné parkovisko.
Do dvora sme vchádzali v čase
obeda, pol hodinky po pravom
poludní.
Hneď pri vstupe návštevníka
zaujme obrovský dvor s rovnako veľkým detským ihriskom.
Rodičia si tak môžu pokojne
vychutnať obed, večeru či len
popoludňajšiu kávu, pričom deti sa
budú spokojne hrať v piesku alebo
hojdať na hojdačke. Von sa zmestí
skoro päťdesiatka hostí, takže čo
sa týka priestoru na terase, tlačiť
sa rozhodne nebudete. Reštaurácia je rozdelená na viacero častí.

širšiu skupinu zákazníkov. Ochutnali sme obe varianty. Polievka
bola v ponuke len jedna, prischla
nám teda hlivová za 0,80 eur.
O chvíľu priniesli na stôl porcie
hlivovej polievky, na ktorej sa
černelo čierne korenie. Ak by ste
si toto menu objednali pre vašu ratolesť, asi by príliš nadšená nebola.
Inak bola polievka jedlá, s celkom
veľkým množstvom nasekanej
avizovanej hríbovej prílohy. Pri
jej varení však zrejme kuchárovi
pri zahusťovaní trochu ušla ruka.
Polievka mala totiž múčnu chuť.
Toto musíme kuchárovi vytknúť.
Dobrá polievka sa dá totiž zahustiť napríklad varenou zeleninou. V prípade našej objednávky
možno stačilo rozmixovať trocha
hríbov a efekt by bol omnoho
lepší. Druhým chodom boli ku-

Kuracie prsia s omáčkou a ryžou príjemne
doplnil uhorkový šalát.

Hlivová polievka bola trocha viac korenená.

Vonkajšia terasa pod slnečníkmi
a vonkajšia zateplená terasa, ktorá
sa v prípade nepriaznivého počasia schová pod gumové plachty.
Ku komfortu zákazníka určite
prispeje aj výhrevná elektrická
lampa. Vo vnútri sa nachádza bar,
kuchyňa a dve miestnosti. Tie sú
nefajčiarske, popolníky nájdete na
stoloch vonku. Vonku na dvore sa
nachádzajú aj toalety. To, čo hostia
ocenia v lete, im teda môže, naopak, prekážať v zime. Nejeden si
totiž zašomre, keď si musí z teplej
kaviarne odskočiť von. Toalety sú
však čisté, so všetkým príslušenstvom, ktoré k nim patrí.
Najdôležitejším artefaktom je však
jedlo. Krátko po našom príchode
sa nám venovala milá a usmievavá čašníčka, ktorá mala na starosti celú reštauráciu. V čase našej
návštevy bolo u Alberta približne
15 hostí, zväčša vyhľadávajúcich
obedové menu. V ňom boli na
výber dva druhy jedál. Obe ale boli
mäsové, čo nepovažujeme za najvhodnejšiu stratégiu, ako osloviť

racie prsia na prírodno s ryžou
za 2,60 eur a sviečková omáčka
s mäsom a knedľou za 2,70 eur.
Prvá spomínaná porcia kuracích
pŕs splnila všetko, čo sľubovala
v menu.
Jedlo chutilo príjemne, hoci treba
povedať, že na tomto recepte sa
nedá veľmi čo pokaziť. Vždy však
môže nastať problém s priveľkým
množstvom soli aj korenia. Milým
prekvapením bol uhorkový šalát,
dobre a jemne ochutený, ktorý sa
k mäsu výborne hodil. Ryža nebola ničím výnimočná. Druhou
objednávkou bola sviečková
s knedľou. Omáčka mala zeleninovú chuť. Dal sa identifikovať
zeler i petržlen. Oranžovú farbu
dodala zrejme mrkva. Kuchár mohol opäť trochu šetriť múkou. Čo
treba jednoznačne vyzdvihnúť, je
gramáž ponúkaných menu. Po 0,33
litra polievky máte podľa jedálneho lístka ešte nárok na 150 gramov druhého jedla. Takáto veľká
gramáž pri menu pritom nebýva zvykom. Aj porcia na tanie-

Sviečková omáčka voňala po koreňovej
zelenine, no mala aj výraznú chuť múky.

ri vyzerá veľká a skutočne zasýti aj
veľkého jedáka.
Celkovo naša objednávka očakávania splnila a nie je jej v podstate
čo vyčítať. Podaktorí, a to najmä muži, by mohli mať výhrady
k hrúbke mäsa podávaného
k omáčke. Je to však veľmi subjektívne a niekto by sa napríklad
natenko nakrájanému bravčovému
potešil. Za dve menu spolu s dvom
malými čapovanými kofolami za
1,20 eur sme zaplatili 6,90 eur.
Nič zásadné sa nedá vyčítať ani
personálu, počas celej návštevy sa
o nás perfektne staral. Reštaurácia
ponúka menu pravidelne. Zväčša
sú na výber dva druhy polievky
a dve druhé jedlá. Každá polievka stojí 80 centov a druhý chod
v rozmedzí od 2,40 až 2,90 eur. Ak
vám však v menu do oka nepadne
nič, ešte vždy je tu možnosť výberu
jedla z jedálneho lístka. Na výber
máte z troch polievok a množstva
grilovaných špecialít. Od párkov,
cez zapekané panini až po klasický
hamburger s hranolčekmi. Jesenné
posedenie si môžete spríjemniť aj
grilovanými rebrami či kolenom
spolu s čapovaným pivom. Ponuka
znie lákavo, jedlá z jedálneho lístka sme však neochutnali. U Alberta majú aj široký výber šalátov či
dezertov. Veľké zastúpenie v lístku
majú aj nápoje, alkoholické a aj tie
bez jeho obsahu.

Reštauráciu a kaviareň Albert
odporúčame. Prostredie je príjemné, i keď je počuť že sedíte na
hlavnej ulici. Obsluhe nemôžeme
nič vytýkať. Jediné negatíva, ktoré
nám utkveli v pamäti, je príliš veľa
múky v polievke aj v omáčke a absencia bezmäsitého jedla. Dúfame,
že to bola len náhoda a kuchár si dá
nabudúce viac záležať. Reštaurácii
udeľujeme preto o pol hviezdičky
menej. Celkové skóre je tak štyri
a pol hviezdičky.


Spracovala Nina Lednická 

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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Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE
KVÍZOVÁ NÁSTENKA NA SEPTEMBER

Opíš stručne NAJKRAJŠÍ ZÁŽITOK z prázdnin. Možno práve tvoj
príbeh bude uverejnený v Podpajštúnskych zvestiach. Svoju prácu treba priniesť do knižnice. Termín uzávierky 20. september 2013.

V náučnom oddelení bola výstavka kníh CESTUJEME PO SVETE.

NÁSTENNÝ KVÍZ

Kvíz PRÁZDNINOVÁ KRAJINA ZÁZRAKOV mali deti možnosť lúštiť
počas prázdnin. Víťazom kvízu je šiestačka Ivanka PETROVIČOVÁ.

PAVOL FABIAN

Pavol Fabian (nar. 1956) je zverolekár, spisovateľ a cestovateľ.
Vydal sedem kníh, je autorom
poviedok a cestopisných reportáží, spolupracoval na príprave
zábavných relácií pre rozhlas, získal
cenu Slovenského literárneho fondu.

súčasnosti. Vo svojich románoch
sa snaží poukázať na reálne problémy dnešnej doby. Má dve
dcéry, momentálne s rodinou žije
v Stupave. Písaniu sa začala venovať
práve počas materskej dovolenky
s mladšou dcérou. Svojou prvou
knihou debutovala v roku 2007.

V oddelení pre dospelých čitateľov sme si výstavkami kníh
pripomenuli augustové výročia
narodenia spisovateľov: Jozefa
NIŽNÁNSKEHO, Júliusa SATINSKÉHO, Petra HOLKU a Danielle STEELOVEJ.
Deťom sme pripravili stolík
s knižnými novinkami PRÁZDNINY S KNIHOU a ŠIKOVNÉ
RUKY AJ CEZ PRÁZDNINY.

Miroslava Varáčková žije a tvorí
v Trnave. Je vydatá a má dve malé
deti. Píše príbehy pre young aldults
(mladých dospelých) a väčšina jej
kníh sa radí do žánru fantasy. Je
verná novým, originálnym témam.
Momentálne pracuje na niekoľkých
príbehoch. V novom románe OBCHOD S NÁDEJOU sa venuje téme sexuálního zneužívania
v rámci rodiny. Vo zvyšných zostáva verná svojmu obľúbenému fantasy žánru.

KRISTÍNA BALUCHOVÁ

KRISTÍNA MIŠOVIČOVÁ

Kristína Mišovičová (nar. 1981).

Mestská knižnica Ruda Morica spolupracuje s vydavateľstvom Regent,
ktoré vydáva LITERÁRNY ZÁBAVNÍK PRE DIEVČATÁ A CHLAPCOV, ktorý sa volá ZIPS. Upozorňujeme všetky deti na súťaž ŽIVOT
NA STROME a na výzvu k súťaži,
ktorá je uverejnená v poslednom čísle
ZIPSu.
Milí kamaráti, ak radi kreslíte, maľujete,
tvoríte – príjmite pozvanie do spoločnosti mladých ilustrátorov kníh pre deti
z mnohých krajín, a to na Medzinárodný workshop, ktorý sa uskutoční v rámci Bienále ilustrácií Bratislava (6. 9. –
25. 10. 2013) a povedie ho významný
slovenský ilustrátor Juraj MARTIŠKA.
Téma ŽIVOT NA STROME je vám
určite blízka a vaša úloha: kresba, maľba, priestorové dielko a k tomu môžete
pridať básničku, poviedočku, zážitok
so stromom, jeho obyvateľmi – vtáčik-

mi, chrobáčikmi, zvieratkami, či inými
bytôstkami.
Obrázok pošlite na papieri (výkrese)
formátu A4 (30 x 21 cm) alebo dvojliste (30 x 42 cm). Autor súťaže, ilustrátor Juraj MARTIŠKA vám necháva
voľnosť pri výbere techniky (kresba
ceruzou, perom, akvarel, koláž...). Výtvarnú aj literárnu časť budú osobitne hodnotiť odborné poroty. Najlepšie tri práce odmeníme darčekmi
a uverejníme v novembrovom čísle
ZIPSu. Možno poputujú aj s reprezentačnou výstavou po mnohých krajinách.
Súťažné práce treba poslať do 30. 9.
2013 na adresu: Vydavateľstvo Regent,
s. r. o., P. O. Box 59, 810 00 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno
a priezvisko, vek, triedu, školu a adresu.
Veľa úspechov vám želá redakcia ZIPS
a Mestská knižnica Ruda Morica.

Pochádzam odtiaľ, kde práve žijem...
pokračovanie na strany 3

Samozrejme. Kritizovanie je slovenský národný šport. Niekedy
sa na tom pobavím, inokedy sa
ma kritika dotkne. V zásade, ak je
konštruktívna, považujem ju za
užitočnú. Čo nemám rada, sú len
výkriky: Toto ste prečo spravili
a toto prečo bolo tak, bez nejakého
odôvodnenia alebo návrhu riešenia a rady, čo s tým.
Máš pred sebou najväčšiu
skúšku. Blížia sa októbrové Dni
zelá a veční kritici si určite nenechajú ujsť možnosť si do teba
rypnúť.
Čo sa týka Dní zelá, stretla som
sa s protipólnymi názormi. Sú
takí, čo toto podujatie nenávidia,
a naopak tí, čo si bez neho nevedia Stupavu ani predstaviť. Takže
nech urobím čokoľvek, tí, čo berú
toto podujatie ako ťarchu, sa do
mňa určite pustia (smiech).
Myslím, že si tu krátko a určite
budeš viac v obraze až po slávnostiach, ale napriek tomu, kde vidíš
hlavné problémy Dní zelá?
Najpálčivejším problémom je jednoznačne doprava, ktorú je veľmi
ťažko riešiť. Snažíme sa nájsť
záchytné parkoviská, aby vzniklo

čo najmenej dopravných komplikácii. Ale vzhľadom na množstvo
ľudí, ktorí mesto navštívia a ktorí tu
v Stupave nechávajú obrovské peniaze, si myslím, že treba, aby boli
Stupavčania počas slávností tolerantní a zniesli fakt, že sa im na tri
dni zníži kvalita života.
Keďže som do funkcie nastúpila
len apríli, nemala som dostatok
času robiť v tomto podujatí zásadné zmeny. V zásade to pôjde v tom
režime ako po minulé roky. Je tu
však jedna zmena. Vzniknú nové
zóny v Zámockom parku a na
námestí. Vznikla by tým alternatíva pre ľudí, ktorí hľadajú niečo iné
ako pečienku v žemli.
Robili sa aj nejaké zmeny v programe?
Tento rok sme do programu investovali viac peňazí a máme dva
hlavne ťaháky. A to Peter Bič Projekt, ktorí sú znamí obrovskými
hitmi „Hey now“ a „Thinking
about you“. Druhým ťahákom je
orchester Bobana a Marka Markoviča, známy rezkou balkánskou dychovkou, ktorý robil hudbu
k všetkým filmom Emira Kusturicu. Myslím, že sa návštevníci
majú na čo tešiť!



Zhovárala sa Nina Lednická 

MKIC vyhlasuje súťaž

O NAJKRAJŠIE DYŇOVÉ STRAŠIDLO

Výrobky môžete priniesť vo štvrtok 3. 10. 2013
do 16.00 hod. na Sedliacky dvor.
Výsledky súťaže budú vyhlásené 6. 10. o 16.00 hod.

MARTA FARTELOVÁ

Marta Fartelová (nar. 1977) je
mladá slovenská spisovateľka romantických noviel. Píše príbehy zo

VÝSTAVKY KNÍH

MIROSLAVA VARÁČKOVÁ

DOMINIK DÁN

Dominik Dán (nar. 1955) je slovenský spisovateľ detektívnych
románov.
Píše pod pseudonymom. Autor
vo svojich knihách rieši kriminálne prípady, ktoré sa stali v tzv.
“Našom meste”. Toto mesto nie
je nikde konkrétne pomenované,
no v románoch Červený kapitán
a Hriech náš každodenný sa spomína
Petržalka ako časť “Nášho mesta”.
Hoci je jeho dielo monotematické
a tieto prípady vždy riešia detektívi z oddelenia vrážd policajného
zboru Nášho mesta, každá kniha
je špecifická a písaná z iného uhla
pohľadu. Autor nepoužíva rovnakú
šablónu a preto sú príbehy vždy
prekvapivé a ťažko sa dá dopredu
očakávať, kam budú smerovať.

POZOR SÚŤAŽ - ŽIVOT NA STROME - POZOR SÚŤAŽ

V apríli 2008 vyšla vo vydavateľstve Motýľ jej prvotina pod názvom
NEZABUDNI MILOVAŤ, v októbri 2008 druhý román s názvom
KEĎ RAZ POCHOPÍŠ a v máji
2010 jej novinka LEN LÁSKA
POZNÁ ODPOVEĎ a VRÁŤ MI
MOJE SNY.

MLADÍ SLOVENSKÍ
AUTORI - 2. časť

11. september 2013

V súčasnosti žije so svojím manželom a dvomi deťmi na Záhorí.

Kristína Baluchová (nar. 1983)
v rokoch 2004-2009 lietala pre
spoločnosť SkyEurope Airlines.
Vyštudovala Filozofickú fakultu UCM v Trnave, v súčastnosti
sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu
v terapeutickej oblasti. Pracuje ako
konzultantka pre Rozvojový program OSN, venuje a aj súkromnej
praxi v ÚKL v Bratislave. “Lietam
v tom tiež”, je jej prvá kniha, v ktorej
opisuje život letušky v krachujúcej
spoločnosti SkyEurope a zároveň aj
trochu svoj súkromný život. 


Prázdniny sa skončili. Radi privítáme nových čitateľov, hlavne študentov, ktorí si u nás určite nájdu klasické POVINNÉ ČÍTANIE, ale aj knihy na voľný čas. Na oddýchnutých čitateľov sa tešia knihovníčky Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičová.
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NAUÍME

ANGLITINU

VAŠICH RODIOV I VAŠE DETI
V spolupráci s MKIC Stupava sme pripravili pre Vás
kurzy anglitiny priamo v Stupave:
ROZVRH KURZOV:
SENIORI:

PONDELOK / STREDA: 10:00 - 11:00

DETI:
I. RONÍK:
II. RONÍK:
III. RONÍK:
IV. RONÍK:

PONDELOK / STREDA: 15:30 - 16:30
UTOROK / ŠTVRTOK: 15:30 - 16:30
PONDELOK / STREDA: 14:00 - 15:00
UTOROK / ŠTVRTOK: 14:00 - 15:00

MATKY S DEMI*:

UTOROK/ŠTVRTOK: 10:00 - 11:00

* DETSKÝ KÚTIK POAS KURZU ZDARMA

Miesto konania výuby: MKIC Agátová 16, Stupava
Zápisy prebiehajú v kancelárií MKIC na Agátovej 16 v Stupave, 2. poschodie.
VIAC INFORMÁCIÍ: INFO@THEBRIDGE.SK | 0917 596 146

WWW.THEBRIDGE.SK
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11. september 2013

Utvorenie volebných okrskov a určenie
Poškodili novú autobusovú zástavku, volebných miestností pre voľby
páchateľov vypátrali
do orgánov samosprávnych krajov
Vďaka všímavosti Stupavčanov sú občanmi Stupavy a v ich konaní
sa podarilo vypátrať a dosvečiť
páchateľa, ktorý na Námestí SNP
v Stupave poškodil sklenenú
výplň na novovybudovanej autobusovej zastávke. Páchateľ z miesta ušiel aj s ďalšou neznámou osobou, vďaka Stupavčanom však
polícia získala ich pomerne presný
opis. Po vypátraní boli páchatelia
aj vďaka výpovediam svedkov zo
skutku usvedčení. Páchatelia nie

zohral nemalú úlohu aj alkohol.
Náčelník mestskej polície sa touto cestou chce poďakovať všetkým občanom Stupavy, ktorých
všímavosť pomáha ochraňovať
nielen majetok mesta, ale aj zdravie a majetok všetkých občanov
Stupavy, a zároveň hliadkam MsP,
ktoré zodpovedným prístupom
a v krátkom čase odhalili páchateľov. 
Náčelník MsP 

Mestská polícia Stupava
vyzýva občanov k obozretnosti
Už aj v Stupave sa vyskytli
prípady, že neznáma osoba cez
telefón žiadala určitý obnos
peňazí na nejaký vymyslený
účel. Telefonujúci zväčša oslovujú starších ľudí, ktorí sú
dôverčivejší, teda je ľahšie ich
oklamať. Osoby sa do telefónu
predstavia ako známi syna alebo dcéry daného seniora, čím sa
usilujú vzbudiť jednak dôveru,
ale aj pocit povinnosti pomôcť
svojim blízkym.
Mestská polícia v Stupave v spolupráci s kriminálnou políciou
Malacky odhalila a zadržala
skupinu podvodníkov, ktorí sa
takýto podvod snažili vykonať.
Skupina podvodníkov bola za-

držaná, keď si prišla prevziať
hotovosť. K odhaleniu tejto skupiny došlo vďaka včasnému
oznámeniu obyvateľa Stupavy
a rýchleho zásahu príslušníkov
MsP a kriminálnej polície.
Mestská polícia v Stupave preto obyvateľov žiada, aby pri
akejkoľvek pochybnosti kontaktovali MsP Stupava osobne
na adrese Hlavná 9, Stupava
alebo na telefónnych číslach
02/65934100 a 0905/621454,
prípadne aby priamo volali na
linku policajného zboru 158.
Včasným oznámením občania
prispejú k rýchlemu odhaleniu
páchateľov a zabránia vzniku
škôd.
Náčelník MsP 

ov 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 v ul.: 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 v uliciach: Bitúnková, Bor-

ovicová, Brezová, Domov dôchodcov, Dubová, Duklianska, Jána
Ondruša, Jedľová, Lesná, Liesková,
Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Na
Kopcoch, Nová, Nad potokom, Obo-

hyb autobusu po miestnych komunikáciách v tejto časti mesta napokon ako jediné vhodné miesto
pre zriadenie zastávky je možné
v okolí areálu bývalého Cevaservisu. Uvažuje sa umiestnení na
ulici Dlhá pri mestskom podniku
technických služieb. Autobus tak
pôjde po trase Dlhá – autobusové
nádražie (nám. Slovenského povstania) ďalej tak, ako doteraz.
Zmeny cestovného poriadku vrátane tejto novej zastávky budú platiť od 15. decembra t. r.  MsÚ 

Mikroregión pod Pajštúnom
Združovanie obcí do mikroregiónov
v záujme spolupráce a spoločného
postupu pri získavaní finančných
prostriedkov z eurofondov v budúcom programovacom období je
výzvou pre všetky obce na Slovensku. Na základe uznesenia, ktorým
poslanci MsZ V Stupave schválili
vstup mesta do mikroregiónu pod
Pajštúnom (MPP) je naše mesto
zakladajúcim členom združenia.
Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo 22. augusta v Stupave na ktorom
sa zúčastnili zástupcovia členských
obcí – Stupava, Zohor, Suchohrad,
Vysoká pri Morave, Záhorská Ves,
Lozorno a partnerského združenia

Seniorské informačné centrum OZ
Malacky. Združenie bude mať sídlo v Stupave a k dnešnému dňu je
už riadne zaregistrované. Hlavným
poslaním združenia je všestran-

ná podpora rozvoja mikroregiónu
pod Pajštúnom a maximálna snaha
na koordináciu aktivít zabezpečujúcich rozvoj území členských obcí.


Hana Blažíčková, MPP 

Agátová, Bernolákova, Bočná,
Cementárenská, Dlhá, Fándlyho,
Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika,
Sládkovičova, Vajanského, Veterná,
Wolkerova

Mesto Stupava upozorňuje občanov, že z dôvodu stúpajúceho
počtu voličov bolo namiesto doterajších 6 volebných okrskov pre
nastávajúce voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 09.
11. 2013 určených 8 volebných okrskov a zároveň boli určené aj Miestom konania volieb v okrsku
volebné miestnosti, tak ako je nižšie uvedené.
č. 6 je Základná škola kpt. Jána
Nálepku, Stupava, Školská ul.
V súlade s § 6 ods. 2 zákona č. ra, Osiková, Platanová, Pod vŕškom, č. 614/2 pre voličov bývajúcich
303/2001 Z.z. o voľbách do orgán- Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri v ul.: Kosatcová, Krátka, Ľanová,

Pribudne nová autobusová zastávka
Mestský úrad pristúpil k postupnej
výmene starých prístreškov na autobusových zastávkach, niektoré
už sú aj poškodené, avšak výmena bola nutná. Okrem toho sa
v spolupráci so spoločnosťou Slovak Lines a. s. pripravuje zriadenie nového miesta pre zastávku.
Požiadavka vzišla z minuloročnej
ankety od obyvateľov časti Kolónia, pre ktorých zastávka na
Hlavnej ulici pri reštaurácii Maroš je pomerne dosť vzdialená.
Vzhľadom na komplikovaný po-

sieň /vchod od Sedliackeho dvora/ - pre voličov bývajúcich v ul.:

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 bývajúcich
v ul.: Bazová, Cintorínska, Čakan-

ková, Debnáreň, Hlavná č.d. 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
bývajúcich v ul.: Bezručova, Budo-

vateľská, 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

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,
Hlavná ul. 90: pre voličov bývajúcich v ul.: Hlavná 59 až 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
v ul.: Bajzova, Bottova, Devínska

cesta, Dolná, Hodžova, Hollého,
Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova,
Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova,
Záhumenská
Upozorňujeme, že počet volebných okrskov nemá vplyv na počet
volebných obvodov. Ich počet určí
a schváli mestské zastupiteľstvo. 

Poďakovanie hasičom

DHZ v Stupave pod vedením jeho predsedu p. Milana Peschla
s aktívnou podporou všetkých členov sa iniciatívne zúčastňuje
pri likvidácií požiarov, pri povodniach na území nášho mesta
a i v jeho okolí. Napriek tomu že technika, s ktorou disponujú
je zastaraná, ich zručnosti a schopnosti si získali uznanie aj od
profesionálov. Svedčí o tom skutočnosť, že boli prizvaný ako
spoľahlivý par-tneri pri záchranných prácach, počas povodne
v Devíne, a aj pri všetkých rozsiahlych požiaroch v okrese
Malacky. Dokladom o uznaní ich spoľahlivosti je aj ďakovný list
riaditeľstva Lesov Slovenskej republiky.

Deň zelá bude aj dňom pracovným
Napriek tomu, že počúvam o tom,
že Deň zelá 2013 nebude, alebo že
bude za vstupné niekde za Durou,
alebo že nemá už nikdy byť, mám
informáciu od pani riaditeľky MKIC
Katky Prevendarčíkovej, že predsa
len bude. Vnútorne chápem všetky
tie pripomienky, narážky a nevraživosti voči tomuto podujatiu a predsa aj vďaka nadšeniu ľudí z MKIC,
stupavských záhradkárov, podpory
zo strany Slovenskej agentúry
cestovného ruchu, kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ministerstiev, partnerských miest nášho
mesta mám veľkú radosť, že tradícia pokračuje. Možno to je len môj

pocit a moje dojatie, ale musím
vám povedať, že seniori z partnerského mesta Svoge v Bulharsku si
celý rok šetrili na cestu do Stupavy,
na slávnosti, pretože sa minulý
rok u nás cítili ako vzácni hostia.
Iste niekto povie, že bohatí by sem
neprišli, ale nepovyšujme sa nad
nikým. Možno by nás bohatí ohrdli a mali oprávnené pripomienky,
ale my to nerobíme pre bohatých,
mi naše slávnosti robíme pre nás
a pre našich hostí. Deň zelá bude
aj pracovný, najmä v piatok kedy
sa pripravuje stretnutie farmárov,
spolkov a združení zameraných
na pôdohospodárstvo s ministrom

Jahnátkom. V súvislosti so súdnym
sporom o určenie vlastníckeho práva k pozemkom amfiteátra, strelnice a ďalších pozemkov v tejto
lokalite iniciujem stretnutie ministra so zástupcami mesta a urbárskej
spoločnosti Stupava.
Napriek všetkým možným výhradám si vás, vážení občania mesta
Stupava, dovoľujem požiadať o trpezlivosť, toleranciu a podporu slávnostiam kapusty, ktoré sú dobrou
vizitkou nášho mesta, ktoré nadväzujú na tradíciu našich predkov
a je našou povinnosťou, aby sme
urobili všetko pre pokračovanie tejto tradície. Srdečne vás pozývam na
Slávnosti kapusty – Deň zelá 2013.

Pavel Slezák, primátor 
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Rodinka bocianov, sledovaná ornitológmi, putuje do Afriky

Bociany víza nepotrebujú,
putujú naprieč svetom bez hraníc

Rodina bocianov v Kunovej Teplici na hniezde.

Migrácia vtáctva je fenomén, ktorý
ľudí fascinuje oddávna. Naším najznámejším druhom, ktorý putuje
na veľké vzdialenosti, je bocian
biely. Spojené rodiny bocianov
vídať po vyletení z hniezd na lúkach a poliach. Pridávajú sa k nim

aj bociany z okolitých krajín a v kŕdľoch migrujú naším územím na
juh. Kŕdle sa postupne spájajú
a vznikajú pozoruhodné migračné
zoskupenia, ktoré vídať na juhu
Európy. Málokto má šťastie sledovať tisícové kŕdle bocianov

preletovať cez Istanbul alebo pozorovať kŕdle zimujúcich bocianov na vzdialených afrických savanách. Nazrieť do života bocianov
a ich putovania do ďalekej Afriky
však tento rok môžeme pomocou
malých batôžtekov s vysielačkami na chrbtoch bocianov. Svojou
prvou púťou nás prevedú bocianí
súrodenci z Kunovej Teplice a bocianí junior zo Silickej Jablonice.
V týchto dňoch už bociany majú
za sebou niekoľko tisíc kilometrov
a dosahujú africké zimoviská v Čade. Bocianí súrodenci z Kunovej
Teplice a bocian zo Silickej Jablonice sú ďalšími vtáčími maratóncami, ktorí nám umožnia nahliadnuť
do priebehu migrácie a zimovania
bocianov. „Bociany pochádzajúce
z Gemeru dostali mená po významných historických osobnostiach
regiónu. Mená sme vyberali z rodu Andrássyovcov. Bociany na
hniezde v Kunovej Teplici vychovali jedného samčeka a tri samičky.
Pomenovali sme ich Eman (Emanuel), Gabriella, Natália a Karolína.
Bocian zo Silickej Jablonice dostal

meno Alexander,” informuje Ján
Gúgh zo Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife
Slovensko
a pokračuje: „Mladé bociany dostali vysielačky začiatkom júla. Takmer celý mesiac boli na hniezde
a v posledný júlový deň opustili svoje hniezdisko. Po tomto dni
sa v živote bocianej rodiny udiali
zaujímavé zmeny. Rodičia zotrvali
naďalej na hniezde, ako to je u bocianov celkom bežné. Mláďatá sa
ešte dva dni zdržiavali spolu, ale na
tretí deň sa vybrali rôznymi cestami. Gabriella preletela na sever do
Poľska, kde po štyroch dňoch po
vyletení z hniezda utrpela vážny
úraz po náraze do drôtov vedenia
vysokého napätia. Eman zotrval
na Slovensku a Natália s Karolínou
sa vybrali na juh, kde sa po dvoch
dňoch v Maďarsku aj ich cesty rozišli, aby sa následne opäť ich kŕdle
spojili v Egypte. Eman migruje Tureckom, kam sa vrátil po niekoľkodňovom pobyte na ostrove Lesbos.
Karolína sa nachádza na Sinajskom polostrove pri Šarm aš-Šajchu. Natália a Alexander prekonali

Egypt naprieč údolím Nílu, preleteli Aswánsku priehradu a dorazili na
svoje zimoviská v Čade. Bociany
prekonali za necelé tri týždne takmer šesťtisíc kilometrov.”
“Na bociany biele striehne počas
migrácie množstvo nástrah. Ako
sme sa presvedčili aj tento rok, jednou z najhrozivejších sú elektrické
vedenia, na ktorých sa bociany
zabíjajú v dôsledku nárazov alebo
zásahu elektrickým prúdom. Bociany bývajú aj terčom streľby a pytliactva, ako sme zistili minulý rok
v Turecku, kde bol zastrelený bocian Bartolomej,” rozpráva Miroslav Fulín, koordinátor monitoringu bociana bieleho na Slovensku.

Putovanie bocianov môžete sledovať s nami. Pravidelne aktualizované stránky prinášajú informácie o pohybe a lokalizácii
bocianov. Informácie nájdete
na tomto mieste: http://www.
vtaky.sk/stranka/193-Telemetricke-sledovanie-bocianov.html.
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Brigáda v školskej hale
Hádzanárska komunita sa rozhodla
zorganizovať brigádu v školskej športovej hale a jej okolí. Keďže celý rok
sa rodičia vďaka deťom - hádzanárom
v hale stretávali, vznikla myšlienka
spraviť veľkú brigádu a pripraviť tak
športovisko na blížiacu sa sezónu. Vo
štvrtok 29. augusta o deviatej ráno sa
začalo veľké upratovanie. Stretli sa
tu hádzanári všetkých kategórií od
prípravky až po veteránky a veteránov, rodičia. Šúrovanie podlahy,

a trhali v okolí haly burinu. Veľmi
nás teší, že deti sa nie veľmi zábavnej
činnosti nebránili. Chceme, aby si vytvorili určitý vzťah k miestu, kde trávia
prevažnú časť svojho voľného času,
aby si hlavne rozmysleli, kde vypľujú
žuvačku alebo odhodia smeti. Teraz si
mohli na vlastnej koži vyskúšať, koľko
námahy a času stojí odlepiť žuvačku
z hracej plochy či lavičky. Za pár hodín
vykonali rodičia, deti a hráči kus roboty, začo im patrí veľké poďakovanie.

odlepovanie žuvačiek, maľovanie
chodby, vnútorných soklov a kosenie v okolí haly bolo pre viac ako
tridsiatku hádzanárov päťhodinovou
pracovnou náplňou počas sviatku.
Najväčšiu časť upratovacej čaty tvorili deti, ktoré s handrou v ruke čistili
podlahu od šmúh, lepidla a žuvačiek

Pre našu hádzanársku rodinu je to už
druhá brigáda, určite však nie posledná. Pred pár mesiacmi sme sa stretli
v podobnom zložení na vonkajšom
hádzanárskom ihrisku, kde sme upravili a vyčistili šatne, vykosili a vyčistili
okolie ihriska a kam sa tento rok ešte
Roman Vigh 
chystáme.

11. september 2013

Počas Dní zelá si futbalisti stupavského INTERNACIONÁLU
zmerajú sily s futbalistami Slovenského Národného divadla
Súčasťou októbrových Dní zelá bude
aj futbalové stretnutie, ktoré sa začne
v sobotu 5. októbra o 14.00. Za loptou
sa budú naháňať INTERNACIONÁLI FK Stupava a futbalisti FK

Slovenského národného divadla.
Vrámci podujatia sa na štadióne uskutoční aj párty s občerstvením, ktorá bude spojená s autogramiádou
umelcov Slovenského národného

Letná príprava detských hádzanárov
Naše hádzanárske deti z klubu HC TATRAN STUPAVA – mladší žiaci, starší
žiaci, mladšie žiačky, staršie žiačky
a mladšie dorastenky zavŕšili svoju letnú
prípravu a na konci prázdnin sa zúčastnili
prestížneho turnaja v Prešove pod názvom
Sarius cup, kde dôstojne reprezentovali
Stupavu.
Starší žiaci na tomto turnaji získali cenný
skalp majstra. Zápasy v skupine prehrali,
hoci hra nebola zlá. Všetko to boli tímy,
ktoré sú majstrami svojich krajín a európskou špičkou v kategórii starších žiakov. Napríklad tím z ruského Krasnodaru
tvoril regionálny výber a mladí Rusi boli
všetci chlapci vysokí okolo 190 cm. Všetci hráči, od krídla po krídlo. Starší žiaci
dostali troška po nose v skupine, ale vo
štvrťfinále narazili na majstra TATRAN
PREŠOV. Na tribúne sme počúvali, ako
od nich dostaneme a že nás dajú na nulu.
Znova vysoký súper, ktorý mal k dispozícii
22 hráčov na zápas, čo pripomínalo skôr
hokejové družstvo, nad nami vyhrával zo

začiatku 6:0. Z chlapcov opadla nervozita a stiahli ich, ba dve minúty do konca
sme prehrávali iba o dva góly. Osobnou
obranou sme súperove veže donútili
k chybám a sekundu pred koncom po
skvelej práci Sama Renča sme vybojovali
sedemmetrový hod, ktorý premenil Daniel
Polák. V bráne sme mali spoľahlivú roletu
Patrika Pápaja, ktorý gumoval chlapcov
z Prešova, a tí si na ňom vylámali zuby.
Nasledovali sedmičky, náš brankár Patrik Pápaj chytil jednu strelu a naši strelci
v poradí Hýravý, Grich, Polák premenili
a Prešovčania popadali ako hrušky a na
turnaji skončili. Naši chlapci sa tešili
a postúpili. Celým Prešovom letela správa: čo tí chlapci zo Stupavy zrobili, keď
vyradili ašpiranta na zisk víťazstva veľmi
kvalitného turnaja. Preto chcem chlapcom
povedať, že ich tvrdá práca počas letnej
prípravy nebola zbytočná. Vynaložená
námaha sa im vrátila v podobe senzačného
víťazstva, ktoré im dodalo chuť do ďalšej
práce a sezóny. Rudolf Draškovič ml. 

divadla. Stretnutie podporujú primátor Stupavy Pavel Slezák, predseda BSK Pavol Frešo, MKIC Stupava,
FK Stupava a VVDP Karpaty Pezinok-Grinava. 


TRÉNERSKÁ ZMENA
V minulom ročníku skončilo naše Áčko na 7.
mieste v prvej lige. Po Vladimírovi Valachovičovi prebrali trénerskú taktovku dlhoroční
tréneri Vladimír Pšenko a Ľuboš Ivica. Áčko
sa pripravovalo v domácich podmienkach
a po kondičných tréningoch absolvovalo
prípravné zápasy. V Pezinku hráči prehrali
o gól a doma o dva góly s tímom z Pezinka, ktorý bude hrať v extralige. Chlapcom
a trénerom nechýba chuť do práce a všetci
s radosťou chodia na tréningy. V posledný
augustový deň absolvovali naši muži v Cíferi
prípravný turnaj, ktorý vyhrali nad tímami
z Piešťan a Cífera. Naše vedenie im za odmenu vďaka sponzorovi Bisaudio zabezpečilo nové dresy na sezónu, takže naše Áčko aj
mládežnícke družstvo budú hrať v pekných
zeleno-čiernych dresoch. Ďalšou motiváciou
je prihlásenie Áčka do slovenského pohára.
Cítime, že táto sezóna bude zaujímavá.
Už na prípravnom zápase bolo vidno, že
v Stupave je skvelé fanúšikovské zázemie
a hlad po hádzanej. Tešíme sa na fanúšikov,
ktorí pri nás stoja a počas sezóny sa starajú
o skvelý „kotol“ a búrlivé prostredie v hale.
Príďte cez sezónu povzbudiť našich chlapcov, tešíme sa na vás.  Rudolf Draškovič ml.

Prázdniny na hádzanárskom ihrisku
Po mesačnej prestávke naskočili 5.
augusta mladšie dorastenky do letnej
prípravy. Káder, ktorý v predchádzajúcej sezóne hral žiacku súťaž, bude
v tejto sezóne premiérovo v histórii
stupavskej hádzanej štartovať v najvyššej slovenskej dorasteneckej lige.
Káder dievčat zo Stupavy a Malaciek, ktorý skončil v predchádzajúcej
sezóne v starších žiačkach na majstrovstvách Slovenska na štvrtom
mieste, začal kondičnú prípravu na
vonkajšom ihrisku každodenným
tréningom. Dvadsaťčlenný tím sa
takmer v plnej zostave okrem troch
odcestovaných hráčok s chuťou pustil do práce. Veľké odhodlanie pracovať na sebe hráčky dokázali na každodennom tréningu aj pri vysokých
augustových horúčavách. Po prvom týždni trénovania v domácom
prostredí sa presunuli na kondičné
týždenné sústredenie na Slnečné
jazerá v Senci, kde si od pondelka
12. augusta dobíjali baterky. Prechodným bydliskom im bola chata
priamo pri vode. Výborná dostupnosť plážového ihriska, vonkajšieho
hádzanárskeho ihriska, aquaparku
a krásne počasie dali sústredeniu
pridanú hodnotu. Ranným budíčkom o siedmej im odštartoval deň.
Nechýbali každodenné ranné výbehy
okolo Slnečných jazier, dopoludňajší tréning na piesku a popoludňajší
tréning na vonkajšom ihrisku. Podvečer sa presunuli do aquaparku do
plaveckého bazéna, kde si odplávali
záverečnú časť tréningového procesu. Bodkou za každým dňom bola
zaslúžená regenerácia a uvoľňovanie
vo wellnesse, kde strávili dorastenky
dve hodiny vo vírivkách a saunách.
Počas sústredenia odohrali vo štvrtok
15. 8. 2013 v športovej hale v Modre
prípravný zápas proti Sencu. Súperky
zo Senca dokázali poraziť bez
väčších problémov vysokým rozdie-

lom gólov. Dievčatá celý týždeň
odmakali s vysokým nasadením, čo je
pozitívnym signálom pre trénerov, že
sa chcú stále zlepšovať. Veľkou motiváciou a dobrou hernou prípravou
sú pre dievčatá turnaje s medzinárodnou účasťou. Preto sme do prípravy
zaradili dva kvalitné turnaje, a to
v Prešove a vo Viedni. Začiatkom tretieho augustového týždňa odcestovala stupavská výprava do Prešova na
turnaj, kde ich čakali kvalitné družstvá zo Slovenska, Čiech a Litvy. Od
začiatku bolo jasné, že slabý súper
na turnaji nebude. Naštartované
dorastenky hladné po zápasoch sa
dokázali prebojovať do finále medzinárodného turnaja, kde po bojovnom
výkone podľahli litovskej Klaipede
16:21. Záverečný týždeň prázdnin
obetovali dievčatá opäť tréningom
a príprave na turnaj vo Viedni, ktorý
bol bodkou za prázdninami. Vymeniť
kúpanie, opaľovanie a flákanie sa po
vonku s partiou kamarátov za každodenné tréningy, sústredenia, turnaje,
behanie a potenie sa v horúčavách si
vyžaduje veľkú obeť a podriadenie
svojho voľného času športu, ktorý
dorastenky baví. Uvedomili si, že ich
výkon neporastie lusknutím prsta alebo sedením pri počítači, ale tvrdým
tréningom. Ten, kto zažil zápasy
v stupavskej hale počas majstrovstiev
Slovenska v júni 2013, si určite všimol, že baby hádzanou žijú a dávajú
zo seba v burcujúcej atmosfére haly
všetko. Tešia sa na zápasy, na domácu atmosféru a nové skúsenosti z najvyššej dorasteneckej ligy.
Prvý ligový zápas sa bude konať 14.
septembra o 18.00 v športovej hale
v Stupave proti Iuvente Michalovce,
ktoré sa stali v ich vekovej kategórii
práve v Stupave majsterkami Slovenska.
Príďte nás povzbudiť, určite to bude
Roman Vigh 
stáť za to. 

Striebro hádzanárok-dorasteniek na turnaji v Prešove
Prvý zápas dorasteniek na turnaji
nasvedčoval dobrému umiestneniu na
tomto medzinárodnom podujatí. Hneď
po slávnostnom ceremoniáli sa naše dorastenky predstavili proti úradujúcemu
majstrovi Slovenska v mladšom doraste, a to domácemu ŠŠK Prešov. Ten
sme dokázali zdolať v pomere 12. 10.
Od zápasu k zápasu sa výkon družstva
zlepšoval, čoho výsledkom bolo prebojovanie sa do samotného finále. Opäť
nám otvorili oči zahraničné družstvá,
ktoré nám či už na turnaji vo Švédsku,
v Prahe alebo v Prešove ukázali, že
veľmi dôležitý je výber hráčov a vhodných somatotypov. Na finálový zápas
sme nastúpili proti Klaipede z Litvy.
Pred zápasom to na prvý pohľad vyzeralo, že idú hrať žiačky proti ženám.
Robustné Litovčanky, ktorých najnižšia
postava vo výprave bola trénerka s výškou okolo 180 cm, fyzicky prevyšovali
stupavský tím. Bolo jasné, že to bude
ťažký zápas, v ktorom pôjde o život.
V bráne natlačená pod žrď brankárka,
ktorá mala svoje chápadlá roztiahnuté
všade, naháňala strach aj divákom. Zápas
sa začal s miernym náskokom obludných
Litoviek, ktoré zabetónovali bránkovisko. Góly do litovskej brány padali po

rýchlych protiútokoch, pri ktorých sa
dokázali presadiť naše krídla. Polčasový
výsledok 5:9 naše hráčky od bojovného
výkonu neodradil. Úvod druhého polčasu Stupavčanky zvládli výborne, keď
sa na súpera dotiahli na rozdiel jedného
gólu 8:9. Prestrelka gólov na ihrisku
pokračovala po celý druhý polčas. Litovčanky v závere dokázali odskočiť na
rozdiel piatich gólov, keď sme súperovi
nepresnou hrou v útoku darovali pár lôpt.
Aj napriek už rozhodnutému zápasu bojovali naše dorastenky až do záverečnej
sekundy finálového zápasu. S výsledkom 16:21 sa nemajú za čo hanbiť
a strieborná medaila na krku, krásny
pohár a sada dresov im zaslúžene patria.
Okrem výborného umiestnenia družstva
HC Tatran Stupava zbieral klub aj individuálne ocenenia. Najlepšou hráčkou
na turnaji sa stala naša spojka Romana
Gašpareková, ktorá skvelým výkonom
v príprave dokázala potvrdiť svoje kvality. Do hviezdnej sedmičky turnaja bola
nominovaná z nášho radu ľaváčka Vaness Raffasederová, ktorá je ťahúňom
v každom zápase. Tento turnaj bol pre nás
skvelým štartom do sezóny 2013/2014
a veríme, že budeme pokračovať s dobrými výsledkami naďalej.

Naša ženská zložka má okrem
úspešných dorasteniek aj dve žiacke
družstvá – mladšie žiačky pod vedením Ľuboša Baštiho a staršie žiačky
pod vedením Ľuboša Briestenského,
ktoré začali letnú prípravu 12. augusta a trénovali po celý zvyšok leta. Vrcholom pre nich bol kvalitný turnaj
v Prešove, ktorého sa zúčastnili a kde svojím prístupom a hrou nesklamali, aj keď
hrali proti špičke. Staršie žiačky skončili
na 7. mieste, za nimi bol Bardejov a pred
nimi tímy ako HC Klaipeda z Litvy alebo
HCM Baia Mare z Rumunska. Mladšie
žiačky skončili na 8. mieste z deviatich,
odohrali kvalitné zápasy proti tímom ako
CS Olimpic Tg Mures z Rumunska alebo
HC Garliava z Litvy. Dievčatá z oboch
družstiev dostali dobrý základ do novej
sezóny a turnaj im aj trénerom ukázal,
na čom treba pracovať. Preto im držíme
palce a veríme, že v novej sezóne seba aj
nás potešia. Mladší žiaci na tomto turnaji
ukázali, že ani oni sa medzi európskymi
družstvami nestratia, čo potvrdzujú ich
výhry nad poľským PMOS BUSKO –
ZDRÓ a litovským ASVEJA Molėtų.
Celkovo obsadili 11. miesto spomedzi
13 družstiev a získali cenné skúsenosti
do ligových zápasov.  Roman Vigh 
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Seniori môžu študovať sociálnu prácu
na Univerzite tretieho veku
Od októbra, Mesiaca úcty k starším, budú môcť seniori študovať na Univerzite tretieho veku
Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave v študijnom odbore
Sociálna práca.
Podmienkou prijatia na štúdium je
ukončené stredoškolské (či vyššie)
vzdelanie, vek nad 50 rokov
a zaplatenie zápisného – jedného
z najnižších v rámci celého Slovenska. Za obidva semestre zaplatia pracujúci dôchodcovia 60 eur,
dôchodcovia 35 eur a invalidní
dôchodcovia 25 eur (žiadne iné
poplatky sa počas školského roka
už neplatia).
Prednášky zo sociálnej práce, psychológie, sociológie, pedagogiky,
etiky, kultúry, práva, informatiky
a z ďalších odborných predmetov sa budú konať v Bratislave
dvakrát za mesiac v pracovných
dňoch popoludní. Trvať budú

zväčša štyri vyučovacie hodiny.
Štúdium na Univerzite tretieho
veku so zameraním na sociálnu
prácu je trojročné. Na slávnostnej promócii po ukončení štúdia
dostanú absolventi doklad o jeho
ukončení.

Termín podania prihlášky:
do 30. septembra 2013

Prihlášky si možno vyzdvihnúť na
vrátnici v budove Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave na Námestí
1. mája 1 alebo na druhom poschodí na Katedre sociálnej práce.
Spolu s ďalšími potrebnými informáciami sú zverejnené aj na
internetovej stránke školy http://
www.vssvalzbety.sk/katedry/utv.
Kontaktná pracovníčka: Bc. Jana
Fuňová – telefón 02/57 780 617
v pracovných dňoch v čase od 8.30
do 16.00 hodiny alebo e-mail:
fj.alzbeta@gmail.com. 


DSS DSS a ZpS Kaštieľ Stupava
STUPAVA

ďakuje sponzorom

Tento rok oslávil náš Domov
sociálnych služieb a zariadenie
pre seniorov Kaštieľ 50. výročie
svojho vzniku. S oslavami boli
aj vďaka podpore sponzorov
spokojní všetci hostia a ostatní
zúčastnení.
Za podporu a pomoc ďakujeme
nasledujúcim účinkujúcim: Divadlu na hambálku z Malaciek,
skupine historického šermu
URSUS z Kaštieľa, skupine
írskych tancov ELIAH, OZ Pour
ART Stupava, OZ Club Abbellimento Stupava, pánovi Jozefovi Královičovi za hudobnú
produkciu. Ďakujeme sponzorom: TENA, s. r. o., Bratislava,

Ďakujem
Každého z nás teší, keď vidí okolo seba krásne upravené mesto,
zveľadené trávnaté plochy, čistú
ulicu, na ktorej býva. Vážime si to
o to viac, keď priložíme ruku k dielu
a sme potom aj viac citliví na to, keď
nám po našom diele niekto šliape,
venčí psa, zaparkuje auto. Som
veľmi rada, že sa v našom meste
začali starať o zeleň aj v lokalitách,
kde to zvykom nebolo. Skrášľovanie okolia pred rodinnými domami vnímame ako samozrejmosť, no
nie je to tak pri bytových domoch.
Ľudia v bytovkách akoby nevnímali
bezprostredné okolie svojho obydlia
ako súčasť ich domova, a čakajú
na servis od mesta. O to viac ma
potešili nové záhony zelene a rozkvitnutých kvetov, ktoré vysadili bytovkári na priedomí. Obdivujem ich
nadšenie a optimizmus pri vytváraní
pestrofarebných kvetinových oáz,

BERTO Sk, s. r. o, Vysoká pri
Morave, Delikates, Bratislava,
Záhorácke pekárne a cukrárne
Malacky, Romanovi Petrášovi
zo Šamorína, Radkovi Hudecovi
a Tiborovi Brunczlíkovi, združeniu LUMON, Viničné, DoubleN,
Bratislava, MMI Gastro, s. r. o.,
ZORNO Restaurant, Lozorno,
Lekárni U dvoch levov v Bratislave, Jurajovi Bachratému,
Stage Service, Bratislava , Gastro M + M, Malacky, BOBO
pubblicita, výroba reklamy, Stupava.
Vďační obyvatelia, pracovníci
a Michal Petrovaj, riaditeľ DSS
a ZpS Kaštieľ Stupava. 

na ktoré je radosť sa pozerať. Ak si
v dnešnej dobe niečo neoplotíte alebo nezamknete na sedem zámkov,
je vaša námaha zbytočná. A predsa sa nájdu ľudia, ktorí veria, že to
s nami nie je až také zlé. Niekedy
sa môžete snažiť, ako chcete a vašu
prácu si nikto neváži, ešte ju aj znehodnotí. Verím, že všetko nemôže
byť len o peniazoch a o zárobku,
v tom prípade by žiadne predzáhradky neexistovali.
Dovoľujem si touto cestou poďakovať našim spoluobčanom, ktorým
nie je ľahostajné, v akom prostredí
žijeme, a ukazujú nám cestičku,
ktorou by sme sa mohli uberať, keď
sa chceme Stupavou pýšiť.
Nečakajme, že budeme len brať
a dostávať. Začnime všetci spoločne
skrášľovať naše mesto. Nemusí to
byť len záhon kvetov, môže to byť aj
maličkosť, ako je zdvihnutie papierika zo zeme. Ďakujem.


Oľga Mózová – poslankyňaMsZ 

Spomíname na našich blízkych, kamarátov a známych

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
dňa 1. 8. 2013 prišli rozlúčiť
s milovanou manželkou,
mamičkou, babičkou
Kvetoslavou Krčkovou.
Zároveň chceme poďakovať
za kvetinové dary a prejavenú
sústrasť.
Manžel,deti s rodinami.

MAMA, to slovo je cennješie,
ako hocijaké iné na svete.
Spi sladko,snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe
každý deň.
Dňa 1. septembra uplynul rok,
čo nás navždy opustila
Janka Pavlačičová zo Stupavy.
S láskou spomínajú deti
s rodinami.

Dňa 5. septembra 2013 uplynul
1 rok od chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko
Ján Stankovský.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri plamienku
sviečky na Teba stále myslíme.
Život ti nedoprial s name dlhšie
byť, ale v našich srdciach budeš
stále žiť.
22. septembra 2013 si pripomenieme 15. výročie úmrtia milovaného manžela a otca a dedka
Jozefa Ščepánka.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti i vnúčatá.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Ďakujeme

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 vždy pri nás zostávaš.
Dňa 20. augusta 2013 uplynuli
dva roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec
a starý otec
Rudolf Weinštuk.
S láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéry s rodinami
a ostatná rodina.

Po tvári slzy stekajú,
oči Ťa márne hľadajú.
Tak veľmi si chcel žiť a snívať
svoje sny,
no osud rozhodol inak.

Spoločenská
kronika
Narodili sa:

Pavol Polgár
Eduard Ryba
Paulína Jagelková
Hana Jakšová
Viliam Hrašna
Timur Mader

Zosobášili sa:

Vladimír Szücs a Katarína Bucová

Zomreli:

Ľudovít Pšenica (1942)
Kvetoslava Krčková (1949)
Zdena Marošová (1968)
Michal Jedenásty (1930)
Jozef Kazarka (1938)
31. 8. 2013, pripravila Monika Vrábelová

Návrat

Dňa 13. septembra 2013 uplynie
rok od poslednej rozlúčky
s našim drahým
Mariom Kordom.
Ďakujeme všetkým,
ktorý nezabudli a spomínajú
spolu s nami.
Smútiaca rodina

František “Šuchty” Gschill

Stojí smutne pod oknami,
pri nej dcérka hrá sa s pastelkami.
Jemnou rúčkou utrelo si noštek
a s tou rúčkou poslalo mi božtek.
Tu jej ukazuje perá:
pozri mami aké krásne.
Ach, už takáto je moja dcéra,
srdce nad ňou žasne.
Stojí smutne, hľadí so slzami,
pri nej dcérka hrá sa s pastelkami.
Zdvíha hlávku a už beží ku mne
s krikom tatko, len tak nerozumne.
Pozerá a slzy gúľajú sa.
Už som tuná, budeme spolu zasa.
Spolu navždy všetci traja,
navždy láska moja.

Dňa 28. augusta 2013
uplynulo 10 rokov od úmrtia
Márie Masarovičovej
a 23 rokov od úmrtia
Klementa Masaroviča.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
Syn Pavel s rodinou.
Redakcia podpajštúnskych zvestí sa úprimne
ospravedlňuje rodine Weinštukovej za oneskorené vydanie ich príspevku v spoločenskej
kronike v rubrike spomíname. Nedopatrením
sme váš oznam nezahrnuli do augustového
čísla. Ďakujeme za pochopenie.

