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Okienko
pre ľúštiteľov
V tomto čísle nájdete
krížovku pre
nenáročných
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Stupavské
hádzanárky

Dievčatá nám na
majstrovstvách
Slovenska robili radosť

Rokovanie o územnom pláne
sa presúva na september
Júnové zastupiteľstvo sa nieslo v inom duchu, ako  sú poslanci zvyknutí. Okrem
toho, že sa z budovy mestského úradu presunuli zástupcovia mesta do veľkej
sály MKIC, spoločnosť im robilo   približne štyridsať Stupavčanov. Posledný
štvrtok v mesiaci sa totiž na zozname prerokovávaných bodov ocitli aj zmeny
a doplnky územného plánu a petícia od občanov. Sála sa zaplnila až o piatej
popoludní, hoci poslanci rokovali už doobeda. Práve v tomto čase mala prísť na
rad spísaná petícia od takmer 4-tisíc občanov mesta.

Občania Stupavy využili príležitosť a svoje námietky adresovali priamo poslancom a primátorovi.

Mesto zaregistrovalo približne 150 podnetov, ktoré sa týkajú priližne 4600 ľudí.
Nie všetky z nich sú doposiaľ vyhodnotené. Spracovanie návrhov totiž zdržujú niektoré dotknuté inštitúcie, ktoré sa
k zmenám doteraz nevyjadrili. Hotové
stanoviská si záujemcovia môžu pozrieť
na stupavskej webovej stránke.
Záporné stanovisko k niektorým plánovaným zmenám v územnom pláne
vydal napríklad Obvodný lesný úrad
v Malackách. Jeho rozhodnutie však
nemusí byť konečné. Na záver vyhodnocuje a kontroluje všetky prijaté
pripomienky Obvodný úrad Bratisla-

va, odbor výstavby a bytovej politiky.
Väčšina inštitúcií zaujala súhlasné stanovisko, hoci svoje áno pripomienkovali súborom opatrení a požiadaviek.
„Pri záporných stanoviskách musíme
opätovne rozhodnúť, či zmena nemá
vplyv na ostatné lokality. Ak bude potrebné niektoré lokality vylúčiť, je treba
posúdiť, či sa tým nezmenila celá koncepcia a či nie je potrebné návrh opäť
prerokovať,“ ozrejmila zástupkyňa obstarávateľa Bibiána Piršelová.
Schvaľovací proces rozdelili poslanci na
štyri balíky, čím sa konečné stanovisko
k územnému plánu oneskorí. Ako sa vy-

Aplikácia iObčan spustená zo Stupavy

INFO BSK

Vyvrcholením dvojdňového seminára
na tému Praktické skúsenosti a nové
možnosti elektronizácie služieb miest
a obcí, ktorý sa konal v dňoch 12.
a 13. júna v Stupave pod záštitou Petra Pellegriniho, štátneho tajomníka
MF SR a digitálneho lídra SR, bolo
oficiálne spustenie mobilnej aplikácie iObčan. Táto aplikácia je od 13. 6.
bezplatne dostupná pre všetky obce
a mestá na Slovensku. Produkt vyvinu-

la spoločnosť eGov systems s. r. o.
v spolupráci s mestom Stupava a mestskou časťou Bratislava - Staré mesto.
Spustenie aplikácie sa uskutočnilo symbolickým zviazaním dvoch stúh medzi
samosprávou, ktorú zastupoval primátor
Pavel Slezák, a občanmi, ktorých reprezentoval Ing. Stanislav Voda. Počas
dvoch dní diskutovali zástupcovia samospráv, zástupcovia firiem pôsobiacich v
tejto oblasti, ale aj občania ako užívatelia
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jadrila väčšina poslancov, nevidia v tom
žiadny problém.
„Nemôžeme rozhodnúť o tom, ktorú
žiadosť budeme riešiť a ktorú nie.
Spracujú sa všetky prijaté podnety,“
uviedol primátor mesta Pavel Slezák.
Podľa neho je problémom zavrhnúť
nový územný plán ako celok. Niektorí
obyvatelia totiž čakajú na zmeny od
roku 2006, hoci povinnosťou je aktualizovať územný plán každé štyri roky.
V predchádzajúcom územnom pláne sa podľa Slezáka urobilo zopár chýb
a dotknuté osoby sa môžu konečne
dočkať nápravy. Príkladom je napríklad
zmena súkromného pozemku na verejnú
zeleň.
Z hľadiska veľkej časovej náročnosti
sa tak prerokovanie návrhov a zmien
doplnkov v územnom pláne presúva až na september, keď by mestu
mali prísť všetky stanoviská. Materiál
na prerokovanie by sa mal spracovať v priebehu augusta. Následne ho
predložia na prerokovanie do komisií
a mestskému zastupiteľstvu. Poslanci potom rozhodnú o definitívnej verzii zmien
a doplnkov, pričom budú rozhodovať
o každom jednom návrhu riešenia.
Štvrtkovým uznesením vzali na vedomie
aj petíciu od občanov mesta proti návrhu
Zmien a doplnkov územného plánu mesta
č. 1/2012. Zároveň uložili prednostke úradu úlohu doručiť petíciu spracovateľovi
a aj doručiť pripomienky petičnému
výboru. Primátor prisľúbil, že petičnému výboru bude doručené
aj spracované vyhodnotenie pripomienok, ktoré bude zverejnené aj na
internetovej stránke mesta. ••


Nina Lednická

týchto služieb o problematike elektronizácie služieb, ktoré poskytuje občanom
miestna samospráva. Z diskusie bolo
zrejmé, že obce i mestá riešia spoločný
problém najmä s financovaním elektronizácie a tiež s adekvátnou odbornou
prípravou príslušných referentov. Mobilná aplikácia je na bezplatné stiahnutie
k dispozícii na Google Play ako aj na
stránke mesta Stupava. Zorganizovaním
seminára sa Stupava zaradila medzi aktívnych hráčov na poli elektronizácie
samosprávy a jej služieb. ••  Pavel Slezák

    Zadarmo

Podmienky
držania psov
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Počas venčenia treba
pamätať na viaceré
povinnosti

Dievčatá sa ukázali v perfektnej forme

Obrovské emócie, slzy smútku aj slzy šťastia. Neopísateľné napätie.
Semifinále, kam sa prebojovali z prvého miesta bez prehry v základnej skupine žiačky pod vedením trénera Romana Vigha a Petra Kuklovského, malo ozaj pravú napínavú športovú atmosféru.
Dievčatá prišli s jednoznačným
cieľom
postúpiť, veď predsa hrali
na domácej pôde. A najmä pred svojím publikom. V športovej
hale pri základnej škole nezostalo jediné
miesto voľné; lavice sa prehýbali pod
množstvom fanúšikov hádzanej.
V prvej dvadsaťminútovke nastúpili
stupavské dievčatá doslova ako stroje. Najmä vzrastom malá brankárka
Simona Kubovičová nedala v prvých
minútach súperkám ani najmenšiu šancu
skórovať. Publikum šalelo a za neustáleho bubnovania a trúbenia klaksónov
vytrvalo povzbudzovalo domáci tím.
Protihráčky z Dunajskej Stredy však nedarovali našim dievčatám nič zadarmo
a treba povedať, že predviedli skvelú
kombinačnú hru. Súper pôsobil veľmi
vyrovnane a bolo vidno, že má čo-to
natrénované. Rovnako vyrovnane však
nepôsobil tréner dunajskostredských
zverenkýň, ktorý nedokázal utajiť svoje
emócie a často ich nepekným spôsobom
prenášal na svoje hráčky.
Prvú polovicu hracieho času sa doťahovali obe strany len o jeden gól. Zápas
bol veľmi vyrovnaný a atmosféra
v hale perfektná. Prišli prvé vylúčenia
a fauly. Treba pripomenúť, že najlepšia
stupavská hráčka, Lucia Kovacsová,
tento zápas presedela na trestnej lavici,
keďže sa dostala do nemilosti rozhodcu, ktorý jej udelil v predchádzajúcom
zápase proti Šale červenú kartu. Hoci
sme hrali viackrát v oslabení, dievčatá
tvrdo bojovali. Postupom času sa ale
v našej bránke neustále objavovala lopta, čím sa zvýšil rozdiel v skóre až na
päť gólov. V hľadisku zmrzli úsmevy
domácich, naopak hrdí rodičia z Dunajskej Stredy vykrikovali a vyskakovali
od samého šťastia. Avšak, ako sme si
už podaktorí zvykli, stupavské baby nie
sú žiadne bábovky a aj napriek tomu, že
súper mal nemalý náskok, ani na minútu
nepochybovali o možnosti zvrátenia
zápasu vo svoj prospech. A tak sa aj stalo.
Tri minúty pred koncom stretnutia svietilo na výsledkovej tabuli 11:16 v neprospech domácich a na protihráčskej
lavičke začínali pomaly sláviť postup.

Žiaľ, práve v týchto ťažkých chvíľach,
keď bola každá strelkyňa na nezaplatenie, hráčka Vanesa Raffasederova si
vážne zranila nohu a musela za asistencie
lekárskej služby opustiť ihrisko. Dievčatá sa však dostatočne vyhecovali, aby
sa im doslova v posledných sekundách
podarilo skóre vyrovnať na 16:16. Za
hlasitého bubnovania mali tréneri problémy rozdávať pokyny a určovať hernú
stratégiu, možno však táto atmosféra
a stopercentná podpora zo strany
domáceho publika dodala našim dievčatám silu a nádej bojovať o postup.
Po nerozhodnom stave po skončení hracieho času nasledovali sedemmetrové
hody, ktoré mali rozhodnúť o víťazovi
zápasu. Tréneri si vopred určili päť
hráčok a tie sa s napätými tvárami
postavili na pozície. Oba tímy boli vyrovnané aj v tomto predĺžení, takže
tento rozstrel sa skončil nerozhodne:
obe strany v ňom premenili štyri body.
O cenné góly sa postarali sestry
Gašparekové, Michaela Puškáčová
a Silvia Straková. Atmosféra na ihrisku
sa dala krájať a pre obrovský hurhaj nebolo počuť vlastného slova. Po tomto
neúspešnom predĺžení mohlo nasledovať len jediné, rýchla smrť. Do našej
brány sa suverénne postavila Simona
Kubovičová a na streleckú pozíciu nastúpila Silvia Straková. Po prvej sérii
sa stále nevedelo, kto je víťaz, keďže
sa skončila nerozhodne 5:5. V druhom
kole však už došla Stupavčankám
trpezlivosť a po úspešnej strele Silvie
Strakovej a odrazení súperovej lopty
brankárkou Kubovičovou sa konečne
mohli dievčatá radovať z postupu.
V tej sekunde sa väčšina domácich
divákov rozbehla na ihrisko a skoro zadusila hráčky v objatí. Tie sa ešte nevedeli z úspechu spamätať a na ich tvárach
bolo badať obrovské fyzické i psychické
vyčerpanie. Hráčky z Dunajskej Stredy
odchádzali rovnako vyčerpané, avšak
so sklenenými očami, ktoré prezrádzali
sklamanie z prehry. Naše dievčatá mohli
siahať na najvyššie priečky v turnaji, žiaľ,
po tomto vyčerpávajúcom zápase ich už
o hodinu čakalo ďalšie náročné stretnutie,
v ktorom podľahli Bytči. •• Nina Lednická

Pri odstraňovaní následkov povodní pomáhalo takmer 200 dobrovoľníkov

Dobrovoľnícku akciu inicioval Bratislavský
kraj, všetkým zúčastneným, ktorí pomáhali pri odstraňovaní škôd, vyslovuje veľkú
vďaku. Neziskové organizácie dostanú čestné uznanie, ktoré ich zástupcom odovzdá
župan Pavol Frešo na najbližšom rokovaní
zastupiteľstva.
„Veľmi si vážime pomoc všetkých ľudí.
Prišli takí, ktorých sa povodne priamo netýkali a ktorých priamo nezasiahli. Nikto nemusel, ale všetci chceli
pomôcť dobrej veci, a to si veľmi vážim.
O to srdečnejšia je naša vďaka, že prišli vo
svojom voľnom čase. Zaslúžia si preto čest-

né uznanie,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo.

Stupavskí hasiči v plnom nasadení počas
povodne v Bratislave-Devíne.

Pri odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili povodne, pomáhalo počas víkendu 8. a 9. júna takmer dvesto dobrovoľníkov. Čistili cesty a obyvateľom
Devína pomáhali odpratávať bahno z dvorov, záhrad aj z domov. Pri akcii pomáhalo aj vyše tridsať dobrovoľných hasičov
zo Stupavy, Plaveckého Podhradia, Plaveckého Mikuláša, zo Sološnice a z Rohožníka. „Samozrejme, že zábrany boli pevné a držali, no nechcel som si predstaviť,
čo by sa stalo, ak by ich ten nápor vody
prevalil“ uviedol dobrovoľný stupavský hasič Jozef Ďurovič. Dobrovoľnícku pomoc

inicioval Bratislavský kraj. Spolupracoval
pritom s dopravcom Slovak Lines, ktorý
zabezpečil dopravu pre dobrovoľníkov,
a s RISC (prijímacie, informačné a podporné centrum mimovládnych organizácií). Ten združuje deväť neziskoviek - Človek v ohrození, Člověk v tísni,
Slovenský červený kríž, Slovenská katolícka
charita, Gréckokatolícka charita, Evanjelická
diakonia ECAV na Slovensku, Asociácia
samaritánov Slovenskej republiky, ADRA
Slovensko a Tím krízovej intervencie Modrý
anjel.
Bratislavský kraj zabezpečil dopravu, pit-

ný režim aj stravu pre dobrovoľníkov,
nápomocné boli aj školy v pôsobnosti
BSK. Guláš a kapustnicu uvarili pre dobrovoľníkov SOŠ hotelových služieb
a obchodu Na pántoch, SOŠ Farského a Hotelová akadémia Mikovíniho.
Bratislavský kraj zasiahli na začiatku
júna povodne, vyliala sa rieka Morava aj
Dunaj. Povodne v kraji najviac postihli mestskú časť Devín, kde vyliata Morava zatopila obe prístupové cesty. Tretí
stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený aj v obci Vysoká pri Morave. ••
   Správa BSK, upravila Nina Lednická
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Mestské spravodajstvo

Opýtali sme sa primátora
Nový vlastník
pozemkov
strelnice a amfiteátra pristúpil k ich oploteniu, čím zabránil vstupu
občanov mesta na toto územie.
Mesto Stupava vlastní na tomto
území nehnuteľný majetok (premietareň, plátno, lavice, pódium).
Ako bude mesto postupovat pri
vysporiadaní sa s novým majiteľom?

Mesto Stupava začalo rokovať
o zachovaní prístupu k objektom, ktoré vlastní na pozemku
amfiteátra Borník. Zároveň trvá
na tom, aby bol zachovaný účel
priestoru amfiteátra na verejné
podujatia. Vlastník svoju žiadosť
o povolenie oplotenia zdôvodňuje tým, že chce chrániť životy
a zdravie občanov, ktorí na jeho
pozemok vstúpia, nakoľko predmetné pozemky susedia s bývalou
strelnicou a hrozí nebezpečenstvo, že sa tu môže nachádzať

Mestský úrad a mestská polícia odpovedá
Na otázky odpovedala pani Zdenka Obermárová
z ekonomického oddelenia
(poplatky, pokladňa) Mestského úradu Stupava.
Aké sú sadzby dane za psa?
Všetky informácie sú sústredné vo
VZN č. 5/2012. Momentálne je to suma
26,- € za psa držaného v bytových domoch, 5,- € za jedného psa držaného
v rodinnom dome alebo v inom objekte
neslúžiacom na trvalé bývanie a suma
33,- € za jedného psa držaného v objektoch právnických osôb.
Sú nejaké úľavy pri tomto poplatku
a ak áno, kto má na ne nárok?
Od dane za psa je oslobodený občan
s ťažkým zdravotným postihnutím
a osamelo žijúci dôchodca. Tento nárok
je však potrebné správcovi dane preukázať.
Kedy je splatná táto daň a ako mesto
zabezpečuje kontrolu vykonanej platby
od majiteľa psa?
Daň je splatná najneskôr do 15-tich
dní od nadobudnutia právoplatného
rozhodnutia. Keď príde majiteľ psa na
naše oddelenie, nahodíme mu predpis.
Následne ho kontrolujeme, či ho zapla-

til. Po zaplatení ročnej dane dostane
pes známku, ktorá funguje ako doklad
o zaplatení dane. Tieto známky môže
kontrolovať mestská polícia. Ak nájde
majiteľa s neoznačeným psom, upozorní
ho, aby daň zaplatil. Na základe komunikácie s mestskou políciou vyzveme aj
my, mestský úrad, majiteľa k uhradeniu
ročnej sadzby dane za psa.
Spolupracuje mesto s veterinármi
na jeho území (napríklad porovnanie evidencie počtu psov s počtom
osôb, ktoré zaplatili daň)?
Mesto nespolupracuje s veterinármi.
Koľko sa vybralo za posledné roky na
dani za psa?
Príjem dane za psa v roku 2012 bol
8 491,-€.
Čo sa financuje z tejto dane?
Z dane sa financujú nové koše a oprava starých košov, kúpa a dokladanie
odpadových vreciek, kosenie a údržba
“venčoviska” a Sloboda zvierat.
Na otázky týkajúce sa problematiky
kontroly a postihu neporiadnych majiteľov psov nám odpovedal náčelník
MsP Stupava Milan Válek.
Kontroluje mestská polícia psie znám-

neaktivované strelivo. Mesto má
záujem na zachovaní amfiteátra
a jeho pôvodnej funkcie, pretože je to aj požiadavka petície
občanov, ktorým podobne ako
aj mne záleží na zachovaní tohto
jedinečného priestoru známeho
v širokom okolí podujatiami,
ktoré sa tu organizovali. V každom prípade treba rešpektovať
skutočnosť, že mesto pozemky
nevlastní a musí rokovať s vlastníkom. V prípade nedosiahnutia
dohody sa mesto obráti na súd
s návrhom na zriadenie vecného
bremena. ••spracovala Nina Lednická
ky? Mám na mysli, či hliadka na ulici
náhodne skontroluje psa alebo požiada
jeho majiteľa, aby preukázal, že pes má
známku. Ak áno, vedie si mestská polícia o tom agendu?
Samozrejme, že mestská polícia kontroluje psie známky podľa evidencie,
ktorú vedie mestský úrad, a to priamo
na mieste, v teréne. MsP si samostatnú
agendu nevedie.
Dostali už nejakí Stupavčania pokutu
za znečisťovanie mestských plôch psími
exkrementami?
Áno, ale páchateľovi takéhoto priestupku je potrebné na mieste dokázať jeho
spáchanie, a to nie je vždy jednoduché.
MsP už za spáchanie takýchto priestupkov pokuty dala, a to dokonca v hornej
hranici.
Aký je postup pri odchyte túlavých
psov?
Príslušníci mestskej polície plnia úlohy aj na úseku ochrany obyvateľov
pred voľne sa pohybujúcimi zvieratami
na území nášho mesta. Po úspešnom
odchyte ich odovzdajú do karanténnej
stanice, čím sa eliminuje nebezpečenstvo možného napadnutia, ujmy na
zdraví, prípadne vzniku infekčných
ochorení, kde najrizikovejšiu skupinu
tvoria deti. ••  spracovala Nina Lednicka

Samospráva spustila skúšobnú prevádzku v mobile
Mobilná aplikácia iObčan uľahčuje komunikáciu občanov s úradom obce či
mesta. Zvyšuje úroveň informovanosti
a zároveň umožňuje obyvateľom priamo sa zúčastňovať na veciach verejných.
Aplikácia je bezplatná a minulý mesiac sa spustila jej skúšobná prevádzka. Obe strany, samospráva aj bežní
používatelia, tak môžu publikovať
miestne novinky či spravovať a zverejňovať prijaté podnety. Zaslané podnety
sú samosprávam doručované na komunálny portál eGov.sk. Notifikácie
o podnetoch sú zasielané e-mailom na
kontaktné adresy obce či mesta.
Zatiaľ funguje len skúšobná prevádzka, počas ktorej môžu občania
dostávať mestské aktuality. Cieľom je
však obojsmerná mobilná komunikácia. Momentálne je dostupná len pre
operačný systém Android a hoci už
v júni sa mala spustiť aplikácia aj pre
iOS, termín sa posúva až na september
tohto roka.
Nový systém má obciam a mestám
pomôcť informovať svojich občanov
a súčasne aj návštevníkov o aktuálnom
dianí v danej samospráve, napríklad
o rôznych kultúrnych a športových
podujatiach, ale aj prinášať naliehavé
informácie v prípade mimoriadnych
situácií, ako sú napríklad požiare, povodne, či núdzové pokyny. Výhodou
je možnosť zaslať priamy podnet
v ľubovoľnej záležitosti v danej obci

zdokumentovaný fotografiami, vrátane geotaggingu (presného označenia
dotknutého miesta). Občan tak môže
nahlásiť a aj priloženou fotografiou
zdokumentovať napríklad výtlky na
ceste či čiernu skládku. Nová aplikácia

Ilustračný náhľad aplikácie iObčan.

však pomôže aj pri návšteve cudzích
miest a obcí, ktorých zoznam je jej
súčasťou. Nastavením obľúbených samospráv do svojho zoznamu si každý
zabezpečí pravidelný prísun noviniek
a aktualít na danom území. Samozrejmosťou sú základné informácie
o každom meste a obci, ako sú ich

hlavní predstavitelia, kontakty či adresy. Pri prípadnom blúdení a hľadaní
požadovaného miesta pomôžu detailné mapy prostredníctvom Google
maps.
Najväčšou výhodou je však už spomínaná interakcia zo strany návštevníkov a obyvateľov. Podnet je totiž
možné zaslať priamo poverenému
pracovníkovi úradu, čím sa značne
urýchľuje doba jeho vyriešenia. Príjemná je aj možnosť voľby zostať
v úplnej anonymite, keďže odosielateľ
si môže zvoliť rozsah kontaktných
informácií o svojej osobe. To však,
na druhej strane, znemožňuje spätnú
informáciu zo samosprávy o stave
a vybavení podnetu.
V budúcnosti sa plánuje rozšíriť potenciál mobilnej aplikácie iObčan,
čím sa zvýši jeho funkčnosť. Prínosom
by mal byť napríklad zoznam poslancov zastupiteľstva s priloženými kontaktmi, čo umožní obyvateľom osloviť
priamo poslanca zo svojho obvodu
alebo zaslať upozornenia na mobilný telefón o novej aktualite v obci.
Plánuje sa aj napojenie na Ústredný
portál verejnej správy aj na iné portály
o verejnej správe, ktoré poskytujú
občanom elektronické služby a aplikácie. Svoje názory a postrehy by
v budúcnosti mohli užívatelia zverejňovať aj prostredníctvom sociálnych
sietí, ako je Facebook, Twitter a GooNina Lednická
gle+. ••
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Členovia školských rád na stretnutí
so zástupcami mesta
Dňa 20. 6. 2013 o 17.00 hod. sa
v MKIC uskutočnilo stretnutie
zástupcov mesta s novozvolenými
členmi jednotlivých školských rád.
Na stretnutí sa zúčastnili riaditelia
a členovia rád ZŠ kpt. J. Nálepku,
materských škôl Hviezdoslavova,
Janka Kráľa, Ružová a Marcheggská ako aj ZUŠ. Stretnutie zvolal
primátor mesta Pavel Slezák. Za
mesto sa rokovania zúčastnili:
primátor mesta, prednostka MsÚ,
HK, vedúca ekonomického oddelenia a p. Ivánková. Prítomní boli
aj poslanci MsÚ Mózová a Rigler.
Prednostka úradu mesta Stupava
JUDr. Jaďuďová privítala
prítomných a vysvetlila zámer
pracovného rokovania. Vzhľadom
na to, že sa členom rád škôl (ďalej
len RŠ) skončilo funkčné obdobie
a boli konštituované nové RŠ na
4-ročné funkčné obdobie, bolo
zvolané toto stretnutie za účelom spoznať sa navzájom a aj so
zástupcami mesta ako zriaďovateľa
a oboznámiť sa s príslušnou legislatívou, problematikou a financovaním škôl.
Predstavila menovite zástupcov
mesta a odovzdala slovo primátorovi mesta Mgr. Pavlovi Slezákovi,
ktorý novozvoleným členom RŠ
zablahoželal a vyzval ich na vzájomnú spoluprácu a dialóg s mestom.
Vedúca ekonomického oddelenia
Daniela Drahošová informovala
prítomných o systéme financovania
škôl a školských zariadení: o originálnych kompetenciách (MŠ,
ŠKD, ŠJ a ZUŠ) z podielových
daní a prenesených kompetenciách
(ZŠ) formou normatívov.
Zároveň prítomných informovala
o návrhu, ktorý mesto predložilo
na žiadosť riaditeliek MŠ, ZUŠ
a riaditeľa ZŠ na zvýšenie platieb
rodičov (tzv. školné) takto:
••
••
••

••

MŠ: z 15,- € na dieťa mesačne
na 20,- €
ZUŠ: zo 4,50 € mesačne na
žiaka na 5,- €
ŠKD: z 10,30 € na dieťa mesačne na 12,00 € na dieťa
s celodennou starostlivosťou
v ŠKD a 5,- € na dieťa so
skrátenou starostlivosťou (len
ranná družina)
ŠJ: na nákup potravín sa
zvyšuje z 1,01 € na 1,09 € pre
žiakov 1. stupňa ZŠ a zo sumy
1,09 € na 1,16 € pre žiaka 2.
stupňa

Primátor mesta informoval prítomných, že predmetné návrhy
VZN sa budú schvaľovať na zasadnutí zastupiteľstva 27. 6. 2013
a vyzval ich, aby sa k nim vyjadrili aj mailom. Ďalej uviedol,
že mesto poskytuje školám 100%
finančných prostriedkov, ktoré do-

stane na ich prevádzku zo štátu,
a ešte cca 200 tis. € ročne navyše
dofinancováva školstvo z vlastných príjmov mesta. Na rokovaní
bola prerokovaná aj problematika nedostatočnej kapacity MŠ.
V súčasnosti je po výsledkoch
posledného zápisu na šk. rok
2013/2014 „neumiestnených“ cca
80 detí.
Nultý ročník pri ZŠ Stupava
školská legislatíva neumožňuje
otvoriť (zákon č. 245/2008, § 18).
Naďalej platí, že nultý ročník je
možné zriadiť len pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Je potrebné zvýšiť počet prijatých
detí zvýšením počtu detí v triedach,
o čom môže rozhodnúť zriaďovateľ, pri zachovaní všetkých hygienických požiadaviek. Mesto sa
zaoberá riešením zvýšenia kapacity v MŠ, napr. aj rozšírením
o nové priestory, a hľadá možnosti na jeho financovanie. Primátor
opäť navrhol zriadiť tzv. centrálny
register detí a zjednotenie počtu
prijatých a neprijatých detí.
V širokej diskusii odzneli rôzne
názory. Prítomní členovia RŠ sa
vyjadrili, že pre rodičov viacerých
detí navštevujúcich MŠ je zvýšenie školného finančne náročné.
Zaujímalo ich napríklad, či sa nedá
realizovať tzv. prípravný ročník,
na čo sú použité prostriedky tzv.
školné a pod.
K uvedenému vystúpila Alena
Požgayová, riaditeľka MŠ Janka
Kráľa.
Upozornila, že všetky tieto finančné prostriedky mesto poskytuje výlučne pre potreby príslušného
školského zariadenia a podporuje
návrh mesta na zvýšenie školného. Vysvetlila problematiku
prípravného ročníka – týka sa len
špeciálnych MŠ. Počty detí v triedach určuje školský zákon, prevádzkový poriadok MŠ a musia sa splniť
podmienky hygieny. Po zvýšení
počtu detí v triedach bude treba rozkladať ležadlá, preto bude potrebné
zvýšiť nielen počet pedagogických
zamestnancov, ale aj počet nepedagogických pracovníkov, pretože
bude potrebné zabezpečiť manipuláciu v spálňach aj stravovanie.
Počty detí sa môžu upresniť až po
uzavretí počtu detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
PÚ informovala, že 15. 7. 2013 je
dohodnuté stretnutie zástupcov
mesta s hygieničkou Mgr. Závadskou, ktorá sa vyjadruje okrem iného aj ku kapacite MŠ.
Ná záver stretnutia primátor mesta poďakoval prítomným za účasť
a opätovne ich vyzval, aby v prípade potreby vyjadrili svoj názor
okrem iného aj na mailové kontakty:
prednosta@stupava.sk, primator@
stupava.sk, prípadne sekretariat@
Elena Jaďuďová
stupava.sk. ••
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Úspechy našich detí

Z vašich listov
Milá redakcia, stupavský Zámocký park a celý areál Borník
s amfiteátrom je to najhodnotnejšie, čím Stupava disponuje,
čím motivuje svojich obyvateľov
v tomto meste zotrvávať, čím láka
návštevníkov a čo môže zanechať
ďalším generáciám. Sme všetci

povinní túto nevyčísliteľnú hodnotu chrániť. Kto si to neuvedomuje, a dokonca asistuje pri
obhajovaní neprimeraných zásahov, je barbar, teda nekultúrny
človek. Doteraz sme napriek všetkým prešľapom pri správe majetku mesta mali relatívne šťastie

Fotopasce strážia hniezda výrov

Hoci je výr skalný našou najväčšou
sovou, ani jeho veľkosť, sila
a obratnosť mu nezaručí úspešné
vyhniezdenie. Hniezdo mu môžu
zničiť krkavce, líšky, vylietané
mláďatá môže ohroziť jastrab.
Hniezdo môže zatopiť voda zo silných zrážok, alebo ho zničí zosun
pôdy a skál. Tieto nebezpečenstvá
ale do prírody patria a výr sa s nimi
dokáže vyrovnať. Úlohou ornitológov je ochrániť našu najväčšiu
sovu pred zlovôľou človeka.
„V minulosti bol výr ako vrcho-

historické hniezdiská. Dnes je už
opäť súčasťou našej prírody, hoci
stále ostáva vzácnym druhom.
V Malých Karpatoch v súčasnosti evidujeme 18 hniezdnych teritórií,“ hovorí Michal Noga z mimovládnej organizácie Ochrana
dravcov na Slovensku.
Napriek priaznivému stavu ostávajú ornitológovia v pohotovosti.
Populáciu výrov sledujú, objasňujú príčiny neúspešnosti hniezd
a tam, kde je to potrebné, robia
i ochranárske opatrenia. „Výr si

Fotopasca pripevnená o kmeň stromu.

Mláďa výra skalného v hniezde. Foto Pavol Šotár.

lový predátor intenzívne prenasledovaný, v mnohých krajinách
jeho početnosť klesla na minimum. Vďaka zákonnej ochrane
sa podarilo jeho stav stabilizovať
a výr postupne obsadzoval svoje

na prítomnosť a aktivity človeka
dokáže zvyknúť. Takmer polovica
párov výrov v Malých Karpatoch
hniezdi v činných dobývacích
priestoroch. Pokiaľ nie je priamo ohrozené hniezdo, výrovi

Krajská organizácia cestovného ruchu
Bratislava Region Tourism Vás pozýva na 11. ročník športovo-kultúrneho
podujatia STUPAVA TROPHY 2013.
Bratislavský kraj je so svojou rozlohou 2.053 km2 najmenším krajom
Slovenskej republiky, napriek tomu
tu nájdete až 40 rôznych cyklotrás
s celkovou dĺžkou viac ako 700 km.
Náš región poskytuje horským cyklistom a XC bežcom rozsiahle trasy
v malebnom prostredí pohoria Malé
Karpaty, ktoré svojou krásou očaria
srdce každého hobby bajkera a bežca. Návštevníci iste ocenia výhodné
možnosti ubytovania a množstvo
gastronomických prevádzok aj s regionálnymi špecialitami. V jedinečnom prostredí Bratislavského
regiónu sa konajú najznámejšie slovenské preteky pre hobby športovcov.
S viac ako 1.270 účastníkmi z 10 krajín je STUPAVA TROPHY najväčším
MTB maratónom v Slovenskej republike. STUPAVA TROPHY ponúka
účastníkom 69 športových kategórii,
207 ocenených si z Bratislavského
kraja odnesie domov vybojovanú trofej. Bajkeri si môžu vybrať spomedzi
štyroch rôzne dlhých a kvalitne
pripravených trás. Svoje miesto si
v Stupave nájdu aj jednokolkári. Pre

juniorských a detských cyklistov budú
pripravené dve špeciálne trate. Pre XC
bežcov bude pripravený špičkový 17
km pretek v krásnom lesnom teréne.
Okrem samotného preteku čaká na
účastníkov areál maratónskej dedinky (s rozlohou 20.000 m2) a v nej
program, ktorý sa postará o jedinečné
chvíle prežité v Bratislavskom kraji na
Slovensku. Návštevníci sa môžu tešiť
na divácky atraktívne miesta, výlety
vrtuľníkom, živé prenosy z LED steny,
slávnostný stan, disko a Expo zónu.
Akcia sa koná pod záštitou predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja,
pána Pavla Freša a pod záštitou organizácie Bratislavského regionálneho
turizmu.
SOBOTA
A - 105 km MTB
Prevýšenie: 2950 výškových metrov
Štartovné: 15,- € / 20,- € / 25, -€
B - 76 km MTB
Prevýšenie: 2000 výškových metrov
Štartovné: 15,- € / 20,- € / 25, -€
C - 42 km MTB
Prevýšenie: 1100 výškových metrov
Štartovné: 15,- € / 20,- € / 25, -€
D - 25 km MTB
Prevýšenie: 600 výškových metrov
Štartovné: 15,- € / 20,- € / 25, -€
E - 15 km JEDNOKOLKY
Prevýšenie: 350 výškových metrov
Štartovné: 15,- € / 20,- € / 25, -€
NEDEĽA
F – 3,2 km JUNIOR TROPHY (od

v tom, že väčšina tohto úžasného
rozľahlého územia zostala kompaktná. Želám si, aby to zostalo aj
naďalej tak a nech sa developeri
realizujú inde, veď možností na
realizáciu sú bohaté, nie je kvôli tomu potrebné zničiť ľuďom životný priestor. Juraj Vojtko, Stupava

ruch a ťažká technika pracujúca
v kameňolome neprekáža. Horšia
je situácia v turisticky atraktívnych
oblastiach, kde je výr neúmyselne rušený turistami, skalolezcami. Bohužiaľ, stále sa objavujú
i prípady cieleného vyrušovania
alebo zámerného usmrcovania.
Preto vybrané hniezda výrov monitorujeme pomocou fotopascí. Tie
zaznamenávajú pohyb na prístupových cestách k hniezdam a hoci
vykradnutiu alebo zničeniu priamo
nezabránia, odhalia jeho príčinu
alebo zaznamenajú páchateľa,“
dodáva M. Noga.
zMonitoring a ochrana výra
v Malých Karpatoch bol podporený i prostredníctvom programu „Cena Holcim pre rozvoj
regiónu Záhorie“ a projektom
„Ochrana dravcov, bocianov a sov
v regióne Záhoria a v Dolného
Rakúska“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Rakúsko.
Kontakt na združenie ochranárov:
Ochrana dravcov na Slovensku,
Mgr. Michal Noga, noga@dravce.
sk, 0911 339 193 •• 
Michal Noga
9 do 14 rokov)
Štartovné: 3,- € / 5,- € / 7, -€
G – 0,707 km DETSKÝ CYKLOMARATÓNIK (od 2 do 8 rokov)
Štartovné: 2,- €
H - 17 km XC - BEH
Prevýšenie: 350 výškových metrov
Štartovné: 13,- € / 16,- € / 19, -€
Trasa C má tri štartové vlny, ktoré
štartujú po desiatich minútach. Štartovú vlnu je možné si zvoliť v on-line
registračnom formulári.
Zvolená dĺžka trasy je záväzná.
Zmeny sú možné bez poplatku, najneskôr 30 minút do štartu jednotlivého preteku. Účastníci štartujú bez
cieľového limitu. Podujatie nemá limity účastníkov pre všetky kategórie.
Prihlásenie:
Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 25. 7. 2013, 23:59
hod. Po on-line registrácii je nutné si
prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou
na prezentáciu. Každý účastník sa
musí prezentovať osobne.
Bankové spojenie Slovensko:
TATRA BANKA
Číslo účtu: 262 307 6182 /1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2307
6182
Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené
pri registrácii (je uvedené na prihláške
ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Hádzaná je v našom meste na
vzostupe, o čom svedčia viaceré
úspechy, ktoré náš klub dosiahol, alebo podujatia, ktoré sme
organizovali. Našimi najväčšími
úspechmi v tejto sezóne sú 1.
miesto v západoslovenskom kraji a 4. miesto na majstrovstvách
Slovenska v kategórii starších
žiačok alebo prvé miesto mladšej
prípravky v západoslovenskom
kraji. Tento rok sme organizova-

V budúcom roku rátame s nárastom o 70 detí, ktoré budú aktívne
hrať súťažnú hádzanú v našom
klube HC TATRAN STUPAVA.
Samozrejme, za všetkým je tvrdá
práca trénerov, funkcionárov
a obetavých rodičov. Ďalej je to
o možnostiach, ktoré máme. Veľmi
nám pomohlo Mesto Stupava, a to
nielen tým, že postavilo tréningovú halu, ale aj finančne podporilo náš klub. Výborná spolupráca
so Základnou školou v Stupave
a podpora riaditeľa školy p. Csillagiho nám zabezpečuje a vytvára
perfektné podmienky na tréningový proces, sústredenia a medzinárodné turnaje, ktoré organizujeme spolu s rodičmi vo voľnom
čase. Budúci rok bude veľmi
náročný na cestovanie, keďže naše
úspešné žiačky prechádzajú do 1.
ligy mladšieho dorastu, ktorá sa
hrá v celoslovenskom pôsobení.
Finančne zabezpečiť činnosť klubu je jedna z najnáročnejších úloh
a budúcu sezónu o to ťažšia, nakoľko bude viac žiackych kategórií.
Preto veríme, že mesto Stupava
a poslanci mestského zastupiteľstva ocenia našu snahu a podporia
mládež, či už formou pridelenej
každoročnej finančnej dotácie,
resp. vytvorením podmienok na
trénovanie v športovej hale. Takto
sa nám spoločne podarí motivovať deti v našom meste športom
a šport je najlepšia prevencia voči
kriminalite a zdravotným problémom. ••

li veľké podujatia ako PLAYMINIHANDBALL 2013 pre
prípravkárov , kde štartovalo 34
družstiev, čo je viac ako 350 detí,
ďalej sme organizovali majstrovstvá Slovenska starších žiačok,
kde sme boli ocenení delegátmi a funkcionármi jednotlivých
klubov, ktorí zhodnotili turnaj
ako najlepšie zorganizované majstrovstvá žiactva na ktorých
boli. Tento rok náš klub zastrešuje 75 starších členov a 170 detí.

 Ing. Ján Papaj, predseda HC Tatran Stupava

V cene štartovného je (platí len pre
MTB a XC – BEH):
Každý účastník získa štartové číslo,
merací čip, pamätné tričko, tyčinku
PowerBar, promo vzorku PERWOLL
Sport&Active od firmy HENKEL,
promo balenie CYKLO STAR, DVD
z maratónu (bude vyhotovené cca tri
mesiace po uskutočnení podujatia).

tislavskom samosprávnom kraji možnosť prenocovania v období pred
a počas konania STUPAVA TROPHY,
dávame do pozornosti našich partnerov, ktorí okrem iného poskytujú
ubytovacie a stravovacie služby. Naši
partneri pre Vás pripravili výhodnejšie
ponuky na služby, než bežne počas
roka poskytujú.

Občerstvenie na   trati (platí len pre
MTB a XC – BEH):
Melóny, banány, horalky, koláče, soľ,
športový nápoj GATORADE, pitná
voda, nealko pivo.

Účastník STUPAVA TROPHY si
môže uplatniť zľavu na ubytovaní
a na prípadných iných službách, ktoré
náš partner ponúka na svojej webovej
stránke. Na tento účel musí mať
cyklista pripravené registračné tlačivo
zo STUPAVA TROPHY a občiansky
preukaz, ktorými sa na recepcii preukáže.

Občerstvenie v cieli (platí len pre MTB
a XC – BEH):
Guláš, rizoto, pitná voda, 0.5l športový nápoj GATORADE, alebo pivo.
Odpadky je možné odhadzovať len
na občerstvovacích staniciach GATORADE, ktoré sú v propozíciách
vyznačené na mape.
Umývanie a strážené parkovanie bicyklov, sprchy, úschovňa osobných
vecí:
Pre MTB pretekárov bude k dispozícii
16 špičkových umývacích boxov
CYKLO STAR a ZDARMA bude
pripravené strážené parkovisko bicyklov. Pre pretekárov MTB a XC BEH-u
budú pripravené oddelené sprchy
a úschovňa batožiny.
Ubytovanie:
Účastníkom, ktorí privítajú v Bra-

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje
právo zmeny programu vo všetkých
bodoch týchto propozícii.
Organizátor:
Občianske Združenie MARATÓN
STUPAVA, Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská republika,
región strednej Európy.
V prípade nejasností nás kontaktujte
vo všetkých jazykoch: Pavol Grujbar,
palo@stupavskymaraton.sk
Viac informácii na www.stupavskymaraton.sk (SK, EN, DE, HU, PL jaPavol Grubjar
zyku) ••
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- nová jazyková škola so
sídlom v Stupave ponúka:

Anglický tábor Stupava
Rytierske prázdniny

Prihlásiť sa môžeteDenné
na E-mail:
tábory info@elitenglish.sk
so šermiarmi
Tel: 0905/501807,
viac
informácií na: www.elitenglish.sk
Pozor,
pozor! Na známosť sa všetkým deťom dáva, že hľadáme odvážnych

Rytierske prázdniny
Miesto

Termíny 2013

mladých rytierov a krásne slečny! Zažite spolu so šermiarmi dni plné zábavy
a histórie, čas mečov a štítov - pravé stredoveké prázdniny!
Pripravili sme pre vás sériu historických denných táborov, kedy každý deň
ponúka iný zážitok! Naučíte sa napríklad strieľať z luku, hádzať s oštepom,
spoznáte stredoveké zbrane a zaujímavú históriu Stupavy.
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Každý denný tábor trvá od 9:00 do 17:00 hod. Tábory sú určené pre deti od 8 do 15 rokov.
Pre registráciu* a viac informácií nás prosím kontaktujte na 0905 797 979 / shs.ursus@gmail.com
Zaregistrovať sa je nutné vopred najmenej 7 dní pred konaním prvého tábora v mesiaci
- pre júlové termíny do 1.7. 2013 / pre augstové termíny do 29.7. 2013.
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* pre denný/víkendový tábor je nutný minimálny počet 10 detí, v prípade menšieho počtu účastníkov si preto organizátori
vyhradzujú právo daný termín neotvoriť. Rovnako si vyhradzujú právo tábor neuskutočniť v prípade nepriaznivého počasia ráno
v deň konania.
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* pre denný/víkendový tábor je nutný minimálny počet 10 detí, v prípade menšieho počtu účastníkov si preto organizátori
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OD 10. júna 2013
JE PRESŤAHOVANÁ
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* pre denný/víkendový tábor je nutný minimálny počet 10 detí, v prípade menšieho počtu účastníkov si preto organizátori
vyhradzujú právo daný termín neotvoriť. Rovnako si vyhradzujú právo tábor neuskutočniť v prípade nepriaznivého počasia ráno
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z Hlavnej 15 na adresu:

HLAVNÁ 35, STUPAVA
(vedľa Fashion Contura)

Otváracia doba: Po – Pi: 9.30 – 13.00, 14.00 – 17.30, So: 9.00 – 12.00
Kontakty: tel/fax: 02/6593 4316, mobil: 0918/429 454, e-mail: via@viastupava.sk
www.viastupava.sk

Nefungujú Vám správne okná?
Zavolajte nám!
- 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
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Inzercia  /  Deti

BIO Bruja & Rea - zdravá výživa

Navštívte náš zdravý svet
U nás si môžete nakúpiť bio potraviny, bezlepkové produkty,
potraviny pre diabetikov, celiatikov, prípravky na odkyslenie a detoxikáciu organizmu. Môžete si vybrať talizmany, amulety, liečivé
energetické obrazy... Objednať si magický rituál na lásku, financie,
pritiahnutie šťastia do života..., Odblokovať a zharmonizovať
čakry a energetický systém. Máte pocit, že ste prekliati alebo sa
Vám zdá, že máte doma ducha? Prežili ste traumu, s ktorou sa
neviete vyrovnať? Vieme Vám pomôcť aj v týchto oblastiach.
Každú stredu môžete navštíviť našu liečiteľku (Katarína
0917 170 515). Adresa predajne - Stupava- Zdravotnícka 60.

PRÍDITE... Poradíme, pomôžeme....
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Školský rok je za nami

Riadková inzercia
 Predám drevoobrábací stroj –
hobľovanie, rezanie, frézovanie
a vŕtanie. Cena: 320,- eur, tel.:
0911 249 950
 Predám invertorový zvárací usmerňovač WELDEVIL W-100
E, elektródy, kukla. Cena: 340,eur, tel.: 0911 249 950.
 Predám vysokú stojanovú vŕtačku, veľký kompresor, guľové

ložiská, veľké rezacie kotúče,
rôzne zváracie elektródy. Cena
dohodou, tel.: 0911 249 950.
 Rýchle pôžičky pre zamestnaných, ženy na materskej, dôchodcov a živnostníkov. Mobil
0949 406 903.
 Hľadáme podnájom v Stupave
a okolí cca do 300 € mesačne s energiami. Sme nefajčiari, mladá
rodina s trojročnou dcérkou. Tel.
0902 154 459, 0903 014 402.

Dovoľte mi, aby som v krátkosti zrekapitulovala školský rok, ktorý sa práve skončil. V uplynulom školskom roku sme v rámci našej činnosti v spolupráci s OZ pri ZUŠ zorganizovali
12 interných koncertov, na ktorých sa prezentovali žiaci hudobného odboru. Pred Vianocami sa vo farskom kostole uskutočnil Adventný
koncert a v závere školského roka sa predstavili
na záverečnom koncerte absolventi hudobného
odboru a žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaží. Pre žiakov materských škôl zo Stupavy a Borinky sme
pripravili výchovné koncerty, kde sme im predstavili nielen hudobné nástroje, ktoré sa vyučujú v našej škole, ale žiačky tanečného odboru
im zatancovali aj niekoľko tančekov. Žiaci ZUŠ
vystúpili na kultúrnych akciách pripravovaných
mestom Stupava a na Dni matiek v Marianke.
Pre žiakov nižších ročníkov sme zorganizovali účasť na predstavení Malý princ v SND
v Bratislave. V dňoch 11. – 14. 10. 2012 sa
zástupcovia ZUŠ zúčastnili ako súčasť delegácie mesta Stupava na Dňoch slovenskej kultúry
v družobnom meste Łowicz v Poľsku. Na slávnostnom koncerte nás s veľkým úspechom
reprezentovali Martin Ivančík (hra na gitare)
a duo Lenka Letanovská (priečna flauta)
a David Nosko (akordeón). Žiaci a pedagógovia školy účinkujú aj na podujatiach organizovaných ZPOZ mesta Stupava.
V tomto školskom roku sa žiaci hudobného
odboru našej ZUŠ zúčastnili so skvelými
výsledkami viacerých súťaží.
4.ročník medzinárodnej gitarovej súťaže, Priev-

idza: M. Ivančík – 5. kategória – zlaté pásmo +
laureát 5. kategórie (pedagóg Mgr. art. V. Ondrejčák)
Dni M. Ruppeldta, Bratislava – celoslovenská
súťaž v hre na dychových nástrojoch: Filip Jandorf – trúbka – 1. miesto (pedagóg Mgr. art. J.
Mydliar)
IX. Medzinárodná interpretačná súťaž dychových nástrojov „Žestě Brno 2013“: Filip Jandorf – trúbka – kategória Junior B – 2. miesto
Medzinárodná klavírna súťaž AMADEUS,
Brno: Yiwei Zhuang – čestné uznanie pre najmladšieho účastníka (pedagóg M. Schultzová)
Detská interpretačná súťaž v hre na akordeóne,

Banská Bystrica: Filip Baranec – 1. kategória –
strieborné pásmo (pedagóg E. Gerbocová)
Súťaž „Klavírna Senica“: Jakub Belzár a Jiewen
Zhuang – strieborné pásmo v 2. kategórii, Daniel Topoľský – zlaté pásmo v 2. kategórii (všetci
žiaci z triedy M. Schultzovej)
Na záver by som rada poďakovala všetkým
pedagógom za celoročnú prácu a úsilie pri
príprave žiakov na vystúpenia a súťaže, žiakom
za úspešnú reprezentáciu nielen školy, ale aj
mesta Stupava a tiež rodičom za podporu svojich detí. Želám všetkým príjemný prázdninový
oddych. ••

M.Vicianová – riaditeľka ZUŠ

Mesačník o živote obyvateľov Stupavy. Vydáva Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava. Povolené: Ministerstvo kultúry SR pod č.: EV 2854/09. Zodpovedný redaktor: Nina Lednická. Fotografie: Bedřich Vavřena. Jazyková korektúra: Anna 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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Tajomný záchranca

Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE
VÝSTAVKY KNÍH

NÁSTENNÝ KVÍZ

Výstavkou kníh v oddelení literatúry pre dospelých sme si
pripomenuli výročie narodenia
slovenského spisovateľa Petra
GLOCKU a pripravili sme tiež
výstavku kníh – JÚN – MESIAC

Nástenný júnový kvíz s názvom Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
si vypracovali nielen náhodní detskí čitatelia, ktorých bolo 19, ale aj
všetci žiaci 3. ročníka, ktorí navštívili našu knižnicu v rámci vyučovania, aby si vymenili knihy. Dovedna sa kvízu zúčastnilo 107 detí. ••

Volám sa Ela. Som trinásťročné dievča a žijem v dedinke v malom drevenom domčeku
uprostred rozpínajúcich sa hôr s mojou
mamkou, tatkom a malým bračekom Samkom. Naša rodina je výnimočná, a to tým,
že sa staráme o nevinné zvieracie životy.
Na našej farme žije aj mláďatko srnky,
ktorú sme zachránili pred útokom medveďa. V tejto oblasti je výskyt medveďov
častý.

POĽOVNÍCTVA A OCHRANY
PRÍRODY.  V oddelení pre

deti boli výstavky k výročiam
narodenia slovenských spisovateľov Jozefa PAVLOVIČA
a Márie RÁZUSOVEJ –
MARTÁKOVEJ a tiež NOVÉ
KNIHY pre najmladších čitateľov. ••

Prváčikovia si vymieňajú knihy.

PRVÁ SPOLOČNÁ VÝMENA KNÍH
Naši najmladší čitatelia – prváci prišli do knižnice, aby si pred
prázdninami vymenili knihy.
S prváčikmi sme sa rozlúčili
peknou rozprávkou a zaželali

BESEDY O KNIHÁCH

V tomto školskom roku nás posledný raz navštívili žiaci Špeciálnej základnej školy. Porozprávali
sme si o knihách, ktoré naposledy
spoločne v škole čítali. Boli to:
F. KRÁĽ – JANO a C. VALŠÍK –
FAREBNÁ DETEKTÍVKA.

LETNÁ ČITÁREŇ

Za horúceho podvečera dňa 18.
júna 2013 sme privítali v letnej
čitárni v knižnici mladého slovenského spisovateľa MICHALA HVORECKÉHO. Autor
vyštudoval estetiku, píše poviedky, romány a fejtóny. Jeho
knihy vyšli v prekladoch do
piatich jazykov. V našej knižnici si môžete požičať tieto knihy
od M. Hvoreckého: Posledný
hit, Silný pocit čistoty, Lovci
a zberači, Plyš, Pastiersky list,
Dunaj v Amerike a Naum. ••

Letná čitáreň v knižnici Ruda Morica v Stupave,
Michal Hvorecký.

sme im krásne prežitie ich
prvých veľkých prázdnin. ••

PRÍRODA JE ŽIVOT PRE KAŽDÉHO

Literárnu súťaž s názvom Príroda je život pre každého vyhlasuje knižnica od roku 1996 na
počesť spisovateľa, národného
umelca Ruda MORICA, ktorý
dlhé roky žil a tvoril v Stupave.
Jadrom celého literárneho diela Ruda Morica je príroda, preto
sme zvolili aj takýto názov súťaže.
Propozície posielame do všetkých ZŠ okresu Malacky a do ZŠ
SNP Sučany, ktoré sú rodiskom
R. Morica. V tomto roku sa do
súťaže zapojili tieto ZŠ: Jakubov,
Kuchyňa, Láb, 3 ZŠ Malacky,
Stupava, Sučany a Závod.
Porota v zložení Mgr. Eva
Hornišová a Marta Šurinová vyhodnotila literárne práce a z 61
prác vybrala 12 najúspešnejších,
ktoré boli odmenené knižnými
darčekmi.
Ocenené literárne práce žiakov:
Cena poroty - Jenisová Barbora:
Tajomný záchranca – ZŠ kpt. J.
Nálepku Stupava, 11 rokov
Ocenené literárne práce bez poradia - Belanská Alžbeta: Malý
stroskotanec – Spojená škola sv.
F. Assiského Malacky, 15 rokov,
Zámečníková Henrieta: Jabĺčko
pre srnku – ZŠ s MŠ Závod, 14
rokov, Ondrejkovič Libor: Ždiarska dolina – ZŠ SNP Sučany, 15
rokov, Jánoš Matúš: Ako sme pomohli prírode – ZŠ kpt. J. Nálep-
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ku Stupava, 11 rokov, Švecová
Dominika: Zážitok z výšky 2634
m nad morom – ZŠ kpt. J. Nálepku
Stupava, 11 r., Vicenová Dominika: Dážď – ZŠ kpt. J. Nálepku
Stupava, 11 rokov, Moravčíková
Kristína: Moderná kráľovná – ZŠ
kpt. J. Nálepku Stupava, 10 rokov
Šatan Maroš: Vtáčatká – ZŠ SNP
Sučany, 14 rokov, Antičová Ema:
Prechádzka s vitamínmi – ZŠ
Dr. J. Dérera Malacky, 10 rokov,
Bystroň Adam: Jazyk, ktorým
môžem kričať o pomoc – ZŠ Dr. J.
Dérera Malacky, 13 rokov, Jursová Karin: Rodinný výlet – ZŠ Dr.
J. Dérera Malacky, 10 rokov
Z týchto ocenených prác sme urobili ako každý rok ZBORNÍČEK,
ktorý posielame všetkým školám
a na pamiatku aj žiakom, ktorých
literárne práce boli ocenené.
Oceneným žiakom blahoželáme
a aj ostatným, ktorí sa do literárnej
súťaže zapojili, želáme veľa
tvorivých síl a chuť zúčastniť sa aj
v budúcom roku.
Ďakujeme tiež za spoluprácu
učiteľom škôl, ktoré sa do súťaže
zapojili, a porote, ktorá literárne
práce hodnotila. Porota navrhla,
aby škola, z ktorej budú ocenené
aspoň tri literárne práce, dostala diplom NAJŠKOLA. Za rok
2013 získala tento diplom ZŠ kpt.
J. Nálepku v Stupave.

Oznam pre čitateľov
Všetkým čitateľom prajeme príjemné prežitie dovoleniek a deťom krásne prázdniny a veľa, veľa nových
zážitkov.
Kto ale chce navštevovať našu knižnicu aj cez prázdniny, máme malú zmenu v otváracích hodinách a pre
deti máme pripravený kvíz PRÁZDNINOVÁ KRAJINA ZÁZRAKOV.
Knižnica bude otvorená: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 8.00 – 16.00 hod. okrem obedňajšej prestávky.
Na vašu návštevu počas prázdnin sa tešia knihovníčky Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičová. ••

O zvieratá sa starám ja a niekedy mi
pomôže aj ocko. Mojich rodičov nevidím často . Väčšinu času trávia v práci,
a preto všetky povinnosti padajú na mňa.
Niekedy si pripadám, akoby som bola na
svete sama, ale potom si vždy uvedomím,
že vždy je tu pre mňa moja milujúca rodina. Mama každé ráno cestuje do mesta do
práce a otec pracuje na neďalekej farme.
Niekedy mi veľmi chýbajú a ja na nich
len netrpezlivo čakám vo dverách.
O päťročného Samka sa tiež viem postarať.
Nie je mi na príťaž, je síce veľký huncút,
postupne sa však učí nové veci a vie mi aj
pomôcť. Za odmenu ho vždy zoberiem na
prechádzku do lesa. Každý večer si s ním
ľahnem na trávu a pozorujeme hviezdy.
A tak sa stalo aj dnes. Zobrala som ho
na šíru lúku, kde sme dýchali osviežujúci
tatranský vzduch. Vlasy mi viali vo vetre
a modré oči svietili do diaľky. V Samkových očiach boli vidieť iskričky šťastia.
Pár metrov od nás prebehli ladné srnky
a rýchle zajace. Chvíľku sme tam pobudli,
a potom sa vrátili späť domov.
Mamka s ockom už boli doma a pripravovali večeru. Samko si všimol, že v stajni
pribudlo ďalšie zviera. Nevidela som ho,
bolo zahalené v plachte. Odokryla som ho
a tam ležalo žriebätko. Svojim teplým dychom ma pohladilo po tvári. Malo zranené
kopyto previazané šatkou, ktorá bola nasiaknutá krvou. Znova som ho zakryla
a bežala domov. Ocko nám vysvetlil, že
tohto koníka spolu s jeho priateľmi zachránili pred surovým útokom medveďa,
a preto musí pár dní pokojne ležať. A taktiež nás otec upozornil, aby sme koníka
nenamáhali. Po tomto vysvetlení sme sa
najedli a išli spať.
Nasledujúci deň som vstala, pripravila
raňajky a vyšla von. Nakŕmila som zvieratá
a zostával mi už len žrebec. Keď som vošla
do stajne, kôň ležal, ale videla som na jeho
gaštanových očiach, že je mu oveľa lepšie.
Umyla som mu kopytá od zaschnutej krvi
a dala mu nažrať. Vrátila som sa späť do
domu, kde ma už čakali rodičia a braček.
Rozlúčili sme sa a rodičia odišli do práce.
O zvieratá bolo postarané, už len bolo
treba upratať dom. Samko ustielal postele
a ja som umývala riad. Po dobre odvedenej
práci som mu sľúbila, že si v lese postavíme
dom na strome. Zbalili sme si jedlo a do
vozíka naukladali drevené dosky, klince
a kladivá. Cesta bola krátka, ale namáhavá,
lebo vozík bol ťažký. Nakoniec sme našli
mohutný strom a pustili sa do práce. Čas
uplynul ako voda a už sme sa museli vrátiť.
Po ceste domov som počula kroky, akoby
nás niekto sledoval. Šuchot lístia vo mne
vzbudzoval strach. Pevne som chytila Samka za ruku. Z krovia sa vynoril obrovský
medveď. Postavil sa na zadné laby a chcel
na nás zaútočiť, keď v tom sa naňho vrhol
vlk. Strhol sa boj. Na jeho konci sa medveď
odplazil do lesa. Vyhral vlk, ktorý malými
krokmi smeroval k nám. Samka som skryla

Barbora Jenisová
ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava, 5. ročník, 11 rokov

za chrbát. Vlk ma pritlačil k zemi a svojou
zamatovo bielou srsťou ma šteklil po tvári,
pričom som cítila jeho teplý dych. Chvíľku
mi hľadel do očí, a potom sa prudko otočil
a bežal do lesa. Srdce mi bilo ako o závod.
V očiach som mala strach. Zobrala som
Samka na plecia a so strachom utekala
domov. Prikázala som Samkovi, aby o tom
nepovedal rodičom, inak by nás už nikdy
nepustili von.
Takto sme spolu uchovali jedno veľké tajomstvo. Stále som si kládla otázku, prečo
nás ten vlk ochránil, prečo nám neublížil.
V ten večer som s touto otázkou aj zaspala. Na ďalší deň som urobila to isté, čo aj
inokedy. Pripravila som raňajky, nakŕmila
všetky zvieratá, a opäť išla skontrolovať
žrebca. Každý deň bol na tom lepšie a lepšie, ale tento krát už mal silu postaviť sa.
Išlo mu to ťažko, veď predsa celý týždeň
nebol na nohách. Trošku som mu pomohla
a on už stál. Pustila som ho na lúku a koník
od radosti behal ako nikdy, bol rýchly ako
vietor. Slnko hrialo jeho lesklú srsť. Podišiel ku mne a ja som ho pohladila. Akoby mi chcel naznačiť prejav vďačnosti.
Nechala som ho v ohrade.
Zazrela som otca na koni, ako išiel do
práce a kýval mi. Ponáhľala som sa domov, kde ma už netrpezlivo čakal braček.
Povedala som mu, že sa zasa vrátime do
našej skrýše. Bolo to nebezpečné, ale chcela som sa tomu vlkovi poďakovať, že nám
zachránil život. O malú chvíľu už sme boli
pri strome a dokončovali práce na stavbe
skrýše. O nejakú tú hodinku nebol dom
na strome len sen ale skutočnosť . Vyliezli sme po rebríku hore, kde bol nádherný
výhľad na náš dom. Pozrela som sa dole na
zem a tam stál on. Ten istý vlk, ktorý nás
zachránil. Spoznala som ho podľa jeho očí
modrých ako horské jazero. Zoskočila som
dole, ale vtom zmizol. Iba v diaľke som videla, ako sa otočil, hľadel na mňa a zasa
utekal hlbšie do lesa. Ani som sa mu nestihla poďakovať za záchranu života. Vyliezla som späť po rebríku. Jagavý mesiac už
svietil na oblohe a zo skrýše som zbadala,
že rodičia sú už doma.
Cestou domov som si vymýšľala výhovorku, ktorú im poviem, aby sa nedozvedeli, že
sme boli v lese. Vošli sme do domu a ja som
rodičom povedala, že sa vraciame z lúky.
Uverili mi. Potom sme sa celá rodina tešili
na zajtrajšok, kedy mal Samko narodeniny.
S myšlienkou na oslavu som išla s bratom
spať. Jemné lúče slnka ma prebudili do
nového dňa. Tento raz som nepripravovala
raňajky sama. Mamka s ockom mali dovolenku. Jedlo pripravila mama a ja s ockom
sme nakŕmili zvieratá. Dokonca mi ocko
dovolil zajazdiť si na žrebcovi. Osedlala
som si ho a nasadla. Pozrela som sa dole,
jeho kopytá rýchlo prepletali. Po skvelej
hodinovej jazde som išla pomôcť mame
s tortou.
Medzitým sa Samko zobudil. Nemohol vidieť tortu, a tak sme ho s ockom zobrali na
lúku, kde sme sa spolu hrali. Na lúke sme
strávili skoro celý deň, podvečer sme sa
vrátili domov. Mamka už dokončila tortu,
oslava sa mohla začať. Zo začiatku sme
sa hrali rôzne hry, až potom sme Samkovi
ukázali to sladké prekvapenie. Samko sa od
šťastia a radosti až triasol. Plamienky sa
neobjavili len na sviečkach, ale aj v Samkových očiach. Silno sfúkol sviečky a šeptajúc si niečo si zo srdca prial. Potom prišli
na rad darčeky. Mamka mu dala drevený
vláčik. Samko sa mu veľmi potešil. Od ocka
dostal jeho starú kovbojskú čiapku. Odo
mňa zasa dostal čerstvo natrhané kvety
z lúky. Objala som ho, a potom sa len tancovalo a hodovalo.
Pozrela som do okna a nemohla som uveriť
tomu, čo som tam zbadala. Jagavé modré
oči svietili vonku v tme. Bol to on. Hľadel
na mňa a z plných pľúc zavyl do diaľky.
Vybehla som von, ale on už utekal cez šíre
polia. Mesiac mi svietil do tváre, sklonila
som hlavu, upriamila oči naňho a povedala: “Ďakujem ti, ďakujem.“
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Všeobecné podmienky držania psov

Všeobecné podmienky držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a na území mesta
Stupava Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o podmienkach držania psov v znení neskorších dodatkov.
So psom na vychádzke

Počas venčenia, resp. vodenia psa
mimo chovný priestor je dôležité
pamätať na viaceré povinnosti, ktoré
držiteľom a osobám vodiacim psa ukladá zákon č 282/2002 Z.z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon), a VZN
Mesta Stupava č. 5/2011 o podmienkach držania psov (ďalej len VZN).

Pani Helena Škrovanová, rovnako ako jej manžel
Jozef, vodia psa Nexiho vždy na vôdzke.

Zo zákona vyplýva, že mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov psov môže psa vodiť len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá
a schopná psa ovládať v akejkoľvek
situácii. Môže to byť aj osoba mladšia
ako 18 rokov v prípade, že dokáže psa
ovládať, privolať ho, dať mu pokyn,
ktorý pes uposlúchne. Na toto je
dôležité pamätať, skôr ako vyšlete
svojho potomka psa vyvenčiť. Každý
držiteľ psa má povinnosť zabezpečiť,
aby psa viedla osoba, ktorá je na to
spôsobilá a spĺňa podmienky dané
zákonom. V prípade nebezpečného
psa je dôležité pamätať na to, že nebezpečného psa môže viesť len osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony
v plnom rozsahu.
V prípade, že sa pri kontrole zistí, že
držiteľ umožnil, aby psa viedla osoba,
ktorá ho neovláda a na ktorej povely
pes nereaguje, alebo nebezpečného
psa vedie osoba, ktorá ešte nie je

plnoletá, držiteľ psa môže byť postihovaný za priestupok podľa § 7 ods.
1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z., za
ktorý mu môže byť uložená pokuta do
165 eur.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ
psa alebo osoba, ktorá psa vedie.
To znamená, že držiteľ psa, alebo
v prípade, že psa sprevádza iná osoba než je držiteľ psa, sú povinní vždy
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka a zvieratá. Sú povinní zabezpečiť,
aby pes bezdôvodne nenapadol či
nepohrýzol človeka alebo iné zviera.
Súčasne sú povinní zabraňovať tomu,
aby pes spôsobil škodu na majetku, napr. tým, že uhryzne iného psa,
vytrhne niekomu tašku s nákupom,
poškodí niekomu odev a pod., ako aj
tomu, aby pes nespôsobil škodu na
prírode a na životnom prostredí.
Ak osoba, ktorá psa vedie, nezabráni
ohrozovaniu človeka alebo iného
zvieraťa psom, ktorého vedie, alebo
nezabráni, aby pes útočil, dopúšťa sa
priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. b)
zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý jej
môže byť uložená pokuta do 165 eur.
Každý pes, ktorý sa pohybuje voľne
mimo chovného priestoru, musí byť
riadne označený evidenčnou známkou psa. Osoba, ktorá psa vedie alebo
nad ním vykonáva dohľad, je povinná
na požiadanie mestskej polície preukázať totožnosť psa známkou a svoju
totožnosť.
Ak známkou totožnosť psa nepreukáže, dopúšťa sa priestupku podľa §
7 ods. 2 písm. d) zákona č. 282/2002
Z.z., za ktorý jej môže byť uložená pokuta do 65 eur.
Zo VZN č. 1/2003 taktiež vyplýva, že
na mieste, kde je voľný pohyb psov
zakázaný, je možné psa vodiť len na
vôdzke, bezpečne pripevnenej na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané veľkosti a temperamentu psa
ako aj situácii tak, aby bolo možné
psa v každej situácii ovládať.		
VZN zakazuje voľný pohyb psa bez
dohľadu osoby, ktorá ho ovláda. Preto
je dôležité zabezpečiť, aby vám pes

z dvora neutiekol, alebo aby sa nepohyboval príliš ďaleko od vás počas
venčenia a bol tak bez dohľadu.
V prípade porušenia povinností
uložených držiteľom psov a osobám,
ktoré psa vodia, VZN Mesta Stupava č. 5/2011, dopúšťate sa priestupku
podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, za ktorý vám môže
byť uložená pokuta do 33 eur.

Znečisťovanie verejných
priestranstiev pri venčení

Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém,
ktorý trápi mnohých občanov. Zákon
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
(ďalej len zákon), a VZN mesta Stupava č. 1/2003 o podmienkach držania
psov (ďalej len VZN) pamätajú aj
na možnosť znečistenia verejného
priestranstva psom.
Ten, kto psa vedie, je povinný vodiť
psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov,
komunikácií a poškodzovaniu zelene.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Mnoho psičkárov si uvedomuje, že
jednou z ich povinností pri venčení
psa je bezprostredné odstránenie exkrementov z verejného priestranstva.
Avšak z reakcií občanov, ktorí sa na
nás obracajú v súvislosti s potrebou
riešenia problému znečistených ulíc,
je zrejmé, že nie všetci si túto povinnosť plnia.
Platí, že čisté ulice, na ktorých sa
nemusíme obávať, že počas vychádzky stúpime do „nevoňavej
pamiatky po nedávno sa venčiacom
psovi nezodpovedného milovníka
psov“, je možné eliminovať len tým,
že svojou spoluprácou s mestskou
políciou pomôžete identifikovať tých
psičkárov, ktorí nedbajú na svoje povinnosti. Bez svedectva (ak zostanete
v anonymite a nebudete s hliadkou
MsP vo veci aktívne spolupracovať)
nie je možné preukázať porušenie
zákonnej povinnosti a identifikovať
tých, ktorí sa správajú nezodpovedne a zanechávajú po venčení ulice
a verejné priestranstvá znečistené
psími exkrementmi.
Mestská polícia musí postupovať
v zmysle platnej legislatívy, a teda

nemôže konať a postihovať nikoho
bez náležitého preverenia a dokázania priestupku. Znečistenie verejného
priestranstva tým, že osoba, ktorá
vedie psa, neodstráni bezprostredne
výkaly, ktorými ho pes znečistil, je
priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm.
f) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý
môže byť priestupcovi uložená pokuta do 65 eur. Na to, aby mohla
byť sankcia uložená, musí byť skutok dokázaný, aby nebol potrestaný
ten, komu nebola preukázaná vina.
Inak v zmysle rešpektovania zásady
„V prípade pochybnosti v prospech
obvineného“ nie je možné sankciu
uložiť.

Z vybraných daní za psa mesto financuje likvidáciu
psích výkalov, hoci sa majitelia psov sťažujú, že
košov je po Stupave málo.

Je váš pes nebezpečný?

Ak je váš pes nebezpečný, vyplývajú pre vás zo zákona č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov (ďalej len
zákon), a zo VZN mesta Stupava č.
5/2011 o podmienkach držania psov
(ďalej len VZN) niektoré povinnosti
naviac.

Kedy sa stane váš pes
nebezpečným?

Zákon za nebezpečného psa označuje každého psa, ktorý pohrýzol alebo
poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane (§ 25
Trestného zákona) alebo v krajnej
núdzi (§ 24 Trestného zákona).
To, že je pes nebezpečný, má takýto
pes vyznačené na evidenčnej známke

psa. Mesto Stupava pre nebezpečné
psy vydáva evidenčnú známku inej
farby. O vydanie evidenčnej známky
s vyznačením, že je pes nebezpečný,
je vašou povinnosťou požiadať bezprostredne po tom, čo váš pes uhryzol alebo napadol človeka alebo iné
zviera.
Ak máte nebezpečného psa, je
dôležité pamätať na to, že pri jeho
vodení mimo chovný priestor alebo
zariadenie na chov môže túto činnosť
vykonávať len osoba, ktorá je nielen
fyzicky a psychicky spôsobilá viesť
psa, ale je aj plne spôsobilá na právne
úkony.
Ak pes niekoho zraní, uhryzne, je
držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie,
povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe,
ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú
pes pohrýzol, aj meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Ak odmietne poranenej osobe tieto
údaje poskytnúť, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č.
282/2002 Z.z., za ktorý mu môže byť
uložená pokuta do 165 eur.
Súčasne je držiteľ psa povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Ak tak neurobí držiteľ psa, dopúšťa sa
priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. d)
zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý mu
môže byť uložená pokuta do 165 eur.
Ak tak neurobí osoba, ktorá psa vedie,
dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2
písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z., za
ktorý jej môže byť uložená pokuta do
165 eur.
V prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo VZN mesta Stupava je
takéto porušenie riešené ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.
Ak ste svedkami toho, že konkrétna
osoba venčiaca psa porušuje zákon
č. 282/2002 Z.z. alebo VZN mesta
Stupava č. 5/2011, môžete podať
oznámenie osobne na útvare Mestskej
polície Stupava, alebo telefonicky na
t. č. 02/ 659 341 00 stála služba, alebo
hliadka mobil 0905- 621-454. ••


Milan Válek, Náčelník MsP Stupava

Správa o činnosti Mestskej polície za prvý štvrťrok 2013 a o bezpečnostnej situácii v meste Stupava
Príslušníci MsP Stupava
a pracovníci kamerového
systému boli v hodnotenom období od 1. 1. 2013
do 31. 3. 2013 zaraďovaní do 12-hodinových denných
a nočných zmien tak, aby bola zabezpečená nepretržitá 24-hodinová služba, ktorá plnila úlohy v zmysle zákona
o obecnej polícii, nariadení primátora
mesta a nariadení náčelníka a zástupcu
náčelníka MsP.
Príslušníci MsP Stupava vykonali
v hodnotenom období celkom 180 hliadok, počas ktorých doriešili celkom
499 priestupkov. Z tohto počtu vyriešili v blokovom konaní 208 priestupkov
v celkovej hodnote 7130,- €. Napomenutím vyriešili 288 priestupkov,
v 3 prípadoch boli spracované správy
o výsledku objasňovania priestupku, ktoré boli zaslané príslušným SO

(správnym orgánom). Hliadky predviedli na MsP alebo OOPZ celkom 7
osôb. Použili donucovacie prostriedky v 4 prípadoch. Vypátrali 2 osoby,
po ktorých bolo vyhlásené pátranie.
V 21 prípadoch použili technický
prostriedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla. Počas nočných
zmien vykonali v 587 prípadoch kontrolu zatváracích hodín prevádzok.
Celkom preverili 216 oznámení od
občanov a 239 oznámení operátora
MKS (mestského kamerového systému). Súčinnosť s OOPZ vykonali
v 88 prípadoch a v 2 prípadoch s inými
zložkami. Odchytili 11 zvierat, z toho
7 odovzdali pracovníkom Slobody
zvierat. V 21 prípadoch doručovali
písomnosti a zásielky MÚ, exekútorov
a iných orgánov.
V 242 prípadoch vykonali kontrolu
osoby. V 375 prípadoch vykonávali

iné úlohy, vyplývajúce z nariadenia
náčelníka MsP alebo primátora mesta. Išlo napríklad o monitorovanie ulíc
(následné nahlasovanie po hotovosti
TS s. r. o.) počas snehovej kalamity
a podobne. V 4 prípadoch hliadky MsP
riešili porušenie VZN mesta Stupava
č. 3/2011 o životnom prostredí, kde
zistili založenie nelegálnej skládky
odpadu. Z toho v 2 prípadoch zistili pôvodcu skládky, ktorému bola na
mieste uložená BP a skládku musel
páchateľ bezodkladne odstrániť. V ostatných prípadoch bola vec odstúpená
na MsÚ odbor ŽP. V rámci dopravnej
prevencie MsP vykonala prednášky
a ukážky práce MsP v priestoroch
MsP Stupava a KS. Zamestnanie bolo
určené žiakom materských škôl. Ďalej
sa MsP pripravuje, ako každý rok, na
zamestnanie pre žiakov ZŠ zamerané
na prevenciu proti drogám, šikanova-

niu, záškoláctvo, zneužívanie osobných údajov na internete, stretnutie
s neznámou osobou a podobne.

Kamerový systém  

V hodnotenom období bola vykonaná v zmysle plánu kontrol kamerového systému 1 kontrola, a to
v mesiaci január 2013. V rámci tejto
kontroly neboli zistené žiadne nedostatky.
Následná kontrola bola vykonaná
v mesiaci apríl 2013. V mesiaci január 2013 bola podaná žiadosť o dotáciu na rozšírenie KS o 3 kamery,
ktoré by mali byť umiestnené v okolí
MKIC. Ide o dve otočné kamery
a o jednu statickú kameru. Uvedené
kamery by mali byť pripojené na
optickú trasu, ktorá by mala byť vybudovaná v období umiestňovania
kamier a napojená na KS MsP.

Rôzne

V mesiaci február 2013 absolvovali
príslušníci MsP psycho-diagnostické
vyšetrenie vodičov vo vojenskej
nemocnici v Bratislave zamerané na
jazdu vozidlom s právom prednostnej jazdy. Všetci príslušníci testom
vyhoveli. Hliadky MsP zmonitorovali a fotograficky zadokumentovali stav mobiliáru mesta, a to hlavne
v jeho centrálnej mestskej časti – na
pešej zóne. Tento stav (poškodené
časti) zaslali pracovníkovi oddelenia
výstavby na ďalšie riešenie.
V súčasnej dobe MsP vykonáva
prieskum trhu týkajúci sa záznamového nahrávacieho zariadenia telefonických hovorov pevnej linky.
Týmto zariadením chce MsP zabezpečiť kvalitnejšie služby obyvateľom
MsP Stupava
nášho mesta. •• 
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Spektrum

Okienko Záhoria
Milí čitatelia, prinášame Vám autentickú rozprávku stupavského rodáka Ruda Morica, ktorú sme objavili
v časopise pre školskú mládež “Okienko Záhoria”, č. 1, ročník II., šk.
rok 1947 .

Slimáčik Máčik

Bol vám raz slimáčik, malý
ako najmenšie hrachové zrnko.
Domček, v ktorom býval a ktorý
nosil stále na chrbte, mal zafarbený
na strakato. Mamička dala malému
slimáčikovi krásne meno, prekrásne:
Máčik. A pravdu mala, lebo bol len
o málo väčší ako makové zrnko.
I dal sa slimáčik Máčik na cestu
do sveta. Išiel cez cestu i priekopu
a prišiel na zelenú lúčku s pestrými
kvietkami. Myslel si, že je už ďaleko
v šírom svete, lebo putovanie mu trvalo celučký deň, a rozhodol sa, že on
veru ostane na lúke, medzi kvietkami.
Vyšplhal sa na dlhú stopku režuchy,
poovoniaval kvietky na jej vrcholku
a potom sa rozhliadol naširoko okolo seba. Režucha bola vysokánska,
nuž videl ďaleko. Ale beda, prebeda, slimáčik Máčik sa pozrel dolu
a zakrútila sa mu hlava. Len-len že sa
stačil prichytiť na stopke, aby nespadol dolu.
Potom slimáčik ponavštevoval rad
radom všetky kvetinky, poklebetil
si s nimi, dozvedel sa mnoho novôt
a bolo mu dobre. Len púpava odohnala slimáčika od seba, lebo jej zahryzol
do nôžky, že jej krv, biela ako mlieko
začala tiecť.
„Ej ty nezbedník slimačí, len sa mi ešte
raz ukáž na oči...! Ja ťa vyplieskam . .
. takto ma poraniť ...” vykrikovala rozplakaná púpava za slimáčikom Máčikom, keď sa plný strachu ponáhľal
preč. Veru, už sa bál o svoje rožky, na
ktorých nosieval si očká. Ak mu ich
rozhnevaná púpava poztráža, na čom

Svieži koláč so želatínou
Jeden koláč na dva spôsoby

Nasledujúci recept vám pokojne
nahradí dva recepty. Nájdu sa
v ňom zarytí odporcovia zdravej
výživy, ktorí argumentujú, že
čo je zdravé, nemôže byť chutné, a naopak, ľudia holdujúci
zdravému životnému štýlu zistia,
ako jednoducho sa dá vyrobiť
zdravá a zároveň sladká maškrta.
Prajeme vám dobrú chuť, nech už
si zvolíte ktorúkoľvek alternatívu.
Ingrediencie : 3 vajcia, 100 g
hrubej pšeničnej múky / nahradíme špaldovou múkou, 100
g ovsených vločiek alebo múky
/ nahradíme ovsenými vločkami s klíčkami, 100 ml vlažného
mlieka / nahradíme rastlinným
mliekom (ryžovým, ovseným,
špaldovým, mandľovým), 100
g masla, 1 prášok do pečiva /
nahradíme bezfosfátovým práškom, 1 čajová lyžička kakaa /
nahradíme karobom, 1 pohár
višňového kompótu (720 g) alebo

akéhokoľvek iného ovocia, môže
byť aj čerstvé, 150 g cukru / nahradíme trstinovým cukrom, sirupom z agáve alebo ryžovým sirupom, višňová šťava alebo šťava
z iného ovocia, ktoré sme použili, želatína / nahradíme morskou
riasou agar-agar
Postup
pečenia:
(budeme
používať základné zložky, pre ich
náhrady pozrite recept).
Rúru si zapneme na 180°, aby
sa predhriala. Višne scedíme
a necháme odkvapkať. Zatiaľ si
vyšľaháme žĺtky s cukrom (sirupom) do peny. Vo vlažnom
mlieku rozpustíme maslo, múku,
ovsené vločky a kypriaci prášok.
Túto zmes pridáme do vyšľahaných žĺtkov. Z troch bielkov
vyšľaháme tuhý sneh, ktorý veľmi
zľahka primiešame do cesta.
4/5 cesta rozotrieme na plech,
ktorý sme vyložili papierom

na pečenie alebo vymastili. Do
zvyšného cesta pridáme kakao
(karob) a toto kakaové cesto
lyžičkou rozotrieme na plechu na
bledé cesto. Navrch naukladáme
višne (maliny, čučoriedky a iné).
Čím viac ovocia dáme, tým
bude koláč šťavnatejší a sviežejší. Plech s koláčom vložíme do
rúry a pečieme približne 15 – 20
minút.
Medzitým si pripravíme želatínu
na koláč. Višňovú šťavu doplníme
do množstva jedného litra vodou
a dáme zovrieť. Pridáme 6 čajových lyžičiek vločiek agar-agar
a varíme ešte 5 minút. Podľa potreby zmes osladíme. Živočíšnu
želatínu pripravíme podľa návodu od výrobcu, pričom namiesto
tekutiny použijem ovocnú šťavu.
Na upečený koláč nalejeme
želatínu a necháme stuhnúť. Krájame na malé hranoly. ••



Ivana Belešová, Nina Lednická

bude vystrkovať svoje blýskavé oči.
A ani deťúrence mu už nezaspievajú:
„Slimáčik, Máčik, vystrč rožky, dám
ti masla na parožky.“
I ponáhľal sa Máčik, neboráčik,
utekal čím ďalej od nafúkanej púpavy
a nezbadal, že sa dostal na cestu. Cestou išiel kŕdeľ detí. Keď deti videli
malinkého slimáčika, začali na neho
prstom ukazovať: „Aha, aký malinký
slimáčik. Vezmime si ho domov
a pustíme ho do záhrady. . .”
Ale medzi deťmi bol aj jeden chlapec, nezbedník, ktorý priskočil
k slimáčikovi a skočil mu na domček.
Domček sa rozpučil a slimáčik Máčik
sa nemal kde schovať. I začal lamentovať a nariekal dovtedy, kým od žiaľu
neumrel.
Lebo načo je slimák na svete, keď
nemá svoju chalúpku.
A už nebolo na svete slimáčika, ktorému mamička dala meno Máčik. ••
Rudo Moric
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Hádzaná

Stupavskí veteráni na Majstrovstvách Európy v hádzanej
Európska hádzanárska federácia spolu s talianskym klubom SSV Brixen
organizovali v dňoch 14. – 16. júna
2013 Majstrovstvá Európy veteránov
v hádzanej. V tomto krásnom juhotirolskom mestečku nechýbali ani
veteráni zo Stupavy a v kategórí 35
a viac rokov im žreb postavil do cesty
družstvá Russia (výber moskovskej
oblasti), takmer domáci SC Meran
(ITA), srbský Balkans Eagles a český
tím hrajúci pod hlavičkou Slávia Praha.
Už prvý zápas proti družstvu Russia
ukázal, že na turnaji nebude slabého
súpera a že hlavným hendikepom
Stupavčanov bude úzky káder. Zo
začiatku vo vyrovnanom zápase,
ktorý sa hral v rýchlom tempe, sme
postupne odchádzali hlavne fyzicky,
a tak si súper, striedajúci všetkých 13
hráčov a troch brankárov, postupne
zvyšoval náskok. Konečný výsledok
Russia – Veterans Stupava 20:9 je
zaslúžený a skúsiť na vlastnej koži
ruský štýl hádzanej, keď za súpera
nastúpilo viacero hráčov hrajúcich
na olympiáde či v lige majstrov, bolo
pre nás pekným zážitkom. O naše
góly sa postaral predovšetkým Martin
PROKOP, ktorý ruským brankárom
strelil 5 gólov a naštartoval tak svoju
cestu do najlepšej desiatky strelcov
na turnaji. Ďalšie góly pridali Ľuboš
Bašti (1), Andrej Lachkovič (1)
a Daniel Pavlíček (2).
Na druhý zápas sme nastúpili proti
takmer domácemu SC Meran, výrazne
podporovanému neskúsenými domácimi rozhodkyňami, ktorých občas
nepochopiteľné rozhodnutia musel
dokonca korigovať domáci tréner.
V prvom polčase sme hrali vyrovnaný
zápas – dokázali sme držať krok
s rýchlou talianskou hádzanou a vracať sa s ich rýchlymi protiútokmi.
V druhom polčase nám došli sily
a zápas sa nakoniec skončil výsledkom
17:7 pre SC Meran. O stupavské góly
sa postarali Martin Prokop (3), Andrej Lachkovič (1) a Ľuboš Bašti (3).
Posledný večerný zápas so srbským
družstvom Balkan Eagles mal
v rozhorúčenej hale, kde bolo takmer
30 stupňov, rovnaký priebeh ako ten
prechádzajúci, no s tým rozdielom,
že ešte v prvom polčase za stavu 4:5
v náš neprospech súper šnúrou štyroch gólov rozhodol o zápase, a tak
sa zápas už len dohrával. Konečný
výsledok 10:16 zase potvrdil, že
udržať vysoké tempo so siedmimi
hráčmi do poľa bolo nad naše sily,
a tak sme prvý hrací deň skončili bez
bodu. Góly vsietili: Andrej Lachkovič
(1), Martin Prokop (3), Martin Kanda
(1), Ľuboš Bašti (2) a Ľuboš Gábriš (3).

Švédsky sen sa začína, žite ho s nami

Druhý hrací deň nás čakal posledný súper základnej skupiny hrajúci
pod hlavičkou Slávia Praha. Po vyrovnanom priebehu zápasu, keď si
žiadny zo súperov nevypracoval viac
ako dvojgólový náskok, sme v polovi-

pokiaľ nám fyzické sily stačili, vyrovnané zápasy. O výsledkoch rozhodovala nielen kvalita súperov, ale aj
plná lavička vyrovnaných hráčov,
ktorých tréneri mohli poslať na ihrisko tak, aby družstvo vydržalo vysoké

Je pondelok ráno 1. 7. 2013 a my sa
práve plavíme z Nemecka trajektom do
Švédska. Štyridsaťjeden hráčov a sedem trénerov v zelených súpravách
s nápisom HC TATRAN STUPAVAna
chrbte pobehuje po trajekte. Každý sa
s údivom pozerá na zelené more
detí a na náš klub, ako sme pekne

ci druhého polčasu vyhrávali 10:8
a mali sme zápas dobre rozbehnutý.
Pražania však tromi gólmi po sebe
otočili stav na 10:11 a v dramatickom
závere po viacerých chybách na oboch stranách Martin Kanda vyrovnal
na konečných 11:11, a tak sme získali
prvý bod na turnaji. Góly dali: Andrej
Lachkovič (4), Martin Kanda (3),
Martin Prokop (3) a Ľuboš Bašti (1).
Výsledky zápasov základnej skupiny
nás zaradili na posledné miesto skupiny A a systém turnaja nám postavil
do cesty o konečné umiestnenie české
Brno. Vyšiel nám úvod a rýchlo sme
vyhrávali 4:0. Do zápasu sme dali
posledné sily, čo nám ostali, a za
stavu 14:6 to vyzeralo na jasnú výhru.
Avšak za tohto stavu sme viacerými
chybami postavili súpera na nohy
a dovolili sme mu znížiť na konečných
15:12. Pre úplnosť treba dodať, že aj
brnenské družstvo nastúpilo na zápas
výrazne oslabené. V tomto zápase
dostal šancu na sedemmetrové hody
aj počas celého turnaja zranený Eduard Polák a zapojil sa do hry aj Rudolf
Draškovič, aby si všetci naši chlapci
vychutnali atmosféru tohto veľkého
turnaja. O naše góly sa postarali: Andrej Lachkovič (3), Ľuboš Bašti (2),
Martin Prokop (5), Milan Jánoš (3)
a Eduard Polák (2).
Na Majstrovstvách Európy sme nakoniec obsadili v našej kategórii 9.
miesto. Do našej hry najviac zasiahla
neúčasť niektorých stabilných hráčov,
čo trénerom Vladovi Pšenkovi
a Ľubošovi Ivicovi výrazne sťažilo
taktické možnosti a možnosti striedania. Na turnaji sme sa zúčastnili ako
jedno z mála družstiev, za ktoré nastúpili výlučne hráči jedného klubu. Aj
napriek tomu sme hrali so súpermi,

tempo počas celého zápasu. Na
druhej strane sme aj v tomto zložení
šírili dobré meno stupavskej hádzanej
a za povšimnutie stojí fakt, že Martin
Prokop sa prebojoval na oficiálne 7.
miesto v tabuľke strelcov so 17 gólmi (správne to malo byť 4. miesto,
keďže dva góly v zápase so Sláviou
Praha talianski organizátori napísali v zápise iným hráčom Stupavy).
Tabuľku strelcov vyhral dvojnásobný
olympijský víťaz Lev Voronin z Ruska, druhé miesto získal aktívny hráč
pražskej Dukly Daniel Čurda, ktorý
na turnaji nastúpil za družstvo Slávia
Praha.
Za povšimnutie určite stoja aj veľké
srdcia našich veteránov, ktoré bijú pre
stupavskú hádzanú. Ihneď po poslednom zápase turnaja neváhali a vyrazili
na nočnú cestu domov, aby v nedeľu
mohli povzbudiť stupavské žiačky na
ich poslednom zápase na Majstrovstvách Slovenska.

Stupavskí hádzanári pred odchodom do švédskeho Göteborgu.

Krok od medaily na majstrovstvách

Ten, kto prišiel do školskej haly
v Stupave, zažil búrlivé hádzanárske prostredie, aké sa nevidí ani
v najvyšších súťažiach. Domáce
publikum oblečené do zelených
tričiek hnalo žiačky z klubu HC Ta-

8. júl 2013

tran Stupava za medailou. Bez prehry
odohraté zápasy v základnej skupine
s kvalitnými súperkami z Trenčína,
zo Šale a z Bytče zaslúžene posunuli
dievčatá do štvrťfinálových vyraďovacích bojov z prvého miesta v skupine. Aj napriek vylúčeniu a zraneniu
hráčok, ktoré sú základnými oporami družstva, sa nám podarilo po
napínavom zápase poraziť Dunajskú
Stredu po sedemmetrových hodoch
17:16. V semifinále nám nestačili sily
na oddýchnuté súperky z Bytče, kde
sme zápas prehrali 16:19. V nedeľňajšom zápase o 3. miesto sme prehrali

Stupavský tím vytvorili: brankár Roman Jánoš; hráči Andrej Lachkovič,
Milan Jánoš, Ľuboš Bašti, Daniel
Pavlíček, Martin Prokop, Ľuboš
Gábriš, Martin Kanda, Eduard Polák
a Rudolf Draškovič, tréneri: Ladislav
Pšenko a Ľuboš Ivica. •• Roman Vigh
Celková tabuľka:
1. HC Medve (UKR)
2. Russia
3. Kolding IF (DEN)
4. SC Meran (IT)
5. Balkans Eagle (SRB)
6. SC Legin XXL (UKR)
7. Slávia Praha (CZ)
8. HKKH Haná (CZ)
9. Veterans Stupava (SK)
10. Brno (CZ)
s Trenčínom 15:22, čím sme skončili celkovo na štvrtom mieste, čo na
nováčika nie je zlé. Za zmienku stojí
skutočnosť, že na zápase Stupava –
Trenčín bolo v hľadisku prítomných
približne 400 ľudí, z toho väčšina
domácich v zelenom. Na záver postojačky vytlieskali obidve družstvá
a hlavne domáce za bojovný výkon
na celom turnaji. Úspech sme dosiahli aj v individuálnych oceneniach,
kde najlepšou hráčkou majstrovstiev Slovenska sa stala naša stredná spojka Lucia Kovacsová. Jej
kvality si všimol aj reprezentačný
tréner kadetiek, ktorý hneď po majstrovstvách pozval našu hráčku do

oblečení. Náš trajekt akurát vychádza
z prístavu a deti s údivom pozerajú,
ako sa hýbe. Tento článok vzniká pri
ranej káve na trajekte, kde s trénermi
rozoberáme, čo nás čaká na turnaji. Trénerská dvojica Robert Geisse
a Ľuboš Bašti a ich mladšie žiačky
majú na rozbeh zaujímavého súpera
z Kene. Staršie žiačky pod vedením
Romana Vigha a Petra Kuklovského čakajú silné Švédky z Torslandy a mojich mladších žiakov spolu
s trénerom Michalom Koppom
čaká súper z chorvátskeho Záhrebu. Bude to veľmi zaujímavá previerka, lebo sa môžeme stretnúť
s rôznymi družstvami z celého sveta.
Naši mládežníci majú možnosť zahrať si proti družstvám zo štátov ako
Brazília, Faerské ostrovy, India, Bangladéš, Egypt, Čína, Nigéria, Čile,
USA a mnohých európskych štátov.
Je to najväčší hádzanársky turnaj na
svete, kde tento rok bude štartovať
1124 družstiev z 50 krajín sveta s účasťou 20 000 hádzanárov a jedného
hádzanárskeho klubu zo Slovenska.
Počas celého roka bolo našou úlohou
zohnať finančné prostriedky na tento
turnaj s tým, že klub zabezpečí dopravu a štartovné a rodičia ubytovanie
a stravu dieťaťa. Potom sme za odmenu
vybrali deti, ktoré celý rok poslúchali
a makali na tréningu, aby sa mohli
tohto veľkého turnaja zúčastniť.
Podmienkou boli dobré známky a účasť na tréningu. Pre nás
všetkých bude tento veľký turreprezentačného výberu, ktorý pripravuje na augustové majstrovstvá
Európy v poľskom meste Gdansk.
Štrnásťročná zverenkyňa HC Tatran
Stupava tak absolvovala týždenné
sústredenie na Skalke so slovenskou kadetskou reprezentáciou do
17 rokov, kde si ako najmladší talent tímu vybojovala miestenku do
reprezentácie.
Stupava je hádzanárske mesto a je vidieť, že ľudia majú hádzanú radi. Veľa
ľudí chválilo usporiadateľov za perfektnú organizáciu. Hlavne on-line
prenosy, ktoré zabezpečoval klub HC
TATRAN STUPAVA na svojej webovej stránke. Ako jediný spomedzi

naj zážitok. Všetci tréneri spolu
s hráčmi sa tešíme na najlepší
a najväčší turnaj na svete a sme
plní očakávania. Cesta do Göteborgu nám bude trvať 25 hodín.
V utorok už začíname zápasmi
a večer ideme na slávnostný ceremoniál, kde bude 20 000 tisíc ľudí

v hale Scandinávium v Göteborgu,
kde, mimochodom, naši hokejisti v roku 2002 získali titul majstra
sveta. V tejto hale budú na slávnostnom ceremoniáli naši mladší žiaci
reprezentovať náš klub a našu krajinu oblečení v klubovom oblečení
a budú niesť vlajku Slovenska. Nič
sme nenechali na náhodu a zainvestovali sme do ich oblečenia na
slávnostný ceremoniál, ktorý bude
pripomínať ceremoniál z olympiády.
Veľa televízií ho bude vysielať naživo, tak sa tešíme, že urobíme reklamu nášmu klubu HC TATRAN
STUPAVA,
mestu
STUPAVA
a našej ZŠ Stupava. Zápasy vo Švédsku sa budú hrať na tráve, čo je pre
nás ne-zvyk, ale príjemná novinka.
S trénermi sme sa zhodli, že turnaje
podobné Göteborgu sú správna voľba. Deti a tréneri si môžu zmerať sily
s najlepšími z celého sveta. Našou
filozofiou v klube je vychovávať
reprezentantov v hádzanej pre
Slovenskú republiku a potiahnuť
hádzanú v Stupave na najvyššiu
úroveň. Podmienky na to v Stupave
máme a peniaze sa budeme snažiť
zohnať, aby sa zo záveru sezóny stala každý rok tradícia, že deti vždy na
konci školského roka pôjdu na zaujímavý turnaj do sveta. Toto je cesta, ako ich motivovať a odmeniť.
Položte si otázku: bol niekto z vás
vo veku 11 – 15 rokov na turnaji vo
Švédsku? Deti z klubu HC TATRAN
STUPAVA boli. •• Rudolf Draškovič ml.
všetkých organizátorov majstrovstiev Slovenska sme odvysielali každý zápas turnaja, robili sme
pozápasové rozhovory s hráčkami
a hneď sme poskytovali pozápasovú
štatistiku. Pre fanúšikov, ktorí chcú
nasať atmosféru turnaja, zverejňujeme zostrihy z každého hracieho
dňa.
Všetky zápasy budú časom zverejnené na stránke: www.tvsig.sk. Táto
spoločnosť zabezpečovala priame
prenosy počas majstrovstiev.
Zostrihy z jednotlivých hracích dní
ako aj pozápasové rozhovory sú
zverejnené na stránke klubu www.hctatranstupava.sk. ••
Roman Vigh
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Deň matiek 2013

Druháci zo Základnej školy kpt.
Jána Nálepku v Stupave si pripravili program pre seniorov z Domova sociálnych služieb v Stupave
pri príležitosti sviatku Deň matiek.
Pásmo básničiek a piesni nacvičili za pomoci triednych učiteliek
Mgr. Vozákovej, Mgr. Janotkovej
a Mgr. Slovákovej. Deti mali radosť z návštevy dôchodcov. Snažili sa svoje predstavenie precítiť

Spomíname na našich blízkych, kamarátov a známych

a odovzdať svoje posolstvo - úctu
k matkám. Na tvárach seniorov bolo vidieť radosť, potešenie
a dojatie. Nejednému vypadli slzy.
Tisli sa do očí aj nám, učiteľkám,
ale i deťom, ktoré nám o svojich
pocitoch po predstavení rozprávali. V deťoch návšteva zanechala hlboký dojem a dúfame, že aj
v dôchodcoch z Domova sociálnych služieb. ••
Ľubica Klasová

Blahoželáme k jubileu

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
dňa 7. 6. 2013 prišli rozlúčiť
s milovaným manželom,
otcom, starým otcom
Rudolfom Neradovičom.
Zároveň chceme poďakovať
za kvetinové dary a prejavenú
sústrasť. Manželka Janka a deti.

Narodili sa

Michaela Peňašková, Martin
Masarč, Michal Král, Dominik
Riška, Kristína Škrovanová,
Marek Sopčák, Adela Behúlová,
Simona Heinzová, Richard
Heinz, Richard Čambor, Adrián
Sobinovský
Tomáš

21. júla 2013 oslávi naša sestra
Alica Jančoková,
rod. Prokešová 70-te narodeniny. Všetko najlepšie, najmä
veľa zdravia jej želajú bratia
s rodinami.

Škola v prírode Prašník 2013
V termíne od 19. 5. do 24. 5. 2013
sa druháci zo Stupavy zúčastnili
školy v prírode Prašník. Privítalo nás krásne prostredie, ktoré
sme si hneď obľúbili. V prostredí
rekreačného zariadenia na nás
čakali usmiati animátori na čele
s Ťoťkou. Celý týždeň sme mali
množstvo zážitkov. Spoznávali
sme okolitú prírodu, zúčastňovali sa súťaží. Navštívili sme farmu
Etelka, vzdialenú len 30 minút od
našej chaty. Privítal nás tu milý
ujo farmár, pán Martin Bagar.
Deti ochutnali kozie mlieko
a pravý biojogurt. ŠVP Prašník,
inak Euromesto, je zameraná

na poznávanie osobitostí štátov
Európskej únie hravou formou.
Euromesto predstavuje detské
mestečko – hlavné mesto detí
Európy. Hlavnými obsahovými
motívmi tohto projektu boli pojmy ako demokracia, tolerancia, ústretovosť, no zároveň
aj prirodzená úcta k histórii
a tradíciám vlastnej krajiny
i ostatných národov. Deti mali
každý deň nabitý zábavným programom, a tak sa ani nenazdali
a bol koniec týždňa a aj našej
školy v prírode. V Prašníku sa im
páčilo; povedali, že by tu chceli
byť celý rok. ••
Ľubica Klasová

Žiješ v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 25. 7. 2013
si pripomíname
5. výročie úmrtia
Emílie Veselej.

Manželka, dcéry a syn
s rodinami.

Spoločenská kronika ku dňu 31. jún 2013

Zosobášili sa
Dňa 30. mája 2013 sa pani
Anna Marošová
z ulice F. Kostku dožila krásneho životného jubilea 85 rokov.
Všetko najlepšie milej mamičke,
hlavne veľa zdravia a veľa
lásky Vám želá dcéra Antonia
s manželom. K blahoželaniu sa
pripájajú vnuk Peter s rodinou
a vnučka Miriam s manželom.

Kto ju poznal, spomenie si, kto
ju mal rád, nezabudne…

Dňa 25. 7. 2013
uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil “dedko“
Albert Nemec.
Venujte mu s nami
tichú spomienku.

Marcinčin

a

Moni-

ka Smejová, Ing. Peter Lojka
a Andrea Brezovská, Michal
Zeman a Marlena Patrycja Kogut, Miroslav Gbelský a Jana
Kačová, Peter Horn a Ing.
Mária Pikáliová, Marián Chovanec a Patrícia Šeligová, Radoslav Ščasný a Ing. Alexandra
Haraslínová, Michal Horváth
a Mgr. Veronika Blažeková,
Martin Dušek a Dominika

pripravila Monika Vrábelová

Šáliová, Dušan Astaloš a Michaela Lišková, Ing. Michal
Kaduc a RNDr. Jana Hrachová,
PhD., JUDr. Matej Sedláček
a Mgr. Daša Bahelková

Zomreli

Štefánia Slobodová (1939), Rudolf Neradovič (1950), JUDr.
Viera Mertlová (1973), Viliam
Pšenko (1930) ••

Stretnutie primátora s najúspešnejšími stupavskými žiakmi
Primátor mesta Pavel Slezák prijal najlepších žiakov a športové
kolektívy zo stupavských škôl.
Deti sa stretli na mestskom úrade
a každý dostal od primátora pamätný list a čokoládu. Šporotvé kolektívy boli obdarované poukážkou
na nákup športových potrieb. Po
oficiálnej časti čakali na deti malinovky a čokofontána, ktorá mala
u všetkých veľký úspech.
Jednotlivci: Matej Belošič, 2. E
– Víťaz celoslovenského kola v 1.
vekovej
kategórii
výtvarných
prác s názvom “Mestečko na
Záhorí”; Erik Tóth, 3. D – 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády
P3; Sebastián Lener, 4. C – 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády
P4; Barbora Jenisová, 5. A – Cena
poroty v okresnom kole literárnej
súťaže Príroda je život pre každého;
Alexander Michael Eliáš, 5. A – 2.
miesto v krajskom kole Jazykový
kvet; Bronislava Markéta Streitová, 5. A – účasť v kraj. kole BIO
v kategórii E - odbornosť botanika;
Lucia Nemčeková, 5. B – 3. miesto
v okr. kole GEO olympiády
a 5. miesto BIO ol. v kraji; Adam
Renčo, 5.B - úspešný riešiteľ pytagoriády; Dominka Vicenová, 6. B
– úspešná riešiteľka DO; Samuel
Fusek, 7. B – 1. miesto v okr. kole NEJ
olympiády; Ján Kato, 7. B – úspešný
riešiteľ v okresnom kole OAJ; Nicolas Mikulík, 8. C – úspešný riešiteľ v
okresnom kole OAJ; Matej Hasoň, 8.
B – úspešný riešiteľ okresného kola
DO; Peter Kachnič, 9. A – úspešný
riešiteľ MO; Jakub Lukáč, 9. A – 2.
miesto v okr. kole DEJ olympiády
a 9. miesto v kraji; Domink

Zivčák, 9. B – 1. miesto
v okr. kole DEJ olympiády
a 8. miesto v kraji; Jakub
Ondruš, 9. B – 3. miesto
v krajskom kole GEO olympiády; Lenka Baloghová, 9.
B – 1. miesto v okr. kole FYZ
olympiády a úspešná riešiteľka
v krajskom kole; Hana Veselá,
9. B – úspešná riešiteľka CHO;
Peter Zeman, 9. C – úspešný
riešiteľ MO, FO a OAJ.
Kolektívy: Florbal mladší žiaci,
1. miesto v okresnom a krajskom
kole ORION CUP, 1. miesto vo
florbalovej lige bratislavského
kraja, 1. miesto medzinárodný
turnaj Komárom, 1. miesto medzinárodný turnaj Stupava Cup,
účasť na majstrovstvách slovenska Orion Cup, účasť na školských
majstrovstvách Slovenska; Mladšie
žiačky – 1. miesto v okr. kole Orion Cup, 2. miesto v kraj. kole Orion Cup; Starší žiaci – 1. miesto
v okr. kole Orion Cup, 4. miesto
v kraj. kolo Orion Cup, 4. miesto
v medzinárodnom turnaji Stupava
Cup; Staršie žiačky – 1. miesto
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Úspešní stupavskí školáci a športovci
na foto hore s primátorom mesta
Pavlom Slezákom.

v okr. kole Orion Cup, 1. miesto v kraj. kole Orion Cup, účasť na
školských majstrovstvách; Stolný tenis – víťazstvo v okr. kole
a postup do krajského kola ••


Monika Ivánková
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Obnova kaplnky sv. Urbana

Veselovský, Miroslav Kalivoda, Ján
Bobák, Robert Daráš, Šebestian
Ščasný, Peter Semanco a čestný člen
Ján Suchý), založeného v roku 2012.
Práce na obnove kaplnky sa začali
úpravou svahovitého terénu okolo
kaplnky v jarných mesiacoch tohto
roku. Steny svahu okolo kaplnky
boli spevnené voľne uloženými
kameňmi, práce pokračovali obitím
narušenej vonkajšej omietky. Pri
obnažení obvodového muriva sa
objavili sekundárne zamurované
vstupné otvory na severnej a južnej
strane. Nové skutočnosti si vyžiadali konzultácie a odborné metodické
pokyny na obnovu kaplnky. Prizvaný odborník, historik umenia
Jozef Lenhart, odporučil odstrániť
tehlové výplne z otvorov a navrhol
technologické postupy na obnovu
kaplnky do pôvodného stavu. Podľa
jeho slov ide o nezvyčajný typ kaplnky, zriedkavo sa vyskytujúci na
Slovensku. Podobné typy kaplniek
sa však nachádzajú v susednom
Rakúsku. Analógie bude potrebné
hľadať vo vinohradníckych oblastiach Dolného Rakúska. V kaplnke sa
slúžili bohoslužby 25. mája, na sviatok sv. Urbana. Pre vínnu révu a vinohradníkov bolo obdobie koncom
mája mimoriadne dôležité. Končila
sa hrozba nebezpečných jarných
mrazov a začínali sa práce vo vinohrade. Dobrá úroda zaručovala
vinohradníkom zisk a prosperitu.
Na bohoslužby v poľných kaplnkách
prichádzalo veľa ľudí. Procesia veriacich sa zhromaždila okolo kaplnky,
kde mali vďaka bočným otvorom
lepší výhľad na celebrujúceho kňaza, a tým aj hlbšiu účasť na bohoslužbe.
Práce na vybudovaní drenáže a odstránení murovaných výplní boli
vykonané 8. júna. Brigádu zorganizoval Mástsky potravinový

Most pri Binderovom mlyne
Súčasné práce na budovaní chodníka
a rozšírení mosta pre peších v Mlynskej ulici sú dobrou príležitosťou na
pripomenutie si histórie mosta v tejto
lokalite.

podobne v rokoch 1930 – 1931. Vidno
na nej vystuženie klenby drevenými
trámami. Most patril obci. Správy
o jeho stave a o zámere novej výstavby
nachádzame v zápisniciach obecného

Starý tehlový most.

Železobetónový most z roku 1931. Foto 2013.

Na katastrálnej mape z konca 19.
storočia je most v tomto mieste
vyznačený žltou farbou, čo znamená,
že bol vybudovaný z dreva. Neskôr
ho nahradil tehlový jednoklenbový
most, ktorý tu stál až do roku 1931.
Nachádzal sa na exponovanom mieste a umožňoval prístup do centra
mestečka zo západu. Keďže bol v blízkosti vodného mlyna, musel okrem
peších a ľahkých povozov odolávať aj
ťažkým vozom naplneným vrecami
s obilím a múkou. Tehlová klenba mosta bola koncom dvadsiatych rokov 20.
storočia značne narušená a most sa
stával nebezpečným. Svedectvo nám
o tom podáva unikátna fotografia tehlového mosta zhotovená pravde-

zastupiteľstva Stupavy. V zápisnici
z konca októbra 1931 je uvedené, že
starý most je podopretý a v špatnom
stave, ohrozuje životy a treba súrne
konať, lebo premávka po moste je
veľká. V tom čase bola stupavská cementáreň už rok v prevádzke a s obcou
mala dohodu o bezplatnej dodávke cementu pre jej potreby. Z tohto dôvodu
padla voľba na výstavbu mosta zo železobetónu. Na jeho výstavbu vyhlásila
obec “výberové konanie”; z došlých
ponúk (v tom čase nazývaných oferty)
sa mala vybrať najlacnejšia. Ponuky
dali dvaja stupavskí stavitelia, Jozef
Vachálek a Jozef Opavský, po technickej stránke ich mal posúdiť Ing.
Juzka. Lacnejšiu ponuku dal Jozef

Nagyov dom
Fragmenty zo života v Stupave v 19. a 20. storočí, 1. časť

Najstaršia poľná kaplnka v Stupave je zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi
vinohradníkov. Vlastným nákladom v sume 100 zlatých  ju dal v roku
1705 postaviť stupavský farár   Žigmund Uzeroczy.   Postavená bola
v tesnej blízkosti pútnickej cesty do Marianky, pod vinohradmi na svahoch Vrchnej hory.  
Baroková kaplnka sv. Urbana má
viac ako 300 rokov. Jej pomerne
zachovaný stav svedčí o tom, že
v minulosti ju farníci riadne
udržiavali. V roku 1951 vymenil na
kaplnke krov Valent Bubnič, tesár
z Marianky. Potvrdzuje to aj nápis
ceruzkou na strešnom tráme, objavený pri nedávnej výmene strešnej
krytiny: V. Bubnič 1951 Marianka.
Okolo roku 1957 bola zhotovená
nová zváraná železná vstupná
mreža, ktorá nahradila predchádzajúcu drevenú bránku. V rokoch
1967 – 1968 bola otlčená vonkajšia fasáda a nahradená novou,
s prímesou cementu. Pravdepodobne
v tomto období urobili aj cementový
poter v podlahe kaplnky. Po roku
1989 sa kaplnka opakovane stávala
terčom vandalov. Vstupné mreže
boli viackrát poškodené, ukradnutá
bola aj moderná, z pamiatkového
hľadiska bezcenná drevená plastika
sv. Urbana. V posledných rokoch
pribudlo poškodenie omietok sprejovými farbami a kameňmi porozbíjané škridly. Hrozba zatekania
krovu a následné narušenie stropnej
klenby si vynútili obnovu strešnej
krytiny. Financovaná bola z rozpočtu mesta Stupava a uskutočnila
sa začiatkom augusta 2012. Súčasne
bolo vyčistené aj okolie kaplnky od
náletových krovín. Kaplnka si však
vyžadovala dôslednejšiu obnovu,
vybudovanie drenážneho systému
odvodu dažďovej vody z jej blízkosti a celkovú úpravu jej okolia.
Na túto náročnú a potrebnú prácu
sa podujali 18 členovia občianskeho združenia Mástsky potravinový
spolok v Stupave (Imrich Horínek,
Jozef Fabian, Svätozár Prokeš, Roman Gašpárek, Anton Gama, Vladimír Roman, Tibor Požgay, Vladimír Lachkovič, Peter Lachkovič,
Anton Gorbár, Peter Krajčír, Jozef
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Kaplnka sv. Urbana, stav po odstránení
tehlových výplní. Foto: Milan Greguš, 2013.

spolok v Stupave, zúčastnila sa na
nej opäť väčšina členov a sympatizanti spolku. Okolo kaplnky bola
v hĺbke základu uložená perforovaná drenážna hadica zasypaná štrkom. Zvod prechádza popod poľnú
cestu a vyúsťuje vo svahu pod cestou. Postupne boli odstránené aj
tehlové výplne otvorov v severnej
a južnej stene a otvorenie dutiny pod
oltárnou menzou symbolizujúcou
Boží hrob. Kaplnka týmto zásahom
získala pôvodný vzhľad, stavba
vyniká ľahkosťou a vzdušnosťou.
Práce na obnove kaplnky budú
pokračovať. Potrebné bude opraviť
nevhodné riešenie nedávneho prestrešenia a odstrániť cementový
poter podlahy. Na omietnutie sa
použije tradičná omietka zo zmesi
haseného vápna a piesku. Konečnou úpravou bude vápenný náter
kaplnky, osadenie kovaných mreží
do vstupných otvorov a osadenie
vhodných lavičiek v okolí kaplnky.
Súčasťou obnovy je aj božia muka
stojaca v blízkosti kaplnky. Projekt podporujú aj primátor mesta
Stupava Pavel Slezák a stupavský
farár -- dekan Mons. Félix Mikula.
Zrekonštruovaná kaplnka bude
slávnostne vysvätená v rámci
spoločensko-kultúrneho podujatia
Mástske a stupavské hody 2013,
ktoré na mesiac august pripravuje
občianske združenie Mástsky potravinový spolok v Stupave v spolupráci s Mestským kultúrnym a informačným centrom v Stupave. ••

Milan Greguš
Vachálek, cena bola 15 319 Kč a 60
hal. Výberové konanie sa nezaobišlo
bez menšieho škandálu. Kvôli časovej
tiesni dal Jozef Vachálek, v tom čase aj
starosta obce, otvoriť obálky s ponukami skôr, ako ich posúdil Ing. Juzka,
navyše v neprítomnosti obecnej rady.
Táto skutočnosť vyvolala v obecnom zastupiteľstve diskusiu a výčitky. Situáciu vyriešil Jozef Opavský
stiahnutím svojej ponuky. Z ďalšej
zápisnice spísanej 4. decembra 1931
sa dozvedáme, že most bol postavený
a skolaudovaný. Kolaudáciou bola
poverená päťčlenná odborná komisia,
ktorú tvorili starosta Jozef Vachálek,
dvaja nemenovaní miestostarostovia
a murárski majstri Karol Kastler
a František Slezák. Komisia stavbu
schválila, nariadila však dobudovať
chýbajúce zábradlie. Zhotovili ho z robustných železných profilov.
Most slúži svojmu účelu už viac ako
80 rokov. Mlyn prestal definitívne
pracovať v roku 1980 a dávno sa
minuli časy, keď v jeho blízkosti
ohrozovali chodcov konské povozy s nákladom ťažkých vriec.
No rušná automobilová premávka
a úzka Mlynská ulica si v súčasnosti
vyžiadali opravu cesty, vybudovanie
chodníka a rozšírenie mosta pre potreby chodcov.••
Milan Greguš

Historické údaje o Stupave sa nachádzajú vo viacerých prácach a publikáciách, no detailnejšie informácie
sú zriedkavé, pretože už uplynulo
veľa rokov a pátranie v archívoch si
vyžaduje čas a najmä znalosti jazykov:
maďarského, nemeckého, prípadne
latinského. Na konci 19. storočia mala
Stupava
okolo 3500 obyvateľov,
z toho asi 2000 Slovákov, asi 800 Nemcov a zvyšok tvorili obyvatelia iných
národností. Židia, ktorých bolo asi
400, si udávali ako materinský jazyk
nemčinu. Pre amatérov, zaoberajúcich
sa históriou Stupavy ako koníčkom, je
vítaná akákoľvek relevantná informácia
osvetľujúca dianie či udalosť z 19. alebo
20. storočia. Pri našom pátraní po rodostrome jednej rodiny sme takéto informácie našli a prostredníctvom článkov sa
s nimi chceme podeliť so Stupavčanmi.
Po kúpe stupavského panstva v roku
1867 od Pálffyovcov sa začala prestav-

Dobrovoľný hasičský zbor. Spomíname to preto, lebo jedným zo zakladajúcich členov bol Ľudovít Nagy
(1830 – 1908). Prvým predsedom (nie
veliteľom) DHZ bol gróf Alojz Károlyi,
neskorším predsedom bol aj Ľudovít
Nagy. Pri pátraní po informáciách o ňom
sme zistili, že v zakladajúcej listine DHZ
je uvedené, že bol povolaním knihovník.
V roku 1900 oslavovali hasiči 20.
výročie založenia a pri tejto príležitosti dostal Ľ. Nagy čestný diplom. Je
to možno jediný zachovaný diplom
z tejto oslavy.
Na starom stupavskom cintoríne sa nachádza jeho hrob s udržiavaným pomníkom, na ktorom je nápis, že bol 14 rokov
stupavským richtárom, presné roky však
nepoznáme.
O Ľ. Nagya sa zaujímame v súvislosti
s rodinou Seifertovcov, pretože sa oženil
so sestrou Jakuba Seiferta Máriou (1856
– 1940). Ich manželstvo bolo bezdetné.

ba kaštieľa i zámockého parku podľa
anglického vzoru. Viedla k tomu pravdepodobne skutočnosť, že gróf Alojz
Károlyi, nový majiteľ – veľvyslanec na
dvore Františka Jozefa, pôsobil v Anglicku, resp. často chodil do Anglicka
na pracovné rokovania. Samozrejme,
prestavba a údržba takéhoto parku
si vyžadovali veľa práce a odbornosti.
Preto sa gróf usiloval získať dobrých
záhradníkov. Záhradník bol v tých časoch vážená profesia. Takto sa pravdepodobne dostal do Stupavy záhradník Jakub Seifert s manželkou Annou,
rod. Adelt. O stupavskom parku a jeho
hodnotách je publikovaný príspevok
v ročenke Stupava.
Záhradníkov pracujúcich u grófa bolo
viacej. Jeden z nich, Jakob Pospiech, má
pomerne zachovaný náhrobný kameň

Medzi manželmi bol vekový rozdiel 26
rokov, ona ho prežila o 32 rokov. (Všetky tieto údaje sú dôležité pre naše ďalšie
pátranie.)
Ľ. Nagy mal zrejme ako richtár prostriedky na kúpu domu. Po dlhom
a neúspešnom pátraní sme napokon
získali informáciu, že Ľ. Nagy býval na
dnešnej Hlavnej ulici. V tých časoch bol
v dome fotografický ateliér pána Holluba. Moja generácia poznala tento dom
ako fotografický ateliér pána Kastlera.
Pán Kastler bol zaťom Hollubovcov. Dom
a pozemok bol rozsiahly, bolo tam 6 bytov, pomerne veľký dvor, na ktorom boli
zeleninové záhradky a ovocné stromy.

„Naďov dom“: zľava Kastlerov fotoateliér, vstupná brána, holičský salón, oprava obuvi,
byt F. Krála

na starom cintoríne . Po ňom nastúpil
už známejší záhradník Krupička, rodák
z Malaciek.
Predpokladáme, že Seifertovci sa dostali do Stupavy začiatkom 70. rokov
19. storočia. Svedčia o tom údaje
z matriky: manželia mali 4 deti, ktoré sa
narodili v Stupave. V roku 1874 to bol
syn Rudolf, v roku 1875 dcéra Agnes,
v roku 1877 syn František a v roku 1879
dcéra Anna. Pre náš zámer sú dôležité
dcéry Agnes a Anna. Ako sme sa
z neskorších dokumentov dozvedeli,
otec Jakub bol nemeckej národnosti.
Narodil sa v Prahe, predpokladáme, že
asi v roku 1835, a matka Anna Adelt sa
narodila v roku 188 v Köseg (Maďarsko). Nevieme, kde rodina bývala
v tom čase, informácie máme až z obdobia okolo roku 1899. Je možné, že bývali
v dome neďaleko grófskeho skleníka (pri
dnešnej hasičskej zbrojnici), kde neskôr
býval záhradník Krupička.
V roku 1880 bol v Stupave založený

V dome bol okrem fotografického ateliéru Kastlerovcov holičský salón Jána Hollého a predaj tabaku pána Malatinského.
V 60. rokoch bola z ulice prístupná oprava obuvi, kde pracoval Rudolf Taraba
a František Brezovský. Dom pochádzal
z konca 18. storočia, zanikol pri výstavbe
dnešného obchodného domu COOP –
Jednota. Informácie a fotografiu nám
poskytol František (Fanuš) Král. Od
najstarších obyvateľov Stupavy sme
sa dozvedeli, že začiatkom 20. storočia
ľudia volali tento dom „Naďov dom“.
Naše pátranie pokračovalo ďalej. V matrike
stupavských zomrelých sme nenašli záznam o úmrtí Jakuba Seiferta; je možné,
že nezomrel v Stupave . Svadbu Ľ. Nagya
a M. Seifertovej sme už spomenuli a našli sme údaj aj o úmrtí Ľ. Nagya.
V ďalšom článku budeme pokračovať
v ozrejmovaní niekoľkých udalostí
z 20. storočia. Uvidíme, že všetko so
všetkým súvisí. ••

Gabriela Prokešová, Svetozár Prokeš

