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Pracovné stolíky
zaplavilo more
maľovaných kraslíc

Agneša Vavrinová predstaví svoju tvorbu
Palm Beach Life

Vernisáž 09 Máj o 17.00

Trvanie 09—19 Máj 2013

Agneša Vavrinová

To, že v Stupave žije mnoho
veľmi šikovných umelcov
sme sa presvedčili už veľa
krát. Dôkazom je aj ďalšia
vernisáž. Tento krát Stupavčanom opäť predstaví svoje nové diela Ing. Agneša
Vavrinová. Maliarka, ktorá
žije a tvorí v našom meste už
dlhé roky si pripravila zbierku svojich prác pod názvom
„Palm Beach Life“. Pomenovanie vymyslela maliarkina dcéra, pričom sa nechala inšpirovať starým americkým magazínom z dvadsiatych rokov minulého storočia. Práve ten vystihuje
náladu obrazov, ktoré máte
možnosť vidieť už 9. mája
o 17-tej hodine vo výstavnej
sieni MKIC v Stupave. Vyštudovaná ekonómka a matka
dvoch detí čerpá inšpiráciu
doma aj v zahraničí, keďže
rada cestuje. Hoci nemá výtvarné vzdelanie, navštevovala mnoho výtvarných krúžkov.
Posledné štúdium absolvovala
u akad. maliara Petra Orvana,

ktorý patrí medzi známych
stupavských umelcov. Počas
svoje tvorby už dostala nejedno ocenenie. V roku 2011
postúpila do finále krajského
aj celoštátneho kola súťaže
Výtvarné Spektrum a zároveň
získala aj cenu. Rok na to sa
bola opäť ocenená v krajskom kole menovanej súťaže.
Svoje obrazy už vystavovala
doma aj v zahraničí, napríklad
v Ivančiciach v Čechách, či
v neďalekom Maďarsku, alebo našom hlavnom meste.
Stupavčania si ich môžu pozrieť do 19-tého mája tohto
roka.
Čo sa týka výtvarných techník
zameriava sa na acryl, akvarel, temperu a v neposlednom
rade pracuje aj s olejovými farbami. Ako vraví sama
autorka „Chcem sa vyjadrovať
slobodne, nezávisle od akejkoľvek témy, aby som mohla
maľovať čo cítim. Fascinuje ma prekonávanie priepasti
medzi realitou a výtvarným
MKIC Stupava 
stvárnením.“ 

Na prvého mája
bude v Stupave zasa veselo
Tak ako každý rok Vás opäť srdečne pozývame na
Prvomájovú oslavu, ktorá sa začne o 14. hodine
na stupavskom štadióne.

MKIC v Stupave—Výstavná sieň

Vážení čitatelia, inzerenti a prispievatelia do Podpajštúnskych zvestí!
Chceli by sme Vás informovať
o možnosti inzerovať a prispievať
článkami, či podnetmi do nášho

mesačníku. Každý ohlas, či samostatný text veľmi radi uverejníme,
avšak občas je potrebné autorský
originál upraviť, či už pre potreby
grafického zobrazenia, alebo z hľa-

diska zrozumiteľnosti čitateľom.
Jedná sa však o malé úpravy a tak
dúfame, že sa stretneme s Vašim
pochopením. Rovnako Vás chceme
upozorniť na dátum uzávierky

Pre veľký minuloročný úspech
nás zasa prídu pozdraviť na svojich krásnych tátošoch majitelia veteránov. Pre spríjemnenie
atmosféry zahrá dídžej Adam,
či trojčlenná country skupina
Oukey. Naprázdno neprídu ani
športoví nadšenci. Na futbalovom ihrisku odohrajú stupavský
Internacionáli už druhý ročník

budúceho čísla Podpajštúnskych
zvestí. Vzhľadom k zmluve s tlačiarenskou spoločnosťou je možnosť
prijať vaše inzeráty, či príspevky
do 26. apríla 2013. Materiály, ktoré

memoriálu Jána Beleša. Samozrejme bude dobre postarané aj
o najmenších účastníkov. Komu
sa už zunuje detské ihrisko, ten
sa istotne zabaví pri tvorivých
dielňach.
Tvorivé dielne a maľovanie na
tvár pripravilo pre malých návštevníkov OZ Pohodka. 


MKIC Stupava 

budú prijaté po tomto dátume, žiaľ
nestihneme zverejniť.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme
sa na Vaše listy, telefonáty, či maily!

MKIC Stupava 
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Mestské spravodajstvo

8. apríl 2013

sme sa primátora
Hlavné body z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Opýtali
Aká je situácia v TSS. Prečo nebudú zaťažovať rozpočet mesta

Na Mestskom úrade v Stupave sa
druhý marcový pondelok konalo
22 zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stupava. Keďže prítomní
boli všetci poslanci, zastupiteľstvo
bolo uznášania schopné.

Personálne zmeny v TSS,
s. r. o. a odstúpenie členov
dozornej rady

Konateľ spoločnosti TSS, s. r. o.
Pavel Slezák, oboznámil poslancov
so situáciou v spoločnosti a uviedol
dôvody svojho rozhodnutia odvolať
riaditeľa. Hlavným dôvodom bolo,
že spoločnosť bola kritizovaná zo
strany občanov ako aj zo strany
poslancov a neprinášala pozitívne
výsledky, ako sa od nej očakávalo. Odvolanie nebolo skratové, ale
uvážené, urobené na základe preukázaných zistení. Ing. Maroš uznal,
že tento krok bol správny, ale domnieval sa, že odvolanie konateľ
prediskutuje s členmi DR, prípadne
s poslancami. Nakoľko si preveroval pôsobenie p. Tótha v minulom období, nie je presvedčený
o jeho manažérskych schopnostiach. Myslí si, že vedením spoločnosti mohol byť poverený niektorý zo
zamestnancov TSS, s. r. o, obdobne,
ako to bolo v prípade MKIC.
Odvolaný riaditeľ nemá doposiaľ
ponúknutú novú pracovnú pozíciu
v spoločnosti. Túto zdvojenú
situáciu treba bezodkladne doriešiť.
Taktiež žiadal o zaujatie stanoviska
k dlhu voči MKIC. P. Lachkovič
konštatoval, že od nástupu Ing. Juriu
do funkcie riaditeľa TSS, s. r. o. mal
pripomienky a výhrady k jeho vedeniu spoločnosti, ako aj mzdovým
náležitostiam. Zaujíma ho terajšie
pracovné zaradenie odvolaného
riaditeľa. P. Slezák konštatoval,
že ako konateľ spoločnosti s. r. o.,
nenašiel z kmeňových zamestnancov spoločnosti nikoho zodpovedného a schopného na takúto funkciu. Jeho postup bol v súlade so
zákonom. MVDr. Kazarka prečítal
odstúpenie členov Dozornej rady
TSS, s. r. o. p. Mackoviča a p. Mózu
s účinnosťou od 11. 3. 2013.
Ing. Voda, občianska návšteva, sa
domnieva, že p. Tóth by mal každý
mesiac predkladať informáciu
o stave spoločnosti. Členovia dozornej rady majú tiež podiel viny
a preto im navrhuje vzdať sa aj
poslaneckého mandátu.

Mesto prenajme
a predá pozemky

Hlavnou témou v majetkových
záležitostiach bol návrh na odpredaj časti pozemku pod stavbou
supermarketu Billa. Majetková
komisia na svojom zasadnutí dňa
5. 6. 2012 materiál prerokovala
a odporúča v súlade s § 9a, ods. 8b)
zákona č. 138/1191 Zb. odpredaj
celého zabratého pozemku, teda
o výmere cca 61m2 (vrátane priestoru pred nakladacou rampou), za

cenu 200,-€/m2. Mestská rada na
svojom zasadnutí dňa 19. 2. 2013
materiál prerokovala a stotožnila sa
so stanoviskom Majetkovej komisie. P. Holúbek vysvetlil, že danú
plochu aj tak nevieme inak využiť.
MVDr. Kazarka navrhol cenu 350
€/m2.

V tejto veci MsZ následne schválilo v súlade s §9a bod 8b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
odpredaj časti pozemku reg. C KN
p. č. 193/34 – zastavané plochy,
o výmere cca 61m2, k. ú. Stupava,
ako pozemok pod stavbou vo vlastníctve BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o. vrátane
plochy zásobovania do vlastníctva spol. BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., Bajkalská
19/A, Bratislava, za cenu 350 €/m2,
s podmienkou zabezpečenia oddeľovacieho geometrického plánu na
vlastné náklady.
Mestské Zastupiteľstvo uložilo
prednostke úradu, aby vyhlásila
v termíne do 22. 3. 2013, s termínom uzávierky do 9. 4. 2013 do
12.00 hod. obchodnú verejnú súťaž
podľa ust. §281 až 288 Obchodného zákonníka.

Plánované zmeny
na zdravotnom stredisku

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže odporúča prehodnotiť výšku nájmu pre lekáreň
a ostatné subjekty. P. Holúbek
navrhol počkať na vyúčtovanie
roku 2012 a až na základe toho
zvyšovať nájom. P. Mózová navrhla lekárom nájomné nezvyšovať,
ale prehodnotiť výšku nájomného
pri komerčných priestoroch.
Primátor Slezák prezentoval nasledovné možnosti riešenia:
- v súčinnosti s BSK využiť strechu
a jej nadstavbu ako DSS (deinštitucionalizácia soc. zariadení)
- financovanie z fondov EU – zateplenie fasády a výmena okien
- predaja strechy ZS
P. Holúbek predložil návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo následne
schválilo zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve medzi Mestom Stupava ako
budúcim kupujúcim a investormi
stavby „Obytná skupina Stupava zóna F1-B-10“, PRAETOR,
spol. s r.o., Bratislava, Bagarova
24, ako budúcim predávajúcim na
časť SO – 02 Verejný vodovod,
SO – 03 Verejná splašková kanalizácia, SO – 05 Kábelové rozvody
NN a verejné osvetlenie, SO – 07
Komunikácia a časti pozemkov p.
č. 1675/209, 1675/248, 1675/250,
1675/251, 1675/317, reg. C KN
v k. ú. Stupava, na ktorých budú
predmetné stavby vybudované, za
cenu 1,- € za celý predmet kúpy.

Menovanie a odvolávanie
v radách poslancov MsZ

Členmi dozornej rady spoločnosti TSS. s. r. o. sa stali Ing. Roman
Maroš a František Lachkovič.
Následne Zastupiteľstvo odvolalo člena Komisie podnikateľskej,
miestneho rozvoja a cestovného
ruchu p. Ľudovíta Tótha z funkcie
odo dňa 11. 3. 2013

Diskusia prítomných
občanov

Do diskusie sa prihlásil občan
Miškovčík. Poukázal na zlý stav
komunikácie na ul. Mariánska
a zúžený resp. chýbajúci chodník
na tejto ulici.
Ing. Macáková odpovedala, že
mesto o tejto situácii vie, má vypracovaný projekt na riešenie daného
stavu, ale v súčasnosti táto akcia
nie je zaradená medzi investičné
akcie mesta z dôvodu nedostatku financií. Do diskusie sa ďalej
prihlásil p. Pavel Brbúch, ktorý
poukázal na výtlky na Dlhej ulici.
Tiež je potrebné prečistiť odtoky.
Ing. Macáková odpovedala, že
výtlky sa začnú opravovať začiatkom apríla spolu s prečistením uvedeného odtoku.
Poslanec Lachkovič poukázal
na zlý stav odtoku na cyklotrase.
Opätovne žiada uvedený stav preveriť a reklamovať. V diskusii
vystúpil aj občan Štefan Brbúch.
Prečítal časť článku v Podpajštúnskych zvestiach ohľadom ČOV.
Žiada odpoveď, kto je zodpovedný
za zbabranú kanalizáciu. Primátor
Slezák informoval, že bola vykonaná kontrola z EÚ. Opätovne bolo
konštatované porušenie verejného
obstarávania na danej zákazke. Išlo
o diskriminačný výber dodávateľa.
VO pre mesto Stupava realizovala spoločnosť Stengel Consulting
s.r.o. Občan Štefan Brbúch sa vyjadril, že kanalizácia bola robená
nekvalitne a neodborne.
Primátor Slezák ho ubezpečil, že
na zrealizované dielo platí 5 ročná
záruka v rámci ktorej je dodávateľ
povinný odstrániť všetky poruchy.

Dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení
(Kategória škôl a školských zariadení a dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v Eur )

Základná umelecká škola
- individuálna forma
656,50
vyučovania
- skupinová forma vyučovania 404,00

Materská škola na Marcheggskej ul.
- pre deti od 3 rokov
1823,80
Materská škola na ulici Janka Kráľa
- pre deti od 3 rokov
1896,12
Materská škola na Ružovej ulici
- pre deti od 3 rokov
2028,90
Materská škola na Hviezdoslavovej
- pre deti od 3 rokov
1776,28
Školský klub detí
234,01
Zariadenie škol. strav. pri ZŠ 107,27

došlo k personálnym zmenám
a aký dopad to bude mať na
občana?
Samostatný právny subjekt TSS
s. r. o. vznikla 1. januára 2011 ako
spoločnosť so 100 % účasťou
mesta Stupava. Išlo o transformáciu
bývalého podniku MsPTS ako
príspevkovej organizácie mesta
a podniku Vodárne a kanalizácie
Stupava do podnikateľského subjektu TSS s.r.o. Zámerom bolo,
aby sa mestské podniky zlúčili do
jedného aj vzhľadom na povinnosť
platiť DPH a ďalšie okolnosti, ktoré
mali viesť k efektívnemu využitiu
majetku mesta s ktorým dovtedy
organizácie disponovali. Proces a takéto riešenie bolo rozbehnuté už
v roku 2010 a voľby boli v novembri, teda v tej dobe sa už nedali
zastaviť. Vznikla štandardná spoločnosť s majoritnou majetkovou
účasťou mesta, ale súčasne aj podnikateľský subjekt, ktorý sa má
podnikateľsky správať. Zároveň
táto spoločnosť mala objednávku
od mesta na činnosti, ktoré pre
mesto vyplývajú zo zákona. Zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu
muselo zvážiť objem financií, ktoré
mesto zaplatí tejto spoločnosti za
poskytnuté služby a zároveň muselo aj rozhodnúť o výške poplatku za odpady, ktoré zaplatí každý
jeden občan mesta, pretože táto daň
je zdrojom financovania služieb,
ktoré táto firma pre mesto vykonáva. Primátor bol vždy aj konateľom
spoločnosti s príslušnými kompetenciami. V súlade s nimi som
odvolal riaditeľa spoločnosti, pretože neboli prijaté opatrenia a rozhodnutia, ktoré mali šetriť peniaze
mesta a občanov. Neviem prečo by
mala zmena riaditeľa mať dopad
na občanov. Táto zmena musí mať
dopad na fungovanie firmy. Už
v minulom roku sme s poslancami
riešili budúcnosť tejto spoločnosti,
kde som navrhol opatrenia, ktoré

a zvyšovať poplatky, ktoré občania
musia zaplatiť. Služby, ktoré mesto
tejto vlastnej spoločnosti platí sú
zaplatené z poplatku za odpady. Je
mojou povinnosťou, aby som kontroloval kvalitu týchto služieb a tiež
cenu, ktorú za ne platíme. Ja som
ich kontroloval – aj zimnú údržbu
a spôsob jej výkonu, aj prevádzku
čistiarne odpadových vôd, ktorá
mala byť najväčším problémom
a všetky ďalšie služby, ktoré si mesto objednalo. Zastupujúci riaditeľ
má zmluvu na maximálne šesť mesiacov, na dobu určitú bez nároku
na odstupné. V júni zastupiteľstvu
predloží analýzu a návrh vízie tejto
spoločnosti do budúcnosti.
Kedy začne mesto s opravou
ciest po zime? Hoci už prebehlo
zopár oprav zasypaním, cesty
sú opäť v dezolátnom stave. Má
mesto na tieto rekonštrukcie
prostriedky?
Myslím si, že tento úkaz po ešte
dobiehajúcej zime je bežný na
všetkých cestách na Slovensku.
Zúčastnil som sa na prezentácii
rôznych technológií rekonštrukcie
telesa vozovky a 8. apríla sa na
ulici Dlhá uskutočnila ukážka
technického riešenia opravy výtlkov infražiaričom. Zároveň je
vyhlásená súťaž – verejné obstarávanie na opravu výtlkov na
našich miestnych komunikáciách.
V podmienkach súťaže nie je len
cena, ktorá má byť zo zákona najnižšia, ale aj termín ukončenia prác
a najmä garancia a stým spojená
doba reklamácie. Nie vždy najnižšia
cena znamená aj kvalitu, preto sme
do podmienok súťaže definovali aj garanciu. V rozpočte mesta je
na tieto práce schválená čiastka do
20000 Eur. 


V prípade, že máte otázku pre
stupavského primátora, neváhajte
a zašlite nám ju do redakcie.

Aj príspevok na mobilitu
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže sa v tomto
roku zaoberala aj priebehom vybavovania žiadostí oprávnených
osôb pre zľavu na poplatok za
odpady. Konštatovali sme, že
byrokracia, ktorá je spôsobená
zákonom, ktorý neumožňuje uplatniť zľavu automaticky, ale len
na základe žiadosti, výrazne komplikuje a strpčuje život ľuďom,
ktorí dosiahli vysoký vek alebo
znášajú zdravotné postihnutie.
Napriek tomu úrad vybavuje
žiadosti okamžite, podľa údajov
z roku 2012 sa jedná o cca 600
občanov nášho mesta. Pri tejto
príležitosti chcem pripomenúť, že
mesto aj v tomto roku poskytuje
príspevok na mobilitu, ktorý je
určený občanom so zdravotným
postihnutím a to do výšky 30 Eur
na rok. Aj v tejto zložitej finančnej
situácii sme v rozpočte pamätali
na túto pomoc a vyzývam občanov, aby ju využili. Dosiahli sme,
aby školská jedáleň varila pre

dôchodcov dva druhy jedál, čím
sa skvalitnila ponuka pri zachovaní pôvodnej ceny. Riešili sme
aj problém s umiestnením detí do
predškolských zariadení. Napriek
tomu, že počas tohto volebného
obdobia pribudli tri nové triedy
v materských školách, čo je cca
64 miest, po tohtoročnom zápise
zostáva neumiestnených vyše osemdesiat detí. Komisia odporúča,
aby sa využili priestory bývalej
reštaurácie Ponte roso na Hlavnej
ulici na vytvorenie dvoch tried.
Zaoberali sme sa aj využitím
voľných priestorov na zdravotnom
stredisku a mesto rokuje o zriadení ambulancií – reumatológa,
osteológa, ortopéda a diabetológa.
Okrem týchto záležitostí komisia
pripravuje charitatívnu burzu
šatstva, ktorá sa uskutoční 4. mája
v priestoroch MKIC Stupava a to
v čase od 9.00 do 14.00 hod., na
ktorú všetkých srdečne pozývam.

Oľga Mózová 


predsedkyňa komisie, poslankyňa MsZ 
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Z listov od občanov

Ako to je s dvoma volebnými sľubmi pána primátora

1. Poriadok na úrade, a rovnaké
pravidlá pre všetkých (sľub na
bilboarde)
volebný sľub Poriadok na úrade súvisí s odstránením negatívnych javov v činnostiach mestského úradu, ako to pán primátor
vnímal v čase svojej kandidatúry,
t.j. akým chybám sa chcel vyhnúť.
2. Odborne a zodpovedne pri
rozhodovaní (sľub na bilboarde)
volebný sľub Odborne a zodpovedne pri rozhodovaní má
rovnaký význam, ako Odborne
a zodpovedne pri riadení. Prečo
? Jednoducho preto, lebo jedine
zodpovedným odborným riadením sa dá dosiahnuť odborné
a zodpovedné rozhodovanie.
Tento úvod súvisí s mojimi poznatkami a skúsenosťami, ktoré získavam bezprostrednou účasťou na
rokovaniach mestského zastupiteľstva mesta Stupava (MsZ). Druhým
zdrojom informácií je Internetová
stránka mesta Stupava (WEB).
S cieľom pomôcť plniť volebné sľuby
pána primátora a poslancov, pomerne
často, písomnou formou (listy,
elektronická pošta) upozorňujem
na nedostatky vo zverejnených informáciách a dokumentoch mestského zastupiteľstva. S poľutovaním
musím konštatovať, že málo z námetov a upozornení padlo na úrodnú pôdu. Pri tom, nik nereagoval na
moje upozornenia a návrhy ani tým,
že by som predkladal nezmysly alebo bludy.
Tento článok som sa rozhodol
napísať po poslednom rokovaní MsZ
dňa 31. januára 2013. Overovateľov
zápisnice z rokovania MsZ dňa 13.
decembra 2012 som listom upozornil na niekoľko nedostatkov, ktoré
by bolo potrebné v zápisnici opraviť,
respektíve prijať opatrenia na elimináciu nedostatkov. Overovatelia zápisnice potvrdili prijatie môjho listu, avšak upozornenia nepovažovali

relevantné. Zobrali ich len na vedomie, ale neprijali žiadne nápravné
opatrenia pre elimináciu nedostatkov. V zásade išlo o nasledovné nedostatky v zápisnici:
v zápisnici sú odvolávky na
neexistujúce zvukové záznamy
mesta (mesto malo poruchu nahrávacieho zariadenia).
nakoľko si vyhotovujem video
záznamy z rokovaní MsZ, poskytol som mestu ku zverejneniu
moje audio záznamy. Tie s odstupom 8 dní boli v chaotickom
poradí zverejnené na WEB (že
by zámer – porekadlo, v kalných
vodách sa dobre loví).
v zápisnici nie je podchytený
sľub pána primátora, odpovedať
na moje tri diskusné príspevky
(upozornenie
na
nejasnosti
v dvoch objednávkach a jednej
zmluve). Neobdržal som žiadnu písomnú odpoveď (len jedna
písomná odpoveď bola poskytnutá, ale až na základe môjho
upozornenia, v liste overovateľom
zápisnice)
v zápisnici zapísané body nie sú
v takom poradí, v akom je uvedený program rokovania MsZ
(sťažená orientácia čitateľa zápisnice – opäť je to zámer?).
Pre mňa ako občana je nepochopiteľné, prečo overovatelia zápisníc
neakceptujú upozornenia na nedostatky s vyvodením odpovedajúcich opatrení. Je tiež zarážajúce,
že takýto a podobný stav vyhovuje
pánovi primátorovi, čím sa jeho
volebné sľuby dostávajú do kategórie „účelové“. Čerešničkou na
torte diskusie, bola zo strany pána
primátora obhajoba jeho asistentky, kde uviedol, že vyhotovovanie
zápisníc z rokovaní MsZ nemá
v „Popise pracovnej náplne“, a že za
napísanie zápisnice poberá 65,- Eur.
V skutočnosti, vo zverejnenom
„Organizačnom poriadku mesta“,

má asistentka pána primátora
zakotvenú povinnosť vyhotovovať zápisnice z rokovaní MsZ.
Túto povinnosť má zakotvenú
aj v „Popise pracovnej náplne“
(tá mi bola poskytnutá z MsÚ
dňa 27. 11. 2012 v súlade so Zákonom 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k inormáciám). Teda
nerozumiem tomu, čo pán primátor
vlastne myslel volebnými sľubmi
„Poriadok na úrade“ a „Odborne
a zodpovedne pri rozhodovaní“,
keď sám nevie, akú pracovnú
náplň má jeho asistentka, a jej nedostatky zjavne toleruje. Podobných príkladov by sa našlo viac,
čitateľ si ich môže priblížiť vo
zverejnených zvukových záznamoch (diskusia občanov) alebo
v zápisniciach, hoci nezaintresovaný čitateľ nemusí sa vedieť
v tom zorientovať. Vyššie uvedené informácie samozrejme súvisia aj s postojom niektorých poslancov, ktorým upozornenia
občanom sa zdajú byť ľahostajnými.
To čo tu uvádzam, si môže každý
čitateľ overiť vo video klipe, ktorý
som vyhotovil z rokovania MsZ
dňa 31. 1. 2013 a je zverejnený
na YouTube. Vyhľadať sa dá zadaním „MsZ Stupava“ (zobrazia
sa zverejnené videá, zvoliť treba
video s dátumom 31-01-2013) alebo priamo kliknúť na linku: http://
www.youtube.com/watch?v=lmKJi4pnWDc. Na YouTube sú zverejnené aj ďalšie 3 videa, súvisiace
s upozornením na nedostatky.
Neviem čo by som uviedol na záver,
snáď jedine to, že občania by sa
mali viac zaujímať o činnosť samosprávy a hodnotiť volebné sľuby
a nebyť ľahostajní k dianiu v meste.

Ing. Stanislav Voda 
Redakcia Podpajšúnskych zvestí sa
Ing. Vodovi ospravedlňuje za oneskorené uverejnenie tohto článku.

nového, akosi však pozabudol o tomto
kroku informovať. A to nielen občanov, ale aj poslancov a dozornú radu
spoločnosti. Dvaja z troch jej členov
z tohto dôvodu z nej odstúpili. Podľa
slov primátora bolo dôvodom na odvolanie neefektívne riadenie spoločnosti a nezvládnutá zimná údržba ciest
v meste. Vymenovaním nového riaditeľa zostal predchádzajúci v organizácii bez pracovného zaradenia aj
s riaditeľským platom. Neštandardná
situácia v Technických službách vyvolala v zastupiteľstve takmer jeden a pol
hodinovú rozpravu.
Podrobnejšie zverejňovanie informácií je slabinou stupavskej samosprávy. Povinne zverejňované údaje síce formálne spĺňajú zákon, ich
informačná hodnota pre bežného
občana je však veľmi nízka. Popis
položky je často zredukovaný na
jedno-dve slová, v popisoch sa používajú skratky. Názvy firiem v zverejnených popisoch sa uvádzajú vo viacerých verziách a nezriedka bývajú
nesprávne označené ako “fyzická
osoba”. Táto prax sťažuje orientáciu
vo zverejnených materiáloch. Ďalším
zdrojom informácií a komunikačným
priestorom medzi samosprávou a občanmi sú mestské noviny Podpajštúnske zvesti. Poslanci dlhodobo tento priestor na prezentáciu svojej práce
takmer vôbec nevyužívajú.

Som presvedčený, že dobre spravovaná spoločnosť sa dá vybudovať
len na dôvere a vzájomnom poznaní.
Toto presvedčenie ma motivuje aj k
zverejneniu poskytnutých údajov, týkajúcich sa spomínaných organizácií.
Na moju žiadosť ohľadom výšky mesačného platu riaditeľov TSS, s. r. o.
a MKIC a vyplatených odmien v roku
2012 som dostal nasledovné odpovede. Za TSS, s. r. o. primátor Pavel
Slezák: “pre zverejnenie platu riaditeľa našej s. r. o. neplatia zákonné
ustanovenia ako pre funkcie vykonávané vo verejnom záujme. Znamená to, že platové pomery sa nezverejňujú. Ako poslancovi a ešte
nevymenovanému členovi dozornej
rady Vám napriek tomu oznamujem, že riaditeľovi TSS, s. r. o. bol
priznaný plat vo výške 2000 Eur
mesačne vrátane príplatku za riadenie. Výška platu v prípade p. Tótha
zostala nezmenená.” Primátor Pavel
Slezák zrejme nepochopil zákon
o verejnom prístupe k informáciám,
po opakovanej žiadosti na zverejnenie vyplatených odmien riaditeľovi
TSS, s. r. o. odpovedal: “v minulom
roku bolo riaditeľovi za rok 2012 vyplatené v odmenách 1800 euro”. Za
MKIC odpovedala Milada Kamrlová,
dočasne poverená riadením: “Hrubý
mesačný plat bývalej riaditeľky bol
1000 Eur. Hrubá štvrťročná odmena
bola 4 x 750 Eur.”

Ing. Roman Maroš, poslanec MSZ 

Polojasno až hmlisto
Tento titulok z oblasti meteorológie
snáď najlepšie vystihuje účinok verejných informácií o mestských príspevkových organizáciách na bežného
Stupavčana. A stáva sa, že lepšie na
tom nie sú ani poslanci mestského zastupiteľstva.
Mesto Stupava pre zabezpečenie
kultúrnych aktivít a technických
služieb zriadilo dve samostatné organizácie s napojením na rozpočet
mesta. Svojou činnosťou zasahujú
do nášho každodenného života, v ich
účtoch sa otáčajú značné finančné
čiastky. Záujem verejnosti o efektivitu a prácu týchto organizácií je slabá,
rovnako nedostatočná je aj miera
informovanosti o aktuálnom dianí
v samotných organizáciách. Neriešené personálne otázky okolo redakcie mestských novín sa podpisujú pod
ich kvalitu. Od začiatku roku 2013
sa už tretíkrát zmenil redaktor a dobiehali sa časové sklzy v periodicite.
V predchádzajúcom čísle bola až tretina príspevkov prevzatá z iných zdrojov, pod štyri z nich sa dokonca bez
ostychu podpísala sama redaktorka.
Organizáciu už štvrtý mesiac vedie
dočasne menovaný riaditeľ - zamestnanec MKIC.
Naopak, núdzu o riaditeľov nemajú
Technické služby Stupava, s. r. o.. Tam
majú dokonca dvoch naraz. Primátor
mesta odvolal jej riaditeľa a menoval

Výzva stupavskému parlamentu
na priebežné zhodnotenie svojich
volebných sľubov
V Podpajštúnskych zvestiach (PZ)
číslo 2/2013 hodnotil pán poslanec Roman Maroš svoje volebné
sľuby. Občania by istotne privítali, keby podľa jeho vzoru aj ostatní
poslanci poskytli svojim voličom
informácie o svojej činnosti
a úspechoch, ktoré sa im podarilo na pôde mestského zastupiteľstva v prospech občanov presadiť.
Alebo, s akými úskaliami a problémami sa stretávajú pri plnení
volebných sľubov a požiadaviek
občanov. Na škodu vecí verejných
je, že príklad poslanca Maroša
nik zo samosprávy nenasledoval.
Preto občan Voda na rokovaní
MsZ dňa 11. marca 2013 vyzval
poslancov, aby poskytli občanom
zhodnotenie svojich volebných
sľubov. Okrem iného upozorňoval
na nedostatky vo zverejňovaní informácií na internetovej stránke
mesta, konkrétne pripomenul sľuby poslancov Mózu a Holúbeka
na radikálnu zmenu poskytovania
informácií občanom, s využitím
internetu ako vhodného komunikačného prostriedku medzi občanom a mestom. Na túto výzvu
priamo na rokovaní MsZ poslanci
nereagovali.
Pred dvoma rokmi, keď sa na nás
dívali z predvolebných plagátov,
slovami nešetrili. Zvolených 13
poslancov, spolu s primátorom,
nám za naše hlasy dalo celkom
123 sľubov.
Najštedrejší v sľuboch bol kandidát na primátora, pán Slezák
- 35 sľubov. Napríklad: zapojiť
sa do projektu zelená energia,
moderné a ekologicky čisté likvidovanie odpadov s cieľom znižovania nákladov a poplatkov občanov za služby spojené s odpadmi.
Poslanec Gašparek, 4 sľuby
Napríklad: Dobudovať východný
obchvat Stupavy.
Poslanec Gorbár, 4 sľuby
Napríklad: Prvoradá je komunikácia s občanmi a obhajoba ich
oprávnených požiadaviek.
Poslanec Holúbek, 9 sľubov
Napríklad: Zriadenie kancelárie
prvého kontaktu, tzv. občiansky
servis.
Poslanec Ivica, 3 sľuby
Napríklad: Vráťme Zámocký park
Stupavčanom!
Poslanec Kazarka, 8 sľubov
Napríklad: Miesto v materskej škole pre každé dieťa v Stupave.
Poslanec Lachkovič, 9 sľubov
Napríklad: Rekonštrukcia parkov,
ihrísk a vytvorenie oddychových
plôch.
Poslanec Mackovič, 11 sľubov

Napríklad: Presadiť to, aby poslanci vykonávali poctivo a svedomito prácu poslanca bez nároku
na honorár.
Poslanec Maroš, 7 sľubov
Ako jediný však zhodnotil svoje
predvolebné sľuby v článku
„Zmeňme to“ v PZ č. 2/2013.
Nezmienil sa však o všetkých svojich témach z predvolebných plagátov, napríklad: Mesto vďaka dlhodobému nezáujmu zaostalo aj
v podpore mladej a strednej generácie. Nemáme dostatok detských
ihrísk. Ale vďaka aj za to.
Poslanec Móza, 8 sľubov
Napríklad: Vyriešiť parkovanie na
Hlavnej a Mlynskej ulici a v centrálnej mestskej zóne.
Poslankyňa Mózová, 5 sľubov
Napríklad: Vybudovať svetelnú križovatku v meste a zároveň doriešiť
zhustenú premávku zo sídliska
Zippava.
Poslanec Rác, 7 sľubov
Napríklad: Revitalizáciu námestia
Slovenského povstania (AS), aby
zodpovedalo hodnotám, ktoré sa
tu nachádzajú - kaplička.
Poslanec Ukropec, 9 sľubov
Napríklad: Zabezpečenie podmienok pre kvalitu vzdelávania našej
mládeže a jej mimoškolského vyžitia.
Poslanec Rigler, 4 sľuby
Napríklad: Nie sľuby ale činy pracovať na tom, aby bol splnený
každý sľub zo strany mesta Stupava daný každému občanovi.
Jeden zo sľubov pána poslanca
Riglera sme uviedli ako výstižnú
bodku za sľubmi.
Nízky záujem zo strany poslancov o informovanie občanov sa
dá vysvetliť aj tak, že teraz, keď
už sedia v poslaneckých kreslách,
občanov nepotrebujú. Alebo, si
myslia, že počas volebného obdobia sú informácie o fungovaní samosprávy pre voličov zbytočné? Či sa nebodaj obávajú, že
informácie, ktoré majú, nie sú
dostatočne „ružové“ ?
Mýlili by sa. Aj nepríjemná pravda je lepšia ako milosrdná lož.
Nielen pre voličov, ale aj pre nich.
Preto - v súlade s § 25, ods. (7)
Zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, vyzývame poslancov,
aby prostredníctvom PZ informovali občanov o plnení svojich
volebných sľubov, keďže im to
v citovanom odseku (7) ukladá
aj zákon „Poslanec je povinný
na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti
obecného zastupiteľstva“.
Ing. Stanislav Voda, Mgr. Dalibor Bošňák 
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Pozvánky

Koncom apríla sa uskutoční výročná členská schôdza
Urbárskej spoločnosti Stupava

Témou dňa Zeme
bude kompostovanie
a bioodpad
Posledný aprílový víkend si pripomenieme Deň Zeme, a tak
Vám, milí Stupavčania, pripravilo OZ Envirosvet v spolupráci
s MKIC Stupava a mestom Stupava príjemný a pútavý program.
Začíname v sobotu 27. apríla
veľkým upratovaním a tak chceme vyzvať všetkých obyvateľov
mesta k účasti. Budeme upratovať svoje najbližšie okolie, ale
najmä stupavský park. A netreba
sa ničoho obávať, na pomoc nám
tradične príde množstvo dobrovoľníkov. Veď predsa odpadky
patria do smetia!

O zaujímavý program nebude
núdza ani na druhý víkendový
deň. Keďže tohtoročnou témou je
bioodpad a kompostovanie, celý
víkend sa bude niesť v tomto duchu. Prečo by deti nemali hádzať
banánové šupky do odpadkového
koša? Pretože si ich môžu dať do
kompostu a pomôcť tak vlastnej
záhradke. Sami deti si tak môžu

8. apríl 2013

vypestovať krásne paradajky,
maliny, či jahody a to bez použitia zdraviu škodlivých hnojív.
Zároveň tak chránia aj životné
prostredie.

Vážení urbárnici, opäť je tu časť
vyhodnotiť činnosť našej urbárskej
spoločnosti (US Stupava) za rok
2012 a preto by sme Vás radi pozvali na výročnú členskú schôdzu.
táto sa uskutoční 26. apríla 2013

o 17.00 hodine v budove MKIC
na Agatóvej ulici v Stupave
(Kultúrny dom).

výmeru a kde vlastní, urbárnik to
nevie. Vie len to, že má päť hlasov
alebo 8 / 1936-tín lesa alebo dvadsať podielov, a vie, že im všetkým
patrí určitá lesná plocha. Takže je
nemysliteľné, aby sa od fungujúceho urbárskeho spoločenstva odtrhla určitá skupina členov, ktorá má
výrazne väčší podiel. Ďalej si treba

v lesných a pasienkových porastoch
treba rozmýšľať ekonomicky a aj
ekologicky, čo má veľký význam
pre ochranu lesa. Okamžitý zisk
by neviedol k dlhodobej prosperite
porastov, ale naopak musíme sa na
to pozerať z dlhodobého hľadiska
finančného prínosu. Musíme preto vždy hľadať kompromis medzi

Chcete vedieť viac? Tak
príďte, v nedeľu 28. apríla
do areálu Sedliackeho dvora
a vyskúšajte si s deťmi zážitkový chodník k téme bioodpad a kompostovanie. Spolu si vytvoríme malé parkové
zátišie v okolí kultúrneho
domu. Za pomoci dobrovoľníkov si tak deti môžu vyskúšať aká je starostlivosť
o zeleň zábavná a zároveň
užitočná. Príde nám na pomoc aj OZ Pohodka a naučíme sa, ako si vyrobiť
niečo pekné aj z bioodpadu.
A samozrejme, tak ako minulý
rok, sa na záver stretneme pri
ohníku a opečieme si spoločne
špekáčiky. Veď predsa pri každej práci poriadne vyhladne!
Tešíme sa Vás!
	

MKIC Stupava 

JUDr. MAGDALÉNA HABREKOVÁ

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

PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS
PORADENSTVO

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

Alternatívne centrum Motýľ

Liečenie cez vyššie JA
Cítite sa v určitých situáciach dosť zvláštne, no neviete prečo? Máte z niektorých
vecí neopodstatnený strach, či fóbiu a neviete si vybaviť žiaden traumatický
zážitok z minulosti ? Naše podvedomie je databanka informácií a zážitkov, ktoré
sa môžu v určitej situácii aktivovať, čo môže mať nepríjemný dopad na váš život.
Dobrá správa je, že ak sa rozhodnete niečo s tým spraviť,
jednou z možností je práve Liečenie cez Vyššie JA.
Touto metódou sa dajú riešiť problémy: psychického, emocionálneho, fyzického
charakteru, traumatické zážitky, medziľudské vzťahy, čistiť priestory, a riešiť
problémy so zvieratami.

Hlavná 27, pasáž Avana, 1. posch., Stupava,
Tel: 0905/225 193, 0908/325 450
www.centrummotyl.sk info.motyl@centrum.sk

Pri hospodárení v lesných a pasienkových porastoch treba rozmýšľať ekonomicky aj ekologicky

Z minulých rokov ste boli informovaní o tom, že vláda pri-

pravuje pre vlastníkov lesnej
a poľnohospodárskej pôdy nový zákon, ktorý by mal vyriešiť

podmienky fungovania takýchto
spoločenstiev a teda by mal
z časti zjednodušiť právne fungovanie. V hlavnej miere ide o to,
aby sa vyriešilo nejednoznačné
chápanie a uplatňovanie niektorých
ustanovení doteraz platného zákona, taktiež usporiadanie vzťahov
vo vnútri spoločenstiev a navonok
vzťahy voči štátu. Toto by malo
umožniť nájsť mechanizmy v lesoch a na pasienkoch, ako aj na vodných plochách legálne podnikať,
podporiť sceľovanie pozemkov
a tým brániť ich ďalšiemu drobeniu. Jedna z možností je aj spoločné
obhospodarovanie s podmienkami,
za ktorých je možné spoločnú nehnuteľnosť rozdeliť, najmä na účely
prevodu vlastníctva oddelenej časti
spoločnej nehnuteľnosti.
Ekonomická teória hovorí aj o tom,
že uzatvárať dohody s veľkým
počtom účastníkov je náročné, ba
nemožné.
Všetky pozemkové spoločenstvá
bez právnej subjektivity, ako je aj
naša US Stupava sa budú musieť
pretransformovať na spoločenstvá
s právnou subjektivitou a nahradiť
tak šestnásť rokov starú normu
regulovania hospodárenia urbárov.
Nový zákon spochybňuje ideálny
podiel, ktorý spočíva v tom, že vlastník pozná jeho výšku, ale nevlastní
konkrétnu čas lesa alebo pasienku.
Na rozdiel od poľnohospodárskej
pôdy, kde každý vlastník vie, akú

uvedomiť, že aj rozdrobovanie lesa
by spôsobilo nestabilitu spoločenstva ako takého, pretože je technicky
zložité uzavrieť dohodu o rozdelení
lesa. Viedlo by to k množstvu
súdnych sporov. Treba si uvedomiť,
že urbáre sú určitou súčasťou života
obce a aj obce majú podiel v takýchto spoločenstvách. Inak povedané,
že sa jedná o uzavretú spoločnosť
rodín urbárnikov.
Na jednej strane nový zákon upraví
a zjednoduší fungovanie spoločenstiev, ale na strane druhej si štát
ponechá možnosť vstupovať do
spoločenstiev prostredníctvom fondu (SPF), podielom nezistených
vlastníkov. Toto by mohlo vytvoriť
priestor na špekuláciu, ako nabúrať
chod spoločenstva, prípadne záujem rôznych finančných skupín
participovať (vstúpiť ako podielový spoluvlastník) v spoločenstve.
Urbáre predstavujú najväčšieho
neštátneho vlastníka lesov na Slovensku, až s 23-percentným podielom lesnej pôdy v rukách
pozemkových spoločenstiev. Len
úspešné a fungujúce spoločenstvá
dokážu odolať tlakom finančných
žralokov. Preto by sme Vás ch-

celi aj týmto naviesť k tomu,
aby ste si svoje vlastnícke vzťahy usporiadali čo najskôr vo
vlastnom záujme.
Hlavnou mierou príjmov našej
US Stupava je hospodárenie
v lese (máme tým na mysli ťažbu,
prebierky...), ktoré nám tvoria až
75% celkových príjmov. Bolo by
preto neekonomické prísť pochybnými rozhodnutiami o túto
možnosť príjmov. Pri hospodárení

uspokojením členov (spoluvlastníkov) a predpísanými limitmi
v starostlivosti o les.
V jednej časti si musíme stanoviť
pravidlá fungovania hospodárenia v lese a nepozerať len na max.
zisk, ale les aj chrániť. V druhej
časti presne dodržiavať pravidlá
určené nadradeným subjektom
s prihliadnutím na možné sankcie
za ich porušenie. V tretej časti si
musíme vytvoriť vlastný samosprávny režim riadený fungujúcim
výborom spoločenstva. Preto by

sme Vás týmto chceli podporiť
pri rozhodovaní sa, vstúpiť do
vedenia nášho spoločenstva
a tak pomôcť vytvoriť stabilné
a fungujúce spoločenstvo.
Ak sa budú dodržiavať tieto zásady
kolektívneho vlastníctva a fungovania, a ak každý svojim len
malým podielom prispeje k dobrému fungovaniu spoločenstva, tak
potom každý rok budú členovia

uspokojený vyplácaním dividend, alebo prídelom palivového dreva.

Neposlednou mierou je stále otvorená téma súdnych sporov „lesný

objekt DUBNÍK“ a „les KRČEKRČICE“, ktoré nie sú doriešené,

a ktorých hodnota predstavuje značnú časť nášho urbárskeho majetku.
Ich pozitívne doriešenie a vysporiadanie by finančne uľahčilo chod
našej spoločnosti.
Veríme, že váš majetok Vám nieje
ľahostajný a nájdete si čas, prísť sa
informovať v akom stave je váš majetok. Prosíme vás o účasť v čo najväčšom počte, aby schôdza bola uznášaniaschopná. 
Výbor US Stupava 

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. 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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Inzercia / Záujmové združenia

5. až 26. apríl 2013
KURZ MAĽOVANIA NA PLÁTNO
4x po 2 hodiny, piatky

16. apríla 2013
FIMO
Šperk, technika klimt
Od 17. - 20. h.

Lektorka: Mgr.art. Lenka Šeniglová

Od 17.30 do 19.30h.

Nerezové brány

Tel.: 0905 342 319
Železničná 55, Stupava

24. apríla 2013
VÝROBA PRÍRODNEJ KOZMETIKY
Mydlo, krém, balzám na pery,...
Lektorka: Radka Zajaková

Od 17.30 do 19.30 h.

Poplatok: 35 €

Lektorka: Beáta Rybárová
Poplatok: 10 €

13. apríla 2013
TOČENIE NA HRNČIARSKOM KRUHU
základy točenia

17. apríla 2013
MAĽOVANIE NA HODVÁB
šatka

26. apríla 2013
VÝROBA SÔCH
TECHNIKOU PAVERPOL

Lektor: Iveta Vachálková

Poplatok: 10 €

Lektor: Radka Zajaková

Lektorka: Petra Balogová

Od 14. do 17. h.

Od 17.30 do 20.00 h.

Od 17. do 20. h.

Poplatok: 15 € (v cene je aj prvý výpal)

Poplatok: 15 €

Poplatok: 25 €

27. apríl 2013
DREVOREZBA
Lektor: Alojz Machaj

Od 14.00 do 17.00 h.
Poplatok: 17 €
FIMO, šperky a technika

Maľovanie na hodváb

Prírodná kozmetika

Prosíme, na dielne a kurzy sa treba vopred prihlásiť na emailovej adrese ozpohodka@gmail.com alebo čísle 0918 420 437

Individuálne hodiny keramiky a točenia na hrnčiarskom kruhu

ATELIÉR
FANTÁZIE
FOTO KLUB

Ak ste skupina 4-6 ľudí a máte záujem vyskúšať si tvoriť z hliny, ponúkame Vám individuálne hodiny. Podľa Vašich
požiadaviek sa dohodneme na termíne konania kurzu a forme (modelovanie, točenie na kruhu, glazovanie,
2 hodiny, 5 hodín...). Kontaktujte nás a dohodneme sa. Tel.: +421 918 420 437, mail: ozpohodka@gmail.com.
Je to vhodné aj ako teambuilding či narodeninová oslava (pre deti aj dospelých).

Piatkový Pohodka babinec

Srdečne pozývame tvorivé ženy
a dievčatá na „Piatkový Pohodka
babinec“. Ak niečo vyrábate (štrikujete, háčkujete, šijete, fimujete,
drôtikujete, či inak tvoríte....) a nech-

s fajn ľuďmi
s kamarátmi z ulice
so spolužiakmi

cete tráviť tento čas osamote pri TV,
tak príďte do Pohodky, bude tam
priateľská atmosféra, môžete sa čo
to podučiť a spoznať príjemných
ľudí. Stačí si k nám priniesť vlastnú
rozrobenú „vecičku“ a všetko, čo

k Vášmu tvoreniu potrebujete.
Piatky, od 18.-20. Hod, OZ Pohodka,
Stupava, Hlavná 90
Vstup voľný – dobrovoľný príspevok.

Tešíme sa na Vás Martina a Iveta

Tím odborníkov a dobrovoľníkov
Ti ponúkajú možnosť prisť sa porozprávať, oddýchnuť si, zahrať
sa, urobiť si domáce úlohy: namiesto ulice – TVOJ KLUB pre deti
a mládež v spolupráci s OZ Pohodka a v priestoroch OZ Pohodka. Môžeš tu vypnúť, rozprávať sa,
hrať sa, len tak sedieť, navzájom

sa spoznávať, s ľuďmi, ktorí, ak
budeš chcieť, ti pomôžu riešiť to,
čo prináša reálny život.
Každú stredu: od 13.00 do 17.00
v priestoroch Pohodky. Vstup
VOĽNÝ - stačí prísť.
Tešíme sa na Vás
Renáta, Janka a Ivetka

Ak chcete obdarovať svojho blízkeho, môžete mu zakúpiť vstup na kurz formou „Darčekovej poukážky“. Kontaktujte nás a dohodneme si podrobnosti. (Môžete platiť v hotovosti aj prevodným príkazom). Tel.: +421 918
420 437, mail: ozpohodka@gmail.com

VÁS
POZÝVA
NA VERNISÁŽ

Výstavy
fotografii

12.4.2013 o 17:00 hod.
výstava potrvá do 21.4.2013

Výstavná sieò
Mestského kultúrneho
a informaèného centra Stupava
Agátova 16, 90031 Stupava
info: www.msks-stupava.sk
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KRAV MAGA - Vyskúšajte si boj o život
Boj o život, boj zblízka, či čelenie
neočakávanému útoku sú spojenia,
pri ktorých sa mnohým zježia chĺpky na rukách. Bohužiaľ, s takouto
nepríjemnou skúsenosťou sa môže
stretnúť ktokoľvek, no nie každý sa
dokáže účinne brániť útočníkovi.
Riešenie prinášajú dve cudzie slová
KRAV MAGA. Čo sú to za slová
a čo znamenajú?
KRAV MAGA znamená v hebrejčine “boj zblízka”. Je to izraelský
sebaobranný systém, vyvinutý pre
izraelské obranné zložky (IDF).
Možno sa Vám to bude zdať
zvláštne, ale tento systém má svoje
korene v Bratislave, v období pred
II. svetovou vojnou.

Imrich Lichtenfeld (Sde - Or) – zakladateľ
Krav Maga

Zakladateľom tohto obranného
systému bol Imrich (Imi) Lichtenfeld, ktorý sa narodil v Budapešti
26. mája 1910 v židovskej rodine.
Svoje detstvo a roky dospievania
prežil práve v Bratislave. Imi sa
venoval viacerým športom, napr.
boxu, plávaniu, zápaseniu, gymnastike, vďaka svojmu otcovi Samuelovi, ktorý bol spoluzakladateľom
prvého ťažkoatletického klubu
v Bratislave - AK Herkules. Okrem
toho bol Imiho otec uznávaným
bratislavským detektívom a inštruktorom odvádzacích techník u tajnej
polície.
Od polovice 30-tych rokov minulého storočia sa život v Bratislave
začal meniť pod vplyvom prívržencov nacizmu. Imi sa stal postupne
nekorunovaným vodcom židovskej
skupiny, vďaka jeho skúsenostiam a schopnostiam zo zápasenia
a boxu, keďže sa v rokoch 1936 1940 dostával so svojou skupinou
do početných násilných stretov
s prívržencami nacizmu. Táto skupina bojovala pouličnou formou
v uliciach Bratislavy proti stovkám
nepriateľov vo veľmi krutej a nevyrovnanej vojne. Imiho bojové schopnosti sa týmto dostali na úroveň
reálneho boja na ulici bez pravidiel. Tieto bitky v Bratislavských
uličkách sa stali neskôr základom
toho, čo je dnes celosvetovým
uznávaným systémom sebaobrany
- KRAV MAGA.
Imi v roku 1940 opustil Slovensko

a následne vstúpil do Československých légií, kde bojoval proti
nemeckým okupantom v Líbii, Sýrii, Libanone a Egypte. Po odchode z armády pretvoril Imi KRAV
MAGA pre potreby civilistov
a mal z čoho čerpať, keďže pôsobil
ako hlavný inštruktor pre telesnú
prípravu a boj zblízka v izraelských
obranných silách. Práve v tomto období vznikli prvé tréningové centrá
v Tel Avive a Netanyi. Imi zomrel
9. januára 1998 v Izraeli.
Už behom Imiho života bola KRAV
MAGA rozvíjaná jeho asistentom
a súčasným hlavným predstaviteľom
organizácie KRAV MAGA Global
(KMG), Eyalom Yanilovom ktorý
tento systém neustále zdokonaľuje, vyučuje a propaguje vo svete.
KMG je najväčšia a najprofesionálnejšia organizácia KRAV MAGA
na svete. V súčasnosti má pobočky
v 40 štátoch po celom svete. Systém
KRAV MAGA v súčasnosti používajú špeciálne armádne a policajné
jednotky po celom svete.
KRAV MAGA je jedinečný, prepracovaný systém, ľahký na učenie a zapamätanie, postavený na
prirodzených a intuitívnych reakciách človeka, ľahko použiteľných
pri stresových situáciách. Hlavným
cieľom systému je naučiť každého
bez ohľadu na vek a pohlavie,
fyzické schopnosti a skúsenosti,
ako sa ubrániť proti rôznym druhom
útokov. Tento cieľ sa dosahuje
trénovaním efektívnych techník,
agresivity, bojového ducha, povedomia o okolí, vyjednávania a vyhýbania sa konfliktným situáciám.
Treba si uvedomiť, že KRAV
MAGA nie je bojový šport. KRAV
MAGA sa líši od bojových športov hlavne tým, že tu nie sú žiadne
zostavy (katy) ani pravidlá, ani
ring s rozhodcom, žiadne súťaže
a podobne. Len vy a boj o život.
Keď bojujete o život, neexistujú
žiadne obmedzenia, žiadne pravidlá,
všetko je povolené. To znamená že
KRAV MAGA používa techniky,
ktoré sa nepoužívajú v žiadnom
bojovom športe, alebo sú v týchto
športoch zakázané a netrénujú sa.
To sú najmä útoky na citlivé miesta,
ako sú rozkrok, oči, uši, krk, temeno
hlavy, kolená a iné. KRAV MAGA
je relatívne mladý systém, ktorý
sa neustále vyvíja, zdokonaľuje
a prispôsobuje potrebám “prežitia na ulici”. Tým sa tiež líši od
tradičných bojových umení, ktoré
sa vyučujú stáročia v nezmenenej
podobe.
KRAV MAGA je rozvíjaná v troch
základných smeroch - armádny,
policajný a civilný. Každý z týchto smerov vychádza z rovnakých
princípov a základov, avšak
jednotlivé taktické postupy
a techniky sa líšia v závislosti od hrozieb, ktorým jednotlivé
skupiny užívateľov čelia a tiež
spôsobom zakončenia techniky
(civilisti - ubrániť sa utiecť; polícia

- spacifikovať a spútať; armáda zabiť a eliminovať ďalšieho nepriateľa).
Stupavské tréningy KRAV MAGA
sú samozrejme zamerané na civilnú
sféru. Čiže ako sa čo najrýchlejšie
a najúčinnejšie ubrániť, prejsť do
agresívneho protiútoku a utiecť,
v prípade že ste sa už do agresívneho stretu dostali. Najlepšie je však
takýmto stretom predchádzať
a vyhýbať sa im, čo Vás naučí povedomie o okolí, vyjednávanie
a prevencia. Tréningy sú pestré,
rozmanité, komplexné, zamerané
na techniku a taktiku, odolnosť voči
stresu, ale aj na zlepšovanie kondície, sily a dynamiky. Osvojíte si aj
základy boxu, kickboxu a boja na
zemi. Získate väčšie sebavedomie,
budete sa cítiť bezpečnejšie a istejšie. Okrem toho Vám KRAV MAGA prinesie odreagovanie od pracovných a bežných starostí, vybitie prebytočnej energie, spálenie
prebytočných kalórií, spoznanie
nových fajn ľudí a hlavne zažijete
kopec zábavy na tréningoch!
Z nášho tréningu budete odchádzať
s dobrým pocitom, že ste pre seba
niečo urobili, hoci je náročný, kontaktný a tvrdý. Nikto však nemusí
mať obavy. Na bezpečnosť pri precvičovaní sa kladie vysoký dôraz
a preto je potrebné používať ochranné
prostriedky ako suspenzor, chránič
zubov, grapplingové a boxerské rukavice či inú ochranu. Tieto pomôcky
si však môžete zaobstarať aj neskôr
a tak vám nič nebráni vyskúšať si
tento unikátny obranný systém.
Komu KRAV MAGA prirastie k srdcu, ten jej prepadne úplne, a nejaká
občas utŕžená modrina mu nebude
prekážať. Veď nakoniec aj život je
boj!
Tréningy sa konajú každý utorok
o 19.00 a každý štvrtok o 18.00 v priestoroch Mestského kultúrneho a informačného centra na Agátovej ulici
v Stupave. Cena za jeden tréning je
3 €. Tréningy sú pre každého od 18
rokov. Veľmi sa teším na Vašu účasť!
 Ing. Martin Bodor - Civilian instructor 

Eyal Yanilov - hlavný inštruktor KMG.

8. apríl 2013

Stupavskí Internacionáli odohrajú prvý
zápas už v apríli
Ani tento rok nebudú starší páni
holdujúci futbalu zaháľať. Prvý zápas
odohráme už v prvej polovici apríla
a všetci dúfame, aby počasie prialo a príjemný športový zážitok sa
nezmenil na zápas v blate, či daždi.
Našich fanúšikov chceme upozorniť
na druhý ročník Memoriálu Jána
Beleša, ktorý odohráme 1. mája tohto
roku. Tradične odohráme aj zápas
počas Stupavských Hodiek, 19. augusta, kedy sa stretneme s mediálnym
tímom športových redaktorov. NemeDátum zápasu

13. apríl, sobota
20. apríl, sobota
01. máj, streda
18. máj, sobota
01. jún, sobota
15. jún, sobota
29. jún, sobota
19. august, pondelok

nej zaujímavé budú aj naše ostatné utkania a tešíme sa na podporu verných
fanúšikov na stupavských tribúnach.
Prostredníctvom tohto článku by
sme chceli pripomenúť tohtoročné
životné jubileá našich spoluhráčov
a priateľov. Pán Stanislav Beňa sa
12. mája dožije 70 rokov a pán Miroslav Pavlačič oslávi 18. augusta svoje
50-te narodeniny. Obom pánom vopred úprimne gratulujeme a prajeme
ešte mnoho rokov s futbalom v srdci!


Jozef Dugovič 

Hodina

Súper

15.00 hod
15.30 hod
14.30 hod
16.30 hod
17.00 hod
17.00 hod
17.00 hod
17.00 hod

Pezinok
Brodské
Stupava Hádzanári
Vajnory
Limbach
Vysoká pri Morave
Kostolište
Športoví redaktori

Medzinárodný turnaj v karate
a kobudo už piaty rok privíta fanúšikov
bojových umení
Slovenská federácia karate a bojových umení v spolupráci s ŠK Karate DOJO Stupava a ŠK DOJO Kan,
už piaty rok organizuje na pôde
mesta Stupavy medzinárodný turnaj
karate a kobudo na Slovensku SLOVAKIA OPEN a to dňa 27. apríla
2013 v športovej hale v Stupave
na Novej ulici. Tento turnaj svojou
kvalitou, ale aj počtom súťažiacich
predstavuje najväčšiu súťaž tohto
typu na Slovensku.
Aj v tomto roku očakávame príchod

zahraničných pretekárov z Českej
republiky, Poľska, Maďarska, Srbska, Talianska a Belgicka. Zároveň
sa turnaja tohto roku zúčastní viceprezident WKC (World Karate Confederation) Ing. Ladislav Klementis,
veľvyslanec dobrej vôle Okinawy.
Hlavným rozhodcom turnaja je
PhDr. František Šebej, CSc. Turnaj je organizovaný pod záštitou
primátora mesta Stupava Mgr. Pavla Slezáka. Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.
Peter Kotásek 
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Stupavská Nevädza pilne
spievala celý minulý rok
Spevácky zbor Stupavská Nevädza
pod vedením umeleckého vedúceho Tomáša Šelca začala rok 2012
vystúpením v Českej republike.
Na pozvanie ženského speváckeho zboru z Lanžhotu sme spievali
na ich festivale „Aprílové zpívání“
Lanžhot. Spievali štyri spevácke
zbory z Moravy, Stupavská Nevädza bola pozvaná ako hosť.
Po prvý krát náš spevácky zbor spolu s mestom Stupava zorganizoval
program na stupavské hody. V programe vystúpili cimbalová muzika
Kuštárovci, ženský spevácky zbor
z Lanžhotu - ČR a spevácky zbor
Stupavská Nevädza. Po programe
bola voľná zábava pri hudbe.
V auguste spevácky zbor Stupavská
Nevädza spieval na medzinárodnom
festivale v meste Dorog – Maďarsko. Na medzinárodnom festivale
spievali dva zbory maďarské, nemecký, fínsky mužský zbor a Stupavská Nevädza. Náš spevácky zbor
pod vedením umeleckého vedúceho
Tomáša Šelca bol vyhodnotený ako
najlepší zbor v zborovom speve.
V septembri sme prispeli finančnou
čiastkou 100 e na charitatívnu akciu
„ Pomôže celé Slovensko“. Stupava
prispela najvyššou sumou čo bolo
vyhodnotené v Slovenskej televízii
v priamom prenose „Krištáľové
krídlo“ za účasti nášho primátora
Mgr. Pavla Slezáka.
Už sa stalo pravidlom že sa zúčastňujeme na Dňoch zelá – spievame
pri oficiálnom otvorení slávnosti,
varíme kapustnicu – získali sme
v tomto roku 3 miesto a v nedeľu
spievame na sv. omši, ktorá je obeto-

vaná za úrodu v kostole sv. Štefana
v Stupave.
Dvanásteho októbra 2012 zo Stupavy odcestovala 50-členná delegácia
s primátorom mesta Mgr. Pavlom
Slezákom do družobného mesta
Lowicz v Poľsku. Slovenské dni
v meste Lowicz sa poriadali v Galérii Browarna, kde okrem Stupavskej
Nevädze vystúpili aj deti ZUČ
v Stupave, konala sa i prezentácia ľudových umelcov (keramika,
drotárstvo, rezbárstvo, maľovanie
na sklo). Na prezentácii sa zúčastnil Attaché Ambasády Slovenskej
republiky v Poľsku Ján Boskovič.
V nedeľu sme spievali v Bazilike na
slávnostnej omši kde našu delegáciu
privítal biskup Józef Zawitkowski.
Počas adventu pred Vianocami sme
spievali koledy a vianočné piesne na
Námestí sv. Trojice pred kostolom,
kde bola slávnostne zažatá prvá svieca na adventnom venci. Dvanásteho
decembra 2012 spievala Stupavská
Nevädza prezidentovi SR Ivanovi
Gašparovičovi v Prezidentskom paláci v Bratislave. Náš spevácky zbor
spieval pánovi prezidentovi aj v roku
2008. Vianočný koncert sme spievali v kostole sv. Štefana v Stupave
kde sme pozvali zbor sv. Martina
z Holíča pod umeleckým vedením
Mariky Hakalovej, náš spevácky
zbor bol pozvaný na Vianočný
koncert do Holíča. Spievali sme
v kostole v Holíči spolu so
zborom sv. Martina. Na sv. Štefana náš spevácky zbor spieval
počas sv. omše v kostole. To
bolo naše posledné vystúpenie
v roku 2012. 
Soňa Činovská 

Deň žien v Stupavskom kaštieli
8. marec sme roky oslavovali ako
Medzinárodný deň žien. Po „Nežnej
revolúcii“ sa tento sviatok z našich
myslí akosi vytratil.
Keďže v Kaštieli máme mnoho
klientov, ktorý si na tento sviatok spomínajú s iskričkou v oku,
rozhodli sme sa obnoviť ho aspoň
v našom zariadení.
Pri práci v keramickej dielni urobili

klienti hlinené kvietky, ktoré nafarbili.
Aby sme u každej dámy (klientiek aj
zamestnankýň) zvýšili pocit individuality a osobitosti, na všetkých kvietkoch boli krstné mená prijímateliek.
Riaditeľ zariadenia osobne obdaroval každú dámu nášho kaštieľa
nielen pripravenými kvietkami, ale aj
božtekom na líčka.
 Renáta Biksadská, sociálna pracovníčka 

Marec patrí knihám a čítaniu
Už 58 rokov spájame Marec nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Prvýkrát bol Marec vyhlásený
mesiacom knihy v bývalom Československu, v roku 1955. Stalo sa tak
na počesť Mateja Hrebendu a ako
snaha o udržanie záujmu o knihy.
U nás, v Kaštieli, často platí, že Kniha
je najlepším priateľom človeka, a tak
sme sa rozhodli uctiť si tento mesiac

Narodili sa

Tamara Klvačová
Jakub Vrablec
Adam Bandžuch
Laura Blažíčková
Michal Štetina

Zosobášili sa

aj my. Každú marcovú stredu poobede sme sa stretávali a čítali si v spoločenskej miestnosti. Čítali sme rôzne,
väčšinou veselé poviedky, a potom
sa spolu o každom jednom príbehu
porozprávame. Neraz naša debata
končila peknými spomienkami na
mladosť a vtipnými príhodami zo
života našich klientov.


Spoločenská
kronika

Pavol Marko a Eva Haramiová
Jozef Semanco a Silvia Weisová

Opustili nás

Mária Slezáková (1920)

Jana Badíková 

Ospravedlnenie

Redakcia podpajštúnskych zvestí sa ospravedlňuje dotknutým za chybné
uverejnenie oznamov v rubrike spomíname v marcovom čísle. Oznámenia

budú uverejnené korektne znova a v plnom rozsahu. 

ĎAKUJEME

Dňa 28. februára 2013 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otca a dedka

Vachu Ota
S láskou a úctou spomína manželka
a deti s rodinami.
Spomínajte s nami.

Občianske združenie Pour Art
Hlavná 68, 900 31 Stupava
IČO: 42128455

www.pourart.sk

Spomíname na našich blízkych, kamarátov a známych

Dňa 5. apríla 2013 uplynul 1 rok
od chvíle, kedy nás navždy opustil manžel, otec a dedko Jozef
Belačič. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry Alenka
a Janka s rodinami

Odišiel tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostal smútok
a spomienka len. Dňa 2. 4. 2013 uplynuli 2 roky, čo nás opustil manžel,otec,dedkoFrantišekHorváth.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéry s rodinami

Každý deň s láskou spomíname
na Janka Beleša - pre nás nenahraditeľného človeka. Dňa 26.
apríla uplynie už päť rokov od
jeho úmrtia. Tí, čo ste ho poznali
a mali radi, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto
nečakal. Už len kytičku Ti na
hrob môžeme dať, modlitbu
odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 19. apríla 2013 si pripomenieme 1. výročie, čo nás opustil
náš drahý manžel, otec, svokor
a dedko Jozef Fekete.
S láskou a úctou spomínajú a za
tichú spomienku ďakujú
manželka, deti, nevesta a vnuci

S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri plamienkoch
sviečok sa za Teba modlíme.
Márne Ťa oči hľadajú, márne
slzy po tvári stekajú. Tvoje
srdiečko prestalo biť, hoci tak
veľmi si chcela žiť. Dňa 11. apríla 2013 uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustila, naša milovaná
manželka, matka, babka Anna
Masarovičová.
S láskou spomíname

Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré vedelo nás milovať, keby
láskou zobudiť sme ho chceli,
neozve sa už nikdy viac, utíchlo,
umĺklo, išlo už spať.
Dňa 17. apríla 2013 uplynú
už 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko a brat Jozef Fischer.
S láskou spomína
smútiaca rodina

Ženský zbor sa prespieval až na predvianočnú audienciu v Prezidentskom paláci

Kompletná zostava stupavských speváčok aj s vedúcim T. Šelcom
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Marec – mesiac knihy. Aj
v takomto duchu sa niesla práca
s deťmi a mládežou v treťom
mesiaci tohto roka. Každý
týždeň sme sa venovali inému

S3T Klub / Mestská knižnica

A čo chystáme v mesiaci apríl?
Hovorí sa síce – apríl mesiac
bláznov, no my sme si radšej
zvolili prirovnanie apríl mesiac
lesov. Pokiaľ sa nám počasie
umúdri (v čo pekne veríme),
máme v pláne zorganizovať
menšie výlety v okolí a byť viac
na čerstvom vzduchu. Okrem
iného sa blíži 15. apríl, známy
ako deň narcisov. Takže aj týmto smerom sa budú uberať naše
debaty v centre.

8. apríl 2013

Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE
Skončil sa MAREC – MESIAC KNIHY a my
môžeme konštatovať, že akcie , ktoré sme si
naplánovali boli úspešné.

Počas marca navštívilo knižnicu 461 čitateľov, ktorí si požičali 1.603 zväzkov kníh.
Členstvo v našej knižnici si obnovilo 161 čitateľov a zapísalo sa tiež 16 nových čitateľov.

V oddelení literatúry pre dospelých sme si
pripomenuli výstavkou kníh 70. výročie
narodenia slovenskej prozaičky a publicistky
OĽGY FELDEKOVEJ.


Pre staršie deti bola výstavka kníh slovenských autorov (Ballek, Kováč, Blažková,
Šimulčíková, Navrátil a iní).

V detskom oddelení sme si pripomenuli
výstavkami kníh marcové výročia narodenia
spisovateľov : Fraňo KRÁĽ, Pavol DOBŠINSKÝ
a Rudo MORIC.

V náučnom oddelení pre dospelých bola
výstavka kníh JAR V ZÁHRADE a AMATÉRSKE
PRÁCE.

Jarné prázdniny Jarné prázdniny Jarné prázdniny Jarné prázdniny
Prvý marcový týždeň boli jarné
prázdniny. Pre deti sme pripravili
program na každý deň. V pondelok sa čítalo z knihy MORE VO
FĽAŠTIČKE. V utorok boli pripravené HÁDANKY O ZVIERATKÁCH. Vo štvrtok KRESLENIE
ZVIERATIEK podľa čísiel. V piatok
žánru. Písali sme, vymýšľali
sme a tvorili sme čo nás napadlo. Niektorí sa písaniu venovali
aj doma, a tak sme sa rozhodli
založiť si vlastný S3T-kovský
blog, do ktorého bude môcť
každý prispieť svojou tvorbou.
Okrem precvičovania mysle
a slovnej zásoby sme taktiež
tvorili rukami. Naše centrum
navštívila naša známa - Ester,
ktorá sa venuje výrobe šperkov
z rôznych materiálov. Deťom
predviedla, čo všetko sa dá
z bežne využívaného a ľahko zohnateľného materiálu
spraviť. Spoločne tak vyrábali
náramky, prívesky a iné veci
podľa záujmu detí. Nakoľko
nám chvíľkovo prialo aj pekné
počasie, neváhali sme a využili
ho naplno. Vytiahli sme von na
trávnik matrac, debatovali sme
a hrali loptové hry. Deti sa takto
aspoň trochu vybláznili a zmenili prostredie.
Ale nakoľko sa už pomaly ale
iste blížila Veľká noc, podaktoré
z detí využili možnosť naučiť
sa vyrábať rôzne veľkonočné
ozdoby na tvorivých dielňach
k veľkej noci, kde sa taktiež
venovali aj maľovaniu vajíčok.
Tvorivé dielne zorganizovalo
MKIC v spolupráci s OZ Pohodka. V súvislosti s blížiacou
sa Veľkou nocou ste nás taktiež
mohli stretnúť na Veľkonočnom
jarmoku v Stupave, konkrétne
vo veľkej sále kultúrneho
domu, kde sme mali svoj vlastný informačný stánok. Zatiaľ
čo v sále prebiehala výmena
a burza kníh, my sme podávali záujemcom a okoloidúcim
informácie o fungovaní nášho
centra.

Na záver by som rada
poznamenala, že v mesiaci marec sme s deťmi viedli veľmi zaujímavú debatu
o centre, ako ho vidia, čo sa im
páči a na oplátku, čo by radi
v centre pozmenili, upravili.
Z debaty vyplynula akási potreba pozmeniť doterajšie pravidlá vyvesené v centre (pozn.
hlavné pravidlá sú uvedené
v internej smernici, s ktorou sú
deti plne oboznámené). A tak si
vzali papier, fixky a výsledkom
bolo 31 nových pravidiel, ktoré
máte možnosť vidieť na sociálnej sieti S3T klubu. Zoznam
sme napokon spoločne upravili, nakoľko niektoré z pravidiel
boli skôr vtipným doplnok a iné
zasa považované ako samozrejmosť.

STRETNUTIE S ROZPRÁVKOU od zberateľa slovenských
ľudových rozprávok a povestí, Pavla
DOBŠINSKÉHO.
Počas celého prázdninového týždňa
si mohli deti vypracovať aj nástenný
kvíz DETI A KNIHY, ktorý bol v
detskom oddelení celý mesiac knihy.

Pre 4. ročník ZŠ kpt. J. Nálepku robíme súťaž o KRÁĽA
DETSKÝCH ČITATEĽOV Stupavy.
I. kolo súťaže prebehlo 18. februára
a II. kolo 20. marca 2013. V apríli
bude III. kolo – finále a potom v máji
slávnostná korunovácia Kráľa.  

Nástenný kvíz
V detskom oddelení bol nástenný kvíz DETI A KNIHY.
Odpovede na otázky vložilo
do krabičky 14 detí. Výhercom
vrecúška prekvapení sa stala
Sofia Pinkavová z 5.B

Exkurzia
Na exkurziu do knižnice prišli deti z MŠ na ulici Ružovej,
J. Kráľa, Hviezdoslavovej
a z MŠ Borinka. Deti si prezreli celú knižnicu, aby aj rodičom
doma vedeli povedať, že máme
veľa kníh aj pre dospelých.

Výmena kníh
NA SPOLOČNÚ VÝMENU
kníh v rámci literárnej výchovy
prišli k nám všetci druháci, tretiaci a štvrtáci. So žiakmi sme
si zopakovali ako sa v knižnici chováme, ako si požičiavame knihy a hlavne aby sme
požičané knihy nezabúdali
načas vrátiť.
Narastajúci sa záujem detí spolupodieľať sa na raste a rozvíjaní centra nás veľmi teší a stáva sa čoraz pozoruhodnejším!


Mgr. Lachkovičová 

Marec - mesiac knihy
V mesiaci marec sme pre našich čitateľov nakúpili 95 kníh. Čitatelia
si môžu vybrať z týchto noviniek:
Inventúra, Uzol, Vydaté, Až keď

bude mama triezva, Žuvačkový
kráľ, Slečna nebezpečná, Žiadne
prudké pohyby, Zamilovaná do
anjela, Denník odvážneho bojka,

Šla dážďovka na ryby, Studňa času
a iné.
Na ďalších nových čitateľov a návštevníkov knižnice sa tešia Zlatica
Obadalová a Beáta Tomkovičová 
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Rôzne

8. apríl 2013

Prednášky o stupavských zákutiach budú mať pokračovanie
Počas minuloročných Dni zelá
usporiadalo OZ Pour Art v priestoroch Kina X moderovanú prezentáciu historických fotografií
z dejín nášho mesta. V troch pripravených témach (Hlavná ulica,
kaštieľ a kostol s Námestím sv. Trojice) sme sa snažili odhaliť neznáme
či zabudnuté momenty z našej
minulosti. Podujatie malo priaznivý
ohlas a preto sme sa rozhodli v tejto činnosti pravidelne pokračovať.
V pripravovaných prezentáciách
využijeme bohatý archív zdigitalizovaných historických fotografií,
máp a dokumentov, ktoré sa nám

podarilo získať vďaka ochotným
Stupavčanom. Témou prvého stretnutia bude stupavský park, podujatie sa uskutoční 28. apríla 2013

o 18.00 hod. v priestoroch Kina X.
Srdečne Vás pozývame, vstup na
podujatie je voľný.


Milan Greguš, Ivan Klas, OZ Pour Art 

Na tradičnom jarmoku zaujala najviac
výstava veľkonočných prác
Cena vstupenky 8,00 EUR. Na toto divadelné predstavenie
je v sále voľné sedenie. Predpredaj vstupeniek v prevádzkach:
Sport Moda Milica, Cestovná agentúra Via, Zlatníctvo Woletz,
Mestská knižnica Ruda Morica, pokladňa kina X a kancelária MKIC.
Vstupenky si môžete zarezervovať aj emaiolm na kinox@kinox.sk.

Mesačník „Letectví a kosmonautika“
spomína aj Stupavsky maják

Pravdaže, presnejšie maják na vrchu Kozlisko nad hradom Pajštún,
ktorý slúžil nočnej leteckej doprave
za prvej ČSR až do roku 1938.
Stupavčania o ňom vedia z ročenky
STUPAVA 2010-2011. Čo je teda
nové, podľa dr. Miloša Sedlářa,
ktorý skúma osudy všetkých 17
majákov na trase Praha-Bratislava,
ale aj Praha-Rozvadov-Paríž? V tej
dobe používali piloti poznávaciu
navigáciu, čiže sledovali terén. Po
vyššie spomínanej trase boli na
45 miestach veľké betónové písmená názvov obcí či miest, uložené na zemi a viditeľné z lietadla.
Nazdával som sa, že takýto nápis na peróne železničnej stanice
STUPAVA-MÁST, by mohol k ním
patriť. Teraz je však isté, že nie.
V zozname miest, v Leteckej príručke z tých čias, Stupava uvedená
nie je. Druhý argument, ktorý moju
úvahu celkom vyvracia je nad slnko jasnejší. Písmená slúžiace na

poznávaciu navigáciu museli mať
totiž výšku 6 metrov a šírku 4,8 metra. Naše stupavské ale boli vysoké
maximálne 1,2 metra. Lenže to neznamená, že by sa Stupavčania nemohli pokúsiť betónové písmená
z peróna štácie vydolovať a dáko
ich využiť, oživiť. Napríklad by sa
dali postaviť k múru stupavského
kaštieľa, ako som to v ročenke už
navrhoval. Neslúžili by už cestujúcim Stupavky, ani pilotom, ale
Stupavčanom a návštevníkom Stupavy, ktorí by sa zaiste radi vyfotografovali pred takou atrakciou.
Hoci, ktože už vie? Sú ešte tam na
zdevastovanom koľajisku po desaťročiach nekonečných premien, keď
mnohé nezostalo kameňom na
kameni, a toť nedávno aj koľaje
Stupavky vytrhali? Odprisahám, že
na peróne, dlho po vojne, vítali
návštevníkov mestečka prichádzajúcich vlakom veľké písmená
STUPAVA-MÁST. Štefan Horský 

Tohtoročný Veľkonočný jarmok
síce svojím chladným počasím
skôr pripomínal ten Mikulášsky, no
návštevníci, ktorí prišli tretiu marcovú sobotu pred budovu MKIC
sa nedali odradiť. Počas tradičného
jarmoku si občania mohli zakúpiť
rôzne výrobky z dreva, dekorácie,
či doplnky do kuchyne, ktoré môžu
gazdinky využiť pri jarnom pečení.
Taktiež nechýbali tradičné kraslice,

či slamený zajkovia, ktorý neodmysliteľne patria k veľkonočnej
výzdobe. V tento deň usporiadalo
MKIC aj sprievodné podujatia.
Jedným z nich bola výstava veľkonočných prác, ktoré vytvorili
deti zo stupavských škôl a škôlok
a účastníci veľkonočných tvorivých
dielní. Výstavu týchto výrobkov
videlo podľa podpisovej knihy vyše
500 ľudí, čo nás teší a záujem si

Premiérová burza kníh si našla svojich fanúšikov a dúfame,
že sa ich počet bude stále zvyšovať

Pripomíname si dvadsiate výročie
mestskej časti Mást

Čas plynie neuveriteľne rýchlo
a tak si 18. apríla pripomenieme
už 20 rokov od oficiálneho názvu
mestskej časti MÁST. Zo zápisu
v Obecnej kronike z roku 1993,
z pera vtedajšej kronikárky pani
A. Lachkovičovej sa dozvedáme,
citujem: “Na dvore bývalého Obecného domu Mástu a terajšej
Mestskej knižnice sa dňa 18. 4. 1993
konalo slávnostné stretnutie občanov. Toto stretnutie bolo pri príležitosti znovu potvrdenia oficiálneho názvu mestskej časti - MÁST.
Počasie nebolo najpriaznivejšie,
ale atmosféra stretnutia bola príjemná a sviatočná. K slávnosti
patrila aj popoludňajšia pobožnosť

v Mástskom kostole. Pán primátor
Ing. Anton Daráš otvoril slávnostné stretnutie. Pripomenul históriu obce prítomným. Občanov
pozdravil aj stupavský farár vdp.
Felix Mikula. Vyzval prítomných
k spolužitiu na základoch vzájomnej ochoty k porozumeniu, tolerancii a princípov kresťanského
učenia. V kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor
Stupavjánek. Bol veľmi úspešný.
K dobrej nálade občanom hrala
dychová hudba Veselá muzika.
Mástske kuchárky núkali pagáčiky, rožky. Občania si pohovorili od srdca s primátorom a poslancami.“ Mgr. Gabriela Prokešová 

Výstava hýrila množstvom farieb no aj návštevníkov

veľmi vážime. Po prvý krát v histórii usporiadalo MKIC aj burzu kníh.
Hoci sa jej nezúčastnilo príliš veľa
záujemcov, dúfame že z tohto podujatia vytvoríme tradíciu a burzu kníh
budeme organizovať počas každého
jarmoku. Všetkým návštevníkom
chce celý tím pracovníkov MKIC
poďakovať a tešíme sa na ďalšie
podujatia .



MKIC Stupava 

Výstava sa páčila najmä najmladším Stupavčanom, ktorí hrdo
ukazovali svoje výtvory rodine a kamarátom
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INFO BSK

Podujatia v marci

Ocenenia knihovníkov putovali aj do Stupavy Malí i veľkí výtvarníci
sa pripravovali na Veľkú Noc

Bratislavský samosprávny kraj si v mesiaci knihy uctil prácu žien, ktoré aj
v predigitalizovanej dobe robia prácu
knihovníčiek s nadšením.

„Napriek hrozbám a veľkému tlaku sa
snažia budovať to, čo dlhé roky tvorilo potenciál celej našej spoločnosti –
znalosť,“ zhodnotil prácu knihovníkov
a knihovníčiek bratislavský župan Pavol
Frešo.
Bratislavský župan odovzdal v Malokarpatskej knižnici v Pezinku ocenenia piatim zamestnankyniam knižníc
v Bratislavskom kraji: Silvii Mišúnovej
zo šenkvickej knižnice, Zlatici Obadalovej zo Stupavy, Jane Ščepánkovej
z knižnice v Zohori, Andrei Grebečiovej z bernolákovskej knižnice a Dane
Poizlovej z Častej.

níctvom tohto ocenenia mohli dať najavo, že si ich snahu vážime,“ povedala
podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.

„Práca knihovníkov a knihovníčiek je
často zaznávaná a nedocenená, preto
ma teší, že sme im aspoň prostred-

Do metodickej pôsobnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku, ktorá je
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,

patrí 66 verejných knižníc v okresoch
Pezinok, Malacky a Senec, a to: päť
mestských knižníc v Malackách, Senci, Modre, Stupave, Sv. Juri, sedem
profesionálnych obecných knižníc
s profesionálnym knihovníkom a 54
neprofesionálnych s dobrovoľným
pracovníkom.
Zdroj:Bsk 

Hoci počasie v prvej polovici
marca prialo skôr guľovačke
a výrobe snehuliakov, účastníci Veľkonočných tvorivých dielní, ktoré zorganizovalo MKIC
si nedali vziať chuť a fantáziu niečo pekné vyrobiť. A tak
sa 8. a 15. marca stretli deti
a rodičia v príjemnom teple
budovy MKIC a pod vedením
Ivety Vachálkovej z OZ Pohodka
sa pustili do tvorivej práce.
Ako to už na Veľkú Noc býva,
pracovné stolíky ihneď zaplavilo
more maľovaných kraslíc, papierových kuriatok, zajacov ako aj
množstva iných jarných dekorá-

cií. O spomínané podujatie prejavila záujem aj Západoslovenská
televízia a účastníkov navštívila
so svojou kamerou a príspevok
o stupavských Veľkonočných dielňach odvysielala vo svojich večerných správach.
Kto si nestihol nič vyrobiť a chcel
načerpať len inšpiráciu, zavítal na
Veľkonočnú výstavu vo výstavnej
sieni MKIC, kde svojimi výtvormi prispeli aj stupavskí žiaci
a škôlkari.
Všetkým účastníkom veľmi pekne
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
stretnutie.
MKIC Stupava 

Je chrápanie nebezpečné?
Aj na túto otázku dostali odpoveď
účastníci bezplatnej prednášky pri
príležitosti Dňa zdravého spánku, ktorý každoročne oslavujeme 21. marca. Pre záujemcov
pripravilo MKIC v Stupave prednášku s odborníkmi práve) o tejto problematike. Zúčastneným
prednášala MUDr. Kubovčáková
a MUDR. Ščigulinský zo spánkového laboratória v Bratislave.
Na prednáške sa hovorilo
o dôvodoch chrápania, čo ho
spôsobuje a v ktorých prípadoch
môže byť pre človeka nebezpečné.
Vedeli ste napríklad, že chrápanie
vzniká chvením mäkkého podnebia a jeho príčinou môže byť
napríklad aj veľký jazyk? Dvojica
odborníkov však neberie chrápanie
na ľahkú váhu a podobne by sa
mali zachovať aj všetci, ktorí
týmto nepríjemným javom trpia.
Sprievodným javom chrápania

MUDr. Kubovčáková počas prednášky o zdravom spánku a najmä o chrápaní spomedzi
všetkých zúčastnených vylosovala jedného šťastlivca, ktorý získal upomienkové predmety

je totiž aj zástava dychu, čo spiaceho drží celú noc v hladine plytkého spánku. Nasledujúce ráno
sa tak dostaví únava, nervozita
a slabá koncentrácia. S chrápaním
a nezdravým spánkom sa však dá
účinne bojovať, čomu nasvedčujú
aj úspechy spánkového laboratória.

Kde nestačili detské rúčky, radi pomohli prítomní rodičia

Na záver podujatia bol jeden z poslucháčov vyžrebovaný a získal
upomienkové predmety. Vzácny
suvenír si však odniesol každý
a to nielen vo forme praktického
darčeku, no hlavne v podobe
cenných informácií prospešných
MKIC Stupava 
zdraviu.

Šikovná Stupavčanka predstavila na výstave svoje práce
Na Veľký piatok vo večerných hodinách sa v sieni MKIC v Stupave
konala prezentácia výtvarnej tvorby
pani Marie Darášovej. Hoci nie
je rodená Stupavčanka, v našom
meste žije už skoro pol storočia.

Pracovné stolíky sa prehýbali pod krásnymi výtvormi malých i veľkých umelcov

Ukážka z tvorby Marie Darášovej

Okrem výstavy diel sa umelkyňa pochválila aj kreatívnym pohostením

A donedávna nemala ani blízko
k umeniu. Dlhé roky pracovala
ako ekonómka a výtvarne sebarealizovať sa začala len pred piatimi
rokmi. Jej záber je však veľmi široký
a inšpiratívny pre všetkých občanov.
Vášeň k umeniu sa u nej prebudila
spočiatku len v maľovaní na kamene
a nejeden Stupavčan si mohol jej
maľované výtvory zakúpiť počas

sobotňajších jarmokov. Vitálnej dôchodkyni sa neskôr zapáčila aj práca s keramikou, z ktorej tvorí najmä
šperky, modely veteránov, vázy,
hrnčeky, misky a mnoho iných
úžitkových predmetov, napríklad
aj keramickú lampičku. Na výstave
sa predstavila aj ako šikovná pekárka, pretože stôl sa prehýbal pod
množstvom krásnych maľovaných

medovníkov, najmä s aktuálnou
veľkonočnou tematikou. rovnako
pohostenie sa nieslo v jarnej tematike a vystavovateľka sa aj tu prejavila veľmi kreatívne. Plnené vajíčka v tvare čerstvo vyliahnutých
kuriatok, či plnené paradajky, ktoré
boli na nerozoznanie od kytice tulipánov. Návštevníci tak uspokojili
telo i dušu! 
MKIC Stupava 

Najmladší výtvarníci nešetrili fantáziou, ani nápadmi. Pracovné stoly zasa šetril
všadeprítomný igelit

Stupavskí vojaci v Taliansku
na konci II. svetovej vojny
Slovensko sa po udalostiach z marca 1939 stalo spojencom nacistického Nemecka a jeho ozbrojené
sily sa už v roku 1939 podieľali na
kampani proti Poľsku. V roku 1941
začali slovenské jednotky svoje
pôsobenie na východnom fronte
proti Sovietskemu zväzu. Skúsenosti s 2. pešou divíziou (predtým
Zaisťovacia divízia) na východnom fronte v roku 1942 ukázali, že
ide o nespoľahlivú jednotku. Padlo
rozhodnutie divíziu reorganizovať.
Po reorganizácii a premenovaní
na Technickú brigádu, rozhodlo
nemecké velenie o jej presunutí
a nasadení v pásme nemeckej
obrannej línie v Taliansku. Slovenská vláda s takouto požiadavkou súhlasila. Požadovala, aby bola jednotka na čas nevyhnutný pre reorganizáciu presunutá do niektorého
rakúskeho priestoru. Nemecká strana túto požiadavku odmietla a reorganizácia sa mala dokončiť v novom priestore v Taliansku.

stvá peších plukov museli tiež
znížiť stavy. Disponovali len štábnou čatou (pomocný personál
veliteľstva pluku), spojovacou čatou, pomocnou a dopravnou čatou.
Bol to dôsledok znižovania početného stavu jednotky, dezercií a nedostatočného doplňovania mužstvom. V ich očakávaniach sa situácia
na fronte neustále zhoršovala. 12.
februára 1945 bolo dokonca nariadené nosiť na pracoviská zbrane,
pretože činnosť talianskych partizánov znovu silnela.
V polovici februára konečne dorazili k divízii doplnky mužstva zo
Slovenska v počte asi 3 000 mužov.
Stavy sa tak zhruba zdvojnásobili a počet jej príslušníkov dosiahol
asi 7 000 mužov. V tomto čase boli
súčasťou doplňovania stavov i vojaci zo Stupavy a okolia. Dostali
povolávacie rozkazy a 15. januára
1945 narukovali k pionierskej
stavebnej skupine do Bratislavy
a začiatkom februára boli prevezení

Transport slovenských vojakov do Talianska

Divízia reorganizovaná na Technickú brigádu (ďalej len TB) zahájila svoju činnosť 25. októbra 1943
pod velením pplk. gšt. Krnáča.
Stala sa tylovou nebojovou jednotkou a mala sa pripojiť k nemeckej
skupine armád B, ktorá mala brigádu využívať ako uzavretý celok
pod slovenským velením. Úlohou
brigády bolo vykonávať opevňovacie práce na pobreží Jadranského
mora. Budované objekty – zákopy
a palebné postavenia mali slúžiť
nemeckej obrane v prípade vylodenia Spojencov.
Slovenskí vojaci plnili úlohy
v roku 1944, nie vždy s veľkým nasadením. K 20. marcu 1944 mala
TB 147 dôstojníkov, 169 poddôstojníkov a 4176 príslušníkov mužstva.
Schopnosť TB vykonávať pridelené
úlohy bola limitovaná nedostatočným doplňovaním mužstva. Vyčerpaní príslušníci TB vždy netrpezlivo očakávali príchod posíl,
ktoré však takmer nikdy neboli
dostatočné. Pracovalo sa 7 dní
v týždni.
Koncom decembra 1944 nariadil
veliteľ, plk. Veselý, reorganizáciu.
Výsledkom boli pluky, ktoré mali
v prápore iba po dve roty. Veliteľ-

v „dobytčích“ vagónoch do Talianska. Stupavčanov bolo asi 13. Niektorí sú zachytení na fotografii, boli
tam i Slezák Adolf, Daráš Jozef
(Osa) a ďalší, ktorí nie sú na fotografii.
Prichádzajúce mužstvo do Talianska vyvolávalo dojem, že nejde
o doplňovanie vojenskej jednotky,
ale o skupinu trestancov. Boli to
narýchlo zmobilizovaní záložníci,
nevojaci a zajatci z povstaleckej
1. československej armády na Slovensku bojujúcej v SNP proti Nemcom. Veľká časť nového mužstva
nemala dokonca ani uniformu. Namiesto práce na opevňovaní brehov
Pádu a stavby protitankových alebo
protipechotných prekážok museli
nováčikovia absolvovať bežný poradový výcvik. Podaktorí dokonca
pred odsunom do Talianska ani nestihli zložiť vojenskú prísahu.
Stavby ktoré kopali (zákopy, protitankové prekážky), mali slúžiť Nemcom, ako ochrana pred útokom spojencov. Stavebné práce boli brzdené
nedostatkom pracovného náradia
a materiálu. Velenie divízie sa dokonca uchýlilo k výzve, aby si vojaci požičiavali pracovné náradie od
miestneho obyvateľstva, narábali

s ním šetrne, aby ho mohli po vykonaní práce nepoškodené vrátiť.
Došlo tak ku kurióznej situácii. Do
Talianska sa dostali Slováci, ktorí
boli najprv nasadení na východnom
fronte proti ZSSR, a ktorí prešli
na stranu Červenej armády. Potom sa zapojili do SNP a po zajatí
boli poslaní do Talianska. Bolo tak
len otázkou krátkej doby, kedy títo
jednotlivci využijú možnosť dezertovať a pridať sa k talianskym partizánom.
Nemeckí technickí dôstojníci sa
na pracoviskách 2. TD stretávali s nezáujmom o prácu. Vojaci si
vymýšľali rôzne výhovorky typu:
„nemáme drevo, nemáme lopaty,
nemáme hodinky“ a pod. Pri 101.
pluku sa dokonca stalo, že dve
hodiny pred koncom pracovnej
doby postávajúci z neurčenej roty
na otázku, čo robia, odpovedali:
„Čakáme na fajront.“
Stále viac príslušníkov divízie spolupracovalo s miestnym odbojom
a prechádzalo k partizánom. Aj
miestne odbojové hnutie silnelo. Velenie divízie, v snahe zabrániť „únosom“ vojakov od rôt, nariaďovalo presuny takmer každý mesiac.
Početné stavy divízie sa znižovali aj
pri náletoch, či iných mimoriadnych
situáciách. Pre spoluprácu vojakov
s odbojom nariadil veliteľ divízie
plk. Veselý 5. apríla 1945 výmenu
priestorov medzi plukmi navzájom.
101. pluk mal zaujať pracovný priestor 102. pluku a naopak.
Celkovo bol apríl 1945 pre Nemcov
v Taliansku zložitý. Aktivizovalo sa
partizánske hnutie, vypuklo povstanie a Spojenci zahájili ofenzívu cez
rieku Pád. Na pozadí nemeckého
kolapsu prebiehal rozklad aj v jednotkách 2. TD. 19. apríla 1945 zbehlo od 8. roty 101. pluku 205 mužov
a 25. apríla 173 mužov 5. roty 101.
pluku. Prebehlíci posilnili rady partizánov.
Aby sa zamedzilo dezerciám
k miestnym odbojárom a ohrozeniu
divízie postupom Spojencov, velenie nariadilo novú redislokáciu. 24.
apríla sa mala 2. TD presunúť do
Álp, do priestoru Sondrio. Velitelia práporov a plukov tento rozkaz
už neakceptovali a ústup do Álp
sa neuskutočnil. Od 24. apríla spolupracovali jednotky divízie s odbojom a podieľali sa v rámci svojich
možností na boji proti ustupujúcim
nemeckým kolónam, pričom ich
podporovali nedávno zbehnutí vojaci v radoch partizánskych jednotiek. Takto sa skončilo nasadenie
slovenských i stupavských vojakov
na výstavbe opevnení v Taliansku.
1. mája 1945 sa 2. TD premenovala na 1. československú divíziu
v Taliansku. Veliteľom bol pplk. J.
Kmicikievič a jej početný stav tvorilo okolo 6 200 príslušníkov.
Na druhý deň do Milána vstúpili
spojenecké jednotky. V ten istý deň

mesiace skôr, ako skupina ktorú
chytili Angličania. Dali ich do repatriačného tábora a postupne boli
transporovaní domov a začiatkom
augusta 1945 prišli do Malaciek.
V Malackách boli v karanténnom
tábore a 25. augusta boli prepustení
z armády a vrátili sa domov.

Fotografia z 30. mája 1945
Zachovaná fotografia zo dňa 20. apríla
1945, z miesta dislokácie San Rocco al Porto z repatriačného Campu v Resina pri Neapoli
zachytáva Stupavčanov : stojaci Ševčík Matej, Sprava Vilo Drahoš, Ján Sobolič, Ján Prokeš
Illiť Jozef, Prokeš Ján, Sedlák Alojz, hore Vilo
Drahoš, Smolucha Ludvo, Sobolič Paľo. Boli I v čase vojny bolo v Taliansku veľa
to príslušníci I. praporu 102. pluku

nemecké jednotky v Taliansku kapitulovali. Divízia od Spojencov už
žiadne bojové úlohy nedostala.
6. juhoafrická divízia, ktorá mala
na starosti zásobovanie slovenskej
divízie, neobdržala rozkaz, že 1.
československá divízia v Taliansku je považovaná za spojeneckú
a správala sa k Slovákom ako
k zajatcom, boli internovaní v repatriačných táboroch, ktoré riadili
spojenci .

Odznak 1. československej divízie v Taliansku,
nám zostal na pamiatku. Pozinkovaný odznak
s farebným dotvorením.

Osobné spomienky Jána Prokeša
(1919) z týchto čias boli: 3. januára
1945 sa mu narodil syn, za dva
týždne narukoval, doma zostala
manželka s troma deťmi. Pobyt
v Taliansku prežil tak, ako je uvedený v predchádzajúcich riadkoch.
Ich skupina mala popri všetkom
i šťastie a dostali sa v Taliansku i na
výlet na Vezuv, kúpali sa i v mori.
Bolo to v rámci pobytu v repatriačnom tábore San Rocco al Porto.
V časoch dezercií sa pripravovala
i skupina Stupavčanov na útek.
Jeden z nich, Ludvo Smolucha, postavou menší chlap odišiel od jednotky večer s tým, že ostatní pôjdu
ráno. Hovorili mu, že ty máš menšie
nohy, my ťa ráno dobehneme. On
mal šťastie a na tých malých nohách
sa dostal domov cez Rakúsko o dva

vecí a tovarov , ktoré boli od spojencov - najmä americký tovar. U nás
v tom čase boli nedostatkové
(čokoláda, kakao, cukríky) a tak
niesol domov dva kufre, celou cestou ich strážil a v Malackách mu
jeden kufor niekto ukradol. Záhoráci sa doma prejavili!
Počas pobytu v Taliansku, sa naučil
po taliansky v takej miere, že sa dohovoril s miestnym obyvateľstvom.
Dovetok: Pobyt v Taliansku počas
vojny nebol vždy príjemný, všetci
naňho spomínali ako na dobu nedobrovoľne strávenú mimo domova
a po čase, keď sa horšie zabudlo
i s úsmevom. Jozef Illiť, Ján Prokeš
a Adolf Slezák pracovali po návrate
z Talianska v Stupavskej cementárni a často spomínali na zážitky
z „vojny“.
Adolf Slezák by sa rád do Talianska pozrel v mierových časoch, žiaľ
nepodarilo sa mu to.
Jozef (Osa) Daráš sa dostal k Angličanom a s nimi putoval cez
severnú Afriku, bol aj v Anglicku
a domov sa vrátil až v roku 1946.
Vilo Drahoš v roku 1950 mal haváriu
na motorke a zomrel. Ján Prokeš
sa dostal začiatkom sedemdesiatych rokoch prvý raz do Talianska
a potom v roku 1979. Po svojej 60ke znova s kamarátom – učiteľom
Ondrejom Zambojom (ktorý bol
v čase vojny tiež v Taliansku) išli na
dovolenku k moru a na tejto dovolenke náhle zomrel. Taliansko sa
mu stalo osudné.

Mosadzná menovka s originálnym písmom.
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