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Medzi stupavskými
reštauráciami nájdete
aj exotické chute

Pripravte sa na májovú
nádielku kultúrnych
podujatí MKIC

Škôlky praskajú vo švíkoch Zápis neodkladajte na poslednú chvíľu

ky na Ružovej ulici. „Vďaka týmto stavebným úpravám sme mohli
otvoriť novú triedu pre 23 detí, čím
sme zvýšil kapacitu našej škôlky
na päť tried“, uviedla riaditeľka
Materskej škôlky na Ružovej ulici, Soňa Somíkova. Minulý rok
sa podarilo zväčšiť aj materskú
škôlku na ulici Janka Kráľa, kde sa
vybudovala nová prístavba pre 40
detí. Napriek tomu sa nepodarilo
umiestniť skoro 80 malých Stupavčanov vo veku troch rokov.
„Toto vysoké číslo prekvapilo aj
nás. Nepredpokladali sme totiž,
že až 20 detí požiada o odklad do

To, že materské škôlky sú doslova
preplnené si vyžaduje otvorenie
ďalších tried, alebo úplne nového zariadenia. Je však potrebné
nájsť peniaze v mestskom rozpočte
a v neposlednom rade aj vhodné
priestory. „Možným riešením by
mohlo byť zrekonštruovanie priestorov bývalej reštaurácie na
Hlavnej ulici. Tento návrh je však
len v štádiu riešenia a neviem
občanom doposiaľ nič sľúbiť. Ak
by sa to podarilo zrealizovať,
škôlku by mohlo navštevovať
ďalších 40 až 60 detí,“ podotkol
Pavel Slezák. 
Nina Lednická 

Do konca júna sa rodičia dozvedia, či ich deti boli prijaté do
niektorej zo Stupavských štátnych
škôlok. Mnohí z nich budú
rozhorčení a sklamaní, pretože
časť detí sa do škôlky nedostane,
keďže dopyt je väčší ako kapacita škôlok. Na mestský úrad prišlo
niekoľko sťažnosti od nespokojných rodičov, ktoré sú momentálne
v štádiu riešenia.
„Ľudia píšu sťažnosti, že práve
ich dieťa sme neprijali do škôlky,
avšak nikto sa neprizná, že sme
všetkým rodičom telefonovali
a pýtali sa ich na záujem o miesto
v našej škôlke,“ povedala riaditeľka
materskej škôlky na Marchegskej
ulici. Riaditeľky škôlok na Marchegskej, Ružovej, Hviezdoslavovej
a ulici Janka Kráľa sa pritom snažia
správať k rodičom korektne a komunikujú aj medzi sebou. Každý
rok majú zoznam narodených detí
a ich rodičov, ktorých sa pýtajú kam
uvažujú svoje dieťa zapísať. „Skutočne sa snažíme vyjsť rodičom
v ústrety, no často krát neprídu
rodičia v stanovenom termíne na
zápis, tým pádom dostane priestor
dieťa, ktorého poručníci riadne
zapísali,“ ozrejmila riaditeľka materskej škôlky na ulici Janka Kráľa,
Alena Požgayová. Jediné čo Vám
pomôže je nahlásiť svoje dieťatko
čím skôr do materskej škôlky, a najmä nepremeškať zápis. Nie je totiž
dôležité ako dlho bývate v Stupave,
dôležité je prísť zavčasu a dochádzku do škôlky si poistiť vopred. Niektorí rodičia sa prihlásili do centrálneho registra, ten však nenahrádza
riadny zápis potomka do škôlky.
Pri neprijatí tak bol nejeden prekvapený. Prečerpané kapacity hlási aj Lesný klub Jadierko, ktorý
funguje ako občianske združenie na základe systému lesných
škôlok. Hoci minimálna platba za
mesiac pohybuje od 130 € vyššie,

V meste žije viac ako 10-tisíc obyvateľov

počtu obyvateľov s trvalým pobytom, pričom využíva štatistické
údaje zo sčítania ľudu. Prihlasovanie sa k trvalému pobytu má
význam z hľadiska miestnych daní
a poplatkov napríklad za odpady.
Ak je za domácnosť prihlásený
jeden a v domácnosti žijú ďalší
traja neprihlásení, potom poplatok
platí len ten jeden. To je ten problém aj nespravodlivosť voči ostatným občanom.“ Prečo je prihlásenie
k trvalému pobytu tak dôležité? Mesto totiž vyberie menej na daniach, čo
z veľkej miery zasiahne aj mestský
rozpočet. Z vybraných peňazí sa

napríklad financuje oprava ciest, či
rekonštrukcia kanalizácie. Mnohí
ľudia sa tak sťažujú, že niečo nefunguje, alebo je v dezolátnom stave,
no nespravili však základnú vec pre
nápravu. Neprihlásili sa k trvalému
pobytu, mestu neprichádzajú podielové dane. Pritom prihlásiť sa k trvalému pobytu nie je vôbec náročné.
Na Mestský úrad Stupava, kancelária
č. 2 (evidencia obyvateľov), si prinesiete výpis z listu vlastníctva Vašej
nehnuteľnosti a platný občiansky
preukaz (deti do 15 rokov potrebujú rodný list). Všetky doklady sa
použijú iba k nahliadnutiu a musia

V prípade prekročenia limitu počtu detí, môže dostať škôlka od štátu nemalú pokutu.

Hoci na území mesta fungujú štyri štátne škôlky, pre mnoho
trojročných detí v nich nezvýšilo miesto.
Podobná situácia bola aj minulý
rok, do dnešného dňa sa však
podarilo v škôlkach umiestniť
skoro všetky deti narodené v roku
2009. Problém s malou kapacitou
v štátnych predškolských zariadeniach sa v Stupave rieši už dlhšiu dobu. „Pozorujeme veľký babyboom, tým že prichádzajú do
mesta mladé rodiny, kupujú byty
a domy a zakladajú si rodiny,“
zhodnotil situáciu primátor mesta,
Pavel Slezák.
Pred dvoma rokmi sa zrekonštruovali priestory materskej škôl-

Minulý mesiac sa k trvalému bydlisku v našom meste prihlásil 10-tisíci obyvateľ. Toto okrúhle číslo pripadlo uzatvoriť
6-ročnému chlapčekovi, ktorý sa do nášho mesta prisťahoval
spolu s matkou a súrodencom.
Hoci sa jedná o oficiálne číslo, je pravdepodobné, že v Stupave žije o jednu
až dve tisícky obyvateľov viac. Nie
každý si totiž prehlási trvalé bydlisko,
čo spôsobuje nejasnosť v presnom
počte obyvateľov mesta. Omnoho
väčšie starosti robia neprihlásení
občania primátorovi mesta Pavlovi

Slezákovi. „Rozsiahla výstavba
prináša so sebou aj prílev nových
obyvateľov, určite nás žije v Stupave viac než desať tisíc. To sa
prejavuje na zvýšených nárokoch
na dopravu, komunikácie, služby,
ktoré sú financované z podielových
daní. Śtát ich prideľuje podľa

prvej triedy a tak bude blokovať nástup nových škôlkarov,“ vysvetlil
Pavel Slezák.

pre prijatie nových detí nemajú
miesto. „Pociťujem veľký tlak zo
strany rodičov, no novú triedu sa
nám podarí otvoriť až o rok, pri
najlepšom možnom scenári v septembri tohto roka,“ uviedla Tereza
Ostrihoňová z občianskeho združenia Jadierko. Deti navštevujúce lesný klub trávia väčšinu času vonku
a tak ich nároky na priestor sú omnoho nižšie ako pri normálnych
škôlkach. Na území mesta funguje ešte jedno súkromné zariadenie
zaoberajúce sa opatrovaním detí
„Sunnydays“, s jeho riaditeľkou sa

Riaditeľky stupavských škôlok sa snažia
riešiť situáciu s nízkym počtom miest aj
stretnutím u primátora mesta.

nám však do času uzávierky nepodarilo spojiť. Na začiatku septembra
sa má otvoriť aj ďalšie súkromné
zariadenie pre deti predškolského
veku Brilliant Stars. Školné v súkromných škôlkach je však príliš
vysoké a veľa rodičov si ho nemôže
dovoliť. Reagovať na počet detí
v meste a tak vytvoriť dostatočné
miesto pre každého predškoláka
by pomohlo vytvorenie špeciálneho zoznamu. Fungoval by na princípe centrálneho registra, takže by
plnil informačnú funkciu pre mesto.
Mestský úrad by tak presne vedel,
koľko detí bude žiadať o miesto
v predškolskom zariadení. Takýto
zoznam si však vyžaduje poriadne
prepracovať a vychytať všetky
Nina Lednická 
chyby.
byť predložené v origináli (nie stiahnuté z internetu ani fotokópie). Ak
nie ste vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, budete potrebovať súhlas
vlastníka. Za členov rodiny žijúcich
v spoločnej domácnosti môže hlásiť
trvalý pobyt jeden z členov tejto
rodiny, pričom predloží ich doklady. Nájomca bytu namiesto výpisu
z listu vlastníctva predkladá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Po zaevidovaní nového trvalého pobytu si
na pošte kúpite kolok (4,50 €) a do
30 dní požiadate OR PZ o vystavenie nového občianskeho preukazu. 


Nina Lednická 
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Pozvánka na verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta

Mesto Stupava, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva
územnoplánovaciu dokumentáciu,
si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie
za účelom oboznámenia verejnosti s návrhom Zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Stupava

1a/2012 s výkladom spracovateľa k
jeho riešeniu. Stretnutie sa uskutoční
dňa 11. mája 2013 (sobota) o 9.00
hod. vo veľkej sále Mestského informačného centra v Stupave, so
sídlom na Agátovej ulici 16. Oficiálna Verejná vyhláška k oznáme-

niu o začatí prerokovania návrhu
zmien a doplnkov Územného plánu
mesta Stupava 1a/2012 je zverejnená od 23. apríla 2013 na internetovej stránke mesta Stupava (www.
stupava.sk) a na úradných tabuliach. Do textovej i grafickej časti

dokumentácie je možné nahliadnuť
na Mestskom úrade Stupava, oddelenie výstavby a ŽP v pracovných
dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod.
a na webovej stránke Mesta Stupava
www.stupava.sk. Svoje námietky
a pripomienky si môže verejnosť

v súlade s § 22 ods.1 stavebného
zákona uplatniť písomnou formou
podaním na adresu Mesto Stupava,
Mestský úrad Stupava, Hlavná
1/24, 900 31 Stupava do 30 dní
odo dňa oznámenia t.j. do 23. mája
2013. 
Zdroj MsÚ 

Hlavné body z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava
Na Mestskom úrade v Stupave sa
druhý aprílový štvrtok konalo 23.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stupava. Keďže prítomní boli
13 poslanci, zastupiteľstvo bolo
uznášania schopné.

Zmeny a doplnky v územnom
pláne mesta

Ing. Macáková predstavila zástupcov spoločnosti Aurex, s.r.o., ktorí
spracovali materiál:
Ing. arch. Chudík, Ing. arch. Stankovská
Osobu zodpovednú za obstarávanie
ÚP: Ing. Pirschelová
Spracovateľku dopravných prieskumov: Ing. Blanárová
Ing. Voda (občianska návšteva)
navrhuje prezentáciu ÚP premietať
pre občanov na obrazovke. Informoval sa, či sa uvažuje s uložením
chráničky pri výstavbe chodníka
na ulici Malacká a ako to vyzerá so
železničným napojením Stupavy
s Devínskou Novou Vsou.
Primátor Slezák namietal, že uloženie chráničky v tomto prípade je
neúčinné, nakoľko sa nemá do
čoho zapojiť. Čo sa týka železnice,
územný plán BSK aj mesta Stupava
s týmto riešením počíta.
Poslanci sa dohodli na zorganizovaní výkladu návrhu zmien a doplnkov ÚP verejnosti – občanom
v rámci verejného prerokovania,
ktoré sa bude konať dňa 11. 5. 2013
v MKIC. Zastupiteľstvo uložilo
prednostke úradu zabezpečiť verejné prerokovanie zmien a doplnkov
ÚP ako výklad pre občanov v uvedenom dátume.

Mestská polícia predniesla
správu o bezpečnosti
v Stupave

Informáciu o bezpečnosti na území mesta predniesol Ing. Rigler.
Ospravedlnil riaditeľa polície
PeaDr. Janáča, ktorý sa z osobných
dôvodov nemohol zúčastniť MsZ.
Ing. Rigler uviedol najčastejšie sa
vyskytujúce priestupky:
 krádeže do motorových vozidiel
 okradnutie starších občanov
 krádeže svietnikov a váz na cintorínoch
 podvody so sprostredkovaním
práce – pracovné agentúry
Primátor Slezák oznámil, že sme uspeli v žiadosti o grant v sume 4000 €
na rozšírenie kamerového systému
v meste. P. Lachkovič chcel vysvetlenie, ako je to so vstupom MsP
na súkromný pozemok. P. Válek
mu odpovedal, že keď je pozemok
oplotený, vtedy nemá MsP prá-

vo vstupu naň. Pokiaľ sa jedná
o pozemok neohradený a neoznačený, tam môže vstúpiť ktokoľvek.
Zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov
Na základe ukončenia verejnej
súťaže, mesto schválilo odpredaj
týchto nehnuteľností:
 v súlade s § 9a, ods. 1 a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemkov reg. C KN
p. č. 1991/1 – lesný pozemok,
výmera 12044 m2, p. č. 1992/1
– lesný pozemok, výmera 11492
m2 a p. č. 1675/534 – orná pôda,
výmera 17913 m2, k. ú. Stupava,
lokalita Noviny, spol. BECEP,
s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO 35935227, za cenu
spolu150.000,- €, ako najvýhodnejšia ponuka.
 v súlade s § 9a, ods. 1 a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemkov reg. E KN p.
č. 3770/3 – trvalé trávne porasty,
výmera 6672 m2, k. ú. Stupava, lokalita Urbárske sedlíčka,
Františkovi Lachkovičovi, Dlhá
1270/55, Stupava v podiele 2/3
a Mgr. Simone Lachkovičovej,
Dlhá 1270/55, Stupava, v podiel
1/3, za cenu spolu 68.187,84 €,
ako najvýhodnejšia ponuka.

Investičné akcie mesta

Ing. Ukropec poukázal na zlú
situáciu na Mariánskej ulici, z dôvodu prác na Karpatskej ulici.
Ing. Macáková uviedla, že v prípade
dostatku financií sa bude problém
riešiť.
P. Lachkovič namietal, že pri výbere
z 3 variant na nám. Slobody mali
byť prítomní všetci poslanci a nie
len niektorí.
Primátor Slezák uviedol, že konečné
stanovisko k dopravnému riešeniu
dávajú dotknuté orgány a organizácie. Pre informáciu Slovenská
správa ciest nesúhlasí s navrhnutým
riešením.
P. Lachkovič poukázal na fakt, že
veľa financií ide na projekty, ktoré
sa v konečnom dôsledku aj tak nerealizujú. Ďalej uviedol, že stavba
chodníka na Malackej ceste nemá
vysporiadaný pozemok pod stavbou
a urbárska spoločnosť bude mať
problém, dať na výstavbu súhlas,
nakoľko odsúhlasiť to musí členská
schôdza. O tejto akcii neboli poslanci
informovaní. Pán Šmelík je nezodpovedný projektant, platíme za zle
urobené projekty, resp. prerábané.
Ing. Macáková uviedla, že chod-

ník na Malackej ul. neobjednávalo
mesto, ale bol objednaný partnerom
v rámci vecného plnenia zmluvy
o spolupráci, kde mesto nemôže
vstupovať do výberu projektanta.
P. Lachkovič namietal, že nakoľko
ide o financie pre mesto a mesto má
negatívne skúsenosti z vybraným
projektantom, malo by mu záležať
na kvalite projektu, od ktorého sa
odvíja celá stavba, ktorá bude majetkom mesta.
Primátor Slezák odpovedal, že na
tejto ceste bez chodníka nemôže byť
zrealizovaný prechod pre chodcov,
ktorý požadujú občania v tejto lokalite (cca 67 BJ). Z hľadiska bezpečnosti je chodník nutný.
Ing. Gašpárek namietal, že financie
na realizáciu vypracovaných projektov boli pripravené, avšak po uplatnení korekcií pri dotácii na ČOV zo
strany ministerstva sa všetko zmenilo.
MVDr. Kazarka chcel vidieť harmonogram prác na opravu výtlkov.
Ing. Macáková uviedla, že bude
k dispozícii koncom budúceho
týždňa, nakoľko pre zlé počasie sa
nedali všetky výtlky zmapovať. Firma na realizáciu je už vybraná formou súťaže.
MVDr. Kazarka sa ešte zaujímal aj o
uplatnené reklamácie z projektov EÚ.
Ing. Macáková uviedla, že je zvolané pracovné stretnutie s dodávateľom prác dňa 16. 4. 2013, na
ktoré boli prizvaní i všetci poslanci,
kde sa fyzicky v teréne skontroluje
dielo a urobí sa sumár škôd, ktorých
opravu zabezpečí dodávateľ v rámci
záručnej doby na dielo. Ing. Rigler
sa zaujímal, ako dlho budú po Marcheggskej jazdiť ohlásené nákladné
autá a aká je za to náhrada. Primátor
Slezák odpovedal, že by mali končiť
v máji a treba dať návrh, ako sa
použije darovaný betón. P. Mackovič chcel vedieť, ako sa vyriešil
kanál na Dlhej ulici.
Ing. Macáková odpovedala, že sa to
bude riešiť buď cez TSS, s.r.o. alebo
sa mestu i po uplynutí záručnej doby
podarí dohodnúť sa s dodávateľom
prác na oprave.
Ing. Voda (občianska návšteva)
chcel vedieť, či sa realizovala
pokládka chráničky na Karpatskej
ulici, zaujímal sa o piktogramy
na parkovisku MŠ Marchéggska,
odporúčal zjednotenie databázy
dodávateľov, pretože má výhrady
k nesprávnemu uverejňovaniu názvov organizácií na webe, tie by mali byť uvedené podľa živnostenského registra, nakoľko môže prísť
k zámene osôb.

Ing. Macáková odpovedala, že na
Karpatskej ulici sa nerozoberalo teleso cesty a tak sa nemohli
chráničky osadiť. Zároveň opakovane upozornila, že stavebný úrad
nemôže dať stavebníkovi do podmienky uloženie chráničiek slúžiacich mestu, môže sa však s ním
v prípade záujmu na tom obojstranne
dohodnúť. Piktogramy nemohli byť
umiestnené pre nepriaznivé počasie.
V tomto období to bude zo strany
dodávateľa ukončené.

Menovanie novej riaditeľky
MKIC Stupava

Primátor Slezák prečítal výsledky výberového konania a uviedol
p. Katarínu Prevendarčíkovú, ktorá
sa v krátkosti predstavila. Následne
MsZ vymenovalo Katarínu Prevendarčíkovú na základe návrhu
primátora mesta do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave
s účinnosťou od 15. apríla 2013.

Schvaľovali sa platy hlavných
predstaviteľov mesta

Ing. Gašpárek prečítal dôvodovú
správu a navrhol ponechať primátorovi doterajší plat 2900 €.
Ing. Maroš navrhol jeho zníženie na
2600 € a k jeho návrhu sa priklonil
aj p. Lachkovič.
P. Lachkovič sa prikláňa tiež k sume
2600 €.
Ing. Mihalič (občianska návšteva)
upozornil poslancov na zlú finančnú
situáciu mesta a preto odporučil,
aby sa nad výškou platu primátora
zamysleli. Plat primátora P. Slezáka si napokon zachová pôvodnú
výšku 2900 €, keďže za jeho zníženie hlasovali len traja poslanci (Ing.
Maroš, p. Lachkovič, Ing. Rigler)
a proti väčšina (p. Mózová, p. Móza,
p. Rác a Ing. Gašpárek). Zdržalo sa
5 poslancov a jeden bol neprítomný.
Bez problémov bol schválený mesačný honorár hlavnej kontrolórke
mesta Stupava a to v sume 1466 €
mesačne, rovnako Zastupiteľstvo
schválilo aj štvrťročnú odmenu vo
výške 30% z jej mesačného platu.

Záverečná diskusia a návrhy

Ing. Voda (občianska návšteva)
navrhol, aby sa interpelácie uvádzali
aj v zápisnici, aby občania mali prehľad o aktivitách svojho poslanca.
K faktúram od IT-Config uviedol,
že sú predražené a v texte sa uvádza,
že údržba prebieha aj v sobotu a nedeľu. Kto kontroluje túto prácu a kto
je za prebratie zodpovedný? Predložil návrh uznesenia poslancom.

MVDr. Kazarka chcel bližšie informácie o TSS, s. r. o., požaduje organizačnú štruktúru TSS, s. r. o..
Ing. Maroš poukázal na neprofesionálnu správu od p. Tótha
a požiadal ho, aby v budúcnosti bola
zasielaná skôr, ako v deň konania
MsZ. P. Mózová dala návrh na preverenie možnosti opravy mostíka pri
MKIC, nakoľko sa občania sťažujú
na uzatvorenie prechodu cez mostík.
JUDr. Jaďuďová prehlásila, že
mostík bol uzavretý z dôvodu jeho
havarijného stavu, je urobený aj
statický posudok, z ktorého vyplýva
neumožnenie prevádzky. P. Lachkovič navrhol dať urobiť cenovú
ponuku na rekonštrukciu. Ing.
Macáková uviedla, že k rekonštrukcii je potrebné mať súhlas Povodia
Moravy a iných dotknutých orgánov.
V prípade odsúhlasenia financovania
projektu rekonštrukcie mestským
zastupiteľstvom, nie je problém zo
strany mestského úradu zabezpečiť
cenové ponuky na vypracovanie projektu. Po vypracovaní projektu budú
zrejmé náklady spojené so samotnou
rekonštrukciou mostného objektu.
Ing. Maroš prehlásil, že pred jeho
rekonštrukciou by bolo dobré mať
k dispozícii projekt/štúdiu celého
územia.
P. Mózová sa vrátila k možnosti rekonštrukcie budovy na Hlavnej ul. na
škôlku. P. Holúbek upozornil, že ak
by sa aj našli financie na rekonštrukciu, musí sa počítať aj s prevádzkovými nákladmi, na ktoré mesto
nemá financie.
MVDr. Kazarka sa pýtal na skládku,
či sa podal protest na súd Strassburgu.
JUDr. Jaďuďová odpovedala, že
nie, v tejto veci sa ďalej nekonalo.
P. Lachkovič mal za to, že na pracovnej porade bolo dohodnuté, že sa
na súd žaloba podá. Ing. Gašpárek
uviedol, že výsledok by bol neistý
a finančne by to mestu takmer nič
neprinieslo, uskutočnili sa rokovania
s Cevarekom. Mgr. Gorbár chcel od
p. Tótha vedieť, ako dopadlo riešenie
platu bývalého riaditeľa TSS, s. r. o.
Ing. Juriu. P. Tóth uviedol, že do 7.
4. 2013 bol Ing. Juria na PN, potom
nastúpil a následne dostal výpoveď
s 2 mesačným odstupným. Ing.
Voda (občianska návšteva) doplnil
svoje vystúpenie, že poslal mailom poslancom snímku z kolónie,
kde je vidieť smetisko. Navrhuje
poslancom dať úlohu p. Tóthovi,
aby vyriešil tento problém. Prečo
nebola podporená možnosť zriadenia mikroelektrárne v Stupave?
Ing. Gašpárek, ako predseda podnikateľskej komisie, uviedol, že investorom nebola ponúknutá žiadna
výhoda pre mesto.


Zdroj MsÚ, spracovala Nina Lednická 
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Z listov od občanov

Nevýhodná zmluva

Opýtali sme sa primátora
Nedávno prebehlo konkurzné konanie a nového riaditeľa
MKIC. Kto vyhral a ste s voľbou spokojný?
Výberové konanie prebehlo v zmysle zákona, kritéria
boli pomerne voľné, predpísané
vzdelanie bolo od stredoškolského
s maturitou, podmienkou bola aj
prax v oblasti kultúry, teda obmedzenia boli minimalizované,
aby sme neodradili záujemcov. Prihlásilo sa 9 uchádzačov, pričom
v jednom prípade neboli splnené
podmienky a bol z ďalšieho kola
vyradený. Rozhodovala sedemčlenná
komi-sia, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo. V deň osobných pohovorov a prezentácie uchádzačov, jeden
uchádzač oznámil, že nemá záujem
sa zúčastniť pohovoru, ktorého sa napokon zúčastnilo sedem uchádzačov.
Po vypočutí prezentácií, komisia
rozhodla, že najúspešnejšou je p.
Katarína Prevendarčíková. Poslanci
návrh na menovanie schválili dňa 11.
apríla, p. riaditeľka bola vymenovaná
k 15. aprílu. Riaditeľka dostala podporu mestského zastupiteľstva aj
moju, predložila ambiciózny plán
a projekty, ktoré chce uskutočniť.
Spokojný budem, keď budú spokojní aj občania nášho mesta, spolky,
združenia, ktoré sa venujú kultúre a

s ktorými doteraz mestské kultúrne
stredisko spolupracovalo.
Ako je to s miestnym rozhlasom?
Neuvažuje mesto o jeho zrušení?
Myslíte, že plní svoj účel aj
v dobe internetu a informačného
boomu?
Mestský rozhlas je témou niekoľkých rokov. Snažili sme sa
sprevádzkovať jestvujúce rozvody
a ústredňu aspoň tak, aby fungoval aspoň v doterajšom rozsahu, čo
však nie je uspokojivý stav. Nechcem rozvádzať technické problémy, ale rekonštrukcia miestneho
rozhlasu bola vyčíslená na cca 15
tisíc eur, ktoré momentálne v rozpočte nemáme. Opodstatnenosť
mestského rozhlasu súvisí aj z povinností ochrany obyvateľstva je jedným
z prostriedkov oznámenia výstrahy.
Zároveň chceme využiť moderné
spôsoby komunikácie nielen smerom
k občanom, ale aj smerom od občanov
k mestu, ktoré ponúkajú informačné
technológie. Mesto Stupava spolupracuje na vývoji aplikácie iObčan
pre mobilné telefóny a tablety, ktorej
cieľom je ešte jednoduchšia a priama
komunikácia občanov s mestským
úradom, poslancami a primátorom.
Občania získajú možnosť aktívnejšie sa zapojiť do správy nášho mesta - budú o aktualitách informovaní priamo na mobilné zariadenie
a mať možnosť jednoduchým spô-

sobom nahlásiť úradu akýkoľvek
podnet, vrátane fotografii a popisov.
Môžu tak prispieť k eliminácii
čiernych skládok a zisteniu páchateľov, nahlásiť výtlky na ceste
alebo akékoľvek iné problémy
v našom meste. Tiež môžu okamžite
reagovať na zverejnené aktuality, napr. pripomienkovať návrhy
uznesení mestského zastupiteľstva,
podporiť alebo kritizovať pripravované podujatia a podobne. Mesto
Stupava sa zúčastňuje testovacej
prevádzky aplikácie a jeho obyvatelia a návštevníci majú s možnosť
začať využívať a testovať aplikáciu pre zariadenia s operačným
systémom Android. Všetky zaslané
podnety sú okamžite doručované
povereným pracovníkom mestského
úradu, ktorí na ne budú reagovať
podľa ich obsahu a závažnosti. Aplikáciu iObčan si môžete bezplatne
stiahnuť štandardným spôsobom
z Google Play Store.
Viac informácií o možnostiach aplikácie iObčan nájdete na http://portal.egov.sk/sk/content/iobcan.
V blízkej budúcnosti pripravuje mesto
Stupava aj zasielanie aktualít na mobilné telefóny prostredníctvom SMS
a ďalšie elektronické služby pre svojich obyvateľov, ktoré im uľahčia
a zjednodušia riešenie mnohých životných situácií a prispejú k efektívnejšiemu fungovaniu administratívy mesta.  spracovala Nina Lednická 

Mestský úrad odpovedá
Mnohí Stupavčania si všimli
oranžové označenie výtlkov po celom meste. Čo znamenajú tieto
značky? Začína sa s rekonštrukciou
vozovky?
Ing. Katarína Macáková, tajomníčka komisie dopravy, bezpečnosti
a civilnej ochrany:
Oranžové značenie na miestnych
komunikáciách znamená ohraničenie výtlkov, ktoré vznikli po zime
a sú súčasťou passportu, ktorý bude
podkladom pre dodávateľa prác na
postupnú opravu výtlkov. Komplexné rekonštrukcie komunikácií nie sú

v tomto roku zaradené do investičných
akcií mesta Stupava, okrem dokončenia rekonštrukcie Karpatskej ul. I. etapa.
Ako je to s venčoviskom pre majiteľov psov? Uvažuje mesto Stupava o nejakej alternatíve vhodnej
aj pre voľný výbeh zvierat? Ing.
Malvína Tóthová, referát životného
prostredia, ochrany ovzdušia, prírody
a vôd:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stupava č. 5/2011 o podmienkach
držania psov určuje verejné priestran-

Najviac peňazí sa vyzbieralo v Stupave

Ako mnohí postrehli, počas udeľovania
cien Krištáľové krídlo 2012, rezonoval
aj názov nášho mesta. Samozrejme, nie
bezdôvodne. Počas Krištáľovej rallye,
totiž Stupavčania vyzbierali v charitatívnej zbierke najviac finančných
prostriedkov pre Nadáciu Krištáľové
krídlo. O čo išlo v tejto zbierke? Na
trase Bratislava – Skalica prešla kolóna starých veteránov, ktorých mohli
diváci povzbudzovať zakúpenými
starodávnymi klaksónmi. Práve výťažok
z predaja klaksónov putoval na výstavbu
intermediárnej izby na Detskej poliklinike na bratislavských Kramároch.
V stredu, 17. apríla tak prišla odovzdať
symbolické srdce na Mestský úrad v Stupave riaditeľka a konateľka spoločnosti
Krištáľové krídlo Ing. Mária Vaškovičová. „Srdce vyrobili mentálne retardované deti tomu primátorovi, ktorého obec

sa najviac pričinila o navýšenie finančnej
zbierky“, vysvetlila Vaškovičová. Jedná
sa o originál, ktorý bude zdobiť budovu Mestkého úradu v Stupave. „Verím
tomu, že v tomto výrobku je veľa lásky
a dobra, pretože ho robili čisté detské

Symbolické srdce vďaky prišla na Mestský
úrad v Stupave odovzdať konateľka spoločnosti Krištáľové krídlo Ing. Mária Vaškovičová
(prvá zľava)

stvá odporúčané na venčenie psov na
vôdzke. Voľný pohyb psa je povolený
na trávnatej ploche za Základnou školou kpt. Nálepku Stupava. Vytvorenie
ďalších miest na voľný pohyb psov
nie je jednoduché, nakoľko vybraný
pozemok musí byť mestský, oplotený
a blízko k obytným domom. Súčasne
musí spĺňať i ďalšie parametre dané
platnými predpismi. Mesto sa už dlhší
čas zaoberá hľadaním vhodného priestoru, žiaľ, zatiaľ sa takýto pozemok
nenašiel a vyššie uvedené venčovisko
slúži ako jediné na voľný pohyb psov.



spracovala Nina Lednická 

duše“, dodala Vaškovičová. „Sme radi,
že sme podporili dobrú vec a v podobných projektoch by sme chceli ako mesto
naďalej figurovať“, poďakoval za darované srdce primátor mesta Pavel Slezák.
Vzhľadom k tomu, že akcia bola veľmi
úspešná, nadácia sa rozhodla zaobstarať
vybavenie dvoch izieb, čo však ešte
potrebuje mierne navýšenie finančných
prostriedkov. Tretí ročník rallye veteránov tak pomôže navýšiť peňažnú zbierku
a dokončiť lekárske vybavenie až dvoch
nemocničných izieb.
Sprievod starých automobilov odštartuje
8. septembra tohto roku a povedie z Nitry
do Trenčína. Na Trenčianskom hrade sa
bude konať aj záverečný koncert. „Počas
septembrovej rallye budeme predávať
malé srdiečka vyrobené v chránených
dielňach. Výťažok ich predaja poputuje na dokončenie druhej intermediárnej
izby na Kramároch“, dodala na záver
Mária Vaškovičová.  Nina Lednická 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave prijalo na svojom riadnom
zasadnutí 31. januára 2013 uznesenie, v ktorom schválilo zámer
prenajať, z dôvodu osobitného zreteľa, areál futbalového štadiónu občianskemu združeniu FC Stupava. Nájomné bolo
odsúhlasené na sumu 1 Euro ročne s výpovednou lehotou 1 rok.
Podľa slov primátora bol dôvodom prenájmu najmä fakt, že
mesto nebude musieť financovať
údržbu a prevádzku športového
areálu. Kosenie futbalového
ihriska zaťažovalo rozpočet mesta sumou 3 000 Eur ročne. Tieto
položky, spolu s energiami, bude
platiť nový nájomca FC Stupava.
Začiatkom apríla zaslala vedúca
Oddelenia správy majetku mesta Ing. Geisseová návrh zmluvy
na pripomienkovanie právnej
kancelárii, ktorá pre mesto Stupava zabezpečuje právny servis.
Právna kancelária pripomienkovala zmluvu tak, aby boli čo
v najširšom rozsahu chránené práva a záujem mesta Stupava.
Primátor mesta Stupava však
nerešpektoval návrh zmluvy s pripomienkami právnej kancelárie
a na podpis predložil zmluvu,
v ktorej chýbajú viaceré dôležité
ustanovenia. Tie, ktoré detailnejšie upravovali podmienky a účel
nájmu: práva a povinnosti oboch
strán, rovnako aj sankcie za ich
nedodržanie, zmenu doby nájmu
z neurčitej na určitú, špecifikáciu
možnosti ukončenia nájmu, ako
aj úpravu prípadov zhodnocovania majetku. Všetky tieto
zásadné pripomienky, chrániace
mesto Stupava, primátor neakceptoval. Vzhľadom na zákonné
definície, týkajúce sa nakladania s majetkom mesta (predaj/
prenájom) je možné sa dôvodne
domnievať, že v danom prípade
prenájom pozemku z titulu „osobitého zreteľa“ je prinajmenšom
spochybniteľný.
Zmluva, ktorá smerovala na
podpis obsahuje viacero formulácií, ktoré umožňujú nájomcovi využívať predmet nájmu
na čokoľvek. Nikde nie je zakotvený
minimálny
rozsah
zachovania športového účelu.
To znamená, že pri extrémnej
situácii ak nájomca zrealizuje
1 futbalový zápas do roka, môže
po zvyšok roka využívať areál na
podnikateľské aktivity. Z tohto
pohľadu je zmluva pre mesto absolútne nevýhodná. Ďalej je zmluva prakticky nevypovedateľná.
Podmienky vypovedania sú dve
a to: nezaplatenie výšky nájmu
alebo porušenie zmluvy obzvlášť
hrubým spôsobom. Táto formulácia je príliš všeobecná. A taktiež
má nájomca dodatočnú lehotu
30 dní na odstránenie takéhoto stavu, čo znamená, že tento
stav prakticky nenastane a mesto zmluvu nemôže vypovedať.
Tretím zásadným faktom, ktorý

hovorí o nevýhodnosti zmluvy
sú investície, ktoré svojim rozsahom podliehajú ustanoveniam
stavebného zákona. Realizáciu
akejkoľvek novej stavby bude
síce riešiť dodatok k zmluve, ale
nikde v zmluve nie je spomenuté,
že treba „osobitný písomný súhlas
pre účely stavebného konania“.
Čo znamená, že nájomca niečo
na mestskom pozemku postaví
(paradoxne mesto vydá stavebné
povolenie, nakoľko má stavebník vzťah k pozemku), ale mesto
na to nebude mať žiaden dosah.
Za spomenutie taktiež stojí, že
zmluva nerieši ostatné športové kluby, ktoré v danom areáli
pôsobia. Tým pádom im nájomca nemusí umožniť prístup k ich
športoviskám.
Pri kontrole uznesení som 23.
apríla 2013 prostredníctvom
e-mailu upozornil primátora mesta a poslancov na skutočnosti,
ktoré by viedli k prehodnoteniu
prijatého uznesenia a zároveň
som vyzval primátora k nepodpísaniu zmluvy. Na môj e-mail
som nedostal žiadnu odpoveď zo
strany primátora čo považujem
za ignoráciu poslanca a účelový
krok. Osobne považujem za korektné, pokiaľ prichádza k prenájmu tak rozsiahleho územia (cca
40 000 m2), aby zástupcovia FC
Stupava prišli mestskému zastupiteľstvu predstaviť svoj zámer
a celkový koncept. O to viac ak
ide o novovzniknuté občianske
združenie (vznik 18. 10. 2012).
Zmluva bola podpísaná a zverejnená na internetovej stránke
mesta Stupava 26. apríla 2013.
Opätovne treba dodať, podpísanú zmluvu právnici mesta
neodsúhlasili a primátor konal
v rozpore s ich stanoviskom. Touto cestou žiadam primátora Pavla Slezáka, aby v budúcom čísle
mestských novín vysvetlil svoj
neštandardný postup, ohľadom
vypracovania a podpísania tejto
zmluvy, ktorá obsahuje pre mesto
Stupava potenciálne riziká.
Mojim záujmom nie je klásť
prekážky rozvoju športu v Stupave. Naopak, som za podporu
a ústretové riešenia, ktoré pomôžu
športovým klubom v ich dôležitej
práci pre naše mesto.
Zmluvné vzťahy však musia
mať jasné pravidlá, ktoré zaručia
kontinuitu športovej činnosti
a ochránia majetok mesta. Preto urobím všetko preto, aby bola
spomínaná zmluva zrušená.


Ing. Roman Maroš, poslanec MsZ 
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Upozornenia a informácie

Prevencia voči majetkovým trestným
činom a priestupkom
V súvislosti s jarným oteplením a s klimatickými zmenami počasia narastajú aj nákupy v obchodoch a predajniach rôzneho
druhu a s tým narastá aj počet krádeží, čím vzniká škoda na
majetku.
Vzhľadom k tomu si Vás všetkých
poctivých občanov mesta Stupava,
ako aj ostatných návštevníkov nášho
mesta, dovoľujem upozorniť na
tento negatívny jav našej spoločnosti. Často krát však Vy svojim ľahkovážnym prístupom dávate príležitosť páchateľom tejto kriminality na
uvedené krádeže a poškodzovanie
Vášho majetku. Týmto Vás všetkých chcem upozorniť a zároveň
vyzvať, aby ste vo svojich motorových vozidlách na parkoviskách
nenechávali cenné veci, a to platí aj
v priestoroch na garážovanie, kde
často využívate tieto priestory aj na
uskladnenie rôznych iných vecí,
ktoré sa nepoužívajú na prevádzkovanie vozidla. V samotných obchodných prevádzkach „nepúšťajte z očí“
svoje nákupné tašky s peňaženkami, hlavne ich nenechávajte voľne
položené v nákupných vozíkoch.
Takisto si dávajte pozor na podozrivé osoby, ktoré Vás oslovia pri
nákupe so žiadosťou o podanie tovaru alebo inak odvrátia Vašu pozornosť, pričom toto využijú na krádež
Vašich osobných vecí. Takisto si
dávajte pozor pri platení v pokladni,
kde v rýchlosti vykladania tovaru z
nákupných vozíkov a následne jeho
ukladania do osobných tašiek, často
zabúdajú návštevníci svoje peňaženky, mobilné telefóny a iné veci na
pultoch v pokladniach.

V poslednom období sme na Obvodnom oddelení PZ v Stupave
zaevidovali množstvo prípadov
so sprostredkovaním práce v Rakúsku, pričom sa tieto prípady
javia ako podozrivé z toho dôvodu,
lebo po rýchlej následnej previerke
Vašich oznámení príslušníkmi PZ
táto podozrivá sprostredkovateľská

Foto: Mestská polícia Stupava

agentúra prestala podnikať na území
Stupavy a ich súčasné aktivity sú
zatiaľ neznáme. V súvislosti s týmto druhom nekalých aktivít ste určite
v médiách zaregistrovali podobné
problémy v Stupave, avšak s prezentáciou a následne s predajom
kuchynských potrieb. Tu chcem

Po dlhej zime sa jar ozýva naplno. V tomto období je zvýšené
riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí spôsobené činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov, či kladením ohňov priamo
v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho
pokrytia a postupným šírením

Informácia o požiadaných dotáciách
Občianskeho združenia Pour Art
Pre podporu finančne náročnejších projektov, plánovaných
v roku 2013, podalo občianske
združenie Pour Art tri žiadosti na
pridelenie finančnej dotácie.

tmelenie, fixáciu ulomenej spodnej časti náhrobníka a celkovú
konzerváciu sme žiadali 1500
Eur. Z tejto sumy nám bola
pridelená len tretinu - 500 Eur.
Reštaurátor Mgr. Art. Martin
Šenigla napriek tejto skutočnosti
prisľúbil obnovu realizovať.
Náhrobník bude počas prác premiestnený do ateliéru, poskytnutá
suma bude použitá len na nákup
nevyhnutného materiálu. Renovácia bude ukončená do konca
septembra tohto roku.
Tretia žiadosť na pridelenie
dotácie bola smerovaná na
Bratislavský samosprávny kraj.
Projekt mal názov “Digitalizácia
kultúrneho dedičstva Stupavy”.
Cieľom bolo získať finančné
prostriedky na nákup technologického vybavenia, umožňujúceho zdigitalizovať mestské
kroniky, historické dokumenty
a predmety.

Prvou bola žiadosť z dotačného
programu Ministerstva kultúry
SR na realizáciu nového čísla
ročenky Stupava 2012-2013.
Celkové náklady predstavujú
8000 Eur, požadovaná dotácia
je 7600 Eur s 5% spoluúčasťou
nášho združenia. Výsledok zatiaľ nevieme, schválené výsledky
budú zverejnené do konca apríla.

Nie všetkým našim žiadostiam
bolo vyhovené.

Chráňme lesy pred ničivými požiarmi

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí
pri vypaľovaní suchej trávy, ktoré
každoročne spôsobuje smrteľné
zranenia a tiež veľa požiarov lesných porastov.
Málokto si uvedomuje, že taká
zdanlivo bezpečná činnosť ako je
spaľovanie zhrabaných porastov,
môže mať neblahé následky. Oheň
sa na otvorenom priestranstve
môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a tak spôsobiť škody na životoch, majetku, životnom prostredí
a tiež aj ekologické škody napr.
stratou lesa či úhynom živočíchov.

apelovať na Vás všetkých, hlavne
vekovo starších občanov, aby ste si
riadne prečítali zmluvu, ktorú podpisujete a keď ste si neistý, tak radšej
predmetnú zmluvu nepodpisujte
a najprv sa poraďte so svojimi blízkymi.
Toto sú aktuálne témy a hlavne Vaše
oznámenia, ktoré evidujeme na Obvodnom oddelení PZ v Stupave,
pričom tieto Vaše oznámenia, podnety a poznatky nám pomáhajú pri
objasňovaní majetkovej trestnej
činnosti a priestupkov, začo Vám
patrí jedno veľké ďakujem a tým-
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plameňa. Keď začne horieť les,
väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných
prúdov môžu preniesť aj na
veľké vzdialenosti. Likvidácia
takto vzniknutých požiarov je
veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov
a techniky. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom
môže trvať i niekoľko rokov.
		
S cieľom predísť nežiaducim
udalostiam spôsobených požiarom, žiadame občanov, aby
dodržiavali zákaz vypaľovania
porastov bylín, kríkov a stromov. Pri pobyte v lese a v prírode

to Vás chcem na záver vyzvať, aby
ste naozaj boli ohľaduplní, opatrní
a všímaví a to nielen k sebe, ale aj
k svojmu okoliu. Aj samotní občania
Stupavy môžu prispieť k menšiemu
počtu výjazdov Mestskej polície
a zvýšiť bezpečnosť na území mesta.


OO PZ Stupava mjr. Ing. Ján Rigler 

dodržiavať najmä tieto pravidlá:
 oheň zakladať iba na vyhradených miestach na to určených,
 oheň nezakladať pri dlhotrvajúcom suchu – porast v okolí
ohniska je príliš suchý a môže
sa ľahko zapáliť,
 oheň nezakladať pri silnejšom
vetre,
 pred odchodom oheň dôkladne
uhasiť (poliať vodou, zasypať
zeminou), skontrolovať stav
ohniska, pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by
mohol vietor rozfúkať,
 oheň nikdy nenechať bez dozoru, dozor musí vždy vykonávať
dospelá osoba,
 v lese nezahadzovať sklenené
veci, ohorky z cigariet,
 je potrebné byť na eventuálny
požiar pripravený: voda, plachta
na hasenie, piesok a pod.,
 ak sa oheň nepodarí uhasiť
bezodkladne privolajte hasičskú
jednotku - linka tiesňového volania č. 150, 112,
 poskytnúť pri hasení osobnú pomoc.

Zdigitalizované kroniky mali byť
archivované a postupne zverejňované na internete.
Požadovaná suma predstavovala
2500 Eur, nákup zahŕňal knižný
skener formátu A3, digitálny
fotoaparát, pevný objektív, fotografický stôl s trvalými svetlami a externý pevný disk.
Financovanie tohto projektu bolo
zo strany BSK zamietnuté.

Najstarší náhrobník na našom cintoríne.

Naša druhá žiadosť smerovala na
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis s názvom Zachráňme
pamiatky 2013. Projekt sa týka
konzervovania najstaršieho zachovaného náhrobníka z roku
1706 na stupavskom starom cintoríne. Na odborné vyčistenie,



Milan Greguš 

Minuloročný požiar v oblasti Bindrovho sadu zasiahol plochu približne 100 ha a na jeho
likvidácii sa podieľalo 60 profesionálnych i dobrovoľných hasičov.

V prípade zistenie porušenia
ustanovení § 14 zákona číslo
314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších
predpisov. upozorňujeme, že
okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru, môže
fyzickej osobe uložiť v blokovom
konaní pokutu do výšky 100, €
a v správnom konaní až do
výšky 331,- €.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj Vy prispejete
k zamedzeniu vzniku požiarov
a tým aj k zníženiu škôd na lesných a iných porastoch.
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Malackách.



kpt. Elena Škribová 

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

www.bestfm.sk
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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

15. mája 2013
VÝROBA PRÍRODNEJ
KOZMETIKY
krémy, plstené mydlá,...
Lektorka: Radka Zajaková

Od 17.30 do 19.30 h.
Poplatok: 10 €

18. mája 2013
DREVOREZBA
Lektor: Alojz Machaj

Od 14.00 do 17.00 h.
Poplatok: 17 €

18. mája 2013
„HLINA V MESTE“
Zraz o 10.hod v Pohodke
Tvorivé dielne pre verejnosť.
V spolupráci s SOS a Streetkom

Od 17.30 do 20.00 h.

29. mája 2013
TOČENIE NA HRNČIARSKOM
KRUHU
základy točenia
Lektor: Iveta Vachálková

od 17.00 do 20.00 h.
Poplatok: 15 € (v cene je aj prvý výpal)

Denný letný tábor
pre deti od 5 do 12 roko
v

Termíny:
1. – 4. júla 2013 (4 dni)
8. –12. júla 2013 (5 dní)
15. –19. júla 2013 (5 dní
)
22. – 26. júla 2013 (5 dní
)

Cena: 55 Eur na týždeň/
dieťa (1. turnus 44 Eur).
Tábor sa bude konať v prie
storoch
OZ POHODKA na Hlavne
j č. 90 v Stupave.

www.pohodka.eu

Na dielne a kurzy sa treba vopred prihlásiť na emailovej
adrese ozpohodka@gmail.com alebo 0918 420 437.
Ak chcete obdarovať svojho blízkeho, môžete mu zakúpiť vstup na kurz formou „Darčekovej poukážky“. Kontaktujte nás a
dohodneme si podrobnosti. (Za kurz môžete platiť v hotovosti
aj prevodným príkazom). Tel.: +421 918 420 437, mail: ozpohodka@gmail.com. 
www.pohodka.eu

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!
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Mestské kultúrne a informačné centrum

Mestská knižnica Ruda Morica
INFORMUJE

Mestské kultúrne a informačné centrum
Stupava

MÁJ 2013

VÝSTAVKY KNÍH
V oddelení literatúry pre dospelých
sme si výstavkou kníh pripomenuli
75. výročie narodenia slovenského
spisovateľa Rudolfa Slobodu.



V náučnom oddelení bola výstavka
kníh k 7. aprílu – Medzinárodnému

dňu zdravia, ZDRAVOU VÝŽIVOU
PROTI JARNEJ ÚNAVE.



V detskom oddelení boli výstavky
kníh APRÍL – MESIAC LESOV a k výročiam Hansa Christiana Andersena a Kláry Jarunkovej.

NÁSTENNÝ KVÍZ
Pre detských návštevníkov knižnice sme na apríl pripravili kvíz CHRÁŇME
NAŠE LESY. Najviac bodov získala Katarína NOSKOVÁ žiačka V. ročníka
ZŠ Stupava.

9. máj 2013

streda 1.5.2013

Futbalový štadión

piatok 3.5.2013

14:00 - 20:00, vstup voľný

17:00 - 18:00, vstup voľný

1. máj na štadióne

Pietna spomienka
na M.R. Štefánika

Tradičné prvomájové popoludnie
plné zábavy pre malých a veľkých.
Skakacie atrakcie, maľovanie na
tvár, futbalové zápasy...

sobota 4.5. 2013

Nám. M.R. Štefánika

Veľká sála Kultúrneho domu
9:00 - 14:00, vstup voľný

Darovacia burza

Celomestská pietna spomienka pri príležitosti
94. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika.

nedeľa 5.5.2013
Veľká sála Kultúrneho domu

ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK

17:00 - 19:00, vstup voľný

pondelok 6.5. 2013
Mestská knižnica, Stupava Mást

S čitateľským krúžkom pri I.B ZŠ kpt. J. Nálepku sme si urobili besedu o
knihách J. C. HRONSKÉHO – TRI MÚDRE KOZLIATKA a DUBKÁČIK
A BUDKÁČIK.

Kráľ detských čitateľov

Otvorenie letnej čitárne
v mestskej knižnici

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom
detskej čitateľskej súťaže.

KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV
Tretieho kola – finále sa zúčastnilo 29 žiakov IV. ročníka ZŠ.
Slávnostná korunovácia KRÁĽA
bola 5. 5. 2013 o 17.00 hod. vo

veľkej sále MKIC Stupava. Zaujímavosti z tohto podujatia
budú zverejnené v júnovom čísle
Podpajštúnskych zvestí.

SPOLOČNÁ VÝMENA KNÍH

V rámci literárnej výchovy prišli k nám do knižnice žiaci III.A a III.B,
aby si vymenili prečítané knihy. Porozprávali sme si aj o ďalších knihách
mimočítankovej literatúry, ktoré budú ešte čítať. Žiakovi III.A triedy
Andrejovi BARANECOVI sme pred celou triedou odovzdali VRECÚŠKO
PREKVAPENÍ za 1. miesto, ktoré získal v nástennom kvíze o autoroch
J. VERNE a K. MAY a ich knihách. Aj žiačke III.B triedy Marianne
BIELIKOVEJ sme odovzdali odmenu za 1. miesto v kvíze o živote a diele
K. BENDOVEJ. Spolužiaci odmenili víťazov veľkým potleskom..

STROMY - KVETY - A MY
Pre žiakov Špeciálnej základnej školy sme pripravili JARNÝ KVÍZ. Kvízu,
formou testu sa zúčastnili všetci žiaci a tiež boli aj všetci odmenení.
S mladšími žiakmi sme si ešte porozprávali o bájke KOHÚT A LÍŠKA a so
staršími žiakmi o prečítanej knihe LUJZA A LOTKA.

V
V

V
V

Do literárnej súťaže PRÍRODA JE ŽIVOT PRE KAŽDÉHO, ktorú organizujeme
od roku 1996, nám tento rok prišlo 61 prác detí zo ZŠ okresu Malacky a ZŠ
SNP Sučany. Podrobnejšie o súťaži a ocenených deťoch si prečítate v nasledujúcom čísle Podpajštúnskych zvestí. 
Zlatica Obadalová a Beáta Tomkovičová 

Apríl mesiac bláznovstiev? Sčasti
súhlasíme. Pobláznilo sa nám predovšetkým počasie, čo nám však
neprekážalo, práve naopak. Slniečko
nám dodalo veľa pozitívnej energie.
Čas, ktorý trávime v centre sme aspoň chvíľami mohli tráviť aj vonku
a tiež sme sa nemuseli báť, že naše
plánované aktivity zmarí zlé počasie.
AUTIZMUS Dátum 2. apríl podaktorí z nás poznajú ako Svetový deň
povedomia o autizme. O čo sa v tento
deň jedná? V roku 2007 bol 02. apríl
Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia
o autizme. Takto sa už šiesty rok celosvetovo pripájajú ľudia z rôznych

krajín a vyjadrujú spolupatričnosť
s osobami postihnutými autizmom
a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú
sa o nich. Vonkajšie prejavy, ktorými
ľudia spolupatričnosť vyjadrujú sú
rôzne. Napríklad svetovo známe
objekty, firmy, domy a pod. sú osvetlené na modro, či ľudia vyjadrujúci
spolupatričnosť si zvolia v tento deň
modré oblečenie.
I my dobrovoľníci, zopár detí a známych sa spolupodieľalo na vyjadrení
spolupatričnosti. Téme autizmu sme
sa tiež venovali v centre pri debatách
a taktiež sme zaspomínali na decembrovú akciu, kedy sme počas Mikulášskeho jarmoku vyzbierali peniaze pre Autistické centrum Andreass
a ako vďaku sme ľuďom podarovali
medovníky, ktoré deti už napiekli
alebo poozdobovali.

Mgr. Lachkovičová 

Sociálna burza určená pre sociálne
slabších spoluobčanov.

štvrtok 9.5.2013
Výstavná sála KD
17:00 - 19:00 hod

18:00 - 20:00, vstup voľný

Vernisáž obrazov
A. Vavrinovej
Otvorenie výstavy obrazov
pod názvom
Palm Beach Life.

Slávnostné otovorenie letnej čitárne spojené s
verejným čítaním z knihy “Čo môžu muži môžem aj
ja” autorky Silvie Antalíkovej.

nedeľa 12.5.2013
Malá, výstavná a veľká sála Kultúrneho domu
9:00 - 20:00, vstup voľný

piatok 17.5. 2013
Malá sála Kultúrneho domu
19:00 - 24:00, vstup voľný

Deň matiek alebo UŽI SI SVOJ DEŇ

Poľská noc

Celodenný program, kedy si mamy môžu naozaj oddýchnuť a venovať sa
sebe. Čaká na nich kozmetika, kaderníčka, vizážistka, masáže, veštenie,
kultúrny program a to všetko zdarma alebo za symbolický poplatok. A aby
tento deň bol dokonalý, postaráme sa aj o Vaše deti v atraktívnom kútiku.

Celovečerné premietanie žánrových a klubových
poľských ﬁlmov. Pohodlné ležanie na tulivakoch,
pukance, hotdogy, kofola. Podujatie sa koná pri
príležitosti DNÍ POĽSKEJ KULTÚRY.

sobota 25.5.2013
Zámocký park pri kaštieli

sobota 18.5. 2013
Malá sála Kultúrneho domu
9:00 - 12:00, vstup voľný

streda 22.5.2013
Amﬁteáter
19:00 - 21:00, vstupné 11 Eur

14:00 - 19:00, vstup voľný

Poľské kino pre malých

Koncert v amﬁku
Tomáš Kočko a Orchester

2. piknik v parku

Premietanie poľských detských
animovaných rozprávok.Sedenie v
tulivakoch, tradičné poľské občerstvenie,
strážená detská herňa. Podujatie sa koná
pri príležitosti DNÍ POĽSKEJ KULTÚRY.

Jedinečný koncert vynikajúceho českého
muzikanta TOMÁŠE KOČKA & ORCHESTRU
s novým albumom “CESTOU NA JIH”, ktoré v
tomto roku získalo CENU ANDĚL.

Informácie, rezervácie a predaj vstupeniek:

Príjemné rodinné popoludnie v
parku so zábavným programom,
pretekami, občerstvením,
zapožičaním lodičiek a hier.

M K I C A g á t o v á 1 6 S t u p a v a tel: 02/ 65 93 43 12, info@mkic.sk, www.mkic.sk
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Rodiny s deťmi sa stretli na pikniku
v Zámockom parku

LETNÉ TÁBORY
V MKIC STUPAVA
divadelné a fotograﬁcké denné tábory
pre deti UŽ OD 3 ROKOV!
1.7 - 5.7.

Divadelný tábor pre deti 3 - 5 rokov

8.7.- 12.7.

Divadelný tábor pre deti 3 - 5 rokov

15.7.- 19.7. Divadelný tábor pre deti 6 - 12 rokov
22.7. - 26.7. Fotograﬁcký tábor pre deti 8 - 17 rokov
29.7. -2.8.

Divadelný tábor pre deti 13 -17 rokov

5.8. - 9.8.

Divadelný tábor pre deti 13 - 17 rokov
Na deke v tráve si sobotňajšie popoludnie užilo približne 200 návštevníkov.

12.8. - 16.8. Divadelný tábor pre deti 6 - 12 rokov
19.8. - 23.8. Fotograﬁcký tábor pre deti 8 - 17 rokov
26.8. - 30.8. Divadelný tábor pre deti 3-5 rokov
Fotograﬁcké tábory pripravujeme v spolupráci s
Divadelné tábory pripravujeme v spolupráci s divadelnými
profesionálmi, študentami VŠMU a profesionálnymi pedagógmi.

CENA: 90 Eur / týždeň
INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY:
info@mkic.sk
0917 970 407

Najmenší si mohli vybiť nekonečnú energiu
aj pri preťahovaní s lanom.

Šedým dlažobným kockám vdýchla detská
fantázia nový život.

Celodenný program našich táborov je rozdelený na umeleckú časť a na čas pre zábavu, výlety,
hry a súťaže. Nezabúdame ani na popoludňajší oddych v prípade táborov pre predškolákov.
Koncept táborov a program dňa starostlivo konzultujeme a pripravujeme s profesionálmi umelcami a pedagógmi. Slávnostným záverom každého turnusu divadelného tábora je verejné
divadelné predstavenie, ktoré deti pripravujú počas týždňa. Záverom fotograﬁckého tábora je
vernisáž a predajná výstava fotograﬁí.
Pre deti je zabezpečená celodenná strava ( desiata, obed, olovrant ) a pitný režim.
Dbáme na výber kvalitných potravín bez škodlivých “éčok”, konzervantov a cukrov.
Vieme zabezpečiť stravu aj pre deti s alergiami prípadne diétami.
Organizátor a miesto konania táborov:

Mestské kultúrne a informačné centrum Agátová 16 Stupava
www.mkic.sk info@mkic.sk 02/ 659 343 12
Zámocký rybník obsadili malí i veľkí stupavčania na prenajatých loďkách.

Stupavský futbalový štadión ožil oslavami Prvého mája

Elegantnych tátošov z čias minulých si
Stupavčania obzerali na námestí pri kostole.

Nafukovací hrad obsadil kŕdeľ
hopsajúcich deti.

Skákanie vo vreci si niektoré deti vyskúšali po prvý krát v živote.

V príjemnom tieni Malého parku sa hemžilo
množstvo návštevníkov.

Počasie bolo teplé a slnečné, k stánku s pivom
tak viedla dlha rada vysmädnutých.

Unavení najmenší návštevníci si oddýchli
v detskom kútiku s množstvom hier a hračiek.

Poobede sa deti zmenili na malých tigrov,
lesné víli, aj farebné motýliky.

Pred prvomájovým Memoriálom Jána Beleša sa stretli jeho najbližší spolu s futbalistami
na Novom cintoríne a pri tichej spomienke zapálili sviece.
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Osobnosť zo Stupavy

9. máj 2013

Najlepšia reklama je dobre vykonaná práca
Hoci len nedávno oslávil 30-te narodeniny, má za sebou významné úspechy, ocenenia a exkluzívne módne prehliadky.
Rodený Stupavčan, Boris Hanečka (30), poskytol mesačníku
Podpajštúnske Zvesti exkluzívny rozhovor.
Kedy si zistil že sa chceš vydať na dráhu
návrhára? Bolo to jasné odmalička?
Pamätám si, že si začínal s maľovaním
na ZUŠ v Stupave. Mal si aj výstavu
v sieni stupavského kultúrneho domu.
Začalo to veľmi skoro. Už ako malý chlapec som vymýšľal vtedy neštandardné
hry a zábavy. Bábiky ani autíčka by ste
u mňa v izbičke hľadali márne. Bavilo
ma napríklad robenie vecí z hliny. V tomto mi dosť pomohol môj otec, ktorý síce
vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte a podľa mňa nerozumel
ničomu čo som robil, ale vždy ma vo
všetkom stopercentne podporil. Či už
mi šiel nabrať hlinu, z ktorej sme potom modelovali, alebo strúhal so mnou
farebné kriedy, a s tými sme potom farbili papierové torty. Otec bol fakt skvelý
a samozrejme stále je. Bez neho by som
nebol tam, kde som. Mamka tá zasa bola
kritická, ale konštruktívne. Myslím, že
spojením týchto dvoch elementov som
dostal perfektný základ a podporu, ktorá
mi pomohla splniť si moje sny a najmä
mať možnosť ich realizovať.
Ale kedy si sa rozhodol pre návrhárstvo? Musel si to predsa aj študovať?
Ja som chcel byť vždy režisérom,
ale nevedel som, že sa to tak volá, že
existuje nejaká profesia režisér. Všetkých som už od detstva komandoval.
Mojich kamarátov a celé okolie. Keď
sme boli malí, robili sme si napríklad
z plastelíny veľký obetný oltár a hádaj
kto bol hlavný šaman? Jasné, že ja
a každého som riadil a prideľoval mu
úlohy. To ma veľmi bavilo a preto ma
bavia aj módne prehliadky. Tam sa cítim
najlepšie. Celý program si nalinkujem.
Pre mňa to nie je prehliadka, ale skôr
lyrické divadlo. Modelky tancujú, tým
ako chodia po móle. Celú prehliadku si
gradujem, tým ako vystupňujem tvorbu,
teda jednotlivé modely a ešte aj manipulujem s hudbou. Toto mám na tom rád.

keramiku a porcelán a naučil sa výtvarnému jazyku.
Preto si vytvoril aj kolekciu porcelánových bábik? Chcel si sa vrátiť
k starému remeslu?
Asi áno. Hlavne tie bábiky robila moja
spolužiačka, spriaznená duša. Nechcel som ich robiť ja, mimo oblečenia,
samozrejme. No mal som potrebu
zveriť to niekomu, kto je mi blízky a to
bola práve Vierka.

V detstve chcel byť režisérom, no
napokon vyštudoval keramiku.
Ani tu však nenašiel to pravé orechové a tak začal študovať textil,
kde prepadol móde a celému
kolotoču okolo nej. Momentálne
patrí medzi špičku slovenských
návrhárov a jeho meno rezonuje
doma aj v zahraničí.
Tak čo sa stalo? Prečo si po absolvovaní keramiky prešiel úplne nepochopiteľne na vysokú školu so špecializáciou na textil?
Neviem. Všetci spolužiaci nastúpili na
architektúru, reštaurovanie, či sochárstvo. Keramika bola veľmi rôznorodá,
naozaj ste sa mohli uplatniť hocikde. No
len ja jediný som prešiel na textil. Jednoducho mi v tej dobe učarovali handry,
móda. Mohlo to byť tak v druhom, možno v treťom ročníku. Miloval som štýl
Evity Peronovej (manželka argentínskeho prezidenta, pozn. red.), to ako sa
obliekala, aký mala odvážny štýl. No
a ešte som čítal všetky slávne príbehy
módnych dizajnérov ako boli Chanel,
Dior a strašne mi to učarovalo. Celé
to bolo zaujímavé, lebo na vysokú ma
prijali a ja som nevedel ani jeden strih.
Nič. No profesori mi dali šancu a som
im za to vďačný. Možno na nich spravili
dojem šaty na stužkovú slávnosť, ktoré
som ušil mojej spolužiačke. Boli zložené z tisícov zelených stužiek a tie mali
obrovský úspech. A na tejto stužkovej

ktorý pracoval napríklad u Valentina,
a to je už pojem. Od vtedy som totálne
prepadol móde.

Móda je ale všade, či už v divadle,
televízii a všade okolo nás. Čomu sa
najradšej venuješ?
Milujem výzvy. Rád zabŕdnem takmer
do každého oboru a veľmi ma baví
skúšať nové veci. Napríklad obliekať
operu, šiť šaty pre bábiky, jednoducho
robiť presahy, nebyť zakonzervovaný
len v jednej špecializácii. Nie som
vždy len návrhár, robím aj reklamu, či
fotenie. Stane sa, že ma osloví reklamná agentúra a na základe jej predstavy
naštylizujem hlavných aktérov spotu.
Najhoršie je, ak potrebujete námornícke
tričko a práve vtedy ho nikde nezoženiete, lebo práve nie je v móde, alebo
nie je sezóna. V týchto prípadoch mám
výhodu, jednoducho si ho ušijem. Milujem nadhľad a ľahkosť, hoci je ťažké
ľahko žiť.
Nemôžem si nevšimnúť tvoju doslova závislosť na rokoku (obdobie v 18.
storočí, pozn. red.). Nariasené sukne,
úzke korzety, no hlavne typický
rokokovský humor, jemná drzosť a už
spomínaný nadhľad. Čo ti tak učarovalo na tomto období?
Moja inšpirácia skutočne pochádza
najmä z 18. storočia a to je už odmalička, takže to neviem presne ohraničiť.
Fascinuje ma práve tá ľahkosť a vtip.
Barok je ťažký a pompézny, rokoko je
ešte pompéznejšie, ale má s väčší odstup. V tom období prišli nové materiály,
ako taft, hodváb, hoci stále boli ženy
zašnurované v korzetoch, ale tá štylizovanosť sa zmenila. Všetci boli vonku
pri jazierku, tvárili sa ako je všetko super, a pritom boli zavretí v korzetoch
a ledva sa mohli nadýchnuť. A nielen
dobová móda mi učarovala . Milujem aj
tú rokokovskú komunikáciu, bonmoty,
dôvtip. A tie detaily. Napríklad na malej
vázičke je stromček, na ňom sedí vtáčik
a ešte mu kvapká slzička z oka. Toto
mi príde strašne vtipné, ale nie gýčové,
a zároveň bizarné. Mám rád aj čudné
veci, napríklad kostnice, kde z lebiek sú
vyskladané oltáre. To sú fakt veci, ktoré
ma fascinujú a potom z nich čerpám.

Boris vo svojom ateliéri trávi mnoho času.

Myslím, že to začalo prehliadkou pre Avon a televíznou reláciou
Zmenáreň, či nejakými vstupy
v rádiách. Pár dní na to som šiel
v preplnenom medzimestskom autobuse do Bratislavy a už sa okolo
mňa šepkalo. Vtedy sme začali byť
s Lukášom Kimličkom v časopisoch.
Dovtedy tam trónil Fero Mikloško
a Lýdia Eckhart a zrazu prišli mladí
študentíci a dostali priestor v médiách.
Ku podivu sme sa v šoubiznise uchytili
a ľudia nás začali vídať v telke
a následne spoznávať.
Kto ťa oslovil a uveril, že máš na to stať
sa slovenskou návrhárskou špičkou?
Bol to Fero Borec z Avonu, ktorý
prišiel za mnou. Neviem ako na mňa

to malo byť. Mal som vte-dy jeden
návrh, keď som sypal bižutériu do
tunelíkov ušitých z priesvitnej látky
a ako sa modelka hýbala, tak kamienky sa tam presýpali a každý krát to
malo iný efekt. Ja som nechcel aby
boli tie šperky statické, prišité. Toto
je tiež taká rokokovská hra dôvtipu.
No a toto som spravil s krištáľmi pre
spomínanú firmu a inšpiroval som
sa ruskou dynastiou Romanovcov.
Ženy z tohto rodu mali totiž korzety
povyšívané perlami. A celá prehliadka
sa niesla v tom duchu. Prvé modely
boli len koče, to symbolizovalo útek
z Ruska. Druhá vlna boli malé cisárovné v nariasených šatách, čo vyzerali ako
tortičky, za nimi vojačky a tak ďalej.
Bola to obrovská prehliadka v PKO

Chcem aby ženy, ktoré nosia
moje šaty boli princezné. Najkrajšie princezné v šírom okolí. To je
moja vizitka.

Šaty vytvorené pre kampaň na uvedenie nového parfumu.

Tak prečo si nešiel študovať réžiu?
Okolie do mňa hustilo, že mám talent
a pekne kreslím, tak som sa prihlásil na
strednú školu úžitkového výtvarníctva
Jozefa Vydru. Tam som sa pod vplyvom
charizmatického profesora prihlásil na
keramiku. Bol to skvelý človek a myslím, že aj on si ma vyhliadol a celkom
sme si sadli. V podstate som rád, že som
nešiel na textil. Vyštudoval som teda

boli aj učitelia z mojej budúcej školy
a tak sa zoznámili s mojou prácou
a možno aj na základe toho ma na školu prijali. No a potom som študoval
dva roky v Prahe na škole umeleckého
priemyslu, kde som naďabil na
skvelého docenta Jozefa Ťapťucha,
ktorý mi do života a tvorby vniesol trochu tých parížskych manierov
a spôsobov. Je to úžasný odborník,

Stane sa však každému, že stratí inšpiráciu. Nevie sa pohnúť ďalej.
Takpovediac jeho loďka zastaví na
plytčine. Stretol si sa už s týmto?
Jasné a ďakujem za to Bohu. Vtedy
viem, že musím vypnúť, zosadnúť
z toho kolotoča a poriadne vydýchnuť.
Táto práca je veľmi náročná a sú obdobia, keď chodím domov nad ránom
a na druhý deň skoro ráno mám ďalšiu
skúšku, či fotenie. Ale je to fajn, musíš
zhorieť, aby si zasa povstal z popola.
Vtedy ma nakopne hudba. Mám rád
vážnu hudbu, lebo v nej je vášeň, hĺbka
a dráma. Celú pubertu som po Stupave
chodil so slúchadlami na ušiach. V noci,
v daždi, niekedy aj o tretej nad ránom.
Ako taký romantický hrdina (úsmev).
Teraz keď ideš po ulici ľudia ťa
spoznávajú. Kedy sa romantický hrdina blúdiaci po stupavských uliciach
so slúchadlami zmenil na mediálne
známeho návrhára?

Lucia Wirthová oblečená v typicky
“hanečkovských” šatách.

Porcelánová bábika “Lia”, jedna zo 45
kusov, ktoré spoločne vytvoril so svojou
výbornou kamarátkou Vierkou Vojčiakovou.

prišiel, bol som ešte študent. Spýtal sa
ma, či spravím kolekciu 40-tich šiat
pre uvádzaciu šou nového parfumu.
V sekunde som sebavedomo odpovedal, áno. No keď som prišiel domov,
skoro som sa psychicky zrútil. Mal
som doma troje šiat a to bolo všetko. Chytro som začal obvolávať krajčírov a riešiť všetko okolo. Ale tak

s 30 metrovým mólom, ktorú som si
celú režíroval. To bolo fakt úžasné.
A vzadu svietilo obrovskými písmenami
Hanečka. Všetci ma vtedy začali brať
vážne, keďže som dostal šancu urobiť
takúto veľkú akciu. Teraz sa mi tie modely už vôbec nepáčia. Ale móda starne,
tak si z toho hlavu nerobím.


Zhovárala sa Nina Lednická 
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Pre gurmánov

Exotické Japonsko môžete
ochutnať aj v Máste
Redaktori Podpajšúnskych zvestí sa rozhodoli vyskúšať reštauračné
služby v meste. Ako prvý podstúpil skúšku kvality služieb Sushi bar
Kikaku na Hviezdoslavovej ulici. Reštaurácia sa špecializuje na japonskú kuchyňu a v ponuke má najmä jedlá vyrobené z ryže a sushi.
Kikaku Vás prekvapí už pri vstupe.
Nakoľko sa reštaurácia nachádza
v rodinnom dome, aby ste sa do dostali dnu, musíte zazvoniť a čakať
na bzučiak, ktorý púšťa hostí dnu.
Možno aj preto sme boli v čase obeda
v reštaurácii sami. Dôvodom však
môže byť aj fakt, že Kikaku sa špecializuje najmä na rozvoz. Prioritná
donáška tak nedala šancu ani prílišnej
investícii do interiéru reštaurácie, ktorý
je malý a tvorí ho útulná obývačka
s krbom a výhľadom do záhrady.
V miestnosti sa usadí približne 20 hostí.
Keďže sme podnik navštívili počas
obedovej prestávky, oslovila nás ponuka obedového menu. V Kikaku si
môžete vybrať z dvoch druhov malých
obedových menu, ktoré sa skladá
z polievky miso (sójové bôby, morské
riasy, japonský vývar), 12 kusov rôznych druhov maki (malá ryžová rolka
s plnkou, obalená morskou riasou)
a sladkú bodku tvorí malý ryžový
dezert s brusnicovým džemom. Malé
obedové menu stojí 6,50 €. Pre väčších
jedákov je k dispozícii na výber medzi
dvomi veľkými menu za 9,50 €, ktoré
obsahuje aj 3 kusy nigiri (ryža s plátkom surovej ryby). Menu Sushi baru je
prehľadné a s fotografiami jedál, takže
aj sushi začiatočník si hneď spraví prehľad, ako bude jedlo približne vyzerať.

Kto si netrúfne ochutnať surovú rybu, či
morské riasy, môže vyskúšať mäsové
špízy, alebo niektorú z ryžových špecialít. Personál vám rád prinesie aj
detské menu, hoci na detský kútik a zábavu pre najmenších akosi pozabudli.
Spláchnuť celú objednávku nám pomohli japonské klasické sypané čaje.
Vybraný zelený, jazmínový a čerstvý
ďumbierový čaj podávajú v Kikaku
vo veľkých kameninových kanvičkách
a tak aj cena 2,50 € za jeden čaj je primeraná. V prípade záujmu Vám prinesú
med a cukor, za tieto je však potrebné
zaplatiť. Prekvapená čašníčka nám bohužiaľ nevedela odpovedať, ako dlho
si treba dané čaju nechať lúhovať v
kanviciach a po dlhšej odmlke strelila
očividne od boku. Odborná literatúra
totiž odporúča macerovať zelený čaj 2
až 3 minúty, pri jazmínovom o minútu
dlhšie, nie však 10 minút, ako nám
poradila zaskočená obsluha. Polievka miso dokvitla na stôl približne o13
minút, čaje o dve minúty skôr. Keď polievkové misky zívali prázdnotou, milá
obsluha priniesla druhý chod, ktorý bol
v poriadku a vyhovoval opisu aj fotografii v jedálnom lístku. V Kikaku sa
jedlo konzumuje pomocou tradičných
bambusových paličiek, no začiatočník
môže toto jedlo jesť pokojne aj rukami.
V prípade túžby po európskej „príbor-

ovej“ alternatíve sa nemusíte hanbiť a
pokojne poproste personál o vidličku a
nôž. Ak sa v Kikaku stretnete so sushi po
prvý krát v živote, môžete byť trochu
sklamaný, keďže v reštaurácii sa Vám
nedostane rýchlo kurzu ako si týmto
jedlom poradiť, hoci čašníčka sa snažila o podanie základných informácií.

rozvoz, na jedlo sme však čakali príliš
dlho a tak sa rýchly pracovný obed
pretiahol na 70 minút. Ak máte prísneho šéfa, zbehnite do Kikaku radšej na
večeru, alebo si zvoľte donášku obedu
až do práce. Prostredie reštaurácia je
veľmi čisté, čo sa týka aj toalety. Je síce
malinká, no bezchybne čistá. Čo nás

jednotlivých objednávok reagovala obsluha veľmi prekvapene. Sumu 30,10 €
sme si tak rozrátali sami a následne hotovosť predali čašníčke.
Záverečné hodnotenie redakcie sú štyri
hviezdy z piatich. Prostredie je príjemné, obsluha usmievavá a ochotná,
hoci o japonskej kuchyni by mohla byť

Čo je sushi? Sushi je tradičné japonské jedlo pozostávajúce z ryže
ochutenej ryžovým octom, s rôznou plnkou. Často sa používa surová ryba
(losos, tuniak, úhor), morské plody (sépia, chobotnica), ale aj zelenina
(reďkovka, avokádo, uhorka, huby). Zväčša sa podáva so zálievkou so sójovej omáčky zmiešanej s wasabi chrenom, či nakladaným ďumbierom.
Ak má zákazník pocit, že obsluha na
neho zabudla, keďže v „reštauračnej
obývačke“ ste ponechaný svojmu
osudu, môže siahnuť po malinkých
ovládačoch s dvoma tlačidlami. Po stlačení ktoréhokoľvek z nich sa z dverí
za rohom v priebehu desiatich sekúnd
vyrúti obsluha. Možno to bolo spôsobené veľkým náporom objednávok na

naozaj pobavilo bol výber hudby, ktorá
v Kikaku hrá. Možnosť konzumovať
sushi do rytmu od Michala Davida sa
Vám v Japonsku určite nepritrafí. Na
záver pri platení sme zažili klasický
problém viacerých reštauračných zariadení. Platiť účet zvlášť je stále pre
reštauratérov veľký problém a na našu
požiadavku o rozrátanie platby podľa

viacej informovaná. Jednu hviezdu sme
však ubrali za pomerne dlhé čakanie
na objednávku a neobvyklý vstup do
reštaurácie.
Sme radi, že aj do Stupavy prichádzajú nové gastronomické pokusy. (Účet
hradil autor z osobných zdrojov.) NL

Recept od vnučky
Recept od babky

Fazuľová s domácimi rezancami
Tento recept pochádza od
pani Emílie Škrovanovej,
ktorá ako mladé dievča varila posledným obyvateľom
Stupavského kaštieľa, rodine
Károlyiovcov, obývajúcim
kaštieľ do roku 1945.
Polievka - ingrediencie a príprava
Namočená suchá bôbovica
(najlepšie z večera do rána),
koreňová zelenina (mrkva,
petržlen, zeler), 1 cibuľa, 2
zemiaky, lyžica hladkej múky,
bravčová masť, soľ, celé
čierne alebo nové korenie
Fazuľu dáme variť do malého
hrnca, približne hodinu a pol,
kým nie je mäkká, v prípade
potreby dolievame vodu, pretože ako sa fazuľa pučí, tak
si čerpá vodu. Medzitým si
očistíme zeleninu a dáme
variť do iného hrnca, približne v dvoch litroch osolenej a okorenenej vody.
Cibuľu nakrájame nadrobno, opražíme na bravčovej
masti do zlatova poprášime
bielou múkou, čím vytvoríme veľmi jemnú a nie hustú

zápražku. Keď je fazuľa uvarená, scedíme ju a pridáme do
hrnca s uvarenou zeleninou.
Pridáme zápražku s cibuľou
a necháme prevrieť.

Domáce rezance - ingrediencie a prípra
½ kg hrubej múky, 1 vajce,
studená voda
Do misky dáme múku a v nej
urobíme jamku, do ktorej
vyklopíme vajce. Začneme
ručne hniesť cesto a prilievame studenú vodu, kým
nám nevznikne hutná, skôr
tvrdá hmota. Cesto nikdy
nesolíme! Z takto pripravenej masy si pripravíme približne tri bochníčky. Na pomúčenej doske vyvaľkáme
každý kus cesta, na približne 1 až 2 mm hrubé pláty
a necháme sušiť na suchom
plátne (napríklad kuchynská
utierka) minimálne jednu
hodinu. Cesto nakrájame na

p á s i k y,
podľa
toho, aké
dlhé chceme mať rezance Pásy
cesta (pomúčené, aby sa
nelepili) naukladáme
na seba a krájame, čím nám
vzniknú rezance. Keď sú
rezance nakrájané, môžeme
ich ešte pomúčiť a poriadne ponatriasame, aby sa
nelepili. V hrnci si necháme
zovrieť vodu, ktorú osolíme.
Varíme kým nevyplávajú na
povrch. Vyberáme sitom a nezabudneme prepláchnuť pod
studenou tečúcou vodou.
Vložíme do misy a pridáme
lyžicu bravčovej masti. Podávame s polievkou.
Ak nám rezance zostanú,
môžeme ich opiecť na panvici s hrudkovým tvarohom,
na slano i na sladko. Dobrá
alternatíva je aj vajíčko, kyslá smotana, alebo opražená
slaninka.
 Text a foto: Nina Lednická 

Špaldové brusnicové koláčiky
Ingrediencie a príprava

štvrtka veľkého masla,
1 vajce, 4 lyžice medu
(podľa chuti aj viac),
šťava a kôra z polovice
citróna, 1/2 kávovej lyžice
sušeného ďumbieru, 200 g
špaldová celozrnná múka, 3
polievkové lyžice ovsených
alebo iných vločiek, štipka soli, pol
čajovej lyžičky kypriaceho prášku,
120 gramov sušených brusníc,
čokoládové vločky (podľa chuti
môžete pridať kokos, mleté orechy
Rozmiešajte v jednej miske maslo
s medom. Pridáme vajce a šťavu
s kôrou. Pridáme sypké prísady
a vytvoríme z cesta masu. Na
plech vyložený pečiacim papierom
robíme polievkovou lyžicou guľky,

ktoré zľahka sploštíme. Pečieme
v rozohriatej rúre na 170 stupňov
13 – 15 minút.
Nina Lednická 

Keď nám vznikne tuhšie cesto, na záver
pridáme sušené brusnice.

Sušienky vyberieme z rúry keď chytia zlatistú farbu. Ak nemáme špeciálny plech na sušienky,
postačí aj obyčajný vymastený plech.
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Šport / Deti

Veterans Cup Stupava 2013
V sobotu 20. apríla sa odohral 3.
ročník medzinárodného turnaja
skúsených pánov a dám Veterans
cup Stupava 2013 organizovaný
hádzanárskym klubom Stupava pod záštitou Primátora mesta

10; Cement Hranice : Wom. Stupava, 16 : 3; Bratislava : SilesiaStars
Poland, 9 : 3

Poradie ženskej časti

1. Cement Hranice, 2. Bratislava,

Veľa aktivít pod jednou strechou
Stupava : Zetor Brno, 14 : 7; Brno
: MKS Zaglebie Lubin, 9 : 8; Sokol
Újezd : Sparta Praha, 4 : 13; Veterans Stupava : Sokol Újezd u Brna,
12:7; Brno : HKKH Haná, 7 : 8;
Zetor Brno : Sparta Praha, 12 : 7,

Stupavskí veteráni majú hádzanú stále v krvi a celý turnaj hýrili dobrou nálodou a vynikajúcimi športovými výkonmi.

Stupava. Dejiskom turnaja bola
tento rok školská športová hala
a celkovo sa prihlásilo 8 mužských
a 5 ženských družstiev zo 4 krajín.
Ráno o pol ôsmej nastúpili na prvý
zápas stupavské ženy proti poľskej
Silesii a začali tak celodenný kolotoč zápasov, z ktorého sa kvôli
technickým problém s autobusom
odhlásili veteráni z chorvátskeho
Osijeku. Ženská časť turnaja sa hrala systémom každý s každým a o poradí rozhodovala konečná tabuľka.
Postupne si svoje sily zmerali dievčatá domácej Stupavy, slovenské
družstvá z Bratislavy a Kolárova,
poľská Silesia a české Hranice.

Na víťazov čakali krásne trofej,
tú najcennejšiu si odniesli Veterans Stupava
v kategórii muži.

Výsledky ženskej časti

Womens Stupava : SilesiaStars, 4
: 10; Bratislava : Cement Hranice,
10 : 14; HŠK 74 Kolárovo : W.
Stupava, 4 : 6; Bratislava : HŠK 74
Kolárovo, 11 : 6; Cement Hranice
: SilesiaStars PL, 12 : 9; Bratislava
: Womens Stupava, 14 : 1; Cem.
Hranice : HŠK 74 Kolárovo, 12 : 9;
HŠK 74 Kolárovo : SilesiaStars, 8 :

Žiaci ilustrátormi

V školskom klube, Stupavčanom
skôr známy ako detská družina,
sa žiaci zahrali na mladých umelcov. Počas marca dokresľovali k
ľudovým, moderným no aj vymysleným rozprávkam a príbehom obrázky a tak vdýchli holým
stránkam s písmenami nový život.
Mladé talenty nezaháľali a počas

3. SilesiaStars Poland, 4. Womens
Stupava, 5. HŠK 74 Kolárovo
Mužská časť turnaja sa hrala systémom dvoch skupín v ktorých
sa každý s každým stretli v skupine A: Veterans Stupava, Sparta
Praha, Zetor Brno, Sokol Újezd
u Brna a v Skupine B: HKKH
Haná, Brno, MKS Zaglebie Lubin.
Štvrté družstvo, VRK Osijek sa kôli
pokazenému autobusu na poslednú chvíľu z turnaja odhlásilo. Po
zápasoch v základných skupinách
nasledovali semifinálové zápasy,
v ktorých sa stretli domáci Veterans
Stupava s druhým družstvom B skupiny Brnom a Zetor Brno s víťazom B skupiny HKKH Haná. Víťazi
semifinálových zápasov Stupava
a Haná si to v poslednom zápase
turnaja rozdali o celkové víťazstvo
na turnaji. Finále hrajúce sa pred
fantastickým diváckym kotlom
nám prinieslo perfektnú hádzanú
a do posledných sekúnd nebolo
o víťazovi rozhodnuté. Obe družstvá nominované na Majstrovstvá
Európy veteránov v Talianskom
Brixene ukázali že vek pre nich
nie je limitom a po vyrovnanom
zápase využili nakoniec Stupavčania výhodu domáceho prostredia
a zvíťazili najtesnejším rozdielom
9:8, čím obhájili minuloročné prvenstvo na turnaji.

Semifinále: Veterans Stupava :
Brno, 7:6; HKKH Haná : Zetor
Brno, 10:8, O 5. Miesto: MKS
Zaglebie : Sparta Praha, 6 : 7,
O 3. Miesto: Brno : Zetor Brno,
8:7, Finále: Veterans Stupava :
HKKH Haná, 9 : 8

Konečné poradie

1. Veterans Stupava, 2. HKKH
Haná, 3. Brno, 4. Zetor Brno, 5.
Sparta Praha, 6 MKS Zaglebie Lubin, 7. Sokol Újezd u Brna, 8. VKR
Osijek

Individuálne ocenenia

najlepší brankár Bartl Milan
(Brno), najférovejší hráč Pavlíček
Dano (Veterans Stupava), najlepší hráč Flajsar Tomáš (HKKH
HANA), najlepší strelec Václav
Kurd (Brno)

Veterans Stupava : Sparta Praha,
9:5; Sokol Újezd u Brna : Zetor
Brno, 7:10; HKKH Haná : MKS
Zaglbie Lubin, 12 : 5; Veterans

Tretí ročník medzinárodného turnaja
Veterans Cup posunul tento turnaj
hlavne po kvalitatívnej stránke zase
o krok ďalej. Traja účastníci majstrovstiev Európy ako aj ďalšie zúčastnené družstvá ukázali že hádzanú stále hrať vedia ale hlavne že sa vedia športom baviť, chcú stále víťaziť.
Veľké poďakovanie patrí primátorovi mesta Stupava a pánovi riaditeľovi Základnej školy, že nám
umožnili zorganizovať tento turnaj
v priestoroch školskej športovej haly,
ako aj ostatným z organizačného tímu a to, zapisovateľom, zdravotnej
službe, pracovníkom kuchyne a bufetu, rozhodcom za to že nám pomohli zabezpečiť ľahký priebeh celého
úspešného turnaja. Martin Prokop 

marca nakreslili študenti prvého
až štvrtého ročníka 286 prác.
K namáhavej ilustrátorskej práci im
v školskom klube vytvorili aj príznačné pracovné podmienky. Na chodbe bol k dispozícii všetkým deťom
domček Janka Hraška, kde malí
kresliari chodili čerpať inšpiráciu.
Vo štvrtok 18. apríla sa uskutočnilo v školskom klube slávnostné
odovzdávanie diplomov. Ocene-

nia prišiel odovzdať sochár Ondrej
Zimka, ktorý pôsobí vo svojom
stupavskom ateliéry Tri kamene.
Ondrej 4., ako si umelec hovorí,
má k ilustrácii blízko, keďže jeho
otec bol ilustrátor a sám sa venuje aj
maľbe. Všetky oddelenia školského
klubu dostali od známeho sochára
diplomy a z rúk primátora sa
každému žiakovi ušlo aj sladkej
maškrty.


Výsledky

9. máj 2013

Hoci sa to nezdá, centrum Sunéčko
pôsobí v Stupave už vyše roka.
Ponúka
Stupavčanom
mnoho
možností športových aktivít, či len
chvíle relaxu. A našťastie sa mu
darí, pretože zaplnilo prázdnu dieru
na trhu s týmto typom služieb. Ponúka totiž aktivity rôzneho druhu a pre
všetky vekové kategórie, dokonca aj
pre tých čo sa ešte nenarodili. V ponuke centra totiž nájdeme aj cvičenie
pre budúce mamičky.
Za dverami centra nájdu obyvatelia mesta aj mnoho ďalších aktivít,
ktoré posilňujú telo a rozvíjajú myseľ. Tí, čo majú veľa energie si môžu
zahopsať na pravidelnej a obľúbenej
Zumbe. V klube Sunéčko ponúkajú
aj detskú zumbu pre najmladších
športových nadšencov. Medzi dynamickejšie cvičenie patria Body
toning, čo predstavuje spevňovanie
svalstva a jeho udržiavanie v napätí.
Podobný tip cvičenia je Bodywork,
ten je však cielený na zníženie telesnej hmotnosti a získanie svalovej
hmoty. Obe cvičenia sú sprevádzané
hudbou, ktorá drží rytmus cvičencov
a dodáva im energiu.
Pokojnejšie povahy môžu vyskúšať
jogu, pilates, powerjogu, či flyfit, čo
je unikátne cvičenie inšpirované jogou a tak trochu akrobaciou. Je však
vhodné aj pre úplných začiatočníkov
a používa sa pri ňom špeciálna
závesná sieť.
Naučiť sa sebaovládaniu, spevniť svalstvo, vycibriť kondičku
a získať znalosti v oblasti sebaobrany ponúkajú pravidelné tréningy
TaeKwon-Do. Spojenie viacerých
bojových umení a praktík dopomohlo tomuto športu stať sa Olympijskou disciplínou.
Ak ste si stále nevybrali Sunéčko má
v ponuke kurzy orientálnych tancov
a to pre všetkých a všetky vekové
kategórie. Zapojiť sa tak môžu deti,
rodičia, starí rodičia, ba aj tehotné
ženy.
V Centre voľného času Sunéčko
neopomenuli ani mamičky s malými
deťmi. Na materskej dovolenke
sa často s deťmi nudia. Ak sú chcú
zamestnať svoje živé striebra, môžu
navštíviť kurz detského tanca, ktorý

ponúka zábavu vo forme hravého pohybu na hudbu pre deti aj ich rodičov.
Po takomto tréningu sa určite sami
poponáhľajú do postieľok a zároveň
si spevnia svalstvo a posilnia imunitu. Škôlkarov a predškolákov
môže zasa zaujať tanečná prípravka,
rôzne kondičné cvičenia, no aj kurz
veselej angličtiny. Kým sa deťom
bude hravou formou do hlavičiek
vkrádať angličtina, rodičia sa môžu
dovzdelať počas kurzov nemeckého
jazyka.

Kvalifikovaná lektorka ponúka spojenie
zábavy a športu pre najmenších Stupavčanov.

Nie každý je však športový fanúšik
a za relax nepovažuje učenie sa
cudzích slovíčok. Aj pre týchto jednotlivcov vymysleli v Sunéčku program. Čo tak sa prevteliť do kože
veľkých maliarov a vyskúšať rôzne
výtvarné techniky? Kurz je vhodný
aj pre rodičov s deťmi.
Nemálo zaujímavý je aj nápad vzniku centra zdravia, ktoré sa zameriava na celostnú medicínu, prepojenie
západnej a východnej medicíny,
feng shuj a organizuje tiež rôzne
prednášky na tému zdravá výživa
a vôbec zdravý spôsob života.
Ako vidieť v Stupave sa ponuka
služieb stále rozrastá a nejedná sa
vždy len o obchody zamerané na
predaj tovarov. Centrum Sunéčko
funguje na území mesta už vyše
roka a ponúka obyvateľom v meste
širokú škálu činností. Ako hovorí
jeho majiteľka Dana Apalovičová
„U nás nejde o súťaživosť, ale skôr
o relax a dobrý pocit.“


Dana Apalovičová 

Detskí fotografi lákali do foto tábora

V polovici apríla sa vo výstavnej
sieni MKIC uskutočnila výstava
prác detí, ktorých láskou je fotografia. Občianske združenie Ateliér
Fantázie podporujúce deti v rozvíjaní tvorivých aktivít v oblasti výtvarného umenia, priniesol ukázať
Stupavčanom zručnosti detských
fotografov. A bolo sa na čo pozerať. Nádherné obrazy prírody, no
aj mesta, či kamarátov a rodiny,
vytvorili mladí nadšenci vo veku
sedem až sedemnásť rokov. Ako
vraví vedúci Ateliéru Fantázie Ing.
Marián Valovič „ Cvakať vie každý,
my fotografujeme.“ Komu sa práca
s fotoaparátom zapáči, môže sa
prihlásiť do denného foto tábora
pod vedením pána Valoviča. Ten sa
usku-toční v našom meste dokonca

v dvoch termínoch, a to 22. – 26. júna
a 19. – 23. augusta tohto roku. Detský
záujemcovia aj ich rodičia sa všetky potrebné informácie dozvedia na
webovej stránke www.atelierfantazie.sk, alebo v MKIC v Stupave. 
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Spoločenská kronika

Gratulácie ku
krásnemu jubileu

Spoločenská
kronika

Spomíname na našich blízkych,
kamarátov a známych

Informácia pre
prispievateľov
o uzávierke
nasledujúceho
čísla novín

Narodili sa

29. mája 2013 sa dožíva krásneho
životného jubilea 95 rokov
Františka Bíliková z Lipovej
ulice. Všetko najlepšie k milým
narodeninám, hlavne zdravie,
šťastie a veľa lásky v kruhu
rodiny želajú: dcéry Anička,
Štefka a synovia Peter a Pavol.
Ku gratulantom sa pripája i sestra
Ruženka, vnúčatá i pravnúčatá
i prapravnuk Ivanko.

Opustili nás

Dušan Balog (1942)
Katarína Králová (1969)
Leopold Klas (1943)
Rudolf Daráš (1947)
Felix Vrablic (1929)
Vladimír Lednický (1955)

Ester Stankovská
Karim Khomsi
Šimon Volnár
Klára Gajdošová
Lilien Diviaková
Teo Jánošík
Eliška Klasová
Matúš Zrubec
Jaroslav Orban
Dorota Gajdošechová
Hanka Kraková

Zosobášili sa

24. mája 2013 si pripomenieme
5 rokov od chvile, keď sme sa
začali učiť žiť bez našej drahej
maminky a omamušky
Anniky Székházyovej.
Ďakujeme, že spomínate s nami.
Deti s rodinami.

Utíchol tvoj nádherný hlas,
zastal vzácny čas,
láska čo si nám dávala,
zostala v nás.
Len krásne spomienky ostali.

Na krídlach anjela vzlietla si
v diaľ, necítiš bolesť, už necítiš
žiaľ. Necítiš života bolestivé
muky, tam v diaľke Ťa objali
Pánove ruky 2. mája 2013
uplynuli 3 roky, čo nás navždy
opustila naša drahá maminka,
babka, sestra a svokra
Emília Tomkovičová.
S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Ondrej Kusý
a Zuzana Sirotková
Martin Králik
a Anna Šoóšová
Tomáš Bundil
a Lucia Piačková
Martin Blažíček
a Monika Darášová

Otvorenie turistickej sezóny
Zime tohto roku sa nejako nechcelo odovzdať vládu jari. Bola
krutá , neľútostná, no hlavne nekonečne dlhá. Turistov však táto
situácia neodradila uskutočniť
v marci na Košarisku regionálnu
akciu za účelom otvorenia turistickej sezóny. Spoluorganizátormi
tohto každoročného podujatia
boli turisti KST Stupava. Pri tejto príležitosti sa zároveň tradične
pálila Morena, symbol odchádzajúcej zimy. I keď to na jej odchod
nevyzeralo a počasie bolo pravé
zimné a nevľúdne, turistom to na
dobrej nálade neubralo. Ba naopak, Morene s radosťou zaspievali
a nakoniec, ako inak, zhorela vo
vatre.
I keď to ešte chvíľu trvalo, kým
ľadová kráľovná opustila svoj trón,
konečne sme sa dočkali usmiateho a vľúdneho jarného slniečka. Teda jar je už definitívne tu,
z ktorej majú samozrejme neskonalú radosť i stupavskí turisti, ktorí
vám všetkým posielajú tento jarný
pozdrav. 
Eva Besedičová 

Dňa 15. mája uplynú 4 roky od
chvíle, kedy nás navždy opustil
náš syn Luboš Jančo. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú rodičia
a brat s rodinou

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 hľadiska zrozumiteľnosti čitateľom. Jedná sa však o malé
úpravy a tak dúfame, že sa
stretneme s Vašim pochopením.
Rovnako Vás chceme upozorniť
na dátum uzávierky budúceho
čísla Podpajštúnskych zvestí.
Vzhľadom k zmluve s tlačiarenskou spoločnosťou je možnosť prijať vaše inzeráty, či
príspevky do 24. mája 2013.
Materiály, ktoré budú prijaté
po tomto dátume, žiaľ nestihneme zverejniť. Ďakujeme za
pochopenie a tešíme sa na Vaše
listy, telefonáty, či maily! 

MKIC Stupava 

Žite v láske, pokore,
majte hojnosť v komore.

V rodine a v práci pohodu,
na poliach veľkú úrodu.
Vykročte v zdraví do tejto jari,
nech sa vám vo všetkom darí.
Zahoďte pochmúrnu náladu, zlosť,
prijmite len šťastie a veselosť.
Pripomenúť nedá mi,
oprášte svoje vibramy.
Hory, lúky čakajú,
svojou krásou lákajú.

Venujte krátku modlitbu,
čo sme ju poznali.
Dňa 25. mája 2013 si pripomíname 15. výročie úmrtia našej
dcéry, sestry, vnučky
Zuzany Antalovej.

DSS Informácie zo stupavského Kaštieľa
STUPAVA

Zápolenie v stolových hrách

Keďže stolové hry majú obľubu
v každej vekovej kategórii, usporiadali sme 22. marca v Kaštieli turnaj v spoločenskej hre „Človeče,
nehnevaj sa“. Naši klienti sa stretli

Týždeň mozgu

V dňoch 11.-17.3.2013 sa naše
zariadenie po prvýkrát zapojilo do medzinárodného podujatia „týždeň mozgu“, ktorý sme
si pripomenuli hneď niekoľkými

podujatia bola aj výstava prác, na
ktorých sa podieľali viacerí klienti
tohto úseku. Dominoval jej veľký
mozog, ktorý z natrhaného skartovaného papiera vytvorili naši
klienti v rámci arteterapie. Účasť
na „týždni mozgu“ hodnotíme ako
prínosnú a určite sa budeme zapájať aj v budúcnosti.

Symbolická Krížová cesta

V napínavých súbojoch sa stretlo mnoho
súťažiacich, vyhrať mohol však len
jeden.

v súbojoch za stolíkmi v spoločnej
jedálni a každý sa snažil o čo najlepšie výkony. Pravda je však
taká, že hod kockou sa ťažko nacvičuje a tak bol víťaz zväčša
otázkou náhody. Napriek tomu
bol o zápolenie veľký záujem
a ani jeden hrací plán nezostal
bez povšimnutia. Do súbojov sa
zapojila dvadsiatka hráčov, ktorí si
otestovali svoje schopnosti rýchlo
rátať, no aj zmieriť sa s prehrou,
či neúspechom. Názov hry je však
veľavravný a zdôrazňuje „človeče,
nehnevaj sa“ a tak aj v našom turnaji bol len jeden víťaz a ten si
odniesol sladkú odmenu.

O preskúšanie a precvičenie pamäti bol
v Kaštieli nemalý záujem.

spôsobmi. V stredu sme v spoločenskej miestnosti diskutovali
o dôležitosti trénovania pamäti.
Asi 25 našich klientov sa zapojilo
do praktických ukážok a mnohí
aj veľmi aktívne. Najväčší prínos
tohto stretnutia vidíme v tom, že
sme zaujali aj tých, ktorí primárne
poruchami pamäti netrpia. Zopár
účastníkov prejavilo záujem v tejto aktivite naďalej pokračovať.
Nasledujúci deň doobeda sme už
počas bežnej prevádzky privítali niekoľkých návštevníkov na
špecializovanom úseku pre klientov postihnutých demenciou.
Odchádzali príjemne prekvapení
a zároveň spokojní, že spravili
niečo pre svoje zdravie. Súčasťou

Keďže je väčšina našich klientov
veriacich, nemohli sme ani tento
rok ignorovať Veľkonočné sviatky. Hoci popri evanjelikoch tvoria väčšinu katolíci, veľký týždeň
uznávajú obe skupiny. Tak ako
minulý rok sme si plánovali výlet
do neďalekej Marianky, kde sme
chceli absolvovať krížovú cestu.
Pre nepriaznivé počasie a zlému
zdravotnému stavu našich klientov
sme si však napokon zorganizovali
krížovú cestu priamo v našom Kaštieli. Ekumenického poňatia všetkých štnástich zastavení sa zúčastnila približne šesťdesiatka klientov.
Pri každom zastavení sme zapálili
sviečku a prečítali liturgický text
týkajúci sa tej – ktorej udalosti. Na
záver nasledovala spoločná modlitba. Myslím, že všetci odchádzali
plní dojmov a cítili duchovné obohatenie. 
Bibiana Milová 


Daniela Milatová a Renáta Biksadská 

Celé mojepatrí
srdcedeťom

Vilma Pottmanová
“Celé moje srdce patrí deťom“ tieto slová plne vystihujú dlhoročnú učiteľku v Stupave, pani
Vilmu Pottmanovú. Narodila sa
23. mája 1883, teda pred 120
rokmi. Žila skromne so svojou
matkou, tiež Vilmou, ktorá sa
zaoberala starostlivosťou o deti
v niektorej bohatej rodine, so
staršou sestrou Adelou (1881
- 1964) a mladšou Hermínou
(1888 - 1932), vydatou Hübnero-

prežila dve svetové vojny. K
tomu bola i jazykovo vybavená,
hovorila maďarsky a nemecky.
Nie je vari Stupavčana , “ skôr
narodeného “, ktorého by neučila
v prvých ročníkoch školy, vtedy
Obecnej ľudovej školy (dnešné
sídlo Tatra banky). Jej bývalá
žiačka, pani Marta Apoštolová
(rod. Siváková ) si spomína takto: “Boli sme susedia. Každá so
sestier mala svoju izbu, boli slo-

Fotografia z 30.-tych rokov, Vilma Pottmanová stojí ako tretia sprava v jej typickom plášti.

la i pre niektorích učiteľov, ako
p. uč. Cselényi, p. uč. Vilmu
Bolečkovú, p. uč. Jozefa Krištofa, ktorý bol jej celoživotným kolegom a priateľom. Ku mne bola
vždy milá a láskavá.“ Iní bývalí
žiaci si ju pamätajú ako prísnu,
zodpovednú a trpezlivú, večne
vštepujúc deťom lásku k prírode.
Svoje vlastné deti nemala, takže
všetok čas venovala škole a žiakom. Po skončení vyučovania sa
venovala dievčatám a učila ich
ručné práce, napríklad vyšívať,
háčkovať, či pliesť.
Sama nosila háčkované golieriky
na šatách a neodmysliteľný bol
jej pracovný čierny plášť, ktorý
bol jej poznávacím znamením.
Svoju prácu vykonávala ako
neodmysliteľnú povinnosť. Ale
nebola to len povinnosť, jej
čestnú prácu si povšimli na
vyšších školských ustanovizniach, čoho výsledkom bolo štátne
vyznamenanie “ Rad republiky
“, ktorý jej odovzdal vtedajší
prezident Československej republiky Antonín Zápotocký pria-

Pani učiteľka Vilma Pottmanová

Uhera, natočilo dokumentárny
film o jej učiteľskej činnosti.
Dnes je to i filmový historický
dokument o vtedajšej Stupave
a jej okolí. Vo filme vystupujú
vtedajší prváčikovia, dnes už
65-roční ľudia. Pán Ján Mader
(1948) si na natáčanie uchoval tieto spomienky : „Bol som malý,
nechcel som natáčať film, utekal
som z domu k potoku. Mama
(Stázka Maderová) ma naháňala, ba aj zbila. V jednom zábere
som musel piť vodu, tak som ju
znenávidel, lebo záber opakovali

Učiteľský zbor s vyznamenanou Vilmou Pottmanovou (sediaca v prednom rade s medailou).

So sovietskym generálom Saburovom stojí Vilma Pottmanová a pani učiteľka Malatinská.

vou. Bývali v dome neďaleko
školy, dom patril ku kaštieľu,
ako sa vraví v Stupave “na starej
pošte”. Obývali byt na I. poschodí, súčasťou ktorého bola vežička so smerovníkom svetových
strán. Začala učiť ešte za Rakúsko-Uhorska, pokračovala za 1.
ČSR a v podstate prešla všetky politické režimy a v škole

mo v Prahe, na Hradčanoch.
Bola to veľká česť pre skromnú
dedinskú učiteľku. Pán Karol
Šmelík (1948) si spomína: „Po
návrate z Prahy každému žiakovi rozdávala kornútky s cukríkmi. Mala tiež veľmi rada hudbu.“ Pri tejto príležitosti filmové štúdio Koliba v Bratislave,
pod vedením režiséra Štefana

veľakrát a ja som musel piť a piť.
Aby sme natáčanie na Lintávoch
vydržali, nejaký pán z filmárov
nám rozprával rozprávky a my
sme ho s otvorenými ústami
počúvali. Tak nám filmovačka
rýchlejšie prešla. Pani učiteľka nás viedla k láske k prírode,
veľa sme chodili na vychádzky,
napríklad do blízkeho parku.

Lipa Slovenskej štátnosti

bola vysadená v roku 1968 pri
Kalvárii a posledná spomínaná
šiesta medzi kostolom a parkom
v roku 1993) Nech jej mladučké
korene majú vždy dostatok vlahy
a živín. Nech rastie, mohutnie spolu
s našou mladou Slovenskou republikou. Po zasadení lipky, za
zvukov slávnostnej fanfáry, prestrihol primátor mesta stuhu a otvoril Zámocký park. Stupavčanom
tak vrátil kus peknej prírody na

V tomto roku si pripomíname 20.
výročie zrodu samostatnej Slovenskej republiky (1. januára 1993).
Pred dvadsiatimi rokmi, 2. mája
začal v Stupave slávnostný akt
zasadenia Lipy slovenskej štátnosti. K občanom, ktorých bolo
neúrekom sa prihovoril primátor
Ing. Anton Daráš a po ňom po-

bodné, bezdetné. Mňa učila len
v 2. triede, nosila stále rovnaký
účes, mala tmavé, prirodzene
kučeravé vlasy, modré oči.
Večne bola v škole. Domácnosť
viedla najstaršia sestra Adela
a s niektorými prácami pomáhala
p. školníčka Bartalská. Nákupy
im robilo mladé dievča, Marinka Brbúchová. Pani Adela vari-

slanec Slovenskej národnej rady
Dr. Anton Hrnko. Primátor hovoril o tom, že pre Mestský úrad
a poslancov Mestského zastupiteľstva je najdôležitejšia otázka
uspokojovať potreby obyvateľov.
Poslanec SNR Anton Hrnko
zdôraznil význam a zmysel samostatného slovenského štátu

ako vyvrcholenie úsilia národného snaženia predchádzajúcich
generácií. Lipu zasadili za zvukov hymnickej piesne „Hoj,
vlasť moja.“ Táto čerstvo zasadená lipa je už šiesta v poradí
(za Vyhnálkom sú vysadené štyri
stromy ako symboly „Slovensko,
Čechy, Morava, Sliezko“, piata

Navštevovali sme i školské
záhrady, kde nás učila siať, sadiť,
štepiť - “mičurínovať” a to ma
bavilo. Bola prísna, vyžadovala ticho a ruky za chrbát.“ Pani
Vierka Štefeková si na láskavosť
pani učiteľky spomína takto :
„Môj brat Rudy nechcel chodiť
na obedy do Materskej školy za
kostolom. Mama ho za to bila, ale
pani učiteľka Pottmanová povedala mame, aby to nechala na
ňu. A tak každý deň ho na obed
odviedla a po pár razoch bolo všetko v poriadku. S deťmi to vedela.“ Dnes 84-ročná pani Anna
Darášová mi porozprávala o pani
Pottmanovej zase toto: „Namiesto telocviku (vtedy nebola
v škole telocvičňa) sme často chodili na prechádzky na Bednáreň,
kde sme zbierali šišky, s ktorými
sa vtedy kúrilo. Na vyučovaní
vždy ochotne poradila, naučila nás hlavne násobilku, tú sme
sa ale natrénovávali! Na konci
školského roka dostávali dobrí
žiaci perníkové medaily, zabalené
v bielo-modro-červených stuhách. Vzorným žiakom ich zavesila na krk. Na Bednárni bývalo ukončenie školského roka.
Dobre sme sa na tom bavili, keď
na borovice zavesili medaily koláče veľkosti taniera, deťom
zaviazali ruky za chrbát a oni
ich museli hrýzť ku stredu, kde
bola zapečená medaila. I mňa po
vyučovaní učila ručným prácam.
Chodili sme aj na dlhé vychádzky na Lintávy, na hrad Pajštún, na
Chorvátku, hore cez park kaštieľa
pri rybníku až do Borníka. A tam
sme sa hrali. Bola to obetavá pani
učiteľka.“ Možno ju pomenovať
aj ako “generačnú” učiteľku, učila rodičov, ich deti, v niektorých
prípadoch i vnukov jej prvých
žiakov. Stupava nebola v tých
časoch veľká ako dnes a preto ju
poznali všetci obyvatelia Stupavy.
Často navštevovala rodiny svojich žiakov. Do nenávratna odišla
22. apríla 1965, pochovaná je na
starom stupavskom cintoríne.
 Spracovala Mgr. Gabriela Prokešová 
oddych i potešenie. V parku
následne koncertovala Veselá
muzika a dychová hudba z Malaciek. V parku je mnoho krásnych
a vzácnych drevín. Dýchajú
históriou. Všetci musíme svojim
pokoleniam zanechať tú krásu
a bohatstvo. Zveľaďujme preto
svoj park!
(Prevzaté z Obecnej kroniky, rok
zápisu 1993).


Spracovala Mgr. Gabriela Prokešová 

