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ˇ zvyky a tradície
Velkonocné
Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom
cirkevného roku. Pôvod sviatku pochádza zo
starožidovského sviatku pésah (obchádzanie). Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti.
Veľkonočná nedeľa je pohyblivým sviatkom
a môže pripadnúť na čas od druhej polovice
marca do konca apríla.
Kresťanstvo spojilo pôvodné pohanské znovuzrodenie jari a príchod hospodárskeho
roka, s oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej
noci spájali obyčaje spojené s príchodom
jari, obrady vykonávané počas tohto obdobia patria k obradom prechodu. Prosperitné
a magické úkony mali zabezpečiť dobrý
začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí a dobytka. Množstvo
z prostriedkov využívaných v pohanských
obradoch prevzalo kresťanstvo a používajú
sa aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa.
Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter a úspešnosť vykonávaných obradov bola

podmienená čistotou samotných realizátorov a prostredia, preto na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu bolo časté
obradové umývanie sa ľudí v potoku ešte
pred východom slnka. Zeleni a čerstvým
vetvičkám bola pripisovaná schopnosť prinavrátiť životnú silu a zabezpečiť zdravie.
Oheň mal magicko – očistný charakter a pomáhal zaháňať nečisté sily na začiatku poľnohospodárskeho cyklu.
Významnú časť veľkonočného týždňa tvorila príprava veľkonočného obradového jedla.
Konzumácia mäsa po štyridsaťdňovom pôste
mala zabezpečiť hojnosť v nasledujúcom
období. K ypickým obradovým jedlám patrí
vajce, ktoré symbolizovalo znovuzrodenie a
vo Veľkonočný pondelok ním boli kúpači obdarúvaní. Najmä na východnom Slovensku
sa pripravoval obradový koláč, paska. Mal
okrúhly tvar a symbolizoval hojnú úrodu.
Aj dnes sú pre veľkonočné obdobie typické
kysnuté koláče a koláče rôznych tvarov, napr.
v tvare baránka.
Veľkonočná nedeľa ukončovala štyridsať
dňový pôst, na rannej omši sa posväcovali jedlá. Kto sa vraj prvý vrátil z omše do-

Malý stupavský park je “opäť v hre”
Nadšenie a iniciatíva ľudí z OZ
Pour Art a nasledujúca podpora
zo
strany
primátora
a mestského zastupiteľstva o revitalizáciu tejto historicky vzácnej
časti nášho mesta v minulom
roku zavŕšil projekt z dielne
ateliéru p. Ing Bullovej. Rozsah
prác a najmä predpokladaných
investícií   a tiež okolnosti okolo
dofinancovania projektu kanalizácie ako keby iniciatívu zabrzdili
a utlmili. Našťastie sa potvrdilo,
že nielen šťastie ale aj možnosti financovania z eurofondov
prajú pripraveným. V stredu  
5. marca sa na mestskom úrade
uskutočnilo pracovné stretnutie
primátora so zástupcami BSK
o budúcnosti Zámockého parku a nášho „malého“parku.   Vedú-

ca oddelenia eurofondov   Mgr. B.
Lukáčová informovala  o prioritách
samosprávneho kraja pre programovacie obdobie 2014-2020
s tým, že pre Stupavu by sa mal
pripraviť projekt na revitalizáciu
spomínaných
parkov.
V súčasnosti   sa realizuje projekt
revitalizácie parku v Malinove.
Ocenila záujem verejnosti i samosprávy o toto územie, nielen doterajšiu spoluprácu, ale aj úroveň pripravenosti   pre riešenie.   Nakoľko
ide o rozsiahly projekt s veľkými
ambíciami vrátiť tomuto územiu pôvodný význam rozšírený
o nové funkcie ako komunitný  
priestor pre oddych a kultúru,
rekonštrukciu historicky hodnotného skleníka, domu záhradníka a tiež o prepojenie podnika-

nia v oblasti záhradníctva, ako
dôležitého prvku, ktorý zabezpečí udržateľnosť projektu, konštatovala, že je najvyšší čas, aby sa
o zámere začala diskusia s verejnosťou.   Primátor   informoval
o prípravných prácach a podpore zo strany zastupiteľstva .   Zároveň   potvrdil, že nie je
v silách mesta   financovať
tak
rozsiahly
projekt
z vlastných prostriedkov. Vyzdvihol aktivity, ktoré doteraz bez
nároku na odmenu vykonal Ing. arch.
Ivan Klas, Milan Greguš, ďalší členovia združení Pour Art a Stupavského  
okrášlovacieho spolku, ktorí taktiež nemajú šancu realizovať  svoje
hodnotné zámery bez spolupráce
a podpory samosprávy a eurofondov. Navrhol, aby sa najneskôr do
polovice apríla uskutočnilo stretnutie všetkých zainteresovaných

mov, tomu prvému mala dozrieť úroda na
poli a prvý mal ukončiť poľnohospodárske
práce. Po príchode domov začala spoločná
konzumácia jedál, prestretý stôl hojnosťou
priomínal štedrovečerný stôl. Zvyšky z posvätených jedál (škrupiny, kosť...) sa v žiadnom prípade nesmeli zahodiť. Zakopávali sa
na poli, alebo primiešali do potravy pre dobytok, prípadne spálili v peci.
Veľkonočný pondelok je posledným dňom
sviatku Veľkej noci. Tento deň je spájaný s takzvanou kúpačkou (východné
Slovensko), šibačkou (západné Slovensko).
Mládenci v skorých ranných hodinách chodievali v skupinách a oblievali mladé dievčatá vodou, ktorá mala magickú funkciu
a mala zabezpečiť nie len zdravie, ale i krásu. V dome im ponúkli pripravené pohostenie (koláče, vajcia, pálenku) a obdarovali
maľovaným vajíčkom. V súčasnosti kúpači
navštevujú prevažne iba najbližšiu rodinu,
vodu často krát nahradila voňavka a namiesto kraslíc sú obdarovávaní peniazmi
alebo naturálnymi darmi.


k ďalšiemu postupu a najneskôr
v máji  pripraviť pre verejnosť prezentáciu a diskusiu k projektu. B.
Lukáčová podotkla, že pri hodnotení
projektov je dôležité aj aktívne obdobie pred podaním projektu, teda,
že sa nečaká a nekoná až vtedy, keď
niekto prisľúbi peniaze.   Vyčistenie
parku od náletových drevín v záujme záchrany historicky cenných
stromov, ktoré sú jasne definované

Michaela Kollárová

v inventarizácii , ktorá bola vykonaná v spolupráci s Krajským
pamiatkovým úradom, je prvou
príležitosťou jasne prejaviť, že
mesto
má
záujem
revitalizovať   malý park. Vzhľadom na
spoločné vlastníctvo pozemkov, ale
aj vážny záujem podporiť Stupavu
v tomto zámere potvrdila záujem
BSK spolupracovať na tomto proMichaela Kollárová
jekte.  

2		

Mestské spravodajstvo

Slovo primátora na úvod
Na poslednom zasadnutí mestského
zastupiteľstva   padla od občanov
otázka, či nejde o volebnú kampaň
ak som v predchádzajúcom príhovore spomínal nutnosť prijať také
opatrenia, aby mesto dokázalo
zaplatiť svoju podlžnosť za   projekt kanalizácie a intenzifikácie  
čistiarne odpadov a zároveň, aby
sa   postaralo o nielen bežnú údržbu, ale aj ďalší rozvoj. Uvedomujem
si, že situácia, v ktorej sa nachádzame je veľmi náročná na rozhodnutia a opatrenia, ktoré nepoložia
mesto na lopatky, neuvrhnú ho do
ozdravného režimu, exekúcií, či
nútenej správy. Z tohto pohľadu
považujem za správne, že poslanci rozhodli o prijatí záväzku voči
ministerstvu životného prostredia,
pretože aj kontrola z európskeho
dvora audítorov potvrdila, že pochybenie pri verejnom obstarávaní
stavebných prác pre spomínaný
projekt bol jednoznačne diskriminačný. Závažná skutočnosť a tiež
verdikt, pretože tá chyba na ktorú
dnes doplácame skutočne vznikla
na samom počiatku a nemôžeme
dnes tvrdiť, že sa vyvinula v priebehu realizácie projektu, ktorý sa
realizoval aj s touto chybou, čo so
sebou nieslo zrejmé riziko, že raz
príde k zúčtovaniu. Dnes je ten čas
zúčtovania  a našou povinnosťou je
„ rozúčtovať túto zodpovednosť“.
Nemôžem súhlasiť s názorom, že
peniaze, ktoré musíme zaplatiť sú
vyhodené oknom. Aj audítori potvrdili, že stavba je dokončená, že
čistiareň funguje, dnes už v normálnom režime, riadne skolaudovaná
a výsledky čistenia vody dosahujú
požadované parametre. Dokonca
už teraz sme splnili  záväzok, že na
kanalizáciu bude ku koncu roku
2013 napojených 85% obyvateľov,
dnes je to 86 % jestvujúcich objektov a domácností. Z tohto hľadiska
konštatovali, že nie je možné, aby
napriek chybe, ktorá je jednoznačná,
narástla korekcia za pochybenie
na sto percent. Definitívny výsledok kontroly nám bude oznámený
možno v máji t. r..  Píšem to preto, že
stále niektorí občania sú netrpezliví
a žiadajú odo mňa, aby som oznámil,
kto tento projekt zbabral, musíme
sa vrátiť do rokov 2008 – 2009
a nechať posúdiť mieru zodpoved-

nosti za prípravu projektu, žiadosti
a najmä verejného obstarávania.
Uvedomujem si, že napriek kritike,
že niektoré zámery postupujú pomaly, nemôžeme podceňovať proces verejného obstarávania, ktoré
sa stáva kameňom úrazu a zdrojom
všetkých   ďalších problémov. Zažil
som to pri prístavbe materskej
školy na ulici J. Kráľa, úspešne sme
verejné obstarávanie   zvládli pri
výmene okien na základnej škole
i pri  rekonštrukcii komunikácie Karpatská. Stojí pred nami rozhodnutie
ako ďalej s verejným osvetlením,
do ktorého mesto neinvestovalo
posledných dvadsať rokov a nezodpovedá   nielen požiadavkám doby,
ale ani základným požiadavkám,
ktoré má splniť. Chceme konečne
rekonštruovať budovu zdravotného
strediska, do ktorého sa investovalo
len do výmeny niekoľkých okien,
radi by sme odpredali strechu
budovy na prípadnú nadstavbu a to
tak, aby sme získali prostriedky na
rekonštrukciu našich priestorov,
vybudovanie parkoviska, verejnej
zelene, aby sme sa za naše zdravotné stredisko nemuseli hanbiť. Nie
úplne  k spokojnosti občanov poskytuje mesto služby, za ktoré si zaplatili. Mám na mysli nielen odpadové
hospodárstvo, ale aj čistotu, zimnú
a letnú  údržbu verejných priestranstiev   a vôbec celkového vzhľadu
nášho mesta. Som si vedomý, že
poplatok za komunálny odpad,
ktorý všetci platíme nie je najnižší, preto je čo robiť, aby občania
pocítili, že za zaplatené peniaze im
mesto vracia aj tomu zodpovedajúce
služby. Preto som pristúpil aj k personálnym zmenám  v mestskej s. r. o.,
s tým, že na júnovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva nebude
predložená len analýza, ale aj alternatívy existencie a ďalšieho rozvoja
tejto spoločnosti. Riešenie týchto
problémov nie sú témou nových
volebných sľubov, sú dnešnou realitou a výzvou  obhájiť dôveru občanov.  Život  však nie je len o bežných
a každodenných problémoch a preto
dovoľte, aby som všetkým občanom
nášho mesta zaželal príjemné
a zmysluplné prežitie veľkonočných
sviatkov v čistom, peknom a bezpečnom meste, ktoré považujeme za
svoj domov. 
Pavel Slezák, primátor 

Činnosť komisie podnikateľskej,
miestneho rozvoja a cestovného
ruchu

Predseda: MVDr. Robert Kazarka
Podpredseda komisie: Ing. Ján Rigler
Tajomník: Bc. Michaela Kovačičová
V priebehu roka 2012 zasadala
komisia dvakrát. V tomto roku bol
zmenený podpredseda komisie
Marek Móza, nahradil ho Ing. Ján
Rigler. Komisia sa podieľala na
vypracovaní Dodatku č. 1 k VZN
10/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Stupava (ďalej len VZN č. 10/2011).
Posledné zasadnutie Komisie podnikateľskej, miestneho rozvoja
a cestovného ruchu sa konalo 27.
12. 2012, na ktorom bolo celko-

vo zhodnotené VZN č. 10/2011.
Žiadne podnety a problémy od
občanov komisia za rok 2012 neriešila. V mesiacoch január a február
2013 Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a cestovného ruchu
nezasadala, najbližšie zasadnutie sa
bude konať 27. marca,na ktorom sa
členovia komisie budú vyjadrovať
k prevádzkovým hodinám letných
terás v rámci VZN č. 10/2011. Predmetom zasadnutia budú tiež rozvojové aktivity mesta, vzhľadom
na to, že Mesto Stupava pripravuje
podklady pre schvaľovací proces
na vypracovanie nového územného
Michaela Kovačičová 
plánu. 
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Opýtali sme sa primátora
Snehová kalamita svojím rozsahom postihla celé Slovensko
a preverila pripravenosť obcí
riešiť aj kritické situácie. Neobišla
ani Stupavu, ste spokojný so zimnou údržbou a myslíte si, že Stupava situáciu zvládla?
Pavel Slezák, primátor – Rozsah
potrebnej zimnej údržby presiahol všetky predpoklady, rozpočty
a plány pohotovosti , jednoducho už
dlhé roky sme nezažili také nároky
na zimnú údržbu. Stupavu zasypal
sneh a mestský úrad maily, telefonáty  
a prevažne sťažnosti a otázky občanov, čo robíme, aby sme im v tejto
situácii uľahčili existenciu. Pre mesto
túto službu zmluvne zabezpečuje náš
mestský podnik technických služieb.
Verím, že boli to aj pre tento podnik
ťažké chvíle. Do riešenia situácie boli
zapojení pracovníci mestského úradu, hliadky mestskej polície, ktorí
monitorovali situáciu a upresňovali
požiadavky na dodávateľa služby, zároveň   kontrolovali, ako sú
požiadavky splnené.   Osobne som
kontroloval výkon prác a preveroval oprávnenosť sťažností občanov
a musím povedať, že nebol som
spokojný s tým, ako fungovala  pohotovosť zimnej údržby. Nemyslím tým
výkony vodičov, zamestnancov, ktorí  
čistili chodníky, alebo tých, ktorí
odstraňovali sneh zo striech. Mám na
mysli manažment, ktorý práce riadil.
Ak by práce prebiehali v nočných
hodinách, nemuseli by viaznuť kvôli   autami zaplnenými ulicami, či so

snehom, ktorý bol už ujazdený, čo
znižovalo šance pre jeho odpratanie.
Ujazdený sneh zľadovatel  a musela
sa použiť technická soľ a podobne.
Mrzí ma, že po niekoľkých dňoch
neboli   upravené ulice Kalinčiakova, autobusové nádražie a zastávky,
Krátka, Vinohradská, Debnáreň,
Továrenská, Krížna, Pri Greftoch
a možno aj ďalšie. Zvládnutie takejto situácie závisí   aj od pochopenia
a spolupráce zo strany občanov. Autá
zaparkované v ceste neumožnili
vojsť do ulice s technikou, ktorú máme
k dispozícii a preto bola dôležitá
spolupráca s mestskou políciou.
Osobitne sa chcem poďakovať p. Štefanovi Hricovi z ulice Poľnej, ktorý
vlastným traktorom a radlicou upravil všetky susedné ulice. Tento postoj   je podnetom pre budúcnosť, že
v takejto zložitej situácii je treba
zapojiť – aj formou objednávky –
všetky prostriedky, ktoré ju pomôžu  
vyriešiť v prospech občanov.
Zdá sa, že snehová kalamita sa
stáva minulosťou. Nemilosrdne
však odhalila, čo dokázala voda
a mráz a možno aj technická soľ
urobiť s povrchom chodníkov
a ciest. Následky sú na pokraji katastrofy. Pominulé roky sa
výtlky opravovali strašne dlho
a ukazuje sa, že aj nekvalitne. Máte
predstavu ako to bude tento rok?
Pavel Slezák, primátor – Okrem
nových výtlkov sa objavujú aj tie,
ktoré boli opravené v minulom

roku. Musím pripomenúť, že mesto  
má povinnosť starať sa o miestne
komunikácie, z týchto sú mimo
naše kompetencie   Hviezdoslavova - Hlavná - Malacká, ktoré patria
Slovenskej správe ciest, Regionálnym cestám  patria – Devínska, časť
Záhumenskej, Nová ulica a ulica Ferdiša Kostku. Ostatné sú naše, o tie sa
musíme postarať v plnom rozsahu.
Práve, aby neprišlo k pokračovaniu nevyhovujúceho stavu kvality
opráv výtlkov pripravila vedúca
odboru výstavby a životného prostredia Ing. K. Macáková veľmi presné a tvrdé podmienky pre verejné
obstarávanie na dodávateľa týchto prác.   V minulom roku túto zákazku získal náš podnik TSS s. r. o.,
v tomto roku sme otvorení všetkým
ponukám, ale za veľmi prísnych
podmienok a to nielen na kvalitu
vykonaných prác, ale aj na termín  
realizácie, aby sme výtlky neopravovali ešte v novembri.   Zodpovednosť za jednotlivé komunikácie
som uviedol najmä preto, že sme
mali veľký problém so stavom štátnej cesty pred Mástom pri čerpacej
stanici , čo dodnes ešte pretrváva
a je hanbou Slovenskej správy ciest.
Mestský  úrad urgoval opravu . Zdá
sa však, že správca komunikácie nereaguje tak, ako by mal a tak sa nespokojnosť vodičov vždy obráti voči
mestu, ktoré v tomto nemôže konať.
Po zimnej údržbe je naplánované
čistenie komunikácií od posypového
materiálu, urobím všetko pre to, aby
stupavské cesty boli pred Veľkou nocou čisté. 
Michaela Kollárová

Informácia zo zasadnutia Komisie športu a školstva pri MsZ Stupava
Dňa 21. 2. 2013 sa konalo zasadnutie Komisie športu a školstva,
ktorej predsedom je poslanec
Marek Móza. Členovia komisie prerokovali:
Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia
mesta
Stupava
o určení podrobnosti financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Stupava a odporučili zastupiteľstvu
tento návrh schváliť bez pripomienok
Informáciu o zápise žiakov do
Základnej školy kpt. Nálepku
v Stupave na šk. rok 2013/2014.
Celkovo sa zápisu zúčastnilo 127
detí, z toho 18 detí bude mať

odloženú povinnú školskú dochádzku. Do prvého ročníka bude teda
prijatých 109 detí.
Nultý ročník v škole sa nebude
otvárať, pretože je určený pre deti,
ktoré k 1. septembru dosiahli vek
šesť rokov, nedosiahli školskú
spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia
a vzhľadom na sociálne prostredie
nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého
ročníka základnej školy. Problémom
je podmienka sociálne znevýhodneného prostredia.
Informáciu o zápise detí do materských škôl v Stupave. Posledný
zápis detí sa konal 1.3. Po ukončení
zápisov bude mesto vedieť presnú potrebu kapacity MŠ na šk. rok
2013/2014. Podľa odhadu riadite-

Problematika zdravotného strediska a najmä poskytovania lekárskej
starostlivosti bola predmetom pracovného stretnutia, ktoré zvolal
primátor na utorok 26. februára.
Na rokovanie boli pozvaní  riaditeľ
odboru zdravotníckej starostlivosti Bratislavského samosprávneho
kraja MUDr. V. Potičný,   predsedkyňa sociálnej a zdravotníckej
komisie poslankyňa O. Mózová
a MUDR. Śtefánia   Moricová. V súčinnosti s BSK bude mesto hľadať
odborných lekárov – diabetológa
a neurológa, ktorým ponúkne voľné priestory  po bývalej ambulancii
očného lekára. Boli predložené aj
požiadavky občanov na úpravu
ambulantných hodín odborných
lekárov – navýšenie ordinačných
hodín. MUDr. Potičný na požiadav-

ku, aby   pediatri boli zazmluvnení
na dva plné úväzky,   upozornil, že  
jeden a pol úväzku je prepočítaný
na 3000 detí, pričom v Stupave
podľa štatistiky žije vo veku od
0 do 18 rokov 1906 osôb. Prisľúbil
spoluprácu pri obsadení požadovaných odborných lekárov, pričom
im nemôže prikázať alebo nanútiť
úväzok, to je skôr v rukách mesta
a vzájomnej dohody pri prenajímaní priestorov. Primátor konštatoval,    že mesto ponúka výhodné
podmienky prenájmu ambulancií,
ale tiež očakáva, že služby budú
poskytované kvalitne a v rozsahu, ako to občania potrebujú. Tiež
povedal: „Nechceme zvyšovať nájomné lekárom, naopak pripravujeme opatrenia, ktorými sa znížia
náklady na energie, ktoré lekári

Rokovali o zdravotnom stredisku

liek MŠ sa odchodom predškolákov
do prvého ročníka ZŠ uvoľní približne 79 miest. Tejto problematike
sa bude komisia venovať na najbližšom zasadnutí.
Informáciu o možnosti čerpania finančných dotácií na šport prípadne
aktivity pre deti aj zo zdrojov iných
okrem mesta (napr. MŠ SR, obchodné
spoločnosti s účasťou štátu - SPP, a.s.,
ZSE a.s., Tipos, banky a pod.) Komisia rozhodla, že je potrebné pripraviť
informáciu pre všetky združenia
a spolky zverejniť ju na stránke mesta a v Podpajštúnskych zvestiach (informoval Peter Kotásek).
Informáciu o turnaji v karate SLOVAKIA-OPEN, ktorý sa bude konať
koncom apríla 2013 v Stupave (informoval Peter Kotásek)
Monika Ivánková 


musia platiť v nájomnom. Budova
potrebuje nielen údržbu, ale aj
rozsiahle opravy a rekonštrukcie,
ktoré sú nákladné aj preto, že sa
nerobili postupne.“   Na rokovanie
mestského zastupiteľstva je predložený alternatívny návrh majetkovej komisie, ktorej predsedom je
poslanec V. Holúbek, ktorý ponúka
riešenie budovy zdravotného strediska odpredajom strechy budovy
na podnikateľské účely. V minulosti
už takéto riešenie bolo ponúknuté,
avšak nebola žiadna odozva. Pri
definovaní ponuky bude dôležité
určiť cenu za ktorú sa strecha„
predáva“ a táto by mala vychádzať
z rozpočtu na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska a vybudovania parkoviska pred budovou.  
Michaela Kollárová 
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Pripravované činnosti mesta na jar 2013
Mesto Stupava v jarnom období,
v čase keď priemerné teploty neklesnú pod + 5,0 0 C, zabezpečí opravu
výtlkov a prepadov na miestnych
komunikáciách a účelových komunikáciách vo vlastníctve mesta. Pre
dosiahnutie
najoptimálnejšieho
technologického postupu a kvality prevedených prác pripravujeme výzvu s novo nastavenými
podmienkami pre   realizáciu prác
uchádzačom o zákazku na opravu
výtlkov. Po výbere najvýhodnejšej
ponuky mesto objedná práce
u víťazného uchádzača. Predpoklad
začatia opravy výtlkov a prepadov
komunikácií je 14. týždeň tohto
roku. Keďže prepady a výtlky sú po
náročnom zimnom období pomerne
rozsiahle, v týchto dňoch mapujeme
skutkový stav komunikácií a rozsah
výtlkov, na základe čoho vytvoríme
podklad slúžiaci pre vystavovanie
postupných objednávok. Opravy
budú vykonávané podľa možnosti
od komunikácií s najhoršími
výtlkmi po menej nebezpečné.
Vyspravovanie výtlkov je však len
„zaplátaním“ komunikácií pre zabezpečenie bezpečnej jazdy, nemôže
nahradiť komplexnú opravu, resp.
rekonštrukciu komunikácií a preto nebude estetickým ani trvalým
riešením. V prípade komunikácií,
ktoré nemajú asfaltovo betónový
povrch, mesto prostredníctvom
Technických služieb Stupava, s.r.o.
zabezpečí vyspravenie prepadov
a väčších nerovností asfaltovou
drťou.      
V rámci bezpečnosti cestnej premávky v jarnom období osadíme
novo odsúhlasené dopravné značenia a zariadenia, v rámci údržby
zabezpečíme opravu poškodených
či chýbajúcich dopravných značení

a budeme pokračovať v príprave
nových riešení zlepšujúcich dopravnú situáciu na komunikáciách
v meste.
Aktívne rokujeme s dodávateľom
stavby „Rekonštrukcia Karpatskej
ul.“ spoločnosťou TSS GRADE, a. s.
o pokračovaní v prácach na rekonštrukcii komunikácie, ktoré boli
v decembri 2012 pre nevhodné
klimatické podmienky prerušené.
Nástup dodávateľa na dokončenie
stavby je uvažovaný v 12. týždni
2013 s termínom ukončenia prác do
30. apríla 2013.
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto
Stupava nemá v rozpočte na rok
2013 žiadne finančné prostriedky na nové investičné kapitálové
akcie, budeme pokračovať v príprave
stavieb, na ktoré máme vypracované
projektové dokumentácie, s cieľom
zabezpečenia vydania príslušných
stavebných povolení, aby v prípade
zlepšenia finančnej situácie mesta
a po rozhodnutí mestského zastupiteľstva, bolo možné zabezpečiť ich
realizáciu. V prípade takejto situácie
pristúpime i k objednaniu nových
projektov, ktorých potreba je vyvolaná oprávnenými požiadavkami
občanov mesta.  
Naďalej i v roku 2013 pokračujeme
v komunikácii so spoločnosťami,
ktoré majú záujem realizovať investičné zámery v meste Stupava,
a to najmä v stanovovaní požiadaviek mesta a v hľadaní dohôd na také
riešenia dopravnej a technickej vybavenosti, ktoré budú prínosom pre
všetkých občanov mesta. Napr. nové
riešenia križovatiek na Hlavnej ulici,
ktorých výsledným efektom by mala
byť väčšia priepustnosť, kapacita
a súčasne bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.  Ing. Katarína Macáková 

Napriek historicky najnižšiemu
počtu obetí dopravných nehôd
v minulom roku, polícia nebude
zaháľať ani tento rok. Špeciálne
sa zameria na chodcov, „najslabší“
článok v cestnej premávke. Kým
v autách zomrelo 178 osôb, chodcov
vlani zomrelo 66. Tento počet tvorí
takmer 23 %-tný podiel na celkovom počte usmrtených. Najčastejšie
sú to prípady, keď sa vodič nevenuje
vedeniu vozidla, nesleduje situáciu
v premávke, neprispôsobí rýchlosť.
Nezaostávajú ani prípady, keď chodec náhle vbehne do jazdnej dráhy
auta a vodič už nemá šancu zabrzdiť.
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po chodníku
sa chodí vpravo. Tam, kde chodník
nie je, alebo je neschodný, chodí sa
čo najbliţšie pri ľavom okraji cesty
- vtedy smú ísť vedľa seba najviac
dvaja chodci. Ak idú vedľa seba viac
ako dvaja chodci a obmedzujú, či
ohrozujú cestnú premávku, zákon
ustanovuje sankciu do výšky 60 eur.
Pokutu 30 eur dostane chodec idúci po krajnici alebo okraji vozovky,
ktorý poruší povinnosť za zníženej
viditeľnosti mať na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky, alebo
oblečený reflexný odev. Chodec
môže dostať pokutu aj vtedy, keď
prejde cez priechod pre chodcov na
červenú, alebo keď prechádza mimo
priechod v jeho blízkosti.

Kriminalistický a expertízny ústav
Policajného zboru v spolupráci
so Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou začal vydávať elektronický magazín EXPERT, ktorý je
zatiaľ prístupný iba z intranetovej siete MV SR na adrese expert.minv.sk. Magazín je určený
pre pracovníkov MV SR, pričom je
zameraný na problematiku kriminalistickej techniky. V jednotlivých
rubrikách budú postupne zverejňované informácie z práce KEÚ PZ,
ako aj z iných laboratórií zo Slovenska a zo zahraničia. Priestor na
publikovanie budú mať aj kriminalistickí technici, či iní pracovníci
podieľajúci sa nielen na obhliadke
miesta činu, ale aj na odbornom
a znaleckom skúmaní. Magazín
obsahuje aj recenzované odborné
články. Nakoľko kriminalistická
technika, technické vybavenie,
metodiky a po-stupy sa vyvíjajú, veríme, ţe magazín prispeje k zvýšenej informovanosti
a výmene technických informácií
v tejto problematike. Magazín je
pripravovaný iba v elektronickej forme a informácie v ňom sú
určené výhradne pre služobnú
potrebu. Vaše postrehy, pripomienky,
informácie,
ako
aj
odborné články očakávame na
adrese: expert@minv.sk.
Elektronický magazín EXPERT 


Výzva Mestskej polície občanom mesta Stupava

Vaša mestská polícia, náč. Milan Válek 

Vypaľovanie trávy, spaľovanie odpadu a zakladanie ohňov
Kto podceňuje nebezpečenstvo,
býva prekvapený... S príchodom
jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz častejšie stretávame
s vypaľovaním trávy a bylinných
porastov. V mnohých prípadoch
sa končí vypaľovanie zásahom
hasičov.
Vypaľovanie suchej trávy, suchých
porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa
štruktúra povrchovej vrstvy pôdy,
jej odkrytím sa zvyšuje erózna
ohrozenosť a zem rýchlejšie
vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín,
spaľujú sa vývojové štádiá
mnohých drobných živočíchov
čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov.
Plošným vypaľovaním môže dôjsť
k likvidácii celých populácií menej
mobilných druhov.
Najmenej dvakrát do roka sa majitelia záhrad snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá
tráva a na jeseň popadané lístie či
drevo zo stromov. Opadnuté lístie
a suchú trávu záhradkári často
spaľujú vo svojich záhradách alebo
v dvoroch obytných domov. Neraz
aj spolu s ostatným komunálnym
odpadom. Tento spôsob, ako sa
zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým
spôsobom zabíja aj ľudí. Dusivý
dym, vznikajúci spaľovaním lístia
či suchej trávy, obsahuje oxid
uhoľnatý, uhľovodíky, oxid dusný,
dechtové látky a nebezpečné dioxíny. Sú to prevažne syntetické látky s vážnymi trvalými negatívnymi
účinkami na divožijúce druhy,
ekosystémy a ľudské zdravie.
U človeka môžu vyvolať poškodenie imunitného či nervového systému a dokonca majú aj rakovinotvorné účinky. Keďže nič sa nestratí bez stopy, všetky mikročastice, ktoré sa dostanú do atmosféry,
sa vo forme dažďa, snehu či hmly
opäť vrátia do pôdy. Okrem uvedených rizík spôsobuje spaľovanie
lístia a suchej trávy aj likvidáciu
užitočného hmyzu a pôdotvorných mikroorganizmov, čím sa
ničí úrodná vrstva pôdy. Navyše,
spaľovaním organického materiá-

lu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme
získať kompostovaním. V súčasnosti je v platnosti niekoľko
zákonov, ktoré vypaľovanie trávy,
porastov bylín a kríkov ako aj
spaľovanie odpadov zo záhrad
a domácnosti zakazujú.
Zákon NR SR č. 314/2001
o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje zakladať oheň tam, kde
môže dôjsť k jeho rozšíreniu
a ďalej zakazuje vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov, zákon NR
SR č. 438/2002 Z.z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 315/2001
o Hasičskom a záchrannom zbore
a mení zákon NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Zákon o odpadoch 223/2001
o odpadoch v znení noviel, ktorý
zakazuje zneškodňovať všetok
zelený odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných
priestranstiev ktorý sa musí zhodnocovať napr. kompostovaním. Iný
odpad (napr. plasty, papier, sklo…)
sa môže zneškodňovať iba v zariadeniach, ktoré sú k tomuto účelu
špeciálne vybudované (separačné
linky, riadené skládky odpadov,
spaľovne odpadu). Od 1. januára
2006 špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov,
cintorínov, verejnej zelene a pod.
Tento „zelený“ odpad je možné
iba zhodnocovať napr. kompostovaním.
Zákon č. 40/1964 Občiansky
zákonník v znení noviel, kde podľa
§ 127 občianskeho zákonníka,
na základe ktorého „vlastník veci
sa musí zdržať všetkého, čím by
nad mieru primeranú obťažoval
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. … Nesmie
na mieru primeranú pomerom
obťažovať
susedov
hlukom,
prachom, popolčekom, dymom,
plynmi, parami, pachmi, pevnými
a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami …“
V prípade porušenia zákona
o odpadoch má v právomoci zakročiť obec, ak bol porušený zákon
o ochrane pred požiarmi, tak je to
v kompetencii Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru.

Všetky mestá a obce v Bratislavskom
kraji by sa podľa župana Pavla Freša mali
rozvíjať rovnako. Povedal v piatok 22. 2.
na stretnutí so starostami a primátormi
malackého okresu v Stupave, kde ich
informoval aj o príprave nového programovacieho obdobia pre eurofondy
na obdobie 2014-2020. Ako tiež uviedol,
v čerpaní eurofondov by malo mať
Záhorie rovnaké príležitosti ako Bratislava, Pezinok či Senec.
„Hovorili sme aj o príprave ďalšieho
programového obdobia. Tie vyhliadky pre Bratislavskú župu sú podstatne
lepšie, ako bolo minule programové
obdobie,“ poznamenal Pavol Frešo.
Kým v programovom období 2007-2013
mohli mestá a obce v BSK čerpať 100
miliónov €, v rokoch 2014 až 2020 by
to malo byť dva krát viac, pričom existujú aj dve flexibility. Prvou je možnosť
presunúť zdroje medzi kategóriami
regiónov až do výšky 3 percent celkovej
alokácie SR. Rovnako významnou je pre
rozvoj Bratislavskej župy možnosť získať
finančné prostriedky aj na aktivity spojené s investíciami do aplikovaného
výskumu a inovácií, informačno-komunikačných technológií, ako aj sociálnej
inklúzie zamestnanosti. V tomto prípade
to môže byť až do výšky 15 percent prioritnej osi.
Finančné prostriedky z fondov EÚ bude
môcť kraj čerpať aj na investičné aktivi-

ty do základnej infraštruktúry v oblasti
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, integrovanej dopravy, energetiky
a životného prostredia. Dôležité však
bude, aby obce vytvorili projekty integrovaného charakteru, napríklad na
úrovni mikroregiónu, ktoré budú prorastové a podporovať región. Dôležité pri
rozhodovaní bude aj miera pripravenosti
a preukázanie potreby. „Ide o to, aby
sme spolu držali, mali jasno v tom,
čo chceme a potom sa nám to podarí
úspešne presadiť,“ zdôraznil župan
Pavol Frešo.
Pracovné stretnutie prinieslo veľa významných a dôležitých informácií pre
prípravu obcí na programovacie obdobie 2014-2020. Predovšetkým v oblasti
aktualizácie plánov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, pre ktoré ešte
nebola vypracovaná definitívna metodika, ale už podľa prvých informácií je
zrejmé, že plánovanie bude presahovať
miestne potreby a záujmy. Znamená
to, že pomoc z EU bude nastavená
tak, aby riešila nielen lokálny a miestna problém, ale osobitnú pozornosť
a tým aj podporu získajú tie žiadosti,
ktoré budú zamerané na širšie súvislosti
a dopad na územie presahujúce obce. „
Nastal ten správny čas, aby sme sa vrátili k myšlienke založenia mikroregiónu,
pretože ten bude dôležitým hráčom pri
tvorbe riešení a podávaní žiadostí, ktoré
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Chodci, aj vy ste účastníci cestnej premávky

V neposlednom rade spaľovaním
biologicky rozložiteľného odpadu
zo
záhrad
dochádza
často
k porušeniu VZN mesta Stupava
č.3/2011.
Výška pokút za vypaľovanie trávy
a spaľovanie odpadu je rôzna:
V prípade ža MsP Stupava zistí
porušenie VZN mesta Stupava č.
3/2011 môže na mieste uložiť
blokovú pokutu do 33 eur.
Ak sa postupuje podľa zákona
o odpadoch, tak v blokovom
konaní je pokuta do 33 eur
a v správnom konaní do 166 eur.
Ak sa postupuje podľa zákona
o ochrane pred požiarmi, tak
v blokovom konaní od hasičov
môže byť uložená pokuta do 33
eur a v správnom konaní do 332
eur. Právnické osoby majú prísnejšie postihy a v prípade, že dôjde k správnemu konaniu, zákon
umožňuje postihnúť ich pokutou
do 16 596 eur. Pokiaľ by došlo
k opätovnému vypaľovaniu tráv,
môže sa pokuta vyšplhať až na
33 194 eur. V prípade ak požiar
spôsob í veľkú škodu, hrozí
fyzickým a právnickým osobám
trestné stíhanie.
Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú
zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom.

Čo by ste ste mali urobiť ak ste
svedkom vypaľovania trávy
alebo spaľovania odpadov?

Ak niekoho vidíte, ako spaľuje alebo vidíte odkiaľ sa šíri nepríjemný
dym, upovedomte o tom mestskú
políciu na t. č. 02/ 659 341 00 stála
služba, alebo hliadka mobil 0905621-454  alebo na štátnu políciu na
t. č. 158.    

Čo robiť v prípade už
rozšíreného požiaru?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru
na ohlasovňu požiarov – t. č. 150
resp. 112, alebo zabezpečiť jeho
ohlásenie.            
Uviesť: kde horí (presnú adresu
a tel. číslo), čo horí, kto volá.        
Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na
spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.

Stretnutie starostov so županom v Stupave

môžu byť z eurofondov podporené.
Koncepcia čerpania eurofondov, podľa
toho čo bolo prezentované už neráta s
tým, že budú podporené lokálne záujmy
a potreby, bez toho, aby mali širší dopad.
Ak by sme v budúcnosti žiadali peniaze na rekonštrukciu základnej školy,
musíme doložiť, že do stupavskej školy
budú chodiť žiaci z okolitých obcí a potom s ich podporou môžeme žiadať na
rekonštrukciu, na školský autobus a na
rozvoj ľudských zdrojov teda na podporu
učiteľov a tiež na modernizáciu vyučovania, potom bude mať náš zámer úspech.
To je len jeden príklad a možnosť,
všetky naše potreby a plány musia byť
deklarované v plánoch hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a zároveň prezentované ako spoločný záujem pre ďalší
rast a integráciu mikroregiónu. Do konca marca oslovím starostov susedných
obcí s myšlienkou, aby sme spoločne
založili mikroregión, ktorý sa pripraví na
výzvy budúcich rokov s tým, že budeme
spoločne riešiť problémy tohto územia
tak, aby sme boli aj úspešní pri čerpaní
finančných zdrojov budúceho programovacieho obdobia.“ Konštatoval primátor
Pavel Slezák, ktorý bol hostiteľom
a iniciátorom stretnutia starostov so županom Pavlom Frešom.



Prevzaté web BSK 
doplnené Michaela Kollárová 
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Spravodajstvo / Prichádza jar

Autobusová stanica Mlynské Nivy
sa mení na bezbariérovú

Uľahčiť cestovanie ľuďom so
zdravotným postihnutím alebo
so zníženou pohyblivosťou majú
nové - bezbariérové prístupy na
autobusovej stanici Mlynské Nivy.
Cestujúci ich môžu plne využívať už
od marca. Dopravca Slovak Lines,
ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, uskutočnil v rámci stanice niekoľko zmien
v zmysle novej európskej legislatívy.
Tá posilňuje práva pasažierov autobusovej dopravy. Predpisy podobného charakteru už v Európskej únii
platia pre leteckú, lodnú a vlakovú
dopravu.
„Je dôležité, aby aj ľudia, ktorí sú
akýmkoľvek spôsobom znevýhodnení, mali rovnaké možnosti. Tieto
bezbariérové prístupy im uľahčia
cestovanie, a aj takto môžu svoje
každodenné povinnosti vykonávať
s čo najmenšími prekážkami,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
K jednotlivým nástupným ostrovčekom sa budujú bezbariérové
prístupy zabezpečené šikmou
plochou, označia sa cesty pre bezbariérový pohyb po priestore autobusovej stanice. Okrem toho pribudla aj bezbariérová toaleta na prízemí
budovy a po areáli stanice sa rozmiestňujú základné informácie pre

Jarná únava

Malátnosť, bolesti hlavy a poruchy
spánku sú v jarnom období
považované za typické príznaky
jarnej únavy. Čo to ale je, jarná
únava?
Západná medicína vníma a rieši
problém jarnej únavy spôsobom
sebe vlastným - rázne, bez “zbytočných” úvah a komplikujúcich
súvislostí. Naordinuje vitamíny,
minerály, v rámci prevencie otužovanie a pohyb na čerstvom vzduchu; a ďalej si poraď ako vieš...
Východná (orientálna) medicína
pristupuje k tomuto problému
citlivejšie a komplexnejšie. Dáva
jarnú únavu a jej sprievodné potiaže do súvislosti s celkovou
fyzickou kondíciou, dlhodobou
životosprávou a v konečnom
dôsledku i životnou filozofiou:
- Jarná únava je podľa orientálnej
medicíny výrazom prirodzene
zníženej psychickej a fyzickej
odolnosti organizmu, ktorý sa
v prechodnom období dvoch sezón
(zima, leto) “prelaďuje” na nové
atmosférické a energetické podmienky.
- Na jar, ako je všeobecne známe,
energia všetkého živého stúpa.
Tomuto faktu je podľa orientálnej medicíny nutné prispôsobiť

to, čím najviac ovplyvňujeme svoj
organizmus - stravu. Jarná strava má byť ľahká, jednoduchá (so
začlenením rôznych zelených
výhonkov), zahrňujúca tiež pôst.
Postiť sa však neznamená držať
hladovku, treba piť riedené ovocné
šťavy alebo vitamínové čaje a jesť
obilniny alebo ryžu.
- Jarná únava je podľa orientálnej
medicíny prirodzenou reakciou organizmu, ale len do tej miery, pokiaľ
sú vznikajúce potiaže nevýrazné.
V prípade väčších bolestí hlavy,
trvalo
prerušovaného
spánku
a orgánových problémov ide o vážne
“sťažnosti” tela, ktoré bolo “znečistené” nevhodnou stravou a neprimeranou životosprávou. V takom
prípade je nutné prehodnotiť (zvlášť
u stredného a vyššieho veku) celkový
spôsob života; v opačnom prípade je
len otázkou času, kedy dôjde k silnej vyčerpanosti a dysfunkcii viacerých životne dôležitých orgánov.
Ak sa chcete dožiť vysokého veku
a prekonávať sezónne únavy bez
väčších výkyvov, myslite na svoje
telo po celý rok; a dávajte mu to, čo
ho posiluje, a nie to, čo ho ničí. Na
starobu totiž, ako tvrdí orientálna
medicína, zomierajú iba múdri, tí
ostatní sa k smrti oveľa skôr prehryzú vlastnými zubami.
Michaela Kollárová 

Záhradkári, pripravte si náradie,
nová sezóna už čoskoro odštartuje

osoby so zdravotným postihnutím
a osoby so zníženou pohyblivosťou,
doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines Peter Sádovský.
Kontaktným miestom pre cestujúcich, ktorí potrebujú asistenčnú
pomoc, sú určené pokladne 4, 5 a 6
nachádzajúce sa vo vestibule autobusovej stanice.
Súčasťou európskeho nariadenia
je aj zaškolenie všetkých vodičov
a dotknutý personál pre asistenciu
týmto cestujúcim. Školiacou in-

štitúciou je Národná rada občanov
so zdravotným postihnutím v SR
(NROZP v SR) a pre školenie poskytla priestory spoločnosť Slovak
Lines. Ide o školenie prvé svojho
druhu na Slovensku. Interní školitelia budú ďalej školiť všetkých dotknutých zamestnancov. Prípravu
a výrobu manuálu ako aj školenia
zabezpečili Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
a zástupcovia organizácií zdravotne
postihnutých.  Mgr. Iveta Tyšlerová 

Novootvorená zubná ambulancia DENTAL CARE Dr. Rosa
ponúka široké spektrum stomatologických služieb :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stomatologická chirurgia
Implantáty
Celková narkóza
Zubné RTG
Korunky, mostíky, protézy
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Spolupráca so zdravotnými poisťovňami
Diagnostika určenia vhodnosti zubného materiálu
pre organizmus
• Ošetrenie podľa lunárneho kalendára

+421/2/64 77 88 88
0904 377 508

11. marec 2013

Kontakt: Nám. Sv. Františka 14, Karlova Ves 841 04 BA

www.dentalcare-rosa.sk

ZDRAVÉ A PEKNÉ ZUBY PRE VŠETKÝCH

Chlad, vietor, premrznutá zem,
niekde sneženie. Aj keď to záhradkárov po studenej zime ťahá von,
zatiaľ ešte nie je vhodné počasie. To
by malo prísť až v polovici marca.
Záhradkári už majú za sebou zimný
rez, ošetrenia stromov, kto má
skleník, už v ňom pracuje. V tomto
čase sa dajú odstrániť odkvitnuté
byle z minulého roku. Ale na hrabanie sa v zemi je ešte čas. Aj keď
povrch pôdy rozmrzne, už niekoľko
centimetrov pod zemou je pôda ešte
zmrznutá.
Ale aj príroda už naznačuje, že
prichádza jarné obdobie. Rastliny,
ktoré sa často titulujú ako poslovia
jari, nesklamali ani v tomto roku.
Len prichádzajú neskôr než vlani a
predvlani, keď niekde rozkvitali už v
prvej polovici februára. V záhradách
vidieť snežienky, tavolíny, niekde už
aj rozkvitnuté krokusy. Ďalšie jarné
cibuľoviny sú na ceste, spod zeme
už vykúkajú hlavičky tulipánov, narcisov, hyacintov.
A pretože hovoríme o jari –
zastavme sa na skok u jedného
z poslov jari – hyacinte, je to cibuľovina, ktorá stojí za bližšiu pozornosť.
Okrem širokej škály farieb od bielej
až po tmavo modrú (bežne už sú

k dostaniu i kvety smotanové a žlté)
táto kvetina prenikavo vonia. (Mimochodom táto jej prednosť je zároveň
i malou “slabosťou” – hyacinty nie
je vhodné umiestňovať do spálne –
prenikavá vôňa v malom priestore
môže spôsobiť i bolesť hlavy). Vďaka
veľkému množstvu farieb môžeme
vybrať vhodnú kve-tinu do každého
interiéru a zladiť ju s vybavením.
Veľmi pôsobivé sú tiež kombinácie kvetov do niekoľkých farebných
odtieňov. Nesmieme ale nikdy zabudnúť tiež na zladenie kvetináča s celou
Michaela Kollárová 
dekoráciou.  

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: Michaela Kollárová. 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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Staré slovanské zvyky

Staré slovanské zvyky - Pletenie korbáča
Najväčšie a najkrajšie sviatky jari,  
sa blížia. Každý chlapec, junák a aj
dospelí chlapi sa na túto udalosť pripravujú. Pripravujú si voňavky, nejaké to vedierko a neodmysliteľnú
a pre tú chvíľu prepotrebnú vec –
korbáč. Korbáč je jedným zo symbolov Veľkej noci, ktorý má pôvod
v starých slovanských zvykoch.

Čo potrebujeme:

Toto je výsledok.

Ďalej budeme pokračovať v pletení
ozdobného košíka - ktorý je dominantný na celom korbáči a záleží
na ňom na celom efekte a dizajne
korbáča.

Zhotovenie ozdobného košíka

Pletením pokračujeme na celú
dĺžku prútov dokonca. Koniec korbáča ukončíme tak, že tenké konce
prútov vzájomne obtočíme a spevníme motúzikom.

3

Ďalej budeme pokračovať v najväčšej a najťažšej časti korbáča zo
zvyšných 9-tich prútov.

4

Prúty si rozložíme na 4 do ľavej
ruky a 4 do pravej ruky. Prúty
ohneme pod 90° uhlom a jeden
stredový necháme vzpriamený
a ten budeme opletať nasledovne.

Ako prvý krok je, keď preložíme
prút č.1 cez prút č 2.

1

8 ks vŕbových prútov, podľa možnosti čo najdlhšie.

2

1 vŕbový prút, ktorí použijeme ako
stredový a budeme ho opletať.

3

4 ks vŕbových prútov, ktoré použijeme na vypletenie ozdobného
košíka.

4 prúty určené na pletenie ozdobného košíka na hrubšej strane naplocho orežeme.

4

1 hrubší prút, rozrezaný po dĺžke,
na opletenie rukoväte.

Ako postupovať?

Zhotovenie rukoväte

Do ruky si zoberieme 8 dlhých prútov a jeden prút stredový. Uložíme
si ich v ruke tak, aby stredový bol
ozaj stredový a za pomoci po dĺžke
rozrezaného prútu zhotovíme rukoväť nasledovne:
Hrubší koniec rozrezaného prútu
vložíme skraja do zväzku 9 prútov
a budeme ich pevne omotávať a ukladať závit vedľa závitu a poriadne
zaťahujeme.

Rukoväť ukončíme tak, že koniec
rozrezaného prútu zasunieme do
stredu medzi 9 prútov a riadne zatiahneme.

1

Ako druhý krok je, keď preložíme
prút č. 2 cez prút č. 1 a prút č. 3
a zatiahneme.
Takto pokračujeme s prútom č. 3
cez prút č. 2 a prút č. 4
Pletením pokračujeme pokiaľ nám
to dovoľuje dĺžka prútov.

Orezané prútiky zasunieme za  
pletenú rukoväť, aby boli rovnako
ďaleko od seba, t.j. po 90°.

2

Všetky štyri prúty ohneme smerom
von pod 90° uhlom.

Nakoniec na hotovom korbáči
odstránime zvyšky prútikov a naša
práca je hotová. Výsledok isto poteší a bude plne slúžiť svojmu účelu.
A toto je výsledok.

Najvzdialenejší prút ľavej ruky
obtočíme okolo stredového prútu
a uložíme späť do ľavej ruky ako
prvý a poriadne dotiahneme.

Ukončenie pletenia ozdobného
košíka vykonáme tak, že konce prútov založíme medzi prúty na pletenie hornej časti korbáča a poriadne
pozaťahujeme.

Prvý prút z pravej ruky obtočíme
okolo stredového prútu a uložíme
späť do pravej ruky ako najvzdialenejší a poriadne dotiahneme.
Prúty z ľavej a pravej ruky
prekladáme striedavo až nám
vznikne takýto tvar:
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Spoločenská kronika

Spoločenská
kronika
Narodili sa

Nikolas Zálešík
Martin Suchánek
Tamara Dovalová
Jakub Muráni
Viliam Miadik
Michaela Hasonová
Peter Drahoš
Max Krempaský
Tomáš Gorbár
Ivan Beňadik

Zosobášili sa

Jozef Maňák a Lenka Sulčanová
Andrej Ščasný a Zuzana Fabiánová

Opustili nás

Ladislav Sárkány (1952)
Rudolf Brbúch (1933)

Neuplná bola Tvoja cesta,
prerušená bola Tvoja púť,
bol si tu len veľmi krátko,
nakoľko Ťa stihla smrť.

Krásneho životného jubilea
70 - rokov sa dňa 8. marca 2013
dožíva naša dobrá kamarátka

Joja Ivicová
(rod.Kubrická)

Veľa zdravia, šťastia a životnej
pohody do ďalších rokov                                       
jej prajú priatelia z Klubu 72

Boh ma právo rozhodnúť,
tu však veľmi skoro.
Tvoj čas ešte nemal prísť,
veľa si mal zhliadnúť obzorov.
Naše ruky zostali prázdne,
naše srdcia pýtajú sa prečo,
ešte veľa rokov mal si zostať tu,
uzrieť ďaľšie letá.
Rana v naších srdciach
stále veľmi bolí,
zabudnúť na Teba
nám nikdy nedovolí.
Odpočívaj v pokoji.

Týždeň mozgu aj v DSS v Stupave
Od roku 1996 sú v tomto týždni  (11.
3. - 17. 3.) po celom svete organizované podujatia, ktoré majú našu
pozornosť upriamiť na fungovanie
hádam najdôležitejšieho telesného
orgánu – nášho mozgu. Prednášky,

Spomíname

Odišiel si preč,
veľmi nás to stále bolí,
že si opustil tento svet
a to proti svojej vôli.

a výsledkami tvorivých činností.
Odborný personál odpovie na Vaše
otázky o význame aktivizácie pre
prevenciu porúch pamäti a špecifikách komunikácie s osobami,
u ktorých bola už diagnostikovaná

Dňa 10. marca 2013 uplynie 1 rok
čo nás navždy opustil náš drahý
a milovaný  manžel, otec, syn, brat,
strýko, zať, švagor, synovec, bratranec  

Martin POLÁŠEK

Kto ste ho poznali venujte mu prosím
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
Manželka Zuzana so synom Tomáškom,
mama, sestra Andrea s dcérkami
Monikou a Nicolkou,
sestra Iveta s manželom
a synom Lubošom

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.

Fašiangy v Kaštieli

výstavy, diskusie, cvičenia a iné aktivity sú zamerané na cieľové skupiny
rôzneho veku, záujmov a odbornosti.
V roku 2013  sa po prvýkrát zapája

aj naše zariadenie. V poslednom období sme dosiahli pokroky v poskytovaní sociálnych služieb klientom,
ktorí sú postihnutí rôznymi typmi
demencie – čo znamená, že práve
mozog a pamäť v ňom sídliaca im
nefungujú celkom tak, ako by mali.
Mnohí naši zamestnanci sa zúčastnili vzdelávania v tejto oblasti,
ktoré zastrešuje Centrum Memory – slovenská kapacita v odbore
Alzheimerovej choroby. Získané
poznatky sme využili pri sformovaní
špecializovaného úseku s kapacitou
39 klientov, ktorý funguje od jesene
minulého roku.
Práve na tento úsek Vás v rámci  
podujatí Týždňa mozgu pozývame
na návštevu vo štvrtok 14. 3. v čase
od 10.00 do 12.00. Oboznámime Vás
s každodenným režimom klientov,
s cvičeniami pamäti i pohyblivosti

Alzheimerova choroba, alebo iné
typy demencie.
V prípade, že Vás viac zaujímajú rôzne konkrétne techniky, ako
môžete trénovať svoju pamäť, úsudok a pozornosť, príďte   v stredu
13.3. v čase 14.00 – 16.00 na naše
diskusné popoludnie v spoločenskej miestnosti. Môžete si s nami  
vyplniť pár pracovných listov, alebo
si ich vziať domov. Zároveň budete
mať príležitosť pozrieť si výstavu
prác našich klientov – nielen s tematikou mozgu a prečítať si niekoľko výstižných básní.
Ak uvažujete o podaní žiadosti
práve na tento špecializovaný
úsek v našom zariadení, tiež Vám
poskytneme potrebné informácie.
Srdečné pozvanie do Kaštieľa ukončujeme citátom Marka Twaina:  
„Sme tým, čo si pamätáme. Bez
pamäti sa strácame, prestávame existovať, naša minulosť je vymazaná.
A predsa venujeme pamäti len málo
pozornosti, okrem prípadov, keď nás
opustí.“

Dňa 12. 2. 2013 (teda deň pred Popolcovou stredou) sa v DSS a ZpS Kaštieľ
konala fašiangová zábava. Dokonca
dve.
Od 1.októbra sme zriadili špecializovaný úsek. Na tomto oddelení
sa sústreďujú klienti hlavne s Alzheimerovou chorobou a inými typmi
demencie. Tu sme mali samostatnú
zábavu. Sestričky sa prezliekli a spolu
s ostatnými maškarami urobili skvelý
fašiangový program, na ktorom sa
bavili aj klienti s veľkým poškodením
pamäti, ktorí si už príliš neuvedomujú, čo sa deje.
Na „veľkej“ zábave sa zúčastnilo cca.
60 klientov z ostatných troch úse-

kov. Všade v okolí rozvoniavali šišky
pripravované našimi kuchárkami,
ktoré chutili úplne všetkým. Samotná
zábava prebiehala v duchu fašiangu –
teda veselenia sa a tanca. Vyhrávala
nám už osvedčená a žiadaná skupina
pána Hyžu z Bratislavy. O program
sa postarali nielen zamestnanci, ale
aj klienti poprezliekaní do rôznych
masiek. Spoločne s našim speváckym
zborom si zaspievali tradičné
„fašiangovky“: Pokapala na salaši
slanina a Fašiangy – Turíce. Samozrejme nesmelo chýbať ani tradičné
„pochovávanie basy“ a celosálové
spievanie „Olóres, dolóres“.
Klienti sa bavili až do konca a po
poslednom tanci odchádzali spokojní
na svoje izby. 
Renáta Biksadská 

Dňa 3. marca
2013 uplynie
5 rokov, čo nás
navždy opustil
náš milovaný
manžel, otec
a dedko Ján
Bubnič.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina
Dňa 17. 2.
2013 nás vo
veku 71 rokov
navždy opustila
Magdaléna
Šimkovičová
rodená Danihelová, žijúca
vždy pre lásku, úprimnosť, krásu
svojej rodiny, ľudí v Záhorskej Vsi,
ktorá bola jej domovom. Mnohé
svoje veľké sny vniesla do života
kultúry v obci a okolí. Bola pre nás
všetkým – milovanou a milujúcou
manželkou, nenahraditeľnou mamičkou, babičkou a prababičkou a
skvelou priateľkou. Milovala piesne
i reč nášho kraja a šírila ich medzi
všetkými. Jej vzťah k ľuďom je
inšpiráciou pre nás všetkých. Magduška, snívaj ďalej svoje krásne sny!

S úctou smútiaca rodina
Dňa 18. 2. 2013
sme si pripomenuli 25.
výročie úmrtia
pani Anny
Malinovej
r. Marošovej.
Všetci, kto ste
ju poznali, venujte jej prosím tichú
spomienku.

Dňa 10.4.2011
uplynú 2 roky,
čo nás navždy
opustil náš kamarát a priateľ
Jaroslav Slezák.
Kto ste ho
poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú priateľka
 a kolektív klubu 72 zo Železničnej.

Dňa 22. marca 2013 uplynie 26
rokov čo nás navždy opustil otec
a dedko, pán Jozef Daráš.
14. marca 2013 uplynie 9 rokov od
smrti milovanej mamičky a babky
pani Márie Darášovej.
Kto ste ich poznali venujte im tichú
spomienku.

S láskou spomína dcéra Dana

s rodinou
Dňa 1. 3. 2013 sme
si pripomenuli 10.
výročie smutnej
chvíle, keď nás
navždy opustil
manžel, otec a
dedko Ladislav
Mlynárik. Kto ste
ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Dňa 13.2.2013 uplynulo 15 rokov, čo
nás opustil manžel, otec, dedko a pradedko Jozef Fischer. S láskou spomína
celá rodina.
Dňa 28.2.2013 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.
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V minulom čísle ste sa mohli
v skratke dozvedieť čo to o fungovaní S3T klubu za rok 2012. Teraz
vám ponúkame menší prehľad
o prebiehajúcich akciách v mesiacoch január a február a tiež
plánovaných akciách na mesiac
marec.

by či záujmu o konzultácie (ako
pre deti, tak i pre dospelých), je
možné ohlásiť sa a dohodneme
ktorýkoľvek iný deň.

Činnosť nízkoprahového centra
sme v novom roku začali 8. januára 2013, nakoľko sme si spolu
s deťmi spravili menšie vianočné
prázdniny. Aby však pre deti
tak rýchly vstup do školy, po tak
dlhom voľne nebol pre ne až tak
náročný, pripravili sme si spolu

komerčný ťah, bolo treba trošku
aj vypnúť a zabaviť sa s priateľmi.
A tak sme sa teda stretli 23.
februára v S3T klube vyzdobenom na Valentínsky spôsob. Cez
týždeň majú deti veľa povinností
a tak sme im i v tento deň umožnili priniesť rôzne úlohy, s ktorými
potrebovali pomôcť. Najviac sa
pomáhalo s angličtinou, ktorú
viedla Venus Jahanpour. Týmto
spôsobom sme spojili príjemné
s užitočným.

s dobrovoľníkmi pre nich rôzne
náučné aktivity zamerané na predmety, ktoré potrebovali „oprášiť“.

V novom roku sme do tímu dobrovoľníkov privítali ďalšieho člena,
ktorému sme sa nielen my dospelí,
ale aj deti veľmi potešili. Takže už
nie čisto babský kolektív..
V priebehu januára sme pre deti
pripravili diskusné stretnutie
na tému „PORUCHY prijímania
potravy“ a ďalšie chystáme aj
v budúcich mesiacoch - viac info
na stretnutiach, FB alebo prostredníctvom mailu. Pokračovali sme
v starých zabehnutých otváracích
hodinách, nakoniec však sme ich
spolu s dobrovoľníkmi a deťmi
museli prehodnotiť. Zmena bola
potrebná predovšetkým z dôvodu, že väčšina detí má popri škole
viaceré aktivity a dobrovoľníci sú
zväčša zamestnaní. Navštíviť nás
teda môžete každý:
Utorok → 14:00 – 17:30 hod.
Streda → 15:45 – 18:00 hod.
Štvrtok → 15:00 – 18:00 hod.

Plus v prípade konania víkendových akcií (mávame aj soboty
otvorené) alebo v prípade potre-

11. marec 2013

Vo februári sme si zasa užili sviatok zamilovaných po svojom. I keď
ho väčšina z nás považuje skôr za

A čo iné robiť v marci ak nie
venovať sa knihám? Marec =
mesiac kníh. Preto si pripravíme
čitáreň, no každý týždeň bude
venovať na inému žánru. Taktiež
to nebude len o čítaní a preberaní
kníh, ale spoločne sa posnažíme
dáku knihu vytvoriť. Budú sa
písať básne, rozprávky, poviedky,.. čokoľvek čo deti bude zaujímať.

MKIC Stupava v spolupráci s OZ Pohodka organizuje

Tvorivé dielne k veľkej noci

Bližšie o pripravovaných akciách
sa dozviete prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo sa
na nás môžeme obrátiť mailom
na adresu: nizkoprah.stupava@
gmail.com.Mgr. Simona Lachkovičová 

8. 3. 2013 - maľovanie vajíčok
15. 3. 2013 - výroba veľkonočných ozdôb
v čase od 16.00 do 18.00 hod.
v malej sále KD Stupava (vchod od Kúpeľnej ul.). Všetky práce budú
prezentované na výstave dňa 23.3. 2013 počas Veľkonočného jarmoku.
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Mesto STUPAVA, Hlavná č. 1/24, 900 31 Stupava

Výberové konanie na miesto riaditeľa MKIC
Mesto Stupava vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave na dobu určitú.
Požiadavky:
1) Bezúhonnosť
2) vzdelanie: minimálne stredoškolské s maturitou
3) prax: aspoň tri roky praxe v kultúrnej inštitúcii, výhodou je prax v riadiacej funkcii
4) jazykové znalosti: základná znalosť nemeckého jazyka alebo anglického jazyka
5) vodičský preukaz skupiny „B”
6) predloženie návrhu koncepcie rozvoja miestnej kultúry na dva roky
7) znalosti miestnej kultúry vítané.
K písomnej prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, relevantné doklady o vzdelaní,
dosiahnutej kvalifikácii a odbornej praxi, aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako tri
mesiace), návrh koncepcie rozvoja miestnej kultúry na dva roky, čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov. Písomné prihlášky doručte najneskôr do 20.03.2013 v zalepenej obálke na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava. Na obálku vyznačiť: „Výberové konanie MKIC
- neotvárať”.
Mgr. Pavel Slezák, primátor mesta Stupava 

VÝMENA A BURZA KNÍH
predávať a nakupovať môže každý, stačí priniesť
knihy, časopisy, ktoré máte už prečítané a nepotrebné

23. 3. 2013 od 8.00 do 13.00 hod.
vo veľkej sále MKIC Stupava
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11. marec 2013

Malí i veľkí sa zabavili na stupavskom karnevale 2013

V tretiu februárovú sobotu sa
stupavské deti a ich rodičia obliekli do karnevalových šiat, na tváre
si dali karnevalové masky a stretli sa v Kultúrnom dome v centre Stupavy. Mali sme náš nultý
ročník Stupavského karnevalu. Ešte
predtým mamy, otcovia a deti nakúpili všetko potrebné, napiekli
zákusky a koláčiky, pripravili pizzu
a obložené chlebíčky, zeleninové
a ovocné misy, a nealko nápoje pre
karnevalové švédske stoly. Takto vystrojení a vyfintení sme prišli
napríklad ako biela princezná, les-

Hojná účasť hostí - masiek na tohtoročnom papučáku

ná víla, tajomný kúzelník, robot
hranohlaváč, naštvatý rohatý, barcelonský kopdolopty, pirát Jednoočko a Jack Sparrow, usmiata cowgirl,
Jolly Joker, Mikuláš Muzikus, indián
Rainbow Feather a šašo Pohoďák.
Samozrejme nechýbali Spiderman,
Superman, a určite ešte nejaký ďalší
man, ktorého meno mi včil vypadlo.
Tancovali sme. Malé aj veľké masky
spolu sme sa dobre bavili. Vychutnali sme si fajn jedlo a vyrábali malých

papierových účastníkov karnevalu. Prenikali sme aj do tajomstiev
prírody. Napríklad deti si vytvárali
svety dúhových bublín a oživnuté
drevené hviezdy, a vyskúšali si aj
vodné tornáda a „vôľou“ ovládané
miniponorky. Za aktívnu účasť
všetkým maskám ďakujú a na ďalší
spoločný karneval sa tešia organizátori   OZ KENTAURUS Stupava,
MKIC Stupava, a English speaking
Peter Eliáš 
friends.

MAREC - MESIAC KNIHY
V MESTSKEJ KNIŽNICI
RUDA MORICA

K MESIACU KNIHY je v detskom oddelení nástenný kvíz SLOVENSKÍ
SPISOVATELIA A ILUSTRÁTORI.
Marcové výročia narodenia spisovateľov si v detskom oddelení pripomíname výstavkami kníh, ktoré sú aj pomôckou k vyriešeniu marcového kvízu. Sú to: Fraňo KRÁĽ, Pavol DOBŠINSKÝ a Rudo MORIC.

Fašiangy sú doba od Troch kráľov
do Popolcovej stredy. Najznámejšie
a zároveň najveselšie sú posledné
dni fašiangu, spojené s radovánkami
a hodovaním. Je v podstate obdobím
prechodu od zimy k jari.

Dňa 12. 2. 2013 sa konalo fašiangové
posedenie „Papučák“ vo veľkej sále
KD v Stupave. Podujatia sa zúčastnilo
vyše 100 hostí-masiek. Do tanca hrala DH Záhorienka s hosťami z Moravy
a Janko Borák so svojou Oldies disco.

Obdobie fašiangov sa už tradične
v Stupave   končílo   pochovávaním
basy, ktorá symbolizuje koniec zábavy, kedy hudobné nástroje stíchnu  
a  začína sa štyridsaťdenný pôst pred
Veľkou nocou. 
Milada Kamrlová 

Mesiac marec bol prvýkrát
v bývalom Československu vyhlásený za mesiac knihy v roku
1955 na počesť Mateja Hrebendu Hačavského (10. 3. 1796 - 16.
3. 1880) a ako snaha o udržanie
a podporenie trvalého záujmu
o knihy. Tento významný slovenský národný buditeľ a ľudový
spisovateľ sa narodil a aj zomrel
v mesiaci marec a už od narodenia mal zrakovú chybu. Neskôr
oslepol celkom. Žil v okolí Gemera
a miloval knihy, avšak kvôli problémom so zrakom nemohol čítať.
Preto chodil od domu k domu
a prosil ľudí, aby mu čítali.
Matej Hrebenda sa významne podieľal na šírení slovenskej knižnej
kultúry. Putoval po Gemeri,
Malohonte a ďalších častiach Slo-

venska, pričom zbieral staré tlače
a rukopisy a zachraňoval ich. Knihy
rozširoval aj vo veľkých mestách
(Praha, Viedeň, Pešť). Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov
roznášal nové slovenské a české
knihy najmä od vydavateľov
Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského Mikuláša
a Karla Amerlinga z Prahy.
Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia
a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených
kalendárov a populárnej spisby
medzi pospolitým slovenským
ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali
knižnú kultúru a získavali prehľad
o verejnom dianí. Svoju súkromnú
zbierku kníh daroval Matici slo-

venskej a prvému slovenskému
Gymnáziu v Revúcej.
Vydavatelia mu predávali knihy
a on ich spájal nielen s predajom.
On nimi poúčal ľudí, šíril kultúru
a osvetu. Mnohí ľudia pokladali
čítanie kníh za nepotrebnú vec.
Na cestách zachraňoval knihy
pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho kníh,
a tým sa pričinil o vybudovanie
knižníc. V roku 1980 (sté výročie
jeho smrti) ho vyhlásili za jubilanta UNESCO.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu
- šírenie kníh a knižnej kultúry
a podporu vzdelávania - plnia
knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý
rok, v marci zvlášť aktivizujú svoMichaela Kollárová
ju činnosť.

Mesiac knihy na počesť Mateja Hrebendu Hačavského

V oddelení pre dospelých si v marci pripomenieme 70. výročie narodenia slovenskej prozaičky a publicistky Oľgy FELDEKOVEJ.
Napísala niekoľko próz pre dospelých (Sťahovanie na mieste, Dievča
a šťastie, Veverica, Svet je aj inde- spoluautor je manžel Ľ. FELDEK, Poviedky a Koncert pre Amora).
Pre deti napísala Rozprávky pre dievčatko a rozhlasové hry O viole
Viole a sláčiku Jaroslavovi, O kohútikovi a sliepočke, O vlkovi, čo si dal
šiť čižmy.
V oddelení náučnej literatúry je výstavka kníh JAR V ZÁHRADE
a AMATÉRSKE PRÁCE.
V marci - MESIACI KNIHY navštevujú našu knižnicu aj deti Materských
škôl zo Stupavy a Borinky.
Pre žiakov 4. ročníka ZŠ je pripravené II. kolo súťaže o KRÁĽA DETSKÝCH
ČITATEĽOV.

JARNÉ PRÁZDNINY V KNIŽNICI 4.3. – 8.3. 2013
Pondelok: stretnutie s rozprávkou 10.00 a 14.00 hod.
Utorok: hádanky a zvieratká 10.00 a 14.00 hod.
Štvrtok: kreslenie zvieratiek podľa čísiel 10.00 a 14.00 hod.
Piatok: stretnutie s rozprávkou 10.00 a 14.00 hod.

Počas celého týždňa si môžu deti vypracovať kvíz SLOVENSKÍ
SPISOVATELIA a súťažiť tak o vrecúško prekvapení.
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Záujmové združenia

Beh na Pajštún

12.marca 2013
DRÔTIKOVANIE
veľkonočné ozdoby

20.marca 2013
HANDRENÁ BÁBIKA
šitie

22.marca 2013
VITRÁŽ
obrázok/šperk

Lektorka: Gabika Vilemová

Lektor: Radka Zajaková

Lektor: p. Motloch

Od 17.00 do 20.00h.

Od 17. do 20. h.

Od 17.00 do 20.00 h.

Cena kurzu: 10 €

Poplatok: 15 €

Poplatok: 15 €

16.marca 2013
DREVOREZBA
Lektor: Alojz Machaj

Od 14.00 do 17.00 h.

23.marca 2013
PRVÝ JARNÝ DEŇ V POHODKE
Jarmok tradičných remesiel
od 10.00 do 13.00 h.

Sprievodné podujatia:
• maľovanie brány
• prednáška o včelách
(11.00 - 12.00hod)

Dňa 23. februára sa v Stupave konal už druhý ročník Behu na Pajštún.
Napriek snehu a mrazivému počasiu sa v Pivárničke Točka stretlo 33
nadšencov behu a zmerali si sily na
12,5km dlhej trati, ktorá viedla zo
Stupavy cez Borinku na Pajštún a späť.
Pretekom sa niesla skvelá atmosféra

a v cieli čakal víťazov teplý čaj, pivo
a guláš. Víťazom sa stal Marián Uhrin
z Bratislavy, ktorý napriek miestami
vyše pol metra hlbokému sneho túto
trasu zvládol za skvelý čas 1 hodinu
a 3 minúty. Všetkým účastníkom by
sme sa chceli poďakovať a zároveň by
sme Vás týmto chceli pozvať na letnú
verziu preteku, ktorá sa uskutoční
v auguste.
Monika Ivánková 

Na dielne a kurzy
sa treba prihlásiť.
ozpohodka@gmail.com
Mobil: 0918 420 437

Individuálne hodiny keramiky a točenia na hrnčiarskom kruhu. 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 nechcete 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 priniesť vlastnú rozrobenú „vecičku“ a všetko, čo k Vášmu
tvoreniu potrebujete.
Kedy?: skúšobná prevádzka:
február, marec – okrem prázdnin
(stretneme sa v piatok: 1., 15.,
22.marca)
O koľkej?: od 18.-20. hod (a možno
aj dlhšie)
Kde?: OZ Pohodka, Hlavná 90

Vstup voľný, dobrovoľný príspevok.
Kapacita miestnosti je 8-10 ľudí,
môžete sa nahlásiť, aby ste mali
istotu, že sa Vám ujde stolička.
Veríme, že sa pomestíme
Ak poznáte niekoho s tvorivou
dušou, komu by sa to mohlo páčiť,
pošlite mu odkaz alebo dajte zdieľať
na FB.
 Tešíme sa na Vás, Martina a Iveta

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

2%

JUDr. MAGDALÉNA HABREKOVÁ

Vŕtanie studní

OZ Pohodka sa zaregistrovalo
ako príjemca 2% z dane za rok
2012, preto prosíme našich
priaznivcov a dobrodincov,
aby aj takouto formou podporili naše úsilie a činnosť.

- 100% garancia vody
- vyhľadávanie prameňa
- technické šachty
- zemné práce
- sprevádzkovanie vrtov k RD

Naše údaje: názov: Občianske združenie Pohodka, sídlo:
Stupava, 90031, Hlavná 58,
IČO: 30866014, právna forma:
občianske združenie

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!

Tel.: 0944 079 830

Podrobnosti a tlačivá nájdete
na www.pohodka.eu
- s fajn ľuďmi
- s kamarátmi z ulice
- so spolužiakmi
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:    13.00 - 17.00
v priestoroch Pohodky. Vstup
VOĽNÝ - stačí prísť.
Tešíme sa na Vás
Renáta, Janka a Ivetka

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.

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

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

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

Z činnosti ZOSZZ 6-19 v Stupave
V mesiaci február 2013 zabezpečila
ZO SZZ v Stupave pre svojich členov,
ale i ostatných obyvateľov dve
odborné prednášky. Dňa 14. 2. 2013
prednášal Ing. Marek Závracký na
tému: “VŠETKO O VINIČI A O VÍNE”.
Prednáška bola veľmi veľmi hodnotná,navzájom sme si vymieňali skúsenosti o pestovaní viniča v našej oblasti, o modernom spracovaní hrozna
a výrobe kvalitných sviežich vín. Na
záver sme mali možnosť ochutnať
niekoľko odrôd vína.

Druhá prednáška bola  dňa 26. 2. 2013,
ktorú prednášal Ing. Juraj Matlák  na
tému: “CHEMICKÁ OCHRANA VŠETKÝCH PLODÍN“. Odborným výkladom
a ukážkami nám ukázal rôzne choroby a škodcov na rôznych plodinách, ako a kedy treba proti nim sa
chrániť. Potom reagoval na dotazy
poslucháčov a dával konkrétne rady.
Prednášky boli veľmi zaujímavé, čo sa
prejavilo hojnou účasťou nielen členov ZO, ale aj ostatných obyvateľov.



Za výbor ZO SZZ Viktória Marošová 

Hodnotiaca schôdza ČK 1 Stupava
Dňa 23. 2. 2013 sa konala kohnotiaca
schôdza v Stupavskej krčme. Vystúpili deti z materskej škôlky Marcheggskej. Ďakujem učitelkám za krásny
program, ktorý pre nás pripravili.
Na schôdzi sa zúčastnilo 67 členov
ČK. Obdarili sa bezplatný darci krvi,
ktorý za rok 2012 darovali svoju krv.
Diamantovú Janskeho medailu získal

Peter Horecký 80 x a zlatú Jánskeho
medailu získal ing Dušan Piaček 40
x ostatných darcov za rok 2012 sa
obdarovalo 37 členov. Ďakujem všetkým sponzorom, členom ČK a výboru,
ktorý nám prispeli do tomboli vecným
darom. Tešíme sa na ďalšie podujatie,
ktoré pripravíme tento rok pre členov
ČK Stupava 1. Filípková Oľga predseda ČK1 

OBESENEC ZO STUPAVY
Starí mudrci tvrdia, že bytosti nadané nebesami
výnimočnou krásou zahubia skôr alebo neskôr buď
sami seba, alebo Tých druhých. keby Kačka Siváčka spojila svoj osud s niekým mocným a bohatým,
možno, že by premenila svoj ľúbostný pôvab na
blahodarný dážď, ale pri chudákovi Cipkovi sa premenila na strašného pustošivého draka. Jedného
dňa v nej vybuchli všetky zlovestné sily, čo driemu
v každej veľkej kráse.
-  Šetríš tú dzíru, - vytkol jej raz, keď málo potvorila
okno. A už bol oheň na streche.
Jáj, ludkové drazí! Podte a čítajte príbjehy
z dávnych i nedávných dob, šecky naozaj staté. Tá
mu ale odrezaua! Skuste tahat z temných izeb jasné
chvílky...
- Co tebja, starý, na svjece vúbec zaujíma? - pustila sa
do svojho muža krásavica Kača. - Enem tá žranica,
suopanica, mrňa a dost.
Krivdila mu. Už iba pri pomyslení na ňu, na lásku,
mal srdce na jazyku, na vlásku.
Utiekla s cigánmi. Prehľadal celú Stupavu, Bystricu
i Lamač, ale nikde ani stopy po nej. Na druhý deň sa
obesil.
Krajom preletela úsečná správa: Ve Stupavje,
v biúém domje za potokem objesiu sa istý Cipka za
pecú.
Keď sa na to prišlo, odrezali ho a on sa začal chechtať
a rehotať ako šialený. Ľudia sa zľakli a hybaj z domu
preč. Utekali za šarhom, ktorý bol známy ako bosorák, čo si vie so všetkým poradiť.
Lapač psov Šintala vzal hrniec, tanier a lyžicu, potom
smelo vykročil do obesencovho domu. Zvedaví ľudia
sa ťahali za ním, no vojsť dnu sa neopovážili. Nazízali oknom, čo sa bude robiť. Bola jar, bolo treba siať a mŕtvola v dedine ! Vtedy sa nesmelo orať ani siať,
vzduch vrel od žeravých zákazov. Nadarmo Šintala
sedliakov káral:
Nedaleko stará vŕba,
kdo nerobí, ten je trúba !
Šarha sa zvŕtal okolo pece, hrmotal a mrmotal, až
navaril akúsi psiu polievku. Nalial jej do taniera
a zakričal na obesenca:
- Orémus promédius! Súsede Cipko, pod si zajest!
Obesenec nešiel, len sa rehotal .
- Súsede Cipko, daj si povidat a pod  si zajest! - volal
ho šarha po druhý raz.
Odpoveďou mu bol ešte surovejší rehot.
Zavolal ho po tretí raz, ale obesenec ani počuť. Keď
nešiel, prehodil šarha hrniec a tanier   a vylial polievku na zem. Hrniec a tanier preklopil a nechal
všetko stáť. Obesenec sa prestal rehotať, na osudovú
krásu svojej Kačky spomínať. Tri razy sa mykol a bol
naozaj mŕtvy.
Šarha Šintala si priniesol z kuchyne sekeru, vyrazil
povalu a tou dierou vytiahol obesenca hore. Na pôj-

de zase prerazil strechu a hodil obesenca do dvora.
Vystrašené ženy zjačali, keď to divadlo videli.
Rozbehli sa ako stádo kureniec. Zatiaľ si šarha vyložil obesenca na káru.
- Ale nech vás pánbu chráňí a opatruje, aby ste za
mnú išli, ked ho povezem ! - vystríhal šarha ľudí. Ten, kdo za mnú pújde, ten bude objesenca každú
noc u sebja vidzet. Orémus promédius!
Niektorí všetečníci však nemali pokoja a opodiaľ
išli za ním. Keď  sa Záhoráci zídu, ako keď sa vlnky
v Morave v jedno zlejú a celosť svoju v druhej nájde
...
Kára zamierila k cintorínu a obesenec sa dostal
tam, kam patril - do matičky zeme. Šarha Šintala si
utrel pot z čela a pobral sa domov. Zbadal zvedavcov
a takto im povedal .
- To vás bude stát každého zuatku. Nedali ste si
pjekne povidat, tak vám treba!
A skutočne, obesenec každú noc navštívil zvedavcov,
čo na jeho smutný pohreb chráp otŕčali. To sa opakovalo celý týždeň. Ej, ale tí, utekali k šarhovi! Prosili
ho kolenačky, aby urobil koniec tým strašidelným
návštevám.
- Strýčku Šintalo, velice pjekňe vás prosíme a orodujeme, pomožte nám! Dáme vám, co enem budete scet, enem nech nám dá Cipka už pokoj. Co
tam volade nedrochňí, Cypriš jeden buázňivý,
z pekua ven vyhnaný! - kričali všetečníci.
- Každý zuatku a jedného kohúta doneste, potom
vám pomožem. Orémus promédius! - znela šarhova odpoveď.
Keď sa Záhoráci rozídu, zas je to tak, ako keď tie
vlnky v jedno zliate plť alebo prievozník člnkom
rozrazí, takže bárs sa zas rozdvoja, predsa každá
nesie v sebe i tú druhú...
Všetci prišli, jeden za druhým, vlnka za vlnkou sa
priplichtila. Priniesli šarhovi, čo si žiadal, len jeden
jediný zvedavec vystal.
V noci šarha vykopal obesenca, hodil ho na káru
a odviezol ho do Devínskeho Jazera. Tam ho praskol
do vody.
Ten jediný, čo sa neustanovil k šarhovi, dostával
návštevy ďalej. Každú noc. Obesenec slušne zaklopal na okno alebo na dvere, a keď mu otvorili,
rozrehotal sa, až mráz po chrbte behal.
Ten jediný to nevydržal a utekal, div si nohy nezlámal, so zlatkou šarhovi:
- Pomôžte mi, už si nohy necícím!
Šarha sa usmial popod fúzy, vzal zlatku a riekol:
- A kde máš kohúta, kikiríku? Ale dobre, dzi sa
vykúpat do jazera.
Chudák šiel, ale viac sa nevrátil. Už ho nohy nebolia. Od tých čias každý rok sa v tomto jazere musí
utopiť nejaký človek z okolia.

Spracovala Mgr. Gabriela Prokešová podľa knihy
Štefana Moravčíka “Tajná kniha Záhorákov “,
vydal  Slovenký spisovateľ,a.s., Bratislava 1994.      

