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❱ Mestský adventný veniec

SLOVÁ NA ÚVOD
Vážení čitatelia,
avizovali sme, že v tomto
vydaní Podpajštúnskych zvestí
nájdete fotoreportáž zo
16. ročníka Slávnosti kapusty
– Deň zelá 2012. Avšak
z kapacitných dôvodov sa
nám tento zámer nepodarilo
uskutočniť. Zábery z podujatí,
ktoré Mestské kultúrne
a informačné centrum
v Stupave organizovalo, si
budete môcť pozrieť od
15. 12. t. r. na webovej stránke
MKIC Stupava – www.msksstupava.sk, sekcia Fotoarchív.
Nuž niekedy sa musíme
prispôsobiť zmenám, ktoré sa
dejú, či už sú našim zámerom,
alebo zámerom iných.
Končí sa tento rok, prichádza
nový. Každý sa zamýšľa, každý
bilancuje - čo bolo dobré, čo
zachovať, čo zmeniť. Zmeny
od začiatku nového roka
isto neobídu ani naše – vaše
Podpajštúnske zvesti. Ale
nebudem predbiehať udalosti,
počkáme si na ne.
Rada by som sa vám, čitatelia,
poďakovala za priazeň, ktorú
ste nám prejavili počas roka
2012.
Za redakciu Podpajštúnskych
zvestí a Mestské kultúrne
a informačné centrum
v Stupave vám želám pokojné
prežitie predvianočného
obdobia, vianočných sviatkov
v kruhu svojich blízkych
a taktiež úspešný štart do
nového roka 2013. Verím, že
nám zachováte priazeň aj
naďalej, lebo Podpajštúnske
zvesti sú o vás a pre vás.

Foto: I. Mazanec, 2011

ZAČAL ADVENT
Na Mestskom
adventnom venci na
Nám. Sv. Trojice pred
Kostolom sv. Štefana
v Stupave zasvietila
prvá svieca.

A

dvent je obdobím prípravy na
Vianoce – sviatky, kedy oslavujeme narodenie Ježiša Krista. Symbolom adventu je od prvej
polovice 19. storočia veniec.
Slávnostné zažatie prvej sviečky na
adventnom venci v Stupave sa uskutočnilo v nedeľu 2. decembra 2012 o

16:30 h pred farským kostolom za
účasti speváckeho zboru Nevädza zo
Stupavy, kedy Mons. Felix Mikula požehnal nielen veniec, ale aj všetkým
prítomným. Podľa slov primátora
Pavla Slezáka „Adventný veniec pred
kostolom je odpoveďou na dnes bežnú
nedočkavosť a zhon. Veď, len čo prejde

sviatok Všetkých svätých, už sa
zažína vianočná výzdoba, na námestiach vidíme vysvietené stromčeky, výklady i ulice. Počkajme, neponáhľajme sa! Vychutnajme si očakávanie, atmosféru prípravy na veľký
sviatok. Bol som príjemne prekvapený, že veniec, napriek obavám, zostal
po celé obdobie minuloročného adventu nepoškodený. Verím, že tomu
tak bude aj tento rok. Myslím si, že tento symbol má význam pre všetkých“.
Konštrukciu Mestského adventného venca zhotovil stupavský
majster Ladislav Krištofi a o výzdobu venca sa postarali pracovníčky
mestskej firmy TSS - Technické služby Stupava s.r.o. – viazareň vencov.
Na námestí bude stáť aj vianočný stromček, ktorý bude slávnostne zažatý v predvečer podujatia
Župné Vianoce v Stupave - v piatok 14. decembra o 18:00 hodine.
Aj v sobotu 15. decembra budú na
námestí pokračovať Župné Vianoce s bohatým programom a ponukou občerstvenia. V kaplnke kaštieľa bude pri tejto príležitosti vystavené súsošie Svätej rodiny od
rezbára Alojza Machaja. Sochy sú
vyrezané z dreva líp z Lipovej ulice
a budú počas Vianoc inštalované
pred obetným stolom vo farskom
kostole.

Mgr. Helena Schmadlová
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Novembrové zasadnutie poslancov
■ (spracované zo zápisnice)
Mgr. HELENA SCHMADLOVÁ

Devätnáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave
sa konalo 15. novembra 2012 vo
veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra
v Stupave.

Z NIEKTORÝCH BODOV
ROKOVANIA VYBERÁME:
Čerpanie rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií (RO) k 30. 9. 2012
Materiál predniesla vedúca ekonomického úseku Daniela Drahošová. Poslanci schválili zmeny rozpočtu podľa predloženého návrhu - Rozpočet v príjmovej časti: 7 307 467 €, Rozpočet vo výdavkovej časti: 6 172 705 €, ďalej schválili uvoľnenie finančných prostriedkov
sústredených na účte Združené prostriedky na základe Zmlúv o spolupráci
na financovanie samosprávnych funkcií mesta, kapitálový rozpočet 717002
– rekonštrukcie chodníkov.
Návrh rozpočtu mesta, RO a príspevkovej organizácie na rok 2013
Návrh predniesla D. Drahošová, ktorá zároveň požiadala poslancov, aby
v termíne do 10. 12. 2012 zasielali svoje pripomienky k vyveseným VZN,
v ktorých výška poplatkov a daní
na budúci rok sa nemení, zmena je
v dôsledku legislatívy.
Ing. Jozef Ukropec navrhol zrušiť dotácie občianskym združeniam (OZ), na-

koľko má mesto problém s financiami.
Primátor mesta s jeho návrhom nesúhlasil, OZ treba podporovať, lebo robia záslužnú prácu pre mesto.
VECI MAJETKOVÉ
• Mestská športová hala
MsZ schválilo zámer predať stavbu
športovej haly - odpredaj terajšiemu
nájomcovi, ktorý sa na základe Hospodárskej zmluvy o združení finančne
spolupodieľal na výstavbe tejto haly
v pomere 4:6 (mesto:TJ Tatran), ide
o športovú organizáciu, ktorá vykonáva a zabezpečuje športové činnosti. Stavba je v zlom technickom stave,
čo potvrdzuje nezávislý znalecký posudok a nájomca – kupujúci investuje
svoje finančné prostriedky na rekonštrukciu za účelom zachovania účelu
využitia stavby na šport.
• TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o.
Mestská rada odporučila uzatvorenie
Dodatku č. 6, ktorým sa upravuje výška nájomného na rok 2012 na sumu
70 €. Poslanec František Lachkovič navrhol ponechať sumu 20 500 € aj na
rok 2012. Návrh nebol schválený. MsZ
schválilo dodatok, ktorým sa upravuje
výška nájomného na sumu 70 €.
Správa z kontroly hospodárenia
obch. spol. TSS, s.r.o. za obdobie
r. 2010, 2011 a 1. polrok 2012
Správu predniesla Ing. Katarína Tomkovičová, hlavná kontrolórka mesta.
Riaditeľ Ing. Ján Juria ozrejmil, že stratu produkuje ČOV, momentálne ešte
prebieha ročné zúčtovanie za odpa-

Prístavba
■ www.stupava.sk

M

oderné riešenie dvoch
tried materskej školy - farebná kombinácia (provo-

❱ Interiér škôlky
so zariadením

Foto: archív MKIC

Každý, kto chodí po Mlynskej ulici smerom na
trhovisko, určite mrkne okom na stavbu materskej školy. Prístavba, ktorú sprevádzali počiatočné
problémy s dodávateľom, sa postupne rozbehla
a do konca novembra bude skolaudovaná.

dovú vodu. Poslanec Ing. Roman Maroš kladne zhodnotil predložený materiál, navrhol znížiť náklady a predložiť podnikateťský plán na rok 2013.
Primátor informoval, že MsÚ trvá na
tom, aby sa cena nezvyšovala. Mgr.
Anton Gorbár podotkol, že pred 2 rokmi bola prevádzka vyčíslená ako zisková a rád by vedel, čo sa zmenilo,
keď je teraz spoločnosť v strete. Primátor mesta vidí problém v zlom nastavení projektu. MsZ uložilo prednostke úradu aktualizovať zmluvu
o poskytovaní verejnoprospešných
služieb medzi zmluvnými stranami:
Mesto Stupava a Technické služby Stupava s.r.o na rok 2013.
Kapitalizácia pohľadávok TSS, s. r. o.
MsZ schválilo kapitalizáciu pohľadávok TSS, s. r. o. v sume 162.334,58 €
a tiež schválilo zvýšenie základného
imania spoločnosti TSS, s.r.o. zo sumy
6639 € na sumu 168.973,58 € a to na
základe peňažného vkladu jediného
spoločníka vo výške 162.334,58 €.
Návrh štatútov Komisie kultúry
a Komisie športu a školstva
Návrhy štatútov MsZ schválilo bez pripomienok.
Návrh na menovanie prísediacich
Okresného súdu Malacky
MsZ schválilo Gustáva Beleša a Ing.
Stanislava Vodu do funkcie prísediaceho Okresného súdu Malacky na obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016
Návrh na vyplatenie odmien hlavnej
kontrolórke mesta za III. kvartál 2012

kuje a vyzýva, aby sa v renovácii pokračovalo aj s fasádou starej budovy
materskej školy...), ešte krajšie okolie
a nádvorie školy - sú vizitkou staveb-

nej firmy Kanvod s.r.o. Štyridsaťjeden
detí, ktoré budú školu navštevovať,
sa môže tešiť na estetické prostredie riešené interiérovým archi-

Návrh predniesol viceprimátor Ing.
Roman Gašpárek. MsZ schválilo
v súlade so zákonom vyplatenie odmien hlavnej kontrolórke mesta za III.
Q. 2012 podľa predloženého návrhu
vo výške 30%.
ZMENA ČLENOV KOMISIÍ
MsZ odvolalo:
- RNDr. Romana Šterbáka ako člena
komisie stavebnej, rozvoja mesta
a životného prostredia a zvolilo nového člena komisie Ing. Arch. Lenku
Stankovskú,
- Branislava Radu, člena finančnej komisie a európskych fondov a zvolilo nového člena komisie Ing. Moniku Tarabovú,
- Roberta Mračka, tajomníka komisie dopravy, bezpečnosti a civilnej
ochrany a zvolilo nového tajomníka
komisie Ing. Katarínu Macákovú
Mgr. Dana Kľučárová, Phd., bývalá riaditeľka MKIC v Stupave, podala žiadosť na prijatie do Komisie kultúry, avšak
žiadosť bola zo strany predsedu komisie Ing. Romana Maroša zamietnutá.

DISKUSIA OBČANOV
Ing. Stanislav Voda podal návrh, aby
sa zasadanie MsZ oznamovalo občanom aj v rozhlase. Podotkol, že v Podpajštúnskych zvestiach sa za posledné obdobie nedozvedel o priebehu
minulých rokovaní z MsZ (pozn. dovoľujeme si upozorniť, že z časového hľadiska a v súvislosti s výrobným
harmonogramom periodika, nebo-

tektom v duchu najnovších trendov a nárokov. Podľa slov primátora mesta Pavla Slezáka prístavba materskej školy bude slávnostne otvorená vo štvrtok 13. decembra t.r.
„Verím, že táto budova bude vždy
dôkazom nášho záujmu pristupovať k verejným zdrojom zodpovedne.
Chceli sme, aby prístavba bola pekná,
architektonicky hodnotná a trvácna, kvalitne postavená a za rozumnú
cenu. Môžeme byť spokojní. Podarilo sa nám dielo dokončiť a splniť sľub,
ktorý sme dali voličom. Za dva roky
nášho volebného obdobia je to už tre-

Mesto druhýkrát potrestané
Projekt Dostavba odkanalizovania mesta a čistiarne odpadových vôd je pre Stupavu nielen najväčším projektom, čo sa
týka rozsahu a financovania, ale aj najväčšou čiernou morou.
■ PAVEL SLEZÁK, primátor

Na

začiatku, ešte v rokoch
2005 – 2006, bol stavebný projekt odkanalizovania celej Stupavy a rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd (ČOV)
na 18 000 ekvivalentných obyvateľov
– teda ambiciózny zámer, ktorý vychádzal z územného plánu a veľkého stavebného rozmachu. Hľadali sa
zdroje financovania, možnosti získať
peniaze z eurofondov.
Najprv z Kohézneho fondu, ten však
bol určený len pre vodárenské spo-

ločnosti, nie pre obce. Neskôr nastala zmena a prišla výzva – záväzok
Slovenska – odkanalizovanie miest
s počtom obyvateľov nad 10 tisíc
a to do roku 2013. Mesto využilo príležitosť, začalo sa pracovať na projektovej dokumentácii a na žiadosti. Vtedajšie vedenie mesta – primátor Ing. Ján Beleš (zomrel v apríli 2008)
a mestské zastupiteľstvo oslovili
k spolupráci poradenskú spoločnosť,
ktorá sa venovala eurofondom – Stengl Consulting. Takto pripravený projekt bol v auguste roku 2008 podaný,
vysúťažený bol aj dodávateľ, pretože

podkladom pre žiadosť bola aj cena,
ktorú ponúkol víťaz verejnej súťaže.
V tom čase bol primátorom Ing. Ľubomír Žiak a v januári 2009 bola žiadosť schválená ministerstvom životného prostredia. Jednalo sa o približne 11 miliónov eur nenávratnej finančnej pomoci pri 5% spolufinancovaní zo strany mesta (približne 600 tis.
€). Treba spomenúť, že prišlo aj k zaplateniu odmeny pre Stengl Consulting, ktorá predstavovala približne
22 miliónov slovenských korún. Najväčší projekt v histórii mesta mohol
odštartovať, rozbehol sa veľmi sľubne, avšak na žiadosti o platbu za
realizované práce ministerstvo nereagovalo. Verejné obstarávanie (VO)
– výsledok súťaže – bol postúpený

na kontrolu na úrad pre VO. Úrad zistil spolu deväť pochybení. Znamenalo to zastavenie financovania, prerušenie stavebných prác od decembra
2009 až do 31. 1. 2011. Pripomínam,
čo sa stalo, pretože pamäť je zvláštny
fenomén, každý si zapamätáme len
to, čo chceme, potrebujeme, alebo čo
nám vyhovuje.
Takto to bolo a po voľbách v novembri 2010, nové vedenie mesta – primátor a poslanci - dostali do svojich rúk
mesto v ozdravnom režime s hrozbou, že ak sa problém na ministerstve nevyrieši do 31. januára 2011, mesto sa dostane do nútenej správy. Netvrdím, že mojím nástupom sa všetko zmenilo ako keby šibnutím čarovným prútikom. Aj predtým sa vyvíjali

lo možné zaradiť príspevky z rokovaní MsZ, zverejňovanie neaktuálnych
výstupov – s vyše mesačným omeškaním – z MsZ by bolo neefektívne).
Ing. Mihalič vo svojom príspevku hovoril o voľbách, predvolebnej kampani, opilcoch, fungovaní štátu, kontrole,
klamaní, svedomí, zaviazanosti primátora a poslancov tým, ktorí kampaň financovali - žiada odpoveď primátora
na zbabranú kanalizáciu (kto ju zapríčinil) a aké sú dôvody zmeny územného plánu. Primátor mesta reaguje na
žiadosť p. Mihaliča na str. 2 - 3
Ing. Bíró vo svojom vstupe poukázal
na neúnosné bývanie pri skládke (vysoká miera prašnosti). Žiadal odpoveď
na otázku, ako situáciu mieni mesto riešiť a či sa nedá nájsť iné riešenie
napr. prejazdom cez Cevaservis.
Do občianskej diskusie sa zapojil aj
p. Baliar, ktorý tiež býva pri skládke
a žiada pravidelné čistenie komunikácie, ktorú nákladné autá neustále znečisťujú navážaním materiálu na rekultiváciu skládky. Obaja diskutéri poukázali aj na nutnosť obmedzenia rýchlosti týchto áut, prichádza k otrasom
nehnuteľností.
Na zlý stav cesty na Oboru poukázal
p. Ivaška. Poslancov informoval o záujme obyvateľov, žijúcich v tejto časti mesta, svojpomocne si opraviť cestu
ak by im mesto zabezpečilo materiál.
Celé znenie zápisnice i zvukové záznamy z rokovania sú zverejnené na
webovej stránke www.stupava.sk

tia trieda, približne 60 detí, ktoré sme
umiestnili do materských škôl. Rekonštrukciu priestorov MŠ na Ružovej ulici financovala firma Zipp a.s., zostáva doriešiť prepojenie budov a jedáleň. Vážne uvažujeme o využití budovy bývalej materskej školy na Hlavnej (pri reštaurácii Maroš) pre účely umeleckej školy, ale to je otázka požiadaviek školy na priestory
a tiež financií, ktoré bude mať mesto
na budúci rok k dispozícii.“ Náklady na
realizáciu prístavby boli vysúťažené
vo výške 296 065,15 EUR s DPH, zariadenie vo výške 29 600 EUR s DPH.

snahy zmeniť ťažkú situáciu, dokázať
ministerstvu, že pochybenia nie sú
tak závažné, aby sa projekt úplne zastavil. Išlo o veľmi ťažkú situáciu, pretože práce už boli zrealizované, veľká
časť stavebných prác na dostavbe
ČOV, pochopiteľne aj s prácami navyše, pretože tie vznikajú počas realizácie stavby.
V januári 2011 bolo už zrejmé, že aj
ministerstvo prehodnotilo svoj postoj a hľadalo riešenie ako spustiť financovanie projektu, ktorý Stupave hrozil katastrofou. Napokon prišlo
rozhodnutie, že aj keď bolo zistené
pochybenie pri VO, neboli tieto chyby tak závažné, aby výrazne ovplyvnili výsledok VO. Napriek tomu bola na
projekt uplatnená korekcia vo výške
10%, čo predstavovalo 1 milión € doplatiť z rozpočtu mesta. Aj keď sme
mali rôzne pocity – aj úľavu, že projekt sa dokončí, aj pocit krivdy a sklamania, aj výčitky pred občanmi, že
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Mesto Stupava pristúpilo v novembri 2011 k aktualizácii platného územného plánu (ÚP)
mesta Stupava. Obstarávanie
začalo prípravnými prácami
spojenými so zozbieraním dostupných podnetov a žiadostí doručených na mesto Stupava do začatia procesu aktualizácie ÚP, oboznámením verejnosti, dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov a dotknutých obcí so začatím procesu aktualizácie s určením lehoty, do ktorej môžu doručiť svoje podklady, podnety a
pripomienky.

MESTSKÉ SPRAVODAJSTVO

Územný plán mesta Stupava
■ Ing. KATARÍNA MACÁKOVÁ, vedúca odboru výstavby a ŽP MsÚ Stupava

va a o procese spojenom s obstarávaním, schválilo záväzný pokyn pre ďalší postup prác premietnutý v grafickej podobe a súčasne poverilo prednostku mestského úradu zariadiť vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Stupava č. 1/2012,
ktoré tvorí grafická príloha zobrazujúca predmetné žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupava (záväzný pokyn).
Spracovateľ oboch územnoplánovacích dokumentácií (nový územný plán i zmeny a doplnky platného
ÚP) spoločnosť Aurex spol. s r.o., Bratislava, na základe schváleného záväzného pokynu v spolupráci s Mestským úradom v Stupave posúdil všetky predložené žiadosti o zmeny ÚP.
V kontexte s vypracovanými príprav-

nými prácami pripravil materiál vyhodnocujúci žiadosti - konkrétne
zmeny z hľadiska budúceho spracovania a prerokovania. Súčasne ich
zoradil do jednotlivých parciálnych
zmien a doplnkov spracovávaných súbežne, resp. do riešenia nového územného plánu. Podmienky pre zapracovanie konkrétnych podnetov do
zmien a doplnkov a ich vyhodnotenie
tvorí tabuľkovú a súčasne pre prehľadnosť i grafickú podobu prílohy materiálu na rokovanie MsZ (nachádza sa
na webovej stránke mesta – materiály na rokovanie MsZ dňa 15. 11. 2012).
Práce na oboch územnoplánovacích
dokumentáciách (zmeny a doplnky
ÚP a nový ÚP mesta Stupava) postupujú paralelne v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov a v konzultá-

ciách s odbornými pracovníkmi mesta, dotknutých orgánov a organizácií, informovaním volených zástupcov
mesta i verejnosti v materiáloch o postupe prác predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďalšie
kroky a stupne riešenia budú prezentované verejnosti pre možnosť širšej
diskusie a uplatňovania pripomienok.
Stanovisko primátora mesta:
Aktualizácia Územného plánu mesta mala byť podľa zákona ešte v roku
2010, pretože obec je povinná pravidelne najmenej však raz za štyri roky
preskúmať územný plán z hľadiska potrieb, podnetov a žiadostí občanov – vlastníkov pozemkov, ako aj
obyvateľov mesta. Nebol to teda žiaden výmysel a zastupiteľstvo nekoná
na základe nejakej „objednávky“, ale
snaží sa zodpovedne odpovedať na
požiadavky, ktorých je vyše 150 a za
každou žiadosťou je niekoľko vlastníkov a ďalší prichádzajú do úvahy, pretože môžu byť susedmi vedľajších parciel a podobne. Preto nebude
tento proces od vyhodnotenia až po
schvaľovanie akoby utajený pred verejnosťou. Dovolím si tvrdiť, že ešte nikdy nebol tak transparentný od prvého momentu, kedy sme minulý rok začínali a garantujem, že takýmto zostane do momentu schválenia mestským
zastupiteľstvom. Keby tomu vždy tak
bolo, nemuseli by sme sa dnes trápiť
s tým, na čo mnohí poukazujú a snažia sa pripísať všetky chyby a problémy dnešnému zastupiteľstvu a poslancom. Práve preto musíme rozhodnúť o zmenách v územnom pláne a nielen o tom, že niekde povolíme výstavbu rodinných domov. Dôležité budú úpravy záväzných regulatívoch, ktoré presnejšie určia zastavanosť pozemkov, zachovanie zelene, ochranu verejných priestranstiev,
poľnohospodárskej pôdy, kultúrneho
a prírodného dedičstva. Dôležité budú
rozhodnutia o dopravnom riešení, odpadovom hospodárstve a podobne. O tom všetkom je súčasný proces
aktualizácie územného plánu, ktorý
sa týka každého občana, pretože ide
o budúcnosť Stupavy.

kanalizácia celkom stáť 3,2 mil €! Ťažko povedať, či by sa niekto za takýchto
podmienok za projekt postavil. Osobne si myslím, že nastal čas, kedy sa
musí skončiť neistota, ktorá vyplýva
z rozhodnutia úradu pre VO.
Toto spochybnilo verejnú súťaž, na základe nálezu o pochybeniach, ktoré sú
stále citované a vyhodnocované stále
vyšším percentom korekcie. Právnici sa pozastavujú nad skutočnosťou,
že stupavský projekt je vlastne dvakrát postihnutý za to isté, je to dvojitý trest. Ako keby sa niekomu zdalo, že
desať percent je málo, tak nám treba
ešte pridať.
Myslíme pritom aj na budúcnosť, pretože pri eurofondoch môžu kontroly nasledovať päť rokov po ukončení projektu. To máme zostať v neistote ďalších päť rokov a očakávať ďalšie
korekcie až nebodaj do sto percent?
Hľadáme najvhodnejší postup a riešenie. Zvažujeme spoločný postup

s ostatnými mestami a obcami, ktoré vidia pochybenie ministerstva životného prostredia, ktoré nás ako riadiaci orgán „riadilo“ a tým, že všetku
vinu a zodpovednosť teraz hodilo na
nás, tak z nášho pohľadu nás neriadilo
až tak dobre, keď sme v takýchto problémoch. Ani jeden krok, ani jedna žiadosť o platbu, ani jedna zmena v projekte nemohla byť vykonaná bez vyjadrenia a rozhodnutia ministerstva.
Ďalšou možnosťou je súdiť sa s úradom pre VO, pretože jeho rozhodnutie
spochybňuje našu súťaž a za to pykáme. Od mnohých mojich kolegov počúvam, že o eurofondoch nechcú ani
počuť. To, čo bolo vnímané ako príležitosť pre rozvoj miest a obcí, ako pomoc, sa po skúsenostiach najmä s nešťastným zákonom o VO ukazuje ako
najväčšia pasca a cesta ako obec zadĺžiť a priviesť do finančných ťažkostí. Dovolím si použiť príklad obce Kúty.
Sú v podobnej situácii ako my, nemajú

z čoho zaplatiť, nevybavili si úver, nepodpísali dohodu o splátkovom kalendári a uvidia, čo bude ďalej. Štát
a obce sa dostávajú do závažného
sporu, vyhrá silnejší, alebo ten, kto má
pravdu? V súvislosti s týmto projektom
som vyzývaný, aby som naplnil heslo
volebnej kampane, že kanalizáciu dokončíme aj bez tých, čo ju zbabrali. Naplnením tohto hesla by asi malo byť, že
zverejním zoznam, označím ich a potom sa budeme súdiť. Jedno viem určite, ak by som voľby nevyhral, určite
by som držal palce každému, aby tento nešťastný projekt dokončil. Lebo to
nie je pre slávu primátora a poslancov,
ale pre mesto a jeho občanov.
V tejto situácii, kedy sa musíme brániť,
ak máme vôbec pravdu v tom, že sme
stále ako mesto poškodzované, nemienim nikoho obviňovať ani menovať. Ešte stále neskončilo štvorročné
volebné obdobie, ešte stále nie je projekt kanalizácie skončený.

Po

ukončení lehoty určenej
na predkladanie podnetov bol spracovateľom
prípravných prác – Ing. arch. Evou Balášovou - zosumarizovaný materiál,
ktorý prijaté podnety, podklady, resumé zo stretnutí s poslancami a s občanmi, premietol do textovej a grafickej časti. Výsledkom bol materiál - Prípravné práce, ktorý vytvoril predpoklad pre ďalšie smerovanie v procese
obstarávania s určením rozsahu riešeného územia - v tomto prípade formou spracovania nového územného
plánu.
Keďže proces obstarávania nového
územného plánu je časovo a vecne
náročný proces, ktorého ukončenie
možno očakávať v rozmedzí dvoch,
prípadne i viac rokov, podľa zložitosti
riešenia podnetov a hľadaní možností, kapacít, obmedzení a rizík pri smerovaní rozvoja mesta, mestské zastupiteľstvo (MsZ) prijalo uznesenie, ktorým súčasne schválilo i proces obstarávania zmien a doplnkov ako časovo
menej zložitý proces, v ktorom budú
paralelne s obstarávaním nového ÚP
obstarávané zmeny a doplnky, ktorých schválenie nebude v rozpore so
smerovaním nového ÚP mesta Stupava.
Na základe prípravných prác začalo
spracovanie prieskumov a rozborov
nevyhnutných na vypracovanie ďalších stupňov obstarávania nového
územného plánu.
Stupne procesu obstarávania územného plánu:
• Prípravné práce

projekt dokončíme, ale za akú cenu,
prijali sme rozhodnutie zaťažiť mesto úverom, len aby projekt pokračoval a bol dokončený. Tak sa aj stalo
k termínu 31. december 2011 bola
stavba dokončená, skolaudovaná
a spustená do prevádzky. Nebolo čo
oslavovať, aj keď si viem predstaviť, že
iní by okolo toho urobili dobrý cirkus.
Tento projekt bol už vtedy draho zaplatený a pre mnohých, ktorí boli pri
rozhodovaní vo vedení mesta, aj trpkou skúsenosťou. Užil som si za ten
minulý rok dosť na to, aby som povedal - už nech je to za nami. To by
bolo veľmi jednoduché riešenie. Ešte
v novembri 2011 bol náš projekt a VO
opäť vybraný (kto vie akou náhodou?)
na kontrolu. Bolo to v čase, kedy Brusel pozastavil financovanie programu
ministerstva životného prostredia pre
rôzne podozrenia a určil korekciu 7,3%
z celkového rozpočtu pre Slovensko.
Bolo vybraných 85 projektov z nich

3

• Prieskumy a rozbory
• Zadanie
• Koncept územného plánu
• Návrh územného plánu
• Čistopis územného plánu
Súčasne sa pristúpilo i k prácam, ktoré boli spojené s vypracovaním záväzného pokynu k zmenám a doplnkom
platného ÚP. Záväzný pokyn znamenal zosumarizovanie všetkých 163 obdržaných podnetov, a to zo širokého
spektra, či právnických osôb, alebo fyzických osôb (v skutočnosti prezentujúcich podstatne vyšší počet zoskupených vlastníkov pozemkov, resp. obyvateľov Stupavy) v grafickej podobe.
Dňa 20. 9. 2012 prijalo MsZ uznesenie, ktorým zobralo na vedomie informáciu mestského úradu o postupoch pri obstarávaní ÚP mesta Stupa-

36, medzi nimi aj stupavský projekt
bol „potrestaný“ ďalšou korekciou,
a to vo výške 25% rozpočtovaných
nákladov a 100% nákladov na práce
navyše. S výsledkom kontroly sme
boli oboznámení listom, ktorý bol doručený 4. júla 2012. Dostali sme možnosť sa ku kontrole vyjadriť, čo sme aj
urobili. Definitívne stanovisko a potvrdenie rozhodnutia o korekcii prišlo
8. novembra. Čo to znamená? Podľa
výkladu ministerstva to znamená, že
do 50 dní od doručenia tohto rozhodnutia má mesto povinnosť zaplatiť
1,6 mil €. Má však aj možnosť dohodnúť sa na splátkovom kalendári s tým,
že doba splátok je maximálne jeden
rok. Keďže nie sme jediné mesto, ktoré je takto postihnuté, komunikujeme
a radíme sa, ako ďalej. Pre každú obec
je takáto korekcia likvidačná. Nikto
by sa nepúšťal do projektu, keby vopred nevedel, koľko ho to bude v skutočnosti stáť. Ak zaplatíme, bude nás

MESTSKÉ SPRAVODAJSTVO
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MESTO STUPAVA BOLO VYBRANÉ Z 280 OBCÍ PRE PROJEKT „ZELENÉ MESTO BEFORE “

Cezhraničný projekt s Rakúskom
venská samospráva dokáže bez
dodatočnej legislatívnej a finančnej
podpory zo strany štátnych inštitúcií trvalo integrovať manažérske
nástroje s nástrojmi udržateľného rozvoja v zmysle princípov New
public manažmentu. Takáto integrácia následne bude podporovať
dynamickejší rozvoj miestnej komunity a transparentnejšie fungovanie samosprávy.

■ Mgr. MICHAELA KOLLÁROVÁ

O PROJEKTE
Cieľom projektu „Zelené mesto
(BeFoRe)“ je:
• pripraviť súbor kritérií pripravenosti územia pre realizáciu miestnej politiky v súlade s udržateľným rozvojom vo forme samo
hodnotiaceho dotazníka,
• pripraviť súbor indikátorov, pomocou ktorých sa bude merať dosahovaný progres územia
v oblasti udržateľného rozvoja,
• vytvoriť participatívny proces,
pomocou ktorého sa navrhnú
a prekonzultujú opatrenia na

❱ Ilustračný obrázok
zlepšenie súčasnej situácie územia,
• posilniť vzdelávací proces na základných školách o témy environmentálnej výchovy, udržateľné-

AJ KVAPKA
OLEJA SA RÁTA
■ MsÚ, referát odpadového hospodárstva
(zo zdrojov spoločnosti Slovnaft a.s.)

Aj vy sa môžete zapojiť do ekologických aktivít spoločnosti Slovnaft. Ak vám v domácnosti zostane po vysmažení na panvici alebo vo fritéze rastlinný olej,
zlejte ho do PET fľaše a odovzdajte na vybraných čerpacích staniciach (ČS) spoločnosti Slovnaft, ktoré sú zapojené do ekologického projektu „Aj kvapka oleja sa ráta“.

Vo

väčšine
domácností
ešte aj dnes, bohužiaľ,
končí použitý olej vo výlevkách, následne v kanalizačnej sieti
alebo v odpadových nádobách.
V Stupave je možnosť tento použitý
olej odovzdávať pri zbere nebezpečného odpadu, ktorý sa koná 2 x
v roku na zbernom dvore. Pre tých,
ktorí ho chcú odovzdávať častejšie je
tu možnosť využiť projekt spoločnosti Slovnaft.
Slovnaft v spolupráci so spoločnosťami Rest Oil a Sita Slovensko spustili
projekt zberu použitého kuchynského oleja na vybraných ČS. Jeho
cieľom je umožniť jednotlivcom
a domácnostiam separovať aj použitý kuchynský olej. Slovnaft vytvoril
stabilné zberové miesta, kde sa dá
použitý olej odovzdať kedykoľvek.

AKO TO FUNGUJE?
Na vybraných mestských čerpacích
staniciach je umiestnený zberný kontajner, do ktorého sa použité rastlinné oleje zbierajú. Jednoducho stačí
priniesť použitý rastlinný olej v PET
fľaši a odovzdať ju obsluhe ČS. Tá
kontroluje, či je olej skutočne rastlinný. Na odovzdanie sú vhodné všetky
typy rastlinných olejov (slnečnicový,
repkový, ľanový, a pod.), ktoré
zostanú v domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (sušené paradajky, ryby v konzer-

ve, syry a pod.) Živočíšne tuky nie sú
na recykláciu vhodné.
Rastlinný olej v rámci projektu „Aj
kvapka oleja sa ráta“ môžete kedykoľvek odovzdať na týchto čerpacích staniciach Slovnaft (uvedené iba ČS v BA):
Bratislava - Bajkalská (Tri veže)
Bratislava - ČS Dvory IV.
(Petržalka – Wolkrova)
Bratislava - ČS Podunajské Biskupice
(sídlisko - Korytnická ulica)
Bratislava - ČS Púchovská (Rača)
Bratislava - ČS ul. Sch. Trnavského
(Dúbravka)
Bratislava - ČS Záhorská Bystrica
Bratislava - ČS Herlianska (Ružinov)

ČO SA DEJE S OLEJOM?
Rastlinný olej je cenná priemyselná
surovina, ktorá sa využíva v potravinárskom priemysle, doprave, energetike, lesníctve... Použitý olej zozbieraný na čerpacích staniciach sa
spracováva a ekologicky zhodnocuje
v leopoldovskej spoločnosti Meroco,
ktorá má špičkové technológie na
výrobu biozložky do motorovej nafty. Z jedného litra použitého oleja
dokáže vyrobiť až 9 decilitrov biozložky.
Aj vďaka vám sa tak olej, ktorý by
skončil v odpade a ničil životné
prostredie, zmení na materiál
chrániaci prírodu.

ho rozvoja a globálnej zodpovednosti.
Východiskom pre definovanie
vyššie uvedených cieľov je naše
presvedčenie, že moderná slo-

Výstupy projektu určené pre samosprávy, resp. mikroregióny:
• spracovaná alebo aktualizovaná
SWOT analýza územia,
• vytvorený BIO – profil územia
prezentovaný na internetovej
stránke,
• navrhnutý Akčný plán opatrení zlepšujúci pozíciu samosprávy

3. december 2012
v intenciách udržateľného rozvoja,
• navrhnutý a pilotne otestovaný
participatívny proces.
Výstupy projektu určené pre školy:
• vzdelávacie materiály pre 5 až
9 ročník základných škôl,
• námety, ako sa deti a škola môže
podieľať na monitorovaní lokálnych indikátorov.
Výstupy projektu určené pre odbornú aj laickú verejnosť:
• spracovaná prípadová štúdia
z tvorby BIO-profilov s návodom
pre samostatné spracovanie BIO-profilu,
• príručka ohľadom postupu pre
vytvorenie udržateľného regiónu
(zostavenie akčného plánu a návrh participatívneho procesu).
Súčasťou projektu sú aj cezhraničné stretnutia zástupcov samospráv a škôl. Účasť na projekte je
pre samosprávy a školy bezplatná.

Novinky v nemocnici
Nemocnica Malacky má nový centrálny príjem a oddelenie
anesteziológie a intenzívnej medicíny v hodnote 2 milióny €
■ www.region-bsk.sk

N

ový centrálny príjem a oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)
v Nemocnici Malacky skvalitní služby nemocnice nielen pre obyvateľov
Malaciek, ale pre celý región Záhorie
a okrajové štvrte Bratislavy. Centrálny príjem, ktorý je s priamym prístupom sanitiek i osobných áut, a OAIM
15. novembra 2012 oficiálne otvoril
bratislavský župan Pavol Frešo a výkonný riaditeľ nemocnice Peter Kalenčík. Projekt rekonštrukcie Nemocnice Malacky trval dva roky. Financoval ho Bratislavský kraj v spolupráci
so súkromnou spoločnosťou Nemocničná a.s..
„V prvej fáze modernizácie boli prerobené operačné sály v celkovej
hodnote 2,5 mil. € a teraz odovzdávame oddelenia anestéziológie
a intenzívnej medicíny a centrálneho príjmu v celkovej sume 2 mil. €.
Veríme, že táto investícia skvalitní zdravotnú starostlivosť pre oby-

vateľov regiónu Malacky a zlepší
pracovné podmienky lekárom a sestrám,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo počas otvorenia. Vďaka
rekonštrukcii a modernizácii totiž Nemocnica Malacky disponuje aj Centrom diagnostiky a Centrom jednodňovej chirurgie.
„Súčasťou centrálneho príjmu,
ktorého rekonštrukcia prebehla
aj vďaka spolufinancovaniu Bratislavského samosprávneho kraja, je okrem ambulancie všeobecného lekára, chirurgickej, internej
príjmovej ambulancie aj novinka,
a to zákroková miestnosť s možnosťou vykonania resuscitácie, či
iných chirurgických zákrokov a expektačné lôžka, kde budú uložení
pacienti na pozorovanie,“ povedal
výkonný riaditeľ Nemocnice Malacky Peter Kalenčík. Vďaka investíciám
a modernizácií oddelení je nemocnica schopná prijať viac pacientov,
ponúknuť im nadštandardné služby, no najmä kvalitný lekársky personál a minimálne čakacie doby, či už

na operácie alebo rádio diagnostické výkony.
Súčasne s otvorením Centrálneho
príjmu a OAIM vstupuje nemocnica
do novej éry komunikácie s headlinom Čas na zdravie. Kampaň má poukázať na to, aké dôležité je zdravie
a aké dôležité je nájsť si naň čas. Pacientov vyzývajú k včasnému diagnostikovaniu a riešeniu svojich
zdravotných problémov. Urobiť si čas
na zdravie je aktuálne o to viac, že na
Slovensku zomiera viac ako 50 % ľudí
na choroby obehovej sústavy a viac
ako 20 % na onkologické ochorenia.
Pri včasnej diagnostike týchto ochorení má každý pacient väčšiu šancu
na vyliečenie.
BSK prenajíma nemocnicu súkromnej spoločnosti Nemocničná,
a.s., ktorá je členom MEDIREX GROUP.
Podľa dohody o spoločnom financovaní, ktorú schválilo zastupiteľstvo
BSK, sa spoločnosť zaviazala zrenovovať nemocnicu. Náklady na obnovu
predstavovali 4,5 mil. €. Rekonštrukcia sa uskutočnila podľa plánu a počas jej realizácie nedošlo v nemocnici k prerušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Exkurzia do vlastivedného múzea a hvezdárne
■ Mgr. ZUZANA TRNKOVÁ
V dňoch 24. a 25. 10. 2012 sa žiaci
4. ročníka zúčastnili exkurzie do Hlohovca. Doprava bola financovaná
z prostriedkov medzinárodného
projektu Comenius, do ktorého sú
žiaci štvrtého ročníka zapojení.
Prvou zastávkou bolo Vlastivedné múzeum so stálou historickou a prírodovednou expozíciou. Múzeum je umiestnené v priestoroch bývalého františkánskeho kláštora, preto všetky priestory
dýchajú dávnou históriou. Deti si tu
mohli prezrieť historické kusy nábytku,
vzácne obrazy a úžitkové predmety,
ktoré ľudia v minulosti používali. Najviac ich však zaujala prírodovedná časť,

kde obdivovali vystavené exponáty živočíchov tohto regiónu, oživené nahratým výkladom a zvukmi zvierat.
Ďalším veľkým zážitkom pre deti bola
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika. Veku primeranou formou si deti zopakovali učivo o Slnku a jeho planétach
pri simulácii nočnej oblohy, pohybu
planét, súhvezdiach, mliečnej ceste, kométach, ... Celým programom ich sprevádzal Malý princ a jeho kamarátka.
Program pripravený týmto spôsobom
deti veľmi upútal a preto sústredne sledovali meniacu sa hviezdnu oblohu.
Ako program deti nadchol – o tom
hovoria ony samy:
„Takýmto zaujímavým spôsobom som sa

veľa dozvedel o vesmíre, slnečnej sústave,
hviezdach a súhvezdiach. Ďakujem
za exkurziu.“
(Albert)
„ Zmysel exkurzie do múzea bol, aby sme
si pozreli exponáty a niečo sa dozvedeli.“
(Eva)
„...táto exkurzia bola skvelá! Supeeeerr!“
(Viktória)
„Celá exkurzia sa mi veľmi páčila, veľa
som sa dozvedela a ešte raz by som sa
tam vrátila.“
(Lenka)
„...veľa som sa toho aj naučila. Ďakujem.“
(Eva)
„ Exkurzia, ktorú sme absolvovali, mala
pre nás veľký prínos informácií. Múzeum
a hvezdáreň odporúčam každému
návštevníkovi Hlohovca.“
(Patrik)
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❱ Dúbravanka potešila
srdcia seniorov

PES - PRIATEĽ
ČLOVEKA

SPOMÍNAME

❱ A nezostalo len pri
spievaní

Medzinárodné
stretnutie

■ DANIELA MILATOVÁ

■ JANETTE STEJSKALOVÁ

A

Foto: archív DSS a Zps

ko mnohí z nás vedia, pes dokáže byť pre človeka naozaj dobrým priateľom. Veľa našich klientov
v minulosti psov chovalo a dodnes
na tie časy s láskou spomínajú.
Nemá tvár dokáže prejaviť porozumenie v každej situácii a pohladenie mäkkého kožúška nám pohladí
aj dušu – a toho sa nám v živote často nedostáva. A pretože pozitívnych emócií nikdy nie je dosť, pokúsili sme sa našim klientom tieto pocity prinavrátiť. Vďaka ústretovosti
a nezištnej pomoci PhDr. Petry
Moncmann a jej kolegov zo Slovenskej asociácie psích terapeutov sa
môžeme každý týždeň tešiť na návštevu niekoľkých psíkov, ktorí nás
rozveselia, privolajú nám pekné
spomienky a všetky ubolené telá
a duše pri nich pookrejú. Pre mnohých klientov je to aktivita, na ktorú
sa tešia celý týždeň a my sa tešíme
s nimi, že sme našli ľudí, ochotných
venovať svoj čas handicapovaným
starším občanom bez nároku na
odmenu. Tou im môže byť len naše
veľké ĎAKUJEME.

D
SPEVOKOL
Dúbravanka v Kaštieli
■ BIBIANA MILOVÁ

M

esiac október je venovaný úcte
k starším, a aj preto sa DSS
a ZpS Kaštieľ v Stupave rozhodlo
uctiť si svojich klientov hudobným
vystúpením spevokolu Dúbravanka,
ktorý má 25 členov. Pripravili si program zameraný na danú tému. Svojou návštevou nám 19. októbra potešili srdcia a vyčarovali úsmev na perách.

Pred začiatkom vystúpenia privítal
hostí riaditeľ nášho zariadenia Mgr.
Michal Petrovaj, ďalšie minúty už boli
venované hudbe. Na vystúpení sa
zúčastnilo približne 50 klientov, ktorí
boli spokojní a pospevovali si spolu
s hosťami. Vedúca spevokolu, pani
Chomová, bola nadšená a sľúbila, že
aj v budúcnosti budú s nami spolupracovať.

omov sociálnych služieb Plavecké Podhradie pozval klientov nášho zariadenia na 4. Medzinárodné stretnutie „Spievajme na
ľudovú nôtu“. Dňa 18. 10. 2012 sme
sa na tomto podujatí zúčastnili ako
hostia. Po slávnostnom príhovore
riaditeľa DSS Plavecké Podhradie,
Ing. Sádovského, sa začal celodenný program. V speve sa predstavili
klienti z rôznych zariadení, a ako
hostia zo zahraničia prišli klienti
DPS Folusz Poľsko. Do tanca a spevu hrala skupiny Kabrňáci z ÚSP
Tloskov.

Výlet s evanjelikmi

■ GABRIELA SLEZÁKOVÁ

Medzi skutočným životom
a hrou na život je veľký rozdiel. Je treba najprv rozlíšiť,
ktoré je ktoré.

Foto: archív DSS a Zps

vanjelický cirkevný zbor v Bratislave – Dúbravke, pozval medzi seba
našich klientov a pripravil pre nich
príjemné prežitie nedeľného popoludnia.
Pozvanie v nedeľu 14. 10. 2012 prijalo
24 klientov. Pán farár zboru,
Mgr. Ján Hroboň, privítal všetkých na
službách Božích a vo svojej kázni vyzdvihol potrebu a užitočnosť ľudského spoločenstva. Po večeri pánovej
boli všetci prizvaní k spoločnému posedeniu s pohostením, ktoré pripravili ochotné a dobrosrdečné členky
zboru. Milé slová, srdečnosť hostiteľov a domáce koláčiky – to všetko

■ RENÁTA BIKSADSKÁ

K

prispelo k príjemnej rodinnej atmosfére a posilneniu nielen ducha, ale
i tela.
Dobrá duša spoločenstva – pani Elenka Bachárová, vďaka ktorej sa naši
obyvatelia takýchto stretnutí zúčastňujú pravidelne, odprevadila obyva-

teľov až do Kaštieľa a priniesla koláčiky aj ostatným, ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť. Ako hovorí - božia láska je pre nich dôvodom a najsilnejšou
motiváciou, aby touto láskou žili
medzi sebou a v nej prijímali aj ostatných bez rozdielu.

Život alebo hra?

■ VIERA ŠTEFKOVÁ

H

Deti z MŠ
v Kaštieli
❱ Príhovor Mgr. Jána Hroboňa

ra znamená hrať určité roly pre
divákov, uznanie a slávu, pre
úspech a potlesk. Záleží nám na tom,
aby sme sa páčili a zaslúžili si ich. Keď
sa páčime, sme radi a cítime sa výborne. Lenže keď prehrávame, sme kritizovaní a cítime sa zle. A ako sa cítime
je závislé na uznaní a ocenení ostatných. Snažíme sa všetkým vyhovieť,
hrať lepšie, zavďačiť sa, vyslúžiť si
uznanie, pochvalu. Vždy sa však nájde

niekto komu sa nepáčime, a tak sa odsúdime ku strachu z neúspechu a kritiky. Keď hráme pre obecenstvo je to
namáhavá činnosť, ktorá stojí veľa
energie, čo nás vyčerpáva. To je hra na
život plný falše a pretvárky. A čo je
skutočný život? Skutočný život je večný a jeho základnou jednotkou je nesmrteľná ľudská duša. Život prebieha
v prítomnosti a nikdy nie podľa nejakých režisérov, ani podľa obecenstva.
Prebieha vo vnútri každého človeka
a vychádza z jeho božskej podstaty.
Je prírodný, prirodzený a opravdivý.

Opravdivý je smiech a slzy,
city, a ten kto skutočne žije
a prežíva sám seba, ten nič
neskrýva a nepotláča. Žije sám seba
a je mu jedno, či sa niekomu páči, alebo nie. Skutočný život je vlastne prežívaním lásky k sebe a slobodnej voľby
v každom okamžiku. Žiť znamená robiť a realizovať svoje rozhodnutia, poučiť sa z následkov a podľa toho robiť
ďalšie rozhodnutia. Skutočný život sa
neustále mení a vyvíja, ani jeden okamžik nie je rovnaký. Byť sám sebou
a svoj vlastný život žiť podľa seba to
vyžaduje úprimnosť a odvahu. Každý
nech sa rozhodne či chce žiť alebo sa
na život hrať!

Dňa 8
8. 12
12. 2012
uplynie 1 rok, čo
nás navždy opustila
naša mamička a babička Magdaléna
Dovičičová.
S úctou a láskou
spomína celá rodina
Dotĺklo srdce, prestalo biť,
skončilo svoju púť,
nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si náhle, bez
toho aby Tvoje ústa
aspoň zbohom dali.
Tá rana v srdci stále
bolí a zabudnúť nedovolí.
Dňa 18. 12. 2012
uplynie 6 rokov
od náhlej smrti nášho drahého
Vladka Brezovského.
S láskou spomínajú rodičia, brat,
babky, rodina a kamaráti

NAMIESTO KYTICE
Narodili sa:

❱ Stretnutie
generácií

E

Foto: archív DSS a Zps

Október je mesiac úcty k starším – to si asi najviac uvedomujeme v našom Kaštieli. Klienti cítia únavu a presne ako príroda, aj oni by sa najradšej uložili na zimný spánok a zobudili sa až na jar. Ale hoci sa snažíme klientom v ich túžbach vychádzať v ústrety, tento krát to tak nemôže
zostať. Preto sme aj v tomto období pre nich pripravili rôznorodé akcie,
ktoré všetkých nakoniec potešili.

5

Foto: archív DSS a Zps

NOVINKY
Z KAŠTIEĽA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

aždoročne k nám (nielen v októbri) prichádzajú deti z Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici
v Stupave – Máste, aby nás svojim
vystúpením potešili. Tento rok sa
k nim pridali aj deti z Materskej školy na Ružovej ulici v Stupave. Deti
z obidvoch škôl so svojimi učiteľkami si pre nás pripravili nielen krásne
básničky a pesničky, ale aj malé,
vlastnoručne vyrobené darčeky.
Deti boli veľmi milé a láskavé, ako
vedia byť len ony. Niektorí naši starkí mali po ich vystúpení v očiach slzičky dojatia. Za príjemné strávenie
času a oživenie spomienok odmenili deti veľkým potleskom.

Radoslav Moravčík
Alica Konopeus
Emil Bohdan Šelc
Liana Molnárová
Adam Dobrovodský
Žofia Gašparovičová
Teodor Valentovič
Ema Golejová
Elizabeth Paškayová
Marko Šagát
Lea Holková
Emília Hanková
Lukáš Dědek

Zosobášili sa:
Matej Maňkoš a Jana
Lachkovičová
Oldřich Kožušník
a Bc. Mária Turčanová
Pavol Bugár a Petra Slezáková
Viktor Zárecký
a Veronika Kahánková
Pavel Blažíček a Martina Babicová
Dušan Svoboda
a Denisa Majerová
Ing. Miroslav Kubranský
a Ing. Ľudmila Bílová
Jakub Morávek
a Mgr. Zuzana Klčová

Opustili nás:
Miroslav Rigler (1938)
Michal Ďatko (1921)
doc. Ing. Štefan Hajdu, CSc. (1927)
Miroslav Bosík (1947)
Amália Žáková (1910)
Jozef Kubík (1927)
Ján Horecký (1925)

Mesiac úcty k starším v klube
■ VIERA ŠTEFKOVÁ
V dňoch 3. 10. – 9. 10. 2012 strávilo
niekoľko seniorov rekondičný pobyt
v Krpáčove v Nízkych Tatrách.
Počas Slávností kapusty – Deň zelá
2012 sa 6. 10. 2012 uskutočnilo stretnutie so seniormi z Bulharska. Ďakujeme pánovi primátorovi Mgr. Pavlovi
Slezákovi za zorganizovanie posedenia, ktoré si okrem nás vážia aj seniori
z Bulharska.

V piatok - 30. 10. 2012 – sa v klube seniorov Pohoda konalo posedenie pri
príležitosti mesiaca úcty k starším.
Toto cestou by som rada poďakovala
poslancovi Jankovi Riglerovi a Emílii Riglerovej za sponzorský dar, ktorý sme
použili na občerstvenie pre seniorov.
Detičkám z materskej školy ďakujeme
za program.

3. december 2012

INZERCIA
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TEXTIL

Hlavná č. 66 „pri SLSP“
Vás pozýva na nákup
dámskeho a pánskeho textilu
aj v nadmerných veľkostiach
Otváracie hodiny:
po: 13:00 – 18:00 h
ut-pi: 10:00-18:00 h
so: 9:00-12:00 h
tel. č.: 0903 859 892
2012018/5

2012021

RIADKOVÁ INZERCIA
➤ DÁM DO PRENÁJMU zariadené kaderníctvo za dobrú cenu,
dlhodobo. Kontakt: 0905 444 045
➤ DÁM DO PRENÁJMU garáž na
Jilemnického ulici v Stupave. Cena:
25 €/mesiac. Kontakt 0905 222 032.
➤ NA PRENÁJOM Marianka, 2 generačný RD, aj na podnikanie, pozemok: 1300 m2, obyt. plocha:
300 m2, 3 podlažia, 3 x kúpeľňa,
krb, garáž, zrekonštruovaný dom.
Cena: 800 € + energie 200 €/mesačne. Kontakt: 0905 194 940
➤ VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE
A ÚDRŽBA – Ján Polák – výmeny
a opravy, WC, batérie, sifóny, zapojenie umývačiek a pračiek, vŕtanie dier
do panelov. Kontakt: 0905 627 321

2012016/6

➤ PREDÁM novú kulmu REMINGTON. Bližšie info: 0905 813 417
➤ PREDÁM cirkulár funkčný, starší, píla z kvalitnej ocele v Borinke, cena 130 €,alebo dohodou. Kontakt: 0918 743 573

➤ PREDAJ elektronických cigariet v Stupave počas celého týždňa. Šetria Vaše zdravie a peniaze. Tel. č.: 0905 712 552
➤ DOUČÍM v Stupave žiaka
ZŠ. Kontakt: 0948 798 768

2012019/4

PRACOVNÁ PONUKA

Lesný klub Jadierko v Stupave hľadá vychovávateľa/ku na samostatnú prácu
s deťmi. Pedagogické vzdelanie nie je podmienkou avšak skúsenosti a prax
v tejto oblasti sú nevyhnutnosťou. Ponúkame prácu na živnosť, na čiastočný
úväzok s možnosťou pracovať doobeda, alebo poobede, taktiež možnosť
absolvovať ďalšie vzdelávanie a kvalitné ohodnotenie.
Nástup dec/jan. Práca vhodná aj pre muža. Svoje životopisy zasielajte na email: info@jadierko.sk
Bližie info: 0901 775 888, www.jadierko.sk

➤ STRÁŽENIE DETÍ Potrebujete
postrážiť vašu ratolesť, chcete
si chvíľku oddýchnuť, alebo
potrebujete ostať dlhšie
v práci? Rada sa postarám o Vaše
dieťa. Som študentkou tretieho
ročníka pedagogickej a sociálnej
akadémie. Mám skúsenosti s deťmi
rôzneho veku. Vášmu dieťaťu rada
pomôžem s domácimi úlohami.
Keďže som študentka, tak môžem
iba v poobedných hodinách,
víkendy podľa dohody. Stráženie
ponúkam najmä pre Stupavu,
BA-Lamač, Dúbravka, blízke
okolie. Kontakt: 0944 332 161

12/2012

SPOLKY A ZDRUŽENIA
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ZO SZPB v Stupave spomínala
Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stupave (ZO SZPB) si
6. novembra 2012, spolu so zástupcami Mestského úradu v Stupave, uctila pamiatku nedožitých 100. narodenín kapitána Jána Nálepku, ktorý učil v Stupave v rokoch 1934-1939 a ktorý
položil svoj život 16. novembra 1943 pri oslobodzovaní mesta Ovruč na Ukrajine

Už

v ranných hodinách sa
členky ZO SZPB spolu
s primátorom mesta
Mgr. Pavlom Slezákom, zástupcom
ukrajinského prezidenta a ostatnej
delegácie z Ukrajiny, zúčastnili aktu
kladenia vencov k pomníku kpt. Nálepku v areáli Základnej školy v Stupave (ZŠ).
V poobedňajších hodinách organizácia pripravila vedomostnú súťaž
pre žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo
5 družstiev pod vedením pani učiteľky Foltýnovej (učiteľka dejepisu).
Súťažilo sa v dvoch častiach: životná etapa kpt. Jána Nálepku a filmová a rozhlasová tvorba o jeho živote. Po ukončení prvého kola, porota v zložení p. Štefeková, p. Huková
a p. Huk, vyhodnotila prvú časť súťaže. Medzi súťažnými kolami oboznámila pani učiteľka prítomných s uči-

❱ Otázky z histórie
nerobili deťom
problém

Foto: archív autora

■ ANTÓNIA TURANSKÁ

❱ Členovia ZO SZPB s hosťami a primátorom mesta pri soche kpt. Jána Nálepku v Stupave

vom, čo sa deti teraz učia a aké sviatky si pripomínajú v dnešnom učive.
Nie, že by sme chceli znova myslieť
na vojnu, ale bola a nedá sa to ako
historický akt vymazať. Veľa ľudí, čo

túto hrôzu zažili, sú ešte stále medzi nami. Pani Anna Holičová spomínala, ako to vtedy bolo, ako k nám
prišla vytúžená sloboda. Deti ju počúvali s veľkým záujmom.

Po ukončení druhej časti súťaže naša
porota určila prvé až piate miesto. Prvé miesto získali žiaci Kahánek
a Veselá, 2. miesto Balejová a Fúsek,
3. miesto Sajanová a Moravčíková.
Bolo vidieť, že žiaci boli na túto súťaž dobre pripravení, za čo boli odmenení vecnými cenami. Atmosféra
počas súťaže bola vynikajúca.

Avšak škoda, že neprišli hostia, ktorým bola zaslaná pozvánka na túto
súťaž. Mohli aspoň telefonicky oznámiť, že neprídu, lebo my sme ich
čakali. Ľahšie je zvolať miestne spolky do jednej miestnosti a hovoriť
krížom-krážom, čo všetko robia pre
svoje mesto, ale treba aj prísť a vidieť
niečo na vlastné oči.

NADŠENCI NESKLAMALI
Priestory klubu Pohoda na Hlavnej ulici v Stupave sa
zasa raz zaplnili nadšencami zapálenými pre dobrú vec. Miestne
spolky Slovenského červeného kríža Stupava I. a II. (MS SČK) totiž
zorganizovali posledný tohtoročný odber krvi v našom meste.
■ HELENA SCHMADLOVÁ
V stredu 21. novembra 2012 sa seniorský klub Pohoda zmenil na mobilnú
transfúznu stanicu, kde každý z nás
mohol odovzdať prostredníctvom
bezpríspevkového darcovstva najvzácnejšiu tekutinu ľudského tela –
krv. Skutočne nie každý má možnosť
sa o svoju krv podeliť, preto sú MS SČK
vďačné za každého darcu, i keď sa spoločného odberu zúčastní len malý počet dobrovoľníkov. Vďaka patrí všetkým darcom, aj tým ktorí nie sú členmi
miestnych spolkov, alebo na odbery
chodia samostatne na transfúzne oddelenia nemocníc.

Posledného spoločného odberu
v našom meste sa zúčastnili darcovia: Martina Bartkovská, Ľudmila Čelovská, Dagmar Černá, Mária Janovická, Ružena Korenková, Jozef Bartkovský, Marián Fišer, Karol Jánoš, Peter
Juria, Filip Koberčík, Michal Král, Peter
Landl, Ivan Sloboda, Vladimír Schwarcz, Peter Strakuš, Dušan Šuster
MS SČK Stupava I. a II. vyslovujú veľké
ĎAKUJEM všetkým darcom, ktorí sa
zúčastňovali odberov počas celého
roka 2012 a dovoľujú si vás pozvať
na spoločné odbery v nasledujúcom
roku:
20. 3. 2013, 26. 6. 2013, 20. 11. 2013

POKRAČOVANIE MESTSKÉHO SPRAVODAJSTVA

Karpatská ulica bude dokončená
Problém s prívalovými dažďami, ktoré
dokázali z Karpatskej ulice, od amfiteátra Borník cez Vyhnálkovu až na Hlavnú ulicu, vytvoriť potok s valiacimi sa
kameňmi a tonami zeminy, viedol vedenie mesta k rozhodnutiu pristúpiť
k rekonštrukcii tejto komunikácie.
Rozhodla aj skutočnosť, že táto lokalita
sa intenzívne rozvíja už minimálne desať rokov a požiadavky kladené na vyhovujúce parametre a technický stav
komunikácie boli podstatne vyššie než
jestvujúci stav komunikácie. Problémom samotnej realizácie stavby však
nebolo iba doriešenie týchto požiadaviek. Ukázalo sa, že aj inžinierske siete,
ktoré sú trasované v rozšírení komunikácie (v pôvodnom svahu a v hĺbke nezodpovedajúcej požiadavkám po predmetnom rozšírení komunikácie), boli
hlavnou príčinou prerušenia stavby. Musel byť prepracovaný projekt, následne
nastali komplikácie s termínmi realizá-

cie stavby, pretože dodávateľ nemohol
čakať na projektové zmeny a podobne.
Napriek vzniknutým problémom sa komunikácia buduje ďalej, s plnou zodpovednosťou sa pristupuje k riešeniu
(aj keď za pochodu a po ďalších potrebných návrhoch) odvodnenia, napr. systémom vsakovania pri starom cintoríne,
odvedením časti vody smerom na Slovenskú ulicu, .... Práve voda je najväčším
problémom, pretože prichádza z lesa,
v ktorom boli narušené tradičné spôsoby hospodárenia, nadmernou ťažbou
boli spôsobené veľké terénne zmeny.
Dažďová voda, ktorá mala zostať na území lesa rýchlym prúdom tečie po mestskej komunikácii rovno na hlavnú cestu!
Veríme, že poveternostné podmienky
dovolia stavbu kompletne dokončiť v čo
najkratšom čase a už počas vianočných
sviatkov budú zrekonštruovanú komunikáciu využívať obyvatelia pre bezpečnú a komfortnejšiu dopravu.
(-msú-)

7. decembra 2012
PAPIEROVÉ KOŠÍKARSTVO
Výroba úžitkových predmetov
Lektor: Mirka Sajanová
od 17.00 do 20.00 h
Poplatok: 7 €
12. decembra 2012
VIANOČNÉ OZDOBY
Ručne vyrábané originály
Lektor: Radka Zajaková
od 17.30 do 19.30 h
Poplatok: 7 €

15. decembra 2012
DREVOREZBA
Lektor: Alojz Machaj
od 14.00 do 17.00 h
Poplatok: 17 €
19.decembra 2012
ZDOBENIE PERNÍKOV
Šperk, technika klimt
od 18.00 do 20.00 h
Dobrovoľný poplatok
(perníčky si treba priniesť,
polevu zabezpečíme)

23. decembra 2012
PREDAJNÉ TRHY NA
PASTORAČNOM CENTRE
od 13.00 do 16.30 h
(výťažok pošleme
chudobným do Afriky)

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

PREDAJNÉ TRHY
NA PASTORAČNOM
CENTRE
Srdečne pozývame všetkých ľudí, ktorí
chcú prispieť a podporiť každoročný
projekt, aby prišli v nedeľu 23.
decembra medzi 13.00 a 16.30
hod. na pastoračné centrum pri
fare. Môžete si zakúpiť kreatívne
výrobky, alebo len finančne prispieť.
Výťažok pošleme pátrovi Martinovi
Cingelovi (v lete navštívil osobne
Stupavu a povedal nám, na čo
použil prostriedky z minuloročného
príspevku) do Kene v Afrike.
Tento rok bude zbierka na pomoc
chudobným deťom – na štúdium.
Ak vyrábate doma nejaké zaujímavé
výrobky, ktoré by ste chceli
poskytnúť na predaj, dajte nám
vedieť a radi Vám dáme priestor.
Tešíme sa na Vašu účasť
a spoločnú podporenú dobrú vec.

Požehnané Vianoce v kruhu blízkych,
veľa lásky, radosti, pokoja
a v Novom roku spokojnosť
a veľa dobrých rozhodnutí
praje OZ Pohodka

3. december 2012

Z MÁSTU
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Oživili kultúru a tradície v Máste
❱ Prezentácia histoFoto: archív OZ

rických fotografií

Už v Podpajštúnskych zvestiach 10/2011 sme článkom Mástska zabíjačka alebo oslava úspešného
ukončenia zelovej sezóny upriamili pozornosť na aktivity mástskych nadšencov. Rovnomenné
podujatie (konané 26. 10. 2011), ktoré bolo akýmsi priamym spropagovaním snách Mášťanov
o založenie, resp. obnovenie tradície, kultúry a spoločenských aktivít v tejto časti Stupavy, bolo
prvým z podujatí, ktoré sa za posledný rok v Máste konali. Dnes už vieme, že nezostalo len pri
márnych slovách o zámeroch a ambíciách.

❱ ...ani zelé nechybeuo..
❱ Šecko sa zeduo, neostau aňi kúšček pro psú

■ Mgr. HELENA SCHMADLOVÁ

Viac
o podujatiach
a činnosti združenia
sa dočítate na
webovej stránke
www.stupava-mast.sk.

Od

19. júla 2012 sa
miestna časť Stupava – Mást – pýši
vznikom občianskeho združenia
MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK
V STUPAVE. Je teda jasné, že slová Ing. Romana Gašpáreka – „..chceme, aby kultúra v Máste napredovala“
- neodvial vietor, ale že sa ujali ako
semeno kapusty na úrodnej pôde.
Skupinka nadšených Mášťanov sa
spojila v jedno a spoločnými silami sa snaží o rozvoj kultúrno-spoločenského života v Máste, ktoré má
v tejto časti Stupavy bohatú históriu.
„Naše občianske združenie je dobrovoľné združenie osôb, ktoré majú záujem o rozvoj farmárskej poľnohospodárskej prvovýroby a výroby v regióne Stupavy, o ochranu kultúrnych a
prírodných hodnôt a trvalo udržateľný rozvoj regiónu. ... Organizujeme
kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré podporujú farmársky životný štýl
a nadväzujú na tradície našich predkov“... – píše sa v úvode webovej
stránky združenia. Hlavnou základňou spolku je objekt bývalého Obecného domu Mást, o ktorého obnovu

❱ Členovia Mástskeho potravinového spolku
sa združenie už dlhšie usiluje –
„Snažíme sa o obnovu bývalého Obecného domu Mást ako tradičnej inštitúcie, ktorá by mala v budúcnosti plniť chýbajúci prvok v oblasti kultúrno-spoločenského života obyvateľov
časti Stupava - Mást“ – píše sa ďalej
na stránke.
Okrem tradičných kultúrnych podujatí a udržania spoločenských tradícií sa OZ snaží zrealizovať aj projekt
registrácie ochrannej známky EÚ na
pestovanie kapusty „Stupavské zelé“
ako registrovaného ochranného
značenia pôvodu (ochrana proti zneužitiu označenia, dodržiavanie štandardnej kvality).
Ochranná známka odlišuje výrobky rôznych výrobcov a tým uľahčuje spotrebiteľom výber, zabezpečuje

ochranu spotrebiteľov a odberateľov
poskytovaním záruky určitej akosti tovaru. Je tiež účinným propagačným prostriedkom a registrácia známok prispieva ekonomickému a kultúrnemu rozvoju územia.
Medzi hlavné podujatia v tomto
roku, ktoré združenie zorganizovalo,
boli Mástske hody 2012 (18. 8. 2012)
a Mástska zabíjačka (17. 11. 2012) na
nádvorí Knižnice R. Morica v Stupave
(býv. Obecný dom). Obe podujatia
mali pozitívny ohlas nielen u domácich, ale priaznivo naklonení im boli
i cezpoľní, čo organizátorov teší
a motivuje ešte viac.
Spolu s aktivitami, ktoré združenie
zorganizovalo samostatne, alebo
s pomocou iných inštitúcií, sa OZ
taktiež prezentuje na iných podu-

❱ Ochutnávka

zabíjačkových
špecialít

jatiach v našom meste – zapojili sa
do podujatia Jablkové hodovanie
(13. 10. 2012), kde sa o svoje dobroty z jabĺk podelili mástske gazdinky, alebo v rámci Dňa zelá (5. - 7.
10. 2012), kedy pestovatelia otvorili
svoje dvory, čím umožnili kupujúcim
nahliadnuť do pestovateľského a výrobného sveta „našich zelárov“.
„Zelová sezóna“ teda skončila. Bod-

ka za ňou bola lahodná a voňavá,
znásobená chuťou dobrého vína
i piva a osladená dobrotami, ktoré
vyšli spod šikovných rúk mástskych
ženičiek.
Ostáva len želať si, aby sa spolku darilo v organizovaní podujatí a propagácii nášho mesta a dúfať, ako raz
napísala „občanka z Mástu“, že „títo
zvyky budú fčil už tradícijú“.

ŠPORT
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Stupavská hádzaná:
víťazia malí aj veľkí
MINIHÁDZANÁRI ZVÍŤAZILI NA FESTIVALE MINIHÁDZANEJ

S

lovenský zväz hádzanej a Bratislavský krajský zväz hádzanej
usporiadali nový projekt „Festival minihádzanej v Auparku“ pre najmladšie deti. Aupark umožnil prezentovať minihádzanú verejnosti
a predstaviť tento šport a jeho pozitíva rodičom a ich deťom. Okoloidúci mohli sledovať urputné boje najmladších hádzanárov, ktorí takto
propagovali šport, ktorému sa venujú.

Počas prestávok medzi jednotlivými zápasmi si deti vyskúšali hod do
brány s maketou reprezentačného
brankára Richarda Štochla, zmerať si
rýchlosť svojej strely, či overiť si svoje
vedomosti o minihádzanej v malom
kvíze. Medzi súťažiace družstvá prišli aj slovenskí reprezentanti Alžbeta
Polláková, Dominika Kodajová, Ivan
Kucharik a Miroslav Volentics, ktorí
sa zúčastnili autogramiády.
Turnaja minihádzanej sa zúčastnilo

❱ Víťazná minihádzanárska zostava
Foto: A. Jánošová

osem družstiev po desať detí z celého kraja - ZŠ Školská Stupava, ZŠ Dubová Bratislava, ZŠ Mlynská Senec,
ZŠ Vývojová Bratislava, Štúrova Malacky, Záporožská Bratislava, ZŠ Jozefa Dérera Malacky, ZŠ Gercenova
Bratislava.
Stupavskí minihádzanári sa nestratili
– naopak, celý festival vyhrali po mimoriadne dramatickom finále, ktoré skončilo remízou 11:11 a o víťazstve nad bratislavskými rovesníkmi
rozhodli až sedmičkové hody. Stupavu na tomto milom festivale reprezentovali Matúš Haluska, Jakub Jánoš, Marek Tóth, Matej Nemček, Alex
Gajarský, Ben Christopher Butts, Terézia Gajdošová, Eva Banášová,
Viviana Pírová, Barbora Smejkalová
a tréner Albert Pír. Všetkým minihádzanárom gratulujeme a želáme im,
aby z nich vyrástli šikovní hádzanári, ktorí aj naďalej budú robiť dobré
meno Stupave.

❱ Spoločná fotka hádzanárov
po víťaznom zápase

MUŽI VYHRALI ZÁVEREČNÝ ZÁPAS
JESENNEJ ČASTI LIGY

V

sobotu 24.11. večer nastúpilo A-čko Stupavy v mestskej
hale v záhoráckom derby proti Strojáru Malacky. Do priameho súboja o hornú polovicu tabuľky nastúpili oba tímy mimoriadne motivované. Stupavu navyše povzbudzovala rekordne plná hala, ktorú
zaplnili fanúšikovia, tvorení často
hráčmi žiackych kategórií, ich rodičmi a všetkými vernými priaznivcami.
Stupavčania, hnaní vpred neúnavnými divákmi, začali pomerne nervózne. Malacky hrali koncentrovane a skóre bolo väčšinu prvého polčasu vyrovnané, bojovalo sa o každú loptu a obidve obrany predvádzali kvalitný výkon. Pred koncom prvého polčasu sa podarilo Stupavčanom mierne sa od súpera odpútať
a do šatní odchádzali so sľubným
štvorgólovým náskokom.

Palubovku počas prestávky obsadili mladí hádzanári, ktorí využili možnosť tiež si zastrieľať na ligové bránky.
Po prestávke sa stupavský tím rozbehol naplno, spoľahlivo bránil, začali mu vychádzať rýchle protiútoky
a nakoniec zvíťazil rozdielom 9 gólov. S jesennou časťou sa tak rozlúčil
víťazne – „rybičkou“ ako poďakovaním verným divákom a spoločnou
fotkou všetkých kategórií pod novou vlajkou HC Stupava. Všetci držíme Stupave palce aj do jarnej časti
ligy, ktorú začína 16. februára v Pezinku.
Zostava a góly Stupavy: Mader;
Draškovič 4; Demovič 13; Malina
1; Prokop; Kanda; Kopp 6; Hanzal;
Hirtl 1; Lachkovič M.; Briestenský 3; Jánoš; Hoksz 1; Kubíček 5;
brankári Beleš, Oravec.

Nadchádza Vianočný čas a preto by sme Vám všetkým
chceli k nemu zaželať zdravie a radosť zo života, domácu
pohodu, splnenie tých najtajnejších želaní a pokoj v duši.
Šťastné a Veselé Vianoce Vám za
komisiu sociálnych vecí, zdravotnícku
a detí a mládeže praje poslankyňa
MsZ v Stupave Oľga Mózová

❱Zápas minihádzaná

Foto: V. Piaček

12/2012

KNIŽNICA A S3T KLUB

10

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB V STUPAVE

Mestská knižnica Ruda Morica informuje:

Čo sa dialo v mestskej
knižnici v novembri?
■ ZLATICA OBADALOVÁ, BEÁTA TOMKOVIČOVÁ

NÁSTENNÝ
KVÍZ
Foto: archív MKIC

V

❱ Deti odpovedali na zaujímavé otázky týkajúce sa jesene

novembri sme pripravili v detskom oddelení nástenný kvíz JESEŇ V
ZÁHRADE. Deti odpovedali na niekoľko aktuálnych otázok z jesenného obdobia v
roku. Najúspešnejší bol Anton RAFAJ z V.B triedy, ktorý
získal v kvíze najviac bodov.

VÝSTAVKY KNÍH

V

❱ Pamätáte si copatú nebojácnu Pipi?

P

ri príležitosti Svätomartinského požehnania mladého vína sme ako
pozvánku na rovnomenné podujatie, ktoré organizovalo Mestské
kultúrne a informačné centrum v Stupave, pripravili v oddelení pre dospelých výstavku kníh CHVÁLA VÍNA.

VÝMENA NÁLEPIEK
Foto: archív MKIC

Od

❱ Zbieraj, lep, vymieňaj...

októbra bola v knižnici pravidelne v utorky a štvrtky výmena nálepiek
ku knihe SVET NEUVERITEĽNÝCH REKORDOV. Do konca
novembra sa výmeny zúčastnilo vyše 400 zberateľov. Výmeny sa zúčastnili nielen deti,
ale aj rodičia a starí rodičia.

ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK
ri I.B triede v Základnej škole v Stupave vznikol čitateľský krúžok, ktorý vedie triedna učiteľka Mgr. Oľga BUJNOVSKÁ. Ako prvú knihu si na spoločné čítanie krúžok vybral titul
HLUPÁČIK S VELIKÁNSKOU
JEDNOTKOU od Ruda Morica. Pri príležitosti novembrového výročia úmrtia Ruda Morica sme tiež v detskom oddelení ❱ Knihy z tvorby známeho slovenského
pripravili výstavku kníh autora. spisovateľa

Otváracie hodiny
10.30 – 11.30
12.30 – 16.00 hod.
ut a št
10.30 – 11.30
12.30 – 18.00 hod.
streda je pre verejnosť ZATVORENÉ

Foto: archív MKIC

P

po a pia

■ Mgr. SIMONA LACHKOVIČOVÁ

A

čo vlastne znamená pojem
„nízkoprahové centrum“?
Jedná sa o centrum, ktoré je
ľahko dostupné. Existujú nízkoprahové denné centrá, centrá zamerané na deti a mládež, ako je to naše,
ale tiež existujú nízkoprahové centrá
pre dospelých. Každé centrum poskytuje iné sociálne služby. V niektorých je umožnený, okrem iného, tiež
nocľah, výdaj jedla a poskytuje sa
ošatenie. Takéto zariadenia sú často
zriadené ako občianske združenia,
ale nie je to podmienkou, ako napríklad u nás. Našim zriaďovateľom je
Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave, príspevková organizácia mesta Stupava.

TERAZ NIEČO O NÁS

Foto: archív MKIC

ýstavy kníh boli
pripravené
k výročiu narodenia
spisovateliek
Astrid LINDGRENOVEJ (Pipi Dlhá
Pančucha) a Lucy
Maud MONTGOMERYOVEJ (Anna
zo Zeleného domu).

3. december 2012

Ešte stále nás veľa ľudí vníma
a vyjadrujú sa o nás, že sme čosi ako
„družina“ alebo náhrada krúžkov,
s čím si dovolíme nesúhlasiť
a k tomu dopĺňame: nízkoprahové
centrum pre deti a mládež, je otvorený priestor, ktorý ponúka pocit
bezpečia, prijatia, a kde môžu deti
nájsť odbornú pomoc. Ide nám
o vytvorenie bezpečnej alternatívy
trávenia voľného času v spoločnosti rovesníkov a odborníkov, v prípade potreby pomoci. Je na vážení
detí, čo budú v centre robiť – môžu
sa hrať, robiť domáce úlohy, viesť
s pracovníkmi spoločné diskusie,
z času na čas organizujeme aj workshopy a diskusné stretnutia a tiež
každý má nárok na základné sociálne poradenstvo. Do centra má možnosť prísť každý, stretnutia sú bezplatné, anonymné s možnosťou
prísť a odísť kedykoľvek. Náš S3T
klub sa primárne zameriava na deti
vo veku od 11 do 21 rokov, pričom
nás môžu samozrejme navštíviť aj
mladší. Riadime sa pravidlami, ktoré si deti samé vytvorili. Na čom
však trváme je, že deti nesmú
v priestoroch centra piť alkohol, fajčiť a užívať drogy, ako aj nesmú
prísť pod ich vplyvom.

Dňom 30. novembra 2012 ubehol polrok od
slávnostného otvorenia nášho nízkoprahového centra
a taktiež nám skončila aj skúšobná doba. Veľmi sa
úspešnému polroku tešíme a pevne veríme, že i ten
ďalší bude minimálne tak dobrý. Práve z dôvodu nášho
polročného fungovania sme sa rozhodli, že v tomto
čísle vám bližšie predstavíme naše nízkoprahové
centrum pre deti a mládež, aby ste vedeli kto sme,
k čomu slúžime a čo možno od nás očakávať.
priestor o nich hovoriť. Týchto stretnutí sa okrem detí majú možnosť
zúčastniť tiež dospelí. V prípade záujmu o hocakú tému zo sociálnej
oblasti stačí nás skontaktovať. Ďalším z našich cieľov je inklúzia. Deti
sa mnohokrát cítia byť odstrkované
spoločnosťou – či už v škole, pri rovesníkoch alebo inde. Často sa stáva, že potrebujú byť aspoň vypočuté.

ŠTANDARDY NÍZKOPRA
HOVÝCH CENTIER
Pre lepší prehľad uvádzame štandardy nízkoprahových centier aj
s ich skrátenou charakteristikou.
• Nízkoprahové naladenie pracovníkov – pracovníci klientov
(deti) neodsudzujú, prijímajú ich.
• Voľný vstup a pobyt v zariadení – zariadenie môžu klienti (deti)
navštívíť kedykoľvek v čase otváracích hodín a pobyt je bezplatný.
• Bezpečie – zariadenie poskytuje
nielen alternatívu voľného času,
ale tiež má deťom poskytnúť
bezpečný priestor.
• Pasivita je prípustná – deti nie
sú nútené k žiadnej činnosti. Počas pobytu môžu byť plne pasívne.
• Pravidelná dochádzka nie je
podmienkou
• Pravidlá – na predchádzanie
problémovým situáciám. Deti si
ich vytvárajú samé. Základným
však zostáva, že do centra nepatrí
alkohol, drogy, cigarety, ako aj
dieťa nesmie prísť pod ich vplyvom.
• Poplatky a služby – zariadenie
ako aj základné služby (tiež základné sociálne poradenstvo) sú
bezplatné. Zariadenie sa snaží,
aby deti nemuseli prispievať
žiadnou finančnou čiastkou.
• Zaručená anonymita – dieťa nemusí o sebe prezrádzať žiadne

osobné informácie (meno, vek,..).
Akákoľvek dokumentácia obsahujúca osobné údaje klienta
musí byť vedená s klientovým súhlasom a má právo do nej nahliadnuť.
• Participácia klientov – spoluúčasť, spolupodieľanie sa napríklad na vytváraní programu,
úprave centra,..

OZNAMY
V 47. týždni došlo k zmene otváracích hodín – konkrétne bol pridaný
ešte jeden deň, kedy je možné centrum navštíviť. Takže sa vidíme každý (s výnimkou sviatkov):
Utorok: 14:00 – 17:30
Streda: 15:45 – 18:00
Štvrtok: 14:00 – 17:30
Centrum môžu v prípade potreby
navštíviť aj rodičia detí a dospelí,
ktorí sa potrebujú v nejakej veci poradiť. Stretnutie je možné si dohodnúť v čase otváracích hodín centra
alebo prostredníctvom zaslania
e-mailu na: nizkoprah.stupava@
gmail.com.
Ďalej oznamujeme, že v prípade ak
máte doma hry, športové pomôcky,
knihy, materiály na tvorenie, či iné
interiérové vybavenie, ktoré už nepotrebujete, môžete nám ho doniesť do centra v čase otváracích
hodín alebo sa s nami skontaktujte
prostredníctvom vyššie uvedeného
mailu a dohodneme sa. Veľmi sa tešíme doterajším darom a sponzorom a vyslovujeme veľké ďakujem!
Ak by sa však medzi vami našli ľudia, ktorí by radi pomohli aj inak,
ako materiálne a mali by záujem
o spoluprácu, radi vás privítame
v centre. Dobrovoľníci, prípadne ľudia potrebujúci prax sú u nás vítaní.
A na záver si vám dovoľujem
v mene celého S3T klubu zaželať
príjemnú a ničím nerušenú (pred)
vianočnú atmosféru.

PRACOVNÍCI
S deťmi pracujú dve vyštudované
sociálne pracovníčky a dobrovoľníci z iných profesií, či študenti. Základné sociálne poradenstvo sú
oprávnené vykonávať naše sociálne pracovníčky na základe vyštudovania odboru sociálna práca. Pracovníci majú spoločné porady a je
im umožnené využívať supervíziu.
V centre na každý mesiac pripravujeme diskusné stretnutia, prostredníctvom ktorých sa snažíme deti
bližšie oboznámiť s rôznymi sociálno-patologickými javmi a dať im
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V priestoroch Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave (MKIC) sa v nedeľu 11. novembra 2012
uskutočnil akt požehnania
mladého vína.
■ HELENA SCHMADLOVÁ

T

radičné podujatie, ktoré organizuje MKIC v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov v Stupave, bolo
tento rok obohatené o možnosť ochutnávky mladých, kvalitných i šumivých
vín od niekoľkých vinárstiev, ktoré sa
prišli prezentovať svojimi produktmi.
Pod gesciou vinotéky Sommelier no.
1 v Stupave sa prezentovali vinárstva
Vins Winery, Fedor Malík&Syn, Martin
Pomfy-Mavín, Víno Hubinský, Vinkor,
Sidereo Winery. Nechýbalo ani občerst-

KULTÚRA

11

Oslávili mladé víno
venie vo forme pagáčikov a slaných tyčiniek, ktoré dopĺňala ochutnávka syrov a pre fanúšikov čokolády bola pripravená prezentácia kvalitných čokolád.
V nedeľu sa teda stretli priaznivci vína,
aby spoločne zdieľali radosť z úrody
hrozna, o ktoré sa pestovatelia a vinári
starali počas celého roka. Najmä pre
pestovateľov to bola chvíľa, na ktorú
čakali a ktorú chceli stráviť nielen
v kruhu rodiny, ale aj so širokou verejnosťou. Podelili sa o zážitky, ktoré
vznikli pri starostlivosti o hrozno a príprave vína, a tiež o pocity a skúsenosti, ktoré nadobudli pri vytváraní
Víno je nápoj
tohto lahodného moku.
s bohatou minulos-

ťou, čoraz častejšie vyhľadávaný v prítomnosti
a s určitou a dlhou
budúcnosťou. Preto vďaka
patrí tým, ktorí sa mu
venujú celým svojim
srdcom.

Foto: archív MKIC

❱ Mladému vínu stupavských záhradkárov požehnal mons. Felix Mikula

❱ Degustácia vín zožala veľký úspech

Szlezaci z Rakúska v Stupave
■ JANA TSCHABANA – PROKEŠOVÁ

❱ Spoločne v parku

P

Foto: archív autora

V aprílovom vydaní
Podpajštúnskych
zvestí sme písali
o pátraní po vojakovi
z I. svetovej vojny
Rudolfovi Szlezakovi
– Rudolfovi Slezákovi,
ktorý je uvedený na
pamätníku padlých
hrdinov na Nám. Sv.
Trojice v Stupave.
V závere článku je
napísané, že MUDr.
Sebastian Szlezak by
rád navštívil Stupavu,
Borinku, odkiaľ
pochádza jeho rodina.

muto dňu. Po srdečnom zvítaní a predstavovaní všetočas slnkom zaliatej soboty, 20. októbra 2012,
ci zamierili do kostola, kde ich privítal pán dekan Felix
zaparkovalo niekoľko áut s rakúskymi evidenčMikula. Krátkym príhovorom spomenul rodinné väzby
nými číslami na parkovisku pri plote Kaštieľa
Szlezakov na Stupavu a prijatie ukončil spomienkovou
v Stupave. V autách boli zástupcovia rodín Szlezakov
modlitbou. Jeho ľudský príhovor bol tlmočený do nez Viedne, ktorých očakávalo niekoľko stupavských Slemčiny. Už pred kostolom, a aj v kostole, bolo cítiť silné
zákov. A tak nastalo veľmi milé zvítanie Szlezakov
puto spolupatričnosti, ktoré sa nieslo po celý deň.
a Slezákov. Podujatie zorganizovali Oľga Mózova zo
Ďalšie kroky smerovali k pomníku padlých počas I. sveStupavy, rodená Slezáková a Jana Tchabana, rodetovej vojny, kde si rodina položením kvetov uctila sponá Prokešová, bývalá občianka nášho mesta, ktorá už
mienku na strýka Rudolfa, ktorého meno je na pomnívyše 20 rokov žije v neďalekej Viedni a ktorej prababičku vyryté.
ka z otcovej strany bola tiež Slezáková.
Následne bola rodina Szlezakov oficiálne prijatá primáOd prvej chvíle mi bol výzorom MUDr. Sebastian Szletorom mesta Stupava Mgr. Pavlom Slezákom. Pán Prozak podobný na jedného Stupavčana, ktorého som
keš na stretnutí ukázal rodine Szlezakov z Viedne ich
poznala z detstva. Dnes viem, že je to pribuzný Oľgy,
rodokmeň. Viacerí zástupcovia rodiny z Viedne s naddokonca sa v niečom podobá na dnes už nebohého
šením a so slzami v očiach komentovali im donedávna
Oľginho otca Jozefa. Spoločne s MUDr. Szlezakom sme
neznámu rodinnú históriu. Pekný okamih bol, keď pridochovali barónku, ktorej korene pochádzali z Čiech.
mátor odložil primátorskú reťaz a povedal: „Tak teraz
Celý svoj život snívala o maličkom zámočku v južných
Čechách, ktorý bol po Benešových dekrétoch jej rodi- ❱ Najstarší účastník Paul zo Štokholmu
Foto: archív autora som už Paľo Slezák“.
Z Viedne prišlo viacero príbuzných a súrodencov rodine vyvlastnený a jej túžba po domove nás doktorom
ny Szlezakov, spomeniem MUDr. Sebastiana Szlezaka,
spojila. Zo zvedavosti som sa ho opýtala, že odkiaľ pojeho brata MUDr. Richarda Szlezaka, ich dve sestry Maria a Angelika a viacerí bratchádza jeho rodina, lebo mi je jeho tvár veľmi známa a niekoho mi pripomína. On
ranci a sesternice s rodinami, ktorí pricestovali z viacerých kútov Rakúska, napr. až
mi odpovedal že z Maďarska. Viedeň je mesto prisťahovalcov, kde je i veľa Čechov,
z Klagenfurtu. Zaujímavé na tejto rodine Szlezakov je, že traja bratia sú lekári. SeMoravákov, Slovákov, Maďarov - dokonalá zmes rôznych národností. Sebastian je
bastián to vysvetľuje takto: „Pochádzame z nezámožnej rodiny, bolo nás
veľmi otvorený človek a tak sme sa onedlho stretli súkromne, kde mi odovzdal do8 súrodencov. Aby sme znížili rodinné náklady, študovali sme medicínu a to
kumenty svojej rodiny. Ihneď, keď som tie doklady čítala, prezerala staré fotografie,
tak, že študijnú literatúru a veci na štúdium prechádzali z jedného na druhébolo mi jasné, že tá podoba nie je náhodná, lebo jeho rodina pochádza zo Stompho. Bolo to lacnejšie a okrem toho ten starší pomáhal pri štúdiu mladšiemu“.
fy, čo je nemecký názov Stupavy.
Pekný príklad rodinnej súdržnosti.
Doklady som priniesla k mojim rodičom, ktorí mi veľmi pomohli a hľadali v archíNajstarší účastník stretnutia bol 80-ročný Paul, posledný žijúci vnuk Juliany. Paul
ve v Stupave i v Borinke. To, čo sme spolu zistili, je uverejnené v článku v aprílových
priletel zo Švédska, kde v Štokholme prežil väčšinu svojho života. Jeho brat - dvoPodpajštúnskych zvestiach. Podstata je v tom, že Juliana Slezáková, narodená
jička žil v Austrálii.
v
roku 1850 v Pajštúne, mala syna Michala, ktorý vyrastal v Stupave
a v dospelom veku sa usadil vo Viedni, kde mal malý obchodík.
Stretnutie vyvrcholilo neformálnym posedením v pohostinstve D´Artagnan, kde sa
S dvoma manželkami mal 11 detí. Jedným z nich bol i syn Jozef,
rodiny aj napriek menšej jazykovej bariére zblížili a dohodli sa na ďalších stretnuotec doktora Sebastiana. Týchto 11 detí život zaniesol od
tiach.
Austrálie až po Švédsko. Michael mal ešte nevlastného
brata, polobrata (Halbbrüder) Rudolfa, ktorý sa narodil v roku
V dnešnej dobe už ani jazyk nie je veľký problém, okrem mňa tlmočila aj moja dcé1886 a o jeho osude bol už publikovaný článok.
ra Linda, ktorá rozpráva slovensky, nemecky, anglicky a ovláda aj základy ďalších
Mojim rodičom sa podarilo zostaviť rodokmeň rodiny Szlezakov z Viedne. Pracovali
jazykov. A ukázali sa aj mladé „stupavské Slezáčky“, Lucia a Andrea, ktoré nadviazali
na tomto projekte s prestávkami asi 3 roky, pomohla nám najmä cirkevná matrika
ihneď kontakty s rakúskymi mladými v nemčine, alebo angličtine. Mládež si vystana Farskom úrade v Stupave, obrátili sme sa i na rakúsky Čierny kríž, Rakúsky štátny
čila sama. Takže i jazyk prestáva byť problém.
vojenský archív vo Viedni a kontaktovali sme veľa Slezákov v Stupave.
I keď bol deň nabitý udalosťami, niektorí účastníci sa vybrali aj do Borinky, odOd začiatku nášho projektu mala rodina Szlezakov záujem navštíviť Stupavu, nájsť
kiaľ teda rod vyšiel, prezreli si kostol, pozreli na panorámu hradu a vypili chutné
cestu k svojim slovenským koreňom. V Rakúsku sa zorganizovali a asi dvadsiati pripivo. Všetci odchádzali zo Stupavy s pocitom, že tu majú “svojich”, že Stupava
šli do Stupavy, aj so svojimi deťmi.
a okolie sú nádherné, a že tu našli svoje korene. Sľubovali, že prídu opäť, aby si
Za pomoci Oľgy Mózovej sa podarilo v pomerne krátkom čase pripraviť stretnuv kľude vychutnali Stupavu.
tie. Ako je už v úvode spomenuté, pekné jesenné počasie dalo príjemný rámec to-

Jana Tschabana pôsobí viac ako 12 rokov vo Viedenskej geriatrii, dlhé roky pracovala ako mobilná sestra.
Dnes pracuje ako diplomovaná sociálna sestra a pri svojej práci mala možnosť spoznať lekára MUDr. Szlezaka.

