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SLOVÁ NA ÚVOD

V

minulom čísle Podpajštúnskych zvestí
(2/2012) sme Vás informovali
o zámere premenovať naše miestne
noviny. Prostredníctvom anketového lístka ste
mali možnosť do 20. februára vyjadriť svoj názor,
ku ktorému z ponúkaných názvov – Stupavské
zvesti či Stupavské noviny, sa prikláňate, resp. aký
je Váš tip pre názov miestnych novín. Do ankety
sa zapojilo 70 obyvateľov (nielen Stupavčanov),
ktorým na tomto periodiku záleží. Z ponúknutých
možností získali Stupavské zvesti 10 hlasov
a Stupavské noviny 33 hlasov. Z Vašich tipov sa
zopakoval štrnásťkrát názov Stupavan
(+1 Stupavčan). Ďalej ste odporúčali názvy:
Stupavský spravodaj, Život v Stupave, Život
Stupavy, Stupavský život, Stupavský hlas.
Zaujímavý tip aj s grafickým spracovaním názvu
(StupavaNoviny) nám poslal aj pán Peter
z Marianky. Všetkým, ktorí sa do ankety zapojili
srdečne ďakujeme. Pokiaľ sa nám podarí prijať
odpovede na naše otázky ohľadom zmeny názvu
miestnych novín, budeme radi ak sa nám názov
podarí zmeniť už k budúcemu – aprílovému číslu.
Mnohí z Vás načrtli aj otázku formátu novín, ale
ten v roku 2012 meniť neplánujeme.
Pozornému čitateľovi isto neušli ani nové
rubriky, ktoré sa v novinách objavili – Boli sme pri
tom, História/Tradície, Zo života združení.
V redakcii zastávame názor, že by sa
v miestnych novinách nemalo objavovať iba
úradné spravodajstvo, ale aj prehľad toho, čo všetko
sa v meste odohráva a čím jeho obyvatelia žijú.
Rubriku Životné prostredie sme vytvorili pre
všetkých milovníkov prírody a do rubriky
Z VAŠEJ POŠTY očakávame Vaše postrehy,
podnety a upozornenia na problémy, ktoré
obyvateľov mesta Stupava trápia. Pre aktívnych
čitateľov a návštevníkov miestnej knižnice je
pripravená rubrika Mestská knižnica informuje,
kde sa s vami knihovníčky podelia o informácie
z knižnej kultúry, tipmi na dobrú knihu a dozviete
sa o aktuálnom dianí v knižnici.
Budeme radi, ak sa stanete spolutvorcami novín
a napíšete nám. Neváhajte, ak ste objektívom
zachytili v Stupave niečo zaujímavé a chceli by ste
sa o tento jedinečný moment podeliť, pošlite nám
fotografiu na adresu: zvesti@msks-stupava.sk.
Verím, že spoločne sa nám podarí vytvárať
mesačník, aký si naša Stupava zaslúži.
Helena Schmadlová
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STUPAVA PLESALA
STUPAVČANIA SA CEZ
FAŠIANGY NENUDILI

V sobotu 14. 1. 2012 zahájili plesovú sezónu
v Stupave Country bálom tanečná skupina
Eliah a skupina historického šermu URSUS.
Ako na pravej country zábave nechýbala
dobrá nálada, šarmantné tanečnice
a známe westernové songy, pri
ktorých parket neostával prázdnym.
Plesovú sezónu zavŕšili Stupavčania
19. Mestským reprezentačným plesom,
ktorý sa uskutočnil v sobotu 14. 2. 2012.
Po úvodných slovách primátora mesta Mgr.
Pavla Slezáka a riaditeľky MKIC Mgr. Dany
Kľučárovej, PhD. zahájili tanečným vystúpením
páry z Tanečnej školy Mariána Valoviča.
Hudobný program svojim vystúpením dievčatá
z Tanečnej školy írskych tancov Avalon,
ktorých záverečný vstup pozostával
z francúzskeho kankánu.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Konalo sa trináste
zasadnutie

■

Country žáner vystriedal 20. 1. 2012

Muzikantský ples, na ktorom sa zišlo hneď
niekoľko dychových hudieb a už tradične
nechýbali ani exotickí Mariachi Sin Fronteras.
Kapelníci nedali oddýchnuť nástrojom
a ešte skoro ráno, na druhý deň,
sa sálou v MKIC v Stupave
ozývali tóny a slová
známych dychoviek.
Organizátori Plesu Slováckeho krúžku
a Skaličanov ako každý rok privítali svojich
kolegov z moravských miest – z Kunovic
a Brna. Podujatie sa vydarilo a účastníkom
ešte dodnes isto rezonujú
v ušiach tóny cimbalu,
ktorého zvuk sa niesol
priestormi MKIC
28. 1. 2012.

JARNÉ OBCHÔDZKY
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Predveľkonočným pôstom
začína jarné obdobie

A bola tma. Asi takto by mohli začať svoje
rozprávanie účastníci Farského plesu, ktorý
sa konal 4. 2. 2012. Niektorí z nich si určite
pri tejto príležitosti pripomenuli, aké je svetlo
sviece pre nás dôležité. Technický problém
sa našťastie podarilo odstrániť a zábava
pokračovala bez ďalších nepredvídaných
udalostí až do skorého rána.
Obdobie zábav sme ukončili Fašiangovým
karnevalom pre deti, v stredu 15. 2. 2012,

kedy boli vo veľkej sále MKIC pripravené hry,
súťaže, diskotéka a tvorivá dielňa. Definitívne
zbohom fašiangom sme dali v utorok
21. 2. 2012, kedy sme za účasti vyše sto
radujúcich sa, a neskôr
smútiacich na Papučáku,
pochovali našu starú dobrú basu.

TURNAJ V MINIHÁDZANEJ
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Druhé kolo za účasti
30 družstiev
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VO ŠTVRTOK 27. JANUÁRA 2012 SA VO VEĽKEJ KONFERENČNEJ SÁLE MKIC STUPAVA STRETLI POSLAN
CI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MsZ S PRIMÁTOROM MESTA

Konalo sa trináste ZASADNUTIE
■ Podľa zápisnice spracovala
HELENA SCHMADLOVÁ

KONTROLA UZNESENÍ
Správu predniesla hlavná kontrolórka
mesta Ing. Katarína Tomkovičová. V rámci bodu bolo umožnené predniesť návrh
poslanca Mareka Mózu na doplnenie
všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2007 (VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných
zariadení na území mesta), ktoré by riešilo trvalé osadenie betónových valcov
doposiaľ slúžiacich len na predvolebnú
kampaň jednotlivých politických strán,
s ďalším využitím pre občianske združenia, ktoré by ich mali počas celého roka
v správe. Poslanec Róbert Kazarka žiadal,
aby sa k tomuto návrhu vyjadrila komisia stavebná, rozvoja mesta a životného
prostredia. Poslanec Anton Gorbár poukázal na problémy s trvalým osadením
valca v miestnej časti Mást. Keďže je valec osádzaný na chodníku pri Mestskej
knižnici jeho stále osadenie by prekážalo
občanom pri používaní chodníka.
VECI MAJETKOVÉ
Správu predniesol poslanec Vladimír
Holúbek.
Technické služby Stupava s.r.o.
MsZ schválilo Uzatvorenie Dodatku č. 3
k Nájomnej zmluve (NZ) zo dňa 12. 11.
2010 uzatvorenej medzi mestom Stupava ako prenajímateľomm a firmou
TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o. ako
nájomcom, ktorým sa upravuje výška nájomného na rok 2012 na sumu
140 000 €, a ktorým sa v čl. V. bod 3 upravujú vzájomné vzťahy zmluvných strán.
Uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi
Mestom Stupava a TJ Tatran Stupava.
MsZ schválilo uzatvorenie NZ na pozemky, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemky slúžia a budú slúžiť iba
na športové účely ako futbalové ihrisko,
hádzanárske ihrisko a ako pozemky pod
stavbami športových zariadení.
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve medzi
Mestom Stupava a SiteINVEST, s.r.o. zo dňa 27. 7. 2011.
Občianska návšteva Ing. Marek Petráš,
konateľ spoločnosti SiteINVEST s.r.o.,
ktorý oboznámil prítomných so vznik-

Foto: Ing. Stanislav Voda

K BODOM PROGRAMU:

❱ Poslanci pri hlasovaní
nutou situáciou a s dôvodmi, ktoré ho
viedli k nezaplateniu celej kúpnej ceny a
k podaniu žiadosti o splátkový kalendár.
MsZ schválilo Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve medzi Mestom Stupava ako predávajúcim a firmou Site INVEST, s.r.o. ako kupujúcim v nasledovných splátkach: do konca
marca 2012 zaplatí 50 000 €, do 30. 6.
2011 80 650 € a do 30. 9. 2012 80 650 €.
Návrh na prenájom nebytového prie–
storu v ZŠ kpt. J. Nálepku - MUDr. Alica
Štefaniková – zubná lekárka
MsZ schválilo prenájom nebytových
priestorov o celkovej výmere 27,6 m2,
nachádzajúcich sa v budove Základnej
školy kpt. J. Nálepku v Stupave MUDr.
Alici Štefánikovej za cenu 9 €/m2/rok +
náklady na energie, na dobu neurčitú,
ako prípad hodný osobitného zreteľa za
účelom prevádzkovania zubnej ambulancie a poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom predškolského, školského
veku, až do veku 19 rokov a preventívne
prehliadky detí od 1. roku života, ktorú
poskytuje v Stupave už 30 rokov.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže (VOS) na predaj pozemkov v lokalite Zadná ul.
MsZ uložilo prednostovi Mestského úradu, aby vyhlásil v termíne do 1. 3. 2012
s termínom uzávierky do 20. 3. 2012
do 12.00 hod. obchodnú verejnú súťaž
(pozn. red. Podmienky sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.stupava.
sk) MsZ menovalo komisiu na otváranie
obálok VOS na predaj pozemkov Zadná
v Stupave, v zložení: Ing. Roman Gašpárek, Mgr. Anton Gorbár, Ing. Ján Rigler,
František Lachkovič, Oľga Mózová, Ing.
Vladimír Holúbek, Ing. Soňa Geisseová,
Mgr. Peter Kalivoda.

PRACOVNÝ MATERIÁL K
PRÍPRAVE VZN O VEREJNEJ
KANALIZÁCII, ODPADOVÝCH
VODÁCH A VODÁCH Z
POVRCHOVÉHO ODTOKU
Materiál uviedol primátor mesta Pavel
Slezák, ktorý rokoval s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Porovnal návrh predkladaného VZN mesta Stupava
s mestom Modra a informoval o tzv. balastových vodách - t.j. vody z ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, nádvorí
a striech vo vlastníctve mesta.
Poslanci sa dohodli, že všetky pripomienky poslanci zašlú na Mestský úrad
elektronicky Ing. Tomkovičovej do
29. 2. 2012. Následne sa pripomienky
budú analyzovať a vhodné pripomienky sa zapracujú do návrhu VZN a opäť sa
materiál predloží na pripomienkovanie
poslancom.
ALTERNATÍVY
PREVÁDZKOVANIA
PREPRAVNEJ SLUŽBY
V PODMIENKACH MESTA
Materiál uviedla JUDr. Elena Jaďuďová,
ktorá oboznámila poslancov o rokovaní
na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Mesto musí byť registrované na túto
službu a pre registráciu musí splniť určité
podmienky - prijať VZN a sadzobník o
poskytovaní služieb.
Poslanec Lachkovič navrhol, aby sa finančné prostriedky nemíňali, že mesto
by si malo vytvoriť skôr finančnú rezervu. Primátor reagoval, že mesto potrebuje tento problém riešiť, pretože je veľa
občanov so zhoršenou mobilitou a poskytuje sa veľmi málo sociálnych služieb.
Návrh poslanca Ukropca, či by túto službu nemohla zastrešiť nezisková organizácia Venia, neprešiel, pretože organizácia poskytuje len opatrovateľský službu.

INFORMÁCIA O VEREJNÝCH
OBSTARÁVANIACH NA R. 2012
K uvedenému materiálu bola otvorená
rozprava medzi poslancami.
Do diskusie sa prihlásila občianska návšteva Ing. Stanislav Voda, ktorý predniesol svoj príspevok. Vzhľadom k obsažnosti príspevku vyberáme návrhy úloh:
1. Zrušiť objednávky s firmou Ledas, s. r.
o. na realizáciu dvoch e-aukcií a poveriť ich vykovaním vyškolených zamestnancov mesta.
2. Zrušiť zmluvu s firmou Ledas, s. r. o.
bez dočerpania nevyužitých finančných prostriedkov.
3. Vyvodiť personálnu zodpovednosť zamestnanca mesta za nehospodárne
nakladanie s prostriedkami mesta.
4. Do Smernice mesta o VO zakotviť pravidlá organizovania a zabezpečovania e-aukcií vlastnými zamestnancami
mesta v celej šírke problémov.
5. Hlavnej kontrolórke (HK) uložiť úlohu preveriť proces výberu zmluvného
partnera, prípravy a pripomienkovania zmluvy ako aj splnenia zmluvných
podmienok zo strany mesta a Ledas, s.
r. o.
Primátor Slezák na uvedený príspevok
reagoval tým, že spoločnosť Ledas, s. r. o.
uvedené 2 objednávky zrealizuje spolu s
dvoma odborne spôsobilými zamestnancami MsÚ.
Návrh o uložení úlohy HK neprešiel.
INFORMÁCIA O PROJEKTOCH
FINANCOVANÝCH Z
EUROFONDOV
Projektová manažérka mesta Stupava
Mgr. Michaela Kollárová informovala o
činnosti a zároveň upozornila poslancov,
aby sa vyjadrili k projektu „Stará budova
školy – zateplenie“.

Mgr. Kollárová požiadala MsZ resp. poslancov o jednoznačné vyjadrenie „za“
alebo „proti“.
Do diskusie sa prihlásila občianska návšteva Ing. Stanislav Voda, ktorý neodporúčal schváliť návrh na realizáciu zateplenia starej základnej školy, nakoľko
v projekte sú uvádzané nedôveryhodné informácie, ktoré môžu mať bezprostredný vplyv na stanovenie návratnosti
investície. Odporučil uložiť HK úlohu na
objektívne preverenie stavu.
Zároveň dodal, že by bolo vhodné uložiť prednostovi operatívnu úlohu, posúdiť, aký efekt by mesto získalo, ak by
náklad mesta na zateplenie starej ZŠ vo
výške 156. 642,42- €, bol vložený do výmeny okien novej pavilónovej ZŠ. Návrh
Ing. Vodu poslanci neschválili.
MsZ uložilo prednostovi pripraviť a predložiť materiál „Príprava výzvy Operačný
program Bratislavský kraj - regenerácia
sídiel“ s termínom marec 2012.
ZMENY V ZLOŽENÍ ČLENOV
KOMISIÍ PRI MSZ
MsZ odvolalo člena majetkovej komisie JUDr. Fedora Píša a menovala nového člena komisie Ing. J. Vaicenbachera.
MsZ menovalo Ing. Jána Riglera do funkcie podpredsedu komisie podnikateľskej, miestneho rozvoja a cestovného ruchu.
MsZ odvolalo členku komisie kultúry,
športu a školstva Mgr. Danu Klučárovú,
PhD. a menovalo Ing. Petra Vagača ako
nového člena komisie.
MsZ odvolalo p. Šimeka ako člena stálej komisie pre koordináciu činností súvisiacich s prevádzkou THZ mesta Stupava a menuje nového člena p. Vladimíra
Pšenka.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Ing. Ján Rigler – uplatnenie reklamácie
na stavebné práce na nadstavbe v MŠ
Marcheggská. Zvážiť zamestnanca na
údržbu pre materské školy.
Marek Móza – preveriť možnosť pokládky betónového odvodňovacieho kanálu
za Durou.
Mgr. Anton Gorbár – osadenie dopravného značenia na začiatku Devínskej
cesty.
MVDr. Róbert Kazarka – oprava verejného osvetlenia na ulici Lesnej.
DISKUSIA OBČANOV
Vystúpila občianska návšteva Ing. Stanislav Voda s príspevkami:
1. Poruchový mestský rozhlas
2. Personálny a procesný audit Mestského úradu Stupava
Celé znenie zápisnice je uverejnené
na webovej stránke mesta

www.stupava.sk

Pozývame Vás na ďalšie rokovanie, ktoré sa uskutoční 17. 3. 2012

INFORMÁCIE K VOĽBÁM

■ MsÚ Stupava

metné písomnosti. Mesto Stupava preto oznamuVážení občania – voliči,
je voličom, ktorým z rôznych príčin neboli doruv súvislosti s prípravou volieb do NR SR, ktoré sa
čené oznámenia o čase a mieste konania volieb
budú konať 10. 3. 2012, boli v termíne do 14. 2.
a zoznamy zaregistrovaných kandidátov, že majú
2012 do Vašich domácností distribuované oznámožnosť overiť si, či sú zapísaní v zozname volimenia o čase a mieste konania volieb spolu
čov, a to v kancelárii č. 2 Mestského úradu Stupava
so zoznamom zaregistrovaných kandidátov.
v úradných hodinách.
Vzhľadom na skutočnosť, že
Stránkové hodiny MSÚ
V tejto kancelárii môžu
sa opakujú známe prekážky,
tiež požiadať o vydanie voktoré bránia v doručovaní píPo: 7.00-12.00 SD 13.00-15.30 SD
ličského preukazu voliči,
somností, napr. budovy nie sú Ut: 7.00-12.00 SD
ktorí sa v čase volieb neoznačené tabuľkami súpisSt: 8.00-12.00 SD 13.00-18.00 SD
budú zdržiavať v Stupave.
ných a orientačných čísiel doŠtv: nestránkový deň
Voličský preukaz oprávňuje
mov, chýbajú poštové schránky, resp. tieto nie sú označevoliča voliť v ktoromkoľvek
Pia: 7.00-12.00 SD 13.00-15.00 SD
né menovkami, nebolo možné SD: stránkový deň
volebnom okrsku na území
všetkým voličom doručiť predSlovenskej republiky.

PRÍPRAVNÉ PRÁCE
Vážení občania,

Aktualizácia
územného plánu
mesta Stupava

radi by sme Vám týmto poďakovali za pripomienky a podnety, ktoré ste
podávali v rámci prípravných prác
pre aktualizáciu územného plánu
mesta Stupava. Všetky pripomienky sú zaevidované a bude sa s nimi ďalej pracovať v ďalších
etapách prípravy aktualizácie územného plánu. Na jednotlivé podnety mesto nebude individuálne
odpovedať vzhľadom nato, že akceptovateľnosť Vašich požiadaviek bude možné posúdiť až
v rozpracovanosti aktualizácie územného plánu.
Ako ďalší krok v rámci prípravných prác by sme radi získali Vaše názory na všeobecné otázky života
v meste akými sú napríklad rozsah a kvalita služieb, možnosti športu a rekreácie, ochrana prírody,
ochrana kultúrneho dedičstva a ďalšie. Preto Vás týmto pozývame na pracovné stretnutie a diskusiu
k otázkam súčasnej kvality života v meste Stupava s cieľom definovania cieľov pre aktualizáciu územného plánu mesta. Záujmom mesta je vo vzájomnej diskusii s občanmi definovať kvality mesta, ktoré
by mal územný plán chrániť a tiež identifikovať problémy, ktoré je potrebné v územnom pláne riešiť.
Stretnutie sa bude konať vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave,
na Agátovej č. 16, dňa 17. 3. 2012 (sobota) a bude trvať približne 2 hodiny.

3/2012
Komisia zahájila svoju
činnosť 8. 2. 2011 na
prvom svojom zasadaní
a to po schválení jej
orgánov a členov na
Mestskom zastupiteľstve
Stupava (konalo sa
16. 12. 2010).
Mestské zastupiteľstvo
zriadilo Majetkovú komisiu ako svoj stály, poradný a iniciatívny orgán,
ktorý pomáha plniť
úlohy mestského zastupiteľstva. Komisia nemá
rozhodujúcu právomoc.
Hlavnou jej úlohou je,
pripravovať podklady
pre rozhodovanie
mestského zastupiteľstva
a mestskej rady,
vypracúvať stanoviská
k prerokovávaným
materiálom, k návrhom
a zámerom mesta, ako
aj spracovávať stanoviská
k riešeniu otázok
života mesta.
Zásady komisie

Zasadania Majetkovej komisie sú
neverejné a taktiež sa ihneď nezverejňujú zápisnice z komisie (za rok
2011 sa na webe mesta zverejnili vo

MESTSKÉ SPRAVODAJSTVO

MAJETKOVÁ KOMISIA
INFORMÁCIE O ČINNOSTI V ROKU 2011
februári 2012). Pre mnohých z Vás
je tento fakt nepochopiteľný a netransparentný. Je však len výsledkom
dvoch základných skutočností:
* na úvodnom zasadaní všetci členovia komisie, podpredseda
i predseda podpísali poučenie
o mlčanlivosti v zmysle projektu Bezpečné mesto, čo ich zaväzuje nerozširovať získané informácie pre verejnosť
* nemenej závažná skutočnosť,
prečo sme sa tak v komisii rozhodli, je, že nezverejnením zápisnice z komisie v reálnom
čase, vylučujeme možnosť rôzneho šírenia neprávd
a „diskusie ulice“ len na základe stanoviska komisie, ktorá,
nemá rozhodujúcu právomoc.
Niektorí nás za tento čin nechvália,
avšak asi už pozabudli na to, čo
sa v minulých obdobiach viackrát stalo. Stanoviská Majetkovej komisie sa
brali ako rozhodnutia mesta, pričom
ale rozhodnutie mestského zastupiteľstva bolo opačné poprípade ani
len žiadne nebolo. Niektorí nás
za tento čin chvália, nakoľko v súčasnom období sa takéto polemiky,
aj vďaka takémuto nepopulárnemu
kroku, už nedejú. Verím, že všetci si
uvedomujeme, že rozhodnutia o nakladaní s majetkom mesta sú plne
len a len v kompetencii mestského

Aktualizácia územného
plánu – VEC VEREJNÁ
■ PAVEL SLEZÁK, primátor
Vážení občania, obraciam sa na vás
s výzvou, aby ste sa aktívne zapojili do diskusie o budúcnosti nášho
mesta. V súčasnosti prebiehajú práce na aktualizácii územného plánu. Doteraz platný územný plán
z roku 2006 sa postupne upravoval zmenami a doplnkami, mnohokrát akoby na objednávku investorov a tým sa deformovali pôvodné
predstavy a zámery o rozvoji mesta.
Dnes sme na začiatku a už vieme,
že na výzvu podávania žiadostí reagovalo množstvo občanov, investorov a ďalších subjektov, ktorí spolu podali cca 120 žiadostí na rôzne zmeny. Napriek tomu, že sa ešte
len vyhodnocujú, táto skutočnosť
avízuje, že územný plán je pod
tlakom individuálnych záujmov,
ktoré treba osobitne posúdiť a najmä zosúladiť s predstavou a víziou
rozvoja mesta, ktorá má vyjadrovať
záujem jeho občanov.
Pred rokovaním mestského zastupiteľstva 9. februára sa uskutočnil workšop pre poslancov a zamestnancov mestského úradu, kde
účastníci definovali priority rozvoja mesta a najdôležitejšie problémy,
ktoré má aktualizácia územného
plánu riešiť. Možno povedať, že je
to názor jednej skupiny, ktorá mo-

3

mentálne predstavuje samosprávu
a jej výkon. Územný plán má pri
rozhodovaní silu zákona, to znamená, že je dôležitým dokumentom so všeobecnou platnosťou
a záväznosťou, podľa môjho názoru má teda mať aj podporu širokej verejnosti. V tomto je dôležitá verejná diskusia o vízii a z pohľadu celkovej vízie sa v ďalšom
kroku budú hodnotiť a posudzovať
jednotlivé záujmy a požiadavky na
zmeny. Územný plán nie je záležitosťou na jedno volebné obdobie,
svojím významom presahuje desaťročia, teda nie je vecou rozhodnutia a rozhodovania jednej garnitúry, ktorá je v tomto období „pri
moci“. Obraciam sa na vás, vážení
občania, aby ste prišli vyjadriť svoj
názor a zapojili sa do formulovania
vízie rozvoja mesta na budúce roky.
Na tomto stretnutí sa neočakáva
riešenie jednotlivých záujmov alebo
konkrétnych žiadostí, pôjde o spoločné definovanie rozvoja a potrieb
mesta a tiež problémov, ktoré sa pri
územnom pláne budú riešiť.
Týmto vás pozývam na workšop –
stretnutie občanov, ktoré sa uskutoční v sobotu 17. marca 2012 od
10.00 hodiny vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave.

zastupiteľstva. V konečnom dôsledku
je taktiež potrebné uviesť, že v materiáloch vo veciach majetkových,
ktoré sú predkladané na mestskú
radu, či na mestské zastupiteľstvo
(tieto materiály sú verejne prístupné) je predsa uvedené stanovisko
Majetkovej komisie. Pozorným občanom určite neušiel neprehliadnuteľný rozsah predkladaných majetkových materiálov na mestskú radu
a následne na mestské zastupiteľstvo.

Čo komisia riešila

Do februára roku 2012 komisia, pod
mojím vedením, uskutočnila 12 svojich zasadaní a celkovo prerokovala
109 materiálov, pozostávajúcich poväčšine zo žiadostí občanov, právnických osôb, občianskych združení,
či iných organizácií, o kúpu, prenájom mestského majetku, poprípade
o usporiadanie si náležitostí vo vzťahu k mestskému majetku. Do agendy
komisie patria aj verejno-obchodné súťaže na predaj majetku mesta. V minulom roku bolo vyhlásených 5 takýchto verejno-obchodných
súťaží (pre informáciu v marci/2011
VOS Kalinčiakova, Malý Háj, Zadná, v auguste/2011 VOS Malý Háj,
Zadná). V dvoch prípadoch mestské
zastupiteľstvo rozhodlo o víťazovi.
Čiastka do príjmu mesta z predaja majetku mesta v roku 2011 činí čiastku
1 634 846 €, kde sú zahrnuté aj

■ VLADIMÍR HOLÚBEK
VOS a drobné odpredaje. V rozpočte Mesta Stupava na rok 2012 je
z predaja nehnuteľností zapracovaná
plánovaná čiastka 50 000,- € (ide len
o drobné predaje).
Súčasná legislatívna úprava pri prevode majetku spôsobuje aj to, že
schvaľovanie prevodu sa uskutočňuje častokrát aj na viac krokov (odsúhlasenie zámeru, odsúhlasenie
formy, spresnenie pôvodného uznesenia,..). Toto bol aj prípad pre Šibeničný vŕšok. Našiel sa ten, kto
chcel a hľadal spôsob, ako zmysluplne využívať tento priestor. Zámerom a myšlienkou Majetkovej komisie preto bolo hlavne to, aby sa našla forma čo s týmto majetkom, ako
ho zhodnotiť - a nie pritom finančne,
ale nájsť spôsob využitia. Pri viackrokovom procese nakladania s majetkom bolo len na mestskom zastupiteľstve, v ktorom kroku schvaľovania sa s možným využitím stotožní,
či nestotožní. Zostali sme však nepochopení a sami ihneď na začiatku
procesu, namiesto toho, aby sa začala hľadať cesta využiť priestor v
prospech obyvateľov mesta.

Priority komisie v roku 2012

Majetková komisia si nad rámec
svojich hlavných úloh stanovila aj tri
základné priority a to sú: vypracovanie inventáru pozemkov, nehnuteľností v majetku mesta, vypracova-

nie orientačnej cenovej mapy predaja a prenájmu majetku mesta, ako aj
vypracovanie technickej pasportizácie budov a objektov mesta. Inventár
pozemkov v majetku mesta je vedený
na oddelení správy majetku mesta
a súvisí aj s evidenciou poplatkov
dani z nehnuteľností. Z titulu dokonalejšieho poznania veci sme usúdili, že k možnému vypracovaniu orientačnej cenovej mapy je potrebné najskôr sa venovať prehodnoteniu súčasných „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ (VZN č.1/2010), ktoré v danej forme už nepostačujú pre
aplikovanie
potrieb mesta pri nakladaní so svojím majetkom. Technická pasportizácia budov a objektov mesta je „behom na dlhšiu trať“.
Momentálne sa spracováva objekt Zdravotného strediska a bude sa
v práci pokračovať.
V roku 2012 budeme teda naďalej
pracovať na našich základných prioritách, predložíme mestskému zastupiteľstvu návrh na prehodnotenie VZN
č.1/2010 a v neposlednom rade budeme predkladať stanoviská k žiadostiam vo veciach majetkových. Zároveň je treba spomenúť, že začiatkom tohto roku už odštartovala bližšia spolupráca s Komisiou stavebnou, rozvoja mesta a životného prostredia v súvislosti s územným plánom.

Poďakovanie členom

Ďakujem všetkým členom komisie za ich konštruktívny prístup
a aktivitu a taktiež si dovoľujem
vysloviť požiadavku, aby ich elán
do prospešnej práce neopúšťal ani
v budúcnosti.

VYPOČUTIE SVEDKOV OKRESNÝM SÚDOM MALACKY DŇA 16. 2. 2012

SÚDNY SPOR POLYGÓN, A. S.
■ Ing. STANISLAV VODA

Ako občan (verejnosť),
som sa už druhýkrát,
zúčastnil pojednávania
pred Okresným súdom (OS)
Malacky. Súdom je riešený
spor medzi mestom Stupava
a akciovou spoločnosťou
Polygón. Spoločnosť vznikla
Zakladateľskou zmluvou
zo dňa 24. 10. 2000.
V likvidácii je od 11. 7. 2006.
Akcionársky vklad mesta
Stupava bol 200 000 Sk,
čo predstavuje 20 percent
na akciách spoločnosti
(uvedené údaje sú
z obchodného registra SR).

pozemku je minimálne 600 násobne
vyššia.

Vypočutie svedkov

Dňa 16. 2. 2012 boli sudkyňou
OS vypočutí dvaja svedkovia, ktorí
v roku 2000 boli poslancami mestského zastupiteľstva (v tej dobe boli robené príslušné opatrenia na založenie akciovej spoločnosti). Vyjadrenie oboch svedkov sa nieslo v duchu toho, že mestské zastupiteľstvo
malo k dispozícii len pracovné materiály (príprava založenia spoločnosti),
ktoré vzalo na vedomie. Podľa vyjadrení svedkov, nikdy nemali k dispozícii finálne materiály, ktoré by v tom
čase mestské zastupiteľstvo schválilo. Na druhej strane sudkyňa dokazovala svedkom, že má k dispozícii zápis, ktorý im aj ukázala, podľa ktorého poslanci schválili založenie akciovej spoločnosti s hore uvedeným
vkladom formou pozemkov.

Pokračovanie v marci

O čo ide?

Podstatou súdneho sporu je snaha mesta Stupava, aby bol mestu vrátený pôvodný vklad, ktorý bol založený formou pozemkov o výmere
133 054 m2, t.j. približne 13,3 hektára. Ak by mestu bol vrátený akcionársky podiel vo finančnom vyjadrení,
potom by mesto dostalo 1,50 Sk/m2,
respektíve 5 centov/m2. Z tohto pohľadu je snaha mesta o vrátenie pozemkov likvidovanej spoločnosti logická, nakoľko súčasná hodnota m2

Z vlastného procesu vypočutia svedkov sa zdá, že mesto v tejto
kauze ťahá na škodu veci, za kratší
koniec. Kde sa v tom čase stala chyba (poslanci schválili/neschválili založenie akciovej spoločnosti, zápisnica
bola/nebola po rokovaní MsZ upravená), je asi v súčasnej dobe ťažko dokázateľné. Po vypočutí svedkov, sudkyňa
účastníkov sporu (mesto Stupava
a Polygón) informovala o tom, že
„Záverečné reči v tomto súdnom
spore“ budú uskutočnené dňa

20. 3. 2012 o 9:30 hod. na Okresnom
súde Malacky. Účastníci sporu boli
tiež informovaní, že tento termín je
platný a nebudú už písomne vyzvaní k účasti na Záverečných rečiach.
Tým sudkyňa proces vypočutia svedkov ukončila.
Po ukončení pojednávania, vyslovila pani sudkyňa vo vzťahu ku svedkom slová, ktoré sú mimoriadne aktuálne aj pre súčasné mestské zastupiteľstvo - „poslanci by sa mali lepšie zaujímať o veci verejné, lepšie čítať materiály, vracať ich primátorovi
na prepracovanie a viac sa zaujímať
o to, čo schvaľujú“. Uvedené slová
potvrdzujú potrebu precíznejšieho
spracovania zápisníc, ako napríklad
nepresný výrok „poslanci vzali na vedomie materiál s pripomienkami“
(akými?). Netreba snáď zdôrazňovať,
že napríklad po 10-tich rokoch, ako sa
dá príslušný text zápisnice/uznesenia
modifikovať.
VÝZVA AUTORA
ČLÁNKU K OBČANOM:
Nakoľko sú pojednávania súdov verejné, bolo by vhodné, aby sa občania zúčastnili vyrieknutia Záverečných rečí na Okresnom súde Malacky dňa 20. 3. 2012 o 9:30 hod.,
a tým dali najavo svoj záujem o veci
„stupavské“, namiesto neplodných
pouličný debát, ktoré sú veľakrát
skreslené, nepresné a nevedú
k ničomu.

KONOPE, SOLVENCIÁ A LIEKY

Zákl d ý zdrojom
Základným
d j
marihuany
ih
je
j kkonope siate (Cannabis sativa var. americana, ruderalis), ktoré sa vyskytuje vo viacerých botanických variantoch. Zdrojom hašišu je predovšetkým Cannabis sativa var. Indica. Indický variant je jednoročná rastlina
dosahujúca výšku až 4,5 metra.
V podmienakch strednej Európy dosahuje ilegálne pestovaný indický variant konope výšku do cca 2 metrov. Ide
o dvojdomú rastlinu, t.j. jednotlivé rastliny majú iba samčie alebo samičie kvety. Rastliny majú úzke dlhé listy s charakteristickým jemným vrúbkovaním.
Listy sú z hornej strany sýto tmavozelené, na spodnej ploche svetlejšie. Kvitnúce samičie rastliny vylučujú na kvetoch značné množstvo lepkavej živice.
Konope siate rastie od mierneho až po
tropické zemepisné pásmo. Ideálnym
klimatickým regiónom pre konope produkujúce hašiš je India, pre marihuanu
Mexiko, Panama, Kolumbia, Jamajka.
K drogovým variantom patrí hašis, známy na ilegálnom trhu ako hash, honey
oil, haš, šit, charos, ganja, bhang, kiﬀ
a marihuana (tráva, joint, weed, doobie, grass, dope, dagga, smoke, maryša, tea, jive). Hašiš je výťažok samičích
kvetov (menej často samčích), ktoré
produkujú značné množstvo olejovitej
živice s výrazne štipľavým zápachom.
Marihuana sa pripravuje z vysušených
listov a kvetov konope, niekdy po špeciálnej fermentačnej úprave. Najvyššiu koncetráciu na účinný alkaloid THC
(delta - 9 - tetrahydrokanabinol) majú
najmä mladé lístky a kvety na vrcholci rastliny. Hašiš sa v tuhom stave na
trhu objavuje vo forme tvrdých lisovaných kociek svetlohnedej až tmavohnedej farby. Inokedy sa lisuje do tyčiniek,
či platničiek. Marihuana sa drví do podoby tabaku v prípadoch klasického
užívania fajčením, inokedy sa môže vyskytovať aj v podobe vysušených lístkov
pre potreby vylúhovania v čajoch či alkohole. V konope sa nachádza približne
30 látok fenolickej povahy, z ktorých najvýznamnejšia je práve delta - 9 - tetrahydrokanabinol. V zelených rastlinách
sú prítomné aj prekurzory účinných látok - kanabinoidné kyseliny, ktoré sa
účinkom tepla menia na aktívne kanabinoidy.
Spôsob aplikácie drogy
Klasickou formou aplikácie marihuany
a hašišu je fajčenie s typickými dychovýni exkurziami hlbokých nádychov,
zadržaním dychu a výdychu. Už ani
v strednej Európe nie je zriedkavosťou
fajčenie marihuany pomocou vodnej

fajky (nargilé), či prostredníctvom
rôznych ochladzujúcich uzavretých zariadení v snahe opakovane koncentrovať marihuanový dym pre ďalšie vdychovanie. V poslednej dobe je čoraz častejšou formou
aplikácie marihuany jej rozpúšťanie
v tukoch, či alkohole, prípadne aj používania marihuany ako prísady k jedlám.
Účinky
Kanabinoidy spôsobujú po aplikácii
miernu eufóriu s častými chybami vnímania (ilúzue, pseudoilúzie). Akútne drogou ovplyvnený jedinec obyčajne vie spočiatku ovládať svoje „výlety“, pričom prežívanie reality je popisované ako radostnejšie a bezproblémovejšie. Záchvaty smiechu, emočné výbuchy sprevádzajú skupinové užívanie
marihuany, či hašišu.
Veľmi podstatnou psychologicky podmienenou skutočnosťou opakovaného
užívania marihuany predstavujú väzby
na špecifické kulturálne prostredie s výberom počúvanej reprodukovanej hudby, štýlom obliekania, či spôsobu života. Peristatické faktory sú často dominantné v budovaní psychickej zložky závislosti od drog kanabisového typu.
Kanabinoidy vykazujú pomerne nízku fyzickú závislosť, avšak z psychologického hľadiska predstavujú bránu do
„chemického raja“, čo dokazujú štatistiky liečených pacientov, ktorí svoj prvý
kontakt s drogou zažili práve v opojení
marihuanou, či hašišom. K fyzickým príznakom akútneho ovplyvnenia drogami
z konope patrí výrazné prekrvenie očných spojiviek, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, nekonštantné pocity na zvracanie, zvýšený apetít k jedlu
v rôznych kombináciách, či naopak nechutenstvo. Konzumenti drog z konope
popisujú paradoxné vnímanie plynúceho času, ktorý sa zdanlivo predlžuje, čo
neraz výrazne mení schopnosť orientácie v čase a v priestore. V súvislosti
s marihuanou sú popisované aj príznaky v zmysle halucinácií akustických, či
vizuálnych.
Zdravotné riziká zneužívania
drog z konope
K rizikám v zmysle poruchy psychických
funkcií patria najmä spočiatku maskované poruchy integrity osobnosti najmä u predisponovaných osôb. Vyskytuje sa taktiež introvertnosť, citová otupenosť. Z porúch telesných funkcií sa
vyskytujú najmä časté zápalové ochorenia dýchacieho systému (chronické zápaly priedušiek a periférnych dýchacích
ciest), ako aj atrofický emfyzém (rozduFoto: archív

MARIHUANA A HAŠIŠ

TYPICKÉ PRÍZNAKY UŽÍVANIA DROG
zápach alkoholu v dychu, zmena nálady,
porucha koordinácie pohybov,
hyper - hypoaktivita, porucha spoločenského
taktu, agresívne správanie
BARBITURÁTY, ANXIOLYTIKÁ
podobné prejavy ako pri alkohole
absencia zápachu alkoholu
MARIHUANA
zápach marihuany vo vlasoch, šatách,
začervenané očné spojivky, nápadné správanie
OPIOIDY
bledá, edematózna tvár, svrbenie nosa, obočia
zúžené zrenice, únava, ospalosť, hypoaktivita
stopy po vpichoch
PSYCHOSTIMULANCIÁ hyperaktivita, dráždivosť, nervozita, pohotovosť
k agresii, suché ústa, pery a nos, časté olizovanie
pier, rozšírené zrenice, chudnutie,
stopy po vpichoch

tie) pľúc u mladých osôb s neskorými
fatálnymi dôsledkami na kardiorespiračný (srdcovo-pľúcny) systém.
Za zmienku taktiež stoja aj prípady samovrážd v prípadoch závislosti od kanabinoidov pri hlbších zmenách osobnosti
konzumenta v dôsledku opakovanej expozície drogou.

SOLVENCIÁ
Bezproblémová dostupnosť je tým
hlavným faktorom širokej rozmanitosti používaných látok z kategórie riedidiel, lepidiel, čističov pre domácnosť
a podobne. Podľa chemickej štruktúry možno solvenciá deliť na alifatické a aromatické uhľovodíky (benzín,
benzén, petrolej, toluén, xylén), na
ketóny (acetón, cyklohexanón a iné),
na halogénované uhľovodíky (trichlóretylén, karbon tetrachlorid, chloroform, halotan, freóny).
Slangový výraz pre zneužívania solvencií je chronicky známy výraz „fetovanie“, vo väzenských komunitách sa objavil aj výraz „klepanie“.
Spôsoby aplikácie drogy
Hlavnou cestou aplikácie drog solvenciového typu je inhalovanie – vdychovanie výparov najčastejšie z namočenej tkaniny, vo výnimočných prípadoch
priamo z fľaše riedidla či tuby lepidla.
V stave akútnej intoxikácie solvenciami
boli súdnymi lekármi popisované aj prípady vypitia riedidiel. Konzumenti tejto drogovej skupiny vyhľadávajú často
opustené miesta, staré domy a chaty
vzdialené od prípadných pozorovateľov.
Účinky
Inhalovanie organických rozpúšťadiel
vedie k pozvoľnému nástupu eufórie
s pocitom odovzdania sa. Počas akútneho ovplyvnenia drogou dochádza
k zmenám vnímania reality, vyskytujú
sa pocity nadnesenosti, depersonalizáie, ale aj chyby vo vnímaní reality (ilúzie a pseudoilúzie). Akútne ovplyvnenie
drogou končí obyčajne nástupom spánku. K telesným prejavom patria najmä
pocity búšenia srdca, zvýšeného potenia, poruchy dýchania, zmeny v motorických funkciách a nápadné rozšírenie
zreníc. K subjektívne popisovaným príznakom sa pridružujú pocity hučania
v ušiach, závrate a rôzne neadekvátne
čuchové vnemy.
Zdravotné riziká zneužívania
organických rozpúšťadiel
Už pri prvom ataku organickým rozpúšťadlom môže dôjsť k náhlej smrti
v dôsledku navodenia patologického
rytmu srdca (malígna arytmia pri sudden sniﬃng death). Popisované sú

aj príznaky udusenia pri chemickom
dráždení hrtanu s nástupom kritického spazmu hrtanového svalstva. V stave akútneho ovplyvnenia drogou bývajú pomerne časté pridružené lokálne poleptania kože, ale aj dutiny ústnej, ďalších anatomických častí zažívacieho traktu a nosovej sliznice. Dôsledky chronickej závislosti na organických
rozpúšťadlách sú doslova otrasné.
Opakované zneužívanie solvencií vedie
k strate sociálnych kontaktov, k celkovej osobnostnej otupenosti najmä vo
vzťahu k sociálnemu prostrediu. Stavy
kritických výpadkov pamäte, poruchy
reči, vnímania reality až po stavy delirantných stavov predstavujú najťažšie
dôsledky rozvinutej drogovej závislosti
z pomedzi všetkých drogových skupín.
Solvenciá totiž rozpúšťajú tukové látky,
čím narúšajú funkčné prepojenia nervovej sústavy, čo vedie k rýchlej deteriorácii psychiky. Slangový výraz „vygumovaný“ je najpresnejším vyjadrením
chronického stavu závislých na rozpúšťadlách. Stratové defekty na mozgu sú
častým nálezom pri letálnej (smrteľnej)
intoxikácií organickými rozpúšťadlami u
konzumentov týchto drog.
Okrem vyššie uvedených zmien sú časté ťažké poruchy imunitného systému,
zmeny v zložení krvi, ťažké poruchy
funkcie obličiek, ale aj celý rad neurologických príznakov (celkový tras, chronické bolesti hlavy a svalov, epileptické
záchvaty).
y

OSTATNÉ TYPY DROG
Oficiálne
Oficiálne
distribuované liečivá
Zneužívanie liekov spĺňa všetky základné definície drogovej závislosti, aj
keď prvotný podnet k užívaniu môže
byť spojený s existujúcim zdravotným
problémom, či akútnym stavom. „Zlatá éra“ početných kombinovaných závislostí od analgetík v kombinácií s alkoholom sa zdá byť prekonaná, avšak
polypragmázia (zvýšené užívanie liekov v populácií) predstavuje stále prítomné riziko nekontrolovanej spotreby, a teda aj možnosti ich zneužitia.
Psychofarmaká
Medzi lieky s centrálne tlmivým účinkom patria Barbital, Dormicum, Phenobarbital a mnohé iné nebarbiturátové hypnotiká ako napríklad: Rohypnol, Nitrazepam, Noxyron; anxiolytiká
Meprobamat a benzodiazepíny - Diazepam, Oxazepam, Lexaurin; analgetiká
Acylcoﬃn, Acylpyrin, Alnagon, Analgin,
Mirobal, Neuralgen, Spazmoveralgin
a iné. Akútne ovplyvnenie týmito látkami sa prejavuje eufóriou s odbrzdením
správaním a s afektívnou labilitou. Nie-

kedy nastupuje, naopak, apatia, celkový útlm a otupenosť. V kombinácii s alkoholom dochádza k podpore centrálneho útlmu. V rámci rozvinutej závislosti sa vyskytujú časté poruchy pamäti, porucha pozornosti.
K telesným príznakom patrí porucha
koordinácie pohybov, rôzne mimovoľné pohyby a neurotické telesné príznaky, ale aj stereotypie v konaní. V stave
ťažkej intoxikácie dochádza ku kritickej hypotenzii, zníženiu minútového výdaju srdca s nástupom stavu hlbokého
bezvedomia s rizikom smrti v dôsledku toxického opuchu mozgu. Nápadným príznakom môže byť aj kožný erytém v tvári (začervenanie tváre). Typickým dôsledkom zneužívania liečiv z kategórie psychofarmák je výrazné denné
zvyšovanie dávok (tolerancia).
Pri rozvinutých závislostiach od centrálne tlmivých látok, prípadne iných psychofarmák dochádza k rozvoju úzkostných porúch, depresívnych stavov, či
paranoidných porúch. K rizikám zneužívania liečiv (najmä analgetík) patria aj
ďalšie sprievodné poruchy funkcie pečene a obličiek.
Na možnosť vedomého či nevedomého
zneužívania liečiv je potrebné pamätať
najmä u pacientov s chronickou bolesťou. Z hľadiska ilegálneho obchodu
s drogami majú liečivá veľký význam,
pretože predstavujú dôležité prekurzory pre výrobu ďalších syntetických drog
najmä z kategórie opiátov a psychostimulancií.
Anabolické steroidy
Vedľajšie efekty zneužívania steroidov zameraných na rast svalovej hmoty môžu taktiež zohrať významnú rolu
v zmenách psychických funkcií. Dlhodobejšie užívanie anabolík vedie k afektívnej labilite, zmenám sexuálnej apetencie. Mnohí užívatelia uvádzajú aj euforizujúce účinky. Podľa viacerých štúdií
môže nadmerné užívanie anabolík viesť
k vzniku všetkých základných príznakov závislosti. Abstinenčnými príznakmi
býva zvýšená únava, depresívna nálada
a túžba po ďalšej dávke anabolika. Viaceré štúdie poukazujú aj na vzťah anabolík k ľudskej agresivite. Z psychiatrických komplikácií sa vyskytujú hypomanické až manické a taktiež depresívne
poruchy. Zriedkavejšou komplikáciou
býva paranoidná psychóza.
Okrem vyššie zmienených liekov boli
príznaky závislosti popisované taktiež u
antiparkinsoník. K pomerne dávno známej psychoaktívnej látke patrí aj „rajský
plyn“ - oxid dusný, ktorého euforizačný účinok je známy najmä vďaka prípadom zneužívania zdravotníckymi pracovníkmi.
■ MESTSKÁ POLÍCIA

ZO ZÁPISNÍKA MESTSKÝCH POLICAJTOV
Usilovná práca mestských policajtov v Stupave sa potvrdila aj v mesiacoch
január a február 2012, keď reagovali na všetky podnety občanov, riešili
nezodpovedných vodičov pri nerešpektovaní dodržovania státia pred
priechodmi pre chodcov. Zasahovali aj pri iných porušeniach Zákona č.
8/2009 Z.z. (zákon o cestnej premávke). V mrazivom počasí tiež pomáhali
stupavským bezdomovcom, ktorých informovali o možnostiach ubytovania
sa v sociálnych zariadeniach, o zdravotnej pomoci a ďalších možnostiach ich
ochrany. V extrémne mrazivom počasí mestská polícia (MsP) monitorovala
všetky stupavské ulice, preverovala stav. V dvoch prípadoch bolo zistené
poškodenie vodovodného potrubia, ktoré sa nahlásilo.

Foto: archív MsP

SERIÁL POZOR DROGY
III. ČASŤ

ALKOHOL
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■ Z prijatého množstva oznámení vyberáme napríklad udalosť zo dňa
4. 1. 2012, kedy na Námestí Sv. Trojice doposiaľ neznámy páchateľ poškodil kovové
ozdobné zábradlie pred Základnou umeleckou školou. Vyslaná hliadka MsP miesto
zdokumentovala a po páchateľovi priestupku proti majetku intenzívne pátra. Od- ❱ Poškodené zábradlie
hadovaná výška vzniknutej škody je približne 250 €.
pri ZUŠ v Stupave

3/2012

ZO ŽIVOTA ZDRUŽENÍ

Pozývame

Foto: Igor Strínka

Foto: Erika Galanská
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KAŽDÝ PONDELOK POOBEDE

do Ekocentra
■ ERIKA GALANSKÁ

OZ Pohodka v spolupráci
s OZ Envirosvet a Stupavským
okrášľovacím spolkom realizuje
v tomto školskom roku projekt
CESTA DO ZÁZRAČNEJ KRAJI
NY podporený z Fondu Hodina
deťom, ktorý zriadila a spravuje
Nadácia pre deti Slovenska.

Cieľom projektu je prostredníctvom pravidelného ekokrúžku, komunitných brigád v Malom parku, tréningov rešpektujúcej komunikácie a ďalšieho vzdelávania rozvíjať zručnosti aktívneho občianstva a budovania komunity
v Meste Stupava.
Na pravidelných stretnutiach sa deti
z ekokrúžku detailnejšie rozprávajú
s dobrovoľníkmi, dospelákmi, partner-

Okienko materského
centra FIFIDLO
■ EVA MRÁZOVÁ, MC Fifidlo
Materské centrum Fifidlo, ako
aj ďalšie občianske združenia pôsobiace v Stupave, sa potýka s problé–
mom ako informovať ľudí o svojich
aktivitách. Nie každý má pripojenie na internet, aby si mohol pozrieť
náš program na www.fifidlo.sk alebo na www.facebok.com/mcfifidlo.
Verejných plôch, na ktoré môžeme
umiestniť svoje plagáty, je v Stupave
žalostne málo. Lepiť plagáty bez povolenia na sklené výplne obchodov
tiež nie je šťastné riešenie.Preto som
uvítala aktivitu Komisie kultúry,
športu a školstva o trvalom osadení
betónových skruží, ktoré po skončení predvolebnej kampane budú
slúžiť na propagačné účely nielen
občianskych združení v Stupave.
Ostáva mi len dúfať, že táto iniciatíva neostane iba v slovnej rovine, ale
sa aj zrealizuje.
Touto cestou si Vás dovolím in-

■ Vo večerných hodinách 1. 2. 2012
oznámil pracovník SBS potravín BILLA Stupava, že v uvedených potravinách boli prichytené pri krádeži dve osoby. Hliadka po príchode
zistila, že tovar v celkovej hodnote
5,01 € odcudzili dve maloleté osoby.
Hliadka v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru (OO PZ)
kde telefonicky vyrozumela zákonných zástupcov maloletých osôb,
s ktorými priestupok prebrala.
■ V doobedňajších hodinách 2. 2.
2012 bol prijatý oznam, že na ulici
Na Aleji neznámy páchateľ obťažuje
obyvateľov dymom. Hliadka zistila,

Tešíme sa na Vás
nielen na koncerte, ale aj na iných
podujatiach, ktoré pre Vás
organizujeme. Keď budete mať
chuť sa porozprávať pri čaji alebo
káve, navštívte nás v herni.
Do skorého videnia.

že došlo k porušeniu VZN č. 3/2011
(Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Stupava o životnom prostredí). Zistenému páchateľovi priestupku bola na mieste uložená bloková
pokuta a bol vyzvaný hliadkou a bol
vyzvaný hliadkou MsP, aby bezodkladne oheň uhasil.

❱ Následok nesprávneho parkovania

mi, odborníkmi o zámeroch, plánoch,
predstavách, dozvedia sa všeličo o stromoch, o prírode, o histórii ich mesta, architektúre, záhradníctve, starom grófskom skleníku, o možnostiach ich realizácie - ako môžu ovplyvniť to, po čom
túžia, ako sa dá komunikovať inak a aké
zázraky to môže spôsobiť... Sú to stretnutia detí s obyvateľmi Zázračnej krajiny. Skupina detí z ekokrúžku pomáha budovať dobrovoľnícke centrum,
kde deti budú lídrami a učiteľmi aktívneho občianstva. Deti sú spolutvorcami
reálnej krajiny, po ktorej túžia. Sami si

dizajnujú, plánujú (vrátane finančných
potrieb) prvky svojej vysnívanej krajiny. Budú pracovať so záhradným náradím, farbami, budú sadiť stromy, bylinky, kvety, vytvárať rôzne tvorivé kútiky, zmontujú si svoju lavičku, vytvoria
zmyslový chodník, či bunker z prírodnín
alebo prírodných materiálov.
Deti kráčajú dobrodružnou cestou
objavovania rôznych zákutí Zázračnej
krajiny. Na tejto ceste sa učia navzájom komunikovať a kooperatívne riešiť problémy, objavujú spôsoby, ako sa
s rešpektom správať k sebe aj k prírode.
Druhou dôležitou skupinou sú dospeláci - rodičia zapojených detí. Spolu s deťmi riešia náročné úlohy, s deťmi sa učia
aktívnemu občianstvu, a tým zároveň
zmysluplne tráviť čas so svojimi deťmi.
Projekt má dve línie, virtuálnu a reálnu. Snaží sa o budovanie dvoch nesmierne dôležitých vlastností obyvateľa
Zázračnej krajiny - aktívneho občianstva a rešpektujúcej komunikácie a zá-

roveň je aj o budovaní reálneho priestoru (dobrovoľníckeho centra), kde bude
ďalej fungovať jeho duch, jeho výstupy,
výstupy mnohých srdiečok, rúk a hláv,
ktoré sa doň zapoja.
Zázračná krajina už má svojich prvých obyvateľov - rytierov a dvoranov,
šikovných záhradníkov a dizajnérov. Vytvorený model aktívneho občianstva
a vzniknutý krúžok je začiatkom cesty
budovania nového občana - obyvateľa
Zázračnej krajiny, ktorý je šťastný, žije
aj pre komunitu, „ne enem pro sebja“,
jeho šťastie pramení práve z dobrých
skutkov, ktoré urobil pre iných - dobrovoľne, s láskou, ale aj pre svoj osobnostný rozvoj.
Ďalších záujemcov pozývame do Ekocentra Envirosvet každý pondelok
v čase od 15.00 do 18:00 hodiny. Ak
potrebujete viac informácií, napíšte na: erika.stupavanova@gmail.com
alebo sa ozvite na tel. č.: 0948 319 111

formovať o pripravovanom koncerte Spievanky a Zahrajka, ktorý sa
uskutoční 16. 3. 2012 o 17.00 hod.
vo veľkej sále MKIC. Predpredaj
lístkov sa začne 1. 3. 2012 v priestoroch herne MC Fifidla počas hodín
herne (utorok, streda, štvrtok, piatok
od 9.00 do 11.00 hod.). Aby sme vyšli v ústrety aj pracujúcim rodičom,
tak 1. 3. 2012 bude predpredaj aj
v popoludňajších hodinách: od
16.00 do 18.00 hod. Cena lístka je stanovená na 6 €/osoba. Deti
do jedného roka sa môžu zúčastniť koncertu bezplatne. Cena lístka
j vyššia ako pri ostatnom koncerje
te. Dôvodom je získanie peňazí na
dostavbu a správu detského ihriska
„Fifidlácky L.E.S.I.K.“. Rezerváciu
lístkov nevieme zabezpečiť.
Musím konštatovať, že stále platí: „Málo nás, málo nás, poď mamina medzi nás!“ Mamičky aj oteckovia na materskej/rodičovskej dovolenke, ak chcete pomôcť s činnosťou
materského centra, máte nápady, ste
vítaní. Čím viac nás bude, tým viac
aktivít budeme vedieť ponúknuť
rodinám s deťmi. Ak máte záujem
a chuť pripojiť sa, kontaktujte ma na
tel.č. 0908 286 855 alebo mailom:
fifidlo@fifidlo.sk.

■ Hliadky svoju činnosť zameriavali aj na dianie na ulici Budovateľskej,
kde pri potoku zvykne skupina osôb
požívať alkoholické nápoje na verejnosti. Počas kontrol sa nepreukázalo
porušenie VZN č. 3/2009 (nariadenie
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta)
u žiadnej z kontrolovaných osôb.
Pri objasňovaní porušovania
tohto VZN by mestská polícia
privítala a vyzýva občanov na
pomoc so svedeckými výpoveďami, aby mohla úspešne takéto priestupky riešiť.
■ MILAN VÁLEK
náčelník MsP Stupava

Pozvánka
Klub Slovenských turistov Tatran Stupava pozýva všetkých
priaznivcov turistiky na tradičné zahájenie turistickej sezóny,
ktoré sa uskutoční dňa 18.3. 2012 (nedeľa) o 11.30 hodine
na Košariskách pri Borinke. Spoločný odchod je o 9.00 hod.
od turistickej vývesky pri kostole v Stupave.

Basa sa pochovala, fašiangy
skončili a Popolcovou –
škaredou – stredou začal
predveľkonočný pôst,
ktorým sa v tradičnom
vidieckom prostredí
začínalo jarné obdobie.
■ Mgr. DANA KĽUČÁROVÁ, PhD.

padne mladé nevesty v produktívnom
veku, ktoré boli symbolom prosperity
a plodnosti. Neskôr, v 20. storočí, jarné obchôdzky na Záhorí začali zanikať a mnohé sprievodné piesne a hry
pre svoju melodickú a pohybovú jednoduchosť prešli do detského repertoáru. Ich hlavnými aktérkami boli 8 – 12
ročné dievčatá, ktoré ich tancovali popoludní po svätej omši, keď vyšli z kostola. Dievčatá ich tancovali zoradené
podľa vekových skupín. Bolo teda bežným javom, že v jednej dedine išlo viac
obchôdzok naraz. Väčšinou sa pochytali za ruky alebo v skupinke spievajúc
kráčali hore dedinou, vykresľujúc početné pôdorysné obrazce, ktoré sa formou i obsahom líšili od dediny k dedine. Nosnou rekvizitou jarných obchôdzok na Záhorí boli zelené stromčeky,
ratolesti (letá, letečká, lesoli), ktoré boli
symbolom prichádzajúcej jari, nového života a prebúdzajúcej sa vegetácie. Dievčatá ich ozdobili reťazami z farebných papierikov, vyfúknutými vajíčkami a papierovými ružičkami. S letečkom potom v skupinkách prichádzali do dvorov a pritom spievali:

JARNÉ
OBCHÔDZKY

Foto: Anton Jakubáč
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❱ Vajnorská lesola
til všeobecne, nie len na Záhorí, prísny zákaz svadieb, veselia a tanečných
zábav a dedina sa ponorila do ticha. V
tomto pôstnom období sa v spojitosti s predkresťanskými tradíciami nie
len na Záhorí, ale na väčšine územia
Slovenska, realizovali obradné jarné
obchôdzky, ktoré pre svoju jednoduchosť a v neposlednom rade i pre termín realizácie, za tanec v pravom slova
zmysle považované neboli. Často mali
slávnostný, alebo miestami až obradný
charakter. Ich význam spočíval v magicko-prosperitných úkonoch, zabezpečujúcich ochranu pred zlými silami,
chorobami a smrťou a v úkonoch plodonosnej a ochrannej mágie na zabezpečenie úrody, života, zdravia a plodnosti ľudí, statku i hospodárstva. Väčšinu z nich môžeme zaradiť k najarchaickejším “spevno-tanečným” druhom.
O ich starobylom pôvode svedčí ako
štruktúra sprievodných piesní, tak aj
obradovosť a spätosť s kalendárnym
zvykoslovím.

„Hop zuatá chocholatá, hop zuatá
ňedzela. Včera maso, dneskaj maso,
zajtra bude fizula!“
V minulosti boli na Záhorí počas škaredej stredy rozšírené sprievody mládencov, ktorí chodiac po dedine rôznymi spôsobmi oznamovali začiatok
pôstu. V tento deň sa v mnohých obciach schádzali mládenci v krčme, aby
podojedali a podopíjali zvyšky, ktoré po fašiangovej zábave ostali. V Stupave sa podľa záznamu pani M. Dovičičovej dojedaniu zvyškov venovali vo
štvrtok po pôstnej popolcovej strede,
z čoho je odvodené aj pomenovanie
tohto dňa – „maškrtňí štvrtek“.
Počas štyridsaťdňového pôstu pla-

Foto: Anton Jakubáč

kresťanského hľadiska obdobie štyridsaťdenného pôstu
bolo a je časom pokánia, očisty,
príprav a očakávania, počas ktorého si
kresťania pripomínajú Ježišov štyridsať
dní trvajúci čas strávený na púšti, keď
sa pôstom pripravoval na svoje verejné
vystúpenie. Tento štyridsaťdňový pôst
bol zavedený už v apoštolskej dobe na
začiatku 4. storočia n. l. a následne sa
začal zachovávať u všetkých kresťanov.
Na škaredú stredu sa vydrhli od mastnoty všetky hrnce a lyžice, pretože sa
verilo, že ten, kto by na Popolcovú stredu jedol mäso, by nemal zdravý dobytok. Dodržiavanie pôstu a konzumácia
pôstnych jedál mala ľuďom pomôcť
zabezpečiť aj prosperitu a lepší život.
Preto sa v tomto čase a najmä na škaredú stredu na prípravu jedál namiesto bravčovej slaniny a masti používali predovšetkým rastlinné oleje a varili sa jedlá zo strukovín – najmä fazule a
šošovice, ktoré symbolicky mali zabezpečiť hojnosť peňazí v domácnosti. Ich
dominantné zastúpenie v pôstnom jedálničku na Záhorí sa odrazilo aj v piesňovom repertoári:
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❱ Jarné obchôdzky s letečkom
Pôvodne jarné obchôdzky nemali stanovený pevný termín realizácie, vykonávali sa dovtedy, kým sa nedosiahol
želaný výsledok. Postupom času sa
na Záhorí ustálili termíny jarných obchôdzok na Kvjetňí ňedzelu (Kvetnú
nedeľu).
Nazývali sa väčšinou podľa incipitov
sprievodných piesní – napr. „Lesola“,
„Bucte vi babički veselé“ alebo podľa
rekvizity, ktorú pri obchôdzke nosili „Letečko“, „Kyselica“.
Pre pôst platil v čase obchôdzok prísny zákaz tanečných zábav. Preto sa
dôraz nekládol na tanec a pohyby, ale
myslelo sa viac na spev a texty piesní, ktoré sa viazali k jari a k vítaniu života. Hlavnými aktérkami jarných obchôdzok boli pôvodne dievky, prí-

„Bucte vi babički veselé, uš vám to letečko neseme. Pjekné, zelené, rozmarinové. Sedzí paňi
f koši a pán sa jí prosí. Dajte nám vajíčko, lebo dvje,
šak vám to máličko ubudne!“ „Kvjetná ňedzela, des
klúč podzeua? Daua sem,
daua, svatému Jurovi.

Svatí Juro stau, pole odmikau, abi tráva rostua, fialenka kvící a to pjekné kvící, fiala modrá.“
Za odmenu boli dievčatá obdarované
peniazmi alebo vajíčkami. Tento zvyk
pretrval v obciach na Záhorí približne
do 20. rokov 20. storočia a podľa spomienok M. Dovičičovej bol rozšírený aj
v Stupave, na majeri, kde s letečkom
chodievali po domoch malé dievčatá.
Existencia jarných obchôdzok v tradičnom repertoári Záhoria bola úzko spätá so životom kalendárnych zvykom
a obyčají, ktoré sa k obdobiu predveľkonočného pôstu viazali a ktoré v
duchu predkresťanských tradícií mali
urýchliť koniec zimy a podporiť nový
vegetačný cyklus v prírode.

KOMISIA KULTÚRY

...prečo
č som sa
rozhodol
komisiu opustiť
■ ROMAN MAROŠ
Zveľaďovaniu kultúrneho života v Stupave sa aktívne venujem
už niekoľko rokov. Pomoc mestu v tejto oblasti bolo mojou motiváciou pri kandidatúre na poslanca mestského zastupiteľstva.
Stupava má podľa odhadov dnes už
viac ako desaťtisíc obyvateľov. Stále však nemá vypracovanú koncepciu kultúry a propagácie, nemá nastavené mechanizmy na jej budovanie a udržateľnosť. Znakom dlhodobého podceňovania a neriešenia
problémov v kultúrnej oblasti je aj
fakt, že naše mesto nemalo minimálne 15 rokov komisiu pri MZ, ktorej
náplňou by bola oblasť kultúry. Nerealizované zo strany MKIC zostalo aj požadované zriadenie pracovnej skupiny zo zástupcov občianskych združení. Dôsledkom týchto
skutočností je akumulácia neriešených problémov, chýbajúci prehľad
a väzby medzi zástupcami mesta
a tretím sektorom. Rovnako nedostatočný je aj systém podpory spolkov a záujmových združení z mestského rozpočtu. V roku 2011 sa kultúra po dlhých rokoch dostala do názvu a programu komisie pri mestskom zastupiteľstve. Spolu s kultúrou bola do tejto komisie pridelená
aj agenda športu a školstva. Pôsobnosť komisie je veľmi široká, podľa
môjho názoru jej členovia preto nedokážu dostatočne napĺňať jej ciele.
Návrh zriadiť samostatnú komisiu
kultúry (tak ako je bežné vo väčších
obciach a mestách) neprešiel.
Dôvod môjho rozhodnutia
Moje ročné pôsobenie v Komisii
kultúry, športu a školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Stupave som
na vlastnú žiadosť ukončil. Dôvodom bola nespokojnosť s prácou
predsedu komisie - Marekom Mózom. Jeho aktivitu v kultúrnej politike mesta považujem za slabú a nedostatočnú. Iveta Vachálková opúšťa
komisiu tiež, z podobných dôvodov.

❱ Ocenený Peter Košút ako naj-

mladší prvodarca s Branislavom
Ondrušom. V pozadí primátor
mesta Stupava Pavel Slezák.

Na úvod stretnutia pozdravili prítomných deti z MŠ Ružová s diva–
dielkom. Vrúcnym príhovorom darcov oslovili a poďakovali sa za humánne činy primátor mesta Stupava Pavel Slezák a poslanec parlamentu Branislav Ondruš.
Poďakovanie patrí Petrovi Klasovi za

Členovia uvítali
nových prvodarcov
■ VILMA VÍGEROVÁ, predsedníčka MS SČK II.
Za účasti 95 prítomných sa 4. februára 2012 konala výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža (MS
SČK) Stupava II. Stretnutie sa odohralo v reštaurácii Maroš a hosťami boli primátor mesta Stupava Pavel Slezák, MUDr. Štefánia Moricová, Branislav Ondruš, p. Nagyová a p. Stankovská.
prepožičanie sály a sponzorovi občerstvenia Miroslavovi Bertovičovi.
Srdečná vďaka našim členkám za
ich obetavú prácu v organizácii.
Radi by sme oslovili ďalších, najmä
mladých ľudí, aby sa do darcovstva
zapojili.
ĎAKUJEME TÝMTO
DARCOM KRVI

Prvodarcovia:
Lenka Čelovská
Peter Košut
Ján Slezák
Milan Straský
Viacnásobní darcovia:
Zuzana Tomeková – darovala 15 raz
Ľubica Mihálová – darovala 25 raz
Dagmar Černá – darovala 30 raz

Foto: archív MS SČK II.

Foto: archív MS SČK II.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

❱ Deti z MŠ Ružová s divadelným
predstavením O vločke striebroočke
Filip Koberčík – daroval 5 raz
Milan Hrebeň – daroval 30 raz
Vladimír Horváth – daroval 40 raz
Dušan Šuster – daroval 124 raz
Monika Ivanková
Zlatica Zaťková
Juraj Debrecký
Miroslav Šurina
Miroslav Kříva
Simon Michálek
Jozef Zaťko

OZNAM

Odber krvi
Srdečne pozývame potenciálnych darcov, darcov a členov Miestnych spolkov Slovenského červeného kríža
Stupava I. a II. na odber krvi.
Uskutoční sa 14. marca
2012 od 7.30 hod.
v Klube seniorov Pohoda
na Hlavnej ulici v Stupave.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Podľa historických materiálov bol 18. 2. 1962
v Stupave založený Slovenský zväz záhradkárov, ktorý mal tridsaťdva
zakladajúcich členov.
Hlavné funkcie výboru
v tom čase vykonávali:
● predseda Július Rigler
● podpredseda František Tóth,
● tajomník Richard Popp
● pokladníčka Mária Novotná
● hospodár Anton Haršáni
● predseda revíznej
ko misie Ľudovít Zeman
Svoju činnosť členovia často vykonávali v priestoroch Stupavskej cementárne. Ich päťdesiatročné aktivity de-

Zväzu záhradkárov
v Stupave

Foto: archív

■ LADISLAV RÁC
ZO SZZ v Stupave

50. VÝROČIE

❱ Štefan Krampl na inštruktáži štiepenia, 1964

Foto: archív

STUPAVSKÍ
ZÁHRADKÁRI
OSLAVUJÚ
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❱ Členovia výboru ZO SZZ 6-19
klaruje množstvo prednášok, inštruktáží, uskutočnené zájazdy, exkurzie,
výstavy, zabezpečenie potrebných
záhradkárskych pomôcok, nových

odrôd stromčekov, kríkov, štepov,
hnojív, ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom.
Zanietená činnosť stupavských zá-

VYZNAMENANIA ZÁHRADKÁROM

hradkárov sa prejavila aj vo zvýšenej
úrovni záhrad v Stupave a v dopestovaní nových odrôd zeleniny a ovocia,
ktoré môže široká verejnosť v ostatných rokoch vidieť najmä na výstavách konaných počas slávností kapusty – Deň zelá v Stupave.
Za päťdesiat rokov činnosti organizá-

❱

cie sa v nej vystriedalo mnoho funkcionárov a ešte viac členov. Spome–
niem napríklad pani Etelu Jarošovú,
pánov Mateja Sabola, Emila Hrmu,
Jána Zviráka a Rudolfa Apoštola.
Tomuto vzácnemu jubileu sa bude
organizácia venovať na niekoľkých
akciách a najmä na Dni zelá 2012.

„ŽIVIO ZÁHRADKÁRI“ a do ďalších
rokov úspešnej a tvorivej práce, veľa energie.
POĎAKOVANIE

■ VIKTÓRIA MAROŠOVÁ, členka výboru ZO SZZ

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 6-19 v Stupave (ZO
SZZ) sa konala v sobotu 11. februára 2012. Členovia organizačného výboru vyhodnotili činnosť záhradkárov za rok 2011, oboznámili s hospodárením s finančnými prostriedkami organizácie a informovali o plá-

ne činností a rozpočte na rok 2012.
Záhradkári schôdzu ukončili fašiangovou zábavou. Podávalo sa víno
stupavských pestovateľov – vinárov,
k dobrej nálade prispel a do tanca
zahral Milan Huraj.
Veľká vďaka patrí všetkým donorom, ktorí darovali ceny do tomboly.
V tomto roku si ZO SZZ pripomína
50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti boli obdarení RV SZZ vyznamenaniami tretieho a druhého stupňa naši najstarší členovia organizácie a zaslúžilí členovia výboru.

SPOMÍNAME

Miroslava Slepánka.
S láskou spomína syn Miroslav
s manželkou Zuzanou
a deťmi Danielou a Matúšom.

V týchto dňoch spomíname
na 10. výročie úmrtia
Márie Škrovanovej rodenej
Lachkovičovej a 34. výročie úmrtia Ing. Alberta Škrovana.
Kto ste ich poznali, venujte
im tichú spomienky.
S láskou rodina Škrovanová.

Mária Maderová
Jozef Binder
František Daráš
Stanislav Nemec
Alojz Nemec
František Obermár
Ján Pollák
Štefan Pollák
Rudolf Taraba

Namiesto kytice

Vyznamenaní – II. stupeň:
Viktória Marošová
Emília Schwartzová
Vilam Kollároci
Vladimír Lachkovič
Ivan Sopúšek

HARDY (26. 2. 2008 - 4. 2. 2012)
Rada by som sa poďakovala
MVDr. Róbertovi Kazarkovi
za nezištnú pomoc, jeho podporu, nádej, za neskutočne veľké
srdce a lásku k zvieratám.
Taktiež sa chcem poďakovať
Petrovi Oselskému, Mariánovi
Jančovi a Kristiánovi Válentovi a ich
štvornohým priateľom za pomoc.
ĎAKUJEME. Diana & Hardy



Č
l i smútok
út k zostáva,
tá
tá
Čas plynie,
strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 4. 3. 2012
si pripomenieme 10. výročie
úmrtia nášho
drahého otca
a dedka

Vyznamenaní - III. stupeň:

Dňa 14. 3. 2012
si pripomeniem
20. výročie, keď
ma náhle opustil
Pripomíname si výročie narodenín našich rodičov

Richarda Homolku
– 10. 3. 1905 a Alžbety
Homolkovej – 26. 3. 1904.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária a Helena s rodinami
So spomienkou
v srdciach sme si
dňa 7. 3. 2012 pripomenuli 6. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás
navždy opustila milovaná
manželka, mamička a stará mama

Janka Mazúrová.
Milosrdný čas hojí rany, ale
v našich srdciach zostáva navždy.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú spolu s nami.
Manžel a dcéry s rodinami.

môj manžel
Rudolf
Banovič
zo Stupavy
– Mástu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou naňho spomína manželka Jarmila

Dňa 14. 3. 2012
si pripomíname
31. výročie, kedy
nás náhle opustil otec, dedko
a svokor

Rudolf
Banovič zo Stupavy – Mástu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 25. 3. 2012
uplynie 1 rok,
čo nás nečakane opustil vo veku 51 rokov náš milovaný manžel, otec,

Dňa 22. 3. 2012 uplynie 25 rokov od smrti Jozefa Daráša a 14. 3. 2012 bude 8 rokov,
čo zomrela Mária Darášová.
S láskou na nich spomína
dcéra Dana s rodinou

syn a brat Peter Bruder.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou manželka, synovia a ostatná rodina.



Predstavenstvo Republikového
výboru Slovenského zväzu
záhradkárov schvaľovalo vyznamenania (RV SZZ). Ani stupavskí záhradkári neostali skrátka.

Narodili sa:
Matúš Zajak
Tomáš Stoviček
Jakub Holubek
Júlia Petríčková
Matej Kubica
Tomáš Janšto
Eva Jacková
Adam Albert
Matúš Hrtan
Daniel Slezák

Zosobášili sa:
Roman Balog
a Monika Kubovičová
František Filípek
a Romana Poláková

Opustili nás:
František Jánošík (1919)
Milan Blažiček (1957)

OZNÁMENIE O ÚMRTÍ
S hlbokým
žiaľom oznamujem
spolužiakom a známym,
že dňa 5. 2. 2012 nás
náhle opustila
vo veku 47 rokov
naša kamarátka

JANA
BRATKOVÁ
(rod. UHROVÁ)
S láskou a úctou
spolužiačka
Milka Bruderová

SPRÁVY Z BRATISLAVSKEJ ŽUPY/INZERCIA
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❱ Cyklomost Schlosshof-Devinska Nová Ves

ZAVÁŽI AJ HLAS VEREJNOSTI

2012005/1

Župa vyberá
názov pre cyklomost
■ Mgr. IVETA TYŠLEROVÁ, hovorkyňa BSK

Výstavba cyklomostu sa začala vlani koncom septembra, cyklisti by po
ňom mali prechádzať v lete. Počas
prípravných prác bol odhalený aj
pôvodný mostný násyp ešte z čias

Projekt programu
cezhraničnej spolupráce
Cyklomost stavia konzorcium Ingsteel a Doprastav. Most bude postavený v historickej trase a bude slúžiť
pre dopravu cyklistov, peších turistov
a záchrannú službu. Projekt je podporený v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika –
Rakúsko 2007-2013 (projektoví partneri: Spolková vláda Dolné Rakúsko,
BSK, Hlavné mesto SR Bratislava a Devínska Nová Ves).

2012006/1

„Tak ako sme doteraz všetko budovali pred zrakom verejnosti, tak isto
sa ideme uchádzať o to, aby názov,
ktorý bude mať tento most, bol verejnosťou prijatý. Keďže to nie je jednoduchý proces, chceme v tom prvom
kole, do konca apríla, poznať názor
verejnosti,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Našli premostenie
spred 300 rokov

Márie Terézie. Podľa župana Pavla
Freša sa aj pri ďalších prácach našli
v hĺbke pôvodné piloty, ktoré boli súčasťou premostenia pred cca 300 rokmi. Zároveň doplnil, že cyklomost je
stavaný tak, aby nenarušil zvyšky tohto pôvodného mosta, čiže oceľový
most pôjde ponad ten pôvodný.

2012004

Medzi Devínskou Novou
Vsou a rakúskou obcou
Schlosshof buduje
Bratislavská župa
cyklomost, ktorý by mal
byť prejazdný už v lete.
Pri rozhodovaní o názve
cykomosta zaváži aj hlas
verejnosti.

zov. Záujemcovia môžu o názve hlasovať na internetovej stránke Bratislavského kraja, na Facebooku kraja, zapojiť sa môžu aj prostredníctvom mobilnej aplikácie (zadarmo si ju môžu
stiahnuť majitelia smartfónov), svoje návrhy môžu poslať aj mailom na
adresu cyklomost@region-bsk.sk, na
poštovú adresu Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská
16, 820 05 Bratislava alebo osobne na
Úrad BSK. Pavol Frešo dodal, že o konečnom názve cyklomosta rozhodnú
krajskí poslanci.

Do konca apríla navrhnite
názov pre cyklomost
Verejnosť môže vybrať názov pre
cyklomost spomedzi troch navrhnutých pomenovaní – Most Márie Terézie, Most slobody, Most železnej opony, alebo môže navrhnúť vlastný ná-

➤ Predám elektrickú odsávačku materského mlieka - CANPOL BABIES, s 3 stupňami intenzity odsavánia,
spolu s 2 kojeneckými flašami, adaptérom, náhradnými tesneniami. Kupovaná bola 28. 11. 2011 a je 24 mesiacov v záruke. Štyrikrát použitá.
Cena: 25 €. Kontakt: 0949 226 623

2012001/6

RIADKOVÁ INZERCIA

➤ Dám do prenájmu 2-3 izbový zariadený byt + garáž za výhodnú cenu.
Kontakt: 0905 222 032,
e-mail: svetlo11@centrum.sk

➤ Dám do prenájmu zariadené kaderníctvo na živnosť za výhodnú
cenu.
Kontakt: 0905 222 032,
e-mail: svetlo11@centrum.sk

2012002/3

➤ Predám Peugeot 206, rok 2006,
1, 4, 5 dverový, 52 tis. km, klimatizácia + zimné gumy na diskoch. Vo výbornom stave – garážovaný.
Kontakt: 0905 222 032,
e-mail: svetlo11@centrum.sk

1. marec 2012

3/2012

ŠPORT/ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Foto: Koreňová

Foto: Koreňová
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Pre výrov
sa zima
skončila
■ Mgr. MICHAL NOGA, Ochrana
dravcov na Slovensku (RPS)

DRUHÉ KOLO ZA ÚČASTI 30 HÁDZANÁRSKYCH DRUŽSTIEV

Minihádzanársky

TURNAJ

■ JANA GUZMICKÁ

Vo štvrtok 16. februára 2012
sa v športovej hale Základnej
školy v Stupave odohralo
2. kolo minihádzanárskej ligy
bratislavského krajského
zväzu hádzanej. Organizátorom
tohto turnaja bol hádzanársky
klub HC Tatran Stupava.
Tak ako minulé kolá, aj
toto sľubovalo kvalitnú
účasť družstiev a množstvo
vyrovnaných zápasov, čo sa
organizátorom napokon aj
potvrdilo.

Turnaj bol rozdelený do dvoch
kategórií. Staršiu kategóriu tvorili
dievčatá a chlapci narodení v rokoch
2001/2002, v mladšej kategórií boli
žiaci narodení v roku 2003 a mladší.
Turnaja sa zúčastnilo spolu 30
družstiev, čo je viac ako 220 hráčov.
Hralo sa podľa pravidiel minihádzanej, teda s menšou loptou na menšom ihrisku. Minihádzaná umožňuje športovcom vykonávať pohybové aktivity, získavať základné návyky,
pohybové, koordinačné a orientačné
schopnosti, rozvíjať u detí tímového
ducha.
Kvalitné stretnutia boli odohrané na troch minihádzanárskych ihriskách. Stupavský hádzanársky klub za-

stupovalo spolu päť družstiev pod vedením trénerov Aleny Polákovej, Ľuboša Baštiho a Róberta Geisseho.
Najlepšie si v mladšej kategórií viedlo
družstvo Tatrančeku Stupava „A“, ktoré obsadilo konečné 4. miesto. Družstvo Tatranček Stupava „B“ obsadilo konečné 11. miesto. V staršej kategórií si výborne počínalo družstvo Tatrančeku Stupava „A“, ktoré v náročnom a vyrovnanom zápase o bronzovú medailu ťahalo za lepší koniec
a napokon zvíťazilo nad družstvom z
Modry v pomere 7:4. Menej sa darilo
družstvu Tatranček Stupava „C“ , ktoré obsadilo konečné 12. miesto, družstvo Tatranček Stupava „B“ sa umiestnilo na 16. mieste.

„Umiestnenie v tomto prípade nie
je podstatné, nás teší bojovnosť detí.
Odohralo sa množstvo kvalitných a
vyrovnaných zápasov. Veľká pochvala patrí deťom za výkonnosť, ktorá sa
zlepšovala od zápasu k zápasu. Veríme, že si deti okrem školskej absencie
odniesli aj množstvo zážitkov, nové
hádzanárske skúsenosti a chuť zlepšovať sa a trénovať túto loptovú hru
aj naďalej. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podujali na príprave
a realizácií celého turnaja, či už rozhodcom, zapisovateľom a samozrejme rodičom, ktorí neustále vedú svoje
deti k tradičnému stupavského športu - hádzanej.“ Zhodnotil umiestnenie
a celkový turnaj Roman Vigh.

POZVÁNKA NA HÁDZANÁRSKE PODUJATIA V HALE:
10. 3.

Minihandball Inter Liga –
1. kolo – medzinárodný minihádzanársky turnaj

25. 3.
14. 4.

Zimný pohár mladších žiakov – medzinárodný turnaj

28. 4

Záhorácka minihádzanárska liga

11. – 13. 5.

Playminihandball – medzinárodný minihádzanársky turnaj

Vetrerans cup Stupava 2012 – turnaj veteránov

LYŽIARSKY
výchovno
výcvikový KURZ

Foto: Marek Móza

ŽIACI SA UČILI LYŽOVAŤ V BELIANSKYCH TATRÁCH

■ MAREK MÓZA, predseda komisie kultúry, športu a školstva

Základná škola v Stupave
zorganizovala v termíne
5. 2. – 11. 2. 2012 pre žiakov
siedmeho ročníka lyžiarsky
výchovno výcvikový kurz.

li počas celého týždňa o deti, boli inštruktormi, psychológmi, zdravotníkmi a všetkým, čo si situácia vyžiadala.

Tohtoročný lyžiarsky vývik sa
uskutočnil v Ždiari za účasti 44 žiakov (20 nelyžiarov) a štyroch učiteľov
telesnej výchovy ako inštruktorov lyžovania. Aj napriek chladnému počasiu sa tohtoročný lyžiarsky vydaril
a všetky deti sa naučili lyžovať, lyžiari
sa zdokonalili v technike karvingového lyžovania a všetci si užili do sýtosti
krásy Belianskych Tatier.
Lyžiarskeho kurzu som sa zúčastnil
aj ja, ako vodič (základná škola kreatívne hľadala možnosť, ako dopriať
kurz všetkým prihláseným žiakom,
inak by museli troch žiakov vyradiť)
a pozorovateľ. Za seba, a verím, že aj
za rodičov a ich deti, ďakujem všetkým učiteľom, ktorí sa obetavo stara-
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Bolo 5-teho februára 2012. Počasie bolo chladné a začínalo snežiť. Ako naschvál, keď odchádzame.
A viete kam odchádzame? Na parádnu školskú akciu, lyžiarsky kurz. Cestovali sme autobusom. Cesta bola
dlhá, keď nepočítame prestávky. Mali
sme namierené do Ždiaru. Je to malá
dedinka v Belianskych Tatrách. Po šiestich hodinách sme dorazili do cieľa.
Ubytovaní sme boli v penzióne Kamzík. Keď nás rozdelili do izieb, tak sme
sa vybalili a pomali sme sa udomácňovali. Prišli sme večer, tak sme išli na
večeru. Po večeri sme každý deň mali
večerný program, kde sa vyhlásil denný rozkaz, vedúci dňa a služba dňa.

Z opísaných zážitkov účastníkov
vyberáme:

❱ Účastníci lyžiarskeho výcviku
Služba dňa mala na práci nás spočítať vždy, keď sme išli na svah. Keď
už sme pri tom svahu, všetci sme si
obuli lyžiarky a po vlastných sme si
vyšľapali až ku svahu. Tam sme si vybrali z lyžiarne lyže. Veľa nás malo požičané lyže. Rozdelení sme boli do
4 skupín. Každá robila niečo iné. Dni
ubúdali a nelyžiari sa pomaly stávali
menšími lyžiarmi. Bol to úžasný pocit nechať sa unášať vzduchom na lyžiach. Normálne to všetkých, čo hovorili, že im to nejde, začalo baviť. Na
izbách to bolo divoké, ale aj tak to
bol ten najlepší lyžiarsky. Sme radi, že
sme sa toho mohli zúčastniť.

Zamrzol nám sopeľ v nose,
pani Katka kvapky nesie.
Už fičíme na svahu,
veliteľ Weiss si nezlomil nohu.
Poma nás prudko ťahá hore
a my sa tešíme na zjazd dole.
Štýlový penzión Kamzík nám
uskutočnil skvelý pobyt.
Pán čašník už nesie obed,
Dida čaká na odpoveď.
Kika skáče po posteli,
Julka sa s fénom podelí.
Veci si už sušíme,
na večerné lyžovanie sa už tešíme.
Každý deň nám sniežik padá,
až kým nám hlava nezapadá.
Aj keď sú vonku mínusy,
pestujeme vnútri kaktusy.
Majka nám už depkuje,
a p.uč. Mózová jej vysvetľuje.

C

ŽIACI Z IZBY Č. 1
Lyžiarsky je úžasný
a sme z toho moc šťastní.
Lyžujeme deň i noc,
až kričíme o pomoc.

P. uč. Štoﬀová slabších učí
a vietor silno fučí.
Autobusom do Stupavy cestujeme
a moc sa tomu neradujeme.

Hoci ešte na severe Slovenska je
bohatá snehová nádielka a mrazy poľavili len v posledných dňoch,
pre výrov skalných sa už zima definitívne skončila. Z väčšiny hniezdnych lokalít sa už od konca januára
ozývalo húkanie a samičky zniesli
vajcia ešte v čase, keď nočná teplota klesala hlboko pod bod mrazu.
„Húkaním výra sa pre mnohých ornitológov začína hniezdna sezóna, obdobie,
kedy sa najintenzívnejšie venujú pozorovaniu, výskumu a ochrane vtáctva.
Hoci si väčšina ľudí spája príchod jari s
prvou lastovičkou, v skutočnosti ten, kto
pre nás oznamuje koniec zimy, je výr
skalný“ hovorí M. Noga z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na
Slovensku.
Foto: Stanislav Harvančík

❱ Výr skalný

Výr skalný je našou najväčšou sovou – v rozpätí krídel dosahuje až
170 cm. Osídľuje oblasti s dostatkom skalných útvarov, veľká časť populácie hniezdi v kameňolomoch.
Vzácne vychová mláďatá i v starých hniezdach dravcov či bocianov.
Vďaka svojej veľkosti a obratnosti
dokáže uloviť i väčšie druhy cicavcov
a vtákov, jeho korisťou sa však najčastejšie stávajú potkany a ježe.
V minulosti bol výr intenzívne prenasledovaný a jeho početnosť sa
takmer vo všetkých európskych krajinách výrazne znížila. Až po zavedení zákonnej ochrany sa populácie výrov stabilizovali, no stále sú pod silným tlakom. Na Slovensku veľa jedincov zahynie po zásahu elektrickým prúdom na vedeniach alebo pri
kolíziách s dopravnými prostriedkami. Ornitológovia sa stále stretávajú i
s nelegálnym usmrcovaním a vyberaním mláďat z hniezd.
„Ak chceme výra počuť, je potrebné vybrať sa za súmraku do prírody. Nemusíme za ním chodiť do hlbokých dolín Nízkych Tatier, alebo tiesňav Malej
Fatry, ale stačí sa vyviesť na konečnú
zastávku mestskej hromadnej dopravy
v Bratislave. I tu výr hniezdi a krátko
po zotmení je možné počuť jeho húkanie,“ dodáva M. Noga.
Na Slovensku v súčasnosti hniezdi
približne 350 – 500 párov. Za účelom ochrany tohto druhu bolo vyhlásených i päť Chránených vtáčích
území.
Ochrana a výskum tejto najväčšej
sovy je tiež cieľom projektu „Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a v Dolného Rakúska“,
ktorý na západnom Slovensku realizuje Ochrana dravcov na Slovensku
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika –
Rakúsko 2007 – 2013.

1. marec 2012

BOLI SME PRI TOM/KULTÚRA

10

INFORMÁCIE
Z MESTSKEJ
KNIŽNICE

OTVÁRACIE HODINY

10.30 - 11.30
12.30 - 16.00
Utorok
10.30 - 11.30
12.30 - 18.00
Streda pre verejnosť zatvorené
Štvrtok
10.30 - 11.30
12.30 - 18.00
Piatok
10.30 - 11.30
12.30 - 16.00

Rozprávkový kvíz

Vo februári sme vyhodnotili kvíz
TRI ORIEŠKY PRE POPOLUŠKU.
Kvízu sa zúčastnilo 20 žiakov zo 4. C
triedy, ktorí spoločne navštívili knižnicu a 11 detí, ktoré prišli do knižnice individuálne. Spomedzi štvrtákov

najviac bodov získali a boli odmenené balíčkom prekvapení Lilien Královenská, Sofia Pinkavová a Gréta Vitková. Balíček pri svojej najbližšej návšteve knižnice dostane aj žiačka II.
ročníka Hanka Karkušová.

Beseda o JANO-vi
Dňa 16. 2. 2012 v rámci vyučovania navštívili knižnicu žiaci IV. ročníka s pani uč. Mgr. Oľgou Bujnovskou.
Žiaci si priniesli na výmenu prečítané knihy. Odovzdali sme hore uvedeným trom žiačkam balíčky prekvapení
za kvíz z minulého mesiaca. Spoločne si
celá trieda vypracovala kvíz na február
HÁDALI SA HÁDANKY. Žiaci si
v škole prečítali knihu od Fraňa Kráľa

POZVÁNKY NA PODUJATIA MKIC MAREC

Pondelok

– JANO a u nás sme si urobili besedu
o tejto knihe.
Po odchode žiakov sme vyhodnotili odpovede na kvíz, t.z., že za štvrtákov už
môžeme uverejniť troch najlepších. Sú
to Anton Rafaj zo 4.C, Adam Nespala zo 4.B a Dominika Pírová zo 4.B.
Kvíz trvá ešte do konca februára, takže v ďalšom čísle novín uverejníme ešte
jedného víťaza.

Bližšie informácie: 02/6593 4312, 0911 934 312, info@msks-stupava.sk
4. 3. 2012 /nedeľa/ – 16:30 h
veľká sála KD v Stupave

POPREPLETKO
Divadielko pre deti s ujom Hoblinom.
vstupné: 1,50 €/os

8. 3. 2012 /štvrtok/ – 19:00 h
veľká sála KD v Stupave

MEDZI NAMI ŽENAMI
„ZÁBAVNÁ VÍCHRICA
KRÁSY PRE ŽENY“
Multižánrový večer iba pre ženy
- divadelná show v podaní Lucie
Kollárovej a Oľgy Belešovej,
vystúpenie brušných tanečníc,
stretnutie s trénerkou osobnostného
rozvoja Mgr. Janette Šimkovou,
workshopy krásy, súťaže. Každá
účastníčka dostane darček a pre všetky
dámy je na záver podujatia pripravené
prekvapenie. vstupné: 11 €/os

15. 3. 2012 /štvrtok/ – 18:30 h

Foto: archív

seminárna miestnosť
MKIC, 1. poschodie

Počas februára sme si v knižnici pripomenuli výstavkou kníh 200. výročie
narodenia Sama Chalupku a 80. výročie narodenia Antona Hykischa.
V oddelení pre dospelých sme mali výstavku kníh populárno-náučnej zdravovedy, kde boli knihy napr.: Fit s vitamínmi, Je čas vyzdravieť, Tajomstvo zdravia a pohody, Vysoký krvný tlak, Zdravie a sila v potrave, Ži-

vot bez depresie, Umenie relaxovať,
Najlepšie recepty ľudovej medicíny, Krvné skupiny a oddelená strava a iné.
V detskom oddelení bola výstavka kníh
SCI-FI a FANTASY, do ktorej sme zaradili knihy: Dračie údolie, Priatelia
aragonitu, Dievčatko z krajiny drakov,
Cesta za Hlboles, Magický nôž, Zlatý
kompas a Jantárový ďalekohľad.

MAREC MESIAC KNIHY v našej knižnici:
Pre deti sme pripravili ďalší kvíz o
slovenských spisovateľoch a ich knihách. Tiež výstavky kníh budú od
slovenských autorov tak v detskom
oddelení, ako aj v dospelom oddelení. Samostatnú výstavku kníh aj s fotografiami autora budeme venovať
výročiu narodenia národného umelca RUDA MORICA /27. 3. 1921/,
ktorý žil a tvoril dlhé roky v Stupave

a napísal 48 kníh.
V Mesiaci knihy urobíme tiež besedu so žiakmi ŠZŠ na tému –
ČO RADI ČÍTATE, ALEBO ČÍTAJÚ
VÁM AJ RODIČIA?
Aj deti z MŠ v Stupave a v Borinke
prídu na exkurziu do knižnice a tiež
na posedenie s rozprávkou.
Do konca marca je ešte k dispozícii
anketový lístok o knižnici.

NOVINKY V KNIŽNICI
Z bohatej ponuky knižných noviniek
by sme práve v Mesiaci knihy ponúkli
na čítanie najmä knihy od slovenských
autorov. Našim čitateľom, hlavne ženám, ponúkame knihy od už pomerne
známych autoriek, ktoré píšu o súčasných pomeroch v rodinách, o problémoch
žien, o vysnívanom svete, či stroskotaných vzťahoch - Marta Fartelová –
Na koniec dúhy, Táňa Keleová-Vasilková – Dva životy, Mária Hamzová
– Prekonané výčitky, Mária Ďuranová – Skap!, Eva Urbaníková – Vzťahová níž a iné.

Od menej známych autoriek odporúčame: Miroslava Varáčková – O lásku
sa neprosí, Kristína Mišovičová – Len
láska pozná odpoveď, Ivana Ivančáková – Veľké baby neplačú, Eva Dedinská – Až na dno.....
Pre pánov sú tiež v ponuke knihy od
slovenských autorov: Jozef Heriban
– Ružový trojuholník, Jozef Karika – Nepriateľ štátu, či V tieni mafie,
Dominik Dán – Na podpätkoch, Pavel „ Hirax“ Baričák – Príbeh muža.
Aj deti a mládež si určite nájdu zaujímavé knižné novinky.

MOTIVAČNÉ
STRETNUTIE PRE ŽENY

24. 3. 2012 /sobota/ – od 8:00 h

Témou stretnutia bude
„Ako zvládať stres a hnev“. Dozviete
sa 20 zásad, ako eliminovať stres
a identifikovať jeho zdroje. Získate
12 tipov, ako zlepšiť sebaovládanie preventívne aj v kríze.
Naučíte sa jednoduché a účinné
cvičenie, ako si poradiť s hnevom
vstupné: 3,50 €/os

VEĽKONOČNÝ JARMOK

21. 3. 2012 /streda/ - 18:30 h

Sedliacky dvor, areál „Barónové“

Pre deti aj dospelých sú pripravené
tvorivé dielne so začiatkom o 9:00 h
v priestoroch Kultúrneho domu.
vstupné: dobrovoľné

marec /utorok/ - 18:30 h
veľká sála KD v Stupave
KURZY SPOLOČENSKÝCH
TANCOV

seminárna miestnosť
MKIC, 1. poschodie

poplatok: 52 €/os

JE CHRÁPANIE
CHOROBA?

1. 4. 2012 /nedeľa/ - 15:30 h

Prednáška MUDr. Mariana
Kubovčáková (BUONA NOTTE,
spánkové laboratórium, s.r.o.)
pri príležitosti Svetového dňa
zdravého spánku
vstupné: dobrovoľné

Zmena programu vyhradená!

veľká sála KD v Stupave

KVETNÁ NEDEĽA
V STUPAVE
Tradičná obchôdzka s letečkom
v podaní DFS Vienok (bez vstupného),
divadelné predstavenie pre deti
(vstupné: 1,50 €/os)

ZÁPIS

do 1. ročníka ZŠ
STUPAVSKÁ ŠKOLA BUDE MAŤ
V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013
VYŠE 100 PRVÁČIKOV
■ Mgr. ĽUBICA
KLASOVÁ,
zást. riad. pre 1.stupeň
Dňa 10. a 11. februára 2012 sa konal zápis do prvého ročníka v ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave.
Deti prišli v sprievode svojich rodičov
alebo starých rodičov, aby sa mohli zapísať do veľkej školy a v septembri sa z
nich stali prváčikovia. Ešte pred zápisom sa deti materských škôl zúčastnili
otvorenej hodiny v ZŠ kpt. J. Nálepku
v 1. ročníkoch, počas ktorej sa predškoláci z MŠ oboznámili s prostredím školy a prácou na vyučovaní. Zápis prebiehal v pokojnom prostredí budúcich tried a bol zameraný na zistenie výslovnosti a plynulosti reči, znalosti číselného radu do 6, pomenovania a spoznávania farieb, jemnú a hrubú motoriku
dieťaťa. Súčasťou bol aj krátky rozhovor s deťmi. Do našej školy sa zapísalo
109 detí, z toho 53 dievčat. Z celkového
počtu zapísaných detí 7 detí požiadalo
o odklad povinnej školskej dochádzky o
jeden školský rok.
Prípravu ako aj priebeh zápisu mali
na starosti pedagógovia 1. stupňa ZŠ.
Malé darčeky pre budúcich spolužiakov
pripravili žiaci 1.-4. ročníka.
Rodičom ďakujeme za dôveru a budúcim prvákom želáme veľa úspechov
v školskom roku 2012/2013.

MKIC v Stupave
hľadá kolportérov (brigádnikov)
na roznos novín v Stupave.
Bližšie informácie:
02/6593 4312, 0917 970 407

3/2012
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Ako oživiť VODOPÁD V PARKU ?
POSTREH OBČANA

by potrebovali opravu
a tiež krátky kúsok potoka po vtok do jazierka.

Rok poznačený stupavský park je stále
Rokmi
atraktívny, je hojne navštevovaný a je na
súčasnej generácii, aby sme si tento kúsok
prírody chránili. Napriek stále a všade
proklamovaným nedostatkom finančných
prostriedkov si myslím, že sa dá urobiť niečo
pre jeho oživenie.
■ Ing. SVETOZÁR PROKEŠ
Grófi mali premyslený systém
potokov v parku, ktorý umožnil
vodu z potokov využívať na reguláciu prietokov, ale aj na energetické
účely, kedy poháňal mlyn. Voda pri
pivovare zavlažovala park. Jednou
z atrakcií bol umelý vodopád. Voda
pretekala od mlyna popri pivovare
po Slovenskej ulici a ústila do umelo vybudovaného vodopádu.
Postavenie rybníkov v parku
bolo z dnešného pohľadu nevhod-

Výzva na oživenie
vodopádu
Z môjho pohľadu by
bolo možné oživiť vodopád, a tak z neho spraviť prvok, ktorý budú
návštevníci parku obdivovať. Domnievam sa,
že je to možné pomerne
nenáročným spôsobom
– za posledným rybníkom bývalého Štátneho rybárstva, by bolo
správne prepojenie nadimenzovaným potrubím, ktoré by obchádzalo objekty mlyna. Toto
riešenie zamedzí vlhnutiu objektov mlyna.
V Slovenskej ulici je

né. Uzatvorením prietoku za posledným rybníkom sa odstavil tok
vody popod mlyn a potok tak „vyschol“, následkom čoho prestal
vodopád chrliť vodu.
Zachované skaly, ktoré
tvorili romantickú kulisu v parku sa dnes pomaly začínajú rozpadať z obidvoch strán
- zo Slovenskej ulice i z parku vidieť, že

Prečo sa mi oplatilo
vyskúšať niečo nové?
Do redakcie nám
napísala Zuzana, ktorá sa
zúčastnila februárového
Motivačného stretnutia
pre ženy na tému
CESTA K VNÚTORNÉMU
POKOJU a chcela sa
podeliť o svoju
skúsenosť.
Raz mesačne pripravuje Mestské
kultúrne a informačné centrum Stupava večerný vzdelávací workshop
pre ženy, ktoré chcú vedieť viac.
Dvojhodinové stretnutia na rozvoj
a podporu potenciálu sú pripravované pre všetky ženy, ktoré chcú využiť príležitosť nesedieť doma a urobiť niečo pre nadobudnutie pozitívneho duševného postoja.
Formou zážitkového učenia sprevádza ženy na ich ceste k samým

sebe a k úspechu life kouč a trénerka osobného rozvoja Mgr. Janette
Šimková.
Keby nebolo mojej kamarátky, strávim ten večer úplne inak.
„Zuzi, nešla by si so mnou na prednášku do kulturáku? Vyzerá to zaujímavo, no nechcem tam ísť sama.“
Čo by som pre svoju priateľku neurobila... Pokiaľ mi tam nikto nebude ponúkať zázračné hrnce, zaručene najúčinnejšie krémy alebo super
plastové misky, tak to skúsim, nič za
to nedám (iba pár Eur a trochu nepríjemný pocit v bruchu, aký mám,
keď idem do neznáma).
To, čo som zažila ma oslovilo
(dokonca viac ako som očakávala).
V jednej vete by som to vyjadrila
takto: príjemná atmosféra, charizmatická prednášajúca, ktorá nám
mala čo povedať, aj fakt, že to nebola iba 3D, ale zážitková 4D prednáška – inšpiratívna, povznášajúca,

ZA
ANA
N
■ ZUZANA

vtipná, in... Áno, ísť sa večer vyhopsať na Zumbu alebo na Pilatesa, to
mi príde správne a normálne, veď
sa starám o svoje zdravie. Ísť raz za
čas na kozmetiku, manikúru, ku kaderníčke – dať do poriadku fasádu je
v mojom veku už viac menej
potrebné a žiaduce.
Doposiaľ som sa však nezamýšľala nad tým, že by som viac mohla pracovať nielen na svojich svaloch, kondičke, zovňajšku, ale aj na
sebe, svojich muchách, na kvalitnejšej komunikácii. Na to predsa nepotrebujem odborníkov, ešte by si nie–
kto pomyslel, že mám nebodaj problém. Vykecám sa s kamarátkami
a je to.
Som rada, že som tentokrát prekročila svoje vlastné predsudky
a riskla to. Niekedy sa oplatí skúšať
nové veci, aj keď máme ten nepríjemný pocit v bruchu...
-

PODPORTE Pour Art 2 %

■ Občianske združenie POUR ART
Občianske združenie Pour Art
pôsobí v Stupave už štyri roky a za
toto obdobie sa nám podarilo zrealizovať viacero kultúrnych podujatí.
Pravidelne organizujeme koncerty, výstavy, hudobno-literárne večery, burzy kníh, festivaly
a divadelné predstavenia v priestore stupavskej synagógy. V apríli 2011 sa nám podarilo otvoriť Ko-

morné kultúrne centrum a v septembri toho istého roku sme uviedli do prevádzky moderné kino. Zriadili sme nový priestor s možnosťou
organizovania kultúrnych podujatí,
na rozdiel od synagógy, s celoročnou prevádzkou.
Snažíme sa organizovať a prezentovať kultúrne aktivity v širšom
spektre (divadlo, film, hudba, foto-

grafia, literatúra). Produkcia týchto
podujatí je pochopiteľne závislá od
finančných prostriedkov.
Darovaním 2 % percent daní
z príjmov nič nestrácate. Pri Vašej
rezignácii na túto formu darcovstva pripadne aj táto časť dane štátu. Darovaním spomínanej čiastky
podporíte udržateľnosť našich aktivít - a to najmä tých, kde návratnosť vložených financií nie je mož-

potok takmer pripravený – vyčistený. Voda by tadiaľ mohla pretekať
ihneď. V samotnom parku by potrebné úpravy potoka (až po zaústenie do jazierka) nevyžadovali veľké
zásahy.
Som presvedčený, že viacero
ľudí zmýšľa podobne ako ja, preto
by som uvítal, keby sa ľudia spojili
v iniciatíve, ako docieliť oživenie vodopádu.
Potok v parku je v správe Povodia Moravy so sídlom v Malackách.
Park je majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a potenciálny
projekt znovuvybudovania vodopádu treba adresovať im, ako kompetentným.
Ak by sa našiel niekto, kto by
chcel takýto projekt realizovať
a pracovať na ňom, som pripravený
pomôcť pri tejto práci a nepochybujem, že sa nájdu aj ďalší ochotní ľudia, ktorým nie je ľahostajné zveľaďovanie nášho mesta.

Program na marec
■ IVETA VACHÁLKOVÁ

15. 3. štvrtok
Kurz výroby brošní
- hodvábne kvety,
od 18. - 20. hod, lektorka Beáta
Rybárová poplatok 10 €

16. 3. piatok
kurz vitráže, obrázok/šperk,
od 17. - 20. hod, poplatok 15 €,
lektor p. Motloch

17. 3. sobota kurz rezbárstva,
pod vedením Alojza Machaja,
od 14. – 17. hod, cena 17 €/os

17. 3. sobota
jarmok tradičných remesiel
Prvý jarný deň v Pohodke.
Od 10. – 13. hod

23. 3. a 30. 3.
keramický workshop
- výroba hodín,
2+1 hod (modelovanie + glzovanie),

poplatok 19 € (v cene všetok materiál
aj hodinový strojček)

27. 3. utorok drôtikovanie
- dospelí, veľkonočné ozdoby,
kurz, od 17. – 20. hod,
lektorka: Gabika Vilemová,
cena 10 €

29. 3. štvrtok kurz Fimo
– aj pre začiatočníkov,
výroba: šperk - náušnice,
od 17.30 - 20. hod,
lektorka Beáta Rybárová,
cena 12 €
Na kurzy a tvorivé dielne
je potrebné sa prihlásiť:
telefonicky na tel. č.: 0918 420 437
mailom: ozpohodka@gmail.com
Občianske združenie Pohodka,
Hlavná 90, Stupava

www.pohodka.eu

Výber zo zorganizovaných kultúrnych aktivít
Koncerty: Dán Bárta a Illustratosphere, Marián Varga, Peter Lipa,
Andrej Šeban, divadlo – HollyRoth anebo Robert Roth spívá Jana Hollého
mrzkosti a pomerkováňá, Kým kohút nezaspieva, Shirley Valentine.
Výstavy: Das Model – Jakub Gulyas, Dva domy jedného pána – Ľubo
Stacho, Pour Art fotoklub, festivaly: Anasoft litera fest a mnohé ďalšie.
ná (napríklad koncerty menšinových žánrov a výstavy).
Prosíme Vás o podporu činnosť
občianskeho združenia Pour Art
poukázaním 2% z Vašich daní. Formulár s údajmi na stiahnutie ná-

jdete na našej internetovej stránke www.pourart. Tlačivo je taktiež
k dispozícii v pokladni Komorného
kultúrneho centra v čase premietania Kina X.
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DIABLOVE DUKÁTY
ZLATÝ POKLAD POD BABOU

olo dusno. Potulní psi polihovali pod prastarými platanmi a prižmúrenými očami pozorovali pekné panské paripy, ktoré viezli pánov
z Bratislavy. Kočiš surovo ťal napudrované biele koníky. Na
zadných sedadlách sa zúfalo nudilo panstvo. Mlčky sa krčilo v zlate a hodvábe, zatiaľ čo brička letela rovinou, záhradami, barinou...
Z nehybnej zelene vykĺzli biele múry Pajštúnskeho hradu. Ešte kúsok a sme tam, potešilo sa panstvo.
Ľahké kolesá leteli dopredu a zháňali z cesty neurodzených. Všetko bolo tak, ako
malo byť. Lenže čo sa nestalo!
Práve koč uháňal popod staré orechy, keď tu zrazu bác! Zo
spodnej panohy skočil medzi
nič netušiace panstvo chlap.
Sedliak v konopných gatiach
a slovenskej košeli. V okamihu vyhodil drába zo sedla
a schytil opraty. Potom odlomil z lušne začadený lampáš,
vyhodil z neho vnútro s olejom
a bez slova naznačil prekvapeným pánom, aby doň dávali koruny. Zazvonili dukáty, zasvietili prstene. Chlap vzal plný
lampáš a fuk do poľa, zmizol aj
s korisťou.
Páni popohnali kone a hybaj do Stupavy. Vzali so sebou
tucet drábov a hajdy na Santo
Bergo čiže Svätý vŕšok. Tam sa
vraj zbojníci skrývajú.
Chlap s lampášom dobehol k svojim kamarátom. Našli
dobré miesto medzi troma starými borovicami, napochytre
odhrnuli zem a lampáš tam zahrabli. Do zeme strčili prút,
aby bola pamiatka.
Prenasledovatelia sa blížili. Chlapi ich zbadali a pustili
sa utekať šírinou. Jednému sa podarilo ujsť a stratiť sa, ale
druhých drábi pochytali a odvliekli do temnice...
Správa o zbojníkoch sa rozniesla po kraji. Páni vypísali
odmenu za zmiznutého zbojníka, ale márne. Akoby ho zem
zhltla.
Po čase panstvo zabudlo na lúpež i na zbojníka. Dobre si
žilo, samé hostiny a poľovačky vymýšľalo. Zišli sa velikáši
z celého okolia, zatrúbili trúby a hon sa začal.
Krik a štekot vyplašil zver do hôr. Ťažké pušky chrlili
oheň, sotva sa niekde lístoček pohol. Nečudo, že to voľakto odniesol.
Húštinu preťalo bolestné skríknutie. Au! Dostal ma!
Na zemi sa zvíja najlepší honec Macej Hurbanič z Bystrice. Montl aj húzne, kabát aj nohavice, všetko má červe-
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(Povesti zo Záhoria)

né. Rukou si chce krv zadržať, ale ona si vždy nájde miesto. Odniesli ho domov a on si hneď najstaršieho syna žiadal k posteli.
– Tondo, já už mosím ít, - povedal mu, keď zostali
sami. – Ale ty ostaneš. Čuj, volaco ti mosím povidat.
Tvúj otec nebyu bárdo. Bída byua preukrutná, ale
volaco sem vám predsáj zachovau...
A umierajúci otec zveril synovi zbojnícke tajomstvo. Synove oči sa rozšírili od úžasu:
– Tato, to ste byli vy? To vy ste prepadli panský kočár. Strýček
Jáderkú mi o tem volakedy vyprávjali, ale já sem im ani vjerit
nesceu.
– Vykop tý peníze a rozdzel
ich medzi Ruda Suobodu a Maceja Mesároša. To sú potomkové tých, kerých vtedy chycili
a dobili. Vtedy sme sa o šecko
jednakým dzílem dzelili.

Otec povedal synovi, kde
má hľadať, podal mu ruku
a dokonal.
Mládenec vzal svojich kamarátov Ruda a Maceja a vybrali sa do hôr.
– Kamarádzi! A máme my
na to zuato právo? – pýta sa
Rudo Suoboda, ktorý bol naučený o všetkom pochybovať. – Aby sa nám volaco nepritrefiuo!
– Pred rokma tý peníze patrili pánom. Naší otcové im
ich pobrali, lebo si už ze strašnej bídy rady nevjedzeli. A vaších otcú za to ešče aj zamordovali, - vraví Tonda.
Minuli Kameňaču, Polimlyn, minuli Spuašenú, až došli na
Svätý vŕšok. Hneď im do očí udreli tri staré osamotené borovice. A medzi nimi radostne ševelil mladý dub, ktorý vyrástol zo zbojníkovho prúta.
– To bude ono! – povedali si. Pošmátrali pod koreňmi,
vytiahli lampáš a hneď im zasvietili oči. Pod zlatou čapicou
sedelo začadené brucho, plnučičké plné šperkov a dukátov.
Rudo si vyzliekol kabanicu, rozložil ju po zemi a všetko
bohatstvo na ňu vysypali. Sotva sa ozval zlatý cinkot, zem
sa zatriasla a zadunela. Počuli dupot konských kopýt, ale
jazdca veru nebolo vidieť. Tri razy zapráskal nad ich hlavami bič, ale potom bolo ticho.
– To sám čert! – zašepkal Tonda.
Chlapci zatvorili oči – a keď ich otvorili, našli sa doma.
Každý v peknom dome, sa peknou ženou a s plnou truhlicou pekného šatstva.
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