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BUDE LIDL AJ NOVÁ CESTA

s maximálne štyrmi nadzemnými podlažiami a s určeným počtom obyvateľov
na hektár. Zatiaľ nedisponujeme záväznou informáciou, ako spoločnosť Lidl
s týmto pozemkom naloží.
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Lidl vlastní pomerne veľký pozemok,
Majiteľom areálu bývalej konzervárne v Stupave je spoločnosť Lidl.
Začiatkom roka došlo k búracím prácam. Či sa predajne naozaj dočkáme,
som sa opýtala primátora mesta,
Mgr. Petra Novisedláka, MBA.
Spoločnosť Lidl sa začiatkom tohto roka skutočne pustila do búracích
va demolačných prác. V týchto dňoch
je už pozemok vyčistený, zarovnaný
a pripravený na realizáciu. Na spoločných rokovaniach sme sa dohodli,
že v priebehu budúceho roka by sme
mohli mať prevádzku, aj novú dopravnú infraštruktúru. Ak sa na to pozrieme reálne, budeme musieť ísť ešte do
ďalších územných konaní a stavebných
povolení na cestnú infraštruktúru. Počas budúcoročných letných prázdnin
by sa mohlo začať s úpravou cestnej
komunikácie v centre mesta, rovnako
aj s výstavbou predajne. Ak všetko pôjde podľa plánu, na jeseň 2020 by mohli
byť cesty hotové a predajňa otvorená.
Došlo v tomto roku k novým stretnutiam a rokovaniam so zástupcami
spoločnosti Lidl?
So zástupcami spoločnosti sme sa
stretli viackrát, komunikujeme navzájom veľmi intenzívne, obojstranne
máme záujem, aby bola prevádzka
otvorená. Okrem predajne však riešime najmä dopravnú obslužnosť areálu

základnej školy a priľahlých križovatiek.
Nová predajňa na hlavnom ťahu do
Bratislavy zaťaží dopravu, ktorá má
už teraz obrovské problémy. V minulosti sa skloňovala okružná križovatka...
Je pravda, že umiestnenie predajne
uprostred mesta zaťaží dopravnú obslužnosť, ale musíme sa s tým popasovať. Obyčajne sa takéto predajne
stavajú na okraji miest, Lidl však vlastní pozemok pri škole. Prvý variant,
okružná križovatka, by mala päť ramien, avšak išlo by o „kruháč“ malých
rozmerov. Zároveň by sa museli robiť
prekládky sietí, časť pozemkov je vo
vlastníctve súkromných osôb a stále
by sme riešili problém, ako dostať deti
bezpečne cez Hlavnú ulicu. V minulosti mala spoločnosť Lidl územné rozhodnutie iba na svetelnú križovatku
Hviezdoslavova-Záhumenská-Lidl, momentálne komunikujeme a pracujeme
na ďalšom variante, a to na systéme
inteligentných svetelných križovatiek,
ktoré by regulovali dopravu najmä
v čase dopravných špičiek na uliciach
Hviezdoslavova, Záhumenská, Lidl, Železničná, Školská, Zdravotnícka a Hlavná, pričom pruhy by sa rozšírili o ľavé
odbočenia. Táto alternatíva by mala
mať aj jednosmernú obslužnú komunikáciu, aby mohli rodičia priviesť deti až
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Foto: Stanislav Voda

NOVÝ ZAČIATOK STUPAVSKÝCH NOVÍN
Istý čas sme Stupavské noviny nemali. Možno si poviete: „Načo? Však
je všetko na webových stránkach...“ Každý si môže na všakovakých nástenkách o Stupave a Stupavčanoch napísať, čo ho trápi, s čím nesúhlasí.
My vám však opäť prinášame naše – Vaše Stupavské noviny, kde nájdete
nielen novinky z mestečka, ale aj správy, ktoré budú pomáhať. Chceme
sa pýtať na tých správnych miestach, chceme riešiť. Stretli sme sa okolo
redakčného stola a ťaháme za jeden povraz. Pridajte sa! Táto adresa noviny@stupava.sk je pre vás všetkých. Stupavské noviny budeme pripravovať spolu!
redakčná rada
ZŠ kpt. Nálepku Stupava
vs.
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava
Sledujte športovo - vedomostný duel šiestakov dňa 4.5.2019 o 9:25
hod. na Jednotke
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VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MESTE STUPAVA

Mesto Stupava vytvorilo pre voľbu prezidenta SR osem volebných okrskov, pričom v maximálnej miere zachovalo doteraz
zavedenú prax zaradenia jednotlivých ulíc do týchto okrskov. Osobitný problém pri tvorbe okrskov predstavujú obyvatelia
Stupavy s trvalým pobytom písaným na mesto Stupava, ktorí boli zahrnutí do okrsku 1, a obyvatelia stavieb, ktoré sa nachádzajú v lokalitách bez ulíc. Tieto stavby boli zaradené do príslušných okrskov tak, že sú v nich uvedené ich súpisné čísla.
Volebné miestnosti boli umiestnené rovnako ako v komunálnych voľbách
nasledovne:
Okrsok 1

Mestský úrad Stupava, Hlavná ul. č. 24

Okrsok 2

Materská škola, Marcheggská ul. č. 58

Okrsok 3

ZUŠ v Stupave, Cintorínska ul. č. 2

Okrsok 4

Materská škola, ul. Janka Kráľa č. 1,

Okrsok 5

Kultúrny dom (vchod zozadu), Agátová ul. č. 9

Okrsok 6

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská ul. č. 2

Okrsok 7

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská ul. č. 2

Okrsok 8

Materská škola, Hviezdoslavova ul. č. 674

Prvé kolo voľby prezidenta sa uskutočnilo 16. marca 2019. V našom meste sa
v prvom kole zúčastnilo volieb 60,87 % voličov z celkového počtu voličov zapísaných v zoznamoch voličov. Spomedzi volebných okrskov bola najvyššia
účasť v okrsku 6 (69,73 %) a najnižšia v okrsku 1 (50,75 %).
Vo všetkých volebných okrskoch získala najviac platných hlasov kandidátka
Zuzana Čaputová (od 53,98 % v okrsku 7 po 69,38 % v okrsku 3). O druhé
miesto sa delili kandidáti Štefan Harabin (okrsky 1, 3, 5 a 8 od 9,18 % po
12,47 % platných hlasov) a Maroš Šefčovič (okrsky 2, 4, 6 a 7 od 8,16 % do
17,02 % platných hlasov). Päťpercentnú hranicu platných hlasov v Stupave
prekročil aj Marian Kotleba (6,10 %) a tesne pod ňou skončil František Mikloško (4,80 %). Ostatní kandidáti získali spolu 6,92 % platných hlasov.

kole volieb dosiahla najviac hlasov Zuzana Čaputová, a to vo všetkých volebných okrskoch, pričom maximálny podiel platných hlasov získala v okrsku 3
(83,56 %) a minimálny v okrsku 4 (70,63 %). Celkovo v Stupave získala 76,80 %
platných hlasov. V absolútnych číslach tento percentuálny rozdiel hovorí, že
Zuzana Čaputová získala v druhom kole 3907 platných hlasov, čo je o 495 viac

Celkovo v našom meste získala Zuzana Čaputová 60,89 % platných hlasov,
Štefan Harabin 10,01 % platných hlasov a Maroš Šefčovič 11,28 % platných
hlasov. V porovnaní s okresom Malacky, Bratislavským krajom a aj s celou SR
je možné konštatovať, že Stupavčania výraznejšie preferovali Zuzanu Čaputovú oproti Štefanovi Harabinovi a Marošovi Šefčovičovi.
Vzhľadom na celoštátne výsledky volieb prezidenta SR, kde ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých voličov zapísaných do zoznamov voličov, bolo nutné uskutočniť druhé kolo volieb. Do
druhého kola postúpili kandidáti Zuzana Čaputová (40,57 % platných hlasov)
a Maroš Šefčovič (18,66 % platných hlasov). Druhé kolo volieb sa uskutočnilo
30. marca 2019 s tými istými volebnými okrskami a volebnými miestnosťami
ako v prvom kole.
Volebná účasť bola v tomto kole vo všeobecnosti nižšia o 2,68 % (okrsok 4)
až 8,47 % (okrsok 1) a v meste Stupava dosiahla úroveň 55,53 %. Aj v druhom

ako v prvom kole.
Maroš Šefčovič v druhom kole získal v Stupave celkom 1180 hlasov (o 632
hlasov viac ako v 1. kole). Jeho podiel platných hlasov sa oproti prvému kolu
zvýšil vo všetkých volebných okrskoch od 7,84 % (okrsok 3) po 15,32 % (okrsok
8), pričom jeho percentuálny nárast platných hlasov bol vyšší oproti Zuzane
Čaputovej iba v okrsku 8 (15,32 % oproti 13,08 %). Maroš Šefčovič získal v druhom kole v Stupave celkom 23,20 % platných hlasov.
V druhom kole obyvatelia Stupavy oproti okresu Malacky, Bratislavskému
kraju a aj celej SR výraznejšie preferovali kandidátku na prezidenta SR Zuzanu
Čaputovú, keď jej dali 76,80 % platných hlasov, pričom v okrese Malacky získala 66,78 %, v Bratislavskom kraji 73,74 % a celoštátne 58,41% platných hlasov.
Podrobnejšie výsledky volieb prezidenta SR v r. 2019 nájdete na webovom
sídle mesta www.stupava.sk.
Ing. Pavol BAXA

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 14. marca 2019 sa uskutočnilo štvrté (plánované) zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Stupave. Zastupiteľstvo rokovalo od 14:00 do 20:30 hod. a po celý čas rokovania bolo uznášaniaschopné. Priebeh rokovania bol prístupný v živom vysielaní na sociálnej sieti, záznam zo zasadnutia
je dostupný na oficiálnej webovej stránke mesta v sekcii Živé prenosy mestského zastupiteľstva.

MsZ odvolalo zo stálej komisie vytvorenej podľa Nájomnej zmluvy o prenájme
energetických zariadení a nehnuteľností s nimi zviazaných
č. 1008801001 medzi mestom
Stupava a Termming, a.s. zo
dňa 16.09.2009 na koordináciu
činností súvisiacich s prevádzkovaním tepelnoenergetických
zariadení vo vlastníctve mesta
Stupava starých členov a na ich
miesto vymenovalo nových členov, ktorými sú Mgr. Peter Novisedlák, MBA, Mgr. PavolPoláček, Ing. Vojtech Kinčeš a Mgr.
Martin Jurčo.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave schválilo Dodatok č. 1 Štatútu mestských novín „Stupavské
noviny“. V tomto dodatku sa vytvára väčší priestor pre vydavateľa z hľadiska periodicity tlače
a rozsahu vydania. Zároveň sa
upravuje formát novín a pôsobnosť schvaľovať cenník reklamy
a inzercie v Stupavských novinách sa prenáša na redakčnú
radu Stupavských novín s tým,
že o schválenom cenníku musí
informovať MsZ.
V súvislosti s vydávaním
Stupavských novín mestské
zastupiteľstvo schválilo výkon
podnikateľskej činnosti mesta
Stupava v predmete podnikania „Reklamné a marketingové
služby“.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave schválilo návrh na delegovanie poslanca Mestského zastupiteľstva Ing. Ľubomíra Bugalu
do Rady školy Základnej školy
kpt. Jána Nálepku v Stupave.
V rámci hľadania optimálneho dopravného riešenia na
Hlavnej ulici v úseku križovatka so Záhumenskou ulicou až
križovatka so Školskou ulicou
mestské zastupiteľstvo schválilo zámery dvoch variantných
dopravných riešení pre dopravno-kapacitné posúdenie úseku
cesty prvej triedy č. I/2 na tom-

noviny@stupava.sk • 3

SAMOSPRÁVA

STUPAVSKÉ NOVINY • APRÍL 2019

to úseku, čím sa chcú vytvoriť
predpoklady pre dlhodobo
udržateľné riešenie dopravy
v tomto kritickom úseku.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave schválilo zámer prípravy
zmien a doplnkov územného plánu mesta Stupava ZaD
č. 1/2019, do ktorej navrhuje
zapracovať návrhy verejnoprospešných stavieb a s tým
súvisiacich zmien funkčného
využitia plôch, ktoré budú vychádzať z dopravných, sociálnych, školských, športových
a kultúrnych záujmov a potrieb
mesta. Zároveň MsZ uložilo
predsedom komisií mestského
zastupiteľstva, aby po odsúhlasení v komisiách mestského
zastupiteľstva predložili primátorovi mesta takéto návrhy
v termíne do 30.4.2019.
Obdobnú úlohu uložilo MsZ aj
prednostke mestského úradu.
MsZ tiež odporučilo primátorovi mesta, aby zabezpečil
predloženie návrhu zadania
zmien a doplnkov územného plánu mesta Stupava ZaD
č. 1/2019 na rokovanie MsZ
a vykonal vo veci prípravy zmien
a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu mesta Stupava všetky
úkony potrebné k obstaraniu,
k príprave, k prerokovaniu
a k schváleniu zmien a doplnkov
č. 1/2019 Územného plánu
mesta Stupava. Týmto spôsobom chce MsZ vytvoriť predpoklady pre urýchlenú prípravu
výstavby novej základnej školy.
Lokalita bude určená na základe spracovanej štúdie, ktorá
má byť predložená na aprílové
zasadnutie MsZ.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave schválilo Urbanistickú štúdiu
Stupava – Centrálna mestská
zóna I. stupňa (CMZ I.).
Z majetkových vecí vyberáme:
MsZ schválilo
1. umiestnenie stavby revíznej šachty na časti cca 3 m2

z pozemku parcely reg. „C“ KN
č. 1827/4, a uzavretie príslušnej zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena
revíznej šachty na časti o výmere cca 3 m2 z pozemku parcely
reg. „C“ KN č. 1827/4, za účelom
vybudovania revíznej šachty
kanalizácie medzi prečerpávacou stanicou a vybudovanou
kanalizačnou prípojkou.
2. žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 17.12.2007
s pani Ing. Ruženou Sivákovou
na pozemok parcely reg. „C“
KN č. 176/133, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 18 m2 v k. ú. Stupava, zapísaného na LV č. 2783,
vo vlastníctve Mesta Stupava.
3.
Mestské
zastupiteľstvo
v Stupave po prerokovaní materiálu (hlasovanie: z celkového
počtu poslancov 16: za – 16)
Uznesenie č. 49/2019 v časti A1 Mestské zastupiteľstvo
v Stupave vyhlasuje pozemok
parcely reg. „C“ KN č. 176/133,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18
m2 v k.ú. Stupava, zapísaného
na LV č. 2783, vo vlastníctve
Mesta Stupava, za prebytočný majetok. (hlasovanie: z celkového počtu poslancov 16:
za – 16) Uznesenie č. 49/2019
v časti B Mestské zastupiteľstvo
v Stupave schvaľuje zámer prenajať pozemok parcely reg. „C“
KN č. 176/133, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 18 m2 v k.ú. Stupava, zapísaného na LV č. 2783,
vo vlastníctve Mesta Stupava
ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 9, písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
pánovi Petrovi Katinovi za cenu
1,- €/m2 ročne. Dôvod hodný
osobitného zreteľa: pozemok
sa nachádza pod stavbou garáže so súp. č. 7437, vo vlastníctve žiadateľa pána Petra Katinu,
ktorú nadobudol kúpou.

4. predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
zo dňa 27.03.2014 o výmere
90 m2 – priestory pri kotolni
v budove Základnej školy kpt.
J. Nálepku v Stupave, Školská
ul. č. 2, so súpisným číslom
614 v Stupave, vedenej na LV
č. 7123, v k.ú. Stupava spolu
s prílohou ,,Špecifikácia rozsahu drobných stavebných
a rekonštrukčných prác“ na
dobu určitú 5 rokov, a to od
01.04.2019 – do 31.03.2024,
ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 9, písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
s klubom HC TATRAN STUPAVA, so sídlom Krajná 16, 900
31 Stupava, IČO: 31 824 765,
za cenu nájomného vo výške
810,- €/rok za celý predmet nájmu vrátane služieb s ním spojených – elektrickej energie, vykurovania, vodného a stočného
s podmienkami: (1) Nájomca
do 31.10.2019 zabezpečí meranie spotrebovanej energie
a médií na svoje náklady, (2) Od
1.11.2019 sa dodatkom k zmluve určí osobitne cena nájmu
a cena za služby spojené s užívaním premetu nájmu podľa
skutočnej spotreby, (3) V prípade, ak Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave bude potrebovať z kapacitných dôvodov tieto
prenajaté priestory, ktoré sú
predmetom nájmu, je oprávnená k ich využívaniu, čo bude
mať za následok ukončenie
Nájomnej zmluvy medzi zmluvnými stranami, s čím klub HC
TATRAN STUPAVA súhlasí. Dôvod hodný osobitného zreteľa:
priestory budú využívané na
účely vykonávania aktivít klubovne HC TATRAN STUPAVA.
Mestské zastupiteľstvo v Stupave vzalo na vedomie predložený zámer transformácie Zdravotného strediska v Stupave
a odporučilo primátorovi zabezpečiť prerokovanie tohto
zámeru v nasledovných komisiách mestského zastupiteľstva:
a) Komisia finančná
b) Komisia územnoplánovacia,
stavebná a životného prostredia
c) Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
d)
Komisia
podnikateľská,
miestneho rozvoja, regionálnej
a cezhraničnej spolupráce
e) Komisia majetková a legislatívno - právna
Zároveň MsZ odporučilo primátorovi zabezpečiť dopracovanie predloženého zámeru na
základe stanovísk týchto
komisií a predložených ponúk

a predložiť ho na rokovanie
mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
MsZ vzalo na vedomie Informáciu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného
zberu komunálneho odpadu
v meste Stupava, ktorú vykonal
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
MsZ odporučilo primátorovi
mesta, aby s ohľadom na ochranu poškodených majetkových
práv mesta vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov,
s ohľadom na ochranu záujmov
občanov mesta pred nežiaducimi stavebnými aktivitami,
a s ohľadom na ochranu budúcich možných vlastníkov pozemkov vložených do základného imania spoločnosti Polygón
Stupava, a.s., a v rámci svojich
zákonných kompetencií štatutárneho zástupcu mesta vo veci
pozemkov vložených mestom
Stupava do základného imania
spoločnosti Polygón Stupava,
a.s., podal na vecne a miestne
príslušný súd Slovenskej republiky žalobu o určenie vlastníckeho práva mesta Stupava
k
pozemkom
vloženým
mestom do základného imania
z dôvodu, že vklad pozemkov
do základného imania je absolútne neplatným právnym úkonom.
MsZvzalo na vedomie Správu
o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti zmlúv uzatvorených mestom Stupava za rok
2018. Táto kontrola nezistila
porušenie právnych predpisov
SR.
MsZ odporučilo Ing. Martinovi
Smejovi, poslancovi Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, aby raz za
kvartál podal informácie zo
župy súvisiace so Stupavou.
Materiály prerokované na tomto zasadnutí MsZ sú zverejnené na webovom sídle mesta
Stupava v sekcii Samospráva/
Mestské zastupiteľstvo/Materiály a dokumenty. Zápisnice
a uznesenia zo zasadnutia MsZ
sú uvedené v sekcii Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/Zápisnice a uznesenia.
Ing. Pavol BAXA
Foto: Peter Kubička

Aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Stupave sa uskutoční

25.4.2019
vo veľkej sále kultúrneho domu od 14.00 hod.

SAMOSPRÁVA
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MIEST V ŠKÔLKACH JE MÁLO
Od začiatku apríla postupne prebiehajú v Stupave zápisy do materských škôl. Záujem rodičov umiestniť deti do štátnych predškolských zariadení je enormný.
Kapacita materských škôl je však nedostatočná a mnohí rodičia malých Stupavčanov ostávajú sklamaní. Ako uviedla riaditeľka najväčšej materskej školy na ulici
J. Kráľa Alena Požgayová: „Situácia je kritická a každým rokom sa zhoršuje. Jednoznačne v Stupave chýba ešte jedna materská škola, minimálne štvortriedna.“
Detí v Stupave pribúda. Zatiaľ čo na prelome tisícročí sa v našom meste rodilo okolo 60 detí ročne, o desať rokov neskôr to už bol dvojnásobok a dnes sa nám do Stupavy narodí
v priemere viac ako 160 detí ročne. Zanedbateľný nie je ani migračný prírastok, keďže najčastejšie sa sem sťahujú mladé páry, či rodiny. Zástupcovia mesta majú snahu riešiť chýbajúce kapacity v škole aj v predškolských zariadeniach. Mesto pripravuje výstavbu novej materskej školy na Zvončekovej ulici so štyrmi triedami. V r. 2018 požiadalo o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. V súčasnosti sa dopracúva projektová dokumentácia. Presný termín uvedenia do prevádzky nie je možné určiť, nakoľko žiadosť nie
je zatiaľ schválená. Okrem tohto zámeru by bolo potrebné zabezpečiť výstavbu ďalších štyroch až ôsmych tried, aby bolo možné uspokojiť predpokladaný záujem o umiestnenie
detí do materských škôl. Mesto momentálne nemá vyhradené financie na výstavbu materskej školy z vlastných zdrojov.
V našom meste máme štyri štátne predškolské zariadenia, v školskom roku 2019/2020 bude ich kapacita 426 detí, pričom dve materské školy majú Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva povolenú navýšenú kapacitu. Voľných miest, ktoré budú môcť tieto zariadenia obsadiť, je okolo 150, v závislosti od odchádzajúcich predškolákov.
Niektoré deti dostanú odklad povinnej školskej dochádzky, čím sa toto číslo ešte znižuje.

PREDNOSŤ MAJÚ SÚRODENCI
Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti s odloženým začiatkom plnenia
školskej dochádzky, či s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a tiež deti, ktoré dovŕšili
piaty rok veku. Rozhodujúcim kritériom
prijatia je teda vek. Okrem týchto zákonných podmienok prijatia si určujú
riaditeľky materských škôl aj takzvané
ostatné podmienky prijatia. Ak záujem
prekračuje kapacitné možnosti, tak vo
všetkých štyroch zariadeniach platí pravidlo prednostného prijímania súrodencov detí, ktoré už konkrétnu materskú
školu navštevujú. Pre prijatie do materskej školy sa nezohľadňuje ani trvalý

pobyt v Stupave, nakoľko by išlo o diskrimináciu porušujúcu zákon a zatiaľ ani to,
či je dieťa povinne očkované. Najmenšiu
šancu o prijatie majú najmladšie deti,
ktoré nemajú starších súrodencov navštevujúcich konkrétnu materskú školu,
kde je podaná prihláška.

do MŠ s informáciou, že si podali žiadosť
o prijatie dieťaťa do viacerých predškolských zariadení, ale sú aj takí, ktorí sa
rozhodli podať si žiadosť výlučne len do
našej MŠ. Ak obdržia rozhodnutie o neprijatí, hľadajú iné alternatívy vo forme
súkromných detských centier.“

V minulom školskom roku vydali stupavské materské školy spolu takmer 400
rozhodnutí o neprijatí, tento údaj však
nezodpovedá reálnemu počtu detí, ktoré sa do štátnej materskej školy vôbec
nedostali. Podľa informácií mesta je skutočný počet okolo 130 detí. Rodičia využívajú možnosť podať si viac prihlášok,
čo potvrdila aj Silvia Gabrielová, riaditeľka MŠ na Marcheggskej ulici: „Mnohí zákonní zástupcovia prichádzajú na zápis

Rodičia neprijatých detí majú možnosť
požiadať riaditeľku materskej školy
o prehodnotenie jej rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole. Avšak ako sa riaditeľky materských škôl zhodujú, ide iba
o zbytočné administratívne úkony, ktoré v konečnom dôsledku nič nevyriešia.
„Materskú školu nenafúknete. Kapacitné dôvody sú jasné. Ak by sa uvoľnilo
miesto, rodičia vedia, že tých, čo majú

KAŽDÁ ŠKÔLKA JE V NIEČOM VÝNIMOČNÁ
sonálom materskej školy,“ vysvetľuje
riaditeľka Alena Požgayová.

školy Monika Snopková: „Naším cieľom je dlhodobo propagovať futbal už
u detí predškolského veku, pritiahnuť
ich do tréningového procesu. Chceme už v deťoch predškolského veku
budovať vzťah ku športu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Naučiť ich
pracovať v tíme, bojovať za seba aj kamarátov, budovať súťaživosť.“

Materská škola Ružová

Materská škola Marcheggská

Každá škôlka v Stupave má svoje zameranie a určité špecifikum. Rodičia
by pri výbere materskej školy mali zvážiť, ktorá z nich bude ich ratolestiam najviac vyhovovať, či už aktivitami, veľkosťou, alebo zameraním.

Materská škola J. Kráľa

Najväčšia materská škola v Stupave sa nachádza na ulici Janka Kráľa
a vďaka výnimke RÚVZ na navýšenie
stavu detí je jej kapacita pre školský
rok 2019/2020 až 180 žiakov. Zariadenie vykonáva svoju činnosť v zmysle
vzdelávacie programu: Škôlka plná
pohody. „Už ako názov napovedá,
sme zameraní na medziľudské vzťahy,
tolerantnosť, empatiu, spolupatričnosť, čo vštepujeme deťom od nástupu do MŠ až po odchod do ZŠ. Učíme
deti správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia
a nenásilnou formou, porozumením
ich vedieť riešiť. Vštepujeme deťom
dôstojnosť ľudskej osobnosti – úctu
k sebe i k iným. Vytvárame rodinnú
atmosféru, partnerské vzťahy medzi
deťmi a učiteľkami i ostatným per-

Kapacita predškolského zariadenia
na Ružovej ulici je tiež navýšená výnimkou na školský rok 2019/2020 na
počet 100 žiakov. V areáli materskej
školy sa roku 2008 za pomoci rodičov podarilo vybudovať dopravné ihrisko „Autíčko Svetielko“. Na ihrisku
nechýbajú priechody pre chodcov,
kruhový objazd, svetelná križovatka,
či benzínová pumpa. Materská škola
je zameraná svojím školským vzdelávacím programom na dopravnú
výchovu. Okrem toho sa na rozsiahlom školskom dvore nachádza aj futbalové ihrisko a práve tento šport je
tu obľúbenou krúžkovou aktivitou.
Ako potvrdila aj riaditeľka materskej

Materská škola na Marcheggskej ulici má kapacitu 90 detí, je situovaná
v zástavbe rodinných domov. Areál
školského dvora disponuje taktiež
dopravným ihriskom a tak aj školský
vzdelávací program „Doprava hrou“
je svojou koncepciou zameraný na
zvyšovanie dopravnej gramotnosti
žiakov. Najväčším lákadlom pre deti
a rodičov je však rozvíjanie vzťahu
k tradíciám a folklóru. „V našej škôlke majú deti detské kroje (podoba
stupavského kroja), ktoré si obliekajú na rôzne vystúpenia organizované
mestom, na celoškolských akciách
a iných, kde úspešne reprezentujú
nielen našu materskú školu, ale aj
mesto Stupavu. Vlani naši žiaci vyhra-

záujem, obvolám a začínam od najstarších. Rodičia pri zápise dostanú inštrukcie a vedia sa zariadiť,“ vysvetľuje Eva
Hnátayová, riaditeľka MŠ na Hviezdoslavovej ulici.
Rodičia najmladších detí nemajú veľké
šance umiestniť dieťa v štátnom zariadení v Stupave, o to viac tu vznikajú súkromné materské školy a detské centrá.
Cena takýchto zariadení sa mesačne
pohybuje od 350 eur vyššie, častým benefitom je jazyková, či environmentálna
výuka. Situácia však nie je taká kritická
v Bratislave alebo v niektorých okolitých
obciach. Rodičia tak zvyknú hľadať voľné
kapacity aj v štátnych materských školách mimo Stupavy.

li v okresnom kole tanečnej súťaže
v kategórii predškolský vek prvé
miesto a v krajskom kole sa umiestnili
na 3. mieste,“ zhodnotila úspechy žiakov MŠ Marcheggská riaditeľka Silvia
Gabrielová.

Materská škola Hviezdoslavova

Najmenšia materská škola sa nachádza v mestskej časti Mást na Hviezdoslavovej ulici. Jej kapacita je podľa
schváleného prevádzkového poriadku 42 žiakov. Ako uviedla riaditeľka
MŠ Eva Hnátayová: „Naša materská škola je najmenšia, dvojtriedna
a s dlhoročnou históriou. Triedy sú
heterogénne, práca pedagógov je
náročnejšia. Deti z I. triedy prechádzajú do II. triedy podľa toho, koľko detí odchádza do základnej školy
a dopĺňajú sa do I. triedy zväčša deti
trojročné - súrodenci už chodiacich
detí. My hovoríme, že sme aj rodinného typu. Náš vzdelávací program
je okrem iného zameraný na rozvíjanie regionálnych zvykov a tradícií
a environmentálnu výchovu.“
Erika PIESECKÁ
Foto: autor
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Milí čitatelia, milí Stupavčania. Dovoľte, aby som sa predstavila. Volám sa Žaneta
Danková a som vedúca a trénerka našich stupavských mažoretiek. Niektorí nás
už poznáte z rôznych vystúpení alebo ste o nás počuli. Napriek tomu by som Vám
však prostredníctvom nových Stupavských novín rada bližšie predstavila moje zverenkyne, ktoré reprezentujú naše mesto v krásnom mažoretkovom športe, považovanom za druh tanečného športu s náčiním ako palička, pompom alebo vlajka.
Najskôr však niečo z histórie. Vznik mažoretiek sa datuje na začiatok 20. storočia do

Mažoretky MEISI

USA, kde skupiny dievčat vítali delegátov na verejných zhromaždeniach, vojenských

Vráťme sa však k našim stupavským dievčatám. Mažoretky MEISI vznikli v roku 2014

prehliadkach a pri športových podujatiach. Neskôr si ich vystúpenia získali popula-

ešte ako mažoretkový súbor, ktorý patril pod OZ Stupavjan. Trénovali sme v Dome

ritu okrem USA aj v Austrálii, Francúzsku, Japonsku, Brazílii či v mnohých krajinách

kultúry s pár dievčatami. Neskôr sme sa rozrástli, založili OZ Mažoretky MEISI a za-

Európy. A hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že pochodovať do hudby a krútiť do

čali trénovať v malej telocvični v ZŠ Stupava. Dievčatá sa od vzniku súboru zúčast-

toho paličkou nie je vôbec ťažké, opak je pravda. Aj preto sa zaradilo vystúpenie

nili na rôznych seminároch o práci s paličkou a na medzinárodných prehliadkach či

mažoretiek medzi plnohodnotné športové odvetvia.

súťažiach na Slovensku i v Čechách, kde získali viacero ocenení. Naposledy sme sa
zúčastnili na Vianočnej súťaži v Bratislave, odkiaľ si dievčatá priniesli zlaté medaily.

Rytmus a trpezlivosť

Okrem tréningov a súťaží sa snažím pre dievčatá pripravovať rôzne teambuildingo-

K mažoretkám neodmysliteľne patria krásne farebné ligotavé tanečné kostýmy

vé akcie, napríklad vianočné besiedky, halloween party, súťaže medzi sebou, spoloč-

alebo uniformy, dychová hudba a pochod. V súčasnosti sa do popredia v mažo-

né plávanie či celodenné sústredenia.

retkovom športe dostáva tzv. twirling, ktorý má svoje striktné pravidlá a je spojením
gymnastiky, hudby a veľmi náročnej práce s paličkou. Dievčatá, ktoré tento šport

Najbližšie sa dievčatá zúčastnia v apríli na súťaži v Sobotišti, v máji v Brne a Bratisla-

praktizujú, potrebujú dostať do vienka nielen rytmus a chuť na sebe pracovať, ale

ve a v júni v Galante a Malackách. Držte nám, prosím, palce, aby Stupavčania boli

i trpezlivosť a ochotu nebáť sa prípadných zranení, pretože pri učení sa nových prv-

hrdí aj na dievčatá, ktoré reprezentujú naše mesto v tomto krásnom športe.

kov sú pády paličiek na prsty, hlavu, nohy či iné časti tela úplne bežné.

Foto: autor

SPOLUPRÁCA DVOCH MESTSKÝCH KNIŽNÍC

Spolupráca Mestskej knižnice Bratislava a Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave vznikla z iniciatívy Mestskej knižnice Ruda Morica
z toho dôvodu, aby hlavne mladí, študujúci čitatelia mesta Stupava mohli využívať oddelenie odbornej literatúry a oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry na štúdium, keďže Mestská knižnica Ruda Morica nedisponuje dostatočným množstvom aktuálnej odbornej literatúry.
Aktívni čitatelia (tí, ktorí majú zaplatený členský poplatok v Mestskej knižnici Ruda
Morica v Stupave) majú možnosť stať sa čitateľmi Mestskej knižnice Bratislava
zadarmo. Pri prvej návšteve MKB sa musí čitateľ preukázať platným preukazom
Mestskej knižnice Ruda Morica, aby mal nárok na zápis zadarmo a platným občianskym preukazom. Následne mu knihovníci vystavia preukaz MKB a môžu využívať služby knižnice.
MKB má štyri pobočky:
ÚNL - Oddelenie odbornej literatúry - Klariská 16, Bratislava
ÚNL - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry – Kapucínska 1, Bratislava
Úsek literatúry pre deti a mládež - Kapucínska 3, Bratislava
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry - Laurinská 5, Bratislava
Špeciálne oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých:
ÚNL - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých - Klariská 16, Bratislava
Webová stránka knižnice: https://www.mestskakniznica.sk/
Foto: archív

Mestské kultúrne a informačné centrum pozýva na blížiace sa podujatia:
Veľkonočná pátračka – úlohou detí bude nájsť všetky vajíčka ukryté v Kaštieľskom parku. Za každé vajíčko získajú odmenu. Veľké pátranie sa uskutoční v prípade priaznivého počasia 21. apríla 2019 od 14.00 hod.
Deň Zeme - MKIC v spolupráci s mestom Stupava organizuje dňa 25. apríla 2019
v čase od 9.00 do 14.00 hod. brigádu zameranú na výsadbu, úpravu zelene a zber

odpadu v okolí kultúrneho domu. Vítaní sú všetci dobrovoľníci.
Zároveň Mestská knižnica Ruda Morica organizuje na základnej škole o 9.00 hod.
prednášku na tému Invazívne druhy - rozprávanie o šírení nepôvodných druhov
živočíchov a rastlín a ich vplyve na druhy pôvodné.

NA ZAMYSLENIE
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STUPAVSKÝ
RÉBUS
alebo chodci verzus motoristi
Keďže väčšinu svojho života som strávil hlavne v kancelárii za počítačom, nedostatok pohybu vo všedné dni som sa snažil kompenzovať tým, že vždy, keď to bolo možné, som auto, električku či trolejbus nahrádzal pešou chôdzou. A tak je tomu i dnes.
Nemám problém zájsť si na trh, k zubárovi či do kvetinárstva
v Máste peši, jedinou podmienkou však je, že nesmie liať ako z krhly.

ne odísť, musí cúvať do hlavnej cesty,
na ktorú navyše kvôli ostatným autám
prakticky nevidí. Naozaj riskantný manéver, pri ktorom sa musí spoliehať
aj na ohľaduplnosť vodičov idúcich po
hlavnej ceste.

Trúfli by si aj inde?

Samozrejme, ak vodič nechce zadnou
časťou svojho vozidla zasahovať do
hlavnej cesty, zaparkuje čo možno najbližšie k predajni, kam až ho obrubník
chodníka pustí. Alebo trebárs aj priamo
na chodníku. Čo na tom, že predok jeho
vozidla ukrojí väčšiu časť chodníka, takže nielen matky s kočíkmi majú problém... Reakcie vodičov, pre ktorých nie
je problém dokonca ani odstaviť svoje
auto na priechode pre chodcov, sú niekedy doslova neuveriteľné:
„Já sem domácí, já tu stát možem...“ Alebo: „A čo, neprejdete?“ divila sa mladá
pani s autom stojacim v polovici priechodu.
Ktovie, či by si trúfli na niečo podobné
napríklad v Bratislave. V Stupave im
však žiadna pokuta nehrozí, tak prečo
by sa nesprávali tak, ako sa správajú.

Čo na to zákon?

Stupavské chodníky, či lepšie povedané chodníčky, tak poznám celkom dobre. Mnohé z nich však možno len ťažko
označiť za chodník, pretože dvaja „dospeláci“ na nich vedľa seba neprejdú. Na
ulici Jána Ondruša sú uprostred jediného chodníka osadené dokonca stĺpy verejného osvetlenia, dopravné značky či
plynomery. Inde zase chýbajú chodníky
úplne (napr. Bitúnková ul.).
Ešte väčším problémom však je, že
chodníky si akosi automaticky privlastňujú aj vodiči motorových vozidiel. Na
ulici Ferdiša Kostku úplne bežne, a to
i napriek tomu, že ide o výpadovku, po
ktorej prejdú stovky kamiónov, ťahačov
s prívesmi či obyčajných nákladiakov
denne. Od chodníka ich nedelí prakticky nič, len pár centimetrov asfaltu. Pre
chodca veľmi nepríjemný pocit.
Našťastie, pri výstavbe obytného súboru Panské a rekonštrukcii križovatky ulíc
Ferdiša Kostku a Jána Ondruša projektanti na chodcov nezabudli a chodník od
cesty oddelili kovovým zábradlím, ktoré

núti chodcov využívať nový priechod cez
túto frekventovanú komunikáciu a súčasne ich ako-tak chráni pred motorovými vozidlami. Keby bol tento priechod
pre chodcov na samom kraji mesta večer aj osvetlený (verejné osvetlenie končí pred križovatkou), najmä v zime by to
ocenili šoféri i chodci.

Paragraf 52 odsek 2 Zákona č. 8/2009
o cestnej premávke uvádza: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú
chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom
ostane voľná šírka chodníka najmenej
1,5 m. Nie som síce právnik, ale z uvedeného ustanovenia zákona jasne vyplýva,
že ak voľná šírka chodníka nie je najmenej

1. Od februára tohto roka spoločnosť
SPP zahájila práce na stavbe rekonštrukcie plynovodov na Hlavnej ulici od
križovatky Hlavná-Školská po križovatku
Hlavná-Mlynská, ide o dokončenie z minulého roka. V rámci tejto stavby budú
realizované prípojky k jednotlivým ne-

1,5 m, iní účastníci cestnej premávky nesmú chodník používať – čiže na ňom stáť,
parkovať alebo iným spôsobom chodcov obmedzovať. Na parkovanie majú
automobily vyhradené plochy, ktoré sú
od chodníka ohraničené spravidla samotným vyvýšeným okrajom chodníka.
Inými slovami – plocha určená na parkovanie siaha len po okraj chodníka. A na
túto plochu sa musí zmestiť auto celé,
nielen jeho časť od prednej po zadnú
nápravu. Ak by bol na okraji chodníka
plot alebo stena budovy, všetci vodiči
by to veľmi rýchlo pochopili – potiaľto je
chodník a odtiaľto zase parkovisko.
V tejto súvislosti vám dám ešte jednu hádanku – tých 150 cm, ktoré musia ostať
voľné od auta zaparkovaného na chodníku po druhú stranu chodníka, aby tade
mohli chodci prejsť, merajú policajti od
okraja zaparkovaného vozidla, alebo od
jeho prednej, resp. zadnej nápravy?

Každý má svoju pravdu

Viem, že v prípade parkovania na ulici
Ferdiša Kostku (ale aj iných, napr. na
Ružovej), má každá strana svoju pravdu
– chodci (a najmä mamičky s kočíkom)
sa chcú cítiť na chodníku bezpečne, aby
nemuseli obchádzať zaparkované autá.
Motoristi zase chcú zaparkovať rovno
pred obchodom, veď je tam pre nich vybudované parkovisko.
Vyrieši niekto tento stupavský rébus?
on
Foto: autor

Problémové parkovanie

Vráťme sa však k parkovaniu áut na ulici Ferdiša Kostku. Najproblémovejšími
miestami sú zákonite plochy pred mäsiarstvom, potravinami a videopožičovňou. Odstavné plochy určené na parkovanie áut pred prevádzkami sú riešené
veľmi nešťastne. Vodič musí pred obchodom zaparkovať šikmo, pretože pri
parkovaní kolmo na predajňu by zadnou časťou vozidla zasahoval do komunikácie (dodávky či väčšie SUV zasahujú
tak či tak).
Takýto, v praxi jediný možný spôsob
parkovania, má však aj svoje ďalšie veľké mínus: ak parkuje niekoľko áut vedľa
seba, vodič, ktorý chce spred predaj-

INFORMUJEME O ROZKOPÁVKACH V STUPAVE
Aj tento rok budú na území mesta
Stupava pokračovať dve rozsiahle stavby – rekonštrukcia plynovodov a výstavba optickej siete. Realizácia týchto
stavieb si opäť vyžiada množstvo rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev a takisto
aj množstvo dopravných obmedzení
automobilovej alebo pešej cestnej premávky.
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hnuteľnostiam a rozkopávky budú vo
väčšine vedené v predzáhradkách alebo
na súkromných pozemkoch.
2. Od 18.03.2019 sa začala ďalšia rozsiahla stavba na uliciach Družstevná,
Slovenského povstania, Pažitná, Poľná, Kalinčiakova, Bitúnková, Nám. SNP
a Ferdiša Kostku – cesta na tejto ulici je
v správe Regionálnych ciest Bratislava
a rozkopávka na nej bola povoľovaná
Okresným úradom Malacky. Ostatné menované ulice sú v správe mesta
Stupava. Táto stavba bude realizovaná
po etapách a predpokladá sa, že bude
pokračovať až do zimy. Stavba si vyžiada mnohé dopravné obmedzenia, ktoré
budú označené príslušným dopravným

značením.
3. Ďalšou, v poradí treťou stavbou
v súvislosti s rekonštrukciou plynovodov bude stavba na Hlavnej ulici v úseku od križovatky Hlavná-Mlynská až po
križovatku Malacká-Ferdiša Kostku. Táto
stavba bude zahájená až začiatkom tohto leta a trasa plynovodu a teda aj trasa
rozkopávky bude vedená v chodníku po
ľavej strane, smerom na Malacky. Táto
stavba si vyžiada značné obmedzenia
pešej premávky, ktoré budú označené
príslušným dopravným značením.
4. K 18.3.2019 bola zahájená aj stavba
optickej siete na Dlhej ulici a v lokalite
obytného súboru Agátky na Cementá-

renskej ulici. K tejto rozkopávke musíme
uviesť, že okrem Dlhej ulice sa stavba
realizuje na súkromných pozemkoch,
kde cestný správny orgán mesta Stupava nemá kompetencie na vydávanie
rozkopávkových povolení a všetky práce
môžu byť vykonávané výhradne so súhlasom vlastníkov predmetných pozemkov. Akékoľvek pripomienky, reklamácie
a podnety k prácam musia byť adresované priamo firme, ktorá práce realizuje, t.j. spoločnosti SupTel.
5. Poslednou stavbou väčšieho rozsahu
bude výstavba optickej siete na Hlavnej
ul. K tejto stavbe investor do termínu
redakčnej uzávierky nedoručil potrebné
prílohy k žiadosti a preto nevieme presne popísať rozsah a trasovanie stavby,
ani dopravné obmedzenia.
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ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
Dňa 3.3.2019 o 14.05 hod. sa dostavila
na MsP Stupava osoba, ktorá odchytila voľne sa pohybujúceho psa v časti
Obora, ktorý nemal obojok ani vôdzku. Hliadka použila na zistenie majiteľa
psa čítačku čipov a následne z registra
spoločenských zvierat zistila majiteľa
uvedeného psa, ktorého kontaktovala
a vyzvala, aby sa dostavil na MsP Stupava. Majiteľ psa bol riešený následne
v blokovom konaní za porušenie zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov.
Dňa 7.3.2019 v čase o 19.10 hod. prijala hliadka oznámenie, že na ulici Hlavná pri pohostinstve Maroš leží na zemi

kábel elektrického vedenia. Hliadka
na mieste zistila, že silný vietor a nepriaznivé poveternostné podmienky
poškodili elektrické vedenie pouličného osvetlenia, ktoré bolo stále pod
napätím, preto hliadka ihneď miesto
zabezpečila a vyrozumela pracovníkov
Verejnoprospešných služieb Stupava
a poruchovú službu, ktorí poruchu a
poškodenie odstránili.
Dňa 12.3.2019 o 13.00 hod. sa na MsP
dostavil občan, ktorý odovzdal hliadke
nájdenú peňaženku. Na základe obsahu peňaženky, popisu miesta nálezu a ďalších potrebných informácií sa
podarilo vypátrať majiteľa peňaženky,

ktorému bola následne hliadkou MsP
odovzdaná.
Dňa 17.3.2019 vykonávala hliadka MsP
pešiu obchôdzku parku. Pri jednej
z lavičiek videla niekoľko osôb, ktoré
odhadzujú odpadky mimo smetných
košov. Hliadka preto osoby vyzvala,
aby miesto znečistenia riadne vyčistili
a spáchaný priestupok vyriešila blokovou pokutou.
Dňa 20.3.2019 o 14.50 hod. hliadka MsP
prijala oznámenie, že na ulici Hlavná
pri ZŠ vystúpil z vozidla hromadnej dopravy muž, ktorý následne na zastávke
autobusu vulgarizmami častoval osoby

tam čakajúce a následne z miesta zastávky odišiel medzi obytné domy smerom na ulicu Ružová. Hliadka uvedenú
osobu aj prostredníctvom kamerového
systému vypátrala až na ulici Budovateľská pri potravinách CBA. Osoba
sa po výzve k preukázaniu totožnosti
začala voči hliadke správať agresívne,
hliadku verbálne napádala vulgarizmami a odmietala preukázať svoju totožnosť. Hliadka preto muža predviedla
na útvar MsP, kde zistila jeho totožnosť
a za spáchané priestupky proti verejnému poriadku mu uložila blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR STUPAVA
Slovenskej republiky do kategórie “A”. Počas tohto roka
vykonal zbor celkovo 56 výjazdov k udalostiam rôzneho charakteru. Z celkového počtu výjazdov zasahoval
zbor 37-krát v katastri mesta Stupava a 19-krát v iných
obciach či mestách na okolí. Jednotku vyslalo na výjazd
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Bratislave celkovo 41-krát, vedenie mesta Stupava celkovo 15-krát.
Okrem výjazdovej činnosti a účasti na cvičeniach a školeniach sa zbor zúčastňuje súťaží v hasičskom športe
v disciplíne požiarny útok, kde sa im podarilo získať
niekoľko cenných úspechov. S touto disciplínou hasičského športu sa v Stupave po obnovení zboru začalo
počas roka 2017.

Dobrovoľný hasičský zbor v meste Stupava bol založený v roku 1880 pánom Karolom Rehsom. Jeho nové
vedenie sa v roku 2010 rozhodlo pre zásadné zmeny
v smerovaní a celkovom fungovaní s cieľom dosiahnutia vysokej odborno-technickej pripravenosti zboru.
V tomto roku mal Dobrovoľný hasičský zbor 19 člennú základňu. Počas deviatich rokov činnosti sa členská
základňa Dobrovoľného hasičského zboru v Stupave
obmenila a posilnila. V súčasnosti má stupavský zbor
31 členov, vrátane 22 členov s odbornou spôsobilosťou zasahovať pri väčšine možných zásahov. Stupavskí
hasiči majú okrem povinného základného hasičského
kurzu aj ostatné doplňujúce školenia, ktoré ich oprávňujú na širokú škálu činnosti. Medzi tieto školenia
a odbornosti, pričom všetky boli zakončené odbornou
skúškou, patrí:
• používanie dýchacej techniky
• používanie ručnej motorovej píly
• používanie rádiostaníc profesionálnych jednotiek
• školenie pre obsluhu hasičskej techniky
• školenie s psychologickým vyšetrením pre vodičov
• obsluha elektrocentrál
• spôsobilosť vykonávať veliteľa zboru, veliteľa družstva
a veliteľa zásahu na mieste udalosti
• kurz prvej pomoci pre členov hasičských jednotiek
• viazač bremien
• práca a záchrana vo výškach s použitím lezeckej a lanovej techniky
• práca s hydraulickým vyslobodzovacím náradím.

tohto projektu je využívanie dobrovoľných hasičských
zborov obcí pre potreby operačného strediska profesionálnych hasičov po celom Slovensku. Zbory sú roztriedené na základe ich spôsobilosti a vybavenia do
jednotlivých kategórií (A1, A, B, C, D). Každá kategória
má špecifické podmienky, ktoré musia členovia DHZO
spĺňať a dodržiavať. Pre kategóriu „A“ je to napr. výjazd
do 10 minút od vyhlásenia poplachu či špecifické materiálno-technické a odborné zabezpečenie. Od roku
2017 je do tohto rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradených 1486 dobrovoľných hasičských zborov po celom Slovensku. Dobrovoľný hasičský zbor Stupava bol
v spomínanom roku ako jediný z celého Bratislavského kraja zaradený do kategórie „A“, pričom na celom
Slovensku bolo z celkového počtu 1486 zborov v tejto
kategórii len 91 zborov. Kvôli zaradeniu do kategórie
„A“ boli členovia jednotky DHZO Stupava v marci roku
2017 na základe rozhodnutia prezidenta HaZZ SR vycvičení vo Vojenskom výcvikovom priestore - Lešť (ďalej len VVP – Lešť) na zvládanie rôznych typov zásahov.
Pod vedením profesionálnych inštruktorov z HaZZ SR
prebehol výcvik zameraný na hasenie bytových požiarov s vyhľadaním osôb, evakuáciou obyvateľov s odvetraním priestorov a výcvik na likvidáciu požiarov rodinných domov a motorových vozidiel. Ďalej to bol výcvik
zameraný na vyhľadávanie a záchranu osôb v ruinách
s podaním predlekárskej prvej pomoci a na likvidáciu
a celkové zvládanie menších i väčších lesných požiarov
a požiarov v prírodnom prostredí.

Pred niekoľkými rokmi spustilo Ministerstvo vnútra SR
v spolupráci s HaZZ SR projekt Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Princípom

V roku 2018 bol Dobrovoľný hasičský zbor mesta Stupava opätovne zaradený v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území

Od roku 2013 je v Stupave tradíciou, že poslednú sobotu pred Štedrým dňom otvoria stupavskí hasiči brány
svojej zbrojnice a verejnosť má možnosť prezrieť si ich
priestory, vybavenie a techniku, či dozvedieť sa niečo
o ich činnosti. Počas podujatia Hasičská kapustnica
pripravia členovia DHZ Stupava svojim návštevníkom
domácu kapustnicu a iné občerstvenie. Deti i dospelí si môžu prezrieť hasičské autá, vyskúšať si hasičskú prilbu, či zviesť sa na lanovke a hasičskom aute.
Okrem podujatí pre deti, ktoré organizuje DHZ Stupava, sa stupavskí hasiči zúčastňujú aj tých, na ktoré sú
pozvaní. V minulosti boli hasiči niekoľkokrát so svojou
technikou v stupavských materských školách či v školskom klube detí na Základnej Škole Kpt. Jána Nálepku
v Stupave.
V uplynulom roku 2018 sa našim hasičom podarilo
zorganizovať prvý ročník podujatia Hasičský Juniáles
– „Countryoheň“. Toto podujatie malo za cieľ vytvoriť
v Stupave opätovne priestor pre milovníkov country
hudby, ktorá má v Stupave dlhoročnú tradíciu. Sprievodným programom country kapiel boli atrakcie pre
deti, ako napríklad prehliadka hasičskej techniky, výučba prvej pomoci, náuka o prírode či súťaže s možnosťou jazdy na koňoch. Organizáciou podujatia chceli
členovia DHZ prilákať do Malého parku v Stupave nielen fanúšikov country, ale i ostatných obyvateľov mesta vrátane rodín s deťmi, ktorí by mohli v našom meste zažiť opäť nové kultúrne vyžitie pre každú vekovú
skupinu. V konečnom dôsledku môžeme konštatovať,
že toto podujatie bolo verejnosťou hodnotené ako veľmi úspešné, vďaka čomu sa pripravuje jeho ďalší ročník.
Na záver možno tiež spomenúť, že sa stupavskí hasiči
snažia pomáhať aj inak, ako im je z ich poslania prirodzené, a to pravidelným darovaním krvi.
Foto: archív DHZ

STROMY POZDVIHNÚ HODNOTU MESTSKÉHO PROSTREDIA
Asi väčšina z nás si nevie predstaviť svoje okolie bez stromov. Stromy, predovšetkým v mestách, sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby a ochrany životného prostredia. Dôvodom nie sú len ich typické atribúty, ale aj funkcie,
ako napríklad ekologická, mikroklimatická, estetická, architektonická, environmentálna či dokonca hygienická.
Práve z hľadiska hygieny sú stromy
v obciach a mestách mimoriadne dôležité, pretože dokážu na svojich listoch zachytávať nečistoty z ovzdušia
a ničiť niektoré druhy baktérií a plesní.
Čo sa týka klimatickej funkcie, stromy
vďaka tieňu a výparom vody z listov
znižujú teplotu prostredia a zároveň
zvyšujú vlhkosť vzduchu. Okrem toho
vytvárajú aj lokálne prúdenie vzduchu, ktorý sa nerovnako zahrieva
a tým zlepšuje prevetrávanie okolia.
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dzať ďalšie vegetačné prvky. Na prelome marca a apríla pribudli na verejných
plochách aj v areáli základnej školy nové
stromy. Spolu sa vysadilo 71 drevín. Pri
križovatke za katolíckym cintorínom sa

umiestnilo šesť kusov lipy malolistej,
ktorá bude primárne plniť ekologickú
funkciu (chrániť pôdny kryt pred nežiaducou eróziou). Vizuálne sa napojí
s existujúcou výsadbou na cintoríne

a dotvorí tak krajinné prostredie.
V areáli futbalového ihriska pribudol hrab obyčajný (20 kusov). Drevina
bola umiestnená líniovo v stromoradí
kopírujúc futbalové a detské ihrisko.
Hlavnou funkciou bude vytváranie mikroklímy a udržanie tienistých plôch.
V areáli základnej školy sa vysadilo líniovo pozdĺž existujúceho asfaltového ihriska a plošne v priestore medzi
kotolňou a športovou halou štyridsať
kusov javora mliečneho. Päť kusov jarabiny vtáčej sa umiestnilo bodovo pred
bytovým domom v areáli školy ako
náhrada za odstránené dreviny. Vysadené stromy budú v tejto zóne predstavovať aj environmentálnu funkciu.
Veríme, že realizácia projektu výsadby nových stromov prispeje k zvýšeniu mestského i školského prostredia a stromy sa stanú ich trvalou
súčasťou. Veď ako poznamenal významný slovenský básnik, spisovateľ a textár Boris Filan: „Stromy, to sú
z dreva básne o tom, ako treba žiť.“

Mesto Stupava je zástancom zachovania
a rozširovania zelených plôch v meste
a podporuje výsadbu stromov a inej
zelene. Aj keď osadenie stromu na danom mieste nie je jednoduchá záležitosť
a často býva limitovaná majetkovými
pomermi pozemku (mesto nie je majiteľom každého verejného pozemku), jeho
veľkosťou či rozložením inžinierskych
sietí, mesto sa bude naďalej snažiť osá-

Denisa KOMÍNEKOVÁ
Foto: internet

KONIEC BIOKORIDORU V STUPAVE?
Do konca minulého storočia bola Stupava pokojné mestečko na úpätí Malých
Karpát. Postupne v ňom našlo svoj nový domov veľké množstvo ľudí, a tak sa
počet obyvateľov zvýšil. Možno sa vám to bude zdať až neuveriteľné, ale napriek
obrovskému stavebnému rozmachu máme na našom území funkčný biokoridor.

sa tieto pozemky ponúkali ako lukra-

Samec je modrý so žltými polmesiacmi

tívnejšie. Tiene stromov a spev vtákov

na bokoch bruška, samica je hnedo-žl-

boli pre ľudí lákadlom. Staré majestátne

to-čierna. Larvy žijú na dne vôd. Liahnu

duby už zväčša vystriedal agát. Keďže

sa na vegetácii, prípadne aj na brehu.

biokoridor bol v minulosti akýsi kanál,

Vajíčka kladú do bahna na brehu a do

ktorý odvádzal vodu z okolitých pozem-

vody. Dospelé jedince, imága, lietajú aj

kov, nachádzajú sa v ňom aj iné živočí-

dosť ďaleko od vody. Prezimuje iba larva.

chy. Buďme vďační za toto územie zelene uprostred domov. Pri mohutných

Nová jar

dažďoch stále plní svoju úlohu, aj na-

Biokoridory a biocentrá tvoria spolu

priek tomu, že je na križovatke s ulicou

územný systém ekologickej stability.

Vinohradskou ukončený, vodu valiacu

Oddávna známe ako medze, remízky,

sa zo svahu mierne reguluje.

aleje, súvislé pásy krovín, živé ploty.

Život

V ojedinelých prípadoch môže ísť o umelý prvok, ako napríklad prechod pre zver

Prebýva v ňom napríklad aj vážka ploská

ponad alebo popod cestu. Biokoridory

(Libellula depressa), ktorá osídľuje rôz-

napomáhajú migrácii a tým aj zachova-

ne typy vôd, od stojatých cez ramená

niu biologickej diverzity a genetickej roz-

riek a kanály až po periodické vody.

manitosti v krajine. Preto sa obyvatelia

Na referáte životného prostredia som

soká zver (lane, danielia a jelenia zver)

Taktiež ju nájdeme v človekom vytvore-

priľahlých ulíc v spolupráci s Verejno-

sa Ing. Malvíny Tóthovej pýtala, ako to

si ešte stále dokáže nájsť cestu pomedzi

ných biotopoch, ako sú záhradné jazier-

prospešnými službami Stupava rozhodli

s týmto azylom pre vodu, zver, hmyz

rodinné domy a ploty a potom späť do

zorganizovať brigádu na vyčistenie bio-

a zeleň vyzerá. „Na našom referáte evi-

lesa. Vedie tadiaľto migračná cestička

koridora od nafúkaného odpadu. „Naši

dujeme v Stupave posledný biokoridor

a ony neomylne vyvádzajú svoje mláďa-

chlapci pravidelne kosia jeho okraje

pozdĺž Muštovej ulice,“ potvrdila pani

tá tak, ako pred mnohými rokmi.

a odvážajú zelený odpad,“ potvrdil ria-

Tóthová. „Je to miesto, ktoré nemusí

diteľ spoločnosti Mgr. Marián Závodný

umožňovať organizmom trvalú a dlho-

Zeleň

dobú existenciu. Dôležitou funkciou bio-

Biokoridor patrí do majetku mesta

ratívne pristavíme kontajner podľa po-

koridoru je zabezpečiť migráciu medzi

Stupava a ako potvrdil Vladimír Vala-

treby.“

oddelenými biocentrami a tým vytvárať

chovič z referátu územného rozvoja,

Biokoridor v Stupave teda naďalej plní

sieť medzi nimi,“ dodala pani Tóthová.

mesto neuvažuje o jeho predaji. Lemu-

ka. Je to pioniersky druh, čo znamená,

svoju funkciu a malo by byť v záujme

Napriek tomu, že sa výstavba rodinných

jú ho najmä záhrady rodinných domov,

že sa vyskytuje na lokalitách bez silnej

nás všetkých zachovať ho.

domov tlačí až po hranice lesa a CHKO

keďže okolitá výstavba je v jeho tesnej

konkurencie. Vážku ploskú poznáme

Malé Karpaty a biokoridor bol z vrchnej

blízkosti. Vlastniť pozemok v blízkosti

podľa bruška, ktoré dosahuje dĺžku

Eva ŠVOŇAVOVÁ

strany stavbami a plotmi prerušený, vy-

biokoridoru bolo vždy výhodou, preto

25,5 – 27 mm, dĺžka krídla je 36 – 37 mm.

Foto: autor

a dodal: „Vítame takéto iniciatívy a ope-
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TRADÍCIE

AJ TURISTI SA ROZLÚČILI SO ZIMOU
Klub slovenských turistov Tatran Stupava otvoril dňa 23. marca

SENIORI FAŠIANGOVALI

2019 na Košariskách za krásneho slnečného počasia turistickú

Klub seniorov a Jednota dôchodcov Slovenska v Stupave oznamujú svojim

sezónu 2019.

Tepliciach a od 24. augusta 2019 pobyt pri mori vo Vodiciach v Chorvátsku.

členom, že od dňa 2. júna 2019 organizujú týždenný pobyt v Turčianskych

Prítomní boli členovia turistických oddielov zo Stupavy, Lozorna,
Zohoru, Bratislavy (Apollo) a Častej - Dolian spolu s deťmi a inými
priaznivcami turistiky. Na otvorení sezóny sa zúčastnili aj turisti
z Maďarska a Poľska. Podľa prezenčnej listiny sa spolu stretlo 250
priaznivcov turistiky
Po úvodnom príhovore člena výboru KST Stupava bol krátky kultúrny program za účasti detí, ktorý vyvrcholil zapálením vatry
a Moreny.
Uskutočnené aktivity v roku 2019:
V rámci našich aktivít sa chodíme pravidelne raz mesačne kúpať na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy, každý týždeň cvičíme jogu a od pondelka
do štvrtka sa venujeme aj zdravotne orientovaným cvičeniam, ktoré pozitívne pôsobia na telesnú a duševnú vyrovnanosť. Vo februári sme si užili
víkendové kúpanie v obci Bük, druhých najväčších maďarských kúpeľoch,
na Valentína sme zorganizovali posedenie. Koncom mesiaca sme sa opäť
stretli na fašiangovom posedení, kde nám pre radosť i do tanca hrala dychová hudba Veselá muzika. V marci sme boli účastní na pochovávaní basy
vo Vysokej pri Morave, 12. marca sme oslávili Medzinárodný deň žien, 26.
marca sme mali opäť túlavé topánky – boli sme na nákupoch v rakúskom
mestečku Kittsee a v čokoládovni.
„Veľkosť človeka sa nemeria tým, čo urobil pre seba, ale tým, čo urobil pre iných.“
Viera ŠTEFKOVÁ
Foto: autor

Ján VIDRNÁK
Foto: autor

JAR, JAR, JAR, DAJ NÁM SLNKA, DAJ!

Po dlhej a chladnej zime sme všetci
v túžobnom očakávaní tepla a slnka.
Jar sa oficiálne začala dňom jarnej
rovnodennosti 20. marca. V dávnej
minulosti sa ľudia neorientovali podľa kalendára, ale svoj život podriaďovali zákonitostiam prírody. Ľudia
dodržiavali isté zvyky a obrady, čím
vedeli napríklad vyhnať zimu z dediny
a zároveň privolať jar. Asi najviac známy je nám obrad vynášania Moreny.
Bol to väčšinou rituál vynášania zimy
z dediny. Sprievody dievčat s postavou nazývanou Morena za hlasného
spevu vyniesli Morenu k potoku, kde
ju následne upálili, alebo hodili do
vody. V niektorých lokalitách Slovenska sa jej hovorilo aj Smrtka, Kyselica. Je známe, že v mnohých dedinách
severného Slovenska Morenu nahradila mužská postava Dedka alebo
Džatka. Vynesenie Moreny, a teda jej
zničenie, znamenalo nielen vynesenie zimy z dediny, ale aj vymiznutie
chorôb (moru), smrti a všetkých zlých
síl, ktoré by bránili príchodu jari.

Slovensku a v priľahlých oblastiach
stredného Slovenska. Na Záhorí si
dievčatá robili letečko z konárika slivky, ktoré ozdobili farebnými stužkami
a vyfúknutými vajíčkami. V sprievode
sa zastavovali pod oknami svojich
známych a spievali.
Rituál vynášania Moreny a chodenie
s letom sa zvykol praktizovať buď dva
týždne (Smrtná nedeľa), alebo týždeň
(Kvetná nedeľa) pred Veľkou nocou.
Tieto zvyky a tradície praktizovali
ľudia od nepamäti a zanechali nám
ich ako klenot, ktorý by sme mali zachovať a odovzdávať ďalej. A práve
priblíženie zvykov vynášania Moreny
a vítania jari sa vám budeme snažiť odprezentovať v našom folklórnom pásme 13. apríla 2019 o 10:30
v MKIC (Kultúrny dom) v Stupave.

Po vynesení Moreny sa zvykol sláviť
príchod jari. Robili sa jarné obchôdzky po dedine. Bolo to tzv. jarné divadlo, kedy dievčatá a chlapci chodili
so spevom po dedine, niesli zelenú
halúzku, zelený konárik, vŕbový prútik alebo inú drevinu, spievali piesne

a zastavovali sa pod oknami svojich
známych. Halúzka bola väčšinou
ozdobená stužkami a vyfúknutými
vajíčkami. Tieto zelené halúzky, ako
symbol jari, dostali názov: leto, letečko, máj, májik, lesola, hájik. S nosením leta (zelenej halúzky) sa stretávame najmä na juhozápadnom

Teší sa na vás DFS Stupavjánek
a hudobný odbor ZUŠ v Stupave.
Príďte medzi nás, aby sme spoločne,
spevom, tancom, hudbou a slovom
mohli zvolávať: Jar, jar, jar, daj nám
slnka, daj!
Andrea JANUŠKOVÁ
Foto: DFS Stupavjánek

NA ZAMYSLENIE, POZVÁNKA
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LOGIKA KRÍŽA

Pred niekoľkými rokmi sa na verejných
dopravných prostriedkoch v Londýne
a v iných európskych metropolách objavil takýto reklamný slogan: „Boh pravdepodobne neexistuje. Tak sa netráp a užívaj si život!” (There’s probably no God.
Now stop worrying and enjoy your life.)
Je zrejmé, že v tomto slogane nie je položený dôraz na tvrdení: „Boh neexistuje“, ale na jeho výzve: „Užívaj si život!“

nášho vlastného života.

V centre nasledujúcich veľkých dní je
kríž. Kríž ako symbol bolesti, utrpenia
a smrti, no zároveň – paradoxne – ako
symbol Božej moci, múdrosti a lásky.
Jasne to formuluje sv. Pavol, keď kresťanom v Korinte píše: Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však
ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznov-

existencie. Sme pozvaní uvažovať o skutočnosti utrpenia a smrti.
Ťažko sa k tejto téme čo i len priblížiť.
My túžime žiť život plný zdravia a radosti. Utrpenie a smrť vytesňujeme na okraj
nášho uvažovania. No už veľký ruský
spisovateľ F. M. Dostojevskij pochopil,
že život bez utrpenia neexistuje. Dokonca tvrdí: „Milovať život sa môžeme naučiť len prostredníctvom utrpenia.“
Životné skúsenosti nám ukazujú, že tak,
ako je radosť súčasťou ľudského života,
tak k nemu patrí aj bolesť. Chvíle šťastia
striedajú momenty utrpenia. Uvedomujeme si to veľmi dobre. Veď koľkí ľudia
v našom okolí, možno naši najdrahší,
trpia fyzicky či duševne. To, že trpia iní,

Kdesi v pozadí tohto posolstva je odkaz,
že viera v Boha zabraňuje človeku užívať si život, že je nepriateľkou ľudského
šťastia a presviedča, že keby nebolo viery, bolo by na svete viac radostnejších
a šťastnejších ľudí.
Ten nápis na autobusoch v Londýne
iste čítali aj rodičia, ktorí mali choré dieťa, ľudia osamelí, alebo tí, ktorí boli bez
práce; tí, ktorí opustili svoju vlasť pred
hrôzami vojny; tí, ktorí prežívali ťažké
depresívne stavy zo zrady a sklamania
v živote. Viete si predstaviť, čo asi cítili,
keď čítali: “Boh pravdepodobne neexistuje. Tak sa netráp a užívaj si život! ”
V nastávajúcom týždni prichádza čas,
ktorý nás pozýva sláviť Veľkonočné
sviatky – tajomstvo Kristovho utrpenia,
smrti a vzkriesenia. Každý rok je pre nás
Veľký týždeň vynikajúcou príležitosťou
znovu sa ponoriť do tajomstva Ježišovho života a tým zároveň aj do tajomstva

stvo, ale pre povolaných, tak Židov ako
Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. (1 Kor 1, 22-23)
Počas budúceho týždňa sa tak budeme
konfrontovať, dovolím si povedať, s najvážnejšími bytostnými otázkami našej

STAVANIE MÁJA
Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový,
jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a
chorobami. Stavanie mája je starobylý zvyk mnohých národov. Na Slovensku v minulosti máje stavali ako okresané a
ovenčené stromy mládenci večer pred prvým májom pred
tie domy, kde je vydaja súca dievka alebo ich milenka, dnes
sa väčšinou stavia len jeden ústredný máj pre obec.
Mástsky potravinový spolok v Stupave pozýva na „Stavjaní mája“, ktoré
bude aj tento rok už tradične na nádvorí Obecného domu v Máste.
Podujatie sa začne o 17.00 hod. zdobením stromu, hudobnú kulisu a
správnu atmosféru dotvorí miestny DJ-Wector, o občerstvenie sa postarajú členovia Mástskeho potravinového spolku a osvedčený partner
Plecháč - Penzión&Bar Intenzíva. Za prevoz stromu ďakujeme spoločnosti Zemné práce Stupava, p. Martinovi Brezovskému.
Tešíme sa na stretnutie.
MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK V STUPAVE

prijímame ako realitu každodenného života.
Situácia sa však dramaticky mení, keď
utrpenie vstúpi do nášho vlastného
života. Z hĺbky nášho vnútra sa vtedy
derú zvolania: Prečo ja musím trpieť? Čo
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zlého som urobil, že ma toto postihlo?
Priznajme si, že v takých chvíľach len
veľmi ťažko vieme pochopiť, o čom sv.
Pavol hovorí, keď sa vyznáva: Ale ja sa
nechcem chváliť ničím iným, iba krížom
nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je
svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.
(Gal 6,14)
Utrpenie zostáva veľkým a nepochopiteľným tajomstvom nášho života. Dánsky filozof Søren A. Kierkegaard vystihuje: „Znášať utrpenie znamená mať
s Bohom spoločné tajomstvo.“ Spoločné
tajomstvo s Bohom, ktorý nás miluje,
aj keď v niektorých momentoch života
jeho lásku ťažko chápeme a prijímame.
V tom sme zajedno s Ježišom, ktorý síce
povedal, že nik nemá väčšej lásky ako
ten, kto dá život za priateľov, kto trpí
za priateľov, no tvárou v tvár utrpeniu
a smrti, vo chvíli opustenosti, prosí Otca
o vysvetlenie. Napĺňa však Otcovu vôľu
a svoje utrpenie a smrť ponúka ako najpresvedčivejší dôkaz Otcovej lásky k ľuďom. Dáva tak utrpeniu a smrti zmysel
a logiku.
Užívajme si život! Práve nadchádzajúce dni nám ponúkajú príčiny k radosti
a šťastiu. Sv. Pavol vidí dôvody pre optimizmus a radosť zo života v tomto presvedčení: život, ktorý teraz žijem v tele,
žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma
miluje a vydal seba samého za mňa. (Gal
2,20)
Prežívajme dni Veľkého týždňa a celý
náš život v tejto viere!
Mons. Vladimír STAHOVEC, farár
Foto: internet
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ROZHOVOR

KEĎ SERVÍTKY NIE SÚ LEN DOPLNKOM STOLOVANIA

Mnohí z nás boli v detstve vášnivými zberateľmi. Najskôr céčka, známky, potom kalendáriky, figúrky
z čokoládových vajíčok, neskôr magnetky, servítky... A práve servítky učarovali aj pani Paulíne Pollákovej.
Ako ste sa dostali k zbieraniu servítok?

s jednou zberateľkou z Bratislavy, s ktorou si meníme servítky pravidelne dva-

Každé dieťa sa chce v detstve venovať nejakej záľube. Ja som si vybrala zbie-

krát mesačne. Obohatiť zbierku mi pomáha aj moja nevesta, synovia, vnučky,

ranie servítok. Inšpirovala ma moja priateľka z detstva, ktorá ma zásobovala

sestra, švagriné a bývalé kolegyne. Každý z nich, keď ide na dovolenku alebo

servítkami zo Západného Nemecka, kde mala príbuzných. Zbierala som ich asi

niekam na výlet, vždy mi prinesie nové servítky, ktoré si môžem dať do mojej

päť rokov, potom som ich odložila. Pred pätnástimi rokmi som sa k zbieraniu

zbierky alebo ich ponúknuť na výmenu.

opäť vrátila. Doma mám vyhradenú jednu miestnosť, kde sú servítky uložené
vo veľkých krabiciach a všetky mám naskenované v počítači. Rozdelila som si

Koľko druhov servítok máte k dnešnému dňu?
Podarilo sa mi zozbierať už 12 500 druhov servítok. Ako som spomínala, mám ich rozdelené do týchto kategórií: jednoduché, detské, káva, kvety,
party, ovocie, zelenina, láska, zvieratá, veľkonočné, vianočné, rôzne, náboženské, krajinky, svetové, reštaurácie a hotely, karty, dopravné prostriedky
a šport, vintage. Pre lepšiu orientáciu mi syn Andrej zriadil webovú stránku,
kde si viem rýchlo skontrolovať, či už ponúkanú servítku mám, alebo nie.
Väčšinu z nich si však pamätám.

Nájdu sa vo Vašej zbierke aj nejaké špeciálne servítky?
Jemnou úpravou papiera určite vynikajú tie z bývalej Juhoslávie, medzi zberateľské kúsky patria aj servítky zo Západného Nemecka, Lýbie, Afganistanu,
Kalifornie a Kanady. Mám servítky s podobizňou Mony Lisy, pápeža Benedikta,
Marilyn Monroe, Elvisa Presleyho, Audrey Hepburn a mnohých ďalších.

ich do devätnástich kategórií a niektoré ešte do ďalších podskupín, napr. v kategórii kvety tvoria podskupiny fialky, narcisy, krokusy, tulipány, ruže a ďalšie.
Takto mám zadelené aj detské, vianočné, veľkonočné či svetové motívy, tiež
ovocie, zeleninu a zvieratá.

Odkiaľ získavate stále nové a nové kúsky? Balenie servítok stojí
v priemere dve eurá, ich kúpou by tento koníček asi vyšiel draho...

Máte v súvislosti so zbieraním servítok nejaký cieľ, métu, ktorú by
ste chceli dosiahnuť?
Môj najbližší cieľ je dosiahnuť 15 000 kusov.

A potom to zabalíte?
(smiech) To ešte neviem. Spýtajte sa ma, keď sa mi podarí ten cieľ naplniť.

Predpokladám, že zbieranie servítok zaberie nielen veľa miesta,
ale aj času. Čo na to Váš manžel, deti, vnúčatá? Majú pochopenie
pre túto záľubu?
Servítkam sa venujem jednu až dve hodiny denne, takže mi ostane čas aj pre
blízkych. Popritom som začala vyrábať servítkovou technikou krabičky na kuchynské utierky, stojany na perá a ďalšie drevené krabičky rôznych veľkostí.
To áno. Servítky si vymieňam cez sociálnu sieť s 54 zberateľkami a ďalšími 15

Už aj vnučky si vyskúšali túto zaujímavú techniku a mladšia dokonca začala

zo zahraničia, napr. z Maďarska, Českej republiky, Nemecka, Bulharska, Srb-

zbierať papierové vreckovky s potlačou. Takže túto zberateľskú vášeň máme

ska, Chorvátska, ale aj z Dánska a Grécka. Vďaka tejto medzinárodnej sieti

asi v rodine.

zberateliek som bola nútená naučiť sa základné frázy v angličtine, keďže komunikujeme medzi sebou práve v tomto jazyku. V konečnom dôsledku som
tomu rada. Servítky si posielame poštou. Okrem toho ma sestra zoznámila

Ďakujem za rozhovor.
Denisa KOMÍNEKOVÁ | Foto: autor

HISTÓRIA
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NAPOLEONSKÉ VOJNY PRED 210 ROKMI POZNAMENALI AJ STUPAVU
v Znojme podpísané prímerie. Veliteľ saského predvoja generálmajor
Christoph Gutschmid tak vzápätí, na
základe rozkazu divízneho generála
Reyniera, nariadil obsadiť demarkačnú líniu a v rámci nej aj Stupavu.
Generálmajor Gutschmid dislokoval
Egidyho strelecký prápor v obci a tri
švadróny v jej okolí. K predsunutým
nepriateľským hliadkam boli vyslaní
parlamentári, ktorí ich informovali
o účele rozostavenia vojsk. Rakúsky
veliteľ, plukovník Leopold von Trautenberg, im však nedôveroval a správu o uzatvorení prímeria, o ktorom
nemal žiadne informácie, považoval
za klamstvo. Jeho opatrnosť bola do
istej miery oprávnená. Veď napokon
aj v roku 1805 sa Francúzi zmocnili
Táborského mosta pri Viedni vďaka
ľsti, keď pred jeho obrancami predstierali, že bolo vyhlásené prímerie.
Dobová rekonštrukcia boja predsunutých hliadok saskej jazdy a rakúskej pechoty od Alexandra von Sauerweida.
Obrázok prevzatý z knihy KRANNICH, Egon. Funck: Tagebücher einer Zeitenwende (2. vydanie). Halle / Saale : Andreas Krannich, 2007, str. 130.

Napoleonské vojny, ktoré roky
ovplyvňovali život v celej Európe, neobišli ani územie dnešného Slovenska. Dotkli sa ho dvakrát, v rokoch
1805 a 1809. V oboch prípadoch zohrala rozhodujúcu úlohu Bratislava.
V roku 1805 tu bol uzatvorený Bratislavský mier, vďaka čomu sa mesto
navždy zapísalo do dejín diplomacie.
Mier však nemal dlhé trvanie a už
o štyri roky neskôr bratislavské obyvateľstvo pocítilo v plnej miere hrôzy
novej vojny. Dosah vojenských udalostí roku 1809 bol ale širší, a boje na
území dnešného Slovenska, neprebiehali iba pri Bratislave. Málo známa
bitka, ktorej 210. výročie si v tomto
roku pripomenieme, sa odohrala aj
pri Stupave, ktorá musela následne
znášať ťarchy vojenskej okupácie.
V apríli 1809 vyhlásil rakúsky cisár
František I., vo viere, že opätovne
získa vplyv stratený Bratislavským
mierom, cisárovi Francúzov Napoleonovi ďalšiu vojnu. Rakúske armády
napadli francúzskych spojencov – Bavorsko, Talianske kráľovstvo a Varšavské kniežatstvo. Hoci sa vojenské
operácie z pohľadu Rakúska rozbehli
sľubne, Napoleon dokázal rýchlo zareagovať a zatlačil hlavné rakúske sily
z bavorského územia až k Viedni. Na
zmenu situácie tak museli zareagovať aj zvyšné rakúske jednotky, ktoré
z talianskeho územia ustúpili do
Uhorska, aby pomohli hlavnej armáde.
V súvislosti s tým vzrástol význam
Bratislavy. Po nerozhodnej bitke pri
Aspern, neďaleko Viedne, totiž Francúzom hrozilo, že by sa ustupujúci
Rakúšania práve pri Bratislave mohli
prepraviť na protiľahlý breh a postupovať tak ďalej k Viedni. Napoleon

preto rozkázal Louisovi Nicolasovi
Davoutovi, jednému zo svojich najschopnejších maršalov, aby sa zmocnil pravého brehu Dunaja pred Bratislavou, kde medzitým rakúska strana
vybudovala opevnené predmostie.
Napriek bezmála jeden a pol mesiaca
trvajúcim úporným snahám Francúzov o ovládnutie tohto predmostia,
ako aj viacnásobnému bombardovaniu Bratislavy zo strany francúzskeho
delostrelectva, rakúske vojsko pod
velením generála Vinzenza Friedricha
Bianchiho svoje pozície udržalo.
O osude rakúskej monarchie bolo
napokon rozhodnuté inde. Ešte
v polovici júna Francúzi pri Rábe porazili rakúske sily ustupujúce z talianskeho územia, ktoré sa tu spojili
s vojskom uhorskej šľachtickej insurekcie. V dňoch 5. a 6. júla sa napokon odohrala rozhodujúca bitka pri
Wagrame, blízko Viedne. Napoleon
v nej porazil hlavné rakúske sily, ktoré
sa už nedočkali posíl. V noci z 11. na
12. júla uzatvorili Rakúšania s Francúzmi v Znojme prímerie. Na základe
prímeria muselo Rakúsko až do uzatvorenia definitívnej mierovej zmluvy
francúzskej strane odstúpiť rozsiahle
územia. Demarkačná línia zahŕňala aj
malú časť územia dnešného západného Slovenska vrátane Bratislavy.
V západnej časti Uhorska v týchto
dňoch operovali jednotky IX. zboru,
ktorému velil divízny generál Jean
Louis Reynier, a ktorý sa skladal
z Napoleonových saských spojencov.
Dňa 13. júla prekročil predvoj Sasov,
pozostávajúci z troch švadrón pluku
ľahkej jazdy Prinz Johann a Egidyho
streleckého práporu rieku Moravu
a postupoval k Bratislave. Na ceste
tieto jednotky zastihla správa, že bolo

Generálmajor Gutschmid sa rozhodol vyriešiť vzniknuté komplikácie
a osobne sa odobral k predsunutým hliadkam nepriateľa. Rokovanie
s plukovníkom Trautenbergom sa
však skončilo neúspechom. Skôr než
sa generálmajor Gutschmid stihol
vrátiť k svojmu vojsku, statočný, ale
prchký plukovník Trautenberg vyslal svoje sily do útoku proti Sasom.
Tri švadróny 10. husárskeho pluku
Stipsicz, ktorý sa doplňoval regrútmi
z územia dnešného Slovenska, napadli jednu zo švadrón pluku Prinz
Johann. Uhorským husárom sa podarilo saských jazdcov, ktorí medzitým
odsedlali svoje kone, keďže boli presvedčení o platnosti prímeria, poľahky odzbrojiť a zajať. Zvyšné dve saské
švadróny, pod velením podplukovníka von Engela, sa však rýchlo vrhli do
protiútoku, zahnali nepriateľa a oslobodili svojich spolubojovníkov. Saský
major Heinrich August Egidy, ktorý
tiež zobral veci do vlastných rúk, medzitým vyrazil spolu s troma stotinami zo Stupavy. Pozornosť zameral na
rakúsky prápor pešieho pluku Beaulieu vyzbrojený dvoma delami, ktorý
sa približoval k Stupave. Po tom, čo
Sasi streľbou oslabili pevne zovreté rady nepriateľa, major Egidy viedol svojich mužov do bajonetového
útoku. Takmer paralelne s útokom
pechoty udreli na tyl rakúskej formácie aj všetky tri švadróny pluku Prinz
Johann, ktoré sa znovu stihli usporiadať.
Odpor rakúskej strany bol čoskoro
zlomený. Boj údajne netrval viac než
štvrť hodiny. Sasi mohli víťazoslávne
hlásiť, že zajali 352 mužov, pričom
ukoristili dve delá a zástavu. Rakúske
straty navyše predstavovali 84 mŕtvych. Mnohí z nich boli pešiaci, ktorí
sa stali obeťami zúrivosti saskej jazdy
rozčarovanej z porušenia prímeria.
Na strane Sasov boli naopak straty
zanedbateľné, 1 mŕtvy, 1 nezvestný
a 28 ranených. Ich postup bol taký

rozhodný, že sa dokonca viacerí rakúski dôstojníci vyjadrili, že nikdy nevideli takýto útok.
Napriek víťazstvu v boji sa zlosť Sasov
obrátila aj proti samotnému obyvateľstvu Stupavy. Spomienku na to, čo
nasledovalo, vo svojich pamätiach zaznamenal významný bratislavský rabín Chatam Sofer: „Ale po bitke (Sasi)
obvinili obyvateľov mesta, že oni všetko svojou ľsťou zapríčinili. Nato veliteľ armády prikázal, aby vojsko lúpilo
a plienilo. Vojaci rabovali v židovských
i v kresťanských domoch“. Podľa ďalších Soferových spomienok si ľudia
zachraňovali svoje životy útekom do
hôr a ich majetok sa stal korisťou
vojakov. Niektorí z obyvateľov ušli do
neďalekého Svätého Jura, kde rovnako vypukla panika. Ako ďalej uvádza
rabín Sofer, ktorý sa tu práve nachádzal: „Nastalo zdesenie, lebo ľudia si
mysleli, že aj nám bude podaný tento
kalich; to by naznačovalo, že správa
o prímerí a skorom mieri je nepravdivá, a že vojsko čochvíľa príde do Jura“.
Nestalo sa tak. Saské jednotky pod
velením generálmajora Gutschmida
v Stupave dlho nepobudli. Na základe
Napoleonových inštrukcií pokračovali v ceste do Bratislavy, ktorú 14. júla
obsadili. Veliteľ obrany bratislavského predmostia generál Bianchi, ktorý
musel mesto vydať, sa generálmajorovi Gutschmidovi ospravedlnil za incident, ktorý sa odohral pri Stupave.
Veliteľom Bratislavy sa po obsadení
mesta stal divízny generál Reynier.
Následne boli okupačné francúzske
a saské jednotky, okrem Bratislavy
a jej blízkeho okolia, umiestnené aj
v Stupave, Zohore, Lábe či vo Vysokej
pri Morave. Vzhľadom na preťahujúce sa mierové rokovania tu pobudli
bezmála až štyri mesiace. Dňa 15. augusta tak aj Stupava zažila pompézne
oslavy Napoleonových 40. narodenín,
ktoré sprevádzalo veľké vojenské cvičenie saského generála Georga von
Polenz. Obyvateľstvo okupovaných
území však rozhodne nemalo dôvod
oslavovať, keďže preň prítomnosť
vojsk predstavovala v mnohých ohľadoch značnú záťaž. Všetci preto uvítali správu o tom, že 14. októbra bola
v Schönbrunne podpísaná mierová
zmluva. Na jej základe francúzske
a saské vojská v priebehu novembra
opustili územie Rakúskeho cisárstva.
Pred svojím odchodom ešte Francúzi
stihli z neznámych pohnútok vyhodiť
do vzduchu hrady Devín a Pajštún. Na
záver možno už len dodať, že tvrdým
Schönbrunnským mierom Rakúske
cisárstvo vstúpilo do najťažšieho obdobia svojich dovtedajších dejín. Vojna vyčerpala jeho hospodárstvo do
takej miery, že v roku 1811 bol vyhlásený štátny bankrot.
Mgr. Matej ČAPO
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STUPAVA, STUPAVA, MESTEČKO ŠUMNÉ, MESTEČKO SPOKOJNÉ...

Spieval v pesničke zo štyridsiatych rokoch minulého storočia známy slovenský spevák Krištof Veselý. Od tých čias sa veľa zmenilo - z mestečka sa
stalo mesto, z asi 3-4 tisíc obyvateľov sa rozšírilo na dnešných vyše 12 tisíc a výstavba zrejme ešte nekončí. S tým narastajú i problémy, a tak dnes
už veľmi neplatí nápev z pesničky v úvode. Vybudovalo sa veľa nových domov v rámci komplexnej výstavby a veľa individuálnych rodinných bytov.

V tomto článku uvediem informáciu o projekte Agátky, kde dnes už býva niekoľko stoviek rodín. Veľa nových obyvateľov ešte nevie, že sídlisko je postavené na ploche bývalej cementárne, ktorá tvorila históriu Stupavy v minulom storočí a produkt - portlandský cement - sa používal na mnohé stavby.
Agátky – cementáreň – Agátky: taký je

bola z hliniska, takmer 5 km dlhá lanov-

časový priebeh územia

v 20. storočí.

ka viedla z lomu pod hradom do cemen-

Koncom dvadsiatych rokov minulého

tárne. Neskôr, v roku 1948, bola lanovka

storočia Stupava bolo mestečko skôr

predĺžená na dĺžku 10 km až do lomu

poľnohospodárske.

V západnej časti

Prepadlé. V priebehu rokov bola cemen-

Stupavy sa rozprestierali agátové lesy,

táreň dostavaná na dve výrobné linky

jednoducho nazývané Agátky. V úrov-

a veľké cementové silá, ktoré s komínom

ni dnešnej Lipovej ulice začal agátový

vytvárali siluetu cementárne i Stupavy.

porast a za ním boli polia grófa Káro-

Postavila sa administratívna budova

lyiho. Po prvej svetovej vojne sa začalo

a sociálna časť. Výroba cementu bola

s budovaním priemyslu, návrh bol na

ukončená v októbri 1982, postupne boli

vybudovanie cementárne. Podmienky

zariadenia a objekty likvidované a vytvo-

pre výrobu cementu boli dané polohou

rili sa podmienky na výstavbu menšieho

Stupavy. Jej okolie malo dobré základ-

sídliska, ktoré nesie názov Agátky.

Pohľad na cementáreň a koľajisko
z južnej strany (70-te roky 20. stor.)

tych rokoch minulého storočia bola do
300 tisíc ton za rok. Samozrejme, takéto
množstvo surovín sa muselo dopraviť
do cementárne a z cementárne zase

né suroviny potrebné na jeho výrobu:
sialitickú zložku- íl (po stupavsky hlinu),

Dnešná situácia je zachytená na ďal-

ktorá bola k dispozícii hneď na blízkych

ších fotografiách. Na západnej strane

pozemkoch. Ďalej vápenec, ktorý je

dnešného sídliska je vidieť „kopec“, kde

v blízkych Malých Karpatoch (pod Paj-

začínajú rásť

štúnskym hradom), resp. v lome Pre-

to kopec je už upravená časť smetiska,

padlé (za Borinkou). Cementáreň potre-

ktoré sa tam zavážalo na mieste býva-

buje veľké množstvo paliva, v tom čase

lého hliniska, vyťažená jama po ukon-

uhlia. K výrobe cementu sú potrebné aj
iné doplnkové materiály (sadrovec, vy-

mladé stromčeky. Ten-

vyexpedovať. Doprava bola železnicou
a automobilmi, najmä po vybudovaní
Dnešný vjazd z Dlhej ulice k prvým
domom sídliska je položený v trase
koľajiska.

Výstup z komína je len vodná para.

stavebného a komunálneho odpadu.

Medzi najväčšie zariadenia v cementárni patrili dve rotačné pece a mlyny - dve
surovinové a dve cementové. Výroba
cementu mokrým spôsobom v líniovej

bola zavedená do Stupavy koncom 19.

schéme je nasledovná: ťažba vápenca

storočia. Blízkosť hlavného mesta Bratislavy dávala možnosti odbytu cementu.
Cementáreň bola založená v roku 1929
Pohľad na cementáreň v sedemdesiatych rokoch po spustení elektrofiltrov.

Starší pohľad na vchodovú bránu
do cementárne, za bránou je vidieť
hlavný sklad cementárne, dnes tam
už stojí nový dom. Na obr. dole sú
cementové silá, ktoré boli asanované. Za silami vidieť časť slinkovej
haly, ktorá bola tiež zbúraná.

v lome a ílu v ílovisku (hlinisku) - doprava do cementárne - drvenie - mletie
surovín v mlynoch - príprava surovinového kalu - homogenizácia v bazéne čerpanie do kalcinátora - predsušenie
- pálenie v rotačnej peci (výsledok pále-

V dnešnej dobe je to zdroj nových prob-

nia je slinok) - chladnutie slinku v slin-

lémov mesta.

kovej hale - navážanie do cementových

Výroba cementu sa postupne zvyšovala,

mlynov - mletie - doprava cementu do

pred druhou svetovou vojnou sa dodá-

síl - balenie do vriec, resp. plnenie cis-

val cement na obranné stavby republi-

terien - expedícia k zákazníkovi. Je to

ky, pokračovala i cez vojnu, po opravách
Obrázok hore je z 24.8.1929, príprava staveniska, vidieť mladé gaštany,
to je dnešná gaštanová alej smerom
k diaľnici. Obrázok dole je z 1.12.1929,
kde vidieť agátový les - to je smerom
z dnešnej Lipovej ulice a v lese je vidieť siluetu stavby cementárne.

Cementáreň bola veľkým zamestnáva-

350 zamestnancov.

čení výroby bola využívaná ako skládka

funkciu slúžila železničná doprava, ktorá

V časti Stupavy nazývanej Agátky sa za-

nami. V Stupave bol živý dopravný ruch.

lovici 20. storočia zamestnávala okolo

(cement) sa môže vyexpedovať. Na túto

landský cement, účastinná spoločnosť.

cementových síl automobilovými cister-

teľom pre Stupavu a okolie. V druhej po-

sokopecná troska) a vyrobený produkt

pod názvom UNION- továreň na port-

Reklamná tabuľa oznamuje, že sídlisko sa volá Agátky, teda pomenovanie sa vrátilo do Stupavy.

pomerne zložitý proces (hlučný, prašný

zapríčinených prechodom frontu sa vý-

a teplý), vyžadujúci veľa energií. Po roku

roba skoro obnovila a pokračovala až do

1973 boli v prevádzke elektrofiltre, ktoré

októbra 1982, kedy bola zastavená. Na

znížili zaťaženie okolia cementárne pra-

západnom Slovensku a v okolí Bratisla-

chom.

vy to bola jediná cementáreň, dodávala
cement pre Bratislavu, na výstavbu diaľ-

Je to len krátky pohľad na históriu jed-

nic, atómky v Jaslovských Bohuniciach,

nej časti Stupavy v priebehu rokov 1929

vodného diela Gabčíkovo a pre súkrom-

až 2019, sídlisko sa priebežne rozrastá

ných staviteľov. Výroba v sedemdesia-

a noví obyvatelia si po prečítaní tohto
článku môžu uvedomiť, že bývajú v bývalej cementárni. Starší, ešte žijúci cementári by sa už v tejto časti Stupavy aj
stratili. Staré ustúpilo novému, ale názov Agátky zostal.

čala výstavba v septembri 1929 a v máji
1930 bol vyrobený prvý slinok a pomletý
prvý cement. Suroviny sa do cementárne dopravovali lanovkou. Krátka trasa

Rotačná pec RP I. a cementový mlyn I.

Časť nových domov na sídlisku.

Ing. Svetozár PROKEŠ st.
Foto: archív, Ing. Svetozár Prokeš st.
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KRÁTKE SPRÁVY

TRIEDENIE A KOMUNÁLNY ODPAD
Jednoducho je to v hlave. Je to v každom z nás. Sú ľudia,
ktorí svoj odpad automaticky triedia a sú takí, ktorým
to ani nenapadne. Vidíme, ako mamička kráča s deťmi
k farebným kontajnerom a vysvetľuje, kam patrí sklenená fľaša a kam plasty. A na druhej strane pozorujeme
v kontajneroch aj okolo nich všetko možné aj nemožné.
Keď 1. januára vstúpil do platnosti nový systém určovania výšky poplatkov za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu,
bolo jasné, že čím viac budú obce triediť, tým budú mať poplatok
za odpad nižší.
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be komunálneho odpadu? „Pripravila som štatistiku a so započítaním zberných surovín nám za rok 2018 vyšli celkom potešujúce
údaje,“ povedala RNDr. Božena Orgoňová z referátu odpadového hospodárstva. „V roku 2018 sa v meste Stupava odovzdalo na
ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu spolu 2 438 752 kg odpadu. Bolo v tom
236 100 kg papiera a lepenky, 178 000 kg skla, 45 200 kg textílií,
19 130 kg plastov, 421 kg jedlých olejov a tukov,“ takto by sme
mohli definovať aj ďalšie položky. Verím, že tento rok budeme
pokračovať v nastúpenom trende,“ dodala pani Orgoňová.
Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v roku 2018
v Stupave bolo 6 615 802 kg, z toho vytriedených a zhodnotených bolo 36,75 %.
švo

Ako dopadlo vyhodnotenie minulého roka 2018 v triedení a tvor-

II. ETAPA ODOVZDÁVANIA KOMPOSTÉROV
V našom meste sa pripravuje druhá etapa odovzdávania kompostérov do rodinných domov. V súčasnosti je stále možné, aby si
obyvatelia Stupavy, ktorí si nevyzdvihli kompostér v prvej etape
v určenom termíne, prišli vyplniť odovzdávací protokol na mestský úrad v stránkových hodinách.
Odovzdávanie sa bude vykonávať v máji, prvá aj druhá etapa súčasne, v týchto termínoch a časoch:
13.-18.5.2019 a 20.-25.5.2019
Pondelok, streda, piatok: od 15.00 do 18.00 hod.
Sobota: od 9.00 do 12.00 hod.
Zoznam ulíc zaradených do 2. etapy:
1. Obvod Mást – Pri Polankách
2. Obvod Kolónia – Fándlyho, Sama Tomášika
3. Obvod Centrum západ – Zdravotnícka

5. Obvod Horný koniec – Profesora Ondroucha, Jána Ondruša,
Jilemnického, Nad potokom, Vincenta šikulu, Ruda Morica
6. Obvod Nová – Pod Kopcami, Pastierska, U Kozánka, Mateja
Bela, Václava Honzu, Na Kopcoch, Ľ. Kraskovej, Brezová, Liesko-

4. Obvod Centrum východ – Zvončeková, Na vrchnú horu, Stro-

vá, Platanová, Dubová, Osiková, Pod vŕškom, Borovicová, Jedľo-

mová, Na pekárkach, Na stráni, Orechová, Pri Greftoch, Konvalin-

vá, Obuvnícka, Šípková, Pajštúnska, Piesková, Líščia, Jelenia, Hra-

ková, Čakanková, Nevädzová, Na vyhliadke, Púpavová, Kosatco-

bová

vá, Veternicová, Ľanová

foto : archív

INFORMÁCIA O ZMENE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA ULICIACH NA ALEJI, CEMENTÁRENSKÁ, DLHÁ, ROBOTNÍCKA A MIEROVÁ
Na základe opakovaných podnetov obyvateľov predmetnej

tovali toto nové dopravné značenie a samozrejme aj najvyššiu

lokality na zmenu dopravného značenia na uliciach Na aleji,

povolenú rýchlosť v obci 50 km/h.

Cementárenská, Dlhá, Robotnícka a Mierová mesto Stupava

V prípade, že z dôvodu zásobovania, sťahovania, prepravy veľ-

zrealizovalo so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu osadenie nového dopravného značenia.
Nové dopravné značenie vylučuje z územia zastavaného ro-

korozmerného materiálu a pod. je potrebné použiť niektorú
z komunikácií s dopravným obmedzením, je potrebné so žia-

dinnými domami nákladnú dopravu a taktiež určuje prednosť

dosťou o povolenie prejazdu/vjazdu obrátiť sa na referát do-

v jazde v križovatke Na aleji – Robotnícka.

pravy mesta.

Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpek-

Ďakujeme za pochopenie.
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Počasie v Stupave
Teší ma, že po menšej prestávke môžem obyvateľom Stupavy priniesť opäť
čerstvé informácie o počasí z nášho malého mestečka. Každý mesiac v seriáli Počasie v Stupave budem prinášať tie najzaujímavejšie správy z meteorologických pozorovaní a rôzne štatistiky. Vzhľadom na termíny uzávierok
novín to bude s mesačným oneskorením. V dnešnom článku som sa zameral na zhodnotenie zimy 2018/2019 a zároveň bude zhodnotený aj mesiac
február.
Meteorologická zima trvá vždy od 1. decembra do 28. februára. Za posledných 32 rokov sa zima 2018/2019 po teplotnej stránke umiestnila na 10.
mieste medzi najteplejšími. Zima v Stupave mala priemernú teplotu (december – február) rovných +2,0°C, čo je cca o 1,0°C viac ako je dlhodobý
normál (1987-2018). S najväčšou kladnou odchýlkou skončil mesiac február, ktorý bol teplejší o viac ako 2°C a s menšou kladnou odchýlkou skončil
aj mesiac december. Január bol po teplotnej stránke v Stupave normálny.
December 2018 skončil po teplotnej stránke teplejší o viac ako 1°C. Ani
v tomto roku nás neobišlo vianočné oteplenie, ktoré prišlo tri dni pred
Štedrým dňom. Teplé počasie nakoniec vydržalo až do konca kalendárneho roka. Zrážkovo skončil december ako nadpriemerný, zrážok spadlo raz
toľko ako by malo. Najdaždivejším decembrovým dňom bol práve Štedrý
deň, keď za 24 hodín napršalo 23,1 mm.
Január 2019 bol po teplotnej stránke v Stupave normálny, dokonca aj pár
desatín pod dlhodobým normálom (1987-2018). Priemerná januárová teplota mala hodnotu -0,1°C . Najvyššiu dennú teplotu sme namerali 17. januára, a to +10,3°C, naopak najnižšiu dennú teplotu sme mali v Stupave 22.
a 23. januára, a to -9,0°C, zároveň išlo aj o najnižšiu teplotu za celú zimu
2018/2019.
V Stupave za celý január spadlo 60,6 mm, čo je približne raz toľko ako zvykne v priebehu januára spadnúť (za roky 1987-2018). Ďalšou výnimočnos-

NOVÁ POSILA NA ÚZEMNOM ROZVOJI MESTA
Ing. Boris Kačáni je od januára vedúcim oddelenia územného rozvoja a životného prostredia na mestskom úrade. Prečo sa rozhodol prijať túto ponuku
a aké sú jeho priority?
Som stavebným inžinierom a takmer 26 rokov som sa živil prácou v súkromnom sektore, v oblasti stavebníctva. Dôvod, prečo som do tejto pozície nastúpil, bol, že po zoznámení sa s novým pánom primátorom som cítil jeho
úprimnú snahu robiť veci lepšie, tiež potrebu vyskladať nový a silný tým, ktorý
sa bude podieľať na vedení a spravovaní mesta Stupava s nadšením a transparentnosťou, s dôrazom na účelné a hospodárne vynakladanie peňazí daňových poplatníkov.
Pri mojej práci som sa naučil vážiť si každé euro, lebo zarobiť ho poctivou prácou nie je vôbec jednoduché. Preto posudzujem každú investíciu, každé euro
s maximálnou starostlivosťou, či bolo použité účelne a hospodárne. Žiaľ, rozpočet mesta je značne poddimenzovaný. Na vyriešenie všetkých problémov
by sme ho potrebovali niekoľkonásobne vyšší. Preto je jednou z mojich úloh
dohliadať na efektivitu každej investície, ktorú budeme realizovať.

ťou tohtoročného januára je počet dní, kedy vypadávali snehové zrážky. Až
v 16 dňoch padali v Stupave snehové vločky a z toho 13 dní sme mali aj
súvislú snehovú pokrývku (to znamená, že sneh sa udržal celých 24 hodín
a jeho výška mala aspoň 1 cm). Najvyššia snehová pokrývka bola 8. januára
2019, a to 15 cm a zároveň išlo o najvyššiu snehovú pokrývku v Stupave od
9. februára 2015.
Práve február 2019 skončil s najväčšou kladnou odchýlkou od dlhodobého
normálu, a to o viac ako 2°C. Najteplejšia bola posledná februárová dekáda, napríklad 28. februára v Stupave maximálna denná teplota vystúpila
až na +19°C. Po dvoch zrážkovo bohatých mesiacoch február skončil skôr
suchší. Za celý mesiac spadlo 18,7 mm zrážok, čo predstavuje len cca 50 %
z dlhodobého normálu.
Aktuálne meteo dáta zo Stupavy, ale aj vždy čerstvé predpovede počasia
pre Stupavu a okolie, nájdete tu: www.pocasiepodlupou.sk.
Peter ŠTEFANČIN
Foto: Adrián Verbovský

Buďme však realisti, mesto nedokáže zázračným spôsobom vyriešiť všetky pálčivé problémy naakumulované z minulých období. Máme obmedzené
zdroje, ktoré je potrebné použiť a investovať rozumne.
Je nutné stanoviť si priority a postup, ako, kedy a čo sa bude riešiť.
Nedokážeme v krátkom časovom horizonte uspokojiť každého, kto sa sťažuje
na nekvalitnú cestu, osvetlenie, kanalizáciu, infraštruktúru a ostatné nedostatky, ktoré trápia obyvateľov mesta Stupava. Avšak môžem prisľúbiť, že sa budeme postupne zaoberať každým podnetom a vždy, keď to bude čo i len trochu
možné, budeme ho riešiť.
V tomto roku chceme vyriešiť najpálčivejšie problémy. Postavíme nadstavbu
modulovej školy a tým aspoň dočasne vyriešime hroziaci nedostatok miest
v základnej škole. Chceme zastabilizovať všetky objekty škôlok, ktoré majú
problém s vlhkosťou z podložia, prípadne z netesných striech a pristúpiť postupne ku kompletnej rekonštrukcii. Chceme a aj začíname s rekonštrukciou
obecného domu v Máste, na ktorom vykonáme tento rok nevyhnutné opatrenia, a to elimináciu vlhkosti a výmenu strešnej krytiny. Vypracujeme nový
projekt na kompletnú rekonštrukciu, ktorú plánujeme vykonať budúci rok.
Chceme opraviť a postupne rekonštruovať niektoré cesty a ulice, ktoré sú
v najhoršom stave. Intenzívne rokujeme o príchode diskontnej predajne LIDL
a spolu s ním aj o rekonštrukcii Hlavnej ulice. Tú podľa dopravnej štúdie zrekonštruujeme a zavedieme inteligentný svetelný systém, ktorý by výrazne pomohol chaotickému stavu, vznikajúcemu každodenne v rannej a poobednej
dopravnej špičke.
Zo strategického hľadiska sa budeme snažiť o tlmenie intenzívnej developerskej činnosti, nakoľko nám to legislatíva a už schválený územný plán dovolí. Strategicky sa zameriame na podporu investícií pre občiansku vybavenosť
a pre verejnoprospešné stavby.
Spomenul som tu len niekoľko základných priorít, ktoré sme si stanovili a ktoré sa budeme zo všetkých síl snažiť aj zrealizovať. Samozrejme, projektov a vízií je podstatne viac a budeme vás o nich informovať.
Držte nám palce, majte s nami trpezlivosť, robíme to pre nás všetkých!
Foto: Denisa Komíneková
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HÁDZANÁ – spolupráca základnej školy a klubu HC TATRAN STUPAVA
Sme veľmi radi, že opäť vychádzajú
Stupavské noviny a my máme možnosť
odprezentovať aj našu činnosť v rámci
základnej školy a mesta Stupava. Nie
každý fanúšik môže sledovať dianie cez
internet a preto klasická forma otvorenia si novín pri šálke kávy s vôňou tlače
má svoje čaro.
V tomto čísle Stupavských novín si dovolíme zhrnúť spoluprácu klubu HC Tatran
Stupava so základnou školou. Táto už
päťročná spolupráca prináša nielen výsledky, ale aj obdiv za hranicami Slovenska. Vďaka našim projektom GOLDEN
TEAM a HANDBALL ACADEMY môžeme
konkurovať popredným zahraničným
družstvám a na domácej scéne už dnes
zbierame poháre. Naše športové triedy
HANDBALL ACADEMY a triedy s rozšírenou športovou prípravou GOLDEN
TEAM nám umožňujú koncepčne trénovať v rámci školy. Všetky tréningy sú časovo naviazané na vyučovanie a sú pod
metodickou kontrolou. Keďže niektoré
tréningy odtrénujú aj dopoludnia a popoludní absolvujú zväčša 2-3 tréningy,
majú deti viac voľného času na ďalšie
aktivity. Takto deti formujeme od ma-

lička a učíme ich zodpovedne starať sa
o svoje telo. V dnešnej dobe je to vzácnosť a po rady k nám chodia aj zo zahraničia. V minulosti sa k nám prišli inšpirovať až z Nemeckého hádzanárskeho
zväzu a z popredného Chorvátskeho
družstva RK Zagreb. Sme radi, že motivujeme aj ostatných a Stupava môže byť
na túto spoluprácu hrdá. Je potrebné
spomenúť, že Stupava sa stala v minulých rokoch majstrom a vicemajstrom
Slovenska v týchto kategóriách. Každý
rok klub HC Tatran Stupava vyšle družstvá aj za hranice Slovenska, aby prichádzalo k medzinárodnej konfrontácii.
Najväčším odzrkadlením každodennej
práce s mládežou je reprezentácia. Práve do nej náš klub pravidelne „dodáva“
hráčov a už dnes vieme povedať, že
každým rokom ich bude viac a viac. Pre
mesto je však dôležité každé dieťa, ktoré
svoj voľný čas vie využiť zmysluplne. Či
už je to hra na husliach, maľovanie obrazov, alebo tréningy v dobre fungujúcich
projektoch, ktoré zastrešuje naša škola
a klub HC Tatran Stupava.
Zhrnutie spolupráce HC Tatran Stupava
so ZŠ Stupava

1. stupeň základnej školy – PROJEKT GOLDEN TEAM
Projekt GOLDEN TEAM organizujeme spoločne so ZŠ Stupava od roku 2014. Na prvom stupni máme spolu osem tried a celkovo 166 žiakov. V každom ročníku sú vždy
dve triedy, v ktorých majú deti ideálne podmienky pre športový rast. Na základe dlhodobého plánu športovej prípravy (s využitím poznatkov z dobre fungujúcich projektov napr. v Maďarsku a Dánsku) rozvíjame všeobecnú pohybovú prípravu detí
v rámci štyroch hodín telesnej výchovy a dvoch tréningov týždenne hravou formou.
Tréningy sú zamerané na základy športových hier, ďalej plávanie, korčuľovanie
a lyžovanie. V rámci športovej prípravy hrávajú deti turnaje.

1.ROČNÍK A 2. ROČNÍK SA PRAVIDELNE ZÚČASTŇUJE TÝCHTO SÚŤAŽÍ:
Golden Team turnaje - 8 turnajov v rámci klubu v Stupave
Celoslovenská súťaž Tipos minihandball liga pre 2. ročník -3 turnaje, zúčastňujeme
sa s dvoma družstvami chlapcov. Prvé kolo sa konalo v Bratislave, kde naše „A“ družstvo obsadilo 1. miesto.

3.ROČNÍK A 4. ROČNÍK SA PRAVIDELNE ZÚČASTŇUJE TÝCHTO SÚŤAŽÍ:
1. Majstrovstvá BKZH (Bratislavský krajský zväz hádzanej) v minihádzanej – 4 turnaje
2. Celoslovenská súťaž Tipos minihandball liga – 3 turnaje, zúčastňujeme sa s 2 družstvami chlapcov. Prvé kolo sa konalo v Bratislave, kde naše „A“ družstvo obsadilo
1. miesto.
3. Playminihandball liga – 5 turnajov, na ktorých sa zúčastňujú všetci naši žiaci
a žiačky, pravidelne nominujeme 10 tímov, čo predstavuje 86 žiakov a žiačok.
4. Majstrovstvá BKZH (Bratislavský krajský zväz hádzanej) v hádzanej prípraviek – 3
turnaje, 1 družstvo chlapci, 1družstvo dievčatá, v roku 2018 sme sa v oboch kategóriách stali MAJSTRAMI KRAJA.
5. Majstrovstvá Slovenska v minihádzanej SOHU 12 – v roku 2018, 3 družstvá v kategórii mladšej prípravky a 4 družstvá v kategórii staršej prípravky, v kategórii mladšej prípravky chlapci obsadili 2. miesto – VICEMAJSTRI SLOVENSKA a v kategórii
staršej prípravky sa naši chlapci stali MAJSTRAMI SLOVENSKA

Účasť na medzinárodných turnajoch:
1. Praha Cup-Česká republika		

1 družstvo dievčat

2. Eurofest Koper - Slovinsko		

2 družstvá chlapci, 2 družstvá dievčatá

3. ZG VG CUP – Záhreb, Chorvátsko

2 družstvá chlapci, 2 družstvá dievčatá

4. Turnaj Velká Bystřice - Česká rep.

3 družstvá chlapci, 3 družstvá dievčatá

5. Playminihandball – Stupava		

24 družstiev

Najväčším úspechom na týchto turnajoch bolo 2. miesto dievčat na turnaji
v Záhrebe v decembri 2018.

2. stupeň základnej školy – PROJEKT HANDBALL ACADEMY
HANDBALL ACADEMY je ďalším projektom, kto-

ďalšej. V športových triedach majú deti ideálne

rý priamo nadväzuje na projekt GOLDEN TEAM

podmienky na športový rast. Majú sedem hodín

a realizujeme ho spoločne so ZŠ STUPAVA. Na

telesnej výchovy týždenne, ktoré sú profesionál-

druhom stupni ZŠ otvárame športové triedy

ne vedené učiteľmi a trénermi. V rámci športovej

so zameraním na hádzanú. V školskom roku

prípravy majú deti do pedagogického procesu

2018/2019 sme otvorili už štvrtú športovú triedu

športovej prípravy zaradenú plaváreň, ktorú nav-

a v nasledujúcom roku pripravujeme otvorenie

števujú každý týždeň.

KATEGÓRIE ŽIACTVA:
Mladší žiaci „A“		
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– 19 žiakov

Starší žiaci „A“ 		

Mladší žiaci - Žltá skupina
PČ
1.
2.
3.
4.
5.

Klub
HC Tatran Stupava A
ŠKP Bratislava A
Slovan Modra A
ŠKH Agrokarpaty Pezinok A
Strojár Malacky A

– 15 žiakov

Starší žiaci „B“ 		

– 16 žiakov

Mladšie žiačky „A“

– 20 žiačok

Staršie žiačky „A“

– 13 žiačok

Mladšie žiačky „B“

– 12 žiačok

Staršie žiačky „B“

– 13 žiačok

Mladšie žiačky „C“

– 12 žiačok

Spolu 			

134 žiakov

ŽIACI A ŽIAČKY SA ZÚČASTNILI TÝCHTO SÚŤAŽÍ:
1. Súťaž BKZH – všetky kategórie – 9 družstiev
2. Celoslovenská súťaž základných škôl - 4 družstvá, chlapci 2. miesto - VICEMAJSTRI SLOVENSKA
3. Tatranská liga – 6 družstiev, chlapci 1. miesto a 3. miesto, dievčatá 3. miesto
4. Súťaž školských športových stredísk – 2 družstvá, chlapci 2. miesto - VICEMAJSTRI SLOVENSKA

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH TURNAJOCH:
1. Praha Cup – Česká republika		

5 našich družstiev, celkový počet družstiev 521

2. Eurofest Koper – Slovinsko		

4 naše družstvá, celkovo 231

3. Balász Kupa Győr - Maďarsko		

3 naše družstvá, celkovo 42

4. Schmelzer CupViedeň - Rakúsko

3 naše družstvá, celkovo 57

5. Most - Česká republika		

1 naše družstvo, celkovo 8 družstiev, 3.miesto

6. Žirovnice - Česká republika		

1 naše družstvo, celkovo 8 družstiev, 1.miesto

7. Stupava Cup- Stupava		

4 naše družstvá, celkovo 33 družstiev, 2.miesto

8. Rožnov – Česká Republika		

1 naše družstvo, celkovo 17 družstiev

9. Brno – Česká Republika		

1 naše družstvo, celkovo 17 družstiev

10. Považská Bystrica - Slovensko

1 naše družstvo, celkovo 8 družstiev

11. Kuřim - Česká Republika		

1 naše družstvo, celkovo 6 družstiev, 1.miesto

12. Eggenburg - Rakúsko		

2 naše družstvá, celkovo 8 družstiev

13. Zorno cup - Stupava			

5 našich družstiev, celkovo 47 družstiev

14. Turnaj Holešov - Česká rep.		

3 naše družstvá

15. Hostivice Cup - Česká rep. 		

1 naše družstvo, 3.miesto

16. Holiday Cup Zlín - Česká rep.

1 naše družstvo, 2.miesto

17. Festival Lovosice - Česká rep.

1 naše družstvo

Remízy
0
0
0
0
0

Prehry
0
3
3
8
9

Skóre
240:125
199:132
144:145
122:198
128:233

Body
20
12
10
2
2

SPORT CLUB Senec
Strojár Malacky B
HC Tatran Stupava B
Slovan Modra B
ŠKH Agrokarpaty Pezinok B
Inter Bratislava
ŠKP Bratislava B
Slovan Modra C
ŠKP Bratislava C

11
9
9
10
10
9
11
9
10

10
7
7
7
6
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
3
4
5
9
8
10

195:127
221:105
205:103
175:114
170:113
162:114
148:229
35:254
92:244

20
14
14
14
12
8
4
2
0

Mladšie žiačky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HC Tatran Stupava A
ŠKH Rohožník
Slovan Modra
Družstevník Lehnice
Strojár Malacky
HC Tatran Stupava B
Inter Bratislava
SPORT CLUB Senec
ŠKP Bratislava
HC Tatran Stupava C

16
15
17
16
15
17
16
14
16
2

14
13
10
9
9
6
4
2
1
0

1
0
1
2
2
1
1
0
0
0

1
2
6
5
4
10
11
12
15
2

306:128
279:127
219:174
249:154
202:117
153:239
127:214
110:274
124:315
18:45

29
26
21
20
20
13
9
4
2
0

Starší žiaci
PČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. Považská liga – chlapci 2 družstvá
6. Maďarská regionálna súťaž – dievčatá 3 družstvá

Vítazstvá
10
6
5
1
1

Mladší žiaci - Modrá skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

– 14 žiakov

Mladší žiaci „B“		

Zápasy
10
9
8
9
10

Klub
ŠKP Bratislava A
HC Tatran Stupava A
Slovan Modra A
SPORT CLUB Senec
Strojár Malacky
ŠKP Bratislava B
HC Tatran Stupava B
Slovan Modra B
Agrokarpaty Pezinok

Zápasy
16
16
15
15
16
16
15
16
15

Vítazstvá
15
14
10
9
8
4
4
2
2

Remízy
0
1
1
0
1
1
0
0
0

Prehry
1
1
4
6
7
11
11
14
13

Skóre
555:364
474:282
407:335
452:345
466:465
384:510
260:422
301:485
308:399

Body
30
29
21
18
17
9
8
4
4

510:174
580:154
296:223
338:231
150:366
144:439
198:401
151:379

26
26
18
16
10
6
6
2

Staršie žiačky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strojár Malacky, ŠKH Rohožník
HC Tatran Stupava A
HC Tatran Stupava B
ŠKP Bratislava A
Inter Bratislava
SPORT CLUB Senec
ŠKP Bratislava B
Slovan Modra

14
14
13
13
14
14
14
14

13
13
9
8
5
3
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
4
5
9
11
11
13

18. Holešovský Ledňáček - Česká rep. 2 naše družstvá, 1.miesto, 2. miesto
19. Choco cup Kuřim - Česká rep.

1 naše družstvo, 3.miesto

20. Kuřim day 2018 - Česká rep.		

1 naše družstvo

Daniel JANČÁR
Foto: Lucia Obžerová
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FKM STUPAVA A PAJŠTUNÁČIK ROZHÝBALI ŠKÔLKAROV, ŠKOLÁKOV AJ DOSPELÝCH!
FKM Stupava (Futbalový klub mládeže) je občianske združenie, ktoré začalo aktívne pracovať s mládežou v roku 2013 v Borinke a neskôr prevzalo miestny futbalový klub v Stupave. Klub je zameraný
na systematický rozvoj športovca, preto sa venuje pohybovej príprave detí už v predškolskom veku.
Pre deti od troch rokov fungujeme pod značkou Pajštunáčik. V desiatich tréningových skupinách
a kurzoch cvičí 150 škôlkarov. Pre deti od predprípravky U7 (ročník narodenia 2012, prípadne 2013)
začína tréningový proces špecializovaný najmä na futbal a v siedmich rokoch už členovia hrávajú
súťažné zápasy a reprezentujú FKM Stupava v týchto kategóriách:
• Mladšia prípravkaU8 (roč. 2011 a mladší)
• Mladšia prípravkaU9 (roč. 2010 a ml.)
• Staršia prípravka U10 (roč. 2009 a ml.)
• Staršia prípravka U11 (roč. 2008 a ml.)
• Mladší žiaci U13 (roč. 2006 a ml.)
V rámci spolupráce so Základnou školou kpt. Nálepku v Stupave zastrešujeme futbalové krúžky v školskom klube detí pre prvý až štvrtý ročník. Okrem mládeže pôsobí
v klube aj A - mužstvo dospelých s tridsať členným kádrom, ktorý sa bude v jarnej časti sezóny usilovať o postup do V. ligy. Pozývame divákov sledovať majstrovské
zápasy na stupavskom štadióne na Novej ulici (rozpis nájdete na stránke https://futbalnet.sk/).
Okrem množstva športových podujatí, priateľských futbalových zápasov a turnajov budujeme kvalitné moderné technické zázemie. Kladieme veľký dôraz na pestré
tréningové a cvičebné náradie, prevádzkujeme vlastný priestor na cvičenie – Svet detí Pajštunáčik, ktorý slúži aj ako klubovňa.
Počas celého roka organizujeme pre členov a ich rodiny klubové
akcie: Family Day, Deň detí, Večery spoločenských hier, Letné hry,
Mikuláš, Výstup na Pajštún a cez letné prázdniny denné tábory
v Stupave, Borinke a v ďalších obciach na Záhorí pod názvom TOP
kemp.

Náš trénerský a organizačný tím dvadsiatich ľudí sa venuje už
vyše 330 deťom, mládežníkom a dospelým. Naše aktivity si môžete pozrieť zdokumentované v kvalitných videách: napríklad
z klubovej akcie Mikuláš s Pajštunáčikom 2018, či z letných futbalových kempov Borinka 2016 a Jakubov 2018 na našom YouTube
kanáli.
Dominik KATONA - predseda klubu
Foto: autor

www.pilateskurzy.sk
Ponúkame kvalitné cvičenia Pilates a SM - systém na
Cementárenskej ulici 15 v Stupave, v areáli Ceva-servisu.

POZNÁME NOVÉHO ŠACHOVÉHO MAJSTRA ŠKOLY
Druhého ročníka šachového turnaja o majstra základnej školy Kpt. J. Nálepku v Stupave
sa zúčastnilo celkovo 22 detí. Teší nás, že sa
na štartovom poli objavilo dosť nováčikov,
ktorí začali šach hrať iba tento školský rok,
alebo nabrali odvahu a prekonali minuloročné váhanie. Pri šachu býva pomerne menej
dievčat a aj preto sme radi, že tento ročník
mali zastúpenie v turnaji už tri dievčatá. Od
prvého kola si viacerí brúsili zuby na pohár
majstra. Kandidátov bolo viacero, Filip Štelbaský, Juraj Strižko, Alan Stašík či Viktor Sabaj. Hralo sa až do posledného kola, kedy
stále nebolo rozhodnuté o víťazovi. Juraj
prehral s Filipom, Filip prehral s Viktorom
a Alan v poslednom kole v priamom súboji
s Filipom.
Prví dvaja tak zhodne uhrali šesť bodov zo
sedem a rozhodovalo pomocné hodnotenie
(podobne ako skóre vo futbale), ktoré bolo
priaznivejšie Jurajovi Strižkovi, ktorý sa stal
majstrom školy v šachu pre rok 2019.
Na deťoch, ktoré boli už na svojom druhom
ročníku školských majstrovstiev, bolo vidieť
veľké zlepšenie, medzi kolami analyzovali
partie a vymýšľali stratégie, ako prekabátiť
(iba na šachovnici) svojho súpera.
Veľmi dobre sa darilo Emme Strakovej, ktorá
sa svojou rozvážnou hrou miešala karty medzi najlepšími hráčmi. Prekvapením turnaja

sa stal prvák Tomáš Prepira, ktorý so štyrmi
bodmi obsadil celkové siedme miesto a svojou hrou potrápil aj skúsenejších súperov.
Majstrovstvá školy rozhodovala dvojica Jarolím Achberger a Michal Vrba. Vzhľadom
na fakt, že pre mnohé deti to bol vôbec ich
prvý turnaj v živote musím konštatovať, že
turnaj prebehol absolútne korektne, v zmysle pravidiel a duchu fair-play a všetky deti sa
postarali o výbornú atmosféru počas celého
podujatia. Za to patrí deťom veľké poďakovanie, že dokážu na šachovnici bojovať ako levy
a mimo nej sú kamaráti a vedia si poradiť
a pomôcť.

Ďakujeme aj pani riaditeľke ZŠ Bohdane Cibuľovej, ktorá deťom odovzdala ceny a vďaka jej podpore sa mohli tieto majstrovstvá
uskutočniť.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Michal VRBA
Foto: autor

Z ČINNOSTI OZ PRIATELIA STOLNÉHO TENISU STUPAVA:

• Skupinové cvičenia pre dospelých
• Individuálne hodiny pre dospelých aj pre deti
• 2-krát do roka organizujeme obľúbené
wellness pobyty s Pilates cvičením.
Časový rozpis cvičení nájdete na našej horeuvedenej stránke.
Prihlásiť sa môžete na oﬃce@pilateskurzy.sk
alebo na tel. č. 0905 238 579.
!Tešíme sa na Vás!
i201904001

V prebiehajúcej sezóne 2018/2019 Bratislavského stolnotenisového zväzu (BSTZ) má klub PST
Stupava prihlásené dve mužstvá v kategórii dospelých a dve družstvá žiakov - spolu 21 hráčov
dospelých a 21 detí.
PST Stupava „A“ (vedúci P. Lajčák) hrá aktuálne
5.ligu a PST Stupava „B“ (vedúci J. Erdelský) hrá
7. ligu BSTZ.
Deťom a mládeži sa venuje J. Erdelský (trénerská

licencia „C“) s M. Erdelskou. Naši registrovaní najmladší žiaci sa umiestnili na Majstrovstvách kraja
družstiev v Pezinku na 5. mieste.
Všetkých nadšencov stolného tenisu srdečne pozývame na III. ročník memoriálu Dušana Fuseka,
ktorý sa uskutoční dňa 27.4.2019 od 9.00 hod.
v starej telocvični základnej školy.
Jozef KAHÁNEK
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Z NAŠEJ KUCHYNE A INÉ

Sviatočný obed
K veľkonočným sviatkom okrem predchádzajúceho pôstu neodmysliteľne patrí aj dobré jedlo. Dnes ponúkame sýtu pochúťku, ktorá
poteší najmä milovníkov výraznej údenej chuti.
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Veľkonočná baba
Suroviny:

• vajcia slepačie 4 kusy
• rožok 8 kusov
• mlieko, moravské údené alebo údené pliecko 500 g
• žihľava dvojdomá 2 až 3 lyžice (príp. čerstvápetržlenová vňať 15 g)
• cibuľka jarná 1 kus aj s vňaťou
• soľ 1/2 lyžičky
• korenie mleté
• muškátový oriešok
Máte osvedčený recept?
• olej slnečnicový na potretie formy

Príprava:

Podeľte sa oň!
noviny@stupava.sk

Vajcia rozdelíme, z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. Do misy nakrájame rožky, zalejeme ich mliekom a rozdrvíme. Nakrájame moravské údené na drobné kocky
a pridáme ich do misy. Ďalej pridáme žĺtky, sekanú petržlenovú vňať, jarnú cibuľku, soľ, čierne korenie, muškátový oriešok a dobre premiešame. Nakoniec opatrne
primiešame vyšľahaný sneh. Formu vymastíme niekoľkými kvapkami oleja a vlejeme do nej zmes. Pečieme v rúre vyhriatej na 180°C asi hodinu.
Pred krájaním necháme „babu“ trocha vychladnúť. Do plnky patrí podľa tradície mladá sekaná žihľava. Ak ju však nemáme, skvelou náhradou je práve petržlenová vňať.
Servírujeme ako samostatný pokrm napríklad s chlebom potretým horčicou, vynikajúco chutí aj so zemiakovou kašou. Podávame s bohatou zeleninovou oblohou.

Mirko Mirko
Foto: autor

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY STUPAVA PRIJMÚ ELEKTRIKÁRA
Verejnoprospešné služby Stupava hľadajú zamestnanca na pracovnú pozíciu
elektrikár.
Rámcová náplň práce:
- oprava verejného osvetlenia, rozhlasu
- práce s plošinou
Minimálne kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:
- stredoškolské vzdelanie príslušného zamerania
- osvedčenie o spôsobilosti podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. § 22
- technické a manuálne zručnosti
- flexibilita, samostatnosť
- vodičský preukaz B,C – výhodou

PRIPRAVUJEME UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Vzhľadom na nový zákon č. 18/2018 Z.z. je potrebné, aby záujemcovia vyplnili prihlášku (na stiahnutie tu: www.stupava.sk/ako-vybavit/matrika/narodenie-dietata/) a doručili ju osobne na referát evidencie obyvateľov alebo mailom na monika.vrabelova@stupava.sk.
Slávnostný akt uvítania sa uskutoční v sobotu 8.6.2019, termín odovzdania
prihlášky je do 17.5.2019.
Podmienky:
• Trvalý pobyt matky v Stupave v deň narodenia dieťaťa, ktorý stále trvá
• Deti narodené v termíne od 1.8.2018 do 15.3.2019

Predpokladaný nástup: ihneď
Základná zložka mzdy brutto: 850€ +
prémie, polročné a koncoročné odmeny
Bližšie informácie:
Verejnoprospešné služby Stupava,
Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava
tel: 02 / 659 34 112, 0905 854 151
e-mail: vps@vps-stupava.sk
Informovať sa môžete v pracovných
dňoch od 7:00 do 15:30 hod., obedná
prestávka je v čase od 11:30 do 12:30
hod.
Foto: internet
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