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Ekocentrum

vMalom parku
UrÏite ste sa pri prechádzke po našom mesteÏku dostali
aj do Malého parku. Pri jeho zadnom okraji stojí Pánsky
skleník. Postavený bol pravdepodobne okolo roku 1870
a dnes predstavuje ojedinelú technickú pamiatku svojho
druhu v celoslovenskom meradle.

Za

zmienku stojí aj severná, sekundárne využitá tehlová stena skleníka. Je staršia približne o sto
rokov a pôvodne bola súêasČou zatiaü neidentifikovanej stavby. Na základe historických dokumentov, fotografií a máp bol vypracovaný
predbežný projekt na revitalizáciu priestoru
Malého parku. V zmysle cezhraniêného environmentálneho projektu 3E-Morava Nature sa
v Stupave v lokalite Malý park vybuduje ekocentrum, ktoré bude slúžiČ na environmentálnu výchovu. TvoriČ ho bude tzv. Krupiêkov
dom, skleník, komunitná záhrada a náuêný
chodník. Vypracovaná bola už architektonická štúdia ekocentra (marec 2017), projektová

HISTÓRIA
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Prvá zmienka o Stupave

dokumentácia na úrovni realizaêného projektu (november 2018), bola podaná žiadosČ o vydanie stavebného povolenia (september 2018),
spracovaný bol koncept environmentálnej výchovy v ekocentre (apríl 2019) a takisto „Corporate-Design“ (december 2018).
„V júni sme dostali stavebné povolenie, ktoré by
malo nadobudnúČ právoplatnosČ zaêiatkom augusta. Pripravujeme verejné obstarávanie na stavebné
práce“, prezradila Ing. Daniela Vašinová, prednostka Mestského úradu Stupava. „Hneó, ako
bude stavebné povolenie právoplatné, vyhlásime verejné obstarávanie. Ak pôjde všetko bez prieČahov,
stavebné práce by mohli zaêaČ v auguste, septembri

CIRKEV
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Nový správca farnosti

tohto roka. Predpokladané ukonêenie je v desiatom
mesiaci 2020.“

3E-Morava Nature
Predstavme si bližšie projekt, ktorý si kladie za
cieü posilniČ biodiverzitu a ekologickú sieČ na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu
biotopov a environmentálnej výchovy s cieüom
zvyšovania povedomia v ekocentrách.
Financovaný je z prostriedkov Operaêného
programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Projektové konzorcium tvorí 10 partnerov,
z ktorých je mesto Stupava hlavným prijímateüom.
òalšími partnermi zo Slovenska a Rakúska sú:
– NÖ.Regional.GmbH
– Trnavský samosprávny kraj
– Marktgemeinde Hohenau an der March
– Mestská êasČ Bratislava-Devínska Nová Ves
– Mesto Gbely
– BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
– March. Raum. Ökoturismus und Forderung
– Weinviertel Tourismus GmbH
– WUK – Verein zur Schaffung offener Kultur-und Werkstattenhauser
Celková hodnota projektu za všetkých partnerov predstavuje sumu 2 751 942 eur, z toho
za mesto Stupava 698 192 eur. Financovanie je
80 % z eurofondov, 10 % zo štátneho rozpoêtu, 5 % spoluúêasČ partnera.
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Milí êitatelia,
leto nám už tradiêne prináša mierne pomalší, êastokrát i pohodovejší spôsob života. Tešíme sa na prázdniny a dovolenku. Možno sa len chystáte, možno
ju už máte za sebou, možno sú pre vás
ideálne chvíüky voüna doma na záhrade êi v lese na Záhorí. Prázdninový režim majú aj Stupavské noviny. Pripravili
sme preto pre vás letné vydanie, v ktorom sa okrem iného doêítate, aké pozitívne zmeny už v blízkej budúcnosti êakajú Malý park. Nezabudli sme ani na
deti, vieme, ktoré ocenil primátor za celoroênú prácu. Povieme vám, êo všetko
si vyžiadajú rekonštrukcie našich škôlok.
Tento rok oslavujeme 750. výroêie prvej
písomnej zmienky o Stupave, preto vám
prinášame nielen seriál o histórii nášho
mesta, ale i podrobnú analýzu jeho demografického vývoja do roku 2018.
Prajeme vám príjemné leto, nech trvá
êo najdlhšie a stihnete si ho dostatoêne
užiČ. Tešíme sa na vás opäČ po prázdninách. òalšie êíslo Stupavských novín si
nájdete vo svojich schránkach koncom
septembra.
rr
Stupava ako hlavný prijímateü sa zaviazala realizovaČ projekt od 01.04.2017 najneskôr do 31.10.2020, a to na základe zmluvy
uzavretej s Ministerstvom pôdohospodárstva
SR z 23.07.2018.

Aktivity projektu
1. Obnova tradiênej pastvy hospodárskych
zvierat (ovce, kozy) na území Natura 2000
Devínskej Kobyly – pomôže obnove a starostlivosti významných skalných, stepných a trávobylinných habitatov Devínskej Kobyly.
2. Obnova tradiênej pastvy hospodárskych
zvierat (ovce) v lokalitách Lassee, Kleiner Wagram, Spannberg, Pfarrbode/Zwerndorf.
3. Zlepšenie vodného režimu vodných habitatov Hohenau – realizácia studne, ktorá bude
zásobovaČ vodou vysychajúce mokraóové biotopy na ploche cca 25 ha a zlepší podmienky
ramsarskej lokality Hohenau an der March.
4. Posilnenie ochrany Sandbergu a bezpeênosti turistov – zabezpeêenie Sandbergupredúžením drevenej kolovej hradby, inštalovanie infotabúü s inštrukciami pre návštevníkov.
Pokraêovanie na strane 4
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Demograƈcký vývoj
mesta do roku 2018
Matematika možno nie je
váš kamarát. Demograȴa je
však už celkom iná káva.
Je to veda a praktická
Ïinnosħ, ktorá sa zaoberá
štatistickou a matematickou analýzou veĀkosti,
zloženia a priestorovej
distribúcie Āudských
populácií, rovnako ako
príÏinami a dôsledkami
zmien plodnosti, úmrtnosti,
sobášnosti a migrácie.

G1

Historické údaje
Demografický vývoj v meste Stupava je
zhodne s celým územím Slovenskej republiky (ako aj okolitých krajín v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie) pravidelne sledovaný v približne desaČroêných intervaloch
od roku 1869. V tom roku mala Stupava
4109 obyvateüov. DesaČroêná až jedenásČroêná periodicita bola zachovaná aj následne po
vzniku prvej éSR s výnimkou 2. svetovej vojny. Informácie na roênej báze sú prakticky dostupné od roku 1980.
Z historických údajov do roku 1980 je zreteüný nepatrný nárast poêtu obyvateüov, keó
v týchto približne desaČroêných intervaloch
sa poêet obyvateüov zvyšoval (do roku 1950)
na úrovni do 380 obyvateüov. Tento vývoj bol
prerušený poklesom poêtu obyvateüov v dekáde 1910 až 1921 a je možné ho priradiČ dôsledkom prvej svetovej vojny. Údaje o poê-

te obyvateüov v období medzi rokmi 1931 až
1949 neboli v êase spracovania tohto êlánku
k dispozícii.
Po roku 1950 sa rast poêtu obyvateüov
Stupavy výrazne zvýšil na úroveĀ 900 až 1200
osôb za desaČroêie, a to až do roku 1980. V perióde 1980 – 1991 je zaznamenaný druhý pokles poêtu obyvateüov, keó z rastu 1199 osôb
z predchádzajúcej dekády je zaznamenaný pokles v sledovanej perióde o 228 osôb.
V období 1991 – 2001 poêet obyvateüov
Stupavy prakticky stagnuje, keó osciluje okolo nulového rastu v rozpätí od úbytku 30 osôb
(v roku 1996) do prírastku 41 osôb (v roku
1999). Od roku 2001 doteraz je zaznamenaný
historicky najintenzívnejší rast poêtu obyvateüov
mesta, ktorý v ostatnej (aj keó neúplnej dekáde 2011 – 2018) dosiahol hodnotu 2542 osôb.

G1 - Stav abpohyb obyvateĀstva
1996 – 2018

D

emografický vývoj Stupavy je najvýznamnejším podkladom pre prípravu akýchkoüvek programových
a plánovacích dokumentov súvisiacich s rozvojom územia. Obyvateüstvo s jeho štruktúrou a dynamikou zmien je hlavným odberateüom produktov rozvoja územia a významne
formuluje dopyt predovšetkým po verejných
službách, ktoré sa v širšom slova zmysle zahĄĀajú pod pojem sociálna politika.
V tomto êlánku chceme podaČ struênú informáciu o základných demografických procesoch v meste Stupava, priêom dôraz sa kladie na predpokladané príêiny a dôsledky
pohybu obyvateüstva a s implikáciami do jednotlivých oblastí života mesta, za ktoré nesie
mesto Stupava ako samosprávny správca územia priamu alebo nepriamu zodpovednosČ.
Hlavným zdrojom údajov pre túto informáciu je databáza Štatistického úradu
DATAcube, ktorá je prístupná na webovom
sídle ŠÚ SR http://datacube.statistics.sk/.
Ukazovatele, ktoré nie sú publikované v tejto
databáze, boli získané výpoêtami nad údajmi
z tejto databázy. òalšími zdrojmi údajov sú
Územný plán mesta Stupava 2006, Návrh zadania pre Územný plán mesta Stupava 2013
a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022.
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Stupavská populácia v ostatných dvadsiatich piatich rokoch zaznamenáva významné zmeny. Kým v období 1993 – 1996 je zaznamenaný nepatrný pokles poêtu obyvateüov
na úrovni 20 až 30 osôb, od roku 1996 poêet
obyvateüov zaêína rásČ s medziroêným tempom na úrovni desiatok osôb. Výnimku tvorí rok 2002, keó je zaznamenaný nárast 202
osôb. Od roku 2005 sa tento rast urýchüuje
a dosahuje hodnoty na úrovni 150 až 210 osôb
roêne, a to až do roku 2011. V roku 2009 dosiahol dovtedy výnimoênú hodnotu 393 osôb.
V roku 2011 bol zaznamenaný pokles poêtu obyvateüov o 211 osôb, êo bolo s najväêšou pravdepodobnosČou spôsobené premietnutím výsledkov populaêného cenzu 2011 do
údajov o poête obyvateüov na základe ich evidencie. Od roku 2012 sa rast poêtu obyvateüov obnovuje, ale na vyšších hodnotách v rozmedzí 279 až 416 (v roku 2018) osôb, priêom
v roku 2016 bol zaznamenaný extrémny rast
na úrovni 502 osôb.

G2

G3

V sledovanom období nepatrne klesol podiel mužov na populácii mesta z hodnoty
48,76 % na hodnotu 47,71 %, priêom najvyšší podiel bol zaznamenaný v roku 1994
(48,82 %) a najnižší v roku 2011 (47,64 %).
Podiel ženskej zložky populácie je na úrovni
51 až 52 %.
Priemerný vek obyvateüstva v období od
roku 1996 do roku 2008 každoroêne vzrastal z hodnoty 37,02 roka na hodnotu až 39,28
roka s výnimkou poklesu v rokoch 2001
a 2005. Od roku 2008 priemerný vek s malými odchýlkami v rokoch 2010 a 2011 sústavne klesá a v roku 2018 dosiahol hodnotu
37,69 roka. Priemerný vek žien je poêas celého sledovaného obdobia vyšší ako priemerný
vek mužov, avšak tento rozdiel sa postupne
znižuje z 3,13 roka (v roku 1996) na hodnotu
1,63 v roku 2018.
Index starnutia prechádzal obdobným vývojom. Z hodnoty 70,13 % v roku 1996 narástol s nepatrnými zaváhaniami v rokoch
2001 a 2005 na hodnotu 87,28 % v roku
2007 a odvtedy klesá na hodnotu 61,28 %
v roku 2018. Rozdiely medzi pohlaviami
majú obdobný trend ako priemerný vek, priêom rozdiel medzi indexom starnutia žien
v roku 1996 (88,55 %) bol na úrovni 35,26 %
a v roku 2018 sa znížil na hodnotu 17,19 %
pri hodnote indexu starnutia žien 69,79 %.
Podiel mužskej populácie v predproduktívnom veku v období 1996 – 2006 klesal z hod-
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G5

sa pohyboval na úrovni 58 až 97 osôb v rokoch 1993 až 2003. Potom sa postupne znižoval na hodnotu 16 osôb v roku 2008. Od
roku 2008 je prirodzený prírastok obyvateüstva mesta kladný s výnimkou roku 2011
a postupne narastá až na hodnotu 70 osôb
v roku 2018. Maximum dosiahol v roku
2016, a to 83 osôb.

G7

noty 19,55 % na 14,74 % a od roku 2006
kontinuálne narastá až na hodnotu 22,73 %
v roku 2018. Podiel ženskej populácie v predproduktívnom veku je poêas celého sledovaného obdobia nižší ako podiel mužskej populácie. V roku 1996 je tento rozdiel na úrovni
viac ako 2,5 %, keó podiel ženskej zložky populácie v roku 1996 má hodnotu 16,99 %
a po poklese v období 1996 – 2006 na hod-

notu 13,78 % vzrastá na hodnotu až 21,14 %
v roku 2018, êím sa rozdiel medzi mužskou
a ženskou zložkou populácie v predproduktívnom veku znížil na 1,59 %.
Zdroje rastu poêtu obyvateüstva tiež prešli významnými zmenami. Prirodzený prírastok obyvateüstva bol v období rokov 1993
až 2008 záporný, keó poêet živonarodených
nedosahoval poêty zomretých a tento rozdiel

G5 - Veková štruktúra obyvateĀstva 1996 – 2018

Migraêné saldo stupavskej populácie je poêas celého sledovaného obdobia od roku 1994
kladné, keó sa práve v roku 1994 preklopilo zo záporného salda 11 osôb do kladných
hodnôt. Hodnota migraêného salda postupne s niekoükými výkyvmi narastala z pôvodnej hodnoty 40 osôb až na hodnotu 419 osôb
v roku 2016, priêom v roku 2018 dosiahla
hodnotu 346 osôb.

Veková štruktúra obyvateüstva Stupavy v rokoch 2008 až 2018, ktoré predstavujú obdobie
najvýraznejšieho rastu mesta v jeho novodobých
dejinách, je znázornená v podobe vekovej pyramídy. Už jej samotný vzhüad naznaêuje dynamické zmeny v populácii mesta. Výrazné maximum
vo vekovom rozpätí 35 až 42 rokov a s ním späté
maximum vekovej skupiny do 4 rokov vyjadrujú silný vplyv kladného migraêného salda tvoreného predovšetkým rodinami s maloletými deČmi. Tento vplyv je zreteünejší na óalšom grafe,
kde sa porovnáva veková štruktúra stupavskej populácie s desaČroêným odstupom (2008
– 2018). DvadsaČroêný pohüad (s päČroênými
odstupmi údajov) ukazuje nielen zreteüné posuny populaêných maxím, ale aj nárast maximálnych hodnôt po roku 2007.

G4

G6 abG7

Celkový prírastok obyvateüstva Stupavy
v rokoch 1993 až 2018 sa vyvíjal nerovnomerne. Kým do roku 1997 bol záporný, od
roku 1998 zaêína prílev obyvateüstva spôsobený migráciou, ktorý kompenzuje prirodzený
úbytok obyvateüstva. Od roku 2009 prispieva
k celkovému rastu populácie Stupavy nielen
kladné migraêné saldo, ale aj prirodzený prírastok obyvateüstva. Výrazné maximum dosahuje rast obyvateüstva v roku 2009 (dokonêenie stavieb na rezidenêné bývanie, ktoré boli
zaêaté pred finanênou krízou) a potom v roku
2016 (502 osôb), êo reprezentuje obnovenie
intenzity výstavby po ukonêení krízy. V roku
2018 dosiahol celkový prírastok obyvateüstva
Stupavy hodnotu 416 osôb, êo predstavuje
druhú najvyššiu hodnotu od roku 1993. Rast
obyvateüstva Stupavy je diktovaný predovšetkým kladným migraêným saldom.

Populácia mesta Stupava prechádza dynamickými
zmenami diktovanými predovšetkým výrazným prílevom rodín s malými deČmi. Naše obyvateüstvo sa týmto spôsobom intenzívne omladzuje. Toto omladzovanie je však zdrojom urêitej nerovnováhy pri dopyte po
verejných službách predovšetkým na úseku vzdelávania a výchovy, zdravotnej starostlivosti a samozrejme
aj dopravy. Vzhüadom na výrazný príspevok detskej
populácie k celkovému demografickému obrazu nášho mesta sa v óalšom êísle Stupavských novín budeme zaoberaČ touto êiastkovou populáciou detailnejšie.
P. S. Podüa údajov z evidencie obyvateüstva
prekroêil zaêiatkom júla 2019 poêet obyvateüov Stupavy hodnotu 12 130 osôb.

G3

Pavol Baxa
vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej
správy MsÚ Stupava
Grafy: autor
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Pokraêovanie zo strany 1
5. Vybudovanie umelých hniezdnych ostrovov pre vtáctvo a eliminácia nežiaducich vodných rastlín v lokalite Adamovské jazerá –
zlepšenie podmienok na hniezdenie vtáctva
inštaláciou 5-tich hniezdnych ostrovov pre vtáctvo na Adamovských jazerách.
6. Vybudovanie ekocentier v Stupave, Moravskom sv. Jáne, Devínskej Novej Vsi, Hohenau
a náuêného chodníka v Marcheggu.
7. Environmentálna výchova.

SAMOSPRÁVA

vzácnych habitatov a ohrozených druhov. Zlepšenie tohto stavu umožĀuje cielený spoloêný
cezhraniêný manažment prírodného územia,
odborný dohüad, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateüov a finanêné kapacity.
Cieüom cezhraniênej interakcie a spolupráce
medzi návštevníkmi a odborníkmi je dosiahnutie takých merateüných výsledkov, ktoré prispe-

jú k óalšej ochrane tejto jedineênej cezhraniênej
prírodnej oblasti.

Altánok pri Sandbergu
U susedov v Devínskej novej Vsi už v rámci projektu slávnostne otvorili prírodný altánok
neóaleko Sandbergu na Devínskej Kobyle. VyužívaČ sa bude pri envirovýchovných aktivitách

Spolupráca so susedmi
Rieka Morava predstavuje spoloêný výnimoêný prírodný fenomén Rakúska a Slovenska.
Spolu so svojimi lužnými oblasČami v podobe
prirodzených a poloprirodzených biotopov po
oboch stranách vodného toku a vzácnej paleontologickej lokality je súêasČou sústavy Natura
2000, cezhraniênej ramsarskej lokality a vstupnou bránou do Alpsko-karpatského koridoru.
Súêasný nepriaznivý stav viacerých vzácnych
prírodných lokalít a nedostatok manažérskych
opatrení má za následok neustále zmenšovanie

Rekonštrukcia škôlok odštartovala
Problematiku nepostaÏujúcej kapacity školských abpredškolských zariadení vbStupave už
asi netreba veĀmi rozoberaħ, rodiny sbdeħmi vedia svoje abnaši Ïitatelia tiež. Aby toho nebolo
málo, mesto zápasí aj so zlým technickým stavom všetkých týchto zariadení. Vysoká
vlhkosħ, prefukujúca fasáda Ïi zatekajúca strecha, aj to je realita vbnašich škôlkach.

O

technickom stave materských škôl nám
poskytol informácie vedúci oddelenia
územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Ing. Boris Kaêáni:
„Po mojom nástupe do funkcie som si dôkladne
zmapoval stav budov škôlok. Výsledkom bolo zistenie, že
neexistuje ani jedna škôlka, ktorá by mala svoju budovu v dobrom stave, bez potrebných investícií do údržby
a opravy. Tri škôlky bojujú s vysokou vlhkosČou múrov
z dôvodu nefunkênej izolácie, êo generuje kopec problémov, ako napríklad vysokú energetickú nároênosČ pri
vykurovaní êi rast plesní. Sprievodným javom vlhkosti v murive sú aj deštrukcie omietok a opadávanie farby.
V materskej škole na ulici Janka Kráüa netesní fasáda,
êo znamená, že v prípade nárazového vetra cez netesnosti
fúka do interiéru. Škôlka na Marcheggskej ulici má netesnú strechu na viacerých miestach, êo spôsobuje vnikanie dažóovej vody priamo do konštrukcie a následné poškodzovanie stropných konštrukcií i stien tried. Sanáciu

a opravu by potrebovali aj odkvapové chodníky a dažóové zvody, nevyhnutné sú terénne úpravy, vyspádovanie
povrchov okolo fasád a óalšie.“

Vysúšanie múrov
Nové vedenie mesta zaêalo podnikaČ potrebné
opatrenia, aby sa zlý technický stav budov viac
nezhoršoval a nevyžiadal si ešte vyššie investície.
Do troch materských škôl na uliciach Hviezdoslavova, Ružová a Marcheggská boli zakúpené
a nainštalované systémy na princípe elektroosmózy, ktoré by mali proces vzlínajúcej vlhkosti úplne zastaviČ.
„Ide o overený systém, ktorý navyše nezruinuje
pokladnicu mesta a nijako neovplyvĀuje prevádzku
v škôlkach. Tento krok bol mimoriadne dôležitý, lebo
vlhké múry vytvárajú prirodzený tepelný most, ktorý
spôsobuje, že teplota povrchu steny klesne pod hodnotou rosného bodu, êo má za následok tvorbu konden-

zaênej vlhkosti a tým i plesní. Treba však poznamenaČ, že vysychanie vlhkého muriva je proces pomalý,
závislý od množstva faktorov, ktoré ho ovplyvĀujú,
êo znamená, že murivo na škôlkach by mohlo byČ
dostatoêne stabilizované a vhodné na óalšie úpravy
v priebehu budúceho roka. A presne takto máme naplánované aj óalšie postupy,“ vysvetüuje Ing. Boris Kaêáni.

Série opráv
V tomto roku chce mesto ešte zatepliČ prefukujúcu fasádu škôlky na ul. Janka Kráüa a poêas letných prázdnin sa pokúsi opraviČ zatekajúcu strechu škôlky na Marcheggskej ulici, keóže sa
podarilo nájsČ sponzora, ktorý tieto práce dodá.
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plánovaných v rámci projektu, ako aj pri iných
envirovýchovných iniciatívach. òalší z cieüov,
ako obnovovaČ a udržiavaČ vzácne lúêne a lesostepné biotopy v Národnej prírodnej rezervácii
Devínska Kobyla, realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie formou tradiênej
pastvy kôz ako spôsobu údržby týchto biotopov. Neóaleko od altánku bol nedávno vytvorený aj jednoduchý prístrešok pre kozy a oplotenie, aby tam mohli kozy využívaČ priestor ako
zázemie na oddych. V tomto režime budú preháĀané medzi Waitovým lomom a novo vybudovaným zázemím, êím sa zabezpeêí rovnomernejšie vypásanie prírodnej rezervácie. Celkovo
bude pastva v projekte prebiehaČ na približne 10
ha a v spolupráci s Devínskou Novou Vsou bude
napojená aj na výuêbu envirovýchovy.
Dodajme ešte, že spustená bola už aj webová stránka www.3emoravanature.eu, na ktorej budú všetci
zúêastnení partneri o svojich projektových aktivitách
informovaČ podrobnejšie.
švo
Foto: Eva ŠvoĀavová
Vizualizácie: Ing. arch. Miroslav Jošt

Navyše bude na uliênej budove tejto škôlky opravený zatekajúci komín. Škôlku na Hviezdoslavovej ulici êaká zase výmena veükej êasti vlhkosČou
poškodených omietok.
„Takmer každá škôlka má ešte rôzne drobné stavebno-technické nedostatky týkajúce sa najmä okolitého terénu a riešenia odvodu dažóovej vody. Postupne sa budeme preto venovaČ ich odstraĀovaniu
tak, aby sme zrekonštruovali škôlky riadne, technicky správne a trvalo, aby mali ich zamestnanci
i naši drobci dôstojné a kultúrne priestory,“ dodáva Ing. Kaêáni.
Vyzerá to tak, že vóaka ochote nového vedenia mesta riešiČ nahromadené problémy sa
škôlky v Stupave doêkali lepších êasov. V budúcom roku má mesto v pláne zatepliČ aj fasády škôlok na Ružovej a Mercheggskej ulici, êím sa zníži energetická nároênosČ budov.
ZároveĀ by sa mali definitívne sanovaČ vnútorné omietky v týchto zariadeniach, ktoré
sú poškodené vlhkosČou êi soüou po odparenej vode.
Erika Piesecká
Foto: autorka a Boris Kaêáni
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Zasadnutie mestského
zastupiteĝstva
Júnové mestské zastupiteĀstvo malo na programe 15 bodov abz toho bod Majetkové veci
zahėĊal 20 podbodov. Priamo na zasadnutí zastupiteĀstva bol program rokovania doplnený
ob2 body, ktoré sa týkali Vodární abkanalizácií Stupava, s.r.o.

Ako

sa stalo zvykom, v prvom
vecnom bode rokovania
primátor podal ústnu informáciu o najnovšom dianí v meste. Okrem snahy mesta získaČ granty z vládnych a európskych
zdrojov primátor informoval o pripravovanej
zmene názvov katastrálnych území v mestskej
êasti Mást, kde Úrad geodézie a kartografie SR
navrhol premenovaČ katastrálne územie Mást I.
na Mást, s êím mesto súhlasí. S óalšími návrhmi
– premenovaČ k.ú. Mást II na Slepý jarok a k.ú.
Mást III na Malina – mesto nesúhlasilo a predložilo vlastné návrhy. Katastrálne územie Mást II
navrhlo premenovaČ na Hajbrod a k.ú. Mást III

terských školách a v školských jedálĀach pri materských školách a v školskej jedálni pri základnej škole.
Druhé všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
bolo predložené na júnové zasadnutie zastupiteüstva, sa venovalo riešeniu problematiky ochrany
miestnych komunikácií, chodníkov a verejnej zelene v súvislosti s rozkopávkami (zvláštnym užívaním). Mesto týmto návrhom reaguje na nedostatoêné, nekvalitné alebo oneskorené uvedenie
rozkopaných komunikácií, ciest alebo zelene do
pôvodného stavu. Mesto bude za týmto úêelom
požadovaČ od tých, ktorí budú vyššie uvedený
majetok mesta rozkopávaČ, primeranú finanênú

vantných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finanêný príspevok z európskych fondov.
Ak takého výzvy nie sú vyhlásené, mesto z vlastných zdrojov naplánované aktivity spravidla nedokáže zrealizovaČ.
òalej zastupiteüstvo prerokovalo návrhy zmien
opatrení v troch prioritných osiach PHSR. Tieto
zmeny sú zamerané jednak na upresnenie už naplánovaných aktivít a jednak na zavedenie nových
aktivít do PHSR. Z vecného hüadiska ide o aktivity
zamerané na zvyšovanie kapacít v základnej škole
podüa už schváleného zámeru zvyšovania kapacít,
v doprave (cyklotrasa Stupava – Lozorno) a v zavedení prípravy zmien a doplnkov územného plánu,
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chce financovaČ nákup technologických zariadení
pre êistiareĀ odpadových vôd. Zastupiteüstvo tento zámer schválilo. ZároveĀ podal aj správu o êinnosti VaK Stupava, s. r. o., v r. 2018.

Majetkové veci
Z majetkových vecí je dôležité informovaČ
o tom, že zastupiteüstvo schválilo nájom nebytových priestorov v Obecnom dome v Máste
pre Urbársku obec a lesné spoloêenstvo v Máste za zvýhodnených podmienok ako dôvod
osobitného zreteüa, ktorým je združovanie významného podielu obyvateüov mestskej êasti
Mást. Podobne zastupiteüstvo schválilo aj nájom nebytového priestoru v tomto obecnom
dome pre Mástsky potravinový spolok, priêom za dôvod hodný osobitného zreteüa uznalo
podporu záujmovej êinnosti tohto obêianskeho
združenia, ktoré sa zameriava na zviditeüĀovanie a ochranu „stupavského zelá“.
Zastupiteüstvo óalej schválilo nájom pozemkov na Štúrovej ulici, êo je nevyhnutný (aj keó nie
jediný) predpoklad pre uskutoênenie výstavby
miestnej komunikácie a chodníka na tejto ulici.
Okrem toho zastupiteüstvo prenajalo nebytové priestory v zdravotnom stredisku (ambulanciu) óalšiemu pediatrovi, êím chce prispieČ k rozšíreniu tejto nedostatkovej služby pre našu detskú
populáciu.
Posledným z významných majetkových bodov
bolo schválenie Dodatku ê. 2 k nájomnej zmluve s FC IMAS (predtým FC Stupava). Týmto krokom by mali byČ vyriešené vleêúce sa spory súvisiace so zabezpeêením dostupnosti futbalových
ihrísk pre detský a mládežnícky futbal v Stupave.

Návrh plánu kontrolnej Ïinnosti
ako aj prípravy nového územného plánu mesta do
PHSR, aby sme si vytvorili predpoklady na prípadné êerpanie dotácií na tento úêel.
na Mástsku horu. ZároveĀ sme upozornili na dlhodobo neriešený problém nesprávneho znaêenia katastrálnych území Bystrická hora a Hrubé
lúky, kde v dávnejšej minulosti došlo k vzájomnej
zámene názvov. Dúfame, že sa teraz podarí túto
chybu napraviČ.

Zmena príspevkov abfinanÏné
zábezpeky
Medzi najvýznamnejšie body rokovania patrili
dva návrhy všeobecne záväzných nariadení. Prvý
z nich sa týkal úpravy výšky príspevku na êiastkovú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaóovateüskej pôsobnosti mesta Stupava. Mestské zastupiteüstvo tento návrh
schválilo, êo znamená, že od 1.9.2019 sa zmenia
príspevky na êiastkovú úhradu výdavkov v ma-

zábezpeku, a to vo výške od 350 do 20 000 eur
podüa rozsahu takéhoto zvláštneho užívania.
Mestské zastupiteüstvo tento návrh schválilo.

Hospodársky absociálny rozvoj
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022
(PHSR) boli venované dva body. V prvom bol vykonaný odpoêet plnenia plánovaných aktivít za
rok 2018. Nízky podiel plnenia úloh bol spôsobený tým, že mesto musí orientovaČ svoje voüné
zdroje predovšetkým do zabezpeêovania zvýšených kapacít v základnej škole, ako aj do riešení akútnych dopravných problémov mesta. Iným
dôvodom je chápanie Akêného plánu z PHSR
ako zásobníka aktivít, ktoré chce mesto uskutoêĀovaČ predovšetkým v prípade vyhlásenia rele-

Komunitný plán
abopatrovateĀská služba
òalším z bodov programu zastupiteüstva bolo
vyhodnotenie Komunitného plánu mesta Stupava za rok 2018 a osobitne i poskytovanie opatrovateüskej služby. Z oboch hodnotiacich správ a informácií vyplýva, že sa darí plniČ tie úlohy, ktoré
nie sú podmienené investíciami. V prípade opatrovateüskej služby je mesto zapojené do projektu podpory opatrovateüskej služby, ktorý nášmu
mestu zmierĀuje finanênú záČaž spojenú s poskytovaním tejto terénnej služby.

Úver zbEnvirofondu
Konateü Vodární a kanalizácií Stupava, s. r. o.,
predložil na rokovanie zastupiteüstva návrh zámeru na získanie úveru z Envirofondu, z ktorého

Zhromaždenie obyvateĝov
Vždy, keÑ vedenie mesta pripravuje zhromaždenie obyvateĀov,
snaží sa pozvánku na toto stretnutie šíriħ všetkými možnými
spôsobmi. Najlepšie predsa je, keÑ si obÏan sám môže na adekvátnom fóre povedaħ, Ïo ho trápi alebo kde potrebuje pomoc. jektová dokumentácia na nadstavbu novej budovy

N

apriek tomu sa však v sále kultúrneho
domu pravidelne stretáva len niekoüko
skalných, a to je škoda. Možno na sČažnosti a pripomienky staêia sociálne siete. Možno,
keó opadnú emócie, skloníme hlavu a problémy
odsúvame. Vedenie mesta Stupava má však záujem realizovaČ správu mesta spoloêne s jeho obyvateümi. V júni zvolalo preto už IV. Zhromaždenie
obyvateüov.

Aké boli jeho hlavné témy? Tento raz to bolo
rozšírenie kapacít základnej školy, doprava a služby – obêianska vybavenosČ. V rámci každého bodu
boli pomenované základne aktivity, ktoré nás v
krátkodobom a dlhodobom horizonte êakajú. Priblížme si ich aspoĀ v struênosti:
• Základnú školu êaká poêas leta nadstavba modulovej budovy a súêasne je v príprave pro-

školy a úplne novej budovy mimo areálu terajšej
školy, ktorá by mohla byt na Kalinêiakovej ulici.
• Pre dopravu je to príprava projektových prác na výstavbu cyklotrasy Stupava – Lozorno, o ktorej sme písali už v minulom êísle.
V deĀ zhromaždenia sa realizoval dopravný prieskum na vybudovanie riadených križovatiek v súvislosti s výstavbou predajne Lidl.
Úmysel vybudovaČ predajĀu ohlásila aj spoloênosČ Tesco. PredajĀa by mala byt situovaná pred

Hlavná kontrolórka predložila zastupiteüstvu
na schválenie návrh plánu svojej kontrolnej êinnosti na II. polrok 2019, ako aj dve správy z kontrol (Kontrola príjmov z dane za ubytovanie
a Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava). Zastupiteüstvo vzalo tieto správy na vedomie.

Zhromaždenie obyvateĀov
Ostatným plánovaným bodom rokovania
bola Zápisnica zo 4. Zhromaždenia obyvateüov mesta Stupava, ktoré sa konalo 13. júna
2019. Viac sa o tomto zhromaždení doêítate
v samostatnom materiáli od moderátora zhromaždenia Martina Smeja.
Pavol Baxa
Foto: Peter Kubiêka
Septembrové zasadnutie Mestského zastupiteĀstva v Stupava sa uskutoÏní 19.septembra 2019 vo veĀkej
sále kultúrneho domu od 14.00hod.

Stupavou oproti predajni Citroën.
Poêas zhromaždenia obyvateüov možno prijímaČ
uznesenia, ktoré sa potom prerokujú na mestskom zastupiteüstve. Prijaté boli dve uznesenia.
1. ZvážiČ možnosČ navýšenia daní o 100 % s možnosČou
príspevku na bývanie vo výške 50 % pre obyvateüov s trvalým pobytom.
2. ZapracovaČ do nového územného plánu obytné zóny so
zníženou rýchlosČou na 30km/h pre motorové vozidla.
Obe uznesenia boli prijaté väêšinou prítomných,
jeden úêastník sa zdržal hlasovania a následne boli
prerokované na júnovom mestskom zastupiteüstve.
òalšie Zhromaždenie obyvateüov, na ktoré vás
pozývame už teraz, sa uskutoêní koncom novembra. Predbežnou témou bude odpadové hospodárstvo mesta.
Martin Smeja
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Parkovanie na vyhradených
miestach

P

arkovanie na miestach, ktoré sú urêené pre osoby ZċP, slúžia výhradne na
parkovanie vozidiel prevážajúcich takéto osoby. I tak je to pre niektorých motoristov tabu. V celej Stupave je pre takýchto üudí vyhradených len pár miest. Napriek
tomu sú neraz obsadené üuómi, ktorí túto
znaêku ignorujú. Tento risk ich môže vyjsČ
ale poriadne draho.

v Maóarsku je pokuta vo výške 100 eur. Najdrahšie z okolitých štátov vyjde nesprávne
parkovanie v Rakúsku. Pokutu do 500 eur

policajti. Staêí policajtom poslaČ fotografiu,
na ktorej bude zaznamenaný spolu s neoprávnene zaparkovaným autom dátum a êas

ka pokuty vypoêítava z priznaného roêného
príjmu. Sankcia za nesprávne parkovanie sa
preto môže vyšplhaČ aj na tisíc eur.

spáchaného priestupku. V niektorých európskych krajinách, napríklad vo Fínsku, sa výš-

Preukaz zdravotne Čažko postihnutého obêana neoprávĀuje parkovaČ na vyhradenom
mieste. Je nevyhnutné vlastniČ parkovací
preukaz. Preukaz pre zdravotne Čažko postihnutú osobu aj parkovací preukaz udeüuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Parkovací preukaz je nutné umiestniČ v prednej
êasti vozidla tak, aby predná êasČ parkovacieho preukazu bola jasne viditeüná na úêel
kontroly. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používaČ iba v súvislosti s prepravou
osoby, ktorá je jeho držiteüom. Ak sa vozidlo
nepoužíva práve na tento úêel, vodiê je povinný parkovací preukaz z vozidla odstrániČ.
Mestská polícia Stupava bude aj naóalej
prísne vykonávaČ kontroly nezákonného parkovania vozidiel na miestach vyhradených
pre osoby so zdravotným postihnutím a zároveĀ sa týmto obraciame na obêanov mesta,
aby v prípade, že zistia neoprávnené parkovanie na takomto mieste, kontaktovali mestskú políciu na linke 159.
MsP Stupava

Neoprávnené využívanie takéhoto parkovacieho miesta je v zmysle zákona ê. 8/2009
Z. z. § 137 ods.2, písm. q) porušením pravidiel cestnej premávky a to závažným spôsobom.
Na Slovensku zaplatíte pokutu na mieste v blokovom konaní do výšky 150 eur. Ak
daný priestupok nie je vyriešený na mieste,
vec je óalej odstúpená na dopravný inšpektorát v mieste spáchania skutku a správny orgán môže udeliČ pokutu až do výšky 300 eur
a zákaz êinnosti do dvoch rokov.
Len na porovnanie – v éeskej republike je
pokuta za neoprávnené blokovanie parkovacieho miesta pre invalidov v rovnakej výške.
V Poüsku môžete dostaČ pokutu do 200 eur,

vodiê môže dostaČ aj v prípade, keó zablokovanie parkovacieho miesta nezaregistrujú

Dopravné nehody
aprvá pomoc
Byħ úÏastníkom dopravnej nehody nie je veru niÏ príjemné. Na hlavné zásady
poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách sme sa preto opýtali prezidenta
Slovenského Îerveného kríža doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD.
Ste lekár, dopravnú nehodu vnímate inak ako laici. PoraÑte, Ïo
je pri poskytovaní prvej pomoci
najdôležitejšie?
Ak hovoríme o prioritách v poskytovaní
prvej pomoci, ako najdôležitejšie vnímam
ochotu pomôcČ zraneným, nestaêí len zatelefonovaČ na núdzovú linku 112 a pokraêovaČ v ceste. Niekedy musí byČ pomoc konkrétna. Vlastná bezpeênosČ pri poskytovaní
prvej pomoci je veümi dôležitá, záchranca je
mnohokrát aj svedok udalosti, volá na tiesĀové êísla a popisuje udalosČ.
Tiež môže priamo poskytnúČ neodkladnú prvú pomoc. Musí sa však chrániČ, aby
z jedného zachraĀovaného neboli hneó dvaja. Dôležité je správne vyhodnotiČ situáciu,
poskytovaČ prvú pomoc od najzávažnejších
poranení k üahším, nie naopak.
Mnohí zblaikov sa boja, že pri poskytovaní prvej pomoci nie sú
dostatoÏne zruÏní, že môžu zranenému ublížiħ…
Takýmto üuóom by som odkázal, že najhoršie, êo môžu pri prvej pomoci urobiČ, je

neurobiČ niê. AbsolvovaČ kurz prvej pomoci
a nauêiČ sa základy jej poskytovania dokáže
každý êlovek. Netreba sa báČ. Snahou každej posádky záchrannej zdravotnej služby je
prísČ na miesto udalosti êo najrýchlejšie.
Poveternostné vplyvy, hustota a ohüaduplnosČ vodiêov, vzdialenosČ od posledného pacienta ovplyvĀujú êas, pokiaü prídu
na miesto autonehody. A tak ste možno ten
êlovek, ktorý môže zachrániČ život neznámemu, ktorý na ceste do práce êi k rodine
potrebuje pomoc. Držím vám palce.
Ing. Silvia Kostelná
Foto: archív SéK
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Zo zápisníka Mestskej polície
4. 6. 2019

10. 6. 2019

28. 6. 2019

O 7.15 hod. prijala hliadka oznámenie, že v êakárni zdravotného strediska spí nejaká osoba
(pravdepodobne bezdomovec ). Hliadka na mieste našla podozrivú osobu, ktorá nemala pri sebe
doklad totožnosti, bola zjavne pod vplyvom alkoholu, vulgárne sa správala nielen voêi ostatným
prítomným pacientom, ale aj lekárom. Osoba
bola predvedená na útvar MsP, kde hliadka zisČovala totožnosČ. Po jej zistení bola vyriešená v blokovom konaní za spáchané priestupky proti verejnému poriadku.

Hliadke MsP oznámil okoloidúci pán, že
v kaštieüskom parku sa pohybuje muž s vyholenou hlavou a verbálne obČažuje návštevníkov parku. Po príchode do parku bola už na mieste hliadka OOPZ, ktorá už vec preverovala na základe
telefonického oznámenia. Obe hliadky koordinovaným postupom muža zadržali a následne zistili, že ten je dezorientovaný, pravdepodobne pod
vplyvom liekov alebo iných látok. Muž bol predvedený na OOPZ Stupava na vykonanie óalších
úkonov a následne mu bola privolaná RZP.

6. 6. 2019

11. 6. 2019

V popoludĀajších hodinách spozorovala
hliadka MsP vozidlo Škoda Felicia, ktoré sa
pokúšalo zaparkovaČ na mieste, kde je to dopravnou znaêkou zákaz zastavenia zakázané. Hliadka preto vyzvala vodiêa uvedeného
motorového vozidla, aby predložil doklad totožnosti, na êo vodiê uviedol, že pri sebe tento doklad nemá. òalším šetrením na mieste
a potrebnými lustráciami bolo zistené, že vodiê má uložený zákaz êinnosti viesČ motorové vozidlá, preto bol vodiê vozidla predvedený
a odovzdaný hliadke OOPZ Stupava na vykonanie óalších potrebných úkonov.

V êase 21.00 hod. prijala hliadka oznámenie, že na Fándlyho ulici majiteüka psa nezabránila jeho voünému pohybu a ten pohrýzol dieČa.
Hliadka na mieste zisČovala okolnosti, za ktorých
sa udalosČ stala, a po prešetrení udelila majiteüovi
psa blokovú pokutu v zmysle Zákona 282/2002
Z. z. o podmienkach držania psa v znení neskorších predpisov. Pohryzené dieČa bolo ošetrené
v DFNsP na Kramároch.

O 19.00 hod. bola hliadka MsP požiadaná
o poskytnutie asistencie pracovníkom RZP, ktorí poskytovali pomoc pacientovi v domove sociálnych služieb, ktorý sa správal agresívne, násilnícky. Hliadka po príchode na miesto agresívneho
pacienta pomohla pracovníkom RZP upokojiČ
a nakoüko bol nutný prevoz do nemocnice Malacky, vykonala aj asistenciu prevozu.

3. 7. 2019
V êase 11.00 hod. bola hliadka MsP požiadaná oddelením dopravných nehôd Malacky
o súêinnosČ pri pátraní po motorovom vozidle bielej farby typu SUV s prívesným vozíkom, ktoré malo spôsobiČ dopravnú nehodu
a z miesta dopravnej nehody odísČ. Na základe
poskytnutých informácií sa hliadke MsP poda-

Dobrovoĝný hasiÜský
zbor Stupava
Mesiac jún bol zbpohĀadu zásahovej Ïinnosti DHZO Stupava pomerne pokojný. Napriek
viacerým výstrahám SHMÚ, Ïi už zbdôvodu búrok alebo nadmerných teplôt, bol poÏet
zásahov minimálny.

J

úl a august sú mesiacmi letných dovoleniek a školských prázdnin, zároveĀ
je však pre tieto horúce a suché mesiace charakteristické zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasiêský a záchranný zbor eviduje
nadpriemerné množstvo zásahov pri požiaroch
v období letných prázdnin. Najêastejšou príêinou vzniku požiarov je nedbalosČ a neopatrnosČ
dospelých osôb. Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, cigarety, poünohospodárskeho stroja êi nevhodne zaparkovaného vozidla
môže viesČ k zbytoêným stratám na životoch,
zdraví, majetku alebo k niêeniu prírody. Dovoüujeme si vás preto požiadaČ o zodpovedné
správanie, êi už v prírode alebo vo svojich domovoch, s cieüom zamedziČ vzniku nebezpeêných požiarov.
Naša hasiêská jednotka bola poêas mesiacov
jún a júl (do 06.07.2019) vyslaná Operaêným
strediskom Krajského riaditeüstva Hasiêského
a záchranného zboru v Bratislave k trom udalostiam.

o 14:06 hod. Na mieste zasahovali traja hasiêov s 1 kusom techniky.

Technický zásah – únik PHM
V sobotu 24.6.2019 o 12:37 hod. bola naša
jednotka vyslaná odstrániČ uniknuté pohonné
hmoty v priestoroch autobusovej stanice Stupava.
Po príjazde hasiêskej jednotky na miesto udalosti bolo zistené, že ide o únik motorového oleja na
ploche cca 1 m2. Škvrna bola zasypaná sorbentom
(látkou, ktorá sa používa na pohltenie a zachytenie prevádzkových kvapalín po autonehodách),
následne bola vyêistená a postriekaná neutralizaênou látkou. Po zdokumentovaní sa jednotka vrátila na základĀu o 13:07 hod. Na mieste zasahovali traja hasiêi s 1 kusom techniky.

rilo motorové vozidlo vypátraČ a pomocou svetelných a zvukových výstražných znamení služobného vozidla aj zastaviČ na ulici Malacká.
Hliadka MsP vodiêa vozidla SUV spolu s vozidlom odovzdala príslušnému oddeleniu dopravných nehôd na vykonanie óalších úkonov.

4. 7. 2019
O 00.10 hod. bola hliadka MsP privolaná na ul. Hlavná pred reštauráciu Milica, kde
podüa telefonického oznámenia mal neznámy
muž poškodzovaČ verejnoprospešné zariadenia, ako odpadkový kôš, laviêky a podobne.
Hliadka na mieste vyzvala osobu, aby upustila od protiprávneho konania a predložila doklad totožnosti. Muž zjavne pod vplyvom alkoholu na výzvy hliadky nereagoval, preto
bol predvedený na OOPZ Stupava za úêelom zistenia totožnosti. Po zistení totožnosti a vykonaní óalších úkonov bola páchateüovi priestupkov za spáchané priestupky proti
verejnému poriadku a proti majetku udelená
blokovápokuta.

CountryOheĊ 2019
V sobotu 15.06.2019 sa uskutoênil v priestoroch Malého parku 2. roêníku hasiêského juniálesu CountryOheĀ 2019. élenovia DHZO
Stupava by sa chceli touto cestou poóakovaČ všetkým zúêastneným milovníkom country hudby, rodiêom s deČmi a fanúšikom hasiêov
za ich milú spoloênosČ poêas celého podujatia,
pretože bez ich prítomnosti by celá akcia nemala zmysel. Veríme, že si všetci návštevníci, malí
êi veükí, našli êasČ programu, ktorá ich oslovila

Požiar porastu na diaĀnici
V sobotu 6.7.2019 o 16:04 hod. bola naša
jednotka vyslaná k požiaru porastu spôsobeného následkom požiaru osobného auta na diaünici D2 medzi Bratislavou a Stupavou. Po príjazde na miesto zásahu bolo prieskumom zistené,
že ide o požiar porastu v blízkosti diaünice, ktorý
sa rozšíril od horiaceho osobného vozidla na diaünici D2. V spolupráci s jednotkami Hasiêského
a záchranného útvaru hlavného mesta Bratislavy a za dopravnej asistencie príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky boli vykonané
hasiace práce a požiar bol úspešne zlikvidovaný.
Jednotka sa po likvidácii udalosti vrátila na svoju základĀu o 17:50 hod.
DHZO Stupava, Foto: Hasiêi Stupava

Preverenie zneÏistenia potoku
Mláka
V sobotu 22.6.2019 o 13:18 hod. bola
naša jednotka vyslaná overiČ zneêistenie potoka Mláka v Stupave. Po príjazde na miesto
zásahu bolo po prieskume a zmonitorovaní potoka za pomoci MsP zistené, že ide už
len o malú koncentráciu neznámej látky. Po
opätovnom prieskume a monitorovaní vody
bola koncentrácia neznámej látky nulová
a voda v potoku êistá. Jednotka sa po stabilizovaní situácie vrátila na svoju základĀu

a odniesli si minimálne dobrý pocit z príjemne
stráveného popoludnia až veêera.
Taktiež sa chceme poóakovaČ za pomoc pri organizácii tohto podujatia mestu Stupava a v neposlednom rade i sponzorom a dobrovoüným
prispievateüom, bez ktorých by usporiadanie
podujatia takéhoto rozsahu nebolo možné.
Veríme, že CountryOheĀ Vás oslovil a že sa
opäČ stretneme pri 3. roêníku tohto hasiêského
juniálesu.

STUPAVSKÉ NOVINY | LETO 2019

noviny@stupava.sk | 8

NAŠE DETI

V cirkusovom šate
Deti sú naše poklady, zlatíÏka Ïi slnieÏka.bSnažíme sa preto, aby boli
veselé, bezstarostné abspokojné. Vbznamení veselej abdobrej nálady sa niesol
aj tohtoroÏný DeĊ detí, ktorý sme vbnašej materskej škole
na Ružovej ulici oslávili vbcirkusovom šate.

D

eti prišli do materskej školy prezleêené za cirkusových
majstrov, baletky, šašov, silákov êi kúzelníkov. Na školskom dvore ich êakali dve klaunky Pampalónka a Lampalónka, ktoré ich viedli celým programom. Keóže cestou k deČom Lampalónka ochorela veükou chorobou Nudou, Pampalónka
spolu s deČmi sa snažili prejsČ dlhú cestu plnú prekážok, aby Lampalónku vylieêili. Ich cesta viedla až do krajiny Lampalónie ku
kráüovnej Fantázii.
Deti prechádzali rôznymi stanovišČami: balónovým oceánom,
bublinovým tunelom, zvieracím ostrovom êi mostom ku kráüovnej Fantázii. Vtáêikovi Ohniváêikovi pomáhali preniesČ jeho zlaté vajíêka do druhého hniezda, kĄmili strážcov Lampalónie chutnými tenisovými loptiêkami a zvládli aj Čažké cviky pre silákov êi
klaunskú rozcviêku. Za odmenu mohli vstúpiČ do krajiny Lampalónie a získaČ radu od kráüovnej Fantázie, ako vylieêia Lampalónku. Dozvedeli sa, že veükým liekom je detský smiech, a tak smiechom chorú klaunku vylieêili.Za svoju húževnatosČ, vytrvalosČ
a trpezlivosČ pri plnení jednotlivých úloh získali deti sladké odmeny, žonglovaciu svetielkujúcu loptiêku a super diskotéku. Deti
odchádzali spokojné, naplnené óalšími novými zážitkami a, samozrejme, vyšantené do sýtosti.
Mgr. Oüga Adámek, Foto: MŠ Ružová

Futbal je super hra!

Z

ápal pre hru, bojovnosČ i cieü streliČ êo najviac gólov do súperovej bránky – to všetko bolo vidieČ v iskrivých oêiach a tváriêkách detí poêas priateüského
futbalového zápasu medzi materskou školou na Ružovej ulici a materskou školou na ulici Janka Kráüa.
Deti mali z futbalu veükú radosČ. Svojim rodiêom predviedli, êo všetko sa poêas celého roka stihli z futbalovej
abecedy pod vedením pána trénera M. Velêického nauêiČ.
Predviedli aj svoju húževnatosČ a chuČ zabojovaČ êi ne-

vzdaČ sa pri prvom nezdare. Zápas sprevádzali povzbudivé pokriky rodiêov, ktorí sa snažili svoje deti vyburcovaČ k êo najlepšiemu výkonu skandovaním i potleskom.
Aj keó naše deti z Materskej školy na Ružovej ulici tento rok, žiaü, nezvíČazili, najdôležitejšie je, že poêas zápasu ukázali nielen veüké nadšenie pre hru, ale vlastne všetko, êo v nich je.
Mgr. Oüga Adámek, Foto: MŠ Ružová

Poâakovanie

H

oci máme leto už v plnom prúde, rada by som poóakovala ochotným rodiêom a priateüom našej materskej školy na Ružovej ulici, ktorí nám v priebehu
uplynulého školského roka pomáhali pri riešení problémov, situácií, stáli pri nás aj v nároêných chvíüach, a tým prispeli k plynulému chodu materskej školy. Veüké poóakovanie patrí nielen rodiêom, ale aj všetkým zamestnancom materskej školy za
odvedenú prácu, za aktivity, odhodlanie a energiu, ktorú odovzdávali našim deČom poêas celého školského roka. Rovnako

sme vóaêní zamestnancom MsÚ Stupava za ich ústretový prístup k našim potrebám a požiadavkám, za pomoc pri riešení
naliehavých problémov.
Je êas prázdnin, dovoleniek, êas na oddych. Prajem vám slneêné leto, ktoré prinesie vám a vašim deČom veüa krásnych zážitkov. Budúcim prváêikom prajem vykroêenie správnou nohou a úspešný zaêiatok prvého školského roka.
Bc. Monika Snopková, riaditeüka

i20190708003
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Primátor ocenil
V
najúspešnejších žiakov
Dva dni pred ukonÏením školského roka 2018/2019 sa vbzasadacej miestnosti mestského úradu stretli tí, ktorí poÏas uplynulých desiatich mesiacov najviac vynikali svojimi
vedomosħami, schopnosħami, cieĀavedomosħou, šikovnými rukami Ïi talentom.

našom meste má oceĀovanie žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom
procese, predmetových olympiádach, športových disciplínach êi iných súČažiach, dlhoroênú tradíciu. Na stretnutie s primátorom prišli nominovaní žiaci Základnej školy
kpt. Nálepku v sprievode riaditeüky Bohdany Cibuüovej a žiaci Základnej umeleckej
školy v Stupave v sprievode riaditeüky Margity Vicianovej.
V slávnostnom príhovore sa primátor
mesta Peter Novisedlák poóakoval žiakom
za úspešnú reprezentáciu školy i mesta. Vyzdvihol ich um a nadanie, ktoré spolu so
zodpovedným prístupom prispeli k dosiahnutiu popredných umiestnení v okresných,
krajských aj celoslovenských kolách.
Ocenení žiaci sa zúêastnili na matematických, chemických, fyzikálnych, dejepisných
êi geografických olympiádach, celoslovenských súČažiach Matematický klokan, Všetkovedko, Maks, Expert geniality show,
Baltík a iBobor, klavírnych, gitarových,
speváckych, výtvarných a športových súČažiach. Dovedna bolo odmenených tridsaČpäČ jednotlivcov a tri kolektívy.
Po odovzdaní pamätných listov a darêekov nasledovalo malé obêerstvenie a spoloêná fotografia. Na záver stretnutia primátor mesta ešte raz všetkým zablahoželal
a poprial krásne prázdniny.
Denisa Komíneková
Foto: Peter Kubiêka

Detská športová olympiáda
Kolektív pedagogických zamestnancov Materskej školy na Ružovej ulici pripravil pre svojich malých
škôlkarov 3. roÏník Detskej športovej olympiády, ktorá sa uskutoÏnila vbrámci tematického týždĊa
Športom k zdraviu.
kúnd , drepy/30 sekúnd, beh, hod do diaüky,
kop na bránu, preskoky cez švihadlo, küuky
na kolenách, hod na cieü.

Detská úprimnosħ
a entuziazmus
Dobrú náladu podporilo i ideálne poêasie.
Deti si tak celý týždeĀ popri súČažení nielen zašportovali, ale sa aj zabavili. Prejavili
obrovské nasadenie a motiváciu, preukázali skvelú spoluprácu v športovej atmosfére.
Dôkazom boli šČastné a usmiate tváre malých olympionikov, ktorí dávali do svojich
výkonov všetky sily, hlavne však srdieêka.
Kamarátsky sa podporovali, držali jeden
druhému palce a fandili si. Detská úprimnosČ, entuziazmus a ani náznak falošnosti –
to patrilo k ich olympiáde od prvej po poslednú chvíüu. Vydarené podujatie ukonêilo
zhasnutie olympijského ohĀa.

Najkrajšia odmena

O

ficiálne ju otvorila riaditeüka materskej školy Bc. Monika Snopková. Vzápätí sa školský dvor premenil na letnú lúku plnú lienok, motýüov,
ježkov, zajkov a soviêiek. Po slávnostnom
nástupe, olympijskej hymne, vztýêení olym-

pijskej zástavy, zapálení olympijského ohĀa,
zložení süubu malých športovcov, v ktorom
sa zaviazali súČažiČ êestne, bez podvádzania a
po riadnej rozcviêke, sa každá trieda vybrala
na urêené stanovištia. Tam si deti zmerali sily
v disciplínach skok z miesta, üah – sed/30 se-

Za vynikajúce športové výkony dostali
najlepší medaily a diplomy. Všetky deti boli
odmenené papierovými medailami a sladkými, zdravými pohármi plnými ovocia,
ktoré im pripravili naše šikovné pani kuchárky s vedúcou školskej jedálne Jankou.
Pedagogickým zamestnancom óakujem

za aktívnu úêasČ, ktorou prispeli k netradiênej aktivite našej materskej školy. Odmenou nám boli spokojné, usmiate tváriêky detí a ich rozžiarené oêká.
Bc. Monika Snopková, riaditeüka
Foto: MŠ Ružová
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ich daČ do profesionálnej starostlivosti majstra.
„Samozrejme, vieme, že nie všetko budeme môcČ opraviČ. Dôležité ale pre nás je, že o tejto možnosti budú üudia uvažovaČ skôr, ako nieêo automaticky vyhodia,“
dodáva Jurêová.

PožiÏovĊa vecí

Na budúcnosti záleží...

Pre veci, ktoré už vo svojich domácnostiach
doslúžili, našli v Makoviciach využitie. Možno
si ich požiêaČ na dva týždne, vyskúšaČ a potom
vrátiČ. Nie je tak potrebné si plniČ skrine náradím, nástrojmi a kuchynskými vymoženosČami,
ktoré sa vyskúšajú a potom na ne sadá prach.
„V požiêovni nechýba napríklad pekáreĀ chleba, palacinkovaê, zmrzlinovaê, projektor, videoprehrávaê êi
detská autosedaêka. Veríme že obêasné využitie nájdu aj boxerské vrece s rukavicami êi prenosné ohnisko,“
predstavuje vybavenie požiêovne Jurêová.
Okrem týchto projektov centrum Makovice organizuje kreatívne dielniêky z recyklovaných materiálov, upravili prírodné detské ihrisko
êi bosonohý chodník. Nechýbajú ani semináre
o výchove detí pre rodiêov, stretnutia záhradkárov, cviêenia jogy, montessori herniêky a komunitná záhrada. Keó pôjdete najbližšie po stupavskom parku, zatúlajte sa aj do vegetariánskej
reštaurácie. Urêite oceníte skvelé domáce koláêe, limonády alebo nátierky.
švo
Foto: FOTOroko

PodĀa poslednej správy medzinárodnej vedeckej platformy IPBES aktuálne zažívame
vymieranie asi milióna živoÏíšnych abrastlinných druhov. AkokoĀvek môže byħ táto
informácia paralyzujúca, to, Ïo vie urobiħ každý zbnás, je zaÏaħ. ZaÏaħ so zmenou prístupu od seba a drobnými krokmi v každodennom živote robiħ veci, ktoré prospejú živoÏíchom, rastlinám a prírode celkovo. Tak, aby sme mohli žiħ v zdravom a rozmanitom
prostredí aj s Ñalšími generáciami.

„Ak

sa pod náporom informácii
o klimatických zmenách pýtate, kde vlastne zaêaČ, odpoveó je jednoduchá: zaênite od seba. Zaujímajte
sa o nové riešenia, redukujte, êo sa dá, buóte otvorení novým poznatkom a radám. Podporte organizácie, ktorých aktivity vám dávajú zmysel. Robte veci najlepšie, ako viete a hlavne sa vyhýbajte
deštruktívnym konverzáciám na sociálnych sieČach. Zmysel má robiČ na zaêiatku aj malé zmeny, nedajte sa odradiČ,“ vyzýva Zuzana Maêurová z iniciatívy Zero Waste Bratislava.
Napríklad v stupavskom centre Makovice sa
stretávajú üudia, ktorým záleží na našej budúcnosti. Podieüajú na pozitívnych zmenách
v Stupave. Napríklad správne triedia odpad,
kompostujú, vyrábajú domáce produkty. Urêite stoja za zmienku aj tvorivé workshopy na
tému nulový odpad pre deti a rodiny, upcycling, vegetariánska kuchyĀa, podpora výmeny a požiêiavania vecí.
Tlieskame projektom, ktoré majú za cieü znižovaČ negatívny dosah každodenného fungovania
na životné prostredie. Komunitné centrum zriadilo pre obyvateüov Stupavy a okolia Bezobalový
obchodík, OpravovĀu, DielĀu a PožiêovĀu vecí.
Snahou je znížiČ množstvo odpadu vyprodukovaného v rodinách, spomaliČ konzum êi nakupovanie nových vecí a vytvoriČ priestor na stretávanie
pre üudí, ktorým záleží na budúcnosti.

striedmo a radostne môže byČ cesta k trvalej udržateünosti,“ hovorí Zuzana Jurêová, koordinátorka centra Makovice.

ných potravín êi prírodnej kozmetiky, ktoré si
môžu zakúpiČ do vlastných alebo recyklovateüných obalov.

Bezobalový obchod

OpravovĊa abDielĊa

Bezobalové obchody sú êoraz vyhüadávanejšie, pretože si domov prinesiete hlavne potraviny a nie plné tašky obalov. V Makoviciach teraz
nájdu obyvatelia Stupavy základné druhy suše-

MaČ doma kufrík s náradím už dnes nie je úplná samozrejmosČ. Preto otvorením Opravovne
a Dielne vznikol priestor, v ktorom si môžu üudia svoje pokazené veci skúsiČ opraviČ sami alebo

Oznámenie
Vážení obÏania,
oznamujeme vám, že vbmesiacoch júl abaugust 2019 pokraÏuje bezplatné odovzdávanie
kompostérov vbmeste Stupava.
z Na mestský úrad treba prísČ vyplniČ Protokol o odovzdaní kompostéra (kancelária
ê. 1.06) a preukázaČ sa obêianskym preuka-

zom. Odovzdávací protokol by mal prísČ vypísaČ vlastník pozemku alebo poverený zástupca, prípadne obyvateü s trvalým pobytom

Posilnený vývoz separovaného odpadu - júl/august 2019
mesiac

obvod

kalendár

posilnený PAPIER + PLAST

JÚL

I.

10.07.2019

25.07.2019

JÚL

IV.

17.07.2019

04.07.2019

Nová duša starým veciam

JÚL

II.

24.07.2019

11.07.2019

„Radi by sme motivovali üudí v našom okolí, aby
zaêali uvažovaČ o tom, êi naozaj potrebujú nové
veci, êi nie je možné opraviČ tie pokazené, prípadne ich posunúČ na óalšie využitie. Súêasne dávame
priestor lokálnym majstrom, kreatívnym dušiam,
lektorom, ako aj lokálnym potravinám, aby si našli
cestu k svojim zákazníkom. Veríme, že žiČ lokálne,

JÚL

III.

31.07.2019

18.07.2019

AUGUST

I.

07.08.2019

22.08.2019

AUGUST

IV.

14.08.2019

05.08.2019

AUGUST

II.

21.08.2019

08.08.2019

AUGUST

III.

28.08.2019

15.08.2019

v rodinnom dome. Ak má vlastník rodinného
domu trvalý pobyt v inom meste než v Stupave, musí sa preukázaČ listom vlastníctva.
z Kompostéry sa budú vydávaČ vo Verejnoprospešných službách Stupava, Dlhá 11.
Keóže hmotnosČ kompostérov je cca 30 kg
(podüa objemu), odporúêame prísČ si pre ne
autom, príp. s káriêkou.
z Vyzdvihnutie kompostéra si treba dohodnúČ individuálne s pracovníkmi Verejnoprospešných služieb Stupava, Dlhá 11, na telefónnom êísle 02/659 34 112.
MsÚ Stupava,
referát odpadového hospodárstva
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SAMOSPRÁVA

Horúca téma:
Nadstavba základnej školy
Š
kolopovinné deti sa urêite potešili, že im
prázdniny zaêali o niekoüko dní skôr. Prípravy na realizáciu nadstavby základnej školy vyvrcholili a „stavenisko“ bolo 25. júna
protokolárne odovzdané firme Rikostav, s.r.o.
Na pozemok postupne naviezli všetky stavebné
moduly a práce na stavbe zaêali. Tibor Ragan, riaditeü firmy, ktorá sa zaoberá výrobou a dodávkou
objektov na küúê, prisüúbil, že škola bude do konca
prázdnim pripravená na odovzdanie..
švo
Foto: Eva ŠvoĀavová

Triedenie i fotopasce
Už sme vás informovali, žebv januáribtohto roka vstúpil do platnosti nový systém
urÏovania výškybpoplatkovbza skládkovanie zmesového komunálneho odpadu.b
Znamená to, že Ïím viac budú obce odpad triediħ, tým budú maħ poplatok zaĊ nižší.

A

by sa všetci üudia zaêali z veêera do
rána chovaČ k svojmu odpadu zodpovedne, urêite nikto neoêakáva. Máme
však niekoüko možností, ako odpad separovaČ.

Jednou z nich je hromadný odvoz separovaných vriec spred domov v stanovených termínoch. òalšou možnosČou je odviesČ separovaný odpad na zberný dvor alebo k dostupnému
stojisku kontajnerov. Možno ste si všimli snahu Verejnoprospešných služieb Stupava vybudovaČ stojisko na Školskej ulici. Na tejto frekventovanej komunikácii to však nebolo práve
najlepšie riešenie. Navyše, kontajnery tam doviezli práve v êase sviatkov, preto odvoz meškal a plasty sa kopili...
Po sČažnostiach susediacich domov tam už
dnes kontajnery nie sú. Opýtali sme sa preto na referáte odpadového hospodárstva MsÚ

RNDr. Boženy OrgoĀovej, ako sa bude táto
situácia riešiČ poêas letných mesiacov. „Triedený odpad možno odviezČ na stojisko na Hlavnej ulici pri novej knižnici Ruda Mórica, ktoré bolo presunuté zo Školskej ulice. òalšie stojisko sa nachádza
na Novej ulici. Triedený odpad sa dá však odovzdaČ
aj vo verejnoprospešných službách na Dlhej ulici a v
zbernom dvore. Stojisko na Vinohradskej ulici bolo
zrušené a MsZ jeho obnovenie neschválilo. Hüadali sme preto riešenie a spolu s VPS sme sa dohodli,
že od júna sa zaêne robiČ zber triedeného odpadu vo
vreciach od domu, aj keó to znamená, že zberové vozidlo bude musieČ cúvaČ. Týka sa to ulíc Hroznová,
Révová a Viniêná. Na Muštovú sa, žiaü, zberové
vozidlo nedostane.“

Fotopasce
Napriek fungujúcemu zbernému dvoru sa
niektorým „chytrákom“ nelení vyviesČ svoj
stavebný odpad êi pneumatiky na okraj poünej cesty alebo lesa... Proti takýmto êiernym
skládkam možno bojovaČ viacerými spôsobmi. Stupavská VPS osadila preto v rizikových
lokalitách fotopasce. Už pri ich inštalácii odhalili jej zamestnanci êiernu skládku s 1 700
kg odpadu, ktorú vzápätí zlikvidovali.
Veríme, že osadením fotopascí sa poêet êiernych skládok v Stupave radikálne zníži.
švo
Foto: Eva ŠvoĀavová

Naše Mesto

P

odujatie Naše Mesto prepája firmy, samosprávy a mimovládny sektor s cieüom vyêistiČ, skrášliČ a viditeüne zlepšiČ
naše mestá. Každoroêne si tisíce dobrovoüníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú
rovnaké triêká a poêas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoüníckych aktivít darovaním svojho êasu a práce.
Ako prebiehalo toto podujatie v Stupave?
Prvý júnový piatok v êase od 9. do 12. hodiny bolo 28 dobrovoüníkov rozdelených koordinátorom mestského úradu Jánom Ventrubom
do skupín a odhodlane sa pustilo do práce. Pracovali na nádvorí za stanicou mestskej polície,
upratali okolie hasiêskej zbrojnice. Potom vyêistili plot od stavebného úradu až po námestie
a od mostíka pri hornom vstupe do parku až
po mostík cez potok. Dobrovoüníci vyêistili takisto chodník.
Ing. Bibiana Švárna
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Z NAŠEJ FARNOSTI

Nový správca farnosti
Od 1. júla nastala vbStupavskej farnosti personálna zmena. Doterajšieho kĊaza Mons.
Vladimíra Stahovca nahradil vo funkcii štyridsaħpäħroÏný rodák zbPiešħan S.S. Lic. Milan Sova PhD. Pán farár sa ešte ani nestihol poriadne zabývaħ abuž sme ho oslovili, aby
sa našim ÏitateĀom abfarníkom vbStupave predstavil abpovedal obsebe viac.
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Sv. Alžbety v Bratislave, potom som bol farárom v Pezinku-Grinave, odkiaü som prešiel
do Lamaêa, kde som bol šesČ rokov až doteraz.

Ako vnímate Stupavu ako svoje nové pôsobisko? Je to pre
vás veĀká zmena?
Keóže som tu ešte len pár dní, Čažko sa mi
na to odpovedá. Stupavu trochu poznám, obêas som sem z Lamaêa prichádzal, keó bolo
treba zastúpiČ pána farára. Vnímam ju ako
rozvíjajúcu sa farnosČ, je tu veüa mladých üudí,
takže až taký rozdiel oproti Lamaêu, kde je situácia dosČ podobná, to nie je. Stupava je však
trochu väêšia farnosČ, preto nebude asi úplne
jednoduché skúbiČ prácu vo farnosti s vyuêovaním a óalšími povinnosČami na fakulte, kde
by som mal aj naóalej pôsobiČ.

Îo pre vás znamená byħ kĊazom?
Ja vnímam kĀazské povolanie ako službu. Poslaním kĀaza je pomáhaČ üuóom hüadaČ
a prehlbovaČ vzČah s Bohom a pomáhaČ budovaČ a upevĀovaČ vzájomné vzČahy.

Venujete sa vbrámci cirkvi aj
iným aktivitám?
Keóže som študoval biblické vedy, okrem
prednášania na bohosloveckej fakulte pracujem na niektorých projektoch, ktoré sa týkajú prekladu a výkladu biblických textov. Napríklad v súêasnosti s kolegami pripravujeme
podrobný komentár k biblickej knihe Žalmov, ktorý postupne vychádza vo viacerých
zväzkoch.

Îo zvyknete robiħ vo voĀnom
Ïase, keÑ sa nevenujete farnosti abvašim veriacim?
Kedy ste si uvedomili, že chcete byħ kĊazom?
Pochádzam z katolíckej rodiny, ale momentom môjho duchovného prebudenia mohla
byČ birmovka v trinástich rokoch. Po nej som
zatúžil viac rozvíjaČ svoj duchovný život, êastejšie som prichádzal na sväté omše a prijímal
sviatosti. Na konci 80-tych rokov som nastúpil na gymnázium a hneó v prvom roêníku
sme sa uêili strojopis. Dozvedel sa o tom jeden
kĀaz a dával mi prepisovaČ na písacom stroji
rôzne náboženské texty, ktoré boli vtedy stále zakázanou literatúrou. Práca s týmito textami ma veümi zaujala a postupne ma viedla
aj k hlbšiemu uvažovaniu o viere. Neskôr to
všetko akosi spontánne vyústilo až do kĀazského povolania.

Neuvažovali ste niekedy, že
by ste robili nieÏo iné?
Ale áno, ono je to vždy urêitý vnútorný zápas. Boží hlas sa ozýva, ale êlovek sa snaží odpovedaČ aj na iné výzvy. Urêite to nebolo tak,
že by som od trinástich rokov bol rozhodnutý
staČ sa kĀazom. Skôr sa dá povedaČ, že som sa
myšlienke na kĀazstvo vnútorne bránil. Ono
to však zaznievalo v mojom vnútri stále silnejšie a zaêal som chápaČ, že toto by mala byČ
tá cesta, ktorú Boh pre mĀa pripravil. Niekedy v poslednom roêníku na gymnáziu som tak
urobil definitívne rozhodnutie a prihlásil som
sa na štúdium teológie.

Kde ste študovali?
Študoval som na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, tam som bol
tri roky. Štúdiá teológie som óalšie tri roky

dokonêoval v Ríme na Pápežskej univerzite
sv. Kríža. Po skonêení tohto základného štúdia som zostal v Ríme a pokraêoval v štvorroênom postgraduálnom štúdiu so zameraním
na biblické vedy na Pápežskom biblickom inštitúte. Keó som sa vrátil na Slovensko, zaêal som prednášaČ na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a popri tom
som si dorobil PhD.

Sedem rokov ste študovali
vbRíme, vbÏom to bolo iné, ako
na Slovensku?
Boli to bežné štúdiá spojené s kĀazskou formáciou, êiže bežný život nebol príliš rozdielny od toho slovenského. Veükým obohatením
však bola predovšetkým medzinárodná ko-

munita, keóže som mal spolužiakov zo všetkých kontinentov. Obêas sme mali možnosČ
posluhovaČ pri svätých omšiach priamo vo Vatikáne, êo bola predovšetkým úžasná príležitosČ dostaČ sa do blízkosti vtedajšieho pápeža
sv. Jána Pavla II.

Kam smerovali vaše Ñalšie
kroky?
V rámci svojej kaplánskej služby som bol
vo Veükých Kostoüanoch, v bratislavskej Vrakuni a v Malackách. éiže v priebehu dvoch
rokov na troch rôznych miestach, ale poêas
kaplánskej služby to takto niekedy býva. élovek získava skúsenosti z rozdielnych prostredí. Potom som sa stal správcom farnosti v Rusovciach, neskôr som bol správcom kostola

Rád hüadám oddych v prírode. Veümi rád
mám turistiku a spoznávanie nových miest.
Je to pre mĀa spôsob naêerpania nových síl.

Aké miesta ste už navštívili?
Plánujete ešte toto leto dovolenku?
Vóaka štúdiám v zahraniêí som sa dostal aj
k cestovaniu. Akosi mi to zostalo a podarilo
sa mi navštíviČ už viacero zaujímavých miest,
ono to êloveka celkom chytí. Nejakú väêšiu
letnú dovolenku neplánujem, mám sa totiž
zúêastniČ na biblickej konferencii so zameraním na starozákonné štúdiá, ktorá sa bude konaČ v škótskom Aberdeene. Všetkým Stupavêanom však želám požehnaný letný êas.
Erika Piesecká
Foto: autorka
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MESTSKÁ KNIŽNICA

Kráĝ detských Üitateĝov

T

retiu júnovú nedeüu sa v záhrade
Mestskej knižnice Ruda Morica konala slávnostná korunovácia Kráüa detských êitateüov Stupavy pre rok 2019.
Táto vedomostná súČaž je už od roku 1996
vždy pre IV. roêník ZŠ kpt. Jána Nálepku.
Na slávnosti sa zúêastnil pán primátor Peter Novisedlák, pani riaditeüka MKIC Barbo-

ZMENA
OTVÁRACÍCH
HODÍN

ra Rajtárová, pani zástupkyĀa pre prvý stupeĀ ûubica Klasová a dve pani uêiteüky.
V prvom kole tento rok súČažilo 123 žiakov,
do druhého kola postúpilo 57 žiakov a do tretieho kola sa prebojovalo 27 finalistov. Každý
z nich dostal na korunovácii knižný darêek,
ktorý sme zakúpili z dotácie Fondu na podporu umenia a diplom za úêasČ v súČaži. Po od-

Mestská knižnica Ruda Morica oznamuje êitateüom, že poêas letných školských prázdnin budú zmenené otváracie hodiny.
Pondelok: zatvorené
Utorok: 9 – 16
Streda: 11– 19
Štvrtok: 9 – 16
Piatok: 9 – 19
Sobota: zatvorené
Dovolenka v knižnici od 5.8. – 19.8.2019

menení všetkých žiakov bol vyhlásený absolútny víČaz, ktorého korunoval pán primátor.
Novým kráüom detských êitateüov Stupavy
pre rok 2019 sa stal žiak 4.E Radoslav Košúth. Okrem kráüovskej koruny dostal Radko aj kráüovský diplom, tiež dar primátora
– poukaz na nákup kníh v hodnote 20 Eur
v kníhkupectve v Stupave a sladkú odmenu, ktorou bola kráüovská torta. Pán primátor vo svojom príhovore pochválil šikov-

Eva erná – Žiœ život Letné kino
s láskou

Z

aêiatkom júla zavítala do mestskej knižnice bývalá moderátorka
a autorka knihy Reportérkina
spoveó Eva éerná s novou knihou ŽIċ ŽIVOT s vášĀou. Autorka opísala svoju životnú cestu,

zmeny v jej živote, dôvody napísania
novej knihy, publikum, pre ktoré je
kniha urêená a êo má daČ svojmu êitateüovi.Túto krásnu knihu autorka
knižnici darovala, a tak ju nájdete vo
vašej mestskej knižnici aj s osobným
venovaním autorky.

Svet pána Brailla

O

ddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
a Mestská knižnica Ruda Morica v spolupráci s Mestskou knižnicou Bratislava
pripravili pre žiakov ZŠ kpt. Jána Nálepku prednášku pod vedením knihovníêky Mgr. Veroniky
Farbovej a fenky Grétky. Obe „dámy“ ukázali žiakom, ako vnímajú svet zrakovo postihnutí üudia,
ako im môžu pomôcČ, ako ich prijaČ medzi seba
bez rozpakov. Zdravé deti si uvedomili, ako zrakový êi iný hendikep sČažuje každodenný život. Veümi pekne óakujeme Veronike Farbovej a jej psíkovi
Grétke za zaujímavé prednášky.

(Po)tvorenie v knižnici
– aro starých kníh

P

osledné stretnutie detí s Petrou Balogovou pri tvorivom krúžku. Pomocou
stránok zo starých kníh si deti vyrobili náhrdelníky a 3D obrázky. Výsledky ich šikovných rúk si
môžete pozrieČ na fotografiách.
Veümi pekne óakujeme Petre Balogovej za prípravu a vedenie krúžku. (Po)
tvorenie v knižnici z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Foto: František Brunner,
Beáta Tomkoviêová
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S

úêasČou tohto leta bude aj premietanie
filmov a rozprávok v mestskej knižnici. Zaêíname v nedeüu 28.7. vždy
o 20:30 hod a konêíme presne o mesiac v stredu 28.8.
Premieta sa teda v stredu a nedeüu, priêom

né a múdre deti a zaželal im veüa óalších
úspechov. Pani riaditeüka MKIC poinformovala prítomných o kultúrnych podujatiach na najbližšie obdobie a pogratulovala
všetkým oteckom k ich sviatku DĀu otcov.
Na záver vedúci knižnice. František Brunner
poóakoval všetkým za úêasČ, informoval o najbližšom programe v knižnici a pozval finalistov
na obêerstvenie a prehliadku knižnice.

stredy sú venované našim najmenším. TešiČ
sa môžete aj na Spoloêenskú Stupavu (pripravené budú pre vás rôzne stolové spoloêenské
hry, nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých), a to od 19:00 hod. Vyberiete si?
Tešíme sa na vás.
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HISTÓRIA

DediÜná zem Mortun a Stupava
Vbtomto roku si pripomíname 750. výroÏie prvej písomnej zmienky obobci/hrade Stupava. Je to jedineÏná príležitosħ,
aby sme sa aj na stránkach Stupavských novín poobhliadli do blízkej ibÑalekej minulosti nášho mesta abpripomenuli
si najvýznamnejšie obdobia jeho bohatej histórie okom uznávaného historika abautora dvoch knižných publikácii
obStupave PhDr. Antona Hrnka, CSc.

Vo

svojej
monografii
Mesto
Stupava v minulosti a dnes
som o prvej písomnej zmienke o Stupave napísal: „V písomných prameĀoch sa po prvýkrát stretávame s názvom Stupava v poslednej tretine 13. storoêia. Stupavu
spomínajú dve listiny, ktoré sa hlásia do rokov
1269 a 1271. Obe sa zachovali v odpise z obdobia panovania uhorského kráüa Karola Roberta,
ktorý potvrdil ich obsah v roku 1326. Prvá listina sa hlási do obdobia panovania kráüa Bela
IV., ktorý ju mal vydaČ v prospech grófa Alexandra, syna Marcela, v roku 1269. Potvrdzovala
mu držbu jeho dediênej zeme Mortun, ktorá ležala v Bratislavskej stolici blízko rieky Morava
v susedstve Stupavy. Textová analýzy listiny dokázala, že je falzifikátom z neskoršieho obdobia.
Jej text nezodpovedá skutoênostiam, ktoré uvádza už spomínaná listina z roku 1252. Okrem
toho sa v nej tvrdí, že zem Mortun leží v Bratislavskej stolici, hoci roku 1269 existovalo ešte
stupavské hradné špánstvo a k Bratislavskej stolici bolo južné Záhorie pripojené až na zaêiatku 14. storoêia.“
Sebakriticky musím priznaČ, že ja i spracovateü tejto êasti histórie Stupavy Ivan
Mrva sme vychádzali zo starších štúdií,
ktoré analyzovali túto listinu nie celkom
presne. Keó sa moja práca dostala do rúk
najvýznamnejšieho súêasného odborníka
na stredovek (medievistu) prof. R. Marsinu, upozornil ma na skutoênosČ, že on
urobil samostatnú analýzu listiny a nevyvrátiteüne potvrdil, že uvedená listina je
pravá. Ide teda skutoêne o prvé hodnoverné listinné potvrdenie, že obec Stupava
už v roku 1269 existovala. Treba však povedaČ, že táto listina len vymedzovala kataster zeme Mortun, ktorá hraniêila aj so
Stupavou.

Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všetkým
v Krista veriacim,
súêasným i budúcim,
pozdrav
a spasenie. Z povinnosti kráüovej
vyplýva starostlivo i obozretne zvažovaČ i zaznamenaČ zásluhy poddaných a taktiež, že nemožno zanedbaČ
odmenu i vóaku za preukázanú vernosČ. A tak
chceme, aby sa vzalo na všeobecnú známosČ, že
komes Alexander, syn Marcela, vo všetkých výpravách a Čaženiach nám a kráüovstvu vždy

bez odvóaêenia prejsČ
a tak istú zem hradu
Stupava Znojša nazývanú, ktorá kedysi
už Alexandrovi patrila, no pripadla ku
hradu Stupava, spod
právomoci toho hradu úplne vynímame
a Dominikovi a Karolovi, synom tohože Alexandra so všetkým, êo k nej prináleží i s mýtom naveky a neodvolateüne dávame a udeüujeme, rozširujúc im tak všetky zemepanské práva
nad touto zemou tak, akoby im pripadla už
v êasoch najsvätejšieho kráüa Štefana, êi iných

Hrad Stupava abhrad Pajštún

Znojša abgróf Alexander
Druhá listina, ktorú potvrdil roku
1326 kráü Karol Robert, je dokumentom
venujúcim sa Stupave ako takej. Dotýka
sa dobýjania Stupavského hradu PĆemyslom Otakarom II. v roku 1271. V tomto roku ju vydal aj uhorský kráü Štefan V.
Dokument potvrdzuje panovníkovo darovanie zeme patriacej k Stupavskému hradu zvanej Znojša Dominikovi a Karolovi,
synom Alexandra. Zem Znojša patrila vraj
pôvodne Alexandrovi, ale bola mu odĀatá
a podriadená pod právomoc hradu Stupava. Alexandrovi synovia ju dostali späČ
preto, lebo ich otec verne slúžil kráüovi
a vyznamenal sa najmä pri obrane hradu
Stupava proti êeským vojskám. Text listiny naznaêuje, že ani Alexandrovo hrdinstvo nepomohlo ubrániČ hrad proti presile
útoêníka a napokon bol dobytý. Prvý známy obranca Stupavského hradu – gróf Alexander – prišiel pri tom o život.
Vzhüadom na dôležitosČ dokumentu pre
dejiny obce ho uvádzam v plnom znení:
„Štefan z Božej milosti kráü Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliêe,

oblúka ide priamo na pahorok, kde je postavený nový hraniêný znak, odtiaü sa tiahne k lesu
Loip a popri tomto lese k suchému stromu. òalej ide k dvom starým hraniêným znakom, ktoré
delia túto zem od majetku pána Marka, pozdúž
ramena Axey, odtiaü sa tiahne priamo na lúku
zvanú Kylpiruis a z nej k veükej ceste vedúcej zo
Stupavy do Znoyse, odtiaü vedie opäČ k ramenu
Axye a skrúca sa k rieke Morave, kde hraniêí. Aby teda toto naše darovanie dostalo veênú
platnosČ a nemohlo byČ ani v budúcnosti spochybnené, alebo za neplatné vyhlásené, prítomným Dominikovi a Karolovi ako aj ich dediêom a nasledovníkom potvrdzujeme túto listinu
dvojitou našou peêaČou. Dané rukou Benedikta,
milého a verného prepošta Orodského, nášho vicekancelára, roku od narodenia Pána tisíc dvestosedemdesiateho prvého, sedemnástej kalendy
septembra, deviatej indikcie, kraüovania nášho roku prvého.“

Pozostatky ranogotickej veže DraÏieho hrádku, najpravdepodobnejšieho kandidáta
na Stupavský hrad, ktorý dobyl abzniÏil Pěemysl Otakar II.

najvernejšiu službu preukázal a najmä pri obrane hradu
Stupava, ktorý proti sile i vojsku kráüa éeského chvályhodne
a zmužile pokiaü bol nažive držal, až kým nebol týmto kráüom
surovo zabitý. My, z dôstojnosti nášho kráüovského postavenia
musíme meraČ zásluhy jednotlivcov a preliatie krvi spomenutého Alexandra nechcejúc

KráĀ Štefan V.

našich znamenitých predchodcov, uhorských kráüov. Hranice tejto zeme ako sme ich videli
zachytené v listine Bratislavskej kapituly, takýmto spôsobom
sú usporiadané: Hranica zaêína na západnej strane pri rieke
Morave, tam kde do rieky vteká rameno zvané Kegwych, odtiaü vedie k ramenu Panse a odtiaü k ramenu Rouda a z jeho

Niekedy sa zamieĀa prvá písomná
zmienka o obci alebo meste za dátum,
kedy daná lokalita vznikla. Vo väêšine prípadov sa však veci majú úplne inak. Prvá
písomná zmienka o obci êi meste sa obyêajne objavuje niekedy aj po niekoükých
storoêiach, keó daná obec vznikla. Problém bol v tom, že zapisovanie majetkov do
listín bolo pomerne neskoré, držba alebo
vlastníctvo bolo uznávané na základe zvykového práva, a tak sa do listín dostávali názvy obcí vtedy, keó to z nejakých dôvodov bolo nutné. Prvé si dávali písomne
potvrdzovaČ svoje vlastníctvo cirkevné inštitúcie, neskôr aj významnejšie rody a nakoniec sa to stalo najmä od druhej polovice
13. storoêia všeobecným pravidlom.
V listine z roku 1271 od Štefana V. je niekoüko zaujímavých údajov. Predovšetkým
nehovorí o obci (zemi) Stupava, ale o hrade Stupava. Lokalizácia tohto hradu vyvoláva stále veüké spory, najmä o tom, kde
v skutoênosti tento hrad stál. Niektorí bádatelia predpokladajú, že to bolo na mieste dnešného kaštieüa, že šlo teda o nížinný
vodný hrad. Dlho som sa tejto otázke venoval a zistil som, že umiestnenie Stupavského hradu na mieste dnešného kaštieüa
je málo pravdepodobné. Je síce pravda, že
sa na území kaštieüa nevykonal žiaden archeologický výskum, ale napríklad výkopy okolo kostola pri úprave námestia nesignalizovali žiadne náznaky, že by niekde
v blízkosti bol hrad. Práve naopak, záznamy z 15. storoêia hovoria o opevnenom
kostole, v ktorom sa usadili stúpenci kráüa Vladislava IV. Jagelonského, ktorý oponoval nárokom nedospelého kráüa Ladislava Pohrobka Habsburského. Ak by totiž
bol na mieste dnešného kaštieüa akýkoüvek
opevnený objekt, opevĀovaČ kostol by bolo
nezmyselné a majitelia hradu by skôr zahrnuli kostol do svojich hradieb, než by dovolili vedüa hradu vybudovaČ óalší opevnený objekt. Z vojenského hüadiska by to bol
úplný nezmysel.
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Na druhej strane treba vidieČ aj skutoênosČ, že cirkevné vrchnosti písali o Stupavskom hrade a Stupavskom hradnom panstve aj vtedy, keó už stál hrad Pajštún
(maó. Borostyankö, teda Jantárový kameĀ). Nuž a nakoniec geograf J. Lipský vo
svojom diele z roku 1808 uvádza názov Borinka alias Stupavský Podzámek. To znamená, že Stupavský hrad musel byČ niekde
nad dnešnou Borinkou. A keóže vieme, že
hrad Pajštún postavil v závere 13. storoêia Rugerius z Tallesbrunnu, jediný objekt,
ktorý prichádza do úvahy, je Draêí hrádok
na kopci východne
od
obce Borinka. S najväêšou pravdepodobnosČou
to bol práve
tento hrad,
ktorý dobyl
roku 1271
PĆemysl OtaKráĀ Belo IV.
kar II. a definitívne ho zniêil. Túto skutoênosČ by mohli
potvrdiČ archeologické vykopávky, najmä
vyêistenie priekopy pod hradnou vežou,
ktorá pripomína kamenné hradné veže zo
zaêiatku 13. storoêia, vybudované na obranu západných hraníc Uhorského kráüovstva od Holíêa až po Hainburg v Rakúsku.
A je tu ešte jedna vec, ktorá túto teóriu podporuje a ktorou sa budem zaoberaČ pri vysvetüovaní názvu obce Stupava,
preêo Slováci prevzali na oznaêenie hradu Pajštún jeho nemecký názov a nevolali
ho naóalej Stupava. Nuž asi preto, že hrad
Stupava, síce v ruinách, ale stále existoval. Z êisto praktických dôvodov bolo treba názvy týchto lokalít odlíšiČ.

Názov starý 750 rokov
òalšou zaujímavosČou listiny, ktorá vyvoláva veüké spory medzi historikmi, je lokalizácia zeme Znojša. éasČ historikov sa
domnieva, že by to mohla byČ dnešná Vysoká nad Moravou (Hochštetno), iní tvrdia, že je to dnešná Devínska Nová Ves.
Stúpenci druhého variantu vychádzajú
z toho, že ide o maóarským pisárom skomolený názov Z Novej Vsi, postupom
Znojvsi, Znojša, êo súhlasí s hláskovou
harmóniou maóarêiny a pomaóarêujúcimi
praktikami uhorskej kráüovskej kancelárie.
Pre mĀa je však najzaujímavejší názov
ramena Moravy Axey (Axy). Rovnakým
názvom sa totiž dodnes nazýva rybník/jazero medzi Vysokou, Zohorom a Stupavou. To, že tento názov pretrval celých
750 rokov až dodnes, je svedectvom nepretržitého slovenského osídlenia v Stupave a širšom okolí, ktoré napriek silným dotáciám nemeckého a chorvátskeho živlu
udržalo svoju kontinuitu a prevahu na južnom Záhorí napriek rôznym kataklizmám,
ktoré postihovali obyvateüstvo územia poêas celých dejín.
V óalšom pokraêovaní sa budeme venovaČ osídleniu Stupavy, êasu vzniku jej
dnešného názvu a jeho významu.

PhDr. Anton Hrnko, CSc.
Foto: archív autora
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Nové prírastky
Mestská knižnica Ruda Morica by sa rada poÑakovala
všetkým, ktorí jej darovali knihy abprispeli tak kbrozšíreniu jej knižniÏného fondu. Všetkých srdeÏne pozývame vybraħ si zbnoviniek abpridávame aj pár tipov:
Thomas Brezina

AKO VZNIKALI TURISTICKÉ
CHATY AÚTULNE
NA SLOVENSKU
Chaty a útulne kbturistike,
horolezectvu
abpohybu vbprírode neodmysliteĀne patria.
Pri dlhej túre si
treba niekde aj
oddýchnuħ, zajesħ si, Ïi ukryħ
sa pred vyÏíĊa-

Julie Klassenová

KLUB
ZÁHAD
Klub záhad sa rozšíril takisto
obtieto tituly: Démon
ticha, NeviditeĀná beštia, Skrýša
posledného
vlkolaka.

William Dalrymple:

DEVÄ
ŽIVOTOV
Ðalší prírastok
zbedície Prekliati reportéri
vydavateĀstva
Absynt. VykroÏíte po rušnej
modernej ulici veĀkomesta
a obpár minút
ste v celkom inom svete. Rýchlo sa
rozvíjajúca indická ekonomika na
jednej a vytrácajúce sa náboženské tradície na druhej strane. William Dalrymple prináša pohĀad do
súkromných životov deviatich Āudí,
ktorí sa vbmodernej Indii 21. storoÏia rozhodli vydaħ na cestu viery.

TAJOMSTVO
PEMBROOKE
PARKU
Abigail Fosterová je
praktickou dcérou.
Bojí sa, že skonÏí ako stará panna
najmä preto, že má
malé veno a, ako sa
zdá, jediný muž, o ktorom si myslela,
že by sa s Ċou mohol oženiħ, sa zamiluje do jej mladšej pôvabnejšej sestry.

ním poÏasia.
Preto už prvé turistické spolky v Európe založené v druhej polovici 19. storoÏia si medzi svoje hlavné ciele kládli
okrem budovania turistických chodníkov hlavne výstavbu útulní a chát.
Vzácna kniha plná fotografií
abilustrácií bude nepochybne potešením nielen pre turistov abmilovníkov prírody.

Veronika Savarijová

KE%
NA HAITI
PADÁ DÁŽ%

Aprilynne Pikeová

KRÍDLA, KÚZLA,
ILÚZIE AIDEÁLY
Všetky štyri Ïasti
úspešného tínedžerského
bestselleru.

KeÑ sa Anika
rozhodne stráviħ tri mesiace
na ostrove Haiti ako sociálna pracovníÏka, netuší, Ïo jej
osud prinesie.
SpoÏiatku sa niÏ nevyvíja podĀa jej
predstáv – je zavalená prácou, obħažuje ju všadeprítomná špina a odlišné
zvyky domorodcov... Kniha jebpríbehom mladej ženy, ktorá vbrozvojovej
krajine nájde nielen biedu abutrpenie,
ale aj vlastné šħastie.
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KULTÚRA

Hudba v synagóge
ZaÏiatkom septembra sa v stupavskej synagóge uskutoÏní už štvrtý roÏník koncertného cyklu Hudba v synagóge. Za myšlienkou usporiadaħ festival komornej hudby v
Stupave stojí mladý nadšenec, hlavný organizátor, virtuózny umelec, uÏiteĀ hudby,
hudobný historik a organizátor kultúrno-spoloÏenských podujatí Vladimír OndrejÏák.
Aká bola jeho cesta za klasickou hudbou a rozvíjaním Ïi prezentáciou tohto žánru aj
prostredníctvom stupavského festivalu, približuje nasledujúci rozhovor. Prijmite ho
ako pozvánku na koncerty, ktoré sa uskutoÏnia už onedlho.
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školy, ale i na rôzne koncerty, výstavy, prípadne kultúrne stretnutia širšieho zamerania. Cesta
je to ale veümi dlhá a je pochopiteüné, že mesto
musí riešiČ viaceré vážnejšie problémy. Kultúra
však už aj z historického hüadiska bola vždy odrazom doby a vzdelanosti národa.

KeÑže ide už obštvrtý roÏník
festivalu, je zrejmé, že podujatie StupavÏanov zaujalo abteší
sa obĀube publika. Ako vnímate
jeho narastajúcu návštevnosħ?
Priznám sa, že ma príjemne prekvapil už
prvý roêník. Na každom koncerte bola návštevnosČ okolo sto üudí, êo je na menšinový žáner veümi slušné. Sme nadšení z toho, že festival si našiel poslucháêov nielen zo Stupavy, ale
koncerty si prišli vypoêuČ üudia dokonca z rôznych kútov Slovenska.

Festival komorných rozmerov
oslovuje aj zahraniÏných interpretov zvuÏných mien. Viete
povedaħ, Ïím je pre nich zaujímavé vystupovanie práve pred
stupavským publikom?
Snažíme sa využiČ naše kontakty, ktoré sme
nadobudli poêas štúdia alebo rôznych študijných pobytov doma i v zahraniêí. Umelcov láka
najmä atmosféra a akustika stupavskej synagógy, ktorá je priam elektrizujúca. V súêasnosti je
už situácia taká, že aj samotní umelci nám posielajú svoje ponuky na vystúpenie.

Kto sa predstaví na podujatí
vbtomto roku?

Ako by ste popísali genézu vášho umeleckého života?
K hudbe som mal blízko od maliêka. Moji
rodiêa neboli profesionálni muzikanti, no obaja inklinovali k hudbe. Najmä otec mal plno
platní, ku ktorým sa dalo dostaČ v tej dobe len
Čažko. Paradoxne ku gitare som sa dostal cez
skupinu Elán (smiech). Doteraz mám fotku
s platĀou Detektívka, ktorú mi mama kúpila
na výlete. PlatĀa bola väêšia ako ja.
Moja prvá gitara pochádzala tiež z tohto obdobia. Bola plastová s vyobrazením legendárnych
postaviêiek vlka a zajaca z ruského seriálu No
poêkaj! Cesta na umeleckú školu bola ale zložitá. Keó v škôlke robili nábor žiakov, medzi úspešných uchádzaêov som sa nedostal. Až o niekoüko
rokov neskôr som sa rozhodol ísČ s mojím spolužiakom do ZUŠ a podarilo sa mi prihlásiČ na gitaru. Ktovie, êi ten spolužiak ešte hrá na trúbke…

Podobná cesta bola aj na konzervatórium.
Pre veüký poêet uchádzaêov sa mi nepodarilo dostaČ sa na štúdium hneó na prvýkrát, na
druhý pokus sa to však už podarilo. Neskôr
som absolvoval všetky hudobné stupne štúdia a v roku 2018 som úspešne ukonêil doktorandské štúdium na Janáêkovej akadémii
múzických umení v Brne. Poêas štúdia sa mi
podarilo navštíviČ množstvo festivalov a gitarových súČaží. Boli to pre mĀa to neoceniteüné
skúsenosti. Zo všetkých mojich dosiahnutých
úspechov si najviac vážim dve tretie ceny, ktoré som získal na medzinárodnej gitarovej súČaží Johanna Kaspara Mertza v rokoch 2006
a 2008. V súêasnosti pôsobím aj ako pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
a Stupavêania ma môžu poznaČ z miestnej základnej umeleckej školy, kde pôsobím už šestnásty rok.

Ako zvládate množstvo vašich
aktivít, ako ich dokážete navzájom skübiħ?
Samozrejme, dnešná doba veümi umeniu nepraje. Keó sa mu rozhodnete venovaČ, je to život ako na hojdaêke. Musíte sa zmieriČ s tým,
že buó sa nedeje niê, alebo sa deje všetko naraz.
Keó sa deje všetko naraz, nie je jednoduché skúbiČ uêenie a koncertovanie, najmä keó sa skúša
program v Slovenskej filharmónii alebo v Slovenskom národnom divadle. Sú to zvyêajne veüké produkcie, na ktorých sa podieüa aj stovka
úêinkujúcich, preto musí všetko fungovaČ êo
najprecíznejšie. Aj vóaka trpezlivosti všetkých
strán, mám na mysli rodinu, zamestnávateüov
a rodiêov žiakov, sa to dá všetko zvládnuČ. Za to
som im všetkým veümi vóaêný.

Hudba vbsynagóge je podujatie
so špecifickým názvom. Vyjadruje nejakým spôsobom jeho
spätosħ so židovskou kultúrou?
Ako samotný názov napovedá, tento festival
je viazaný najmä na priestor, v ktorom sa koná.
Jeho program priamo nesúvisí s touto kultúrou,
aj keó ju samozrejme nevyluêuje. Synagóga je
v Stupave jediný kultúrny priestor, kde sa koncerty tohto typu dajú organizovaČ. Žiaü, nie však
celoroêne, nakoüko je tam veüká zima. V našom
mesteêku chýba priestor, kde by sa dali usporadúvaČ koncerty klasickej hudby celoroêne. Hovorí sa o rekonštrukcii, prípadne sČahovaní základnej umeleckej školy. Pokiaü by sa to naozaj
podarilo, svitla by nádej, že práve v tejto inštitúcii by mohol vzniknúČ nový priestor, ktorý
by mohol slúžiČ nielen pre potreby umeleckej

Už tradiêne chystáme tri koncerty. Ako prvé
sa predstaví hobojové trio Vladislava Fabianová,
Júlia Csíziková a Ladislav Roth. Sú to hudobníci pôsobiaci v orchestri Slovenského národného
divadla. Nasledujúci koncert bude patriČ vynikajúcej êeskej êembalistke nemeckého pôvodu
Barbare Márii Willi. Jej umenie mali možnosČ
poêuČ poslucháêi po celom svete vrátanie takých uznávaných sál, ako je Berlínska filharmónia êi Slovenská filharmónia. O to väêšiu radosČ
máme, že sa predstaví aj u nás. Tretí koncert
bude patriČ úžasnému slovenskému skladateüovi Milanovi Novákovi, ktorého potomkovia
žijú aj v Stupave. Na koncerte zaznejú jeho diela v podaní rôznych slovenských umelcov.

Príprava takéhoto podujatia
isto vyžaduje výnimoÏné úsilie ibnemalé financie. Využívate pri jeho organizácii aj pomoc
dobrovoĀníkov Ïi podporu regiónu alebo mesta?
NajČažšie pri takýchto podujatiach je, že nech
už predchádzajúci roêník dopadne akokoüvek
dobre, óalší rok zaêínate od nuly. Po poslednom
tóne si vždy vydýchneme, ale vzápätí príde neistota, êi budeme poêuČ prvý tón i nasledujúci
rok. Štvrtý roêník Hudby v synagóge sa uskutoêní vóaka finanênej podpore Bratislavského
samosprávneho kraja, mesta Stupava a Hudobného fondu. Naším cieüom je, aby toto podujatie bolo dostupné pre všetkých, preto je vstup
na koncerty dobrovoüný. Veüká vóaka patrí aj
mojim spolupracovníkom za skvelé umelecké
nápady a hlavne pomoc pri propagácii a óalších dôležitých veciach. V neposlednom rade
však patrí vóaka i mojej manželke Alene, ktorá stále nevzdáva boj s byrokraciou pri vypúĀaní všetkých projektov a grantov, bez ktorých by
Hudba v synagóge neexistovala.
Martin Muráni
Foto: Dagmar Blažíêková, Martin Muráni
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ZAUJÍMAVOSTI
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PoÜasie v Stupave

Máj abjún 2019
ZbpohĀadu poÏasia boli máj abjún vbStupave ozaj
výnimoÏne extrémne mesiace. Zažili smebkrásny
príklad toho, ako môže byħ jeden mesiac pomaly
najchladnejší i najdaždivejší abhneÑ Ñalší zase
najteplejší a najsuchší mesiac od zaÏiatku meraní.

M

ÁJ 2019 bol v Stupave teplotne silne podnormálny, priemerná
mesaêná teplota vzduchu +12,5°
C bola o 3 °C nižšia ako je normál 1987 –
2018. Tohtoroêný máj sa tak radí ako 2. najchladnejší od roku 1987. Chladnejší máj bol
len v roku 1991, t. j. pred 28 rokmi. Najnižšia priemerná májová teplota v Stupave (o cca ešte 1 °C ) bola nameraná práve
v roku 1991, naopak najteplejší máj sme
prežili v minulom roku (+18,2 °C).
V STUPAVE NAJVYŠŠIE MAXIMUM:
+25,9°C (26.5.)
NAJNIŽŠIE MINIMUM:
+0,8°C (7.5.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ PRIEMER:
+19,2°C (26.5.)
NAJNIŽŠÍ DENNÝ PRIEMER:
+5,1°C (5.5.)

Po troch predchádzajúcich mesiacoch, ktoré boli suché, sme sa koneêne doêkali mesiaca, ktorý bol na zrážky bohatý. Celkový úhrn
v Stupave dosiahol 156,7 mm, êo znamená,
že spadlo približne 2,5-krát viac zrážok ako
je dlhodobý normál (1987 – 2018). V Stupave išlo zároveĀ o najdaždivejší máj od zaêiatku merania od roku 1987. Druhá dekáda
(spadlo 58 mm zrážok) a posledná tretia dekáda (59 mm) bola najdaždivejšia.
POÎET DNÍ SO ZRÁŽKAMI V STUPAVE: 22
POÎET DNÍ S BÚRKOU: 1 (25.5.)
POÎET DNÍ SO VZDIALENOU BÚRKOU: 0
NAJVYŠŠÍ DENNÝ ÚHRN ZRÁŽOK:
31,4 mm (22.5.)

A teraz už spomínaný príklad toho, ako
jeden extrém v priebehu mesiaca vystriedal
presne opaêný extrém.
JÚN 2019 mal v Stupave priemernú teplotu +23,3 °C a bol tak o viac ako
4,5 °C teplejší ako je dlhodobý normál. ZároveĀ išlo o najteplejší jún od zaêiatku meraní, doterajší rekord najteplejšieho júna
držal rok 2003, ale v tomto roku sme ho
prekonali takmer o 1 °C.
V STUPAVE NAJVYŠŠIE MAXIMUM:
+34,8°C (26.6.)
NAJNIŽŠIE MINIMUM:
+10,1°C (1.6.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ PRIEMER:
+28,6°C (26.6.)
NAJNIŽŠÍ DENNÝ PRIEMER:
+19,0°C (1.6.)
POÎET TROPICKÝCH DNÍ (+30°C a viac):
14 , V MINULOM ROKU: 7
POÎET TROPICKÝCH NOCÍ (+20°C a viac):
5 , V MINULOM ROKU: 0

Za celý mesiac jún 2019 napršalo v Stupave
„neuveriteüných“ 9,3 mm, a tak bol tohtoroêný jún najsuchším od roku 1987. Po rekordnom
daždivom máji, v ktorom spadlo až 156,7 mm,
sme boli poêas celého mesiaca jún skôr v prebytku zrážok ako v deficite. Pravda, v týchto êíslach
nie je zahrnutý rýchly výpar spôsobený vysokými teplotami. Záhradkári a poünohospodári mali
približne od polovice júna hlavu v smútku.
POÎET DNÍ SO ZRÁŽKAMI V STUPAVE: 7
POÎET DNÍ S BÚRKOU: 2 (2.6. a 7.6.)

POÎET DNÍ SO VZDIALENOU BÚRKOU:
2 (4.6. a 22.6.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ ÚHRN ZRÁŽOK:
6,8 mm (23.6.)

Aktuálne meteo dáta zo Stupavy, ale aj vždy
êerstvé predpovede poêasia pre Stupavu a okolie nájdete na: www.pocasiepodlupou.sk
Peter Štefanêin
Foto: Peter Štefanêin, Stupava 30. 5. 2019

STUPAVSKÉ NOVINY | LETO 2019

ŠPORT

noviny@stupava.sk | 18

DievÜatá majsterkami Slovenska,
chlapci vicemajstri!
Do
TohtoroÏné otvorené majstrovstvá Slovenska vbhádzanej mladšieho žiactva pre kategórie
U12, U10 abU8 mix sa konali vbMichalovciach, ktoré sú považované za baštu ženskej
hádzanej. Hrací systém trojdĊového turnaja pre kategóriu U10 dievÏatá bol systémom
každý sbkaždým abo celkovom víħazovi rozhodoval vyšší poÏet bodov.

konca zápasu našich dievêat proti HK Slovan Duslo
Šaüa ostávalo desaČ sekúnd,
keó za stavu 15:14 bola proti našim dievêatám odpískaná sedmiêka. Ak by Šaüa skórovala, na kontru by zostal len minimum êasu
a pri remíze by mohlo rozhodovaČ o nových
majsterkách Slovenska celkové skóre! Šaüa
sa ponúknutej príležitosti chopila a dala gól
šesČ sekúnd pred koncom…

Rozhodnutie vbsamom závere
Budú naše dievêatá opäČ druhé? Ich šanca
na celkový triumf však stále žila – okamžite rozohrali a po rýchlej výmene lôpt strelili sekundu pred koncom víČazný gól! V najČažšom zápase majstrovstiev porazili svoje
rovesníêky zo Šale 16:15. Navyše, bez straty êo i len jedného bodu sa stali novými
majsterkami Slovenska v kategórií U10
dievêatá – SOH 2019. Dievêatá s roêníkom
narodenia 2008 urobili tak nádhernú bodku za minihádzanou, s ktorou sa práve týmito majstrovstvami rozlúêili.

Nebola to náhoda
Majstrovstvám Slovenska v Michalovciach však predchádzali ešte dva významné
úspechy mladých Stupavêaniek. Na turnaji
v Záhrebe v decembri minulého roka skonêili v krajine olympijských víČazov druhé
a rovnakú prieêku obsadili aj v máji tohto
roka na domácej palubovke na najväêšom
minihádzanárskom turnaji v strednej Európe Playminihandball.
O úspech tejto generácie hráêok sa ako
tréneri zaslúžili: Roman Vigh, Svetozár
Prokeš ml., Andrea Hauskrechtová a Petra Varjassiová.

Vicemajstri Slovenska
V Michalovciach sa však výborne darilo
nielen našim dievêatám, ale aj chlapcom,
rovnako v kategórií U10. Poêas trojdĀového turnaja na nich êakalo osem zápasov.
Cenné je, že ani zhruba 500-kilometrová
vzdialenosČ nezabránila množstvu stupavských rodiêov, aby do Michaloviec vycestovali a svojimi hlasivkami podporili svojich
synov. A ich podpora nebola márna. Chlapcom sa v spomenutých ôsmich zápasoch podarilo šesČkrát vyhraČ a získaných 12 bodov
ich vynieslo na celkové druhé miesto!
Za úspechom tejto generácie hráêov stoja najmä tréneri ûuboš Hepner, Dárius Rusnák a Svetozár Prokeš ml.

Daniel Janêár
Foto: Svetozár Prokeš ml.
a Peter Horecký

STUPAVSKÉ NOVINY | LETO 2019

ŠPORT

noviny@stupava.sk | 19

Bronzové mažoretky

P

oslednú súČaž tohto školského roka absolvovali mažoretky MEISI v Malackách na Ella cupe. Vo veükej konkurencii z celého Slovenska i éiech si miniformácia
Hanka Suchánková, Ella Jelenská, Zuzka Mazagová a Saskia Babiêová vybojovala 6. miesto,
Viki Martišková so Saškou Fabšiêovou získali
za duo 4. miesto a Kristínka Krempaská s Laurinkou Jelenskou si z Malaciek priniesli bronz.
Dievêatá sa po celý školský rok veümi snažili,
za êo im patrí veüká vóaka. Dokázali úspešne re-

prezentovaČ Stupavu a tešiČ sa zo svojich výborných výsledkov. Cez prázdniny si urêite dobre
oddýchnu, aby budúci rok opäČ mohli reprezentovaČ naše mesto v tomto krásnom športe.
Ak sa chceš k nám pridaČ, alebo chcete
príhlasiČ svoje dievêatko k nám, v septembri
pripravujeme nábor. Prídite sa pozrieČ na náš
tréning, všetky dievêata od 4 rokov sú vítané.

Lukostrelci
reprezentovali
Vo štvrtom kole Slovenského
pohára na Ostrej lúke pri
Zvolene sa darilo aj našim
mladým lukostrelkyniam
– SupavÏanky Lenka Landlová
získala 3. miesto (do 15brokov)
a Eliška Filipová (do 18 rokov)
2. miesto.
O deĀ neskôr, na Turnaji 3 krajín v 3 D lukostreübe v Studienke, sa strelcom z nášho mesteêka darilo ešte viac.

Žaneta Danková
Foto: autorka

KATEGÓRIA DIEVÎATÁ LUK BAREBOW JUNIORI
1. Eliška Filipová
2. Lucia Matyšáková
KATEGÓRIA DO 15 ROKOV
1. miesto Viktoria Prokopová
2. miesto Lenka Landlová
KATEGÓRIA CHLAPCOV MINIS
1. Michal Mazag
2. Martin ŠimonÏiÏ

Na plány našich lukostrelcov sme sa opýtali trénera Ivana Filipa: „Naše štyri êlenky sa pripravujú na
Majstrovstvá Európy, ktoré sa tento rok konajú pri Žiline v termíne 18. – 26. augusta. Urêite budeme dievêatám
držaČ palce.“
Na fotografii reprezentantky v 3D lukostreübe,
züava: Alžbeta Vargová, Lenka Landlová, Eliška Filipová, Viktória Prokopová.
rr
Foto: Tomasz Anusievicz

i2019070801
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Stupava Trophy 2019
Na štart 17. roÏníka tohto tradiÏného podujatia sa postavil rekordný poÏet úÏastníkov
– 914. Vybraħ si mohli zbaž ôsmich disciplín, a to nielen v klasickom horsko-cyklistickom
maratóne, ale aj v kombináciu biku a behu.

N

a výber bolo hneó niekoüko rôznych
tratí pre bikerov i bežcov, prípadne ich vzájomná kombinácia. VydaČ sa mohli na traČ dlhú 105 km/2850 m,
76 km/1850 m, 42 km/900 m a 25 km/480 m.
Organizátori pripravili okrem toho ešte aj bonus pre vlastníkov jednokoliek v podobe trati
dlhej 16 km/350 m. V závereêný deĀ podujatia
boli na programe bežecké trate 17 km/370 m
a 8 km/180 m, pre najmenších boli pripravené
detské cyklopreteky.

Na vysokej úrovni
Parkovisko pre úêastníkov a návštevníkov
sa nachádzalo na lúkach neóaleko celého zázemia podujatia, ktoré sa za asistencie organizátorov zapúĀalo rovnomerne. Prezentácia
prebehla rýchlo, bez problémov a netvorili sa
žiadne extrémne rady, za êo patrí organizátorom pochvala. V zázemí sa pod obrovským
stanom nachádzali stoly s laviêkami a sedací-

mi Tuli vakmi, priêom po dojazde slúžil stan
aj ako jedáleĀ a miesto na oddych. Okrem tejto dominanty sa v zázemí pretekov nachádzali
rôzne stánky s obêerstvením, cyklistickým vybavením êi servisom. Pre deti boli pripravené
dva veüké skákacie hrady.
Po príjazde do cieüa bolo pre unavených
úêastníkov pripravených 6 plných chladniêiek
s nápojmi od partnerov podujatia. Na konci
areálu sa nachádzal priestor na umývanie bicyklov so 16-timi umývacími boxmi a kefkami
pre plynulú oêistu bikov, vóaka êomu sa netvorili žiadne rady ani sa dlhšie neêakalo.
V úschovni bicyklov našlo poêas pretekov svoje miesto vyše 500 bicyklov. Úêastníci podujatia sa tak mohli bez starostí pohybovaČ po areáli a vychutnávaČ si jeho skvelú
atmosféru. V blízkosti spĄch so studenou vodou sa potom unavení športovci mohli nechaČ
vymasírovaČ profesionálnymi masérmi. O prevádzku všetkého, êo súviselo s vodou, sa stara-

li dobrovoüní hasiêi mesta Stupava. Organizátori servírovali úêastníkom podujatia jedlo na
riadnych tanieroch spolu s kovovými príbormi.
Aj takýmto spôsobom chceli prispieČ k ekológii, keóže predošlé roêníky sa strava podávala
do plastových tanierov s plastovým príborom.

ŠpiÏka na Slovensku
Podujatie, ktoré prilákalo do Stupavy odhadom 4-tisíc divákov, sa aj tentoraz vydarilo.
Poêasie jeho úêastníkom prialo, organizátori sa
zhostili svojej úlohy na výbornú. Znaêenie tratí
bolo na vysokej úrovni, na dôležitých miestach
boli proaktívni regulovêíci, fábory êi tabuüky.
STUPAVA TROPHY 2019 tak opäČ potvrdila,
že patrí medzi najväêšie a najlepšie organizované
horsko-cyklistické preteky na Slovensku. Všetci úêastníci boli k sebe ohüaduplní a bolo vidieČ,
že sa naozaj prišli zabaviČ športom, ktorí milujú.
Pavol Grujbar, Foto: STUPAVA TROPHY
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TURISTIKA

Keâ je vek len Üíslo

Ten, kto miluje turistiku, nerieši, koĀko má okrem ruksaku na chrbte krížikov.
Kbaktívnym dôchodcom patrí aj predseda Klubu slovenských turistov TatranbStupava
Stanislav Bojanovský, ktorý nám predstavil aktivity stupavských turistov.

„N

aša êinnosČ zaêala v roku
1979, keó bol založený aj náš
turistický klub Tatran Stupava. Tento rok oslavujeme teda guüaté výroêie.
K dnešnému dĀu máme 136 êlenov. Stretávame sa, príjemne trávime êas a spoloêne pripravujeme akcie. Prím vedie pešia a vysokohorská turistika, obüúbené sú však aj jedno
a viacdĀové cyklo výlety, splavy, feraty, každoroêná týždenná lyžovaêka v Rakúskom
Schladmingu a spoloêné posedenia v klubových priestoroch. Medzi naše úspešné podujatia, ktoré sme absolvovali v tomto roku, patrí
urêite zájazd do Polonin, kde sme na trojrozhraní Slovenska, Poüska a Ukajiny spoznávali krásu najvýchodnejšieho kúta Slovenska. Okrem toho máme za sebou splav
Malého Dunaja, 450 kilometrov dlhú cyklo cestu okolo riek Rýn a Mosel v Nemecku êi
Svätojánsky noêný výlet s deČúrencami na Rybníêek, kde sme pozorovali svätojánske mušky.
éo sa týka našich najbližších akcií, v júli pripravujeme cestu záhoráckym vláêikom na zrúcaninu hradu Plavecké Podhradie, v auguste plánujeme posedenie v klubových priestoroch
a feratu v Martinských holiach, v septembri
zase vysokohorskú turistiku vo Vysokých Tatrách – výstupy na JahĀací a Slavkovský štít.
Okrem toho pripravujeme aj autobusový zájazd na Javorníky a Moravskosliezske Beskydy. Presné termíny a podrobnosti o plánovaných akciách sa záujemcovia dozvedia z našej
vývesky, ktorá sa nachádza na námestí pri
kostole.“
švo
Foto: Stanislav Bojanovský

Javorníky iMoravskosliezské Beskydy
Pre milovníkov turistiky pripravil KST Tatran Stupava štvordĊový výlet za krásami Javorníkov abMoravskosliezskych
Beskýd, ktorý sa uskutoÏní vbtermíne od 19. do 22. septembra.

P

rvý deĀ navštívime Trenêiansky a Považský hrad. Druhý deĀ nás êaká pešia turistika po hrebeni Javorníkov
a návšteva mesta Veüké Karlovice (éesko). Ide
o stredne nároênú, približne 4,5 hodinovú túru
dlhú 14,5 km s cieüom v turistickom stredisku Kohútka. Odtiaü sa presunieme autobusom
do Veükých Karlovíc, kde navštívime Karlovské múzeum, Kaplnku Svätého Huberta (drevené výtvory) a Karlovský kostol.

Tretí deĀ sa presunieme autobusom do známeho turistického strediska Pustevny a odtiaü
peši na horu RadhošČ (kaplnka
sv. Cyrila a Metoda). òalej budeme pokraêovaČ smerom k parkovisku Pindula, odkiaü sa autobusom presunieme do Rožnova pod
Radhoštøm. Spoloêne navštívime
Jurkoviêovu rozhüadĀu a najväêší a najstar-

ší skanzen v strednej Európe Valašské múzeum v prírode. Popoludní je pripravená
prehliadka Rožnovského pivovaru (história, výroba piva,
návšteva pivníc pivovaru,
ochutnávka).
Štvrtý deĀ nás êaká pešia turistika k prameĀu rieky Kysuca,
odkiaü sa presunieme turistickou znaêkou do sed-

la pod Lemešnou, kde na nás bude êakaČ autobus.
Nenároêná dvojhodinová trasa dlhá 6 km.
V prípade záujmu kontaktujte vedúceho
zájazdu Jána Vidrnáka na êísle
+421 918 433 113, ktorý vám poskytne
všetky potrebné informácie.
Kontakt na prihlasovanie: info@vidrnak.sk
Termín nahlásenia a úhrady zájazdu je do
29. júla 2019!
Ján Vidrnák

Klub seniorov pohoda
Klub seniorov Pohoda v Stupave sa svojimi aktivitami snaží podporovaČ zdravie a dobrú náladu svojich êlenov. Pravidelne organizuje kultúrno-spoloêenské podujatia a záujmové
krúžky. élenovia klubu a JDS navštívili pred
zaêiatkom prázdnin kúpele v Turêianskych
Tepliciach, Gaderskú dolinu aj Beliansky hrad.
Stránkové hodiny
Doobeda Poobede VeÏer
PON.

10.30 – 12.30

13.30 – 15.30

UTO.

09.15 – 12.30

13.30 – 16.00

STRE.

10.30 – 12.30

13.30 – 17.00

ŠTVR. 10.00 – 12.30

13.30 – 17.00

19.00 – 20.00

ObedĊajšia prestávka: od 12.30 do 13.30 hod.

„Za pekné a zdraviu prospešné chvíle chceme poóakovaČ aj vedeniu mesta“, povedala vedúca klubu
Vierka Štefková.
„Stupavské noviny urêite êítajú a organizátori
akcie Posedenie susedov, spojenej s opekaním na Marcheggskej ulici. Chlapci, boli ste skvelí! òakujeme!“,
dodala pani Vierka.

Kontakt:
Vierka Štefková, vedúca Klubu seniorov Pohoda
Agátová 16, 900 31 Stupava (vchod z parkoviska Kúpeüná ulica)
Tel.: 0905 728 847
rr
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Stupava
oÜami detí
Mesto Stupava vyhlásilo vbapríli tohto roka výtvarnú
súħaž k 750. výroÏiu prvej písomnej zmienky obStupave
pod názvom Stupava oÏami detí, do ktorej sa mohli zapojiħ
deti abmládež miestnych materských abzákladných škôl.

Do

súČaže prišlo dovedna 78 výtvarných prác. Ich autori
boli zaradení do troch vekových kategórií: 4-6 rokov, 7-9 rokov a 1012 rokov. éo sa týka samotných prác, mnohé naplnili povahu a tému súČaže, objavili
sa naozaj pekné a kvalitné diela. SúČažiaci najêastejšie stvárĀovali kostol ako dominantu Stupavy, park, školu, mesteêko a prevádzky v Āom. Odborným garantom súČaže
bol maliar, ilustrátor a grafik Peter Stankoviê. Ako sám poznamenal, výber ocenených
prác bol nároêný. V troch kategóriách bolo
udelených desaČ cien, dve špeciálne ocenenia a jedno êestné uznanie. O absolútnom
víČazovi rozhodol pán Stankoviê, miera zodpovednosti sa však nevyhla ani primátorovi mesta Petrovi Novisedlákovi. Jeho úlohou
bolo nájsČ dielko, ktoré by sa pýšilo Cenou
primátora mesta. Podarilo sa.
Slávnostná vernisáž výtvarných prác s ocenením víČazov a odovzdávaním cien sa uskutoênila 26. júna 2019 v priestoroch Mestskej
knižnice Ruda Morica. VíČazkou v najmladšej vekovej kategórii sa stala Zoja Béder,
v druhej kategórii najviac zaujala práca Daniely Šándorovej a v tretej Martina Banáša.
Cenu primátora mesta si odniesol Šimon Ba-

ranec a absolútnym víČazom súČaže sa stal
iba päČroêný Filip ŽelezĀák.
òakujeme všetkým deČom, žiakom, školám a ich pedagógom, ktorí sa do súČaže
zapojili, knižnici za inštaláciu výstavy, po-

skytnutie priestorov a obêerstvenia a v neposlednom rade porotcovi Petrovi Stankoviêovi za vyhodnotenie, ako aj odborné
komentáre k súČažným prácam.
O výtvarnú budúcnosČ Stupavy sa nemusíme obávaČ!
Výstava je prístupná poêas
otváracích hodín knižnice až do
31. augusta 2019.
Kompletný zoznam ocenených a fotogaléria z vyhodnotenia sú dostupné na webovej
stránke mesta.
Denisa Komíneková
Foto: Peter Kubiêka
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Z NAŠEJ KUCHYNE

Letná bublanina
Máte chuħ osladiħ si život? Prepadli ste kváskovaniu? Máme pre vás výborný recept
na kváskovú bublaninu. Abpre tých, ktorí ešte na okne kvások nemajú, ponúkame
aj verziu bez kvásku.

K

vások nie je žiadny moderný výmysel, známy je už 5 000 rokov.
Veüa üudí ho od kvasníc neodlišuje, hoci je medzi nimi veüký rozdiel. Nielen v tom, z êoho sa kvások a kvasnice skladajú, ale najmä v tom, aký majú dopad na
naše zdravie, ako fungujú v našom tele,
v êom nám pomáhajú alebo škodia. Baktérie z kvásku neprekysüujú náš organizmus,
naopak, rozkladajú škroby a bielkoviny prítomné v múke. Pre náš organizmus je preto peêenie s kváskom zdraviu prospešnejšie
a prijateünejšie. Navyše, kvások nie je žiadna veda, treba maČ len doladenú logistiku.
Možno ho už vaša priateüka alebo suseda
má a rada vám ho podaruje. Prípadne si ho
môžete sami vypestovaČ a vyskúšaČ si upiecČ klasickú bublaninu s akýmkoüvek drobným ovocím.

Postup
Najskôr zapneme rúru aj s ventilátorom
na 180 °C. Až po nahriatí zaêneme robiČ

piškótu. Bielka oddelíme od žútkov, vyšüaháme ich do tuha so štipkou soli a zašüaháme postupne 3 PL cukru. Šüaháme až
do rozpustenia cukru. Žútka vyšüaháme zo
zvyšnými 3-mi lyžicami cukru, až kým sa
nevytvorí pena.
Do žútkov nalejeme rozkvas a pri nízkych
otáêkach šüahaêa ho zapracujeme. Potom
stierkou po êastiach vmiešame bielka.
Plech veüký 33 x 34 cm vymastíme a vysypeme krupicou. Nalejeme piškótu a poukladáme ovocie.
Dáme piecČ na cca 20 minút a sledujeme,
pretože každý máme inú rúru.

Nekvásková verzia
Bielka vyšüaháme so štipkou soli do tuha.
Postupne prišüaháme 3 lyžice cukru a šüaháme, kým sa nerozpustí. Žútka vyšüaháme so
zvyšným cukrom do peny. Znížime obrátky šüahaêa a pridávame múku, 8 PL zmiešaných s 1/2 êl prášku do peêiva, na striedaêku s polovicou snehu.

Rozkvas:
– 8 PL polohrubej múky
– 100 ml vody
– 1 PL ražného kvásku
– zmiešame a necháme 8 – 12 hodín
prekvasiħ

Do cesta:
– 6 vajec
– 6 PL kryštálového cukru
– štipka soli
– ovocie podĀa chuti
– tuk a múka na vymastenie a vysypanie plechu

Nakoniec opatrne so stierkou primiešame
zvyšok bielkov. Nalejeme na plech, poukladáme ovocie a upeêieme. Pred podávaním
posypeme cukrom.
švo, Foto: Eva ŠvoĀavová
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