MAREC 2020 | ROÎNÍK II. - MESAÎNÍK | ZADARMO

noviny@stupava.sk

STUPAVSKÉ NOVINY
Pandémia

Sviatky Veĝkej noci
Pred nami je jeden z najvýznamnejších kresħanských sviatkov, ktorý sa, podobne ako
mnoho Ñalších, stal významnou súÏasħou nášho života aj mimo cirkvi. Veriacim
pripomína utrpenie, smrħ a vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré sa už od poÏiatku stalo
dôvodom osláv a veselia. V súÏasnosti sú VeĀkonoÏné sviatky nielen pripomienkou
dávnej histórie, ale aj inšpiráciou do nového, plného života.

O

bdobie pred Veükou nocou zaêína
hneó po skonêení fašiangov Popolcovou stredou, štyridsaČdĀovým veükonoêným pôstom. Nezapoêítavajú
sa doĀ nedele, takže v skutoênosti pripadá
Popolcová streda na 47. deĀ pred Veükonoênou nedeüou. A preêo názov Popolcová? Ten
vychádza zo zvyku páliČ bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Popol sa potom
používa pri bohoslužbe, veriaci ním dostávajú na êelo krížik. V tento deĀ majú veriaci nariadený prísny pôst. Celé pôstne obdobie konêí na Bielu sobotu, keó sa po západe
slnka už môže jesČ mäso, najêastejšie údená
veükonoêná šunka.

Zelený štvrtok

VeĀkonoÏná nedeĀa

Na Zelený štvrtok êi Bielu sobotu sa muži,
ženy aj dospievajúca mládež chodili umývaČ do
potoka. Dievêatá verili, že po umytí budú êerstvé ako lastoviêky, nebudú maČ pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásČ.
Podüa tradície sa v tento deĀ majú jesČ jedlá zelenej farby, aby sa üudia po celý rok tešili dobrému
zdraviu. Veêernou omšou na Zelený štvrtok – na
pamiatku Pánovej poslednej veêere – sa zaêína
Veükonoêné trojdnie, ktoré pokraêuje Veükým
piatkom utrpenia a smrti Pána. Biela sobota vrcholí Veükonoênou vigíliou a trojdnie uzatvárajú
nedeüné vešpery Pánovho zmĄtvychvstania.

Veüká noc je najstarším a najväêším kresČanským sviatkom, ktorým sa pripomína umuêenie, smrČ a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na
prvú jarnú nedeüu po splne mesiaca a nadväzuje tak na židovské veükonoêné sviatky – paschu
– na pamiatku oslobodenia izraelského národa
z egyptského otroctva. Tento rok pripadá Veükonoêná nedeüa na 12. apríla.

Kvetná nedeĀa

Veüký piatok je dĀom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych
chrámoch sa v tento deĀ neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa
postia od mäsitých pokrmov a najesČ sa do sýtosti možno len raz za deĀ (výnimkou sú úplne malé deti, starí a chorí üudia, ako i tehotné
mamiêky).

Veüký týždeĀ zaêína Kvetnou nedeüou. Obrady vedú k tajomstvu spásy poêas chvíü ticha a rozjímania. Spev pašií privádza üudí üudí
k úvahám o bolesti tajomstva üudského utrpenia. Kvetná nedeüa pripomína triumfálny
vstup Ježiša Krista do Jeruzalema a rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti.

KORONAVÍRUS
Ako sa chrániħ?
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VeĀký piatok

TRADÍCIE
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Stupavský mjasopust

VeĀkonoÏný pondelok
Veükonoêný pondelok je pripomienkou na
ženy, ktoré na úsvite pribehli k hrobu Ježiša
Krista a boli vydesené, keó ho našli prázdny. Na
príkaz anjela to oznámili Kristovým uêeníkom.
Posledný sviatoêný deĀ Veükej noci je na Slovensku známy aj šibaêkou a oblievaním dievêat vodou. Odjakživa mládenci chodili po domoch,
aby dievêatá pooblievali vodou, ktorá bola symbolom zdravého života. K tradícii patria aj pletené korbáêe a šibanie. Tradiênou odmenou za šibaêku a kúpaêku sú zdobené vajíêka – kraslice
– ako symbol života.
švo

TURISTIKA
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Výstup na VeĀký ChoÏ

V týchto dĀoch sa takmer všetko toêí okolo koronavírusu. Život však ide óalej. Pomalšie a opatrnejšie, ale ide. Aj v meste Stupava
pracuje krízový štáb a spustil všetky možné opatrenia na spomalenie šírenia nákazy. Doêasne sa zatvorili školy, na mestskom
úrade zrušili stránkové dni a takisto úradné hodiny pre verejnosČ (podateüĀa funguje). Denne vám cez všetky informaêné kanály prichádzajú najaktuálnejšie informácie
(pozorne êítajte str. 2 – 3). Toto nie je šírenie paniky, toto sú racionálne kroky, pozitívny prístup. Pouêili sme sa z krajín, kde sa situácia vymkla spod kontroly. SchopnosČ pouêiČ
sa na chybách iných je v podobných situáciách küúêová. Napriek tomu, že mnohí üudia
pomáhajú starším a osamelým, apelujeme
na vás, chráĀte sa rúškou, nevystavujte seba
a všetkých okolo možným následkom. Pokiaü
nemusíte, buóte doma a preêkajte toto obdobie v izolácii. Aj redakcia Stupavských novín pracuje v režime home office. Preto ako
každý deĀ vychádza slnko, vyšli aj naše noviny. Nájdete v nich informácie o tom, ako
sme v Stupave volili, êo sa prerokovávalo na
mestskom zastupiteüstve, nieêo z fašiangov,
športu a detoxikaêný recept. Hoci sa kultúrne a športové akcie posúvajú na neskoršie termíny, veríme, že s teplejším poêasím
sa dostaneme so normálnych koüají. A možno už nebudú také hektické ako pred „koronou“. Zvládneme to!
rr

Pred nami sú opäČ sviatky Veükej noci. KresČania ich
prežívajú ako vrcholné dni celého kalendárneho roka.
Boží Syn Ježiš Kristus si z lásky k nám zvolil zomrieČ na
kríži. Úplne dobrovoüne vstúpil do tejto veükej temnej noci
üudskej existencie, ktorej súêasČou bolo odsúdenie, muêenie,
potupovanie, osamelosČ, ukrutné bolesti. Ale êo je na posolstve týchto sviatkov najdôležitejšie, aj po tejto noci svitlo
nové ráno: Ježiš Kristus napriek svojej smrti na kríži žije
óalej novým, plnším životom. Je tu pre nás, je tu s nami.
A do tohto nového, plnšieho života pozýva aj nás.
Tie tohtoroêné veükonoêné sviatky budú asi trochu iné.
Vzhüadom na udalosti posledných dní bola trochu iná
aj naša príprava na tieto sviatoêné dni. Nemusela byČ
však nutne menej intenzívna. Ako spoloêenstvo veriacich
v Krista sme boli síce menej spolu, ale možno o to viac sme
si uvedomili, ako veümi potrebujeme a ako veümi chýba spojenie s Ježišom Kristom v eucharistii a rovnako aj spoloêenstvo medzi sebou navzájom. Želám nám všetkým, aby nás
tieto veükonoêné dni duchovne premenili a posilnili.
Milan Sova, rímskokatolícky farár v Stupave

RECEPT
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Vegetariánske fašírky
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KORONAVÍRUS

Ako poraziœ COVID 19?
COVID 19 (COronaVIrus Disease) je vírusové ochorenie, spôsobované kmeĊom
koronavírusu, ktorý iba nedávno prekonal medzidruhovú bariéru. Pôvodne bolo
známe, že inȴkuje vtáky a nižšie cicavce, ale cez istý medziÏlánok sa mu podarilo
inȴkovaħ v Îíne koncom minulého roka aj prvých Āudí. Spomínaný medziÏlánok
býva v podobných prípadoch Ïasto netopier, tentoraz sa uvažuje okrem netopierov
aj o šupinavcoch (cicavce žijúce v Ázii a Afrike).

V

edci êasto vedú filozofické debaty, êi vírus je alebo nie je živý organizmus.
V skutoênosti je to iba akási usporiadaná štruktúra pozostávajúca z rôznych molekúl – má napr. svoje jadro tvorené nukleovými
kyselinami (DNA, RNA) a obal – tzv. kapsid.
Sám ale nemá nijaké organely a mimo hostiteüa v Āom neprebiehajú žiadne procesy ako v živej bunke („trávenie“ potravy, získavanie energie
êi reprodukcia). Vírus je odkázaný na hostiteüa –
cudziu bunku. Po vniknutí do nej zaêne využívaČ
jej vnútrobunkové mechanizmy na to, aby vytvoril svoje óalšie kópie a následne bunku opúšČa. Niektoré vírusy sú menej akêné a v hostiteüskej bunke ostávajú bez príznakov aj veümi dlhú
dobu, napr. vírus HIV (spôsobujúci AIDS).

Antibiotiká?
Stojí za zmienku, že antibiotiká na vírusy nefungujú práve z toho dôvodu, že vírusy nemajú
vlastný metabolizmus. Antibiotiká êasto fungujú
tak, že narúšajú isté bunkové mechanizmy, ktoré sú typické pre jednoduchšie, tzv. prokaryotické bunky – teda baktérie. Vírus je teda typický
parazit, ktorý má veükosČ približne 100 nm – ide
o akúsi biologickú nanoêasticu.

êo môže viesČ až k zlyhaniu püúc. Ideálny stav je,
aby sa ochorenie vôbec (alebo aspoĀ v dostatoêne
nízkej miere) nešírilo. Tým sa výrazne zníži pravdepodobnosČ, že ochorenie postihne niekoho z rizikovej skupiny. K tomu vedú aj odporúêania
nášho Ministerstva zdravotníctva.

Ako sa teda správaħ ?

Priebeh nákazy
Koronavírus spôsobuje ochorenia dýchacích
ciest, ale dokáže infikovaČ i êrevné bunky. Na
svojom povrchu obsahuje molekuly, ktoré si môžeme predstaviČ ako küúê, a dokáže infikovaČ výhradne bunky, ktoré na svojom povrchu majú
špecifický „zámok“. Pri infekcii si vo vyše 80 %
prípadoch imunitný systém poradí a samotný priebeh ochorenia je skutoêne veümi mierny
– ako pri prechladnutí. Pri üuóoch starších alebo s oslabenou imunitou sa môže staČ, že pri infekcii püúc nastáva prehnaná imunitná odpoveó
(zle regulovaná), poškodzujúca vlastné tkanivo,

Vírus sa mimo hostiteüa šíri drobnými kvapôêkami, ktoré pochádzajú od nosiêa – ten nemusí na sebe pociČovaČ žiadne symptómy. Do
vzduchu sa kvapôêky dostávajú pri rozprávaní,
kýchaní êi kašüaní. Necestujú však óalej ako cca
1 meter, preto v prípade, že vidíte chorého êloveka (êo nutne neznamená, že je infikovaný práve koronavírusom!), je dôležité dodržiavaČ väêšiu
vzdialenosČ. Aj keó kvapôêky doletia do vzdialenosti cca jedného metra, ak sa dostanú do klímy, alebo sú poháĀané iným spôsobom, docestuje vírus, samozrejme, aj óalej (prípad z éíny,
keó sa v autobuse nakazili üudia na vzdialenosČ
4,5 metra, priêom autobus bol dlhší êas zavretý
a bola pustená klíma). Prežívanie v aerosóle: minimálne 3 hod., medené povrchy: 8 hod., kartón: 24 hod., plasty a oceü: 48 – 72 hod. (napr.
ak kvapôêky nedoletia na druhého êloveka, ale

Opatrenia v Stupave
súkromných, bola prerušená prevádzka od
16.3. do 27.3.2020 vrátane,
• spolu so školou sa zatvorila aj športová hala
a telocviêĀa, zrušili sa všetky športové aktivity a podujatia v areáli základnej školy,
• základná škola bude zabezpeêovaČ výuêbu
naóalej elektronicky,
• vykonala sa dezinfekcia priestorov školy
a kompletného celého zariadenia; preventívne sa urobila mimo celoplošnej mimoriadna
deratizácia v týchto priestorov,
• nariaóuje sa uzatvorenie celého futbalového
areálu do 29.3.2020.
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pristanú napr. na stole). Preto sa odporúêa povrchy êasto dezinfikovaČ, rovnako si umývaČ ruky a pri práci v cudzom prostredí minimalizovaČ dotyky tváre (ak máte vírus na
prstoch, najlepšia brána pre vírus sú oêi, nos
a ústa). Rúška na tvári zníži riziko infekcie. Nosenie rúšok a dôkladné a êasté umývanie rúk sú preto najúêinnejšie preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Keó
potrebujete použiČ vreckovku, používajte najmä
jednorazové vreckovky a tie ihneó vyhadzujte,
následne si umyte ruky. Ak používate vreckovku v prostriedkoch hromadnej dopravy, snažte sa
rukou, ktorou ste vreckovku použili, nedotýkaČ
sa okolia. Dôležité je nezdržiavaČ sa na miestach,
kde cirkuluje vzduch (uzavreté priestory, klíma)
a kde je predpoklad vysokej koncentrácie üudí na
malej ploche!

Panika – najhorší scenár
A êo je najdôležitejšie – nerobme paniku! Neumrieme od hladu, ak nebudeme maČ zásoby
na mesiac vopred, nehrozí nám zákaz vychádzania na ulicu. Takéto správanie je nezodpovedné a môže byČ v extrémnych prípadoch posudzované ako šírenie poplašnej správy. Treba byČ
ohüaduplný voêi ostatným. Obavy ohüadom vášho zdravotného stavu riešte telefonicky êi už s lekárom alebo lekárnikmi, ktorí momentálne pracujú na 200 %. V prípade podozrenia vám krv
príde odobraČ školený personál – v žiadnom prípade nechoóte na pohotovosČ, kde môžu êakaČ
neinfekêní üudia s inými komplikáciami. Môžete im uškodiČ. Dbajte na osobnú hygienu a obmedzte všetko, êo nie je nevyhnutné. Ak môžete, ostaĀte pracovaČ z domu. Ak budeme všetci
svedomití, poêet prípadov nakazených bude
êoskoro každým dĀom výrazne klesaČ.
Zdroj: Chemický ústav SAV - Centrum glykomiky

obmedzenia šírenia nákazy odporúêame rozlúêky so zosnulými len v úzkom rodinnom
kruhu a blízkych osôb, ktorí nie sú v karanténe. Všetky obrady sa presúvajú do vonkajšieho priestoru cintorínov pred hlavný kríž. Tento stav bude platiČ do 29.3.2020.

Mestská polícia
• Príslušníci MsP budú povinne nosiČ rúšky, rukavice a ochranné okuliare.
• Pri kontakte s osobami, u ktorých je podozrenie, že môžu byČ infikované, budú používaČ ochranné polomasky.
• V prípade predvedenia podozrivého sa bude
zakaždým dezinfikovaČ služobné auto.
• Polícia bude pravidelne kontrolovaČ teplotu
üudí bez domova.

MKIC

V

dĀoch 9., 13. a 18. marca zasadal
v Stupave krízový štáb mesta. Primátor Peter Novisedlák zdôraznil,
aby verejnosČ dodržiavala opatrenia vyhlásené
ÚVZ SR, nepodliehala zbytoênej panike, zachovala pokoj a prísne dodržiavala hygienické
zásady. Jedine tak môžeme spoloêne zvládnuČ
túto situáciu. Zdôraznil, že mesto Stupava sa
postará o zabezpeêenie základných životných
potrieb pre osamelých seniorov nad 70 rokov, osamelých üudí s Čažkým telesným postihnutím, osamelých üudí s vážnym chronickým
ochorením alebo pre osamelých obêanov v karanténe, priêom obêanom nad 70 rokov budú
ochranné rúška dodané do schránky. Aktuálne sa rieši doprava potravinových balíêkov na
adresy osamelých üudí. Po dôkladnej analýze
možností sa krízový štáb rozhodol prijaČ nasledovné opatrenia:

Mestský úrad Stupava,
stavebný úrad
• Mestský úrad si naóalej bude plniČ svoje zákonné povinnosti, avšak obmedzuje sa kontakt s verejnosČou na nevyhnutnú mieru.
• Mestský úrad, stavebný úrad bude do odvolania fungovaČ len cez podateüĀu, úradné záležitosti bude úrad vybavovaČ elektronicky,
cez e-mail a cez telefón.
• MsÚ a stavebný úrad – všetky konania naplánované na mesiac marec sa presúvajú na
apríl.
• PodateüĀa bude v prevádzke 3 hodiny denne,
od 8:00 do 11:00 hod., zriadi sa schránka pri
vchode do budovy pre podávanie písomností.

Školstvo
• v základnej škole, základnej umeleckej škole, vo všetkých materských školách, vrátane

• mestská knižnica bude zavretá do 29.3. 2020,
• v kultúrnom dome sa rušia všetky podujatia v mesiaci marec, ktoré sú organizované
mestom alebo inými právnickými a fyzickými osobami,
• trhovisko pri kultúrnom dome bude zatvorené do 29.3.2020,
• senior klub POHODA – zastavuje sa êinnosČ
do konca marca.

VPS a VaK
• Žiadame obêanov, aby vybavovali úradné záležitosti cez mail a telefón.
• Zamestnanci vykonávajúci zber komunálneho odpadu budú povinní používaČ rukavice,
ochranné okuliare a rúška v záujme ochrany
ich samotných, rodinných príslušníkov a blízkeho okolia.
• Zberný dvor bude zavretý do 27.3.2020.
• Dom smútku bude uzatvorený. Z dôvodu

• Kontaktné pracovisko MsP je zriadené bezprostredne pri vstupe na prízemí, prevzaté
alebo odovzdané predmety sa budú umiestĀovaČ do izolovaných vreciek.
• Kontaktné pracovisko bude po každej návšteve dezinfikované.

Zdravotné stredisko
• Zamestnanci budú dezinfikovaČ všetky küuêky, kontaktné plochy a zábradlia každé dve
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hodiny a raz za deĀ aj podlahy.
• V noêných hodinách budú priestory ZS dezinfikované germicidnými žiariêmi.
• Vyzývame obêanov, aby obmedzili osobné
návštevy v ambulanciách a ordinácie navštevovali len v prípade nutnosti. V prípade, že
potrebujú iba predpísaČ lieky, aby telefonicky
kontaktovali svojho lekára a požiadali o vystavenie e-receptu. Lieky si potom môžu vybraČ v
ktorejkoüvek lekárni s kartiêkou poistenca.

Detské ihriská a športoviská
• Všetky detské ihriská a športoviská (mestské
aj súkromné) budú zavreté do 29.3.2020; tie,
ktoré sa nedajú uzamknúČ, budú opáskované so zákazom vstupu. Mestská polícia tieto
priestory kontroluje v nepravidelných êasoch.

KORONAVÍRUS

16. marca 2020 od 6:00 hod. zakazuje na obdobie 14-tich dní prítomnosČ verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov
s rýchlym obêerstvením; tento zákaz sa nevzČahuje na predaj mimo prevádzky stravovacích
služieb (napríklad prevádzky rýchleho obêerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

OdporúÏania obÏanom
aborganizáciám
Krízový štáb odporúêa verejnosti rešpektovaČ vyhlášku ÚVZ SR, ktorá zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateüom a právnickým osobám organizovaČ
a usporadúvaČ hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, spoloêenskej a inej povahy. Vyzývame všetky stavebné spoloênosti, aby obmedzili
svoje aktivity na nevyhnutný êas a aby zabezpeêili pre svojich zamestnancov potrebné ochranné prostriedky. Žiadame súkromné a obchodné organizácie, kde sa zhromažóuje veüký poêet
üudí, ako sú obchody s potravinami, drogérie,
banky a podobne, aby mali všetci zamestnan-

Îo je dôležité vedieħ:
• Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa v Stupave zatvárajú voünoêasové zariadenia a priestory, ako sú wellnescentrá a fitnescentrá.

OpatrovateĀská služba
Opatrovateüky sú povinné používaČ rúšky a dezinfekêné prostriedky v záujme cieüovej skupiny, nakoüko práve starší obyvatelia sú najviac
ohrození.

- nakazený má príznaky ako pri
respiraênej infekcii
- teplota vyššia ako 38,0 °C
- dušnosČ
- kašeü
- zápal nosohltanu
- posluchový, alebo RTG nález
na püúcnom parenchýme

Obedy sa budú naóalej rozvážaČ, auto sa bude
v pravidelných intervaloch priebežne dezinfikovaČ. Pracovníci vykonávajúci rozvoz stravy sú
povinní používaČ ochranné pomôcky (rúšky, dezinfekêné prostriedky).

ci ochranné rúška, aby zaviedli systém êakania
s bezpeêným odstupom a aby svoje prevádzky pravidelne dezinfikovali. Vyzývame obêanov, aby do týchto prevádzok, ako aj na všetky
miesta, kde je väêšia koncentrácia üudí – verejné priestranstvá, vstupovali a pohybovali sa len
s ochrannými rúškami alebo ich úêinnými alternatívami.

Hotely, reštaurácie a bary

Ako sa má zachovaħ pacient

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa aj v Stupave s úêinnosČou od

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca
2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraniêia, sa nariaóuje izolácia v zariadeniach urêených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na
dobu 14 dní. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1 659 eur. Naóalej platí povinná 14-dĀová karanténa pre üudí
s trvalým alebo prechodným pobytom v SR
žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraniêia, vrátane osôb žijúcich v spoloênej domácnosti.

Rozvoz obedov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva
podĀa zákona o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR
(11.03.2020) s úÏinnosħou od 16.03.2020 od
6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú
všetky maloobchodné prevádzky a všetky
prevádzky poskytujúce služby okrem:

z predajní potravín, mäsa, chleba a peêiva,
ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové úêely pre dojêatá a malé deti
a predajní potravín na osobitné lekárske úêely,
z lekární, predajní a výdajní zdravotníckych
pomôcok,
z predajní drogérie,

z êerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
z predajní novín a tlaêovín,
z predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
z prevádzok telekomunikaêných operátorov,
z prevádzok verejného stravovania a stánkov
s rýchlym obêerstvením,
z prevádzok poštových, bankových a poisČovacích služieb,
z prevádzok internetových obchodov (eshop)
a donáškových služieb
z pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória
z autoservisy, pneuservisy a odČahovacie služby
z taxislužby vykonávajúce prepravu vecí
a tovaru
z práêovne a êistiarne odevov

PoÏas tejto doby ste povinní:
z sledovaČ svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoĀ jedného z týchto príznakov: horúêka, kašeü, dýchaviênosČ) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovaČ
ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiČ sa odberu biologického materiálu,
z zdržaČ sa sociálnych kontaktov (napr. návštev
kultúrnych, spoloêenských, športových alebo
iných hromadných podujatí alebo prijímania
osôb alebo vykonávania spoloêenských aktivít
v mieste izolácie),
z zdržaČ sa cestovania,
z zdržaČ sa úêasti na výuêbových aktivitách
s výnimkou e-learningových foriem,
z zdržaČ sa pracovnej êinnosti s výnimkou práce
v mieste domácej izolácie,
z zdržaČ sa akýchkoüvek êinností, ktoré si vyžadujú opustiČ miesto izolácie alebo prijímaČ
v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ako sa chrániħ
z dôkladná hygiena rúk, používanie ochranných pomôcok, rukavíc, rúšok!
z êasto vetrajte,
z vyhýbaČ sa priestorom, kde sa pohybuje veüa
üudí,
z dôležité je izolovaČ sa, pokiaü sme aj potencionálne infekêní,
z rozmyslite si, aká naliehavá je vaša návšteva u lekára alebo nemocnice - to neznamená,
že nemáte chodiČ k lekárovi, ale zvážte každú návštevu
z pestrá strava, ovocie, zelenina
z C, D vitamín
z otužovanie
Mestský úrad Stupava Ñakuje obyvateĀkám
Stupavy, ktoré šijú doma rúšky pre MsÚ, rehoĀným sestriÏkám a pracovníÏkam MsÚ, ktoré priložili ruky k dielu. Zvláštne poÑakovanie patrí za
roznos Armáde spásy.
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VÝZVA
OBYVATE\OM
MESTA STUPAVA

Mesto Stupava vyzýva obyvateüov, aby
sme boli všetci nápomocní osamelo žijúcim starším príbuzným, priateüom a susedom a v prípade potreby im poskytli pomoc pri zabezpeêení základných životných
potrieb najmä nákupom potravín, liekov
a hygienických potrieb. Vážení Stupavêania, v súvislosti s vykonávaním opatrení na
zamedzenie šírenia koronavírusu a s tým
súvisiacim vyhlásením mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky Vás vyzývame, aby ste v záujme ochrany svojho zdravia a života rešpektovali
a dodržiavali všetky nariadenia a usmernenia zverejĀované Ústredným krízovým
štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR. Starším obêanom a dôchodcom
odporúêame, aby predovšetkým obmedzili svoj pobyt na verejných priestranstvách,
kde sa zdržuje väêší poêet osôb, návštevy
obchodov obmedzili na nevyhnutné minimum a v obchode použili ochranné rúška,
ochranné okuliare, poprípade ochranné rukavice a obmedzili na nevyhnutné minimum fyzické kontakty s príbuznými, susedmi a známymi, neorganizovali rodinné
a iné stretnutia a ani sa na ich nezúêastĀovali, lekára navštevovali iba v prípade akútneho zhoršenia svojho zdravotného stavu, ostatné požiadavky na lekárov,
najmä požiadavky na predpis liekov, vykonávali telefonicky alebo prostredníctvom
príbuzných, požiadali svojich príbuzných
a susedov alebo Mestský úrad v Stupave
o pomoc pri zabezpeêovaní svojich nevyhnutných životných potrieb.
Vážení Stupavêania, tiež by sme Vás
všetkých chceli vyzvaČ na pokojné a racionálne riešenie vzniknutej situácie, na vzájomnú ohüaduplnosČ, solidaritu a zodpovednosČ voêi zdraviu nás všetkých.

Ako postupovaœ pri podozrení
na ochorenie koronavírusom
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt
ochorenia COVID-19 (koronavírusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako napríklad kašeü, bolesti hrdla, dýchaviênosČ, horúêka a zároveĀ poêas uplynulých 14-tich dní ste navštívili krajinu
s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo
ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúêame postupovaČ nasledovne:
- výluêne telefonicky kontaktovaČ svojho ošetrujúceho lekára alebo operaêné stredisko a infor-

movaČ ich o svojom zdravotnom stave a cestovateüskej anamnéze,
- nechodiČ priamo do ambulancie všeobecného
lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného
šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom postupujte
podüa telefonických pokynov,
- v prípade, že máte akékoüvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Národné centrum zdravotníckych informácii - 0800 221 234
novykoronavirus@uvzsr.sk
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VOÿBY DO NR SR

Volebné výsledky
VoĀby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoÏnili 29.2.2020. Zbpôvodne kandidujúcich subjektov zbvolieb odstúpila politická strana Hlas pravice, takže stupavskí voliÏi mali možnosħ vybraħ si spomedzi 24 kandidujúcich subjektov.
li sa výrazné rozdiely v poêtoch voliêov medzi okrskami. O týchto zmenách informovalo predchádzajúce vydanie Stupavských novín.
Poêet voliêov v jednotlivých okrskoch sa pohyboval medzi 1000 až 1400 osobami.
Pre každý volebný okrsok bola vytvorená
okrsková volebná komisia pozostávajúca z piatich êlenov. Kandidujúce politické subjekty delegovali celkom 16 êlenov a ostatných êlenov
(26) vymenoval primátor. Odbornú podporu
pre okrskové volebné komisie zabezpeêovali zapisovatelia, ktorých vymenoval primátor.
Mesto Stupava vydalo celkom 250 hlasovacích preukazov.

Priebeh volieb

Organizácia volieb
Za úêelom hlasovania bolo vytvorených
8 volebných okrskov. Prvýkrát po dlhej dobe

boli vykonané zmeny v zoznamoch ulíc patriacich do jednotlivých okrskov tak, aby boli
volebné okrsky územne celistvé a zmenši-

Vo všetkých okrskoch sa zaêalo hlasovanie
v sobotu 29.2.2020 o 7:00 hod. a skonêilo sa
o 22:00 hod. Už od zaêiatku hlasovania sme zaznamenali vo všetkých okrskoch vysoký záujem
voliêov o vykonanie voüby, dôsledkom êoho boli
tvoriace sa rady voliêov pred volebnými miest-

nosČami. Zvýšený nápor voliêov sa utlmil až poobede okolo pol jednej. Vo volebnom okrsku
ê. 1, ktorý bol najväêším okrskom, sme boli nútení provizórne vytvoriČ tretiu zástenu pre úpravu hlasovacích lístkov.
Na hlasovací preukaz hlasovalo celkom
459 voliêov.
Aj napriek vysokému záujmu voliêov bol priebeh hlasovania pokojný, bez akéhokoüvek bezpeênostného incidentu alebo narušenia verejného poriadku.
Volebné miestnosti boli uzavreté o 22:00 hod.

VoĀba poštou
Mesto Stupava vybavovalo žiadosti o voübu poštou tých voliêov, ktorí mali trvalý pobyt
v meste Stupava a v êase volieb sa mali zdržiavaČ v zahraniêí. Z dikcie zákona ê. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dá odvodiČ, že voüba
poštou je urêená pre tých rezidentov, ktorí plá-
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Vysoká volebná úêasČ, ktorá sa dala tušiČ už v priebehu
volebného dĀa, sa potvrdila. Vo všetkých okrskoch presiahla
67 %, priêom najnižšia bola v okrsku 3 (67,83 %), v šiestich
okrskoch bola medzi 70 až 80 % a v okrsku 5 dosiahla hodnotu 85,74 %. Volebná úêasČ bola takmer o 10 % vyššia ako
vo voübách do NR SR v r. 2016. Volebná úêasČ v našom meste bola vyššia aj v porovnaní s okresom Malacky, s Bratislavským krajom, ako i s celoslovenským priemerom (graf 1).
Vo všetkých okrskoch v našom meste vyhral voüby kandidujúci subjekt OBYéAJNÍ ûUDIA a nezávislé osobnosti (OûANO), NOVA, KresČanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA, ktorý získal od 23,97 % (okrsok 5) po 34,19 %
(okrsok 8) platných hlasov. Za ním nasledovali koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – obêianska demokracia s rozpätím platných hlasov od 10,17 % (okrsok 4)
po 20,06 % (okrsok 3) a Sloboda a Solidarita s podielmi
platných hlasov od 9,07 % (okrsok 8) po 14,73 % (okrsok
3). Grafické zobrazenie podielov platných hlasov podüa
okrskov pre politické strany, ktoré získali v meste Stupava alebo v Slovenskej republike, je vyobrazené na grafe 2.
Výsledky hlasovania v našom meste sa viac približujú výsledkom v Bratislavskom kraji než výsledkom v našom okrese. Naproti tomu sa výsledky okresu Malacky
viac približujú celoslovenským výsledkom. Tieto podobnosti sú s najväêšou pravdepodobnosČou dané polohou
Stupavy v bezprostrednej blízkosti nášho hlavného mesta a silnou spätosČou pracovného života a životného štýlu s Bratislavou.
Politické zoskupenie okolo strany OûANO v okrese Malacky vyhralo ešte výraznejšie (32,06 %) ako v Stupave. Na
druhom mieste sa v malackom okrese umiestnil SMER
– sociálna demokracia s 15,42 % a tretia skonêila politická strana SME RODINA (9,59 %). V Bratislavskom kraji
bol prvý kandidujúci subjekt OBYéAJNÍ ûUDIA a nezávislé osobnosti (OûANO), NOVA, KresČanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA (26,32 %), za ním nasledovali koalícia
Progresívne Slovensko a SPOLU – obêianska demokracia
(14,24 %) a Sloboda a Solidarita (12,26 %).
Celoslovenské výsledky potvrdzujú prvenstvo zoskupenia okolo OûANO (25,03 %), druhé miesto prisudzujú
politickej strane SMER – sociálna demokracia (18,29 %)
a tretia je politická strana SME RODINA (8,24 %). Grafické zobrazenie podielov platných hlasov v meste Stupava,
okrese Malacky, Bratislavskom kraji a v Slovenskej republike pre politické strany, ktoré získali v meste Stupava alebo
v Slovenskej republike, je vyobrazené na grafe 3.
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Pavol Baxa, vedúci odd. všeobecnej abvnútornej správy
Mestský úrad Stupava
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Podiel voliêov, ktorí v našom meste využili právo preferenêného hlasu pre jednotlivé kandidujúce subjekty,
bol vysoký, keó dosiahol úroveĀ od 72,6 % (SME RODINA) po 82,24 % (Slovenská národná strana). V prípade víČazného zoskupenia využilo právo preferenêného
hlasu 80,57 % voliêov.
Na úrovni okresu sa tento podiel pohybuje od 71,41 %
(Slovenská národná strana) do 83,49 % (SMER – sociálna demokracia). V Bratislavskom kraji bol podiel využitia preferenêných hlasov v rozmedzí od 78,10 % (SME
RODINA) do 85,80 % (OBYéAJNÍ ûUDIA a nezávislé osobnosti (OûANO), NOVA, KresČanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA). V Slovenskej republike voliêi využili prednostné hlasy pre jednotlivé kandidujúce subjekty
v rozpätí od 77,58 % (Sloboda a Solidarita) do 87,00 %
(Magyar Közösségi Összefogás – Maóarská komunitná
spolupatriênosČ).
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nujú dlhodobý pobyt v zahraniêí (nie dovolenkári apod.).
Celkovo sme prijali 110 žiadostí o voübu poštou. Týmto
žiadateüom sme zaslali potrebné dokumenty na vykonanie voüby poštou. Pred dĀom volieb nám bolo doruêených
89 návratných obálok, ktoré boli v deĀ volieb doruêené
príslušným okrskovým komisiám. Zapisovateü okrskovej
komisie, ako zástupca obce, ich odovzdal komisii. Tá zakrúžkovala poradové êíslo voliêa, ktorý bol odosielateüom
návratnej obálky. Potom zapisovateü návratné obálky otvoril, vybral z nich obálky s hlasovacími lístkami a pred oêami
okrskovej komisie ich vložil do volebnej schránky.
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SAMOSPRÁVA

Zasadnutie mestského
zastupiteĝstva
Medzi najdôležitejšie body rokovania februárového zasadnutia mestského zastupiteĀstva
patrila úprava rozpoÏtu na rok 2020, poskytnutie dotácií z rozpoÏtu Mesta Stupava na rok
2020, návrh na vytvorenie manuálu verejných priestranstiev, návrh na odkúpenie budovy
železniÏnej stanice abpriĀahlých pozemkov, projekt na zvýšenie kvality terénnych
ambulantných služieb a žiadosħ o poskytnutie dotácie na spracovanie návrhu zmien
a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie ZaD 1/2019.

P

rimátor Peter Novisedlák v úvode rokovania skonštatoval, že mestské zastupiteüstvo je uznášaniaschopné a autoremedúrou doplnil do programu bod 9.23 – Železnice
SR – návrh na odkúpenie budovy železniênej stanice a priüahlých pozemkov.

Hlavné ciele na rok 2020
Primátor óalej vo svojom vystúpení uviedol najdôležitejšie udalosti, ktoré mesto êakajú v tomto roku:
- nadstavba panelovej školy a výstavba novej telocviêne,
- výmena elektroinštalácie v panelovej ZŠ,
- modernizácia odborných uêební v ZŠ,
- Materská škola Zvonêeková,
- rekonštrukcia Krupiêkovho domu, sanácia
skleníka, zaêína sa obstarávanie na zhotoviteüa,
- verejné osvetlenie – pripomienkuje sa projektová dokumentácia,
- výstavba üadovej plochy v areáli ZŠ,
- Mástsky dom – príprava projektovej dokumentácie na zmenu úêelu stavby z knižnice na
komunitné centrum, uzavretie budovy novými oknami, osadenie dvier, zhotovenie fasády
z Hviezdoslavovej ul.,
- cyklotrasa Stupava – Lozorno – dokonêiČ proces územného konania,
- rekonštrukcia ciest na Čahu ul. Marcheggská
a Záhradná (pripravuje sa projektová dokumentácia) a na ul. Marianska a Karpatská,
- výmena asfaltového povrchu na Slovenskej ul.
smerom do parku,
- avizovaný zaêiatok prevádzky kina X bude
možný až po podpise nájomnej zmluvy, êaká sa
na jej pripomienkovanie OZ Pour art,
- predajĀa LIDL – získanie územného rozhodnutia a po Āom i stavebného povolenia,
- projekt NDS – tunel Karpaty D4 – na verejnom prerokovaní projektu sa zúêastnilo 30 obêanov, boli vznesené pripomienky na dopad na
životné prostredie. (K tomuto bodu prinášajú Stupavské noviny samostatný materiál na
str. 10.)

Poskytnutie dotácií
K najvýznamnejším bodom rokovania MsZ patril aj návrh na poskytnutie dotácií z rozpoêtu Mesta Stupava na rok 2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava ê. 3/2015. Po dlhej
diskusii a hlasovaní poslanci schválili dotácie jednotlivým subjektom v celkovej výške 43 160 Eur.

Plnenie uznesení
Poslanec Štefan Haulík poóakoval všetkým
poslancom za splnené uznesenia a skonštatoval,
že za uplynulý rok nebolo zo strany primátora
vetované ani jedno uznesenie. V súvislosti s trhovým poriadkom riaditeüka MKIC Barbora Rajtárová informovala, že na Āom priebežne pracujú a verí, že sa dostane na rokovanie najbližšieho
MsZ. PoslankyĀa Hana Haldová sa zaujímala
o možnosČ vytvorenia nadácie. Informáciu o kon-

PoslankyĀa Hana Haldová predložila návrh uznesenia na vytvorenie základného nástroja (manuálu), ktorý pomôže zadefinovaČ pravidlá
pre súêasný a budúci rozvoj mesta v oblasti kvality a užívania verejných priestranstiev. Manuál
by mal definovaČ východiská a ciele kvalitatívneho rozvoja a rámcové návrhy možných nástrojov
na ich dosiahnutie, mal by slúžiČ ako podkladový
materiál pre óalšie procesy pri obnove a tvorbe
verejných priestorov, akými sú napríklad architektonické súČaže êi verejné obstarávania. Prednostka MsÚ k uvedenému návrhu uviedla, že na
realizáciu tohto zámeru nie sú v rozpoête mesta
Stupava vyêlenené finanêné prostriedky. Mestské
zastupiteüstvo v Stupave schválilo zaêatie rokovaní s možnými spracovateümi dokumentu „Manuál verejných priestranstiev“ na základe prieskumu trhu za úêelom spracovania
a) harmonogramu a súpisu nevyhnutných
krokov a procesov pre prípravu manuálu a
b) zistenia predpokladaných výdavkov na vypracovanie manuálu.

Mestské zastupiteüstvo v Stupave schválilo takisto uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom
Stupava ako kupujúcim a investorom a stavebníkom stavby „Technická infraštruktúra pre IBV
Stupava Dielové – Vinohrady“ spoloênosČou FX
INVEST, s. r. o., ako predávajúcim na stavebný objekt SO – 03.1 Kanalizácia splašková vybudovaná na pozemkoch parcely reg. „C“ KN
ê. 5403/61, ê. 5403/62, ê. 906/36, ê. 5798 („E“
KN ê. 5798), ê. 983/2 („E“ KN ê. 983/1) katastrálne územie Stupava, a to po predložení právoplatných kolaudaêných rozhodnutí, rozhodnutí o odĀatí poünohospodárskej pôdy, preberacích
protokolov na uvedený stavebný objekt a dokladov potrebných na prevzatie stavebného objektu do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1,00 Euro
za predmetný stavebný objekt. Mestské zastupiteüstvo v Stupave schválilo aj uzatvorenie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory v zdravotnom stredisku klinickej logopediêke PhDr. Zuzane Vicenovej na zriadenie logopedickej ambulancie. òalej
schválilo prenájom pozemku pod kontajnerovým
stojiskom pre SBDO so sídlom na ulici Mlynská
5 v Stupave. Na predmetnej êasti pozemku bude
vybudované stojisko kontajnerov komunálneho
odpadu pre zlepšenie okolia a životného prostredia, ktoré bude financované z prostriedkov obyvateüov bytového domu Mlynská 5 v Stupave ako
stavba vo verejnom záujme. Kontajnerové stojisko
musí byČ umiestnené tak, aby bol zachovaný rozhüadový trojuholník pre automobilovú dopravu.
Mestské zastupiteüstvo v Stupave schválilo aj predúženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru nachádzajúci sa v budove MKIC pre
Obêianske združenie Dolné Záhorie na dobu urêitú v trvaní dvoch rokov od 1.3.2020.

Majetkové body

Budova železniÏnej stanice

Mestské zastupiteüstvo prerokovalo dovedna 22 majetkových bodov, medzi nimi aj prenájom pozemkov žiadateüov Heinricha von Hollena a Margity Hollenovej. Komisia majetková
a legislatívno-právna neodporuêila MsZ vyhovieČ
žiadosti žiadateüa o predaj predmetných pozemkov za úêelom vybudovania parkovacích miest
v tesnej blízkosti vstupu do reštaurácie, ale odporuêila oba pozemky prenajaČ na dobu neurêitú. Komisia deklarovala, že v prípade, ak žiadateü zrealizuje výstavbu reštaurácie a parkovacích
plôch podüa schválených projektov a povolení,
bude sa môcČ vrátiČ aj k požiadavke na odkúpenie parkovacích plôch pre autobusy, ak bude záujem na strane žiadateüa. Mestské zastupiteüstvo
prenájom pozemkov schválilo.

Primátor Peter Novisedlák informoval poslancov o stretnutí so ŽSR vo veci odkúpenia budovy železniênej stanice a priüahlých pozemkov.
ŽSR mesto informovalo, že predmetné nehnuteünosti môžu mestu odpredaČ za sumu urêenú
znaleckým posudkom, t. j. za 197 500,00 eur
bez DPH. Mestské zastupiteüstvo v Stupave tento zámer schválilo. (Podrobnejšie informácie priniesli Stupavské noviny vo svojom predchádzajúcom êísle.)

trole plnenia uznesení MsZ v Stupave zobralo
mestské zastupiteüstvo na vedomie.

Zmeny rozpoÏtu na rok 2020
Prednostka Daniela Vašinová predložila návrh
na zmeny v rozpoête na rok 2020, a to navýšenie celkových príjmov o sumu 87 559 Eur a navýšenie celkových výdavkov o sumu 95 000 Eur.
Na základe odporúêania mestskej rady a stanoviska finanênej komisie Mestské zastupiteüstvo
v Stupave prvú zmenu rozpoêtu v roku 2020
schválilo.

Verejný priestor

Nerealizované stavby
Uznesením MsZ ê. 207/2019 bolo prednostke MÚ v Stupave uložené predložiČ mestskému
zastupiteüstvu aktualizovanú správu o projektových dokumentáciách (PD), ktoré neboli realizo-
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vané. Zo všetkých PD, ktoré boli mestom Stupava obstarané od roku 2010, úplne nerealizované
a zároveĀ nepoužiteüné boli štyri PD. Všetky ostatné boli buó realizované, alebo êiastoêne realizované a stále sú êiastoêne použiteüné ako podklad, alebo sú v procese realizovania. Informáciu
o stave realizovaných a nerealizovaných projektových dokumentácií, ktoré dalo vypracovaČ mesto
Stupava od roku 2010, zobralo Mestské zastupiteüstvo v Stupave na vedomie.

Urbanistická štúdia
„Stupava – F1-B-43“ (LIDL)
Dôvodom na vypracovanie urbanistickej štúdie je potreba podrobnejšieho riešenia celej predmetnej zóny v súlade s požiadavkou regulácie
v územnoplánovacej dokumentácii mesta.
Urbanistická štúdia bude podrobnejšie riešiČ celomestskú územnoplánovaciu dokumentáciu a navrhne funkêno-prevádzkové a hmotovo-priestorové usporiadanie zóny v podrobnosti
riešenia tak, aby táto dokumentácia zmapovala
súêasný stav a overila únosnosČ územia z hüadiska
urbanistického a z hüadiska dopravnej obsluhy.
Predmetom riešenia je komplexný urbanistický
návrh spolu s návrhom dopravného a technického vybavenia územia. Mestské zastupiteüstvo
v Stupave zadanie urbanistickej štúdie schválilo.

Nákup osobného motorového
vozidla
Na základe výzvy IROP-CLLD-Q391-512003, vyhlásenej MAS Dolné Záhorie, predložilo
Mesto Stupava žiadosČ na nákup osobného motorového vozidla, prostredníctvom ktorého sa
zvýši kvalita terénnych a ambulantných služieb
poskytovaných zamestnancami z referátu sociálnych služieb a sociálnych vecí mesta Stupava.
Mestské zastupiteüstvo v Stupave úêasČ na tomto
projekte schválilo.

Žiadosħ obposkytnutie dotácie
Mesto Stupava bude predkladaČ žiadosČ o poskytnutie dotácie z rozpoêtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Stupava 1/2019.
Mestské zastupiteüstvo schválilo vyhlásenie Mesta Stupava, že má zabezpeêené z vlastných zdrojov spolufinancovanie spracovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky
Územného plánu mesta Stupava 1/2019“ najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov
a takisto záväzok mesta Stupava, že proces obstarávania a schvaüovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Správa obkontrolnej Ïinnosti
Správa o kontrolnej êinnosti za rok 2019
bola predložená Mestskému zastupiteüstvu
v Stupave v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona ê. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku. V roku 2019 bola kontrolná
êinnosČ vykonávaná na základe plánu kontrolnej
êinnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019,
na II. polrok 2019 a na základe podnetov, vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa dozvedela pri výkone svojej kontrolnej êinnosti. Správu
o kontrolnej êinnosti hlavnej kontrolórky mesta
Stupava za rok 2019 zobralo mestské zastupiteüstvo na vedomie.
rr, foto: Peter KubiÏka

Aprílové zasadnutie Mestského
zastupiteĀstva v Stupave sa uskutoÏní 23.4.2020 vo veĀkej sále kultúrneho domu od 14:00 hod.
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SAMOSPRÁVA/EKOLÓGIA

VPS pre krajšiu Stupavu

Separujeme
na 35,21 %
O triedení odpadu sme už písali
viackrát. Sú Āudia, ktorí svoj
odpad triedia automaticky a sú
takí, ktorým to ani nenapadne.
Jednoducho, je to v hlave každého z nás. Aj preto vidíme vbkontajneroch a okolo nich všetko
možné i nemožné.

Å Pred zaÏiatkom novej cyklistickej sezóny sme našou zametaÏkou vyÏistili chodník pre cyklistov abodstránili nebezpeÏné
stromy.

Å Odstránili sme Ïierne skládky, abto pri
štadióne Inetru Bratislava, vblokalite „Barónové“ abvbbývalom areáli STS.

Å Na námestí SNP sme opravili abzdvihli nástupnú plochu na autobusovej
zastávke, pridali chodník ablaviÏku na
sedenie.

K

eó minulý rok vstúpil do platnosti nový
systém urêovania výšky poplatkov za
skládkovanie komunálneho odpadu,
bolo jasné, že êím viac budú obce triediČ, tým budú
maČ poplatok za odpad nižší. Aké sú platné ceny
na rok 2020 v porovnaní s minulým rokom?
Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO),
ktorý vyberá mesto v zbernom dvore:

2019 – 41 Eur/tona
2020 – 78 Eur/tona
Poplatok za uloženie DSO vbFCC Zohor:

2019 – 22,80 Eur s DPH za tonu + zákonný poplatok 7 Eur
2020 – 66 Eur s DPH za tonu + zákonný poplatok 7 Eur
Å ZaÏiatkom februára sme hneÑ vedĀa
budovy mestského úradu osadili pamätnú
tabuĀu venovanú Ferdišovi Jurigovi, poslancovi SNS vbUhorskom sneme za stupavský volebný obvod.

Poplatok za uloženie komunálneho odpadu vbFCC Zohor:

Å VyÏistili sme potok abjeho brehy, kde
sme našli všeliÏo zaujímavé – napríklad
ibstarý sporák...

2019 – 35,5 Eur s DPH za tonu + zákonný poplatok 8 Eur
2020 – 42 Eur s DPH za tonu + zákonný poplatok 13 Eur
Ako dopadlo vyhodnotenie minulého roka, aké
boli výsledky triedenia a tvorby komunálneho odpadu? „Pripravila som štatistiku a so zapoêítaním zberných surovín nám za rok 2019 vyšli celkom potešujúce údaje,“ povedala Božena OrgoĀová z oddelenia
územného rozvoja a životného prostredia MsÚ.
Na skládku bolo vbroku 2019 vyvezené:

Komunálny odpad
Objemný odpad
Drobný stavebný odpad

3 240,39 t
813,24 t
176,38 t

Vytriedený odpad:

Å V areáli základnej školy sme pomohli
pri budovaní nového detského ihriska
abvykopali sme sondy pre statika.

Å Pohrabané lístie, odstránené popadané
haluze abdoplnené chýbajúce abpoškodené smetné nádoby. Opravené verejné
osvetlenie.

Zdravé oÜi najmenších
Zrakom vnímame až 80 percent všetkých informácií,
preto je dôležité staraħ sa oĊ už od raného veku. Jednou
zbmožností sú aj preventívne merania zamerané
na kontrolu zrakových parametrov. Môžu totiž odhaliħ
mnohé oÏné chyby abzrakové problémy ubdetí.

D

etské oko sa najmarkantnejšie vyvíja v období od troch do šiestich
rokov. Ak sa práve v tomto období príde na nejakú zrakovú chybu, správne zvolenou lieêbou sa môže jej progres za-

staviČ êi dokonca zvrátiČ. Dôležité je preto
prevenciu nepodceĀovaČ. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) realizuje
v spolupráci s OZ BILLA üuóom preventívny program Zdravé oêi už v škôlke zame-

Å DĊa 4.2.2020 sa cez Stupavu prehnal
silný nárazový vietor, ktorý narobil
viacero škôd. Odstránili sme niekoĀko
popadaných abnebezpeÏných stromov,
naším kolesovým nakladaÏom Casse
sme asistovali dobrovoĀným hasiÏom
pri padnutej úložnej ploche na parkovisku pri Bille.

raný na kontrolu zraku u najmenších. Odborne vyškolení pracovníci ÚNSS sledujú
zrakové parametre detí prístrojom Plusoptix. Meranie je bezbolestné, rýchle, realizo-

Papier
254,34 t
Sklo
200,50 t
Plasty
31,74 t
Pneumatiky
21,26 t
Oleje jedlé
0,615 t
Šatstvo
15,615 t
Parafín (vosk)
1,679 t
Vyradené elektrické zariadenia
56,754 t
Železo, oceü
1 705,651 t
Farebné kovy
11,307 t
Zmiešané kovy
33,213 t
Farby
5,740 t
Batérie a akumulátory
2,921 t
Celkove bolo vytriedených 35,21 % odpadu.
švo

vané v známom prostredí škôlky a bezplatné. OdhaliČ možno krátko- i óalekozrakosČ,
nerovnosČ zreniêiek êi zakrivenie rohovky.
Výsledok merania zapíše odborný pracovník
ÚNSS do potvrdenia pre rodiêa. Ak je nameraná nejaká odchýlka, potvrdenie slúži zároveĀ ako podklad pre návštevu oftalmológa.
V minulom roêníku projektu skontrolovali pracovníci únie zrak 20 285 škôlkarom,
z nich dostalo až 2 955 detí odporúêanie na
návštevu oêného lekára. Kapacity na bezplatnú kontrolu zraku pre mesto Stupava
sú ešte stále voüné. Materskú školu môžete
prihlásiČ do 30. apríla 2020 prostredníctvom
webovej stránky zdraveocivskolke.sk.
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Podpora na investície
do poĝnohospodárskych podnikov
Podmienky poskytnutia príspevku pripravovanej výzvy na podopatrenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
implementovaného prostredníctvom LEADER/CLLD

M

AS Dolné Záhorie plánuje v marci 2020 vyhlásiČ výzvu na podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poünohospodárskych podnikov. V území Dolného
Záhoria prevládajú veüké farmy s nízkou diverzifikáciou produkcie a zamerané na výrobu komodít. V kontexte vykonaných analýz územie potrebuje podporiČ reštrukturalizáciu fariem
a zvýšiČ diverzifikáciu poünohospodárskej výroby so zameraním prioritne na živoêíšnu a špeciálnu výrobu, zvýšenie možnosti pozberovej úpravy,
uskladnenia a odbytu produktov.
Schválené opatrenie má za cieü podporiČ
konkurencieschopnosČ a vybrané operácie
na miestnych farmách. Prioritné budú investície do majetku, novej techniky a technológií v súvislosti so zavádzaním výroby nových i tradiêných produktov. Umožní to zvýšiČ
životaschopnosČ a celkovú výkonnosČ
podporených podnikov, osobitne zaêínajúcich mladých poünohospodárov,
ktorí majú zvýšené nároky v rámci prvotného budovania vlastnej farmy.
V súlade s kritériami pre výber projektov
budú uprednostnené projekty:
- zamerané na špecializovanú rastlinnú
alebo živoêíšnu výrobu;
- vedúce k priamemu predaju vlastnej
produkcie;
- zaêínajúcich mladých farmárov
(podmienkou je schválený podnikateüský plán v zmysle op.6.1.);
- prispievajúce k zvýšeniu zamestnanosti;
- zavádzajúce inovatívne výrobné postupy, technológie a nové produkty.
Alokácia na výzvu zo zdrojov
EÚ a ŠR – 108 000 eur.
Intenzita podpory (pomoci) – max. 40 %
v prípade iných regiónov (Bratislavský kraj).
ZároveĀ platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
- max. o 20 % mladým poünohospodárom max.
do 5 rokov od dátumu zaêatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstavitelia, alebo do
vykonania opatrení vymedzených v podnikateüskom pláne schválenom v rámci podopatrenia
6.1, t. j. má rozhodnutie PPA o schválení podpory v rámci opatrenia 6.1);
- max. o 20 % v prípade ekologického poünohospodárstva;
- max. o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií;
- max. o 20 % v prípade operácií v rámci operaêných skupín EIP;
- max. o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami. Miera podpory
sa môže zvýšiČ kombinovane najviac do 70 %
z celkových oprávnených výdavkov.
Výška príspevku: min. 5 000 eur a max.
80 000 eur.
PovinnosČou žiadateüa je predloženie podnikateüského plánu.
Žiadateü je povinný maČ ku dĀu predloženia ŽoNFP ukonêené verejné obstarávanie.

OPRÁVNENÝM ŽIADATEûOM sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poünohospodárskej prvovýrobe.
OPRÁVNENÉ éINNOSTI sú êinnosti,
ktoré zvyšujú celkovú výkonnosČ a udržateünosČ poünohospodárskeho podniku:
- zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV;
- zvýšením odbytu;
- znížením záČaže na ŽP vrátane technológií;
- zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej
úpravy;
- reštrukturalizáciou výroby podniku alebo diverzifikáciou výroby;
- zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou
pred jej degradáciou;
- zvýšením efektivity využívania vody.
OblasČ zamerania ê. 1 – Špecializovaná rastlinná výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie objektov špecializovanej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického
a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby;
- investície do objektov na využívanie
geotermálnej energie na vykurovanie
skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú
spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investiêných êinností.

nia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.
OblasČ zamerania ê. 6 – Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých
energetických plodín
- náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich
drevín a iných trvalých energetických plodín na
poünohospodárskej pôde.
OblasČ zamerania ê. 7 – Skladovacie kapacity a pozberová úprava
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy.
OblasČ zamerania ê. 8 – Zníženie záČaže
na životné prostredie vrátane technológií na
znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
- investície do nových technológií na znižovanie
emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat;
- investície do objektov a technológií na bezpeêné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi
hnojivami;

- investície do uskladnenia hnojív a chemických
prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov,
technológií a zariadení na bezpeêné uskladnenie senáže a siláže.
OblasČ zamerania ê. 9 – Investície spojené
s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živoêíšnej výroby
- investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie
s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
- investície na budovanie, rekonštrukciu
a modernizáciu zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaüovaním bioplynu vyrobeného
anaeróbnou fermentáciou s max. elektrickým výkonom do 500 kWe;
- investície na výrobu biomasy pre technické
a energetické využitie.

Potrebujete viac informácií?
Kontaktujte Adrianu Oêenášovú v kancelárii
MAS na Agátovej ulici 16, v budove MKIC,
telefón: 0908 768 849.

OblasČ zamerania ê. 2 – Živoêíšna výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie objektov živoêíšnej
výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia živoêíšnej výroby;
- investície do zavádzania technológií na výrobu
energie energetickou transformáciou biomasy.
OblasČ zamerania ê. 3 – Zlepšenie využívania závlah
- stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu
alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieüom zvýšenia produkcie
alebo jej kvality;
- investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieüom zvýšenia produkcie alebo jej kvality.
OblasČ zamerania ê. 4 – Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív s cieüom zlepšenia kvalitatívnych
vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred
jej degradáciou
- investície do obstarania inovatívnej techniky,
technológie a strojov s variabilnou aplikáciou
organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy.
OblasČ zamerania ê. 5 – Zlepšenie odbytu
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavei20200102
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Zo zápisníka Mestskej polície
25.1.2020
V êase 14:30 hod. sa dostavil na útvar MsP
Stupava pán, ktorý uviedol, že pri prechádzke lesom našiel a odchytil voüne pobehujúceho psa
– jazveêíka. Hliadka psa prevzala a kontrolou
êipu zistila jeho majiteüa. Ten po príchode na
MsP uviedol, že pes sa mu pri prechádzke vytrhol a odbehol za poüovnou zverou. Hliadka psa
odovzdala majiteüovi a vyriešila ho za spáchaný
priestupok v zmysle Zákona 282/2002, ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

11.2.2020
O 12:54 hod. bola hliadka vyslaná k opitému mužovi do predajne drogérie, ktorý obČažoval zákazníkov a vulgárne nadával personálu
predajne. Na mieste hliadka muža vyviedla von

z predajne, zisČovala jeho totožnosČ, avšak opitý
muž zaêal hliadku MsP êastovaČ vulgarizmami.
Hliadka preto muža predviedla na MsP za úêelom podania vysvetlenia. Po vykonaní všetkých
potrebných úkonov mužovi rázne dohovorila
a za spáchaný priestupok proti verejnému poriadku ho vyriešila v zmysle zákona o priestupkoch.

15.2.2020
Hliadka MsP bola požiadaná o súêinnosČ súkromnou SBS, ktorej pracovníci zakroêovali
proti agresívnej osobe v ubytovni na Dlhej ulici. Hliadka na mieste zistila, že agresívna osoba
napáda spolubývajúcich a má pri sebe nôž. Osoba bola predvedená na MsP, kde podala k veci
potrebné vysvetlenia a bola vyriešená za spácha-

ný priestupok v zmysle zákona 372/1990 Zb.
o priestupkoch.

nejšiemu skúmaniu na Kriminalistický a expertízny ústav PZ.

18.2.2020

24.02.2020

V êase 13:15 hod. hliadka pri hliadkovej
êinnosti v extraviláne mesta êasČ Hajpród
narazila na zhorené motorové vozidlo znaêky Opel Corsa, bez evidenêného êísla, z ktorého ešte vychádzal dym. Hliadka MsP preto
miesto udalosti zabezpeêila a privolala hliadku OOPZ Stupava a HaZZ Malacky spolu so
zisČovateüom príêin požiaru. Ten po ohliadke zhoreného vozidla uviedol, že bolo zapálené úmyselne. Následne bol na miesto privolaný kriminalistický technik a odČahová služba
ministerstva vnútra, ktorá vozidlo po vykonanej ohliadke miesta êinu previezla k podrob-

Na MsP sa dostavila pani, ktorá hliadke MsP
odovzdala nájdenú platobnú kartu. Po spísaní
záznamu o odovzdaní a prevzatí veci bol následne vyrozumený majiteü platobnej karty, ktorý si
ju nasledujúceho dĀa prišiel prevziaČ.

28.2.2020
V êase 00:50 hod. vyslal operátor kamerového systému hliadku MsP na Slovenskú ulicu, kde
spozoroval pohybovaČ sa danêiu zver. Hliadka na
mieste zistila, že stádo v poête asi 15 kusov sa pohybuje smerom k Námestiu Sv. Trojice. Hliadke sa
podarilo zahnaČ stádo späČ do priestorov parku.

Požiarovosœ na Záhorí
Okresné riaditeĀstvo hasiÏského a záchranného zboru v Malackách zhrnulo v Ïíslach
požiarovosħ v okrese Malacky za minulý rok. Tieto Ïísla by nás mali nabádaħ k väÏšej
pozornosti a opatrnosti.

C

elkovo bolo v roku 2019 na území okresu 138 požiarov, ktoré spôsobili škodu na
majetku vo výške 2 243 200 Eur.
Uchránené boli hodnoty v celkovej sume
5 627 750 Eur. Pri požiaroch došlo k zraneniu
15-tich osôb, našČastie bez obetí na životoch.
V porovnaní s ostatnými piatimi rokmi bolo naj-

viac požiarov v roku 2017, a to 179, naopak,
najmenej požiarov bolo v roku 2016 – 109.
Okrem prípadov, keó sa príêinu požiaru nepodarilo zistiČ, êo bolo 34-krát, bolo
tou najêastejšou príêinou úmyselné zapálenie
neznámou osobou, a to 31-krát. òalej nasle-

duje fajêenie 11-krát, elektrický skrat 10-krát
a spaüovanie odpadu mimo skládok 7-krát.
Najviac požiarov v minulom roku bolo
v Malackách, spolu 26. Nasleduje Plavecký
Štvrtok – 21, Veüké Leváre – 13, Lozorno –
12 a Stupave patrí piate miesto s 11 požiarmi.
rr
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o prinesú pozemkové
úpravy vMáste?
Vbzáujme usporiadania vlastníckych abužívacích pomerov sa vbsúÏasnosti vo vybraných
katastrálnych územiach na území Slovenskej republiky vykonávajú pozemkové úpravy podĀa zákona Ï. 330/1991 Zb. vbznení neskorších predpisov (zákon obpozemkových
úpravách). Dôvodom je potreba odstránenia prekážok pri výkone uvedených pomerov,
vyvolaných dlhodobým historickým vývojom.

M

inisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoroêne po komisionárnom vyhodnotení kritérií predložilo do vlády SR materiál s návrhom
zoznamu katastrálnych území, v ktorých sa
po odsúhlasení vládou vrátane návrhu ich finanêného
krytia zaêali prípravné konania pozemkových
úprav (PÚ). Na rok 2020 boli
pre okres Malacky vybrané katastrálne územia Mást a Závod. Všetky náklady na projekt pozemkových
úprav (PPÚ), ktorý trvá zhruba 5 až 6 rokov, hradí štát. Obvod PÚ tvorí celé katastrálne územie okrem vyĀatých plôch a zastavaného územia obce s rešpektovaním územného
plánu obce, ktorý je tiež mimo PPÚ. Toto konanie o pozemkových úpravách zabezpeêujú Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný
odbor (OÚ-MA-PLO), a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celosħ pozemkov
Hlavným zámerom pozemkových úprav je
naprojektovanie a vytvorenie pozemkov nových tvarov, ktoré budú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov v celosti – bez spoluvlastníkov a podüa

možností a dohody
vlastníkov v tej istej êasti katastrálneho územia, v ktorom sa pozemky nachádzajú. Ku
každému pozemku bude projektovaná prístupová cesta. Ak by bol spoluvlastnícky podiel menší ako 400 m2, vlastník môže požia-

daČ o finanêné vyrovnanie. Pri urêení hraníc
obvodu pozemkových úprav sa prihliada na
schválený, resp. pripravovaný návrh územného plánu. Pozemky urêené územným plánom na výstavbu nebudú predmetom pozemkových úprav – vlastnícke vzČahy a tvary
pozemkov sa meniČ nebudú.
Najdôležitejším êlánkom celého procesu
sú úêastníci PÚ, ktorými sú vlastníci a nájomcovia pozemkov a ostatného nehnuteüného poünohospodárskeho
majetku, óalej osoby, ktorých vlastnícke a iné práva
môžu byČ dotknuté, Slovenský pozemkový fond (SPF),
organizácia lesného hospodárstva
a obec. Každý úêastník dostane poêas celého konania dostatok informácií o jednotlivých krokoch a môže sa na konaní aktívne
zúêastĀovaČ, predniesČ svoje zámery ohüadom
užívania pozemkov a požiadavky na urêenie
nových pozemkov.

Možno si ešte pamätáte, keÑ sa 24. júna 2007
slávnostne otvoril tunel
Sitina. Raziħ ho zaÏali
v roku 2003 a my Záhoráci si už ani nevieme
predstaviħ, že by sme ho
nemali. MesaÏne prejde
tunelom 1,6 milióna vozidiel, takže, samozrejme, nejde len o Záhorie,
ale o celkovú dopravnú
situáciu v Bratislave
a na diaĀnici D 2.

N

Proces PÚ
Po tom, ako OÚ-MA-PLO rozhodnutím
schváli tieto východiská, vypracuje a prerokuje zhotoviteü v spolupráci so združením
úêastníkov PÚ, obcou a dotknutými orgánmi všeobecné zásady funkêného usporiadania územia v obvode PÚ, vypracuje miestny
územný systém ekologickej stability a v nadväznosti na ne predložia úêastníci svoje návrhy a požiadavky na urêenie nových pozemkov. Po schválení zásad na ich umiestnenie
zadá OÚ-MA-PLO vypracovanie projektu pozemkových úprav. Register pôvodného
stavu pred zaêatím PÚ ako aj nového stavu
umiestnenia pozemkov a údajov o nich sa zasiela každému známemu vlastníkovi do vlastných rúk. Po jeho schválení sa výsledný elaborát dá na zápis do katastra nehnuteüností
a projekt pozemkových úprav je ukonêený.
Pozemkové úpravy svojím obsahom predstavujú veümi široký okruh êinností a procesne sa skladajú z postupnosti mnohých krokov.
Informácie o projekte vám podajú pracovníci
Okresného úradu Malacky, pozemkového a lesného úradu, Ing. Vrablecová a Bc. Zelenka,
tel.: 034/79 71 294 alebo na MÚ Stupava
Ing. Teleky vždy v pondelok alebo v stredu
od 8.00 – 16.30 hod na telefónnom êísle
02/6020 0926. Úradné hodiny na pracovisku
Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný
úrad, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky:
Pondelok:

8:00 – 15:00 hod.

Utorok:

8:00 – 15:00 hod.

Streda:

8:00 – 17:00 hod.

Štvrtok:

8:00 – 15:00 hod.

Piatok:

8:00 – 14:00 hod.
švo

ré boli aj podrobnejšie hodnotené. Líšia sa od
seba len pozíciou definitívneho západného portálu tunela a spôsobom križovania štátnej cesty
I/2, priêom varianty V1, V2 a V3a križujú štátnu cestu nadúrovĀovo, kým variant V3 križuje
štátnu cestu podúrovĀovo.
V rámci spracovania správy o hodnotení boli
posúdené vplyvy poêas výstavby a v období prevádzky diaünice D4. V lokalite Marianka
a Stupava bude zvýšená hluková záČaž, tá však
nebude prekraêovaČ zákonom stanovené hygienické limity. Vytvorením protihlukových bariér
sa zmení scenéria krajiny.

Tunel Karpaty

árodná diaüniêná spoloênosČ stojí
pred óalšou výzvou, ktorou je projekt
„Diaünica D4 Bratislava, Raêa – Záhorská Bystrica“. Jej zástupcovia sa preto koncom januára stretli v MKIC so spracovateümi
a riešiteümi, zástupcami mesta a obyvateümi na
verejnom prerokovaní navrhovanej êinnosti.
Pripravovaný úsek diaünice D4 Bratislava,
Raêa – Záhorská Bystrica, ktorý bude súêasČou diaüniêného Čahu D4, sa napojením na mimoúrovĀovú križovatku Raêa prepojí s aktuálne
budovanými úsekmi stavby Bratislava, Jarovce
– Ivanka Sever – Raêa. Predmetný úsek pripravovanej diaünice konêí v MÚK Záhorská Bystrica, kde sa napája na nasledujúci úsek diaünice D4
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Podzemné vody

Bratislava, Záhorská Bystrica – Devínska Nová
Ves, budovaný ako stavba D2 križovatka Stupava juh. Ten je v súêasnosti prevádzkovaný v poloviênom profile. Územie, ktoré bude dotknuté touto êinnosČou – Bratislava: Raêa, Vajnory,
Záhorská Bystrica, Pezinok: Svätý Jur, Stupava,
Marianka, Borinka, Mást I., Mást II., Mást III.,
Hrubé Lúky.

Varianty na výber
Úsek je podrobnejšie hodnotený mimo variantu V0 v štyroch variantoch V1, V2, V3
a V3a. Tunel Karpaty, ktorý je Čažiskovým objektom úseku diaünice D4 Bratislava, Raêa
– Záhorská Bystrica, podchádza výbežok Kar-

patského masívu. Tunelová rúra je rozdelená
na úseky budované razením a húbením. Húbené
úseky budú realizované v otvorenej stavebnej
jame na oboch portáloch, ktoré budú následne
zasypané. Povrch zásypov bude rekultivovaný
zatrávnením a vhodnou výsadbou kríkov a drevín tak, aby bol charakter prírodného prostredia zachovaný.
Na základe výsledkov získaných z technického a dopravného posúdenia VARIANTOV V1,
V2, V3, V3a, V4, V5, V6 z hüadiska urbanistického, ako aj z hüadiska dlhodobo pripravovanej medzištátnej strategickej siete regionálnych
a nadregionálnych dopravných vzČahov, sú najvýhodnejšie Varianty V1, V2, V3 a V3a, kto-

Na základe výsledkov doplnkového hydrogeologického prieskumu je potrebné priebežne monitorovaČ vplyv navrhovanej êinnosti na podzemné vody so zameraním sa na pútnické miesto
Svätá studĀa a vybrané individuálne zdroje podzemných vôd v Marianke, Borinský kras, tok
Vydrice s jeho prítokmi, vodné zdroje v povodí Stupavského potoka, ako aj samotný potok
s jeho hlavnými prítokmi, tok Javorníka a zmeny
režimu podzemných vôd v Marianke, Vajnoroch
a Záhorskej Bystrici pred, poêas a po výstavbe tunela s ohüadom na efektívne zrážky. Z výsledkov doplnkových geologických prác vyplýva,
že výber vhodnej technológie razenia s okamžitou izoláciou vyrazených úsekov minimalizuje
kvantitatívne a kvalitatívne vplyvy na podzemné
vody a vodné zdroje poêas výstavby i poêas samotnej prevádzky tunela.

Aký je plán?
Termín zaêatia výstavby: 2023
Termín ukonêenia výstavby: 2030.
švo
Foto: Peter KubiÏka
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Salámová metóda POD KOPCAMI
V minulom roku sme sa v Stupavských novinách dvakrát vrátili k téme Polygónu. PokiaĀ by sme o tom nepísali, Ïas
by postupne pozametal všetky stopy po kauze, ktorú nemožno nazvaħ inak ako najväÏší majetkový podvod
v dejinách Stupavy.

K

eó za stupavskou Durou vyrástli desiatky domov v tesnom susedstve
dvoch menších fabrík a stožiarov s rozvodmi veümi vysokého napätia, vyzeralo to ako
zlý sen. Územie pôvodne urêené na priemyselnú
zónu sa postupne stalo novou obytnou štvrČou.
Priestor cca 133 000 m2 sa polkruhovito zvažuje okolo nástrojárne spoloênosti Volkswagen Slovakia, a. s., a firmy éastulík, s. r. o., ktorej hlavnou náplĀou je výroba drviacej techniky – drviêov
a granulátorov.
Keó sa prejdete po Obuvníckej alebo Džbánkarskej ulici, názvy ktorých ešte voĀajú novotou,
môžete vidieČ mladé mamiêky s koêíkom, pred
domami deti, parkujúce autá, malé záhradky, niekde už dokonca aj s bazénom. Skoro idyla. To, êo
nie je príjemné a romantické, je slabé chvenie vo
vzduchu všade pod stúpmi vysokého napätia.

Priemyselná zóna?
Ešte pred šiestimi rokmi to boli polia a zelená plocha, teraz je to obytná zóna Pod kopcami s desiatkami domov, situovaná hneó v susedstve dvoch fabrík a stožiarov s rozvodmi veümi
vysokého napätia. Obytná zóna totiž vznikla na
pozemkoch, na ktorých sa so žiadnou výstavbou rodinných domov historicky nepoêítalo.
O tom, ako mesto Stupava prišlo o svoje pozemky, sme v Stupavských novinách písali v êlánku
Kráüovstvo absurdít v êísle 3/2019.

Chronológia absurdít
Celá kauza zaêala v roku 2000. Vtedy sa mesto
dohodlo s OZ Becep na spoloênom projekte výcvikového centra pre vodiêov z povolania. Preto
v roku 2001 vznikla akciová spoloênosČ Polygón
Stupava. Mesto do spoloênosti vložilo 133 tisíc
metrov štvorcových pozemkov ako svoj 20 percentný podiel. Becep mal vložiČ 800-tisíc slovenských korún ako svoj 80 percentný podiel.
V roku 2006 mesto prvýkrát podalo žalobu na súd. V júni 2014 mestské zastupiteüstvo zmenilo êiastkovo územný plán a funkciu
lesy a biokoridory premenilo na bytovú výstavbu. Bolo to za primátora Petra Slezáka. Novozvolení poslanci sa v roku 2015 pokúsili zrušiČ
zmenu územného plánu z roku 2014, ale vtedajší primátor Roman Maroš to zablokoval.
Veüké „upratovanie“ nastalo, keó ešte v tom roku
majoritný vlastník Polygónu, a. s., zmenil stanovy, odstránil z nich blokaênú klauzulu a následne
previedol pozemky na štyri súkromné spoloênosti. V roku 2016 prijalo zhromaždenie obyvateüov
mesta vyhlásenie, v ktorom, okrem iného, skonštatovalo, že postup primátora mesta, ktorým sa
vzdal práva uplatĀovaČ oprávnené nároky mesta
prostredníctvom súdneho konania, bol nesprávny, pretože mesto sa dobrovoüne a jednostranne
vzdalo možnosti riešenia vzniknutej situácie bez
toho, aby získalo reálne záruky a právne garancie
o tom, že investícia mesta bude zhodnotená a zároveĀ nebudú poškodené majetkové záujmy mesta a jeho obyvateüov.
Na základe záverov, ktoré vzišli zo zhromaždenia obyvateüov, si zástupcovia oboch strán
(poslanci mesta Stupava a konateü spoloênosti
BECEP) ešte raz a už zrejme naposledy sadli za
rokovací stôl. Bolo dohodnuté, že akcionár BECEP zabezpeêí, že mestu budú vrátené stavebné pozemky, ktoré tvoria 20 % areálu a bude
mu vyplatená finanêná kompenzácia vo výške

323-tisíc Eur za pozemky, ktoré boli už zastavané a nebolo možné ich vrátiČ. Dohoda sa však
opätovne nenaplnila – stavebné pozemky vrátené neboli a kompenzácia vyplatená nebola.
Keó v decembri 2018 konêil primátor Roman
Maroš na svojom poste, podal investorovi naposledy pomocnú ruku tým, že mu vydal stavebné povolenia na výstavbu 4 – 5-poschodových domov.

Výstavba Pod kopcami
V danom prípade bola podoba skutoêného stavebného zámeru už od poêiatku známa, tzn. už
od poêiatku bolo známe, že skutoêný stavebný
zámer spoêíva vo vybudovaní novej obytnej lokality pozostávajúcej z 11-tich bytových domov,
ktorých podlahová plocha v súête presahuje prahovú hodnotu uvedenú v zákone o posudzovaní

Protesty prokurátora
Krátko po nástupe do svojej funkcie
podal nový primátor Peter Novisedlák
návrh na preskúmanie zákonnosti vydaných stavebných povolení na prokuratúru s odôvodnením, že stavebné povolenia sú podüa názoru nového
vedenia mesta nezákonné. Mestské zastupiteüstvo navyše schválilo návrh na
podanie novej žaloby vo veci, predmetom ktorej bolo urêenie vlastníctva
mesta k pozemkom vloženým do spoloênosti Polygón.

Salámová metóda
DĀa 27. decembra 2019 dostalo mesto
Stupava list z Okresnej prokuratúry Malacky s Protestom prokurátora k nezákonnej
fragmentácii skutoêného stavebného zámeru,
v ktorom sa uvádza:
„Za situácie, keó je budovaný komplex stavieb
v dvoch etapách a každá etapa je posudzovaná v samostatnom územnom konaní, priêom už od poêiatku je
z projektovej dokumentácie viditeüná konkrétna podoba
oboch etáp zamýšüaných stavieb (nota bene pokiaü územné konania pre obe etapy prebiehajú súêasne) v zisČovacom konaní by mal byČ posudzovaný spoloêný vplyv oboch
etáp zároveĀ, a to ešte pred umiestnením stavieb prvej
etapy (samozrejme za predpokladu, že obe etapy v súête
svojím vplyvom presiahnu hranicu, od ktorej je vykonanie zisČovacieho konania zákonom vyžadované).“
„Pojmom salámová metóda býva neformálne oznaêovaná taktika, ktorá sa v praxi používa pre stratégiu,
keó sa kontroverzné alebo obČažné ciele a riešenia rozdelia na dielêie kroky a presadzujú sa postupne. Stavebník
tak postupnými krokmi dosiahne povolenie všetkých dielêích êastí svojho zámeru, ktorý by mu však ako celok povolený nebol. Salámová metóda je postupom, ktorý predstavuje úêelové obchádzanie zákona.“

vplyvov na životné prostredie pre uskutoênenie
zisČovacieho konania (pozn. – zisČovacie konanie
mimo zastavaného územia obce je potrebné vykonaČ od 1000 m2 podlahovej plochy). V dôsledku uvedeného muselo vydaniu územných rozhodnutí, ako aj stavebných povolení na jednotlivé
bytové domy, predchádzaČ uskutoênenie zisČovacieho konania, predmetom ktorého mal byČ celý
skutoêný stavebný zámer, t. j. realizácia 11-tich
vyššie uvedených bytových domov. Keó si rozložíme fakty na drobné, môžeme konštatovaČ, že ak
stavebný úrad v danom prípade vydal napadnuté rozhodnutie, porušil predovšetkým § 38, ods.
3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a § 140c, ods. 12 stavebného zákona.

KeÑ sa zabudne na úÏastníkov
konania
Dôležité je uviesČ, že stavebný úrad v stavebnom konaní v snahe êo najskôr vydaČ investorovi
povolenia nekonal v roku 2018 so všetkými jemu
známymi úêastníkmi konania, odĀal im nielen
právo na konanie, ale došlo k porušeniu povinnosti riadne zistiČ skutoêný stav veci a zadovážiČ

si podklady relevantné pre vydanie rozhodnutia.
éo presne to znamená?
Rozhodnutím o umiestnení stavby (t. j. nielen
stavebným povolením) môže dôjsČ k priamemu
dotknutiu práv vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb. Pokiaü ide o nekonanie
s mestom Stupava ako s vlastníkom susedného pozemku, k tomuto je potrebné vysvetliČ, že
pri rešpektovaní zmiešaného modelu koexistencie samosprávy a štátnej
správy nie je možné rozhodnutie vydané obcou pri výkone štátnej správy v rámci tzv. prenesenej pôsobnosti
(v danom prípade rozhodnutie vydané stavebným úradom v územnom
konaní) oznaêiČ za vlastné rozhodnutie obce, pretože obec ako stavebný
úrad tu vykonáva štátnu správu, ktorá na Āu bola prenesená. Takže summa summarum – v predmetnom
územnom konaní malo maČ mesto
Stupava postavenie úêastníka územného konania z titulu jeho vlastníckeho práva k susednému pozemku,
t. j. malo vystupovaČ ako vlastník susedného pozemku uplatĀujúci a brániaci svoje súkromnoprávne záujmy v konaní vedenom
stavebným úradom vykonávajúcim štátnu
správu.
K uvedenému pochybeniu nedošlo len u nás
v Stupave. V praxi v mnohých prípadoch bežne dochádza k situáciám, keó obec ako jednotka
územnej samosprávy vystupuje v rámci svojej samostatnej pôsobnosti ako úêastník konkrétneho
správneho konania vedeného orgánom tejto obce
pri výkone prenesenej pôsobnosti.
Ak stavebný úrad v identifikovanom územnom konaní s mestom Stupava ako s vlastníkom
susedného pozemku nekonal, potom rovnako
ako v prípade vyššie spomínaných vlastníkov susedných stavieb mu odĀal právo na konanie a súêasne porušil svoju povinnosČ zistiČ presne a úplne skutoêný stav veci a za tým úêelom si zadovážiČ
potrebné podklady pre vydanie rozhodnutia.
S odkazom na všetky vyššie opísané skutoênosti je podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiam mesta Stupava d ô v o d n é .
švo
Foto: Eva ŠvoĊavová
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VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ/CHRÁNENÁ DIELĉA

Priestor okolo nás

Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor, ktorý je
prístupný verejnosti bez obmedzenia. Bez ohĀadu na vlastnícke vzħahy slúži
na všeobecné užívanie, pokiaĀ osobitný zákon neustanovuje inak.
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Troyerovo námestie a ZUŠ
Mesto Stupava vyhlásilo 6. marca 2020 architektonickú súČaž Troyerovo námestie a Základná
umelecká škola v Stupave, ktorá bola zverejnená aj na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
(ÚVO). Predmetom súČažných návrhov sú:
- návrh verejného priestoru Troyerovho námestia,
- nové priestory Základnej umeleckej školy
v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia,
- prípadne kombinácie využitia Troyerovej kúrie
a nových objektov.
SúČažiaci môžu predkladaČ svoje návrhy do
11. mája 2020. SúČaž je dvojetapová:
V prvej etape (kole) súČaže úêastníci navrhnú urbanistické riešenie celého riešeného územia s vyznaêením jednotlivých funkcií, prevádzkových schém a variabilného využitia verejných
priestorov poêas roka.
V druhej etape (kole) súČaže úêastníci navrhnú architektonické riešenie ZUŠ v nadväznosti na
riešenie územia z prvého kola.

Každý môže prísħ
s dobrým nápadom

Je

pozitívne, že mesto Stupava vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach (VZN) vytváralo rôzne definície verejného priestranstva.
Od 1.4.2018 sa však už definícia verejného
priestranstva neuvádza, alebo toto oznaêenie
slúži len na úêely konkrétneho VZN. Znamená to teda, že termín verejné priestranstvo je definovaný výluêne podüa zákona, a preto neukladá povinnosti ani neobsahuje práva obyvateüov
mesta na týchto priestoroch.

Manuál tvorby verejných
priestranstiev
Ak má mesto alebo obec vytvorený manuál
tvorby verejných priestranstiev, má zjednodušenú cestu, ako zadefinovaČ pravidlá pre ich súêasný a budúci rozvoj v oblasti kvality a ich užívania.

Tento dokument pomôže vylúêiČ problémy pri
stanovovaní povinností bez ohüadu na ich vlastnícke právo – štátu, obce, inej právnickej alebo fyzickej osoby. Napríklad pri stanovení podmienok
držania psov, umiestĀovaní volebných plagátov
poêas volebnej kampane, požívanie alkoholických
nápojov na verejnosti, fajêenia, pyrotechniky a podobne. Doposiaü platili tieto zákazy len
na verejných priestranstvách vo vlastníctve obce.
V súêasnosti platí Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava ê. 3/2011 o ochrane životného
prostredia na území mesta Stupava, ktoré schválilo mestské zastupiteüstvo 26.5.2011. Toto VZN
definuje verejné priestranstvo, verejný poriadok,
zariadenia verejného priestranstva, verejnú zeleĀ,
starostlivosČ a udržiavanie êistoty na tomto území. Na rozdiel od tohto VZN bude manuál tvorby verejných priestranstiev slúžiČ ako podklado-

Jar sTeklou

Príroda sa opäħ prebúdza do svojho zeleného šatu, všade
na nás vykukujú krásne farebné kvetinky abaj vtáci
Ïvirikajú už akosi veselšie.

V

chránenej dielni TEKLA sa preto takisto chystáme na toto obdobie – tvorením výrobkov s jarnou
tematikou. V našom sortimente už
nájdete rôzne aranžmány zo šitých
kvietkov a nápadité gratulaêné kytice. Vyrábame aj vajíêka k Veükej
noci – každé je originálne a jedineêné – šité, maüované, s rôznymi plastickými vzormi alebo
háêkované...
Naše zamestnankyne sa neustále uêia nové techniky a máme
veükú radosČ, že zo dĀa na deĀ sa zdokonaüujú a ich výrobky sú krajšie a dokonalejšie. Zaêali sme vyrábaČ aj rôzne
autorské originálne brošne, vrecúška

na zabalenie chleba a peêiva. Niekoüko
z našich výrobkov sme venovali aj do
tomboly na Mestský reprezentaêný
ples a veríme, že výhercom urobili
veükú radosČ. Naóalej ponúkame
firmám možnosČ náhradného plnenia prostredníctvom našej chránenej dielne. Samozrejme, radi
vám vyrobíme zákazky na
mieru, podüa vašich predstáv.
Keóže kontakt so zákazníkmi
je pre nás dôležitý, chystáme sa
navštevovaČ aj rôzne trhy. Najbližšie sa na vás tešíme na Veükonoênom jarmoku.
Petra Balogová
Foto: Petra Balogová

vý materiál pre óalšie procesy pri obnove a tvorbe
verejných priestorov, akými sú napríklad aj architektonické súČaže. Na iniciatíve schválenia zámeru na spracovanie manuálu tvorby VP aktuálne pracuje Komisia stavebná, územnoplánovacia
a životného prostredia, aby sa verejné priestranstvá tvorili na prospech nás všetkých.

Tajomstvo architektúry
spoÏíva v prirodzenosti
Potrebujeme okolo seba prostredie, v ktorom
sa nám bude lepšie žiČ. V symbióze starého, súêasného aj nového – v rôznych vrstvách, avšak ako
jeden fungujúci celok. Rekonštrukcie aj novostavby môžu byČ súêasČou nových návrhov a nápadov,
ktoré sa navzájom obohacujú. Nový život neskrývaČ do starých kulís, ale podporiČ ich aktuálnymi
potrebami, ktoré kopírujú vývoj.

Na februárovom mestskom zastupiteüstve
predložila poslankyĀa Hana Haldová návrh
uznesenia na vytvorenie základného nástroja
(manuálu), ktorý pomôže zadefinovaČ pravidlá
pre súêasný a budúci rozvoj mesta v oblasti kvality a užívania verejných priestranstiev.
Mestské zastupiteüstvo v Stupave schválilo zaêatie rokovaní s možnými spracovateümi dokumentu Manuál verejných priestranstiev na základe prieskumu trhu za úêelom spracovania
a) harmonogramu a súpisu nevyhnutných krokov a procesov pre prípravu manuálu a b) zistenia predpokladaných výdavkov na vypracovanie
manuálu.
Keóže je potrebné, aby sa do spolupráce pri navrhovaní manuálu verejného priestranstva zapojila aj verejnosČ, obêania budú maČ možnosČ poêas pracovných stretnutí alebo on-line vyjadriČ
svoje podnety, nápady a pripomienky k miestam
a plochám, ktoré vidia napríklad na prechádzkach. Jedna z mnohých možností je aj spolupráca
na pocitovej mape, ktorú predloží vybraný dodávateü pripravovaného dokumentu. òalšou je kontakt, kam možno už teraz písaČ návrhy a pripomienky: verejnepriestranstvo@stupava.sk
švo, foto: Peter KubiÏka
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Cesta piva
Písal sa rok 2018, keÑ sa dvaja kamaráti rozhodli, že od snívania, reÏí a plánov pristúpia k Ïinom. Za ich príbehom stojí
poctivé plzenské pivo a poldruha roka tvrdej driny. Našħastie,
Matej Holúbek a Rudolf DraškoviÏ sú dlhoroÏní športovci a je
overené, že takéto priateĀstvá sú pevné abvydržia veĀmi dlho.

„P

redstavte si záhradný altánok a profesionálnu výêapnú hlavu, ktorej sa
üudovo hovorí pípa. Sedíte v chládku
a popíjate pivo svojej obüúbenej znaêky. Tam niekde
zaêala vznikaČ myšlienka o tom, že by bolo fajn doniesČ kvalitné pivo aj ostatným Stupavêanom. Ideálne priamo na Hlavnú ulicu,“ spomína Matej
Holúbek.
„Keó sa potom zrušila prevádzka bazáru v zástavbe domov v centre mesteêka, naše plány dostávali
konkrétnejšiu podobu,“ pokraêuje Rudolf Draškoviê. „Mali sme za sebou nároênú teoretickú prípravu v susedných êeských krajoch, pivovaroch a krêmiêkách, utvrdili sme sa v znaêke, ktorá bola pre
nás top. Vrhli sme sa do renovácie starých priestorov,
ktoré sa nachádzali doslova v katastrofálnom stave.
Bolo to oveüa horšie, ako sme rátali. Neêudo, že sme
s tým chceli niekoükokrát praštiČ. NašČastie, keó mal
jeden z nás dvoch toho dosČ, tak ten druhý ho dokázal naštartovaČ a pokraêovalo sa. Rekonštrukcia celého domu nám trvala napokon rok a pol.“
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BOLI SME PRI TOM

Lokál U HOLUBA
Keó sme predstavili Ruda a Mateja, nesmieme
zabudnúČ na jeho manželku Janku Holúbekovú,
ktorá je dôležitou súêasČou tohto podniku s rodinnou a milou atmosférou. Okrem personálnej práce získava dobré body najmä za výborne vybrané
a pripravené jedlá, ktoré sa tu k pivu ponúkajú.
„Všetci máme radi kvalitné dobroty,“ prezrádza Janka. „NeČaží sa nám hüadaČ kvalitných domácich dodávateüov. Obüúbený nakladaný hermelín a nivu nám vozia z malej rodinnej firmy, je to tiež rodinná a ruêná
výroba. Našim návštevníkom chutí aj fazuüová polievka, stupavská kapustnica alebo doma pripravené ruské vajcia.“

Hviezda sládkov
V polovici februára sme sa stretli v natrieskanom lokáli, vtedy išlo U Holuba o veükú slávu.
Chlapci získali Hviezdu sládkov. „Patríme medzi
45 najlepších prevádzok PlzeĀského Prazdroja Slovensko, ktoré sú ocenené za najlepšiu starostlivosČ o êapova-

né pivo!“ prezradil nám s hrdosČou v hlase Rudolf
Draškoviê.
Prítomných pozdravil aj Ján Píry, obchodný sládok PlzeĀského Prazdroja pre Slovensko.
„Pri hodnotení podnikov sme niê nenechali na náhodu, naši experti starostlivo preverovali 30 parametrov. Certifikát Hviezda sládkov je jedinou relevantnou certifikáciou kvality êapovaného piva na
trhu. PlzeĀský Prazdroj je jedineêná znaêka, ktorá má byČ zárukou špiêkovo ošetreného a naêapovaného piva s garanciou pivovaru. Ak teda v podniku
uvidíte certifikát Hviezda sládkov, o kvalitu piva sa
obávaČ nemusíte.“
Podüa obchodného riaditeüa pre predajný kanál
reštaurácií a pohostinstiev Branislava Kubiša uvariČ dobré pivo dnes už nestaêí. Aj preto sa PlzeĀský Prazdroj stará takisto o výêapníkov, investuje do rozvoja ich zruêností a dbá i o lepší vzhüad
samotných prevádzok.
„Pivo je kultúrny nápoj, chceme, aby ho üudia pili
v tej najlepšej kvalite a vychutnali si skutoêne dokonalý pivný zážitok,“ hodnotí Branislav Kubiš, ktorý medzi prvými zagratuloval tejto rozmermi asi
najmenšej prevádzke.

Cesta piva
Matej Holúbek: „Niekedy sa nás naši návštevníci
pýtali, êi máme to ozajstné, pravé plzenské pivo. Už sa
nepýtajú. Vedia, že u nás je cesta piva z Plzne do tankov
a potom trubkami cez chladiacu kocku až do výêapnej
hlavy tá najkratšia a pivo je urêite tej najlepšej kvality.
Nepasterizované tankové pivo Pilsner Urquell a k tomu
nieêo dobré pod zub, êo viac si môžete priaČ?“
švo, foto: Peter KubiÏka
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KNIŽNICA RUDA MORICA
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Cestovateĝské inšpirácie - Madagaskar

P

rvý marcový štvrtok sa v Mestskej knižnici Ruda Morica konala óalšia prednáška z cyklu Cestovateüské inšpirácie. OpäČ
medzi nás zavítal obüúbený cestovateü a fotograf Anton Fiala, ktorý nám prišiel porozprávaČ
o svojej ceste po Madagaskare na vlastnú päsČ.
Svoje pútavé rozprávanie obohatil prezentáciou
fotografií, ktorými zaujal poêetné publikum.
Michaela Víchová
Foto: Anton Fiala, Michaela Víchová
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Knižnica pozýva
Na poliÏkách stupavskej Knižnice Ruda Morica sa objavili nové knihy, nákup ktorých podporil Fond na podporu
umenia. Ak radi Ïítate, príÑte, vyberaħ je naozaj z Ïoho.
PETR SÍS:

MÚR
Svetoznámy Ïeský ilustrátor, graȴk a ȴlmár Peter
Sís vo svojich dielach odkrýva obrazové spomienky, keÑ
ako malý pionier držal stráž pri Stalinovej soche, keÑ ako
adolescent túžil po riȵiach a dlhých
vlasoch v štýle Beatles, keÑ tajne Ïítal zakázané knihy a poÏúval vysielanie západného rozhlasu... Sísov príbeh
Ïloveka vyrastajúceho v totalitnom
režime dokazuje, že tvorivosħ môže
byħ potláÏaná, nie však zniÏená, a že
túžba po slobode žila aj v ĀuÑoch za železnou oponou.

GERHARD
SEYFRIED:

ÚTEK
Z BERLÍNA
Kultový komiksbÚtek
z Berlínabspracúva
tému pádu Berlínskeho múra, zjednotenia východného a západného Nemecka a vtipne glosuje západoberlínsku
kultúrnu a politickú scénu pred a po
roku 1989. PoÏas dobrodružného hĀadania námetu na komiks prežijú hlavní hrdinovia príbehu veĀa bizarných dobrodružstiev. Komiks plný západniarov,
východniarov a iných Ïudesných indivíduí, no predovšetkým hėby fízlov, je
vtipným pohĀadom na pohnuté udalosti
novodobej histórie.

VALENTINA
GIANNELLA:

VOLÁM SA
GRETA
Îo znamená
slovné spojenie
zmena klímy?
Îo musia urobiħ vlády jednotlivých štátov a Ïo môžeme urobiħ my
sami, aby sme túto zmenu zastavili?
Táto knižka pomôže ÏitateĀovi pochopiħ, Ïo sa deje s našou planétou a kto
je Greta Thunbergová, dievÏina, ktorá sa stala vzorom a inšpiráciou nového celosvetového hnutia za záchranu
budúcnosti našej planéty. Publikácia ponúka vysvetlenia, vedecky podložené informácie a skvelé ilustrácie.
Je výborným návodom na to, ako by
sme sa mali správaħ k životnému prostrediu.

ZDEN*K PAVLIS:

NOVAK
DJOKOVI
Športový novinár
ZdenÝk Pavlis sleduje
životnú cestu Novaka
DjokoviÏa zbBelehradu
až na tenisový trón. Všíma si, Ïo všetko musel obetovaħ, obdivuje jeho talent
a energiu. Na tejto biograȴi sa podieĀal
tiež osobný tréner tenistu Marián Vajda, priÏom vznikla s vedomím samotného Novaka DjokoviÏa.
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KNIŽNICA RUDA MORICA

DOMINIK DÁN:

POCHOVANÍ
ZAŽIVA
Každý sa túži dožiħ šħastnej a dôstojnej staroby. Mnohým
sa celoživotné snaženie vydarí, iní majú
smolu, dožijú sa ignorácie od rodiny a nezriedka im ide o život. Práve o holé životy ide aj starým
ĀuÑom pochovaným zaživa v dome
hrôzy. Tu sa zaÏína prípad neuveriteĀnej Āudskej krutosti a hyenizmub–bprípad, s ktorým sa detektívi z oddelenia
vrážd musia poriadne popasovaħ.

ROBERT BRYNDZA:

JÁN PETROVI:

DEVÄ
BRESTOV

SLOVENSKÁ
MAFIA

Kate Marshallová
bola vychádzajúcou
hviezdou londýnskej
metropolitnej polície. Bola mladá abambiciózna, mala talent
preniknúħ do mysle zloÏinca abvyriešila niekoĀko významných prípadov
vrážd. KeÑ však dostala za úlohu vypátraħ brutálneho sériového vraha,
pri hĀadaní jej nepomohol inštinkt ani
schopnosħ ponoriħ sa do sveta krutého násiliab–ba vrah si napokon našiel
ju. Prešlo niekoĀko rokov, odkedy ledva unikla z pazúrov smrti. Dnes Kate
vedie pokojný život na anglickom pobreží, no stále myslí na prácu policajnej detektívky. KeÑ jedného dĊa
dostane list, ktorý jej pripomenie minulosħ, znovu ju to vtiahne do zvrátenej mysle vraha, ktorého pozná až príliš dobre, a do prípadu, ktorý môže
vyriešiħ len ona.

BOWIE
Kto z nás si niekedy v živote nezaspievalbWe Are the
Champions? Koho
nevtiahli precítené tóny a rôznorodosħbBohemian
Rhapsody? Skupina Queen zasiahla
do života niekoĀkých generácií abdoslova premenila tvár populárnej hudby. Nápadito ilustrovaná biograȴa vás prevedie životom frontmana
Freddieho Mercuryho od jeho narodenia v Zanzibare cez svetové pódia
abnespútané veÏierky až po boj s vtedy ešte neznámou chorobou AIDS.

DIANA MAŠLEJOVÁ:

STRATENÝ ZAJKO NA ISLANDE
Zajko si už v Paríži Ïo-to zažil. Îelil zubatému potkanovi, nenásytnej strake a vlastnému strachu. Neprešiel ani rok a opäħ sa
nešħastnou náhodou ocitá v nemilej situácii. Na islandskej pošte v balíÏku znenazdajky spozná zajaÏiu kamošku Kláru.
SrdieÏko mu ihneÑ poskoÏí, naberá odvahu a snaží sa ich oboch
zachrániħ. Na cestách Ïelia rôznym tvorom, trolom i zverom.

VALENTÍNA
FIGE\OVÁ:

ANDREA
KELLÖŽAOKOVÁ:

DŽBÁNY,
KOŠÍKY,
MEDOVNÍKY

SUPERŽENY
Kniha ponúka
50bpríbehov odvážnych a akÏných žien,
ktoré sa nebáli kráÏaħ svojou vlastnou
cestou. Všetky urobili nieÏo veĀké, Ïo
ovplyvnilo život iných Āudí alebo celej spoloÏnosti. Od príbehu sv. Alžbety zo zaÏiatku 13. storoÏia až po príbeh misionárky Veroniky Ráckovej,
ktorá zahynula v roku 2016 v Južnom
Sudáne.

MANDY
ROBOTHAM:
FRAN RUIZ:

Slovenská maȴabje najkomplexnejším spracovaním dejín organizovaného zloÏinu na Slovensku od pádu
komunizmu až po súÏasnosħ. Ján PetroviÏbsa tejto téme venuje od zaÏiatku
novinárskej kariéry. Pri príprave vyše
400-stranovej publikácie hovoril s maȴánmi, ktorí prežili vybavovanie si úÏtov v podsvetí, skonÏili za mrežami alebo sú dnes na slobode. Bol na miestach,
kde dochádzalo k výbuchom a Ñalším
násilným trestným Ïinom. Navštívil lokality, kde podsvetie pochovávalo biele kone a zbavovalo sa nepohodlných
svedkov. Preštudoval desiatky súdnych
spisov absvoje zistenia konzultoval s vyšetrovateĀmi, právnikmi a prokurátormi.bSúÏasħou knihy sú exkluzívne rozhovory sbmužmi, ktorí stáli na opaÏných
stranách bojiskab–bbossom bossov Mikulášom Îernákom a policajným prezidentom Milanom LuÏanským.

PRÍBEH
PÔRODNÍKY
Anke je väzenkyĊa
v koncentraÏnom tábore, kde pomáha pri
pôrodoch. Napriek
nepredstaviteĀným podmienkam však
rodiÏky vÑaka Ankiným schopnostiam prežijú. To neujde gestapu, ktoré Anke jedného dĊa oznámi, že sa
bude ako pôrodná asistentka staraħ
obsamotnú Evu Braunovú. Anke Ïoskoro Ïelí muÏivej dileme: má priviesħ na
svet potomka diabla, ktorý jej rodinu
a vlasħ pripravil o nádej na budúcnosħ,
alebo sa bude držaħ svojich morálnych
zásad a pomôže nevinnému novorodencovi?

ADRIÁN MACHO:

NáuÏná ilustrovaná knižka zoznámi deti so 14-timi Āudovými remeslami. V každej kapitole sa
dozvieme o materiáloch, nástrojoch aj
spôsoboch spracovania suroviny a využití výrobkov. Knižka vychádza z maturitnej práce autorky.

MINNIE DARKE:

JE TO VO
HVIEZDACH
Pôvabný romantický príbeh o priateĀstve,
osude a o veĀkých rozhodnutiach, ktoré zásadne menia dráhy našich životov. KeÑ sa kamaráti z detstva
Justine (skeptická racionalistka narodená v znamení Strelca) a Nick (zasnený Vodnár, ktorý verí horoskopom) po
mnohých rokoch opäħ stretnú, mohla
by z toho byħ veĀká láska. AspoĊ Justine
to tak cíti. KeÑže sa však Nick v tomto
smere nijako neprejavuje a navyše má
priateĀku, rozhodne sa Justine pomôcħ
osudu po svojomb–bupraví horoskopy
vbÏasopise, v ktorom pracuje, tak, aby
cez ne Nickovi ukázala, ktorá žena je
preĊho tá správna. Nick však nie je jediný Vodnár, ktorý sa riadi tým, Ïo je napísané vo hviezdach...

GERDA

Gerda a Lars veselo plávajú v Rajskej zátoke a každý veÏer pred spaním si spievajú maminu uspávanku. Je to najkrajšia melódia pod slnkom. Raz im však staruÏká veĀryba Lisbet nasadí chrobáka do hlavy.
Vraj ich piesni chýba koniec. A tak zvedavá Gerda s bratom naberú odvahu, prechádzajú hlbokým oceánom, plytkými morami aj neprebádanými lesmi chalúh a rias, aby našli pokraÏovanie ich obĀúbenej uspávanky. Mala Lisbet pravdu alebo im len natárala báchorky?
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Stupavská kalvária

vždy uchádzali rôzni záujemcovia, ktorí sa ho
pokúšali získaČ do zálohu alebo trvalého vlastníctva. V roku 1592 pripadlo panstvo neohrozenému bojovníkovi proti Osmanom a vojvodcovi Mikulášovi Pálfimu. O dvanásČ rokov neskôr
sa Pálfiovci stali dediênými vlastníkmi Stupavského panstva, ktoré si udržali až do roku 1867,
keó ho predali Károliovcom.
Zakladateüom stupavskej vetvy Pálfiovcov sa
stal Mikulášov syn Pavol, ktorý získal Stupavu
do vlastníctva v roku 1619 pri delení rodinných
majetkov. Na rozdiel od iných príslušníkov rodu
sa nevenoval vojenstvu, ale politike. Postupne
jeho postavenie v rebríêku moci vzrastalo, až sa
v roku 1640 stal dediêným bratislavským županom a v roku 1649 uhorským palatínom, najvyšším štátnym úradníkom hneó po kráüovi.
Okrem nákladnej prestavby Bratislavského hradu sa zaslúžil aj o výstavbu luxusného kaštieüa
v Stupave v podobe, aká sa v hrubých rysoch zachovala dodnes.
Pavol Pálfi bol neobyêajne podnikavý êlovek.
Ako odborník znalý obchodu si cenil schopnosti židovských obchodníkov a bankárov. Na svojich majetkoch im preto umožĀoval usadzovaČ
sa a všemožne ich ochraĀoval proti predsudkom, ktoré voêi nim v tej dobe panovali. Vo väêšej miere im umožnil aj usadenie sa v Stupave.
Turecké plienenie sa oblasti južného Záhoria dotýkalo len okrajovo. VäÏším oddielom
Hoci s najväêšou pravdepodobnosČou židia sídTurkov sa nikdy nepodarilo preniknúħ cez sústavu dobre chránených karpatských prielili v oblasti južného Záhoria už dávno predsmykov, hoci drobným lúpežiacim tlupám sa to obÏas podarilo, ako napr. v roku 1663, keÑ tým (niektorí sa dokonca domnievajú, že prví
ich malá jednotka z tábora pri obliehaní Nových Zámkov vyplienila Stupavu, kláštor
židia sem prišli s rímskymi légiami, ktoré pov Marianke i širšie okolie. O to väÏšie boli niekedy straty obyvateĀov zapríÏinené vojskami tláêali v polovici 1. storoêia židovské povstanie
v Palestíne a potom boli premiestnené do Panóuhorských stavov (kurucmi) a ich odporcami v službách cisára (labancami). Naprázdno
nie), skutoêný rozkvet stupavskej židovskej koneobišli ani Švédi poÏas tridsaħroÏnej vojny, ktorí v roku 1645 obec dokonale vyrabovali.
munity nastal až za Pavla Pálfiho. Rokom 1640
sa datuje založenie vplyvnej a poêetoddaní z južného Záhoria sa na vojenských Najväêšie pohromy postihli obyvateüstvo po- pre obyvateüov Stupavy obzvlášČ
nej stupavskej židovskej náboženpodujatiach svojich pánov v boji proti Tur- êas povstania Františka II. Rákociho. Na dlhé Čažkým. Okrem hygienických opatskej obce, ktorá v êase najväêšieho
kom a neskôr aj kurucom podieüali najskôr roky (1703 – 1708) sa Stupava stala nástupným rení organizoval miestny farár modrozkvetu na prelome 18. a 19. stomateriálne – zásobovaním potravinami a sta- priestorom raz kurucov proti Habsburgovcom, litby pri soche Najsvätejšej Trojice.
roêia poêítala 600 duší a ktorá zaPo jednej takej modlitbe mor návebným materiálom – a pracovnou povinnosČou inokedy labancov proti vojskám Rákociho.
nikla až deportáciami do nacisticpri výstavbe pevností proti Turkom, predovšetCelé južné Záhorie bolo takmer permanent- hle skonêil, už nikto viac nezomrel.
kých vyhladzovacích táborov v roku
kým Bratislavského hradu. Na jeho výstavbu boli ným bojiskom a obyêajne strana, ktorá utrpela Z vóaky za vyslyšanie prosieb po1942. Už v 17. storoêí mala židovv stupavských tehelniach vyrobené tisícky pále- vážne straty, sa vyvĄšila na miestnom obyvateü- stavili miestni obyvatelia ešte v tom
ská náboženská obec vlastnú školu,
í Pálȴ
á ȴovského
é
ných tehál. Netrvalo však dlho a museli znášaČ stve. Pajštúnsky hrad sa na dlhú dobu stal po- roku stupavskú kalváriu – súmer- ŠŠtít
spomínanú tiež v kanonických vizierbu
rôzne príkoria od vojsk jednotlivých bojujúcich sledným útoêiskom mnohých stúpencov cisára nú klasicisticky vyzerajúcu budovu
táciách. Aj táto zanikla v štyridsiastrán. Už v roku 1621, poêas povstania Gabriela a miestnych Nemcov, na ktorých robili ráko- obohnanú vyšším múrom, z vnútornej strany tych rokoch minulého storoêia.
Betlena, pochodovali kurucké vojská Záhorím na ciovskí žoldnieri priam poüovaêky. Ani cisárski ktorého sa nachádzajú jednotlivé zastavenia KríO bohatstve miestnych židov svedêí predoMoravu a vzápätí sa stretli v rozhodujúcej bitke však neboli o niê milosrdnejší. Po jednej bitke žovej cesty. Ešte aj dnes púta pozornosČ okolo- všetkým dodnes zachovaná synagóga v cens cisárskymi v priestore medzi Stupavou a Mar- v roku 1706 pri Stupave, v ktorej zahynulo asi idúcich a teší sa úcte veriacich. Na jednom z mo- tre mesta. Aj keó dlhé roky bola využívaná ako
cheggom. Betlen prehral a ustúpil až na východ- 160 kurucov, sa víČazná cisárska armáda vrútila rových stúpov sa môžeme doêítaČ, êo si najviac skladisko rôznych chemikálií a bola znaêne dene Slovensko. Avšak nasledujúci rok vpadol opäČ do Stupavy a povraždila asi 200 miestnych oby- Stupovania želali, keó sa pustili do stavby kalvá- vastovaná, po êiastoênej obnove stále pôsobí
na Záhorie, priêom nezabudol vyplieniČ majetky vateüov. Posledným väêším výpadom kurucov rie: A Peste, Fame, Igne, Bello, Libera nos Do- majestátne. élovek, ktorý do nej vstúpi, je prepaulínov v Marianke. Z kláštora odniesli jeho vo- na Záhorie bol útok povstamine!, teda Od moru, hla- kvapený tým, že vonkajšia odmeranosČ budovy
jaci všetky cennosti, dokonca vydrancovali kryp- leckého veliteüa Ebeckého
du, ohĀa a vojny osloboó nekorešponduje s jej vnútornou krásou. Napriek
tu kostola. Zachránila sa len svätá soška, ktorú v roku 1708 do Stupavy,
nás, Pane!
znaênej devastácii vyžaruje vnútorný priestor
kde prekvapil labanskú jedpaulíni prezieravo odniesli na Pajštúnsky hrad.
neobyêajnú duchovnosČ, ktorá je vyjadrená disnotku v poête asi 200 muNajstarší židovpozíciou a pozostatkami niekdajšej výzdoby. Žiský náhrobný
žov. Podüa miestnych záznaMor abÑalšie pohromy
dia sa na jej výstavbu zbierali tri roky, kým ju
kameĊ Slovenska i vlastnou prácou v roku 1803 dokonêili.
Celé nasledujúce storoêie museli obyvatelia mov kuruci s výnimkou
južného Záhoria znášaČ rôzne príkoria, raz od ci- jedného kapitána, jedného
Stupavský (Pajštúnsky)
Okrem synagógy zanechali po sebe židia
sárskej, omnoho êastejšie však od povstaleckej poruêíka a 18-tich mužov
hrad zohrával dôležitú úlo- v Stupave taktiež rozsiahly cintorín. Neóaleko
strany. Bojujúce jednotky zavliekli neraz do tejto všetkých ostatných pobihu pri organizovaní nielen bývalej strelnice, na ktorej súČažiaci lámali rekorêasti Slovenska mor, ktorý kosil miestnych oby- li. Do histórie obce udalosČ
obrany krajiny, ale aj hos- dy najmä streübou na asfaltové holuby, nenápadvateüov nie po desiatkach, ale v stovkách. Juž- vošla pod názvom Labanpodárskeho života. Bol síd- ný múr vydeüuje priestor, na ktorom snívajú svoj
né Záhorie postihol po dlhých rokoch prvýkrát ská jatka.
lom rozsiahleho hradného veêný sen zosnulí miestni židia. Väêšina náhrobDefinitívnou bodkou za
v roku 1644, potom êasto navštevoval okolipanstva, pod správu kto- ných kameĀov má klasickú, jednoduchú podoté obce. Bojové akcie, naopak, prinášali mno- kuruckými vojnami bol
rého patrili mnohé obce bu pieskovcového ihlanu popísanú hebrejskými
hé materiálne pohromy ako vyrabovanie a poni- mor, ktorý postihol krajijužného Záhoria od Ga- znakmi. Len zopár pomníkov na okraji je poêenie mariánskeho kláštora v roku 1683, alebo nu v rokoch 1709 až 1713.
jár až po Záhorskú Bystri- stavených z êierneho mramoru zväêša s nemecMikuláš Pálȴ, prvý pálȴovský
vyrabovanie a zapálenie stupavského kaštieüa. Najmä posledný rok bol
cu. O bonitné panstvo sa kými nápismi. Za nimi je už len voüná plocha,
vlastník Stupavy.

Rušné 16. a17. storoÜie

P

STUPAVSKÉ NOVINY | MAREC 2020

HISTÓRIA

Súpis obyvateĀov Mástu z r. 1600

Súpis obÏanov Stupavy z r. 1715

ktorá bola prihradená k cintorínu asi pre tých,
ktorým tam už po smrti ležaČ nebolo umožnené. Jedného jarného dĀa v roku 1942 boli na
nákladných autách odvezení do Bratislavy a následne deportovaní do nacistických vyhladzovacích táborov. Stupavský židovský cintorín je len
nemou výêitkou vtedajšej dobe a üuóom. Napriek tomu sa môže pochváliČ jedným celoslovenským primátom. Nachádza sa na Āom najstarší zachovalý židovský náhrobný kameĀ na
Slovensku z roku 1646.

votu, najmä ak išlo o privilegovaných üudí. Na
výstrahu verejne popravovala zloêincov na viditeüných miestach, aby potenciálnych nasledovníkov, odsúdených kriminálnikov, odstrašila od
nastúpenia podobnej cesty. Ani v Stupave sa so
zloêincami nebabrali. Na Šibeniênom vĄšku boli
vždy zóaleka viditeüné šibenice a panský fiškus
musel byČ asi poriadne vyČažený, lebo obec si vydržiavala vlastného kata, ktorý nebol ako v prí-

ŠibeniÏný vėšok
Po starej ceste z Malaciek do Stupavy, tesne
pred vjazdom do obce vüavo, púta pozornosČ homoüovitý kopec husto zarastený borovicami. Pri
pohüade z tejto perspektívy vyzerá, ako keby
vždy na Āom stála nejaká dávnoveká pevnosČ,
ktorá odrádzala cudzie armády od vstupu do
obce. Avšak archeológom, ktorí tam obêas zlákaní tvarom kopca zaryli svoje rýle, sa nepodarilo niê nájsČ. Zdanie nemusí byČ vždy skutoênosČou. Nieêím je však kopec predsa len zaujímavý.
Nie vždy bol zarastený hustým lesom. Kedysi
bol holinou, na vrchu ktorej stávali stupavské šibenice. Po nich nesie aj pomenovanie – Šibeniêný vĄšok.
Feudálna justícia celé stároêia kruto trestala
akékoüvek zloêiny, êi už proti majetku alebo ži-

pade Skalice „enem pro nás a naše dzeci“. Hojne
popravoval aj „prespolních“. Svedêí o tom nielen
posledná poprava v Stupave, keó v roku 1796
obesili na Šibeniênom vĄšku zloêinca, ktorý vyraboval františkánsky kostol v Malackách, ale aj
zachovalá üudová povesČ, zaznamenaná v roku
1922 Ferdinandom Dubravským.
Podüa povesti v êasoch panovania osvietenej
cisárovnej Márie Terézie sa istý študent dopustil mnohých krádeží a zloêinov. Spravodlivosti
sa ho podarilo chytiČ v Tekovskej stolici, kde ho
podüa vtedajšieho práva odsúdili na trest smrti.
Pred popravou sa mu podarilo utiecČ do Skalice,
kde sa ukryl do tamojšieho jezuitského kláštora.
Rektorovi kolégia sa zdôveril s celou svojou zloêineckou minulosČou a nahovoril mu, že by sa
chcel polepšiČ a žiČ v pokání. Milosrdný rektor
mu uveril a umožnil skrývaČ sa v kláštore.
Kajúci sa študent však nevydržal žiČ dlho
v pokore a pokání. Celý svoj pobyt využil len
na zistenie podmienok na uskutoênenie óalšej
lotroviny. Využil neprítomnosČ rektora v kláštore, cez kachüovú pec sa vlámal do jeho pracovne, odkiaü mu ukradol 4000 zlatých a zlaté hodinky. Dôverêivý rektor sa nestaêil êudovaČ, keó
sa vrátil späČ do kláštora a jeho majetok bol fuê.
Kláštorného lekárnika preto poveril pátraním
po zmiznutom „kajúcnikovi“.
Lekárnik veümi rýchlo zistil, kam viedli kroky zloêinca. Pravdepodobne zamýšüal stratiČ
sa v anonymite mestského prostredia Bratislavy. Asi si však nevedel odpustiČ návštevu zariadenia, v ktorom üudia jeho razenia najêastejšie
trávia voüný êas. Rektorov lekárnik ho vystopoval v jednej z poêetných stupavských krêiem.
Okamžite navštívil práve zasadajúcu súdnu stolicu v Stupave a oboznámil ju so spáchaným zloêinom. Sudca dal nehodného študenta zlapaČ.
Našli sa uĀho nielen zlaté hodinky, ale aj znaêná suma ukradnutých peĀazí, ktoré nestaêil minúČ. Keóže už bol odsúdený na smrČ, súd sa ním
dlho nezaoberal. Potvrdil rozsudok a na rozdiel
od Skaliêanov altruisticky požiêal tak stupavskú
šibenicu, ako i stupavského kata.

Putujúci pranier
Palatín Pavol Pálfy, zakladateĀ
stupavskej vetvy.

Dlhé roky stál v centre Stupavy hneó oproti
vchodu do kostola pranier, zariadenie iste mnohým známe ako symbol feudálnej justície, kto-
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rá ním trestala menšie previnenia proti zákonu a morálke tak, že priestupníkov vystavovala
všeobecnému opovrhnutiu. Praniere mali rôzne podoby. Najêastejšie sa vyskytovali vo forme klietky alebo stúpa. Stavali sa pri vchodoch
do kostola alebo vedüa radnice, aby êo najviac
obyvateüov mohlo prejaviČ opovrhnutie s odsúdencom. K vtedajším „obêianskym“ povinnostiam patrilo, aby okoloidúci vyvrhol obsah svojej
ústnej dutiny na pranierovanú osobu. Stupavský
pranier má tvar stúpa, na ktorom je prikovaná
reČaz s Čažkou kamennou guüou. Pôvodne guüa
nebola pevne spojená so stúpom, ako je tomu
dnes, ale s obruêou, ktorá sa pripevnila pranierovanej osobe na krk. Aby vraj príliš nedvíhala hlavu.
Pri úprave námestia pred kostolom v roku
1927 sa rozhodla vtedajšia vrchnosČ odstrániČ
pranier z centra námestia, ktorému vtedy už dominoval pomník padlým v prvej svetovej vojne.
Na rozdiel od mnohých iných obcí Stupovania
sa rozhodli svoj pranier zachovaČ ako historickú raritu. Premiestnili ho teda na roh krêmy
U Justha (dnes známe pod menom Srdieêko).
Ani tam však nezostal natrvalo. Krêma potrebovala priedomie, aby mohla hostiČ nielen vo vnútri, ale aj pred hostincom. Nuž a „ctení zákazníci“ predsa nemohli byČ pod pranierom. A tak na
konci 80. rokov minulého storoêia pranier prepochodoval na opaênú stranu námestia. Mesto
mu dokonca vybudovalo útulný kútik, asi preto, aby sa nezabudlo, že vždy je êo pranierovaČ.
Pranier bol postavený v roku 1776 z iniciatívy uhorského miestodržiteüa Alberta Sasko-Tešínskeho a jeho manželky Kristíny, dcéry Márie
Terézie. Morálne žijúci manželský pár sa pohoršoval najmä nad veükým poêtom slobodných
matiek v Stupave, pre ktoré bol pranier predovšetkým urêený. Fenomén slobodných matiek
bol vôbec v Stupave zaujímavý, lebo napriek
vtedajším prudérnym mravom bol vždy vysoký. Niekedy sa rodilo šesČ až sedem nemanželských detí roêne. A tento poêet sa netýkal len
obdobia neskorého feudalizmu. Je zaujímavé, že
aj v tridsiatych rokoch minulého storoêia dosahoval približne rovnakú úroveĀ.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc.
Foto: archív autora
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Ako sa ĝudia obliekali
vminulom storoÜí
ÿudstvo sa už od poÏiatku potrebovalo chrániħ pred poveternostnými podmienkami
– bchladom, dažÑom, snehom Ïi vetrom. ÿudia sa zaÏali preto obliekaħ. Neskôr sa pridali
ajbestetické dôvody, potreba odlíšenia pohlaví Ïi spoloÏenského postavenia. Až zbtoho
vznikol napokon fenomén módy.

N

apriek tomu, že nie som odborník na
módu, pri prezeraní starých rodinných fotografií z minulého storoêia mi
napadlo spracovaČ z dostupných fotografií informáciu o tom, ako sa üudia kedysi v Stupave obliekali. Vo veükomestách vznikali už na konci 19. storoêia módne domy, ktoré navrhovali

a propagovali módne trendy. Okrem toho vychádzali aj módne êasopisy, mnohé so strihmi, podüa
ktorých si šikovné gazdinky dokázali ušiČ najmodernejšie šaty samy. To bolo však vo svete.
U nás v Stupave sa móda tvorila a obleêenie
vyrábalo v miestnych podmienkach. Obleky
a šaty vyrábali väêšinou remeselníci – krajêíri

a krajêírky. Toto remeslo bolo veümi zaujímavé
a dávalo možnosČ živobytia. Náš starý otec Michal Pavlíêek (1881 – 1942) bol murársky majster, mal štyri deti, dvoch chlapcov a dve dievêatá. A tie sa stali krajêírkami.
Z rodinného archívu spracoval
Svetozár Prokeš sen.
Ã Vbmatrike sme zistili, že náš starý otec
sa oženil vo februári 1911 sbMáriou JurkoviÏovou (1866 – 1950). Abtak sme sa dostali
kbfotograȴi ich troch detí pri vtedy modernom ruÏne naħahovanom gramofóne.
PodĀa ich veku pochádza fotograȴa zbroku
1915. Elektrina vbStupave vtedy ešte nebola zavedená (1927).
Fotograȴu zhotovil stupavský fotograf
E. A. Hollub. Vpredu sedí dcéra Mária, za
Ċou stoja bratia Ján abRudolf. Chlapci majú
dvojradové kabátiky, dlhé nohavice, vbrukách držia slamené klobúÏiky. Mária má
obleÏené šaty s „matrózskym“ golierikom,
všetci majú obuté celé topánky. Gramofón
dotvára pokojnú atmosféru doby, hoci už
prebiehala I. svetová vojna. Dedo vojnu
prežil, hoci vbStupave bolo 104 obetí (spomienkou je pamätník pred kostolom).

Å Ukážku obleÏenia zo zaÏiatku 19. storoÏia zaÏnem
zbvojenského prostredia. Je
to fotograȴa nášho deda
zbvojenských Ïias, okolo
roku 1902, keÑ bol na vojenskej službe vbRakúsko-Uhorskej armáde. Vbtýchto
Ïasoch bola základná
vojenská služba povinná
a trvala 2 –b3broky, podĀa
druhu vojska, v ktorom
vojak slúžil. ObleÏenie bolo
slávnostné, vychádzkové,
aby vojaci dobre reprezentovali R-U monarchiu. PodĀa
vtedy platných zákonov
abniekoĀkých ustanovení
sa vojaci mohli ženiħ až po
odslúžení vojenskej služby.

Ã Obidve dievÏatá sa vyuÏili za
krajÏírky, vedeli si
ušiħ parádne obleÏenie. Také sleÏny
sa prechádzali po
Stupave. Korzovali
vbnedeĀu popoludní
po terajšej Hlavnej
ulici, lebo auto išlo
tadiaĀ len zriedkavo.
Fotograȴe sú zbroku
1935. SleÏny mali
pekné šaty od krajÏírok zo Stupavy,
nosily sa klobúÏiky,
malé kabelky (nie od
GUCCI). Vek sleÏien
bol okolo 20brokov.

Å Naša rodina kúpila dom vbAgátkoch
Ï.b308, ktorý postupne dostavila a pristavila Ïasħ pre obchod so zmiešaným tovarom. Ako boli dievÏatá obleÏené na prvom
svätom prijímaní, vidieħ na nasledovných
fotograȴách (ako malé nevesty). Prvá fotograȴa je zbroku 1923, druhá zbroku 1925.
Ã Okrem ženícha
a nevesty (JedliÏkoví) som na nej ja so
sestrou, šaty nám
ušila mama, dosħ
možno aj neveste
(neviem presne),
boli sme pekní. Foto
je asi z roku 1947,
patrí do módy
prvej polovice
20. storoÏia.

Æ Ðalšia fotograȴa ukazuje rodinu na dvore vbletnom období. DievÏatá
majú na hlavách obrovské mašle, šaty od krajÏírky. Okrem domácich detí
je tam ešte jeden neznámy chlapec. Obuv majú všetci asi od miestneho
obuvníka, lebo vtedy už BAĦA vyrábal. Ako to bolo sbpredajom, neviem.

Å Ðalšia fotograȴa vznikla asi vbroku 1920, poÏas zimného
obdobia. Ako vidno, poÏet detí sa po dedovom návrate zbvojny zvýšil. DievÏatá sú v dvojdielnychbšatách sbnámorníckymi goliermi, chlapci majú krátke kabátiky sbdvojradovým
zapínaním, nohavice zastrÏené vbÏižmách. Držia snehové
gule, vtedy totiž aj sneh padal pravidelnejšie ako dnes.

Å Ako vidno, pred takmer 100 rokmi
abajbneskôr sa Āudia vbStupave obliekali
slušne abmoderne, obliekanie malo svoju
osobitú kultúru. Celý tento spôsob obliekania však Ïasom podĀahol zmenám.
Vbtridsiatych rokoch vznikali súkromné
veĀkovýroby šatstva (NEHERA), po vojne sa
obliekaniu venovali štátne podniky vbTrenÏíne, Púchove abPrešove. ŽiaĀ, po ostatných
spoloÏenských zmenách ich nahradili
dovozy ázijského obleÏenia abobuvi, takže
vbsúÏasnosti domáca bežná odevná i obuvnícka tradícia pomaly zaniká. KrajÏírske
remeslo – dámske ibpánske – je na ústupe
abpokiaĀ existuje, tak najmä vbexkluzívnych
salónoch za drahé peniaze.
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PoÜasie v Stupave
Meteorologická zima trvá vždy od 1. decembra do
29. februára, Ïiže už máme možnosħ si ju celú zrekapitulovaħ. Mnohí mali pocit, že sme prežívali jednu z najteplejších
zím vbhistórii meraní. Musím však všetkých sklamaħ. Zima
2019/2020 sa vbStupave po teplotnej stránke umiestnila až
ako šiesta najteplejšia. Od roku 1987 u nás neustále kraĀuje
zima z rokov 2006/2007.

Z

ima 2019/2020 mala v Stupave priemernú teplotu (december – február)
+3,2°C, êo je cca o 2,2°C viac, ako
je dlhodobý normál (1987 – 2019). S najväêšou kladnou odchýlkou skonêil mesiac február, ktorý bol teplejší o viac ako 4,4°C. Kladnú odchýlku mal aj mesiac december (2,2°C).
Najmenšiu kladnú odchýlku dosiahol mesiac január (o cca 0,15°C). Najteplejší deĀ poêas zimy sme prežili 23.2.2020 s maximom
+16,9°C a najnižšia teplota v Stupave poklesla na -7,2°C, a to 11.12.2019.

Zrážky
Dojem, že vonku máme naozaj zimu, nám
kazil aj nedostatok snehovej pokrývky. Sú-

vislú snehovú pokrývku (1 cm snehu), ktorá
by sa udržala aspoĀ 24 hodín, sme dokonca
v Stupave poêas zimy 2019/2020 nezaznamenali ani raz. Najvyššiu snehovú pokrývku,
ktorá sa zvyêajne udržala len pár hodín, sme
zaznamenali 20. a 29. januára – boli to rovné
3 cm. V najteplejšej zime 2006/2007 napadlo
podobné množstvo snehu (3 cm), ale ten sa
dokázal udržaČ dlhšie, nebolo to len niekoüko
hodín ako poêas tohtoroênej zimy.

Február 2020
V Stupave sme prežili najteplejší a zároveĀ aj
najveternejší február od zaêiatku meraní v roku
1987. Po teplotnej stránke sme prepisovali niekoüko rekordov a dosiahnuté teploty by za normálnych okolností mali prevládaČ na konci
marca, êi dokonca zaêiatkom apríla. Priemerná
februárová teplota sa vyšplhala až na +6,18°C,
a tak kladná odchýlka od dlhodobého normálu
dosiahla neskutoêných 4,4°C.
Február bol zároveĀ aj veümi veterným mesiacom. Vóaka veümi silnému západnému až
severozápadnému prúdeniu sa cez strednú Európu prehnalo niekoüko hlbokých tlakových
níží, ktoré priniesli aj víchrice, do horských
oblastí dokonca orkány. Našu oblasČ zasiahla
4. februára víchrica, ktorá dostala meno Petra.
V tento deĀ sme v Stupave zaznamenali maximálny náraz vetra 24,2 m/s (87,1 km/h). Ešte
silnejší náraz vetra 24,7 m/s (88,9 km/h) sme
zaznamenali 24. februára, ale vietor nebol êasovo taký vytrvalý, ako tomu bolo spomenuté-

Zrážkovo skonêili jednotlivé mesiace takto:
v decembri 2019 spadlo normálne množstvo
zrážok 44 mm, v januári chýbalo do dlhodobého normálu (29,4 mm) cca 6 mm a vo
februári spadlo 28,6 mm zrážok.
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ho 4. februára. Dôkazom, že išlo naozaj o veümi veterný mesiac, je aj priebeh vetra, ktorý
za február dosiahol rekordných 8 832 km. Na
porovnanie spomeniem, že za január dosiahol
priebeh vetra len 4 850 km.
V STUPAVE NAJVYŠŠIE MAXIMUM:
+16,9°C (23.2.)
NAJNIŽŠIE MINIMUM: -3,6°C (6.2.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ PRIEMER: +12,2°C (23.2.)
NAJNIŽŠÍ DENNÝ PRIEMER: +1,4°C (6.2.)

Za celý mesiac december spadlo v Stupave 28,6 mm zrážok, êo predstavuje cca 70 %
z dlhodobého priemeru (1987 – 2019). DĀa
11. februára 2020 sme zaznamenali najskoršiu búrku za posledných 7 rokov, ktorá bola
sprevádzaná silný vetrom a prechodným snežením.
POÎET DNÍ SO ZRÁŽKAMI V STUPAVE: 15
POÎET DNÍ SO SNEŽENÍM: 4
NAJVYŠŠIA SNEHOVÁ POKRÝVKA:
pár minút poprašok pri snehovej búrke (11.2.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ ÚHRN ZRÁŽOK:
5,9 mm (3.2.)

Aktuálne meteo dáta zo Stupavy, ako aj
vždy êerstvé predpovede poêasia pre Stupavu
a okolie nájdete na www.pocasiepodlupou.sk.
Peter ŠtefanÏin
Foto: Lukáš Bachár
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TRADÍCIE/KULTÚRA

rad rozlúêky, aká býva pri cirkevnom obrade,
ohlasuje koniec zábavy a lúêi sa s basou, ktorú
za náreku prítomných vynášajú von. V stupavskom kultúrnom dome sa tohto roku pochovávala gitara, ale na zábave to niê neubralo.
Výborná nálada panovala takisto na 4. maškarnom plese stupavských turistov, kde si zvolili
nového kráüa a kráüovnú, ktorí budú rok kraüovaČ turistickému kráüovstvu.

Pôst

Mjasopust
Fašiangy sú obdobie od Troch kráĀov až do polnoci pred
Škaredou (Popolcovou) stredou. Po nej nasleduje 40-dĊový
pôst až do VeĀkého piatku, ktorý bol zavedený kresħanskou
cirkvou ešte koncom 4. storoÏia. Tohto roku pripadla Popolcová streda na 22. februára.

P

odüa historických prameĀov sa u nás
v 9. storoêí používal termín mjasopust
(koniec jedenia mäsa pred pôstom).
V éesku sa toto slovo zachovalo ako masopust,
na Slovensku sme však neskôr prebrali nemecký
názov fašiangy (fašangy).
Poêas fašiangov prevláda zábava, organizujú sa svadby a zabíjaêky. Najmä posledné tri dni
sú vyplnené bujarými zábavami, nadmerným
pitím alkoholu a konzumáciou jedla do sýtosti. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa
v minulosti nazýval aj tuêný štvrtok. Tento deĀ
bol príznaêný tým, že sa ženy zaêali správaČ neobvykle – boli agresívne voêi mužom, popíjali
v krêmách, tancovali a spievali na uliciach. Jednoducho, svet bol poêas fašiangov „hore nohami“.

Bláznivá
bulvárna
komédia

S

tupavské Komorné divadlo uviedlo
7. decembra 2019 na scénu hru Všetko
sa posralo a odvtedy má každú óalšiu reprízu vypredanú.

Komédia od majstra frašiek
Ide o komédiu Raya Cooneyho, britského dramatika, herca a režiséra, ktorý je považovaný za
majstra frašiek. Hra je z roku 1990 a jej pôvodný názov je Out of Order. Dej sa odohráva v luxusnom londýnskom hoteli. Hlavným hrdinom
je mladý záletný britský minister (Roman Maroš), ktorý chce stráviČ veêer s krásnou sekretárkou opoziêného politika (Martina Mitická). Keó
nájdu v izbe pod oknom mĄtveho muža, zaêne
sa kolotoê neêakaných a prekvapivých stretnutí,
nedorozumení, lží a náhod.
V hoteli sa objavuje sekretárkin žiarlivý manžel (Marián Surovka), naivná a rozmarná ministrova manželka (Jana Vizmülerová), dej oživuje
i frustrovaná hotelová riaditeüka (Blanka Veselá)
êi bezohüadný êašník (Viliam Polák). Všetko sa
snaží za ministra žehliČ jeho osobný asistent (De-

ra, starú ženu, prespanku s deckom alebo mladuchu. Nechýbajú však ani masky medveóa, kozy,
turoĀa êi slameníka, ktoré symbolizujú tak plodnosČ, ako aj smrČ. V ruke držia ražeĀ alebo šabüu
– prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Na
ražeĀ im üudia napichujú slaninu a klobásu, dávajú im vajcia a peniaze na spoloêné posedenie.
Zapichovanie ražĀa do povaly symbolizuje pomyselné spojenie neba so zemou. Typickým fašiangovým jedlom sú aj dnes šišky vyprážané na masti.

Keó je basa pochovaná, môže zaêaČ veükonoêný pôst, ktorý zaêína Popolcovou stredou
alebo Škaredou stredou. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta podüa lunárneho kalendára a pripadá na 40. deĀ pred Veükou nocou. Pôst mal od nepamäti pomôcČ êloveku nájsČ
cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deĀ obliekali v zmysle
prvokresČanských tradícií kajúci odev ladený do
smútoêných farieb a posýpali sa popolom. Zvyk
posýpaČ sa popolom pretrval dodnes, avšak už len
symbolicky, keó kĀaz urobí popolom krížik na
êelá veriacich.
švo
Foto: Peter KubiÏka, Jaroslava Bojkovská

Pochovávanie basy
Najveselšie obdobie roka strieda 40-dĀový
pôst. Ukonêia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäČ

Sprievod masiek
Neodmysliteünou súêasČou fašiangov sú tradiêné fašiangové hry, v rámci ktorých sa konajú rôzne magicko-rituálne úkony. Po dedinách chodia
v sprievode mladí muži v rôznych maskách, preobleêení najêastejšie za cigánku, žobráka, drotá-

na rok do starých koüají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto symbolicky pochováva basa.
Hlavnými aktérmi sú postavy kĀaza, rechtora
a smútiacich „pozostalých“. KĀaz paroduje ob-

nis Molnár). Poctivý a lojálny, avšak mierne neurotický mladý muž sa sám zamotá do série vymyslených situácií a ženských náruêí.

Nadsádzka prechádzajúca do
absurdity
Hra sa prvýkrát hrala v roku 1996 vo Francúzsku. V roku 1997 z nej v Maóarsku urobili
úspešný film. Inscenácia má úspech v mnohých
krajinách sveta, ktoré ju uvádzajú pod rôznymi názvami. Na Slovensko ju prinieslo v roku
2002 divadlo Nová Scéna v Bratislave pod názvom Všetko sa posralo. S rovnakým názvom
hru uvádza aj naše Komorné divadlo. Divadlo
Jozefa Gregora Tajovského uvádzalo hru pod
názvom Poplach v hoteli Westminster.
Naši ochotníci si vybrali žáner a tému, ktorá je veümi vhodná do našej momentálnej spoloêenskej situácie plnej politicko-kriminálno-zloêineckých káuz. Divák urêite ocení üahkú
komédiu, ktorá s nadsázkou prechádzajúcou do
absurdity poukazuje na naše neresti ako klamstvo, nevera, prílišné ambície, kde úêel svätí prostriedky. Humor nadüahêuje, ale zároveĀ prehlbuje. V každej fraške musí byČ aj dráma, aby
neresti poukázali na cnosti. Je vidieČ, že komédia našich ochotníkov baví. Chaos, ktorý vzniká
pri neustálych zmenách situácií a okolností, prináša v sebe možnosČ improvizácie. Predstavenie
trvá skoro tri hodiny aj s prestávkou.
Elena BrnÏalová

(Autor: Ray Cooney, réžia, scéna ab kostýmy: Roman Maroš, úÏinkujúci: Roman Maroš,
Denis Molnár, Martina Mitická, Marián Surovka, JanabVizmülerová, Dáša Îejková, Stanislav
Styan,b Blanka Veselá, Viliam Polák, Katarína
Ondrušová, Martin Kocian)

Palec dole!
Máme krásny Kaštieüsky park, ktorý nám
zanechali predošlé generácie. Verím, že aj
my ho chceme takto zanechaČ óalším generáciám. Teraz, keó sa už bude postupne
otepüovaČ, opäČ sa zaplní, êi už mamiêkami
s deČmi, dospelými alebo vozíêkarmi z domova dôchodcov.
Okolité obce nám tento nádherný park
závidia, len my si ho akosi nevážime. PrechádzaČ sa v jeho areáli nie je totiž dnes bezpeêné. Na jeseĀ minulého roka boli pri každom zo štyroch vstupov umiestnené znaêky,
upozorĀujúce návštevníkov, êo je v tomto
parku zakázané – klásČ oheĀ, trhaČ rastliny, zneêisČovaČ priestor odpadkami, voüne
nechaČ pohybovaČ psov (treba ich maČ na
vôdzke) a k tomu najväêšia znaêka zákaz bicyklovania. Žiaü, nikto tieto zákazy nerešpektuje. Rodiêia idú s detiêkami na bicykli,
ak neuhnete, ešte vám oplzlo vynadajú. VolaČ políciu je zbytoêné – prvýkrát mi povedali, že prídu, a keó som po pol hodine volala opäČ, povedali mi, že oni majú aj inú
prácu. Pritom cyklisti môžu využívaČ Slovenskú ulicu, kde nikoho neohrozujú, áut
tam chodí málo a ak aj idú, tak spomalia.
Je smutné, že dospelí, ktorí sa v parku bicyklujú, sú väêšinou držitelia vodiêského
preukazu. Nerozumiem, preêo tento zákaz
nerešpektujú. Nikde takýto park neslúži na
bicyklovanie, ale je urêený na oddych. Kladiem si preto otázku, preêo sme takí?
Antónia Turanská
Foto: Peter KubiÏka
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Elán achuœ do života
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vbStupave má už 30-roÏnú
tradíciu. Aj keÑ svoje korene zapúšħala pomaly, poÏet záujemcov narastal až na súÏasných
120 Ïlenov.
nom dni osôb so zdravotným postihnutím
v Trebišove, ako aj na benefiênom koncerte
Umelci srdcom v bratislavskom Istropolise.
So sympatiami sa stretli takisto návštevy domácností Čažko chorých a imobilných, ktorí
s potešením prijali darêekové balíêky.

VýroÏná Ïlenská schôdza

Od

roku 2018 pracuje výbor ZO
v novom zložení pod vedením predsedníêky pani Márie
Veselej, ktorá prevzala funkciu po zomrelej
pani Nemcovej. V uplynulom dvojroênom
období sa êinnosČ zameriavala najmä na organizovanie rôznych ozdravných pobytov.
V septembri 2018 cestovali naši êlenovia do
Dudiniec, na jar 2019 navštívili Trenêianske
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ZO SZTP/SENIORI

Teplice, na jeseĀ sa rekreovali v Luhaêoviciach. Na tieto ozdravné pobyty a kultúrne
akcie sa využila aj dotácia z mestského úradu a sponzorský dar, êo sme s vóakou prijali. Stupavská ZO SZTP sa aktívne zapájala aj
do podujatí, ktoré organizovali vyššie organizácie SZTP.
Naša delegácia sa zúêastnila na celoslovenskej porade v Hokovciach, na Medzinárod-

O plánoch na rok 2020 sa rokovalo v polovici februára na výroênej êlenskej schôdzi našej organizácie. Zúêastnilo sa na nej 72 % êlenov. Rokovanie prišli pozdraviČ aj vzácni hostia
– predsedníêka Krajskej rady SZTP pani Mária
Trenêíková, predsedníêka okresnej rady pani
Viera Janeêková, primátor Stupavy pán Peter
Novisedlák a predseda stupavskej ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pán Milan Brezovský.
Výroênú správu o êinnosti organizácie za
štvorroêné obdobie 2016 – 2020 predniesla predsedníêka našej ZO pani Mária Veselá.
Zvolený bol výbor ZO SZTP v zložení predsedníêka Mária Veselá, podpredsedníêka Mária
Fajkusová, pokladníêka Anna Janeêková a óal-

ších šesČ êlenov rady ZO. SúêasČou programu
bolo aj odovzdanie óakovných listov za dlhoroênú nezištnú spoluprácu pani Viere Štefkovej
a pani Jarmile Štecherovej. Striebornú medailu za 30 rokov práce vo výbore ZO si prevzala pani Magdaléna Hehejíková. Odovzdaním
kvetov a darêekov sme si uctili významné výroêia našich 70 a 80-roêných êlenov. K výroênej schôdzi patrilo aj malé obêerstvenie pre zúêastnených.

Îo plánujeme vbroku 2020?
Predsedníêka našej ZO pani Mária Veselá oboznámila prítomných aj s pripravovaným
plánom podujatí na rok 2020. Naši êlenovia sa
môžu tešiČ na jarný ozdravný pobyt v Bojniciach a jesenný v Demänovskej doline. éakajú
nás aj príležitostné jednodĀové zájazdy a rôzne kultúrne podujatia, ktoré bude organizovaČ
Klub seniorov Pohoda a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. Radi sa zúêastníme aj na podujatiach okresného, krajského, prípadne celoslovenského charakteru.
Hojná úêasČ našich êlenov na výroênej
schôdzi a záujem o podujatia v nasledujúcich
mesiacoch sú predpokladom, že stupavská ZO
SZTP je životaschopná a svojou aktivitou osloví všetkých, ktorým zdravie neslúži síce najlepšie, ale záujem o dianie v našom meste im dodáva elán a chuČ do života.
A to je alfou a omegou našej práce.
Alica Šimková, foto: Magdaléna Zúborová

Relax v termálnych kúpaliskách

S

lovensko je prekrásna krajina, iba more
nám chýba. Namiesto mora máme však
jedineêné termálne pramene, ktoré prinavracajú chorým zdravie, pomáhajú regenerácii
tela i duše. Za týmto pokladom sme sa vlani vybrali aj s našimi obyvateümi Domova sociálnych
služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieü a treba povedaČ, že relaxaêné výlety sme si dokonale užili.
Veükou devízou nášho zariadenia je, že disponuje špeciálnym mikrobusom, ktorý umožĀuje
prevoz prijímateüov na vozíêku. Túto možnosČ
sme využili pri všetkých našich vlaĀajších šty-

roch relaxaêných pobytoch (dvakrát vo Vincovom lese a dvakrát v Dunajskej Strede). Kým
kúpalisko vo Vincovom lese ponúka svoje služby iba poêas letnej sezóny, v Dunajskej Strede je
otvorené po celý rok.
Samotný pobyt v termálnom kúpalisku je vítanou zmenou. Keó sa k tomu pridá aj efekt
teplej vody, relax môže zaêaČ. RadosČ bolo sledovaČ, ako si naši obyvatelia užívajú blahodarné úêinky „slovenského mora“. Tých, êo boli na
invalidnom vozíêku, sme do termálnej vody dávali už nacviêeným spôsobom so sociálnou pracovníêkou Renátou. Spontánna rehabilitácia vo
vode, aj vóaka nadüahêeniu, umožnila voziêkárom urobiČ kroky, ktoré na suchu vôbec nedokázali, prípadne im to išlo veümi Čažko.
Poêas prestávok na oddych a obêerstvenie bol
aj priestor na sociálnu rehabilitáciu. Mal som
pocit, že o niektorých obyvateüoch som sa dozvedel viac poêas výletu, ako za mesiace strávené spolu v zariadení. V prostredí kúpaliska, kde
bolo vždy veüa üudí, dokázali sa dobre prispôsobiČ pravidlám zaruêujúcim bezpeênosČ aj spoloêenské správanie.
Vóaka podpore vedenia nášho zariadenia
chceme v organizovaní relaxaêných pobytov
v slovenských termálnych vodách pokraêovaČ aj
v tomto roku.

Divadlo v Pohode

K

lub seniorov Pohoda sa svojimi aktivitami snaží podporovaČ zdravie
a dobrú náladu svojich êlenov. Pravidelne organizuje kultúrno-spoloêenské podujatia a záujmové krúžky. Tentoraz za nimi prišlo Alžbetínske naivné divadlo, ktoré zaêiatkom
roka 2017 založili v Bratislave traja agilní dôchodcovia. Rozhodli sa zrealizovaČ ojedine-

lý projekt – založiČ divadlo amatérov, dôchodcov, ktorého cieüovou skupinou divákov by boli
taktiež dôchodcovia. A to nielen na stabilných
javiskách, ale hlavne u nich doma, v sociálnych
zariadeniach. V stupavskom Klube seniorov
Pohoda vystúpili s predstavením Moje lásky.
Vierka Štefková
Foto: autorka

Fašiangy v Kaštieli

P

osledný utorok pred Popolcovou stredou pravidelne oslavujeme a pochovávame basu. Ani tento rok nebol výnimkou. S prijímateümi sociálnej služby sme
sa dohodli, že si obêerstvenie na fašiangovú zábavu pripravia sami. Rozprávali sme
sa o možnostiach peêenia koláêov a z množstva receptov sme vybrali tie optimálne. Dva
druhy sladkých a jeden druh slaných sa nám
nakoniec zdal málo, tak sme ešte po jednom
druhu z oboch chutí prirobili. Poêas toho sme
trénovali jemnú motoriku, budovali spoloêenské kontakty, spievali poêas amatérskej muzikoterapie.

Neskôr sa na samotnej zábave zúêastnilo približne 70 obyvateüov, z nich deviati prišli v maskách – bola to ich vlastná iniciatíva,
ktorá bola aj odmenená. Niektorí z nich sledovali, êi všetko, êo sa napieklo, chutilo aj ostatným. Napriek tomu, že zlyhala živá hudba
(DJ sa nemohol dostaviČ zo zdravotných dôvodov), všetci sa dobre bavili aj pri reprodukovanej. Obêerstvenie chutilo, êasto sme sa smiali
a s „maskami“ (a nielen s nimi) si zatancovalo
veüa üudí. Niektorí spomínali, aké „papuêáky“
zažili v minulosti..

Stránkové hodiny Klubu seniorov Pohoda
Dopoludnia
Popoludní
10:30 – 12:30
13:30 – 15:30
PONDELOK
UTOROK
09:15 – 12:30
13:30 – 16:00
10:30 – 12:30
13:30 – 17:00
STREDA
10:00 – 12:30
13:30 – 17:00
ŠTVRTOK

Pripravili: Koloman Katona, fyzioterapeut,
Renáta Biksadská, sociálny pracovník

VeÏer
19:00 – 20:00

ObedĊajšia prestávka: od 12:30 do 13:30 hod.
Kontakt: Vierka Štefková, vedúca Klubu seniorov Pohoda, Agátová 16, 900 31 Stupava (vchod
z parkoviska KupeĀná ulica), Tel.: 0905 728 847
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Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU
Informácie o pracovnom mieste:
· miesto výkonu práce: Mesto Stupava,
· druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu urêitú s možnosČou

óalšieho predúženia, plný pracovný úväzok,
· termín nástupu: ihneó, resp. podüa dohody.

Platové podmienky:

budú urêené podüa zákona ê. 553/2003 Z. z. o odmeĀovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie
vlády SR ê. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných êinností pri výkone
práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopúĀaní v znení neskorších predpisov.
Funkêný plat bude stanovený v zmysle § 4 zákona ê. 553/2003 Z.z. o odmeĀovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
podüa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne v rozpätí od 871 eur do
1045 eur mesaêne v závislosti od praxe, možnosČ priznania osobného príplatku a štvrČroêné odmeny až do výšky 15 %.
Rámcová pracovná náplĊ, právomoci a zodpovednosti:

koncepêná a rozhodovacia êinnosČ v povoüovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane
kontrolnej êinnosti vo vymedzenom rozsahu, najmä:
· umiestĊovaħ stavby a povoĀovaħ zmeny umiestnenia stavieb,
· vyhotovovaħ písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úradu,
· overovaħ splnenie podmienok vydaných územných rozhodnutí,
· povoĀovaħ stavby a ich zmeny poÏas realizácie,
· povoĀovaħ zmeny dokonÏených stavieb,
· povoĀovaħ stavebné úpravy, udržiavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je
postaÏujúce ohlásenie,
· vykonávaħ kolaudácie stavieb a zmeny v užívaní stavieb,
· povoĀovaħ predÏasné užívanie stavieb, doÏasné užívanie stavieb so skúšobnou
prevádzkou,
· nariaÑovaħ nevyhnutné úpravy na stavbách a údržbu stavieb,
· nariaÑovaħ opatrenia na susedných pozemkoch,
· vydávaħ povolenia na odstránenia stavieb,
· vydávaħ povolenia na terénne úpravy,
· vykonávaħ štátny stavebný dohĀad,
· nariaÑovaħ odstránenie závad a opatrenia na stavbách na základe výkonu štátneho stavebného dohĀadu,
· poskytovaħ informácie podĀa platnej legislatívy.

KvaliȴkaÏné predpoklady:
· vysokoškolské vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie (stavebného, architektonického alebo právnického smeru), resp. úplné stredoškolské vzdelanie stavebného
smeru,
· vítané je platné osvedÏenie obzískaní osobitného kvaliȴkaÏného predpokladu na
zabezpeÏenie Ïinnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ï. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu
odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedÏovaní osobitného kvaliȴkaÏného predpokladu na zabezpeÏenie Ïinnosti stavebného úradu.

Iné kritériá abpožiadavky:
· bezúhonnosħ,
· znalosħ všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy,
· vedomosħ právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o
správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie,
· orientácia v platnej legislatíve hlavne: znalosħ zákona Ï. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
znalosħ zákona Ï. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, znalosħ zákona Ï. 364/2004 Z.z. vodný zákon v znení neskorších
zmien a doplnkov výhodou,
· pokroÏilá znalosħ práce s PC (MS Oɝce, Internet),
· znalosħ fungovania samosprávy,
· samostatnosħ, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosħ, analytické myslenie, ȵexibilita abzodpovednosħ.

Výhodou sú:
· vodiÏský preukaz skupiny B
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INZERCIA

PRENÁJOM
Verejnoprospešné služby Stupava, príspevková organizácia, so sídlom: Dlhá 11/1248,
900 31 Stupava, IéO: 500 81 497 ako správca nasledovného nehnuteüného majetku Mesta Stupava:
Stavba: dom smútku, so súpisným êíslom 1010, na parcele ê. 1675/28, parcele ê.
1675/579, parcele ê. 1675/584, parcele ê. 1675/588, parcele ê. 1675/592, zapísaná na liste vlastníctva ê. 2783, pre katastrálne územie: Stupava, obec: Stupava, okres Malacky (óalej len
„nehnuteünosČ“) týmto úkonom zverejĀuje primátorom Mesta Stupava Mgr. Petrom Novisedlákom, MBA (orgán kompetentný k schváleniu nájomného vzČahu v zmysle všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Stupava ê. 1/2016) schválený zámer priameho prenájmu a výzvu na predkladanie cenových ponúk týkajúcu sa priameho prenájmu nasledovných êastí nehnuteünosti:

z kancelária 12,5 m2 – polovica výmery = 6,25 m2
z obchodný priestor chodba = 27m2
z kancelária/šatĀa = 14,5 m2
z miestnosČ na prípravu pozostalých = 11,25 m2
z skladový priestor v zadnej êasti nehnuteünosti = 11 m2
z Spolu: 70 m2
Podmienky prenájmu:

z predmetom prenájmu sú všetky vyššie oznaêené priestory (t.j. nie je možné prenajaČ si napr.
len jeden z nich)
z minimálna výška nájomného: 560,- EUR bez DPH/mesiac (t.j. 8,- EUR/m2/mesiac)
z paušál za energie: 80,- EUR bez DPH/mesiac (t.j. 1,- EUR/m2/mesiac)
z doba nájmu: dva roky
z úêel nájmu: prevádzkovanie pohrebnej služby
z predloženie dokladu, že záujemca nemá voêi Mestu Stupava záväzky po lehote splatnosti
z lehota na predkladanie ponúk uplynie 21. dĀom zverejnenia
z óalšie podmienky prenájmu vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava
ê. 1/2016 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stupava)
Cenová ponuka nájomného sa doruêuje v lehote vyššie urêenej v nepriehüadnej obálke oznaêenej „Priamy prenájom 2/2020“ do podateüne príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
služby Stupava alebo poštou na jej adresu:
Verejnoprospešné služby Stupava, Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
Verejnoprospešné služby Stupava
Mgr. Marián Závodný, riaditeü

PONUKA PRENÁJMU
Verejnoprospešné služby Stupava, príspevková organizácia, so sídlom: Dlhá 11/1248,
900 31 Stupava, IéO: 500 81 497 ako správca nasledovného nehnuteüného majetku Mesta Stupava:
z Parcela registra „C“ ê 4127/53, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 4231
m2 zapísaná na liste vlastníctva ê. 2783, pre katastrálne územie: Stupava, obec: Stupava, okres Malacky (óalej len „nehnuteünosČ“) týmto úkonom zverejĀuje primátorom Mesta
Stupava Mgr. Peter Novisedlák, MBA (orgán kompetentný k schváleniu nájomného vzČahu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava ê. 1/2016) schválený zámer
priameho prenájmu a výzvu na predkladanie cenových ponúk týkajúcu sa priameho prenájmu êasti nehnuteünosti o výmere 830 m2:
Podmienky prenájmu:

z predmetom prenájmu je êasČ nehnuteünosti len v celej ponúkanej výmere (t.j. nie je možné
prenajaČ si êasČ nehnuteünosti v menšej výmere)
z minimálna výška nájomného: 1 250,- EUR bez DPH/mesiac
z doba nájmu: dva roky
z úêel nájmu: využitie v hodinách od 15:00 hod. do 9:00 hod. (vhodné na noêné parkovanie)
z predloženie dokladu, že záujemca nemá voêi Mestu Stupava záväzky po lehote splatnosti
z lehota na predkladanie ponúk uplynie 21. dĀom zverejnenia
z óalšie podmienky prenájmu vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava
ê. 1/2016 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stupava)
Cenová ponuka nájomného sa doruêuje v lehote vyššie urêenej v nepriehüadnej obálke oznaêenej „Priamy prenájom 1/2020“ do podateüne príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
služby Stupava alebo poštou na jej adresu:
Verejnoprospešné služby Stupava, Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

Písomnú žiadosČ o prijatie do zamestnania a profesijný životopis vrátane tel. a mailového
kontaktu zasielajte mailom na adresu personal@stupava.sk, alebo poštou na Mestský úrad
Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Verejnoprospešné služby Stupava
Mgr. Marián Závodný, riaditeü
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FKM Stupava pred jarnými bojmi o body
Futbalový klub mládeže sa od svojho vzniku v lete 2016 stal dôležitou súÏasħou športového života v našom meste.
Nadviazal na predošlý FK Stupava a na prácu mladých trénerov v projekte PajštunáÏik. Následne odolal tlakom
na odovzdanie klubu konkurencii a rozvíja sa úspešne ako samostatný subjekt. S podporou predstaviteĀov mesta
podpísal vbroku 2019 zmluvu, ktorá mu garantuje prístup a Ïasy na domácom štadióne v parku.

Z

– jeden má súperov zo Záhoria, druhý z Bratislavy a okolia. Obe družstvá skonêili v jesennej êasti súČaže vo svojich skupinách na prvom mieste.
V 20-êlennom kádri je množstvo zanietených talentovaných hráêov s viditeüným progresom, o êom
svedêia aj výsledky na halových turnajoch.“

aêiatkom tohto roka mu bol v areáli schválený aj prenájom mestských
šatní a mini ihriska, ktoré dlhodobo chátralo a vyžaduje si nemalé investície.
Spoloênou snahou mesta a klubu je dobudovaČ k šatniam prípojku pitnej vody a vyriešiČ
aj óalšie komplikácie so sieČami a infraštruktúrou, aby mali hráêi a návštevníci dôstojné
podmienky na športovanie.

U7 Predprípravka
Dominik Katona, hlavný tréner: „V tejto formujúcej sa kategórii predškolákov a prvákov sú tréningy zamerané na základy futbalu. Väêšina detí
už absolvovala všeobecnú pohybovú prípravu v našom Pajštunáêiku a má dobré základy pre óalšiu
špecializáciu. Nehrajú ešte ligu, ale majú za sebou prvé zápasy a turnaje. Deti, ktoré sa venujú
futbalu skôr rekreaêne, navštevujú futbalový krúžok v rámci družiny. Celkovo je v prvom roêníku
a v kategórií U7 vyše 30 chlapcov a dievêat.“

Klub má v súêasnosti 8 futbalových kategórií vrátane mužov, ktoré hrajú zväzom organizované ligy a jednu nesúČažnú predprípravku.
Spolu s futbalovými krúžkami pre prvákov až
štvrtákov ZŠ kpt. Nálepku zastrešuje tréningy
vyše 170 futbalistov, z ktorých je 120 aktívnych registrovaných hráêov. òalších približne
150 škôlkarov navštevuje Pajštunáêik so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu.
FKM Stupava sa usiluje vychovaČ všestranne
pripravených hráêov a dosahuje pozoruhodné
výsledky doma i v zahraniêí.

Abmužstvo:

U13 Mladší žiaci
Martin Havran, hlavný tréner: „Naša kategória je v aktuálnej sezóne úêastníkom ligy mladších žiakov U13 a po jesennej êasti figuruje na 2.
mieste. Tréningový proces prebieha 4-krát do týždĀa a kategóriu vedú dvaja tréneri s medzinárodnou
futbalovou licenciou UEFA B. Medzi naše najlepšie výsledky v ostatnom období patrí 3. miesto na
medzinárodnom turnaji v talianskej Verone, kde
sme mali aj najlepšieho hráêa turnaja, óalej 3.
miesto v lige v sezóne 2018/2019 a 1. miesto v lige
v sezóne 2017/2018.“

U12 Mladší žiaci
Samuel Janovický, hlavný tréner: „Momentálne hráme v oblastnej lige mladších žiakov U13
pod hlaviêkou BFZ v okrese Malacky. Tréningy bývajú 4-krát do týždĀa, priêom jeden je spravidla
zameraný na kondiênú, silovú a gymnastickú prípravu. V minulej sezóne 2018/2019 získala kategória U11 2. miesto v lige, priêom mala aj 1.
a 3. najlepšieho strelca, najlepší útok i obranu. Na
turnaji Kraüovany Quicksport Cup za úêasti 32 tí-

mov dokázala zvíČaziČ v 8-êlennej skupine a postúpiČ do štvrČfinále.“

U11 Staršia prípravka
Michal Pokorný, hlavný tréner: „Kategória
U11 má v tíme 12 chlapcov a 2 dievêatá. Hráêi
v príprave nadviazali na dobré výsledky i umiestnenie v jesennej êasti ligy a na prvom turnaji v novom roku v Petržalke obsadili 1. miesto. Medzi
úspechy kategórie patrí tretie miesto v lige v predošlej sezóne, keó chlapcom na prvé miesto chýbal jeden
bod. Vynahradili si to však vlani v októbri na medzinárodnom turnaji v talianskej Verone, kde získali prvé miesto aj trofej pre najlepšieho hráêa.“

U10 Staršia prípravka
Miloš Kment, hlavný tréner: „So 14-êlenným
kádrom hráêov sme absolvovali kvalitnú zimnú prípravu zameranú na zdokonaüovanie technických zruêností chlapcov. Radi by sme to zužitkovali v jarnej êasti ligy a urobili všetko pre zlepšenie herného prejavu aj

Beh na Pajštún
Vbdruhú tohtoroÏnú februárovú sobotu sa na štart 9. roÏníka zimnej edície populárneho Behu na Pajštún postavilo
dovedna 88 pretekárov. Spolu sbnimi aj dvadsaħ štvornohých miláÏikov, pretože jednou zbkategórii tohto behu na
10,5 km bola aj kategória beh so psom.

P

oêasie milovníkom lesného behu prialo
a zubaté slneêné lúêe len zvýrazĀovali príjemnú atmosféru podujatia, ktoré poriadne preverilo kondíciu všetkých zúêastnených. Pre
jedných boli najdôležitejšie dosiahnuté minúty
a sekundy, pre druhých zase dobrý pocit z toho, že
sa vôbec na pozostatky Pajštúnskeho hradu „vyštverali“ a dokázali dobehnúČ až do cieüa. Klobúk
dole najmä pred výkonmi bežcov v kategóriách
ženy nad 40 a muži nad 60 rokov, ktorí nechali
za sebou neraz aj podstatne mladších bežcov. Pochvala však patrí všetkým, ktorí sa prišli s nároê-

nou trasou na 486 metrov vysoký kopec popasovaČ a êastokrát prekonaČ aj samých seba.
on, foto: autor

Beh:
1. David Žigo

44:31,0 min

2. Medard Féder

44:41,3 min

3. Robert TomoviÏ

48:25,6 min

Beh so psom:
1. Stanislav PšenÏík

56:29,3 min

2. Mano Kral

59:35,2 min

3. Iveta Osúchová

1:01:34,2 hod

výsledkov. Je to kolektív, v ktorom za posledné dva roky
pribudlo viacero nových hráêov a mnohí ešte potrebujú
êas, kým nabehnú na spoloênú vlnu.“

U9 Mladšia prípravka
Juraj Kronek, hlavný tréner: „Kategóriu U9
tvoria 14-ti hráêi narodení prevažne v roku 2011
a zopár mladších narodených v roku 2012. V rámci prípravy na novú sezónu sme absolvovali päČ halových turnajov a tri prípravné zápasy. Takisto sme
sa prihlásili do Zimnej halovej ligy v Malackách,
kde sme odohrali 5 výborných zápasov a podarilo
sa nám obsadiČ skvelé 3. miesto. Okrem toho sme sa
zúêastnili na turnaji o rok staršej kategórie U10
v Šenkviciach, kde sme obsadili takisto 3. miesto.“

U8 „A“ abU8 „B“ Mladšia prípravka
Martin Mackoviê a Jozef Pitrovský, hlavní tréneri: „Kategória U8 je najmladšia futbalová kategória, ktorá má v lige zapísané dva tímy

Ján Katona, manažér: „Naši muži zaêali zimnú prípravu zaêiatkom februára na víkendovom sústredení na Myjave. V óalšej fáze odohrali zverenci
trénerov Pavlaêiêa a Hladkého dva prípravné zápasy proti Marianke a FK Kozmos Bratislava. Do
kádra pribudli traja mladí odchovanci stupavského
futbalu Matej Belzár, Martin Neradoviê a Matej Vilhan. Prvý majstrovský zápas jarnej êasti VI.
ligy odohráme 4. apríla o 16:30 v domácom prostredí proti Vinosadom. Príóte nás povzbudiČ!“

Ðalšie aktivity klubu
Tento mesiac sme spustili prihlasovanie na
letné futbalové kempy pod znaêkou TOP
KEMP. V ponuke sú aj iné aktivity a športy – Florbalový kemp, Youtuberský kemp
a Mini kemp pre škôlkarov.
Spoloênou akciou s Pajštunáêikom bude
kultúrno-športový Family Day 2020, ktorý sa bude konaČ 23.5. na ihrisku v Borinke. Pozvané sú všetky rodiny z klubu aj široká verejnosČ. PrihlásiČ sa možno na stránke
fkmstupava.sk, pajstunacik.eu, topkemp.sk,
kde sú uvedené aj všetky kontakty.
Dominik Katona, predseda FKM Stupava
Foto: archív klubu
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Po chodníku Martina KukuÜína
Osud si ho vybral, aby ho vbživote dobre popreháĊal. ReÏ je o najvýraznejšom predstaviteĀovi slovenského literárneho
realizmu a zakladateĀovi modernej slovenskej prózy Martinovi KukuÏínovi. Narodil sa 17. mája 1860 v oravskej obci
Jasenová ako Matej Bencúr v rodine Jána Bencúra Juriša a Zuzany, rodenej Paškovej. Tento rok teda uplynie 160 rokov
od jeho narodenia. Aj preto môžeme zagratulovaħ stupavským turistom, ktorí absolvovali výstup na VeĀký ChoÏ práve
po chodníku Martina KukuÏína.

T

ento významný slovenský
prozaik, dramatik a publicista získal vzdelanie na vyššom evanjelickom gymnáziu a zavĄšil
ho štúdiom medicíny. Práve tá ho zaviala do Chorvátska na ostrov Braê,
kde pôsobil ako lekár, ale pokraêoval aj
vo svojej literárnej tvorbe. Pokusy vrátiČ sa na Slovensko mu viackrát nevyšli.
Spolu s manželkou Pericou Didoliêovou odišiel v roku 1908 do éile. Svoju životnú cestu však ukonêil napokon
v Chorvátsku 21. mája 1928.

Îaro zimy
Už nie raz sme sa presvedêili, že
zimná turistika má svoje neopakovateüné êaro a êastokrát je krajšia ako tá
letná. Tentoraz sme si na zimný výstup vybrali jeden z najkrajších výhüadových kopcov, a to 1611 metrov vysoký Veüký Choê, ktorý je dominantou
Choêských vrchov. Viditeüný je od Štrby a z celej dolnej Oravy. Oddávna bol
významným orientaêným bodom na
obchodnej ceste spájajúcej Podunajsko
s Pobaltím. Dôkazom toho sú významné archeologické náleziská – hradiská,
pohrebiská a sídliská z doby halštatskej. Z obdobia stredoveku sa zachoval
na južnom svahu Veükého Choêa hrad
Likava, ktorý slúžil ako strážny hrad
obchodnej cesty do Poüska a priechodu cez Váh.

ZbLiptova i Oravy
Na Veüký Choê možno vystúpiČ
z Liptova i Oravy, oficiálne je prístupný po viacerých trasách. Tou prvou je
chodník Martina Kukuêína, po êervenej znaêke z Jasenovej. Na vrchol

vystúpite 6 km trasou s prevýšením
1050 m asi za tri a pol hodiny. V Jasenovej sa nachádza rodný dom spisovateüa Martina Kukuêína, v ktorom mu
je venovaná i expozícia. Z vrcholu pokraêuje êervená znaêka do kúpeüov
Lúêky, odkiaü je výstupová trasa dlhšia asi o kilometer a prevýšenie 1010
metrov prekonáte za štyri hodiny.
Z oravskej strany sa dá vystúpiČ na vrchol aj z Vyšného Kubína po zelenej
znaêke, cesta je dúžkou i prevýšením
porovnateüná tej z Lúêok. Vyšný Kubín
je rodiskom P. O. Hviezdoslava, ktorý
vo svojich zbierkach Veüký Choê niekoükokrát ospieval. Najvyhüadávanejšia trasa je z Liptovskej strany, z Valaskej Dubovej po modrej znaêke. Je
jedna z najkrajších a najmenej nároêných. Prevýšenie 930 metrov prekonáte na štyroch kilometroch po troch
hodinách. Najdlhšia i najnároênejšia trasa je z Likavky. Môžete použiČ
êervenú i modrú turistickú znaêku,
po obidvoch prekonáte prevýšenie asi
1200 metrov, cca 10 kilometrový výstup absolvujete za 5 až 5 a pol hodiny.
Turistické trasy z Liptova sa stretávajú na Strednej Poüane, kde z hustých
lesných porastov vystúpite na krásne
lúky s drevenou útulĀou. Odtiaü už na
vrchol Choêa budete vystupovaČ porastom kosodreviny.

NároÏná previerka
Poviete si, päČ kilometrov, êo to je…
Výstup na Veüký Choê však nepatrí
medzi prechádzky a už vôbec nie medzi nenároêné výlety. Pravdou je, že si
musíte vyšliapaČ takmer kilometrové prevýšenie, a to na pomerne krát-

ku vzdialenosČ. Už to napovedá, že sa
pôjde poriadne hore kopcom. Cesta do
výšky 1611 metrov na Veüký Choê je
proste neutíchajúca cesta nahor s minimom roviniek na oddych. Návšteva
tohto nízkotatranského vrcholu urêite
stojí za to, aj napriek tomu, že poriadne preverí kondiêku každému.

Slovenský Matterhorn
Nezameniteüný masív Veükého Choêa je dobre identifikovateüný z celého
okolia. Osamotene sa týêi nad okolitými menšími kopcami, ktoré prevyšuje
êasto aj o 500 metrov, êím nám veümi
pripomína švajêiarsky Matterhorn. Na
Slovensku by sme podobný vrchol hüadali len Čažko. Samotný vrchol je veümi pekný, kosodrevina sa strieda s rôznymi skalnými útvarmi. Dolomitické
vápence sú porastené bohatou vzácnou
flórou. Nájdeme tu rastliny typické pre
fatranské a tatranské pohoria. V roku
1982 bol masív Veükého Choêa vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu.
My sme výstup zaêali v obci Valaská
Dubová, kúsok nad Ružomberkom.
Po modrej a potom po zelenej znaêke. Výstup na Veüký Choê sme spojili
aj s návštevou Lúêok, ktoré nás veümi
príjemne prekvapili. Svojou ponukou
ubytovania, príjemným prostredím
i vynovenou kúpeünou promenádou.
NavštíviČ sme mohli Aquavital park
s plaveckým bazénom i s bazénom
s lieêivou minerálnou vodou, whirpool pod holým nebom i saunový svet.
Veríme, že naša skúsenosČ vám bude
inšpiráciou na pekný rodinný výlet.
Jaroslava Bojkovská
Foto: Jaroslava Bojkovská
i2020101
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Slovo Ruda DraškoviÏa ml.

Zorno Cup 2020
ZORNO Cup sa stáva neoddeliteĀnou súÏasħou polroÏných
prázdnin nielen pre našich mladých hádzanárov, ale aj pre
ich rovesníkov zbokolitých krajín. Na tohtoroÏnom turnaji
ZORNO Cup sme mali možnosħ vidieħ vbtroch halách viac
ako 900 hráÏov zbpiatich krajín, ktorí boli rozdelení
do piatich vekových kategórií.
Najmladšia kategória
– minihádzaná U10
Pre najmenších hádzanárov v kategórií U10,
v ktorej sa predstavilo 11 tímov, bola domovským stánkom veüká telocviêĀa na našej ZŠ
v Stupave, kde prebiehalo ich súperenie v minihádzanej spôsobom každý s každým. Po základnej êasti prišlo na rad play-off, v ktorom si
najlepšie poêínali chlapci z TJ Sokol Kostelec
na Hané - HK a stali sa tak víČazmi v kategórií U10.

Mladší žiaci U12
Novinkou tohtoroêného ZORNO Cup-u
bola nová krásna hala v Záhorskej Bystrici, ktorá sa stala útoêiskom pre mladších žiakov rozdelených do štyroch skupín po štyroch tímoch. Po
dobre odohratej základnej êasti mal svoje želiez-

stúpili do finále. V Āom však narazili na tvrdý
oriešok, ktorým boli chlapci z FIVERS WAT
Margareten. Po mladších žiakoch si tak trofej do
Rakúska odviezli aj starší žiaci. Domáci chalani
súboj o bronz zvládli a zaslúžene prevzali pohár
za tretie miesto. Gratulujeme!

Mladší dorastenci U16
ko v ohni aj domáci klub HC Tatran Stupava.
Chlapci vstupovali do play-off ako víČazi skupiny
A. Prvé kolo play-off prešli takisto bez zaváhania, ale v semifinále i v súboji o bronz im vystavili stopku výborne hrajúce êeské tímy. VíČazmi sa
stali chlapci z rakúskeho FIVERS WAT Margareten, keó vo finále vrátili chlapcom z RHC Lovosice porážku zo základnej skupiny.

Športová hala Malina v Malackách hostila zápolenia mladších dorastencov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín po piatich. Podüa umiestnenia v základných skupinách êakali na nich
súboje v play-off. Asi to v tom Rakúsku robia
dobre, keó aj v tejto kategórií nenašli chalani
z FIVERS WAT Margareten za tri dni premožiteüa a stali sa tak víČazmi aj v kategórií U16.

Starší žiaci U14

Starší dorastenci U18

Identický hrací model mali i starší žiaci. Ich
zápasy sa odohrávali v školskej hale v Stupave.
Aj v tejto kategórií vyhralo družstvo HC Tatran Stupava svoju skupinu a bez zaváhania išlo
až do semifinále. V Āom sa zrodila remíza, a tak
o postupujúcom museli rozhodnúČ sedemmetrové hody. V nich mali viac športového šČastia
chlapci z TJ Sokol Ostrava, ktorí následne po-

V kategórií starších dorastencov zvládli základnú êasČ spomedzi šiestich tímov najlepšie chalani z ŠKP Bratislava. Vo finále si po
druhýkrát na turnaji zmerali sily proti rovesníkom z HBC Jiêín, avšak tentoraz odchádzali
z palubovky spokojnejší hádzanári spoza Moravy, ktorí si odviezli domov trofej za víČazstvo
v kategórií U18.

HC Tatran Stupava – ocenenie najlepších
Vyhodnotenie uplynulej sezóny hádzanárov HC Tatran Stupava sa už tradiÏne konalo
vbkultúrnom dome v Stupave ibza úÏasti primátora Petra Novisedláka. Slávnostný veÏer,
venovaný rekapitulácii výsledkov, ktorými sa náš klub mohol popýšiħ v predošlej sezóne,
sa aj vÑaka manželom Milade abMartinovi RenÏovcom (organizátori ibmoderátori
podujatia) niesol v príjemnej atmosfére.
Najskôr zopár Ïísel
Náš klub má aktuálne v 25-tich tímoch na súpiskách 456 hráêov a hráêok v 11-tich kategóriách.
Poêas uplynulej sezóny absolvovali 1548 tréningových jednotiek a 386 odohratých zápasov! Kvalitná práca trénerov a hráêov sa odzrkadlila nielen na
výsledkoch jednotlivých tímov, ale i jednotlivcov. Tí
najúspešnejší už nakukli aj do reprezentácie.

Slovenská špiÏka
Do predkadetskej reprezentácie dievêat sa svojimi výkonmi prebojovali Veronika Papajová,
Nina Palušová, Michaela Novosadová a Tamara Fabiánová. élenkami kadetskej dievêenskej
reprezentácie sa stali Viktória Voržáêková, Sára
Švajdlenková a Nicol Hladíková. V juniorskej
dievêenskej reprezentácii hájila naše farby Diana
Michálková (aktuálne už hráêka Veselí na Morave), Viktória Voržáêková nakukla dokonca už i
do ženskej reprezentácie! V kadetskej reprezentácii beach handballu si svoje miesta vybojovali
Sára Švajdlenková, Nicol Hladíková a Ivana Velická, v predkadetskej chlapêenskej reprezentá-

„V tomto roêníku sa nám na turnaj prihlásilo
60 družstiev z piatich krajín. Veüký záujem nás potešil, avšak vzhüadom na to, že kapacita turnaja je
obmedzená, nemohli sme potvrdiČ úêasČ všetkým záujemcom. Starú halu PARK v Stupave sa nám podarilo vymeniČ za novú v Záhorskej Bystrici, takže
sme si o nieêo polepšili. Okrem toho nás oslovil Slovenský zväz hádzanej, aby sme do turnaja zapojili
mladých nádejných rozhodcov, ktorí potrebujú pískaČ Čažké zápasy. Podarilo sa nám vytvoriČ skupinu
mladých rozhodcov, verdikty ktorých boli pod drobnohüadom skúsených delegátov vedených Ladislavom Podluckým. Veríme, že mladým rozhodcom táto
skúsenosČ pomôže.“
Daniel JanÏár
Foto: Lesanka Jánošíková abLucia Obžerová

KoneÏné poradie vbjednotlivých
kategóriách
Minihádzaná U10:
1. TJ Sokol Kostelec na Hané - HK (CZ)
2. Házená Náchod A (CZ)
3. HKM ŠaĀa A (SK)
5. HC Tatran Stupava A (SK)
6. HC Tatran Stupava B (SK)

Mladší žiaci U12:
1. FIVERS WAT Margareten (AT)
2. RHC Lovosice (CZ)
3. SKP Frýdek-Místek (CZ)
4. HC Tatran Stupava (SK)

Starší žiaci U14:
1. FIVERS WAT Margareten (AT)
2. Tj Sokol Ostrava (CZ)
3. HC Tatran Stupava (SK)

Mladší dorastenci U16:
1. FIVERS WAT Margareten (AT)
2. SKP Frýdek-Místek (CZ)
3. HBC JiÏín (CZ)
6. HC Tatran Stupava (SK)

Starší dorastenci U18:
1. HBC JiÏín (CZ)
2. ŠKP Bratislava (SK)
3. SKP Frýdek-Místek (CZ)

ŠtrbáĀová, pravá spojka Nina Palušová, stredná
spojka Michaela Novosadová, pivotka Tamara
Fabiánová, brankárka Veronika Papajová.
Junior muži: üavé krídlo Marek Tóth, pravé
krídlo Patrik Gáži, üavá spojka Martin Živner,
pravá spojka Michal Dobrovodský, stredná spojka Samuel Kovács, pivot Jakub Jánoš, brankár
Matúš Krištofiê.
Senior ženy: üavé krídlo Sára Švajdlenková, pravé krídlo Natália Szökeová, üavá spojka
Kristína Kupkoviêová, pravá spojka Lucia Kovácsová, stredná spojka Petra Varjassiová, pivotka Katarína Kankulová, brankárka Viktória Voržáêková.
Senior muži: üavé krídlo Daniel Polák, pravé
krídlo Michal Malina, üavá spojka Jaroslav Petráš,
pravá spojka Ladislav LLutonský, stredná spojHepner, pivot Michal Lachkoka ûuboš Hepner
Patrik Beleš.
viê, brankár Pa

SieĊ sláv
slávy

cii Martin Živner a v reprezentácii kadetov Michal Dobrovodský.
Kapitánom juniorskej reprezentácie sa stal
Daniel Polák, ktorý aktuálne hosČuje v HKM
Šaüa. élenmi realizaêných tímov sú Peter Olšavský (tréner-asistent v kadetskej ženskej reprezentácii), Rudolf Draškoviê ml. (vedúci družstva juniorskej ženskej reprezentácie) a Roman Vigh (vedúci
družstva ženskej reprezentácie).

All stars tímy
Organizátori slávnostného
ostného veêera rozdelili hráêov do štyroch skupín all
stars.
Junior ženy: üavé kríídlo Lucia Masaroviêová, pravé krídlo
Natália Labudová,
üavá spojka Mária

Krásnym a dojímavým vyvrcholením veêera už tradiêne býva uvedenie jednéh
jedného z bývalých hráêov do
siene slávy nnášho klubu. Tohto roku
sa pocta ušla ûubošovi Ivicovi, ktorý tak doplnil Já
Jána Šemberu, Miroslava
Šurinu, Ladislava Pšenka, MiŠurinu
roslava Puškáêa a Miroslava Janêára.

ÿuboš Ivica

Daniel JanÏár
Foto: Lucia
Obžerová
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Vegetariánske fašírky
Jar je obdobím, keÑ sa príroda zaÏína prebúdzaħ zo zimného spánku.
ObdobiebleĊošenia a zimného prejedania je za nami, preto je Ïas na detox,
na odĀahÏenie celého tela i mysle.

O

potrebe zbaviČ sa toxínov nahromadených poêas zimy
dnes už nikto nepochybuje. Ide o jarné upratovanie
nášho tela, ktoré je pre správne fungovanie organizmu veümi dôležité. Inšpirujte sa našimi tipmi a nakopnite sa aj
vy príchodom jari.

Pokoj tela i mysle
Poêiatoêným a súêasne i najdôležitejším krokom v procese detoxu je „upokojenie sa“. Na êas si oddýchnite od zábav a od udalostí, ktoré narušujú rovnováhu a harmóniu tela i duše. Usporiadajte si myšlienky, zbavte sa starostí, ktoré vás doteraz trápili,
plánujte si krajšiu budúcnosČ. S otvorenou a pokojnou mysüou
pôjde všetko üahšie!

Îistá voda
V procese detoxu nemôžeme zabúdaČ na dostatoêný príjem
êistej vody. Dajte zbohom sýteným nápojom, ochuteným malinovkám a alkoholu. V zimných mesiacoch majú üudia tendenciu
znížiČ príjem vody, êo spôsobuje dlhodobú dehydratáciu, oslabené bunky a tkanivá, êi vysušenú pokožku bez života. Voda
nielenže posilĀuje každú bunku tela, ale v podobe moêu odvádza z neho i všetky splodiny a toxíny. Denne by sme mali vypiČ 2 – 3 litre êistej, najlepšie filtrovanej vody. Pozitívne zmeny
zbadáte aj na svojej pokožke, ktorá bude žiariČ.

OdĀahÏite stravu, odĀahÏíte telo
Po zimnom prejedaní sa je êas na odüahêený jedálniêek. Nejde
o drastické diéty, alebo odopieranie si nasilu nieêoho, êo máme
radi. Staêí len zaêaČ poêúvaČ svoje telo, ktoré je natoüko inteligentné, že je schopné komunikovaČ a dávaČ nám tak najavo,
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êo mu škodí a êo, naopak, prospieva. Sledujte, êo vám spôsobuje nadúvanie, vyrážky, alebo z akého jedla sa cítite unavený.
Po konzumácii mäsa potrebuje naše telo niekoüko hodín na jeho
spracovanie a strávenie, êo nás ešte viac unavuje. Práve teraz je
vhodný êas na jeho obmedzenie, dopriaČ by sme si ho mali maximálne raz za týždeĀ. Do jedálniêka môžeme zaradiČ viac prírodnej stravy, ako sú obilniny, hnedá ryža, celozrnné cestoviny, bataty, koreĀová zelenina. Tie farby a chute vás budú baviČ.
Vyskúšajte si preto recept na vegetariánske
fašírky od Tomáša Kollárika z Makovíc:
1. Zeleninu, ktorú chceme daČ do fašírok (cvikla, mrkva, brokolica, ató.), uvaríme/podusíme do mäkka.
2. Uvaríme si strukoviny (fazuüa, cícer, êervená šošovica...).
3. Pridáme olej, aby bola pomletá hmota mastná.
4. Pridáme spojivo (kukuriêná múka, ovsené vloêky alebo üanové semienka).
5. Hmotu dochutíme (bylinky, soü, ató.).

HLIVA USTRICOVÁ

1/2 kg hlivy ustricovej, prípadne aj 3 ks šampiĀónov na dochutenie. Soü, mleté biele korenie, štipka êili, mletý muškátový
orech, 1 až 2 hlaviêky cesnaku, biela cibuüa alebo 2 ks šalotky,
1 dcl bieleho suchého vína na podliatie, cca 5 lyžíc kvalitného
olivového oleja, hĄstka pokiaü možno êerstvých bylín (petržlen
– vĀaČ, majorán, oregano, tymian, rozmarín, kôpor). Môžu byČ
aj sušené.

Postup:
Huby nakrájame alebo natrháme na väêšie kúsky. Vložíme do
pekáêa. Pridáme soü, biele korenie, êili a hrsČ nasekaných byliniek. Celé hlaviêky cesnaku popuêíme a dáme medzi hríby. Šalotku alebo bielu cibuüu nakrájame na kolieska a zmiešame s hríbmi.
Všetko podlejeme bielym vínom a olivovým olejom. Peêieme cca
20 min na 180ºC. V prípade potreby podlievame vínom.
Vynikajúca príloha aj k mäsitému pokrmu alebo k zemiakovo-zelerovému pyré. Môžme si vychutnaČ takisto ako samostatný pokrm.
Dobrú chuČ!
švo, ivr
Foto: Eva ŠvoĊavová, ivr

Všetko spolu pomelieme na hrubo alebo úplne na hladko v kuchynskom robote. Vytvarujeme fašírky a na pomastenom papieri na peêenie ich peêieme v teplovzdušnej rúre na
180 stupĀov 20 – 25 min. Po vytiahnutí z rúry ich necháme
chvíüu oddychovaČ.
Hmotu na fašírky si môžete pripraviČ v rôznych variantoch
a príchutiach. Podávame s êerstvým listovým šalátom, prípadne
kuskusom. Ako prílohu však môžete vyskúšaČ aj zapeêenú hlivu
ustricovú, ktorá je takisto výborným pomocníkom pri jarnom
detoxe a zvyšovaní imunity.
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Spevácky zbor mesta Bratislavy
The Bratislava City Choir / Chor der Stadt Bratislava

VeĀkonoÏný koncert
vbKostole sv. Štefana v Stupave

NedeĀa 29.03.2020 ob17:00 hod.
Program:
Franz Liszt Via crucis - 14 zastavení krížovej cesty (pre barytón sólo, zbor aborgan)
1. Ježiš je odsúdený na smrħ
8. Ježiš napomína plaÏúce ženy
2. Ježiš berie na svoje plecia kríž
9. Ježiš tretí raz padá pod krížom
3. Ježiš prvý raz padá pod krížom
10. Ježišovi vyzliekajú šaty
4. Ježiš sa stretá so svojou matkou
11. Ježiša pribíjajú na kríž
5. Šimon zbCyreny pomáha Ježišovi niesħ kríž
12. Ježiš na kríži zomiera
6. Veronika podáva Ježišovi šatku
13. Ježiša skladajú zbkríža
7. Ježiš druhý raz padá pod krížom
14. Ježiša pochovávajú
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem d – moll (výber zborových Ïastí)
Dies irae
Lacrymosa
Rex tremendae
Hostias
Confutatis
Sanctus
ÚÏinkujú
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek – dirigent
Peter Mikula – organ
Karol Plank – barytón
Marián Îervený, doc. ThDr., PhD.
– sprievodné slovo
Vstupné dobrovoĀné

