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STUPAVSKÉ NOVINY
Editoriál
Ostatné dni ukázali, aký sme silný
národ. Zomkli sme sa, nezištne sme
si pomáhali. Nikto nevedel, ako óaleko to všetko zájde, êo pandémia spôsobí. S postupným otepüovaním dostávame nové a nové informácie, trochu sme
sa otriasli a veríme, že to dlho nepotrvá.
Psychická pohoda je naozaj veümi dôležitá. V okrese Malacky fungujú linky
prvej pomoci pre üudí v karanténe, seniorov, dospelých a deti, ktoré potrebujú psychologickú pomoc: 034/2444 617
alebo 034/2444 616.
Sme doma. Staráme sa o svoje záhradky, balkóny. Opravili sme, êo sme
dlho odkladali. Teraz si môžete dopriaČ
príjemný êas s vašimi novinami. Veríme, že každý si nájde to svoje. A napíšte nám. Napríklad, êi by ste uvítali, aby
bola nedeüa dĀom pokoja. V susednej
Záhorskej Bystricu ju majú a deĀ bez
kosaêiek a zvuku cirkulárky si nevedia
vynachváliČ!
Píšte na: noviny@stupava.sk
rr

#ZOSTANDOMA
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku je podĀa hlavného hygienika SR Jána
Mikasa v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 relatívne priaznivá. Slovensko patrí
k štátom s najnižšou incidenciou spomínaného ochorenia.

V

Stupave prvý raz zasadal krízový štáb
9. marca 2020. „Keó sme sa v to ráno
stretli na úrade, boli sme bez výstrahy hodení do situácie, s ktorou sa nikto z nás ešte nestretol,“ zaêal náš krátky rozhovor primátor Stupavy Peter Novisedlák. „Museli sme okamžite riešiČ
množstvo opatrení, situáciu nepodceĀovaČ, ale tiež nešíriČ paniku. Nikto nevedel, êo presne nás êaká. V prvých krokoch sme riešili rozptylové opatrenia, aby sme
zabránili možnému šíreniu ochorenia v komunitách.
Vlastní zamestnanci na úrade nám pomohli šiČ rúška. V spolupráci s Armádou spásy sme distribuovali rúška a potravinovú pomoc. Prvé opatrenia smerovali k seniorom nad 65 rokov a osamelým obêanom
nášho mesta. Zriadili sme linku pre seniorov a zdravotne postihnutých, ktorí v prípade potreby môžu zavolaČ na êísla 0905/701 345 alebo 0905/405 232
a dohodnúČ si dovoz potravín, hygienických potrieb êi
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ARMÁDA SPÁSY

Pomoc druhým ako poslanie

liekov. ZároveĀ prebieha rozvoz obedov seniorom za
prísnych hygienických opatrení. Zrušili sme aj všetky plánované akcie, nebude stavanie mája, aj Cirkul‘art je odložený.“

Pandémia abrozpoÏet mesta
Všetky mestá a obce škrtia kvôli koronavírusu svoje výdavky. Bude aj Stupava? „Rada
pre rozpoêtovú zodpovednosČ pripravila niekoüko
rozpoêtových scenárov. Všetko sa, samozrejme, bude
odvíjaČ od toho, ako dlho bude táto situácia trvaČ.
V rozpoête mesta sme mali pripravených 400 tisíc
Eur na opravy ciest a chodníkov, mestských budov
a výstavbu vodozádržných opatrení. Tieto kapitálové výdavky a mnohé óalšie v prospech obêanov
sme museli nateraz stopnúČ,“ pokraêuje Peter
Novisedlák. „Prebiehajú len tie, ktoré boli zazmluvnené alebo sú hradené z prostriedkov Európ-
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VRCHNÁ HORA

Náš prírodný klenot

skej únie. V týchto dĀoch napríklad zaêína na základnej škole výmena elektroinštalácie a následne
prebehne kompletné vymaüovanie všetkých priestorov školy. Hodnota investície je približne 170 tisíc eur. V priebehu mája zaêne aj výstavba ekocentra v malom parku, kde sme museli robiČ revíziu
a kontrolu projektu, êi už z pohüadu verejného obstarávania alebo projektovej a stavebnej koncepcie. Keóže projekt bude hradený z fondov Európskej únie, podmienky sú veümi prísne a musia byČ
striktne dodržané v celej fáze realizácie diela.“

Ako sme na tom?
Doteraz narastajúci poêet zachytených pozitívnych prípadov súvisel podüa hlavného
hygienika SR aj s pribúdajúcim poêtom osôb
vracajúcich sa z cudziny, ktoré sú izolované
v štátnych karanténnych zariadeniach. Až do
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HISTÓRIA

Stupava v 18. storoÏí

ukonêenia izolácie a potvrdenia ich negativity ostávajú preto tieto osoby v karanténnych
zariadeniach. „Obrátili sme sa na Stupavêanov
nielen cez mestské noviny, ale aj cestou sociálnych
sietí a rozhlasu, aby rešpektovali nariadenia vlády a pokiaü je to možné, zostávali doma. Je naozaj
nesmierne dôležité chrániČ rúškom seba aj všetkých
okolo. Predajne, ktoré u nás fungujú, navštevujte v rukaviciach a umožnite dôchodcom nakupovaČ
v ich vyhradených êasoch. Apelujem na rodiêov,
aby kontrolovali svoje deti, ale hlavne na mládež,
ktorá môže braČ situáciu na üahkú váhu a správne využitie svojho voüného êasu nemusí zvládnuČ.
Tento vírus deti a mladistvých neobchádza. Na
miestnom úrade evidujeme dobrovoüníkov z radov
obêanov, ktorí sú ochotní pomáhaČ napríklad seniorom, prípadne tam, kde je to potrebné a bezpeêné,“ uzatvoril rozhovor Peter Novisedlák.
Pokraêovanie na strane 2
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Zdravý morský vlk
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KORONAVÍRUS

Pokraêovanie zo strany 1

Otázky pre odborníkov
Ak by malo dôjsČ k postupnému otváraniu
prevádzok, podüa tímu odborníkov zloženého z významných epidemiológov, infektológov
a iných medicínskych autorít by malo ísČ najskôr
o prevádzky, v ktorých nedochádza k hromadnému stretávaniu sa osôb s dôrazom na hygienické opatrenia. Mestský úrad Stupava zvažuje
otvorenie stálych drevených stánkov na mestskom trhovisku a na základe opatrení hlavného
hygienika aj trhoviska samotného za podmienok, ktoré boli urêené v opatrení ÚVZ.
S úêinnosČou od 22. apríla 2020 od 6:00
hod. sú povolené prevádzky vonkajších trhovísk
s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín
a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpeêeným
jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosČou 2 m. Zakazuje sa konzumácia potravín
Výmena elektrických rozvodov
na základnej škole.

žitá v tomto období je diagnostika. Švajêiarsky farmaceutický gigant a jednotka na diagnostickom trhu spoloênosČ Roche dostala od
FDA (Food and Drug Administration) povolenie na testovanie SARS-CoV-2 na jej prístrojoch Cobas. Tieto testy sa môžu používaČ len
doêasne, kým si to súêasná situácia vyžaduje – neprešli kompletnou štandardnou procedúrou u regulátora. Vyrábajú sa veümi jednoducho a sú aj lacné, nevýhodou je fakt, že ak
sa test ukáže byČ pozitívny, musí sa urobiČ ešte
raz na certifikovaných laboratórnych zariadeniach. Ide teda len o akýsi pre-screening, ktorý
by ale potenciálne vedel odüahêiČ mnohé laboratóriá. éo sa týka terapie, süubne sa javí látka s názvom Remdesivir. Pôvodne bola urêená
na lieêbu infekcií spôsobených Ebola vírusom,
priêom dobre fungovala aj pri iných RNA vírusoch (MERS, SARS). Keóže SARS-CoV-2
je tiež RNA vírus (tzv. sense RNA vírus), je
veüká šanca, že skúšky dopadnú dobre. Je to
štruktúrny analóg adenínu (stavebný blok nukleových kyselín, prítomný aj v našej DNA), ktorý bráni vírusu tvoriČ si v hostiteüskej bunke kópie.

Dodržiavajte
odporúÏania!

Epicentrum ochorenia sa presunulo z éíny
do Európy a následne do USA. Denne pribúdajú nové prípady, priêom nástup ochorenia
je stále v exponenciálnej fáze. Enormne dôle-

a nápojov na mieste. Naši miestni pestovatelia majú jarnú zeleninu a tá sa nemôže dostaČ
k obyvateüom. O zaêatí predaja v Sedliackom
dvore bude mesto informovaČ na svojej oficiálnej
webovej stránke a na facebooku.

SARS-CoV- 2
Nový vírus, ktorý spôsobuje potenciálne závažné respiraêné ochorenie, vedie najmä u starších üudí k Čažkej imunitnej odpovedi a následnému zlyhaniu püúc. Buóte preto ohüaduplní
najmä k starším. Pomáhajte s nákupmi susedom, ak je to možné. Nákup im nechávajte pred
dverami, aby sami nemuseli byČ vystavení rizi-
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Dôležité odporúêania ku karanténe:
jeden êlovek nakazí podüa súêasných êísiel dvoch až troch óalších üudí. Pacient
1 z USA (60-roêná pani) mala po návrate z éíny symptómy. Nakazila aj svojho
manžela (január 2020), ktorý bol prijatý 8 dní po svojej manželke a testovaný
pozitívne na SARS-CoV-2. Identifikovaných bolo 372 kontaktov – vrátane
zdravotníckeho personálu, niektorí podstúpili
aktívny monitoring, priêom spomedzi vybraných na testovanie prítomnosti SARS-CoV-2
nebol nakazený už nikto óalší. Netreba sa ale

ku infekcie. éísla zo zaêiatku marca hovorili
o 3,6 % úmrtnosti v éíne a 1,5 % mimo územia najüudnatejšej krajiny sveta. Dôležité je však
dodaČ, že tieto êísla sú skreslené – nevieme totiž
celkový poêet chorých (sú medzi nami infekêní,
netestovaní üudia s miernymi symptómami, ktorí ani netušia, že nieêo prekonávajú), tiež v populácii s vyšším vekovým priemerom je viac Čažších prípadov. Inkubaêná doba sa uvádza 14 dní,
priêom medián od nástupu symptómov po hospitalizáciu s Čažkým ochorením je 10 dní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva
dobu od prvých symptómov po smrČ ako veümi individuálny parameter od 2 do 8 týždĀov.
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zbytoêne spoliehaČ na to, že bez akýchkoüvek
opatrení sa situácia zvládne. Používajte rúška,
ak idete na miesto „pod strechou“ (obchod, lekáreĀ). Rúška si môžete urobiČ aj doma – veümi dobrý materiál je bavlna, prípadne vrecká
do vysávaêa (êisté, samozrejme!). Obyêajný šál
zachytí zo vzduchu cca 50 % kvapôêok – lepšie ako niê. Na používanie rúšok sledujte dokumentáciu výrobcu/dodávateüa. Rúšku možno prežehliČ žehliêkou, zvýšená teplota vírus
pri dostatoêne dlhom êase inaktivuje. Naopak,
vlhkosČ mu pomáha. Vo vzduchu sa šíri najlepšie v chladnom a vlhkom období, bez žiadneho
„pohonu“ na vzdialenosČ jedného metra. Ak na
vás niekto kýchne „po vetre“, kvapôêky k vám
samozrejme doletia aj na väêšiu vzdialenosČ
(napríklad v éíne bol v klimatizovanom autobuse zaznamenaný prenos na 4,5 m).

Hygiena je dôležitá neustále
Nezabúdajte, fyzikálne aj chemické faktory
môžu rúška narušiČ a tie stratia svoju ochrannú
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funkciu. Kvapôêky po pristátí ostávajú na povrchu rôzne dlho – pri laboratórnych podmienkach (teda izbová vlhkosČ a teplota): meó cca 8
hodín, plasty a nerezová oceü až 3 dni, kartón/
papier 24 hodín – podobne ako SARS. Povrchy
(najmä êasto namáhané, ako küuêky, vypínaêe,
dotykové displeje, toalety, kúpeüne, pákové batérie) dezinfikujte niekoükokrát denne. V aerosóle ostane vírus aktívny aspoĀ 3 hodiny.
Ukazuje sa, že vírusu nebude také jednoduché sa zbaviČ nadobro. Niekoüko dní po negatívnom náleze SARS-CoV-2 sa v respiraênom trakte infikovaných üudí (teda tých, ktorí ochorenie
prekonali) potvrdila jeho prítomnosČ v stolici
(zdroj: www.medrxiv.org/cont). Aj keó zatiaü
nemáme presné štúdie o tom, ako veümi je takáto cesta prenosu nebezpeêná (nakoüko je vírus
aktívny po vylúêení), zvýšená hygiena má obrovský význam aj po odoznení krízového stavu.
Zásobujte sa s rozumom. Pokiaü êlovek nieêo nenájde v blízkosti domova, nechoóte nakupovaČ óalej (podporujete mobilitu, êo v tejto situácii nie je žiaduce) – zvyšuje sa riziko
potenciálneho prenosu. Pokiaü chcete o epidémií nájsČ viac informácií, môžete si pozrieČ dôveryhodné stránky (!!!), kam prispievajú lekári,
zdravotníci alebo vedci.
Zdroj: Chemický ústav SAV – Centrum glykomiky
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Pobyt na Ïerstvom vzduchu
éerstvý vzduch je nevyhnutný vždy. Ak ste
doma, v prostredí sa hromadí množstvo biologického odpadu (vaša koža, ktorá sa prirodzene odlupuje, vlasy…), v ktorom žijú roztoêe,
plesne i baktérie. Nutné je preto pravidelne vysávaČ a vetraČ, aby nenadobudli prevahu. V ovzduší je vždy veüké množstvo mikroorganizmov, každým vdychom ich nasajeme
milióny. Sú to väêšinou spóry, baktérie, plesne a iné mikroorganizmy, pochádzajúce z pôdy.
Ich vrchná êasČ vyschne a vietor ju vmieša do
nižších êastí atmosféry. Rovnako aj pele rastlín.
V pôde sa zloženie baktérií mení sezónne, teda
vo vzduchu sú vždy aktuálne mikroorganizmy,
zodpovedajúce aktuálnemu êasu! Tieto mikroorganizmy sa usadzujú na slizniciach, zachytávajú na koži a vyvolávajú komunikáciu s našou imunitou, ktorá tak reaguje správne!!! Je
to PODMIENKA „dobrej“ imunity. Baktérie
a iné mikroorganizmy zo živej potravy (surová
zelenina, kvasené potraviny) sa stávajú súêasČou nášho mikrobiómu (množina mikroorganizmov na našich slizniciach, spolu 1 400 druhov, 1,5 kg).
Len 10 % buniek, ktoré nosíme so sebou,
sú naše vlastné. Náš mikrobióm je prvou líniou našej imunity!!! Takže význam êerstvého vzduchu pre zdravie našich detí a nás , ako
aj význam kontaktu s rastlinami a pôdou, je
rozhodujúci!!! O êo êastejšie sme
na êerstvom vzduchu, vetráme
a pod., o to rýchlejšie náš imunitný systém reaguje na sezónne zmeny želateüným spôsobom.
Niê to však nemení na tom, ako
sa šíri koronavírus. Okrem prenosu rukami aj vzduchom, preto netreba špekulovaČ, êi rúško
áno, alebo nie. Ak som v prírode
SÁM, alebo s êlenmi rodiny, s ktorými zdieüame spoloênú domácnosČ, tak rúško v prírode nemusíme maČ nasadené, ale ak sme už
dvaja z rôznych domácností, alebo sa míĀame s cudzími üuómi,
tak áno!!! To platí pre všetkých, aj
pre deti a tehotné ženy. Ak vám
na nich záleží...
Všetko ostatné je len sebeckosČ, to nie je otázka na diskusiu,
to je o schopnosti sebadisciplíny,
úcty üudí k sebe navzájom.
Ɔ3,
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MAKOVICE
Park 1
okienkový výdaj: od 11:00 – 15:00 hod.
rozvoz: od 11:00 – 15:00 hod.
Tel.: 0911 190 456

Rozvoz stravy/výdaj
cez okienko

REŠTAURÁCIA MILICA
Hlavná 25
okienkový výdaj: od 11:00 – 20:00 hod.
rozvoz: od 11:00 – 20:00 hod.
Tel.: 0911 390 351
PIZZERIA DA MARIO E NICOLA
Hlavná 619/95
okienkový výdaj: od 11:00 – 16:00 hod.
rozvoz: NIE
Tel.: 0948 735 705
JEDÁLEĉ CEVASERVIS
Cementárenská 15
okienkový výdaj: od 10:00 – 12:00 hod.
rozvoz: od 10:00 – 12:00 hod.
Tel.: 0905 520 486
PIVÁREĉ & GRIL UbMELÓNKA
Agátová 5
okienkový výdaj: od 11:00 – 14:00 hod.
rozvoz: od 09:00 – 14:00 hod.
Tel.: 0901 719 999
INTERŠPORTHOTEL STUPAVA
Nová 64
okienkový výdaj: od 10:00 – 14:00 hod.
(možnosČ konzumácie vonku v areáli
hotela – fungujú 2 terasy)
rozvoz: od 10:00 – 14:00 hod.
Tel.: 0948 735 705
CSARDA STUPAVA
Malacká 43
ZATVORENÉ do odvolania.
Tel.: 0905 551 238
REŠTAURÁCIA MAROŠ
Hlavná 962
okienkový výdaj: od 14:00 – 20:00 hod.
Tel.: 0903 848 994

Aj deti treba chrániœ!
RodiÏia zažívajú vbtýchto neĀahkých dĊoch veĀa krušných
chvíĀ. Svojim ratolestiam sa musia venovaħ dvadsaħštyri
hodín denne, na Ïo doteraz neboli zvyknutí. Mnohí zbnich
našli preto na zvládnutie tejto situácie jednoduché riešenie
– poÏas slneÏných jarných dní zveria deti jednoducho
„ulici“. VeÑ najlepšie sa deti zabavia predsa spolu
so svojimi kamarátmi. AbÏo na to odborníci? Spýtali sme sa
detského lekára MUDr. Kamila Száza, ambulanciu ktorého
dôverne pozná aj nejedna mamiÏka zo Stupavy.
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Fungovanie našej ambulancie sme museli
upraviČ kvôli pandémii koronavírusu. Cieüom
je, aby fyzicky chodilo do ambulancie êo najmenej malých pacientov so svojimi rodiêmi,

pokiaü to nie je nevyhnutné. Rodiê nás najprv
konzultuje telefonicky, kde sa spýtame, aký
problém dieČa má, pokiaü je to možné, konzultujeme telefonicky alebo mailom. Pokiaü je
potrebné dieČa vyšetriČ, objednáme si ho spolu s rodiêom alebo inou sprievodnou osobou
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do ambulancie na presný êas. Všetci navštívia ambulanciu s rúškom alebo inak prekrytými ústami a nosom. Pacienti sa u nás nemiešajú, pretože sú objednaní na presný êas.
Takto chránime našich malých pacientov,
ich rodiêov aj zdravotníckych pracovníkov.

HAKI KEBAP
Marcheggská 2
okienkový výdaj: od 9:00 – 20:00 hod.
rozvoz: od 9:00 – 20:00 hod.
0911 707 739
PLECHÁÎ BAR & REŠTAURÁCIA
Nová 1555/66
výdaj stravy na parkovisku – platba len v
hotovosti! (pri príchode na parkovisko treba
zavolaČ na nižšie uvedené êíslo)
rozvoz: od 10:00 – 15:00 hod.
(objednávky už od 8:00 hod.)
Tel.: 0917 779 998
U SAMIRA PIZZA & KEBAP
Nám. Sv. Trojice 570/1
okienkový výdaj: od 9:00 – 20:00 hod.
rozvoz: od 9:00 – 20:00 hod.
Tel.: 0904 399 160
UbHOLUBA
Hlavná 43
predaj jedla a piva cez okienko
– len so sebou: od 12:00 – 19:00 hod.,
Objednávky v êase otváracích hodín
Tel.: +421 2 40259100

Predaj z dvora

MED PRIAMO OD VÎELÁRA
Stupava, Malacká ulica 18
tel.: 0905 849 689
DVORbKOVÁCS
Hviezdoslavova 103, Stupava-Mást
DVOR JANKA BELZÁROVÁ
Hviezdoslavova 101, Stupava-Mást
RADOVAN KLEMAN
Kvasená kapusta, kvasáky, êervená repa
v sladkokyslom náleve, êalamáda pikantná,
êalamáda obyêajná, zemiaky a cibuüa. Kapustu, kvasáky, repu a êalamádu balíme výhradne do vedierok 0,5 kg; 1 kg; 2 kg; 3 kg; 5 kg
a 10 kg. Všetok tovar si môžete vyzdvihnúČ
po telefonickom dohovore na Duklianskej 22,
kontakt na objednávku: 0902 187 329

(Ư'"3ûƆ+û7,/++,0"+&"/ƔƆ(2!"1ľѾ
Nosenie rúška u detí je takisto nevyhnutné,
samozrejme, okrem novorodencov do 28. dĀa
života. Je veüa dôvodov, preêo by novorodenec nemal nosiČ rúško. Ak staršie dieČa neznesie rúško na tvári, je urêite na mieste pri prechádzke mamiêky s bábätkom, aby mamiêka
zabezpeêila, aby sa cudzia osoba nad dieČa nenakláĀala. Prechádzky s deČmi na êerstvom
vzduchu veümi odporúêam, ale najlepšie len
s jedným rodiêom.
éo sa týka otázky nosenia rúška detí v kontakte s rovesníkmi, odporúêam, aby sa zatiaü
obmedzil kontakt detí na minimum. V domácnostiach by sme mali dbaČ na zvýšenú hygienu, êasté umývanie rúk mydlom, ruky maČ
óalej od tváre *&+&*)&7,3ƌ(,+1(1!"1ľ
0 2!7ľ*&Ő2Ě*&Ѹ-,(&Ő+"2!""-&!"*&,Ҍ
),$& (û0&12û &-/&7+&3"'Ɔ&ѷ
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Pomáhaœ druhým
Armáda spásy pomáha ĀuÑom už stopäħdesiat rokov. PoÏas svojej existencie rozšírila svoju Ïinnosħ do viac ako 130-tich štátov
sveta. Napriek tomu sú ešte krajiny, kde Armádu spásy a jej prácu nepoznajú vôbec alebo len veĀmi málo. Patrí k nim
aj Slovensko. PoÏas tohtoroÏnej pandémie pomáhajú jej Ïlenovia distribuovaħ StupavÏanom ochranné rúška a potravinovú
pomoc osamelým seniorom a zdravotne ħažko postihnutým dôchodcom.
ARMÁDA SPÁSY AKO MEDZINÁRODNÉ HNUTIE JE SÚÎASĦOU
VŠEOBECNEJ KRESĦANSKEJ CIRKVI. JEJ POSOLSTVO JE
ZALOŽENÉ NA BIBLII. JEJ SLUŽBA JE MOTIVOVANÁ LÁSKOU
K BOHU. JEJ POSLANÍM JE HLÁSAĦ EVANJELIUM, DOBRÚ SPRÁVU
ObJEŽIŠOVI KRISTOVI AbVbJEHO MENE NAPûĉAĦ ÿUDSKÉ
POTREBY BEZ AKEJKOÿVEK DISKRIMINÁCIE.

patrí pod územie, ktoré tvoria Holandsko a éeská republika. Vedenie tohto územia sídli v Holandsku. Tieto územia sa óalej delia (podüa poêtu
êlenov a podüa množstva poskytovanej služby) na
regióny. Slovenská Armáda spásy spoloêne s êeskou tvoria spoloêný región. Vedie ho národný
veliteü pre éR a SR a sídli v Prahe. SúêasČou regiónu sú oblasti, ktoré sú zložené z jednotlivých
oblastí. Takou oblasČou je Armáda spásy na Slovensku, ktorá je zatiaü zložená zo zborov a slúži
v Bratislave, Plaveckom Štvrtku, Pezinku a Galante. Tieto zbory a služby sú vedené dôstojníkmi Armády spásy, ktorí sú zároveĀ vysvätenými
duchovnými a sú podriadení oblastnému dôstojníkovi.

Ísħ tam, kam už nikto nechce
Ako môže vzniknúČ nový zbor? Prvým predpokladom je, že sa üudia rozhodnú vytvoriČ spoloêenstvo, ktoré chce napúĀaČ poslanie Armády
spásy vo svojom meste, obci, komunite. Milujú Boha a Ježiša Krista a v jeho mene chcú slúžiČ druhým, ale aj óalej prinášaČ evanjelium tým,
ktorí ho zatiaü nepoêuli.
Jedným zo znakov Armády spásy je byČ tam, kam
už nikto nechce ísČ. Práve
preto zaêala po svojom príchode na Slovensko v roku
2014 pracovaČ v rómskych
osadách a s üuómi na ulici. V máji 2018 postavila
a otvorila v Pezinku v osade Glejovka komunitné
centrum, kde pracuje nielen s deČmi, ale aj s komunitou. V roku 2019 otvorila registrovanú materskú
škôlku Armády spá-

U

vedené vyhlásenie o poslaní Armády spásy je veümi široké. Zmestí sa doĀ
veüa služby a práce, podüa potrieb tej êi
onej krajiny alebo spoloênosti. Je to êinnosČ v nemocniciach, pôrodniciach, zdravotných centrách,
detských domovoch a školách v krajinách tretieho sveta, v azylových domoch a nocüahárĀach
pre mužov a ženy bez prístrešia, centrách pre
drogovo závislých, domovoch dôchodcov pre
osamelých a nechcených v krajinách Európy
a Severnej Ameriky. Je to humanitárna pomoc
pri zemetraseniach, povodniach, po obêianskych
vojnách (Haiti, Nepál, Irak, krajiny Afriky). Niektorí êlenovia Armády spásy umierali rukami
vrahov a atentátnikov, keó presadzovali v týchto
krajinách sociálnu spravodlivosČ a spravodlivosČ
ako takú, alebo šírili evanjelium a kázali dobrú
správu o Ježišovi Kristovi.
V jednej chvíli sa Armáda spásy stará alebo
pomáha na svete cca 30-tim miliónom üudí.
Reprezentujú ju predovšetkým üudia, ktorí sa
rozhodli pomáhaČ druhým. Sú üudia, ktorí budú
potrebovaČ pomoc po celý zvyšok života, ale je
mnoho tých, ktorým staêí poskytnutá pomocná
ruka len po urêitú dobu, aby sa stali z tých, ktorí
pomoc potrebovali, tými, ktorí pomoc sami poskytujú opäČ iným. SúêasČou Armády spásy sú
teda tí, ktorí pomoc potrebujú, ale aj tí, ktorí ju
poskytujú.

Hnutie bez hraníc
Armáda spásy je kresČanské hnutie, ktoré je
v niektorých krajinách registrované ako cirkev,
inde ako obêianske združenie alebo kresČanská
spoloênosČ, podüa toho, ako to v danej krajine
umožĀuje zákon. Na Slovensku je registrovaná ako obêianske združenie. Má svoje kresČanské
cirkevné zbory, kde sa konajú pravidelné Bohoslužby. élenovia sa schádzajú pri vyuêovaní Božieho slova, spoloêných modlitbách a preto, aby
pomáhali potrebným.

Samotný názov organizácie poukazuje na armádny systém. élenmi sú vojaci, ktorí chodia
v uniformách a süubujú Bohu, že budú žiČ podüa jeho meradiel, medzi ktoré patrí okrem iného vzdanie sa alkoholu, tabaku, nemanželského
pomeru a pod. òalšími êlenmi sú stúpenci, ktorí patria tiež medzi praktizujúcich kresČanov, ale
nemajú z nejakého dôvodu potrebu dávaČ Bohu
süub a chodiČ v uniformách…
Veükou a dôležitou súêasČou Armády spásy sú jej
zamestnanci, ktorí zabezpeêujú odbornú sociálnu, pedagogickú a inú pomoc. A tiež jej dobrovoüníci. Zamestnanci a dobrovoüníci nemusia byČ
êlenmi Armády spásy, ale je potrebné, aby sa stotožĀovali s jej poslaním.

Hierarchia
Armáda spásy je vedená generálom, ktorý
má sídlo v Londýne a je volený vždy len na tri
roky. Komisári sú veliteümi území skladajúcich sa
z niekoükých krajín. Armáda spásy na Slovensku

sy v Plaveckom Štvrtku, predovšetkým pre deti
z miestnej osady. V êase dnešnej epidémie otvorila v Galante vlastné priestory, aby vytvorila krízové centrum pre üudí bez prístrešia. Pomáha šiČ
rúška, roznáša ich seniorom, pomáha im s nákupmi, a to predovšetkým v Pezinku a Stupave.
Nakúpila šijacie stroje do osád, aby si ich obyvatelia mohli šiČ rúška sami a nespoliehali sa na pomoc od iných.
Nemôžeme hlásaČ Božiu lásku a nenakĄmiČ
hladných, nedaČ napiČ smädným, nepomáhaČ

ZakladateĀ Armády spásy
William Booth.

núdznym, neposkytnúČ prístrešok tým, êo žiaden nemajú, nenavštíviČ osamelých a tých potrebných.
Tu sa stotožĀujeme s vyhlásením zakladateüa
Armády spásy Williama Bootha:
„Kým budú ženy plakaČ ako teraz, budem bojovaČ,
kým budú deti hladovaČ ako teraz, budem bojovaČ,
kým budú muži chodiČ do väzenia, tam a späČ, tam
a späČ,
budem bojovaČ.

Kým zostane jediný opilec,
kým bude na uliciach jediné stratené dievêa,
kým zostane jediná duša v temnote bez Božieho svetla,
budem bojovaČ – budem bojovaČ až do úplného konca.“
William Booth, zakladateü Armády spásy, pri poslednom verejnom vystúpení v Royal Albert Hall
v máji 1912.
Informácie obaktuálnom dianí vbArmáde spásy na Slovensku si môžete pozrieħ na internetovej
stránke www.armadaspasy.sk.
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Zasadnutie mestského
zastupiteĝstva
Marcové zasadnutie Mestské zastupiteĀstvo vbStupave sa konalo dĊa 12.03.2020, Ïiže v Ïase,
keÑ sa už uplatĊovali mimoriadne preventívne abochranné opatrenia súvisiace sbpandemickým ochorením COVID-19. Prijaté boli preto viaceré špeciȴcké opatrenia, ako napríklad
zamedzenie fyzickej prítomnosti verejnosti na rokovaní zastupiteĀstva, meranie teploty
všetkým osobám, ktoré sa na zasadnutí zúÏastnili, Ïi vytvorenie nevyhnutných odstupov
medzi jednotlivými úÏastníkmi rokovania zastupiteĀstva primeraným rozostavením stolov.
Verejnosti bola umožnená úÏasħ na zasadnutí formou priameho prenosu na You tube stránke
mesta Stupava.

V

óaka týmto opatreniam bolo možné uskutoêniČ zasadnutie zastupiteüstva bez toho, aby bolo porušené rozhodnutie Úradu hlavného hygienika Slovenskej
republiky, na základe ktorého bolo zakázané organizovaČ hromadné verejné podujatia
z prakticky akéhokoüvek dôvodu. Zastupiteüstvo svojím uznesením skonštatovalo, že rokovanie s vylúêením fyzicky prítomnej verejnosti
sa koná na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Îinnosħ krízového štábu
V úvode rokovania primátor informoval
o êinnosti krízového štábu mesta Stupava, ktorý prijal viacero preventívnych opatrení z dôvodu, že Stupava sa nachádza v blízkosti ohniska
nákazy. Krízový štáb rozhodol o zatvorení základnej školy, všetkých materských škôl a ostatných mestských zariadení prístupných verejnosti. ZároveĀ rozhodol o vybavení zamestnancov
mesta, ktorí prichádzajú do styku s verejnosČou,
nevyhnutnými ochrannými pomôckami. Vyzval

êovaČ šírku ochranného pásma na obce. Pôvodný návrh VZN navrhoval ochranné pásmo pre
Mástsky cintorín a Starý cintorín 20 m z dôvodu lokalizácie cintorínov v zastavanom území
a 50 m pre Nový cintorín. Na základe verejného pripomienkového konania predkladateü akceptoval viaceré pripomienky a na ich základe
navrhol aj pre Nový cintorín ochranné pásmo
so šírkou 20 m. Takto upravený návrh VZN
mestské zastupiteüstvo schválilo.

Ochranné pásmo pohrebiska
Jedným z najdôležitejších bodov rokovania zastupiteüstva bol návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme pohrebiska. Tento návrh sa týkal všetkých cintorínov
v Stupave. Vecne mal nahradiČ ochranné pásmo
so šírkou 50 m, ktorá bola pôvodne urêená zákonom. Po novele zákona prešla pôsobnosČ ur-

Výsledky kontrol

Mestské zastupiteüstvo prerokovalo celkovo 13 materiálov z majetkovej agendy, z ktorých pre mesto najvýznamnejší bol schválený
záväzok mesta Stupava, podüa ktorého v prípade kúpy budovy železniênej stanice a vybraných
priüahlých pozemkov zachová verejnoprospešný
úêel využitia týchto nehnuteüností a neprevedie
tieto nehnuteünosti v prospech tretích osôb poêas desiatich rokov odo dĀa ich nadobudnutia
do vlastníctva.

Hlavná kontrolórka mesta Stupava informovala zastupiteüstvo o výsledkoch troch kontrol. Prvá bola zameraná na dodržiavanie VZN
o dotáciách. Nedostatky zistené neboli a kontrolórka odporuêila aktualizovaČ predmetné
VZN. Druhá kontrola bola zameraná na stav
a vývoj dlhu mesta k 31.12.2019, ktorý dosiahol ku koncu roka 8,45 % skutoêných bežných
príjmov mesta v roku 2018. Tretia správa o výsledku kontroly sa týkala kontroly sprístupĀovania informácií v podmienkach stupavskej samosprávy v r. 2018 a za prvý polrok 2019.
V prípade zistených nedostatkov prijali kontrolované subjekty opatrenia na ich odstránenie.

Noví Ïlenovia redakÏnej rady

RozpoÏtové opatrenia

Mestské zastupiteüstvo verejným hlasovaním
zvolilo dvoch êlenov redakênej rady Stupavských novín, a to Mgr. Evu Sládkovú a Ing. Jozefa Tvardzíka.

V bode rôzne primátor informoval, že bude
potrebné urobiČ rozpoêtové opatrenia na pokrytie výdavkov na nákup dezinfekêných a ochranných prostriedkov v súvislosti s pandemickým
ochorením COVID-19.
Marcové zasadnutie Mestského zastupiteüstva v Stupave bolo v novodobej histórii mesta
ojedinelé tým, že do rokovacej miestnosti nebol
umožnený vstup verejnosti. Veríme, že najbližšie
zasadnutie, ktoré sa bude konaČ až v máji 2020
(aprílové zasadnutie zastupiteüstva bolo zrušené),
bude možné zorganizovaČ a uskutoêniČ štandardným spôsobom bez akýchkoüvek obmedzení.

Záväzok mesta

obêanov, aby boli nápomocní starším obêanom
vo svojom okolí.
òalej primátor informoval, že sa plánuje oprava ulíc Mariánska, Karpatská, Marcheggská a Cintorínska. Komisia dopravy, infraštruktúry a IT navrhla Cintorínsku ulicu
zjednosmerniČ. Primátor navrhol aj opravu Záhumenskej ulice od predajne COOP Jednota po FA-LA-DRO z dôvodu, že keó sa podarí
urobiČ Štúrovu ulicu, bude táto ulica dosČ frekventovaná.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava vo svojej informácii o plnení uznesení navrhla mestu
skonštatovaČ splnenie troch uznesení, respektíve ich êastí, a priebežné plnenie deviatich uznesení alebo ich êastí.

Stupava a BV Investment, s.r.o, podstatou ktorého bolo ukonêenie súdneho sporu o urêenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu k pozemkom v lokalite Polygon. Odporca mesta (jeden
z ôsmich) v tomto spore sa zaväzuje uhradiČ mestu Stupava finanêný nárok vo výške 94 620 Eur.

DobrovoĀní hasiÏi
sbnovým veliteĀom
Mestské zastupiteüstvo vymenovalo Michala Bubniêa za veliteüa Dobrovoüného hasiêského
zboru mesta Stupava s úêinnosČou od 1. apríla 2020 po tom, ako predtým odvolalo z tejto funkcie Stanislava Remenca na základe jeho
žiadosti. Primátor v tejto súvislosti poóakoval
konêiacemu veliteüovi dobrovoüných hasiêov za
jeho obetavú prácu v prospech mesta Stupava
a jeho obyvateüov.

Mimosúdne vyrovnanie
òalším bodom rokovania zastupiteüstva bol
návrh na mimosúdne vyrovnanie medzi mestom

Pavol Baxa, foto: Peter KubiÏka

Májové zasadnutie Mestského zastupiteĀstva v Stupave sa uskutoÏní
28.5.2020 vo veĀkej sále kultúrneho
domu od 14:00 hod.
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Výstraha
pre seniorov!
Napriek súÏasnému krízovému stavu v súvislosti sbvírusom COVID-19 si podvodníci
nedajú pokoj a využívajú
strach a neistotu starých
Āudí, ktorí majú byħ Ïo najviac doma za zatvorenými
dverami. Chceme ich preto
upozorniħ, aby sa riadili nasledovnými radami:
• Ak vám niekto zaklope/zazvoní, pozrite sa
najskôr cez pozorovací priestor alebo z okna.
Neznámym neotvárajte. Opýtajte sa, v akej
veci prichádza.
• Ak vás niekto osloví, že meria teplotu/tlak
a vykonáva test na vírus, buóte obozretní.
Môže ísČ o podvodníka, ktorý si za falošný
test vypýta finanênú hotovosČ.
• Ak vám niekto ponúkne nákup potravín
alebo inú pomoc, ktorá vyžaduje odovzdanie
vašich financií/platobnej karty, overte si, êi
ide o aktivitu mesta, v ktorom žijete.
• Ak vám niekto ponúkne predaj rúšok/
dezinfekcie a pod., nepristupujte na kúpu.
Môže ísČ o podvod s predraženou cenou a nekvalitnými prípravkami.
• Ak vás neznáma osoba presviedêa, aby ste
podpísali „výhodnú“ zmluvu, ktorej nerozumiete, alebo neviete, o êo v nej ide, s najväêšou pravdepodobnosČou ide o podvod.
• Ak dostanete e-mail, v ktorom je uvedené, že môžete výhodne zhodnotiČ svoje peniaze, vziaČ si úver s nízkym úrokom, zmeniČ banku a pod., na e-mail neodpovedajte
ani niê nepotvrdzujte, najskôr si informácie
musíte overiČ.
• Buóte opatrní pri on-line objednávkach,
najmä ak ide o momentálne žiadaný tovar
(rúška, dezinfekciu a pod.). Ak si nie ste istí,
požiadajte o názor osôb, ktorým dôverujete.
Ak budete svedkami takéhoto alebo
podobného konania, neváhajte oznámiČ tieto skutoênosti na êísle 158. Pokiaü máte podozrenie, prípadne ste sa
stali obeČou trestného êinu, môžete kontaktovaČ informaênú kanceláriu s poradĀou: 0961 046 014
Na otázky našich êitateüov ohüadom vykrádania domov v Stupave odpovedala Veronika Martiniaková z oddelenia komunikácie a prevencie Ministerstva vnútra SR.
„Poêas jarných prázdnin policajti Okresného riaditeüstva PZ v Malackách zaevidovali jeden prípad majetkovej trestnej êinnosti, ku ktorej došlo dĀa 7.2.2020 v êase okolo 12:30 hod.
na ulici Na vyhliadke v meste Stupava. Z jedného z rodinných domov mal doposiaü neznámy páchateü odcudziČ šperky, elektroniku a óalšie predmety v celkovej hodnote 14 115,- Eur. V danom
prípade je vedené trestné stíhanie pre preêin krádeže v jednoêinnom súbehu s preêinom porušovania osobnej slobody a preêinom poškodzovania cudzej veci.“

STUPAVSKÉ NOVINY | APRÍL 2020

SAMOSPRÁVA

noviny@stupava.sk | 6

Vprvej línii
Medzi tých, ktorí stoja v boji s koronavírusom v prvej línii,
patria aj pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava.
UrÏite si všetci vieme predstaviħ situáciu, keÑ by sa len pár dní
nevyvážali smeti... Ich Ïinnosħ bola však vbuplynulom mesiaci
podstatne širšia abrôznorodejšia.

Å Pri práci so zametaÏkou sa použil dezinfekÏný roztok, ktorým sa dezinȴkovali abÏistili hlavne
najfrekventovanejšie miesta Stupavy, akými sú
napríklad predajĊa Billa Ïi Námestie Svätej Trojice. Na jedenkrát sa do zametaÏky zmestí 150 l
dezinfekÏného prostriedku.

Ã Jednou z neustálych Ïinností je aj Ïistenie
dažÑových vpustí abkanálov, ktorú pracovníci
VPS vykonávajú prakticky poÏas celého roku.

Å ObsviatoÏnú výzdobu poÏas veĀkonoÏných sviatkov sa postarali takisto pracovníci VPS.

Å Posádky vozov na zber komunálneho
abseparovaného odpadu, rovnako ako všetci
ostatní pracovníci VPS, využívali pri svojej
Ïinnosti ochranné pracovné pomôcky vrátane
ochranných masiek.

Å Pracovníci VPS zasadili kvetinovú výzdobu
pri hlavnej ceste. Realizovali takisto výkop
nového detského ihriska v MŠ Marcheggská,
kde budú postavené nové preliezaÏky pre
najmenšie ratolesti.

Å Drvenie bio-odpadu, ktorý sa nazbieral od StupavÏanov na zbernom dvore. Štiepka sa následne
vozí do VaK Stupava, kde sa z nej pripravuje kompost.

Zberný dvor otvorený vbobmedzenom režime:
Pondelok
7:00 - 15:30 hod.

Streda
7:00 - 15:30 hod.

Sobota
9:00 – 14:00 hod.b

(obedná prestávka 11:30 – 12:30 hod.) (obedná prestávka 11:30 – 12:30 hod.)
Vstup len s ochranným rúškom a rukavicami.

Å Na „Barónovom“ bol opravený stüp, na ktorom sú svetelné reȵektory, nakoĀko sa pri vetre
nebezpeÏne nakláĊal. Taktiež bola kompletne zrekonštruovaná poškodená lampa verejného
osvetlenia.

Núdzový stav zaœažuje mestskú sieœ
V týchto dĊoch sme skoro všetci doma. Niekto nútene, niekto sa stará o deti a niekto môže pracovaħ
zbdomu. V období pred vyhlásením núdzového stavu narastalo množstvo splaškových vôd vbkanalizácii
predovšetkým v ranných hodinách od 6:00 do 10:00 hod. a veÏer od 16:00 do 20:00 hod. V dôsledku
núdzového stavu, keÑ Āudia neodchádzajú za prácou mimo Stupavy, však evidujú Vodárne a kanalizácie Stupavabenormný nárast prítoku splaškových vôd poÏas celého dĊa.

E

normný nárast prítoku v súêasnosti spôsobuje extrémnu záČaž preêerpávacích staníc, ktoré preêerpávajú splaškovú vodu
z lokalít, odkiaü nevie tiecČ gravitaêne. Preêerpávacích staníc máme v Stupave deväČ:
тҚû01Ҏ,11,32)ѷ
уҚ)&+Ę&(,32)ѷ
фҚ/(
хҚ"0+û2)ѷ
цҚ2()&+0(2)ѷ
чҚ&1Ɣ+(,3û2)ѷ
шҚ, %6
щҚû-!
ъҚ2/

„Všetky tieto preêerpávacie stanice preêerpávajú
splaškovú vodu do gravitaênej kanalizácie,“ potvr-

dil Michal Polakoviê, riaditeü VAKS. „V súêasnosti však v dôsledku enormného prítoku a nedisciplinovanosti niektorých obyvateüov, ktorí splachujú
do toalety plienky, vlhêené utierky, rôzne
druhy bielizne a vypálený olej, sa stáva, že
dochádza k upchaniu hrablíc, ktoré slúžia
na mechanické predêistenie kanalizácie.
Osadené sú pred alebo v každej preêerpávacej stanici. Ide v podstate o mrežu, cez ktorú
by mali prejsČ iba splašky a toaletný papier.
Bohužiaü, ak je tuhých neêistôt veüa, spôsobia upchanie hrablíc a zamedzia prietoku
splaškových vôd do preêerpávacej stanice,
êo má za následok vytopenie kanalizaênej
šachty a následne vyplavovanie splaškových vôd do okolia preêerpávacej stanice.
Frekvencia vytápania je priamo úmerná
množstvu spláchnutých tuhých látok, ktoré

tam nepatria. Hrablice vyberáme a preêisČujeme od veükých tuhých neêistôt každý deĀ v êase od 7:00 do 12:00

hod. na všetkých preêerpávacích staniciach, ktoré máme
v správe. Naši zamestnanci z hrablíc a z êerpadiel preêerpávacích staníc vytiahnu denne 20 – 50 kg tuhých
látok. Ak je zneêistenie mastnotami a nánosmi enormné,
vykonávame tlakové preêisČovanie a odsávanie prostredníctvom sacieho bagra. Tlakové êistenie sa robí štandardne v priemere raz za šesČ týždĀov v závislosti od stavu preêerpávacej stanice. V dôsledku enormného nárastu
splaškových vôd sa však frekvencia tlakových êistení
skrátila zo šiestich na dva týždne. Dlhodobo najhoršie
vyhodnocovaná je preêerpávacia stanica na Bitúnkovej ulici, ktorá má najviac porúch spomedzi deviatich preêerpávacích staníc v rámci
Stupavy zapríêinených hlavne üahostajnosČou obyvateüov bytových domov na uliciach
Jilemnického, Vincenta Šikulu a Jána Ondruša. Spolu s vyúêtovaním stoêného pridáme preto do zásielok aj letáky a vysvetlenie, êo do toalety nepatrí. Pokiaü üuóom
nebude záležaČ na životnom prostredí
a budú naóalej neohüaduplní a üahostajní,
staêí jedno spláchnutie s vecami, êo tam nepatria, a z kanalizaênej šachty budú opäČ
vytekaČ splašky.“
rr
Foto: VAK Stupava
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SAMOSPRÁVA

Zo zápisníka Mestskej polície
7.3.2020
O 22:10 hod. bola MsP operaêným strediskom HaZZ BA požiadaná o súêinnosČ pri vykonávaní asistencie záchranným zložkám pri
dopravnej nehode, ku ktorej malo dôjsČ na Bernolákovej ulici v Stupave. Hliadka sa bezprostredne po príchode na miesto skontaktovala
s už zasahujúcim príslušníkom PZ SR z oddelenia dopravných nehôd, ktorý zadržal pri poškodenom vozidle znaêky Ford podozrivú osobu
pod vplyvom alkoholických nápojov alebo inej
návykovej látky. Hliadku MsP požiadal o zabezpeêenie miesta dopravnej nehody, nakoüko
sa v jeho okolí zaêali zhromažóovaČ okoloidúci
a obyvatelia okolitých domov. Z výpovede podozrivého následne vyplynulo, že motorovým vozidlom Škoda Fabia, ktoré si bez vedomia majiteüa zobral, mal naraziČ aj do iných vozidiel.
Oêití svedkovia na mieste udalosti následne potvrdili, že videli, ako sa vozidlo pohybovalo aj po
ulici Sama Tomášika, kde po náraze do plynovej
prípojky, ktorú utrhol, bez zastavenia óalej pokraêoval v jazde. Na ulicu Sama Tomášika bola
preto okamžite vyslaná jednotka HaZZ, ktorá

miesto zabezpeêila. òalej bola MsP požiadaná
o vypátranie vozidla Škoda Fabia, na ktorej sa
mal podozrivý vodiê pohybovaČ, nakoüko ten nevedel uviesČ, kde sa vozidlo nachádza.
Vozidlo bolo následne vypátrané na Mierovej ulici. Bolo zjavne poškodené, odomknuté,
svetlá a prístrojová doska vozidla boli rozsvietené. Hliadka MsP preto privolala HaZZ, aby vozidlo zabezpeêil proti možnému vzniku požiaru
a miesto i okolie zabezpeêil do príchodu kriminalistického technika, ktorý vykonával ohliadku
miesta tejto dopravnej nehody. Vec óalej realizuje príslušný útvar PZSR.

20.3.2020
Hliadka MsP bola o 23:00 hod. vyslaná
do ubytovne Buêina, kde malo dôjsČ k bitke.
Na mieste sa skontaktovala s oznamovateükou
a napadnutým mužom, ktorí uviedli, že útoêník utiekol smerom do mesta. Hliadke MsP poskytli popis osoby a jej obleêenia. Po krátkom
êase hliadka muža vypátrala. Keóže mal na tvári
zjavné zranenia, z ktorých krvácal, hliadka privolala RZP. Muž javil známky znaêného požitia

Dobrovoĝný hasiÜský
zbor Stupava
Darovanie krvi

Požiar na Malackejbulici

V tomto nároênom období sa stupavskí
hasiêi snažia pomáhaČ aj inak, ako im je
z ich poslania prirodzené, a to pravidelným

DĀa 30.3.2020 sme boli vyslaní vedením mesta Stupava k požiaru odpadu v osade na Malackej ulici. Poplach bol vyhlásený
na podnet Mestskej polície Stupava. Po príjazde na miesto zásahu bolo prieskumom zis-

alkoholických nápojov. Pri êakaní na RZP zaêal byČ voêi hliadke agresívny a snažil sa ju fyzicky napadaČ, preto boli použité donucovacie
prostriedky, po ktorých sa muž upokojil. RZP
po vykonaní neodkladného ošetrenia na mieste
skonštatovala, že muž má pravdepodobne zlomený nos a možné iné zranenia, ktoré si vyžadujú ošetrenie v nemocnici, preto bol prevezený
na ošetrenie do nemocnice v Malackách. Úêastníci bitky boli pouêení o óalšom postupe zo strany MsP a následne i polície.

22.3.2020
V dopoludĀajších hodinách sa na MsP dostavili dve ženy, ktoré priniesli túlajúceho sa psa.
Hliadka prostredníctvom êítaêky êipov u odchyteného psa majiteüa nezistila, nakoüko êip
ani nenašla. Z uvedených dôvodov boli privolaní
pracovníci odchytovej karanténnej stanice, ktorí
si psa odviezli so sebou. V poobedných hodinách
sa dostavil na MsP aj majiteü psa, ktorému bola
uložená bloková pokuta za nezabránenie voüného pohybu psa. Následne si ho majiteü vyzdvihol
v uvedenej karanténnej stanici.

ry pre lepšie hasenie požiaru. Po nahlásení lokalizácie na OS KR HaZZ dorazila na miesto
udalosti jednotka HaZZ. VZ (DHZ) odovzdal velenie VZ (HaZZ). Následne bola vykonaná a nahlásená likvidácia požiaru. Jednot-

V dĀoch 1. a 2. apríla prebehla v Stupave
aerosólová dezinfekcia verejných priestranstiev.
élenovia DHZ, ktorí postrek realizovali, sa zamerali najmä na autobusové zastávky, laviêky
v centrálnej mestskej zóne I. stupĀa a na vchody do budov, kde je zvýšený pohyb üudí. Dezinfekciu na báze chlóru budú v prípade potreby opakovaČ.

V utorok 17.03.2020 v êase 6:15 hod. boli
naše jednotky vyslané k požiaru budovy na ulici Ferdiša Kostku. Po príjazde na miesto zásahu
tené, že šlo o požiar zmiešaného odpadu (najmä drevo) s dvoma rozdielnymi ohniskami,
vzdialenými cca 8 m. Na hasebné a likvidaêné práce bol použitý 1 x jednoduchý prúd C52.
Miesto požiaru bolo po uhasení skontrolované pomocou termovízie. Po likvidácií udalosti
odišla jednotka na vodný zdroj, následne vykonala návrat na základĀu s uvedením techniky
do pohotovosti. Na mieste zasahovali aj príslušníci MsP Stupava.

Hliadka MsP v rámci vykonávania preventívnych kontrol na území mesta Stupava
spozorovala v zámockom parku osobu, ktorá
inhalovala z füaše neznámu látku. Pri vykonávaní potrebných úkonov spojených s predvádzaním osoby na OOPZ SR bola u nej nájdená plastová škatuüka s obsahom neznámej
sušiny, pravdepodobne marihuany. Poverený príslušník OOPZ Stupava si osobu prevzal
a zaêal vo veci trestné stíhanie.

Darovanie
krvi poÜas
epidémie covid-19
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• Mobilné výjazdové odbery boli do odvolania zrušené.

Daruj krv
- objednaj sa na presný Ïas
V dôsledku mimoriadnej situácie je na všetkých odberových pracoviskách možnosČ objednaČ
sa na darovanie krvi na presný êas. Telefónne êísla, na ktorých máte možnosČ objednaČ sa na konkrétny êas, sú dostupné poêas pracovných dní od
7:00 do 17:00 hod.
/1&0)32Ʒ&+,3
/1&0)3/*û/"

Požiar vozidla a porastub
DĀa 29.03.2020 sme boli OS KR HaZZ
vyslaní k požiaru vozidla na Rímskej ulici. Po
príjazde na danú adresu sme boli ohlasovateüom udalosti usmernení na miesto udalosti
– trávnatú plochu medzi ulicami Rímska a Mateja Bela. Na mieste udalosti bolo prieskumom
zistené, že šlo o požiar prípojného vozidla, okolitého porastu a dreva uloženého pod vozidlom. Na likvidáciu požiaru bol použitý jeden
jednoduchý prúd C52. Na prípojnom vozidle došlo k odstráneniu podlahy pomocou seke-

26.3.2020

P
Požiar odpadu na ulici Ferdiša
Kostku

Dezinfekcia verejných
priestranstiev

V êase 13:10 hod. prijala hliadka MsP oznámenie, že na ulici na Aleji leží muž. Na mieste hliadka pri komunikácii s mužom zistila, že je znaêne
pod vplyvom alkoholických nápojov, êo napokon muž aj sám potvrdil. Vzhüadom na prijaté
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva hliadka na mieste mužovi bezdotykovým teplomerom
odmerala teplotu a keóže nevykazoval známky
ochorenia KOVID-19, nesČažoval sa na žiadne
zdravotné problémy, po kontrole totožnosti mužovi odporuêila, aby sa odobral na ubytovĀu.

režívame nároêné obdobie a zároveĀ veríme, že tento príbeh bude maČ pre nás všetkých šČastný koniec. Ako je to s darovaním
krvi poêas epidémie COVID–19?
• /,3ƌ(/3*ťƷ"1"31Ư %1,!Ŝ, %+%"*1,),$& Ҍ

ka po zdokumentovaní odišla na vodný zdroj
a následne vykonala návrat na základĀu. Na
mieste zasahovali aj príslušníci MsP Stupava.

darovaním krvi. Na správu o nedostatku
krvi a na výzvu na darcovstvo zareagovalo
päČ z nich, ktorí v posledný marcový deĀ
darovali takmer 2,5 litra najvzácnejšej tekutiny.

23.3.2020

bolo prieskumom zistené, že šlo o požiar odpadu v opustenej budove. Jednotka vykonala na
mieste hasebné práce s použitím jedného prúdu
a následnú kontrolu objektu pomocou termovízie. Na mieste udalosti zasahovala naša jednotka samostatne s dvoma kusmi techniky.
Foto: HasiÏi Stupava
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REGIÓNY

Environmentálna výchova
v ekocentre
Medzinárodný projekt „3E Morava Nature“ úspešne pokraÏuje vo svojich aktivitách už tretí rok. Jedným z jeho výstupov
je aj výstavba abrekonštrukcia piatich investiÏných projektov ekocentier, ktoré slúžia ako strediská, respektíve infraštruktúra environmentálnej výchovy. Ekocentrá budú vybudované vbMarcheggu, Moravskom sv. Jáne, Devínskej Novej
Vsi, Hohenau abStupave. Predstavujú konkrétny výsledok koordinovaného spoloÏného úsilia projektových partnerov.

I

dea ekocentier je založená na spoloênej, navzájom prepojenej stratégii opatrení na ochranu vzácnych prírodných lokalít
a na podporu takzvaného prírodného turizmu.
Je to jedineêná príležitosČ získaČ cca 100 000
návštevníkov každý rok a informovaČ ich o prírodných hodnotách, environmentálnych otázkach a cezhraniêných spojitostiach. Je veümi
dôležité získaČ akceptovateünosČ chránených
území a environmentálnu ochranu citlivých oblastí. Aktivity ekocentier by mali osloviČ obêanov a návštevníkov od 6 do 99 rokov, profesionálov a verejnosČ.

Environmentálne vzdelávanie
Ekocentrum v Stupave sa bude nachádzaČ
v historickom parku. Investícia sa skladá zo stavebnej êasti, t. j. rekonštrukcie skleníka a Krupiêkovho domu a z úprav vonkajších priestorov. Upravené chodníky a dreviny umožnia
založenie náuêného chodníka a komunitnej záhrady v parku. V marci 2017 bola vypracovaná
architektonická štúdia ekocentra, v septembri
2018 podalo mesto Stupava žiadosČ o vydanie
stavebného povolenia, v novembri bola vypracovaná projektová dokumentácia na úrovni realizaêného projektu, v decembri bol spracovaný „Corporate-Design“ a v apríli 2019 koncept
environmentálnej výchovy v ekocentre. Investíciu pripravuje a realizuje mestská samo-

správa, ktorá nedávno dokonêila fázu verejného obstarávania.
Všetky súêasti stupavského ekocentra budú
slúžiČ na environmentálne vzdelávanie priamo
v teréne. Stanú sa tak súêasČou environmentálnej výchovy, ktorá je cezhraniêne koordinova-

ná. Zlepší sa tak akceptácia opatrení na ochranu prírody a ekologickej siete u projektových
partnerov po oboch stranách rieky Moravy.

CeloroÏný koncept programov
Cezhraniêný koncept environmentálnej výchovy a jeho aplikácia poêas trvania projektu
zabezpeêí jeho hladkú integráciu do štandardnej vzdelávacej praxe. K bohatej škále cieüových skupín environmentálnej výchovy budú
patriČ deti v materských škôlkach, žiaci na základných školách, iné vzdelávacie inštitúcie, pedagogickí pracovníci, mimovládne organizácie,
organizácie zodpovedné za správu chránených
území, ako aj všeobecná verejnosČ a návštevníci
regiónu. Spomínané cieüové skupiny budú zapojené prostredníctvom workshopov, výstav,
poznávacích výletov, ochranárskych aktivít,
festivalov, médií a environmentálnej výchovy

Podpora podnikania ainovácií
Zaujímavou príležitosħou pre podnikateĀské subjekty je zverejnená výzva MAS Dolné
Záhorie zbIntegrovaného regionálneho operaÏného programu, ktorá je zameraná
na zakladanie nových a podporu existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo Ïinných osôb a družstiev.

O

právnenými žiadateümi sú fyzické
alebo právnické osoby podüa § 2 ods.
2, písm. a) a b) zákona ê. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, t. j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
Žiadateüom nemôže byČ subjekt pôsobiaci
v oblasti poünohospodárskej prvovýroby.
Oprávneným výdavkom je ,01/+&"
%*,1+ğ%, *'"1(2 -/" ƔĘ")6 13,/6

Výzva je zverejnená na
www.masdolnezahorie.sk, v êasti
aktuálne výzvy IROP.
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Rozhodujúcou oprávnenou êinnosČou žiadajúceho subjektu je êinnosČ (kód SK NACE),
na ktorú je projekt zameraný.

Do pozornosti dávame takisto pomoc na zaÏatie podnikateĀskej Ïinnosti pre mladých poĀnohospodárov.

Najbližšie uzatváracie kolo na podávanie
žiadostí o príspevok je 20.5.2020!
Minimálna výška príspevku: 15 000 Eur
Maximálna výška príspevku: 85 000 Eur

Máš do 40 rokov a plánuješ sa
venovaČ pestovaniu ovocia, zeleniny alebo chovu hospodárskych zvierat na území MAS Dolné Záhorie?

na školách, ktorá bude prebiehaČ v ekocentre.
Na tento úêel slúži spracovaný celoroêný koncept ekovýchovných programov tematicky zameraných na 4 roêné obdobia v biotopoch na
území mesta Stupava a okolí. Reflektujú prírodné podmienky územia a miestne špecifiká.
Programy by mali primeranou formou vzdelávaČ cieüové skupiny o prírodných podmienkach
územia a vhodne motivovaČ žiakov k ich environmentálne prijateünému správaniu. Programy obsahujú prvky zážitkovej pedagogiky,
interaktívne hry a inovatívne pedagogické postupy pri práci s deČmi a dospelými.
Po skonêení projektu bude spravovanie Ekocentra v Stupave zabezpeêované na náklady
mestskej samosprávy.
+$/&!")Ęû(,3ûѸ#,1,ѹ3Á3,Ŝ3,3û
&72)&7û &ѹ +$ѷ/ %ѷ&/,0)3 ,Ɔ1

MAS Dolné Záhorie má pripravený finanêný balík pre niekoüko
zaêínajúcich mladých farmárov. Ide
o projektovú podporu z podopatrenia 6.1 – Pomoc na zaêatie podnikateüskej êinnosti pre mladých poünohospodárov.
V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie o podmienkach
podpory poskytne Kancelária MAS
Dolné Záhorie.
//

Kancelária MAS, kontakt:
Adriana OÏenášová
Agátová 16, 900 31 Stupava
Tel.: 0908 768 849
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Palec dole!
KeÑ som cez sviatky prechádzala zo Stupavy do Marianky po
poĀnej ceste, najskôr som sa potešila. KoneÏne niekto zahėĊa
jamy na ceste! Boli už naozaj hlboké a kamienky zo sutinou
zapadli presne tam, kam pasovali.

A

le. Niekde od polovice cesty som si
všimla êierne vrece s odpadom, potom óalšie a óalšie. Navyše pod stromom, na ktorom je tabuüa s nápisom: Prísny
zákaz sypaČ odpad! Fotopasca. Nechýbali dokonca ani odložené pneumatiky, ako avízo, že je
êas prezuČ. Cez sviatky bol zberný dvor zavre-

75. výroÜie oslobodenia stupavy

P

ri oslobodzovaní Stupavy prenikli v skorých ranných hodinách 5. apríla 1945 do
obce sovietski vojaci od Borinky a po boji
ju v ten deĀ obsadili. V bojoch padlo 40 sovietskych vojakov, 32 nemeckých, traja maóarskí
a 9 obêanov Stupavy a Mástu.
Doêasné hroby sovietskych vojakov sa nachádzali väêšinou na stupavskom cintoríne. Nemec-

kých a maóarských vojakov pochovali do spoloêného dlhého hrobu za krížom cholerového cintorína.
Telá maóarských vojakov neskôr exhumovali
a pochovali v domovine. V Obore zostal pomník
po troch zastrelených sovietskych vojakoch.
Pri príležitosti 75. výroêia oslobodenia Stupavy
si v piatok 4. apríla zástupcovia mesta uctili pamiatku vojenských aj civilných obetí tejto historickej udalosti. Spolu s predstaviteümi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stupave,
éerveného kríža a Klubu Pohoda položili pri pamätníku Oslobodenia vence a kvety. élenovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
neskôr položili vence aj k hrobom padlých sovietskych vojakov na Obore.
éesČ ich pamiatke!
//Ѹ#,1,ѹ"1"/2&Ę(

Deĥ Zeme – ako udržaœ

ÎÇñ vodu v záhrade

M

edzinárodný DeĀ Zeme, ktorý bol
22. apríla, nám pripomína, že zaoberaČ sa klimatickými rizikami
je vždy aktuálne. Jednou z oblastí, ktorá má
dosah na naše životy, je nedostatok zrážok
a trvajúce sucho. Napriek tomu, že v Stupave máme náš neuveriteüný park, chýbajú nám
na každý jeden meter štvorcový desiatky litrov zrážok. Aj preto by sme chceli vyzvaČ
Stupavêanov, ktorí sa téme zadržiavania vody
venujú u seba v záhrade, aby sa s nami podelili o svoje riešenia. Ak máte jazierko, dažóovú záhradu, zelenú strechu, systém na za-

chytávanie dažóovej vody, priekopy alebo
akékoüvek iné riešenie, ktoré drží vodu u vás
na pozemku, dajte nám o Āom vedieČ prostredníctvom fotografie. Budeme radi, ak sa
budeme vzájomne inšpirovaČ. Jedno riešenie
by sme zároveĀ radi bližšie predstavili v jednom z nasledujúcich êísel Stupavských novín.
Veríme totiž, že aj drobné úpravy môžu maČ
efekt a pomôcČ zvládaČ klesajúce množstvo
zrážok a narastajúce letné teploty.

Do tretice: pobyt na slnku a v prírode lekári napriek Čažkým êasom epidémie odporúêajú.
Avšak, správajme sa v prírode tak, aby sme sa
tam mohli zajtra vrátiČ! Keó prejdete od Borníka po Krivých chodníkoch dole k potoku, narazíte na ohnisko. Ideálne miesto na opekaêku
s priateümi. To, êo tam zostalo z piatka na sobotu
(10.4), sa nezmestilo ani do troch vriec. Po tom,

tý. Možno to však ani neboli Stupavêania. Napriek tomu – dokedy bude üudí baviČ odkladaČ
do prírody, êo nepotrebujú? Kedysi, pred mnohými rokmi, bola táto cesta vlastne jedno veüké smetisko. Až v êasoch starostovania Viliama Bolgáêa v Marianke sa to podarilo zastaviČ.
Dnes na týchto miestach bývajú brigády a celé
okolie sa êistí. Poznáte to však, malá kopa pýta
viac... A sme opäČ na zaêiatku!
òalší obrázok je z êasti Lintavy. Stavebný ruch
spravidla nikdy neutícha. A keó mám veüa betónu? Vylejem ho na kopec. Keó je ho priveüa,
tak pekne steká a steká...

ako plasty rozfúkal vietor, hatili aj vodu v potoku. Preêo si niekto myslí, že toto môže po sebe
nechaČ tak? Automaticky ráta, že na druhý deĀ
prídu iní, ktorým to nedá a neporiadok vyzberajú? Nuž, ale ako moja babka vraveli: „Na každú
sviĀu sa voda varí....“
švo, foto: Eva ŠvoĊavová,
Emília Košuthová, Eva Hupková

Vaše fotografie môžete posielaČ na e-mailovú adresu: noviny@stupava.sk

Prijímanie žiadostí
naprijatie do materskej školy Pre škôlkarov i školákov

Ž

iadosti na prijatie dieČaČa do materskej na, nedostupnosČ on-line pripojenia a pod.).
školy (MŠ) na školský rok 2020/2021 Podrobnejšie informácie o podávaní žiadostí,
treba podaČ v termíne ,!тѷцѷусус formulár žiadosti a kontakty nájdete na we!,тцѷцѷусусѷñ&!,0ƌ+"*20ľ6ƌ-,13/!"Ҍ bových stránkach MŠ v zriaóovateüskej pôsob+û,!!"10(ğ%,)"(û/ѷ
nosti mesta Stupava:

V

Spôsob podávania žiadosti:
• elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu MŠ,
• elektronicky zaslaním do elektronickej schránky MŠ,
• písomnou formou vhodením do poštovej
schránky na bráne/budove MŠ.
Iný spôsob doruêenia si rodiê môže dohodnúČ iba vo výnimoêných prípadoch (karanté-

V areáli materskej školy Marcheggská bolo
detské ihrisko doplnené o hracie prvky. Takto
si deti môžu preveriČ hranice vlastnej odvahy
a otestovaČ svoje schopnosti. Dôležitým aspektom a prínosom projektu je výrazné zlepšenie
podmienok na telesný a motorický rozvoj detí
predškolského veku.

Á 3&"7!,0)3,3
Ҏ444ѷ*0%3&"7!,0)3,3ѷ0(
Á/ %"$$0(û
Ҏ444ѷ*0*/ %"$$0(ѷ0(
Á2Ʒ,3û
Ҏ444ѷ*0/27,3012-3ѷ0(
Á +(/ûŐ
Ҏ444ѷ*1"/0(0(,)012-3ѷ4)ѷ0(

óaka nadácii EPH sa podarilo rozšíriČ exteriérové vybavenie areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku a taktiež areálu Materskej školy Marcheggská, kde
svojím dielom prispelo aj mesto Stupava.

òalšou êasČou projektu bolo zakúpenie stojanov na bicykle s prístreškom do areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku, vóaka êomu sa vytvorilo príjemnejšie a podnetnejšie prostredie nielen
na vzdelávanie, ale i na voünoêasové aktivity. Realizáciou projektu sa rozšírili „parkovacie miesta“ pre bicykle priamo v areáli školy, êo deČom
umožní nielen prísČ do školy ráno na bicykli, ale
i na poobedĀajšie aktivity – krúžky. Navyše, žiaci sú tak vedení k ochrane životného prostredia
(zníži sa dovoz detí do školy na autách).
//
,1,ѹÁ/ %"$$0(ûѸ"1"/2&Ę(
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ROZHOVOR/VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Kontrola musí byœ!
S Mgr. Margitou Hricovou, hlavnou kontrolórkou mesta Stupava, sme sa stretli pri pozemkoch
vbintraviláne mesta, na ktorých bol nahlásený výrub stromov. KeÑ sme na mieste skontrolovali ich Ïísla podĀa katastrálnej mapy, zistili sme, že výrub povolil referát životného prostredia
MsÚ. Všetko bolo teda vbporiadku. Je tomu tak však vždy? O Ïinnosti hlavnej kontrolórky sme
sa preto porozprávali už vbjej kancelárii na mestskom úrade.

„P

oêas roka dostávam na stôl okolo
troch desiatok sČažností,“ zaêala náš
rozhovor Gitka, ako ju jej známi
volajú. „Všetky sú založené v šanóne s oznaêením
Centrálna evidencia sČažností a petícií. V roku
2019 ich bolo dvadsaČtri. Samozrejme, riešime
len tie podpísané. Anonymné zostávajú bez odpovede. Keó som prišla pred piatimi rokmi pracovaČ pre mesto, bola moja kancelária v kultúrnom
dome a systém práce mi nie celkom vyhovoval.
S novým vedením mestského úradu som našČastie
dostala priestor priamo v budove úradu, a tak
môžem hneó reagovaČ a pýtaČ si na konkrétnom
oddelení informácie, ktoré potrebujem.“

V novembri som kontrolovala hospodárenie v rozpoêtovej organizácii mesta Stupava – MŠ J. Kráüa so zameraním na poslednú vykonanú fyzickú
inventúru podüa zákona ê. 431/2002 Z. z. o úêtovníctve v znení neskorších predpisov. Kontrolou
neboli zistené nedostatky.
Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe
kontrolných zistení sú uvedené v Správach o výsledku kontroly, ktoré sú zverejnené aj na webovej stránke mesta Stupava, hoci by byČ nemuseli.
Takto je aspoĀ zabezpeêená verejná kontrola aj
hlavnej kontrolórky, êiže nie len ja kontrolujem,
ale aj iní môžu kontrolovaČ mĀa.

*/ ,3,**"010(,*7012-&1"Ő013"
01"-/"!+&"0)&0-/û32,(,+1/,)+"'Ę&+Ҍ
+,01&7/,(устъѷťƷ"1"+û*-/&)ľƷ&ƌѸ
Ę,,),ƌƷ&0(,*3Ɔ"'Ę&++,01&32-)6+2Ҍ
),*/,(2Ѿ

„Moja kontrolná êinnosČ vychádza zo zákona o obecnom zriadení a podüa úloh vymedzených v Štatúte mesta Stupava, najmä êlánku
21, v ktorom je zakotvené práve vedenie centrálnej evidencie sČažností, podnetov a petícií. Mojou
úlohou je zabezpeêiČ vybavenie týchto sČažností.
Navyše, v prípade podozrivých podnetov ich postupujem na príslušné orgány, najmä na orgány
êinné v trestnom konaní – prokuratúru a okresné
êi krajské riaditeüstvo PZ SR. V prípade „stavebných podnetov“ podávam podnety na vykonanie štátneho stavebného dohüadu nášmu stavebnému úradu êi Slovenskej stavebnej inšpekcii. Zo
zákona o finanênej kontrole a audite mám povinnosČ pri podozrení zo spáchania trestného êinu,
priestupku alebo zo spáchania iného správneho
deliktu oznámiČ tieto podozrenia orgánom êinným
v trestnom konaní, priêom tieto podozrenia sa
v správe z kontroly nikdy neuvádzajú.“
,Ő(,(,+1/,)01"36(,+)&3/,(2устъѾ

„Hlavných kontrolných akcií bolo trinásČ. VyriešiČ niektoré z nich trvalo viac ako mesiac. Vždy
sa snažím nielen plniČ si všetky úlohy, ale robím
aj êinnosti navyše. Niektoré veci êlovek neovplyvní, tie prináša život a ja na to môžem reagovaČ len zaêatím inej kontroly alebo štúdiom príslušných právnych noriem pred zaêatím kontroly.
Prakticky to funguje tak, že mám niekedy otvorené naraz aj tri êi štyri kontroly. Popritom sa óalej dopytujem na rôzne podnety. Hneó zaêiatkom
roka som napríklad kontrolovala dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení mesta Stupava o dodržiavaní kritérií
pri prijímaní detí v rozpoêtovej organizácii MŠ

(,&!"Ę),3"(20-/û3+6*37!")+ľ*
(,+1/,)/,7-,Ę1,3ƔĘ1,3+ľ 13Ѿ

Ružová za rok 2017 a 2018. Kontrolou neboli
zistené žiadne nedostatky.
Pokiaü sa kontrolou zistia nedostatky, ako
to bolo napríklad v hospodárení MKIC za rok
2017, dostane subjekt konkrétny termín na ich
odstránenie. Kontrolou prešla aj efektívnosČ vynaložených finanêných prostriedkov pri poskytovaní poradensko-konzultaêných služieb v oblasti štrukturálnej politiky EÚ za roky 2015 až
2018. Kontrola s marcovým dátumom potvrdila,
že žiadne nedostatky sa nevyskytli. Zistené neboli
ani pri kontrole zákonnosti, úêinnosti, hospodárnosti a efektívnosti zmlúv uzatvorených mestom
Stupava za rok 2018.“
1,/ğĚ)Ɔ&"(,+1/,)601"3*&+2),*/,(2
36(,+)&Ѿ

V apríli prebehla kontrola na ZŠ kpt. J. Nálepku zameraná na kontrolu príjmov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane nariadení mesta Stupava. Okrem toho
sa vykonala aj kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou v ZŠ kpt. J. Nálepku, ktorá ukázala nedostatky. Uznesenie ê. 104/2019
zo 6. zasadnutia MsZ Stupava, konaného dĀa
16. mája 2019, potvrdilo, že kontrola dodržiavania zákona ê. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj vrátane VZN mesta Stupava
ê. 7/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku
za rozvoj za roky 2017 a 2018 bola v poriadku. Nadobudla som však podozrenie, že niektoré

stavebné povolenia boli vydané a stali sa právoplatnými vo veümi krátkom êase, niektoré dokonca v deĀ ich vydania, niektoré už o tri dni od ich
vydania, akoby kompetentné orgány mesta konali
v súêinnosti so stavebníkom. Nakoüko sa, citujem
zákon, „kontrolná êinnosČ nevzČahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb“, zaslala som na prokuratúru podnet
na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí mesta. Okresný prokurátor mi dal za pravdu a vydal protesty a upozornenia k predmetným stavebným povoleniam, ktorým mesto na êele
s novým primátorom a novým vedením stavebného
úradu vyhovelo. Primátor Peter Novisedlák ma
požiadal o bezodkladné vykonanie kontroly úplnosti rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku
za rozvoj v porovnaní s vydanými stavebnými povoleniami. Výsledok bude predložený najprv priamo mestskému zastupiteüstvu, až potom má verejnosČ možnosČ sa s ním oboznámiČ.
òalšia kontrola na Mestskom úrade v Stupave bola zameraná na príjmy z dane za ubytovanie
za roky 2016 – 2018. Správa o výsledku kontroly konštatovala, že boli zistené nedostatky. Takisto
bola vykonaná kontrola hospodárenia vo VPS, VodárĀach a kanalizáciách Stupava, s. r. o., ako aj
kontrola vynakladania prostriedkov, hospodárnosti a výdavkov na zdravotné stredisko v Stupave za
roky 2015 až 2018.

Keóže sú mi êísla veümi blízke a matematiku
som mala vždy rada, nepovažovala som za zaujímavé ísČ študovaČ ekonómiu. Pri tejto práci
nie je potrebný ani vysokoškolský titul, zákon má
podmienku – ukonêené minimálne úplné stredné vzdelanie. Právne a ekonomické vedomosti sú
však najdôležitejšou súêasČou tejto práce. Vóaka
vysokej škole som sa, okrem iného, nauêila, kde
êo hüadaČ, no v množstve úêtovníckych papierov
si obêas pripadám ako „pátrací pes“. Cieüom mojej práce nie je vždy nieêo nájsČ, ale pomôcČ mestu
lepšie a správne fungovaČ. Vždy je êo zlepšovaČ,
každý robí chyby. Podstatné je, aby boli verejné
financie používané hospodárne a efektívne.
(,367"/û3ƆĘ&++,0ƌ-,Ę0-+!ğ*&"Ѿ

Kontrola musí prebiehaČ aj poêas tejto situácie; len sa zdržiavam v êo možno najväêšej miere v kancelárii, menej navštevujem organizácie a doklady si nechávam posielaČ elektronicky,
resp. komunikujem mailom a telefonicky. Aktuálne pracujem na kontrolách podüa plánu kontrolnej êinnosti na I. polrok 2020, na kontrole výdavkov súvisiacich s nakladaním s komunálnymi
odpadmi.
V,*203"+2'"1"Ѹ("Ě-/û3"+"(,+1/,Ҍ
)2'"1"Ѿ

Vzdelávam sa, veüa êítam a premýšüam, nielen v práci, ale aj doma. Minule mi syn nieêo rozprával a nakoniec sa spýtal: „Mama, ty si
ma nepoêula, alebo si zamyslená?“ Keó máte toho
v hlave veüa, len dlhá prechádzka lesom, ktorý máme v Stupave na dosah ruky, ma od práce odpúta.

Troyerovo námestie aZákladná umelecká škola

M

esto Stupava vyhlásilo zaêiatkom
marca súČaž o najvhodnejšie riešenie pre návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a pre návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy
v Stupave. Architektonická súČaž Troyerovo
námestie a ZUŠ je verejná anonymná a dvojkolová.

Prvé kolo: návrh urbanistického riešenia územia – v nadväznosti na riešené územie lehota na predkladanie návrhov 11. máj
do 15 hodiny. Druhé kolo: návrh architektonického riešenia ZUŠ – lehota na predkladanie návrhov 6. júla do 15 hodiny. Chcete vedieČ viac? SúČažné podmienky vrátane ich
príloh (súČažných pomôcok) možno získaČ na

webovej adrese súČaže návrhov www.2021.sk/
zusstupava, na webe Slovenskej komory architektov www.komarch.sk alebo www.archinfo.
sk/sutaze/ a v profile verejného obstarávateüa na elektronickom úložisku vestníka Úradu
pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4152.
//Ѹ#,1,ѹ"1"/2&Ę(

švo
Foto: Eva ŠvoĊavová

STUPAVSKÉ NOVINY | APRÍL 2020

noviny@stupava.sk | 11

PRÍRODA

Vrchná hora
– prírodný klenot
Stupavy
Na juhovýchodnom okraji katastra mesta Stupava stojí
ako predstupienok kbpohoriu Malých Karpát oblý kopec
sbnadmorskou výškou 280 m – Vrchná hora. Zbjeho vrcholu
vidno do širokého okolia, Ïi už na Devínsku Kobylu, hrad
Pajštún alebo pri dobrej viditeĀnosti až na rakúske Alpy.

P

ribližne od 16. storoêia sa južné svahy tohto územia využívali na pestovanie viniêa. Vrcholové a severné êasti boli
s najväêšou pravdepodobnosČou využívané ako
pasienky. V priebehu minulého storoêia hospodárska êinnosČ v území upadala, prestalo sa využívaČ a vytvorili sa tu takzvané malokarpatské
vinohradnícke pustáky. Tým sa otvoril priestor
pre vývoj teplomilnej vegetácie.

Unikátne druhy rastlín
abživoÏíchov
Napriek malej ploche sa na svahoch Vrchnej
hory a jej vrcholových plošinách nachádzajú unikátne rastlinné spoloêenstvá s množstvom chránených a vzácnych druhov rastlín a živoêíchov.
Typickými sú travinno-bylinné porasty. Môžeme v nich vidieČ dekoratívne rastliny ako kosatec dvojfarebný – v hustých trsoch rastúci
žlto-bielo-hnedožilkovaný kvet s meêovitými
listami, êi üan žltý – vytvárajúci miestami súvislé koberce menších zvonêekovito tvarovaných
kvetov. ûalia zlatohlavá upúta svojimi veükými
purpurovými kvetmi na byli vysokej niekedy až
jeden meter. Od mája do konca júna tu možno
postupne vidieČ kvitnúČ až 10 druhov orchideí
rôznych tvarov a farieb kvetov.
Na niektorých južne orientovaných miestach
sa nachádzajú nádherné kavyüové stepné porasty. V êase júnového kvitnutia dlhé osti vyênievajúce z kvetov vytvárajú v lúêoch slnka do-

jem vlniaceho sa mora. Prechod medzi lúênymi
êasČami a krovinami êi lesnými porastmi je tvorený teplomilnými lemami. Charakteristické sú
hojným výskytom pakostu krvavého, ktorý má
názov odvodený od krvavoêervenej farby kvetov. V skorých jarných mesiacoch upúta bielo
kvitnúca veternica lesná. V letných mesiacoch
oživujú okolitú zeleĀ milo strapaté fialovo-žlté
kvety astry spišskej. Jasenec biely býva už z diaüky nápadný svojimi svetloružovo-bielymi kvetmi, ktoré pri teplom poêasí šíria okolo seba nádhernú vôĀu. DotýkaČ sa ho však nie je vhodné,
keóže môže spolu v interakcii so slneêným žiarením spôsobovaČ kožné alergické reakcie.
Kroviny sú prevažne tvorené slivkami trnkovými, ktoré v jarných mesiacoch bohato zakvitnú drobnými bielymi kvietkami so špecifickou
vôĀou, ktorá u niektorých üudí vyvoláva kladné
a u niektorých záporné pocity. éasto je vmiešaný aj svíb krvavý, ktorý dostal meno podüa êervenej kôry mladých výhonkov.

Pieskovcová stena s hniezdami vÏelárika zlatého.

Tak, ako hniezdia spolu v kolóniách, lietajú aj
celé kĄdle nad krajinou, hüadajúc hmyz vo vzduchu. Za letu sa ozývajú typickým cvrlikavým
hlasom, nesúcim sa do óaleka.
Pre všetky tieto krásy a vzácnosti bola lokalita
Vrchnej hory v roku 2017 zaradená do sústavy
NATURA 2000 ako územie európskeho významu. V súêasnosti v nej platí 3. stupeĀ územnej
ochrany podüa zákona o ochrane prírody a krajiny ê. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri návšteve územia je preto potrebné braČ
ohüad na všetko živé a niê z územia neodnášaČ,
netrhaČ ani neplašiČ.

Predátori hmyzej ríše
Zaujímavou êasČou sú aj takmer obnažené pieskové plochy, kde je len málo vegetácie. V súêasnosti sa tieto plochy veümi rozširujú
vplyvom zveri. Dokonca tu už nie je možné hovoriČ o žiadnej vegetácii. V horúcich dĀoch preto êasto vidieČ na vrcholových êastiach vyschnutých bylín drobné slimáêiky. Týmto sa chladia
a vo vánku aspoĀ trošku vyššie nad zemou sa

Martina Kosorínová
Foto: autorka

ÿalia zlatohlavá

snažia uniknúČ pred extrémnymi teplotami,
ktoré sú priamo na zemi.
Domov na Vrchnej hore našli aj viaceré vzácne živoêíchy ako napríklad drobný êierno-êervený pavúk stepník êervený. Jeho pohryzenie
môže byČ pre citlivejších üudí veümi nepríjemné.
òalší predátor z hmyzej ríše vyhüadávajúci teplomilnú vegetáciu je modlivka zelená. ZahliadnuČ ju možno v strnulej polohe na steblách tráv.
Pri bližšom pohüade sa môže zdaČ, že pozeráme
do tváre mimozemskej bytosti. Veümi pozorný
êlovek si môže všimnúČ aj vzácnu bezkrídlu dravú kobylku – ságu stepnú. Zvykne sa pomaly
presúvaČ v tráve za korisČou.

Jasenec biely

VÏelárik zlatý

Lúka na Vrchnej hore porastená kosatcom dvojfarebným.

Ozdobou neba je pestro sfarbený vêelárik
zlatý, ktorý prilieta do našich konêín koncom
mája. Na hniezdenie využíva kolmé steny pieskovcov, do ktorých si húbi chodby, niekedy až
200 cm dlhé, konêiace hniezdnou komôrkou.

Kosatec dvojfarebný
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Obyvateĝstvo Stupavy
v18. storoÜí

Stupava sa v 18. storoÏí vyznaÏovala sústavným nárastom obyvateĀstva. MesteÏko
svojou polohou i živým ruchom priħahovalo prisħahovalcov ako magnet. Dva panské
majery, pivovar, mlyny, píla, papiereĊ, valcha, pracháreĊ a hámre ponúkali pracovné
príležitosti pre nádenníkov a pomocných robotníkov. NeÏudo teda, že za prácou prišlo
do Stupavy mnoho cudzích, ktorí sa v nej napokon aj usadili. V tej dobe poÏetne vzrástla aj
miestna židovská komunita, ktorej rozhodujúca Ïasħ prišla do obce so súhlasom
zemepánov už na zaÏiatku 17. storoÏia. Židia dostali niektoré privilégiá a stali sa dôležitou
skupinou v obchode a podnikaní.

Zo

záznamov v stupavskej matrike sa
dá urobiČ aspoĀ êiastoêná predstava o migrácii obyvateüov Stupavy
a Mástu v 18. a 19. storoêí a o ich pôvode. Podüa prvej stupavskej matriky z rokov 1670 – 1717
možno zistiČ, že mesteêko zaznamenalo stály prílev nových obyvateüov. Pedantný kĀaz Matej Žigmund Uzerócy zapisoval po vykonaní sobášnych
obradov nielen mená sobášených, ale aj to, odkiaü pochádzali. V porovnaní s ostatnými obcami
v bližšom i vzdialenejšom okolí Stupava vykazuje
v 18. storoêí pomerne veüký pohyb obyvateüstva,
ktorý je porovnateüný so slobodným kráüovským
mestom. Zaêiatkom 18. storoêia sa v niekoükých
prípadoch priženili do Stupavy a Mástu vojaci
z cisárskych žoldnierskych regimentov z rôznych
êastí habsburskej ríše.
V Stupave nachádzali lepšie podmienky na existenciu aj poddaní, ktorí jednoducho odišli alebo ušli od svojich zemepánov a usadili sa v obci.
Podüa súpisu Bratislavskej stolice odišlo v rokoch
1715 – 1737 len z Horných Orešian do Stupavy sedem poddaných, väêšina aj s rodinami. Prílev obyvateüov pokraêoval po celé 18. storoêie.
Napríklad za rok 1747 v stupavskom kostole
uzavrelo sobáš 29 dvojíc. Zo ženíchov boli štyria pôvodom z Rakúska, traja z Moravy, dvaja zo
Sliezska a po jednom z Trnavy, Kuchyne a Oravy. Z neviest boli tri Rakúšanky, jedna z Moravy
a jedna z Trnavy. Takmer tretina sobášených boli
cudzieho pôvodu, êo bol vzhüadom na vtedajšiu
dobu neobyêajne vysoký poêet.

Mária Terézia

Stupavania, prisħahovalci
abcudzinci
V druhej polovici 18. storoêia sa obyvateüstvo Stupavy a Mástu delilo na tri obvyklé vrstvy, s ktorými sa môžeme stretnúČ aj v iných poddanských mesteêkách êi dedinách tej doby. Boli
to sedliaci, želiari a podželiari. Okrem tohto, dalo
by sa povedaČ všeobecného delenia, obyvatelia
Stupavy sa rozlišovali ešte na rodených Stupavanov, prisČahovalcov z iných obcí stupavského panstva a cudzincov. Podüa zachovaného dokumentu
z roku 1768 neboli rodení Stupavania nevoüníkmi
ako obyvatelia susedného Mástu a mohli sa slobodne sČahovaČ. To isté platilo aj pre cudzincov
usadených v Stupave, ktorí boli zväêša nemeckého pôvodu.
Skutoênými mešČanmi, ktorí neboli vo vzČahu k panstvu nevoüníkmi, boli len rodení Stupavania. Patrili medzi nich najmä rodiny Ribariê,
Nemec, Lipa, Schmid, BartoĀ, Dúbrava, Pogáê,
Beleš, Daráš, Werner, Buchta, Maroš, Klas, Besediê, Móza, Štefloviê, Horecký, Lanêariê, Kovaêiê,
Slezák, Rác, Štepánek, Vachálek, Kalivoda, Cener, Pauer, Kral, Belzar, IliČ, Novák, Hauer, Foltín, Prosnák, Vicena, Homola, Záblacký, Šembera, Vaêek, Baránek, Holeêek, Vašek, Žitky a óalší.
Celkovo bývalo v roku 1768 v Stupave 125 rodín

domáceho pôvodu, 33 rodín cudzincov
a 27 rodín z okolitých obcí stupavského
panstva. Tieto pomerne presné údaje sú
dôkazom vysokej migrácie obyvateüov
cudzieho pôvodu, ktorí tvorili takmer
tretinu obyvateüov mesteêka v tej dobe.
Keó sa k tomu prirátajú ešte židovské
rodiny, ktoré v zozname neboli zahrnuté, dá sa vytvoriČ predstava o skladbe stupavského obyvateüstva v polovici
18. storoêia. Bola pomerne etnicky pestrá, ale základné jadro miestneho obyvateüstva a najpoêetnejšiu skupinu tvorili miestni Slováci.

Zdokonalenie cestnej siete abzriadenie poštového
spojenia

DaĊová obec Stupava 1855, klasiȴkácia pôdy.

Najdôležitejším predpokladom rozvoja obchodu a podnikania bolo zlepšenie stavu ciest, ktoré sa na zaêiatku
18. storoêia nachádzali poväêšine v katastrofálnom stave, nevyhovujúcom už
zvýšeným nárokom na dopravu. Poêas vlády cisára Karola VI. (ako uhorský kráü Karol III.; 1711 – 1740) sa
ústredné orgány štátu snažili o nápra-

vu a neustále vyzývali stolice, aby v tomto smere úêinnejšie využívali svoje právomoci. Opravu
a udržiavanie ciest, ktoré viedli cez chotár Stupavy
a Mástu, mali na starosti ich obyvatelia. Úradníci stolice len každoroêne kontrolovali stav pojazdnosti a predpisovali opravu a údržbu. Veüká pozornosČ sa venovala najmä mostom. V roku 1727
spísali stoliêní úradníci všetky mosty v Stupave.
Cez potok Stupava (Borinský potok) boli v obci
tri cestné mosty. Prvý bol z kameĀa a tehál a nachádzal sa pri kaštieli. Dlhý bol 5 siah. Druhý,
taktiež z kameĀov, ktorý bol dlhý 10 siah, sa nachádzal pri soche sv. Jána Nepomuckého. Tretí
most bol drevený, tri siahy dlhý a nachádzal sa pri
židovskej synagóge.
K prievozu cez Moravu do Marcheggu viedla
cesta, na ktorej sa nachádzali tri mosty cez ramená rieky s dúžkou 16 siah. Malý most z dreva bol
aj na hradskej smerom do Mástu. Mal iba dve siahy. Na ceste do Zohoru stál jeden drevený most
z trámov dlhý 14 siah. Celková dúžka cestných
mostov v stupavskom chotári bola asi 50 siah.
Ich údržbu a opravu museli zabezpeêiČ obyvatelia
Stupavy. Zlepšenie cestnej siete prispelo k intenzívnejšiemu obchodnému ruchu. Zo stupavských
lesov sa dodávalo od 30. rokov 18. storoêia kvalitné palivové a najmä stavebné drevo do Rakúska.
ċažilo sa v Malých Karpatoch a taktiež z lesov pri
rieke Morava. Obchodovalo sa naozaj vo veükom.
Napríklad v roku 1731 uzavrel rakúsky obchodník s drevom zmluvu s panstvom Stupava na dodávku dreva dobrej kvality za 1700 zlatých.
V prvej polovici 18. storoêia sa zaviedlo pravidelné poštové spojenie na ceste Bratislava
– Stupava – Malacky – Holíê – Skalica. V Stupave stála poštová prepriahacia stanica. Službu zabezpeêovalo 7 až 10 koní, ktoré Čahali poštové
i osobné koêe do Bratislavy a Malaciek. Na poštovej stanici bol k dispozícii poštový koê, zakrytý voz, dvojkolesová kára a rebrinák. Nájomcu
pošty si mohol vybraČ zemepán, ale schvaüovala
ho Miestodržiteüská rada. Poštový majster platil
urêenú nájomnú sumu a z inkasovaných peĀazí
za poštovné a prepravu osôb hradil náklady a zabezpeêil si aj celkom slušný roêný príjem. Takýmto spôsobom fungovala pošta v Stupave až do zániku feudalizmu v roku 1848.

Ħažkosti sbvojskom
Na zaêiatku 18. storoêia, ako sme už uviedli, obec veümi trpela kvôli neprístojnostiam, ktoré jej zapríêinili bojujúce armády. Ani v êase mieru to však nemali obyvatelia krajiny v tých êasoch
s vojskom üahké. Zaêali sa vytváraČ stále armády, ktoré bojovali zväêša len v letných êasoch a na
prezimovanie sa vojaci umiestĀovali do sedliackych alebo meštianskych domácností, ktoré ich
museli okrem ubytovania aj živiČ. Medzi vojakmi a domácimi obyvateümi preto êasto dochádzalo k nedorozumeniam, ktoré sa konêili výtržnosČami a bitkami.
Keó v októbri 1740 prebrala vládu po smrti cisára Karola VI. jeho najstaršia dcéra Mária
Terézia (1740 – 1780), väêšina európskych panovníkov ju odmietla uznaČ za právoplatného
nástupcu a dediêa Habsburgovcov. V dôsledku
toho vypukla veüká a krvavá vojna o Habsburské dediêstvo. Prusi, Bavori a Francúzi si nárokovali na niektoré územia mnohonárodnostnej
habsburskej ríše, ale energická a duchaplná panovníêka nebola ochotná ustúpiČ. V máji 1741
prijala od uhorských stavov v Bratislave koru-
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Niekdajší zemepanský pivovar pred zánikom v 90. rokoch 20. st.

Zo starej Stupavy.

nu svätého Štefana a dramatickou, citovo podfarbenou výzvou si dokázala nakloniČ ich priazeĀ. Uhorskí magnáti a šüachtici jej süúbili krv
a život, teda bezpodmieneênú podporu. Väêšina z nich mala však na mysli krv a životy svojich poddaných. Krajinou prebehla vlna násilných verbovaêiek do armády, rekvirácií povozov,
dobytka a potravín. Dôstojníci a vojenskí komisári sa správali êasto bezohüadne a násilne. Svedêí o tom aj sČažnosČ obyvateüov Mástu napísaná
v záhorskom náreêí 29. januára 1743.

vzdialený od ostatných obydlí, zostal nedotknutý. Požiare a iné nešČastia pravidelne prichádzali
aj v nasledujúcich desaČroêiach. DĀa 4. februára
1759 v popoludĀajších hodinách udrel do hradu
Pajštún blesk a zapálil ho. Väêšia êasČ hradu zhorela do tla. Na konci októbra 1775 došlo k silnému výbuchu v pajštúnskej prachárni. Okrem veükých materiálnych škôd niekoüko üudí zahynulo
a viacerí boli zranení. Kamene a skaly rozmetané
výbuchom do okruhu niekoüko kilometrov zranili üudí a narobili škody aj v Stupave.

„My niže podepsani znamo êiníme tu, kdeby potreba proukazovala, že náš sused Mascsky, Štefan Tomaškoviê, byvše na foršpont (povoz) vypraveny pro regrutu
novoverbovaných z Mastu do Malacek, s kterima bili
dva komisari z Rábu a jeden dráb Rábski, ten jeden
komisar vedel Slovensky a druhy ništ Slovensky nevedel len uhersky a tak žadali ti komisari foršpont s konmi. Kdežto dokonca sme nemohli na konech vipravit než
na voloch sme jim dali. Tento ale jeden komisar êo nevedel slovensky bil nato hned rozhnevany a povidal – mosa
bit kone misto volov. Prejduce ale za Stupavu potkali ale
paleníka pod stupavskýma šibenicama a tam sa popili
a potem statky sami pohanjali až êo tí lude od voza pozostavali, êo nemohli staêit pri vozech it. Tito lude prosili jich, abi jim tak statek neprehanjali, na to oni, že
abi ich êert i ze statkem vzal, že proê im koni nedal fojt
a tak jeden vul do Malacek ustal, spatky sotva mohel
printi a tak do tidna uhinul.
P. S. To sam Buch ví, jak sa ti komisari menovali,
než ten êo slovensky vedel bil visoky a ten Uher bil nisky
a svetle šaty meli obidva.
Emrich Belaêiê, fojt Mascsky
Jozef Sobolik, prisažny
A ti kteri byli pri vozech
Jeho milosti panu služnemu tohto chudobneho êloveka
rekomandujem a prosim za tu jeho škodu, abi bili na pomoci, abi se mu vol od slavnej stolice vinahradil a že je
temu tak atestirujem.
Joann Strefcsik, uradnik

Tereziánske
abJozefínske reformy

Požiare abiné pohromy
Stupavu niekoükokrát navštívil poêas 18. storoêia aj veümi nevítaný hosČ – oheĀ. Poêas kuruckých vojen vyhorelo mesteêko údajne až štyrikrát.
Ale aj v mierových dobách v obci niekoükokrát
zúril tento niêivý a obávaný živel. V roku 1742
zhorelo v Stupave 71 sedliackych domov. Neprešlo ani 10 rokov a Stupava opäČ vyhorela. Poêas
letných horúêav 14. augusta 1751 vypukol v ktoromsi stupavskom gazdovskom dome požiar. Aj
napriek veükému úsiliu sa ho nepodarilo uhasiČ. Dlhotrvajúce sucho a silný vietor zapríêinili, že sa plamene rýchlo šírili. OhĀu napomáhalo
aj to, že väêšina úrody bola v humnách pripravená na mlátenie. V spomínanom horúcom letnom
dni zhorela temer celá Stupava. Požiar poškodil
aj farský kostol, iba kaštieü, ktorý bol relatívne

Významnou udalosČou, ktorá ovplyvnila
osudy obyvateüov krajiny na mnohé desaČroêia a v istých formách až dodnes, bola urbárska regulácia vykonaná za vlády Márie Terézie
v rokoch 1767 – 1770. Pre obyvateüov Stupavy
a Mástu znamenala reforma urbáru takisto výrazný pozitívny zvrat. Urbár vymedzil povinnosti poddaných voêi zemepánovi v závislosti
od veükosti obrábanej pôdy. V reformnom diele
zaêatom Máriou Teréziou pokraêoval ešte radikálnejšie jej syn Jozef II. (1780 – 1790).

Nepokoje vbMáste, spory
obhranice obce
V 80. rokoch 18. storoêia vypuklo v Máste viacero nepokojov. O Čažkej situácii, v akej sa nachádzali poddaní z Mástu, svedêia aj poznámky
v ojedinelom spise z cisárskej kancelárie.
ŽiadosČ cisárovi bola spísaná vo Viedni 26. marca 1787 v cisárskej kancelárii na ústny podnet vyslancov obce. éi
cisár Jozef II. osobne hovoril s Mástêanmi, alebo ich ponosy vypoêuli iba úradníci cisárskej kancelárie, nevedno. Avšak možno si predstaviČ, ako sČažnosČ
pobúrila pánskych úradníkov v Stupave. Zo strohých zápisov stoliêných orgánov o prípade sa dá vycítiČ veüká nespokojnosČ s tým, že sedliaci z Mástu
vynechali Bratislavskú stolicu a v rozpore s obvyklým postupom sa obrátili priamo na panovníka. Ak cisár deputáciu vypoêul, nedajbože v ich prospech
zasiahol, mala uhorská šüachta v Bratislavskej stolici o jeden dôvod viac nenávidieČ tohto „sedliackeho“ cisára. U väêšiny uhorských sedliakov a mešČanov
sa však Jozef II. tešil znaênej popularite. Urêite to nebolo inak ani v Stupave.

v tom, že v roku 1786 temer všetky lúky zaplavila nezvyêajnými prívalmi voda, a tak sedliaci nemohli na nich kosiČ seno, êo spôsobilo veüký
nedostatok krmiva. Okrem toho vraj mnohí obyvatelia mesteêka, ktorí získavali znaêné peĀažné
êiastky z pestovania hrozna, postaêujúce i na zaplatenie daní, prišli o vinohrady v roku 1784
v dôsledku silných mrazov. Mrazy vraj vinice úplne zniêili. Mesteêko Stupava a susedná obec Mást
veümi trpeli aj êastým prechodom vojska a jeho
ubytovávaním. Mnohí sedliaci preto svoje domy
opustili a odišli z obce.

Demografický vývin
vb18. abna zaÏiatku 19. storoÏia
Podüa zápisov stoliêných úradníkov, ktorí vykonali sêítanie obyvateüstva už v roku 1715, žilo
v Stupave 140 rodín. Obrábali polia s výnosom
169 meríc, 171 koscov lúk a 178 kopáêov vinohradov. Všetkých zapísali ako obêanov mesteêka. Podüa maóarského historika Ignáca Acsádyho, ktorý mal tendenciu zvyšovaČ poêty Maóarov
aj tam, kde v skutoênosti nežili, bolo v zapísanej
štatistike 112 mien slovenského pôvodu, 23 nemeckého a 5 mien malo údajne maóarský pôvod.
V Máste v tom istom êase žilo 37 poddanských
rodín. Rozsah obrábaných polí bol v Máste vyšší ako v Stupave a predstavoval výnos 179 prešporských meríc. Okrem toho Mástêania obrábali
73 koscov lúk a 72 kopáêov viníc. Podüa Acsádyho 9 mien v súpise bolo maóarského a 28 sloven-

Hospodárske ħažkosti
Z dokumentov z roku 1787 vyplýva, že obyvatelia Stupavy sa na konci 18. storoêia dostali do hospodárskych Čažkostí. Dôvody spoêívali najmä
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Tereziánsky urbár 1769.

ského, resp. chorvátskeho pôvodu. V priebehu
necelých siedmich desaČroêí sa poêet obyvateüov v Stupave i na celom území Záhoria zvýšil takmer trojnásobne. Podüa súpisu z roku
1780 poêet všetkých obyvateüov Stupavy vzrástol na 2033 osôb. Mesteêko bolo v tej dobe
druhým najväêším sídlom záhorského okresu
Bratislavskej stolice. Iba Veüké Leváre s 2192
obyvateümi boli o nieêo väêšie, v Malackách
napr. žilo o 14 üudí menej (2019). Z hüadiska
vekovej skladby žilo v Stupave 1167 dospelých
osôb, nedospelých 866. Okrem stálych alebo
pôvodných obyvateüov (1442) pracovalo v remeselníckych dielĀach, alebo slúžilo na panstve, resp. u bohatších gazdov, 149 sluhov,
z toho 90 dospelých a 59 detí, a 111 slúžok,
z ktorých 81 dosiahlo dospelý vek a 30 malo
ešte detský vek. Do Stupavy prichádzali za obživou z bližšieho i vzdialenejšieho okolia.
Na príkaz cisára Jozefa II. sa v roku 1787 vykonal celouhorský súpis obyvateüstva. V Stupave napoêítali cisárski sêítací komisári 246 domov,
v ktorých žilo 511 kresČanských a 70 židovských rodín. Poêet všetkých obyvateüov stúpol
oproti roku 1780 na 2613, z toho kresČanov
bolo 2258 a židov 355.
Z 2258 kresČanských obyvateüov bolo 1109
mužov a 1149 žien. Z mužov bolo 456 ženatých
a 653 slobodných alebo ovdovelých.
V êase jozefínskeho sêítania üudu v roku
1787 bola Stupava poêtom obyvateüov najväêším mesteêkom v záhorskom okrese Bratislavskej stolice. Prevyšovala nielen Veüké Leváre
(2244 obyvateüov) a Malacky ( 2107), ale aj slobodné kráüovské mesto Svätý Jur (2399). Z ostatných mesteêiek Bratislavskej stolice mal viac
obyvateüov len Šamorín (2716) a Bratislavské
Podhradie (4273).
Na prelome 18. a 19. storoêia boli dediny
a mesteêká na Záhorí üudnatejšie ako v iných êastiach Slovenska, ba aj ostatného Uhorska. Tento stav sa udržal ešte aj v prvých desaČroêiach
19. storoêia. Podüa sêítania v roku 1822 bývalo v Stupave 2672 katolíkov a 584 židov, spolu
3256 obyvateüov. V Máste napoêítali sêítací komisári 718 obyvateüov, všetko katolíkov. Samotná Stupava poêtom obyvateüstva predstihovala
aj niektoré slobodné kráüovské mestá. Mala viac
obyvateüov ako Trenêín (2811), Zvolen (2700),
Pukanec (2417) alebo už dlhšiu dobu upadajúca ûubietová s 1530 obyvateümi. Všetky uvedené
sídla sa honosili titulom kráüovské mesto, no väêšina z nich na svoju slávu už len spomínala. Naopak, Stupava si udržiavala dominantné postavenie na Záhorí a aj poêet židovského obyvateüstva
v mesteêku svedêil o tom, že naóalej zohrávala
významnú úlohu aj v regionálnom obchode.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc.
Foto: archív autora
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PoÜiatky stupavskej hádzanej
V histórii Āudstva bola telesná kultúra súÏasħou vzdelávania mladých Āudí. Rozvoj telesnej zdatnosti vbpriebehu stároÏí
súvisel najskôr s potrebami armády, neskôr s propagáciou spoloÏenského systému. Telesná výchova mala viacero Ïastí,
napr. chôdzu, základné cviÏenia, behy, skoky abpostupne sa medzi športy dostali aj rôzne hry, medzi inými i loptové.
Prvky kopania, chytania, hádzania Ïi vedenia lopty obsahovali hry už vbdávnej Îíne, Grécku alebo Ríme.

Po

vzniku éeskoslovenskej republiky v roku 1918 vyvíjali na Slovensku športovú êinnosČ rôzne
organizácie. Patrili medzi ne i Sokolské jednoty, náplĀou ktorých boli pobyty v prírode, táborenie, turistika rôzne cviêenia, športy
a hry. V Stupave vznikla športová organizácia Sokol v roku 1919. Vzor mala v Sokole êeských legionárov, ktorí pomáhali bojovaČ proti maóarským vojakom a prechádzali
a ubytovaní boli v Stupave. Sokoli cviêili
prostné, na náradiach i skupinové cviêenia.
To je ale iná história.

mi pilinami na jednej štvrtine ihriska a po
êase, keó bola tráva zniêená, presunulo sa
na druhú êasČ ihriska. Futbalisti nazývali hádzanárov kobylkami. Plocha po nich vyzerala totiž tak, ako keby trávu vyžrali kobylky.
Najstaršia zachovaná fotografia stupavských hádzanárov je z roku 1947. Zachytila ich na futbalovom ihrisku. Všimnite si
prírodnú trávu, hráêi mali „štulpne“ a kopaêky ako futbalisti. Na fotografii sú züava:
František Hába, Ondrej Škrovan, Jožo Škrovan, Anton Brezovský (ako jediný z nich stále medzi nami!), küaêia Milan Spál, František
Ivan, Albert Škrovan.
Ešte niekoüko riadkov o zakladateüovi stupavskej hádzanej Františkovi Hábovi (* 8.8.1926 † 28.5.1999). Ako sme už
uviedli, pochádzal z Uherského Brodu. Jeho
otec bol êeský hudobný skladateü, preto sa
rozh
rozhodol pre štúdium na konzervattóriu v Bratislave. Okolnosti, za
akých prišiel mladý František študovaČ do Bratislavy, nepoznáme.
Bolo to hneó po skonêení vojny
a prevládala asi túžba po vzdelaní v podmienkach, aké boli v tom
êase najlepšie. Po absolvovaní konzervatória pôsobil ako hudobný skladateü, skladal vlastné skladby a venoval sa úpravám
üudových piesní. Pôsobil ako dirigent viacerých zborov, napr. Ženský komorný súbor
z Ostravy, Pøvecké sdružení slezkých uêitelek a óalších. Zomrel v roku 1999 v Ostrave. Na fotografii zo zaêiatku 50-tych rokov
(vüavo dole) je František Hába spolu s Milošom Melounkom poêas základnej vojenskej
služby.

Futbal na „Pažiti“
V êasoch do druhej svetovej vojny bol najrozšírenejším športom futbal. V roku 1921
vznikol organizovaný futbalový klub, v ktorom okrem stupavskej mládeže boli aj êeskí úradníci a dôstojníci éeskoslovenskej armády. Hrávalo sa na „Pažiti“, na ploche pri
terajšej Stupavskej krême, ktorá bola vtedy
známa ako hostinec Bertoviê. Ihrisko nebolo oplotené a bolo skutoênou pažiČou, kde sa
pásli kravy a husy.

Prvý manšaft z roku 1947.

Na starom ihrisku.

Ihrisko vbAgátkoch
Zmena nastala v roku 1931, keó došlo k prideleniu ihriska na športovú êinnosČ
a rozparcelovaniu pozemku v priestore medzi dnešnou Cementárenskou, Kúpeünou
a Lipovou ulicou. Šlo o agátový lesík, ktorý
bolo potrebné vyrúbaČ, vytrhaČ korene, vyrovnaČ, splanírovaČ. Denne sa tam schádzalo a pracovalo 30 – 40 nadšencov, budúcich
hráêov. Bola tam postavená drevená tribúna,
v jej spodnej êasti sa nachádzali dve kabíny
pre hráêov a jedna pre rozhodcu, v hornej
êasti bolo hüadisko pre divákov. Po skonêení II. svetovej vojny nastala nová etapa rozvoja športu. Ihrisko sa využívalo aj na poriadanie iných športových akcií, uskutoêĀovali
sa na Āom športové akadémie, cviêenia Sokolov (vió obr. vpravo dole), vystúpenia hasiêov a pod. Na tomto ihrisku sa hrávalo až
do roku 1958, keó bol postavený terajší štadión v parku.

Hádzaná – nový šport
vbStupave
Na Slovensku vznikol v roku 1948 Slovenský hádzanársky zväz. Hra sa zaêala rozširovaČ a vznikali prvé družstvá hádzanárov.
V prvom roku celoštátnej hádzanárskej ligy
nemalo Slovensko zastúpenie. A práve v tom
období sa zaêalo s hraním hádzanej v Stupave. V roku 1947 bola otvorená nová škola
s telocviêĀou a vybudovaným ihriskom. Do
jej telocviêne sa dostali i Sokoli. Škola a futbalové ihrisko sa stali základĀou nielen pre
rozvoj hádzanej, ale prakticky celého športu v Stupave.

František Hába abhádzaná
Zaêiatky hádzanej v Stupave sú spojené
s menom Františka Hábu, rodáka z Uherského Brodu. Po skonêení II. svetovej vojny bol
z Bratislavy do stupavského kaštieüa presČahovaný študentský internát, do ktorého prišiel

Hádzaná (7 hráÏov), základné
pravidlá abinformácie
bývaČ i študent bratislavského konzervatória
František Hába. Zaêal sa stravovaČ u Melounkovcov a s ich synom Milošom sa dostal medzi kolektív mladých üudí, vóaka ktorým sa
zapojil do cviêenia v Sokole. Okrem sokolského cviêenia zaêali hrávaČ volejbal, hlavne mladí üudia ako František Žižlavský, Jozef Groschmíd, Jozef Kubík, František Hába, Miloš
Melounek, Jožo Škrovan, Ondrej Škrovan,
Albert Škrovan, František Ivan, Štefan Hrabovský, Štefan Michálek, Tono Brezovský,
Milan Spál a postupne i óalší.
Po vojne chýbali mládeži športové aktivity,
a tak v roku 1947 priniesol František Hába
medzi mladých üudí hádzanársku loptu a dal
tak impulz na založenie hádzanárskeho
oddielu pod názvom
„SOKOL STUPAVA“. Prvými êlenmi a hráêmi boli ako
v prípade volejbalu
František Hába, Štefan Hrabovský, Miloš Melounek, Albert Škrovan, Ondrej
Franta Hába
Škrovan, Jožo Škro-

van, František Žižlavský, Jozef Groschmíd,
Anton Brezovský, Milan Spál.
Najskôr sa zaêala hraČ v Stupave hra s jedenástimi hráêmi, ktorej sa hovorilo „êeská
házená“. Jej zaêiatky komplikovali problémy
s málo poêetnou hráêskou základĀou. Prvé
zápasy sa odohrali na ihrisku v základnej
škole. V roku 1950 sa prešlo na medzinárodnú hádzanú so siedmimi hráêmi, ako ju poznáme aj dnes – 1 hráê v bránkovisku (brankár) a 6 hráêov v poli. Ihrisko v Agátkoch,
pôvodne urêené pre futbal, sa stalo domovským i pre hádzanú. Spolunažívanie futbalu a hádzanej prebiehalo tak, že hádzanárske
ihrisko bolo vždy „vylajnované“ drevovýSokoli v Stupave
1947-8
na futb. ihrisku.

Je to tímová loptová hra, kde si dve družstvá po sedem hráêov hádžu a odrážajú loptu a snažia sa hodiČ ju do brány súpera. Vyhráva to družstvo, ktoré dá viac gólov. Hrá
sa na ihrisku 40 x 20 metrov, ktoré je v strede oznaêené stredovou êiarou, kde sa hra zaêína. Na každej strane je bránka s rozmermi
3 x 2 metre. Brankári majú vyznaêené bránkovisko 6 metrov od bránkovej êiary. V Āom
sa môže pohybovaČ len brankár, ktorý musí
maČ iný dres ako hráêi v poli. Hráêi sa môžu
striedaČ pri postrannej êiare. Hrá sa na dva
polêasy po 30 minút.
Takéto informácie o hre mali aj prví hráêi. Samozrejme, tých pravidiel a predpisov
je oveüa viac, ich dodržiavanie „strážia“ dnes
dvaja rozhodcovia. A práve dodržiavanie
pravidiel a ich výklad je zdrojom êasto veükých a nepriaznivých reakcií divákov, ktorí
nesúhlasia s rozhodnutiami rozhodcov. Pre
divákov je zaujímavá rýchlosČ hry a veüa gólov, ktoré padajú po nacviêených signáloch,
ako aj ich možnosČ reagovaČ na rozhodnutia rozhodcov rôznymi spôsobmi a aktívne sa
zapájaČ do hry potleskom êi zvukovými prejavmi (bubny, trúbenie).
Svetozár Prokeš sen.
Foto: archív autora, materiál je zozbieraný
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PoÜasie v Stupave
Máme za sebou prvý jarný mesiac, ktorýbbol opäħ po
teplotnej stránke nadpriemerne teplý. Priemerná teplota
vbStupave dosiahla hodnotu +6,8°C a marec bol tak
o ccab1°C teplejší ako dlhodobý normál (1987 – 2019).

T

eplé poêasie prevládalo hlavne v prvej
polovici mesiaca. Najvyššiu teplotu sme zaznamenali 12. marca, keó
padla aj prvá, rekordne skorá 20-tka. Pre zaujímavosČ spomeniem, že priemerný dátum
prvej dvadsaČstupĀovej teploty v Stupave je
až okolo 1. apríla. Najskôr sme prvú dvadsiatku zaznamenali 14. marca 2011 a najneskôr 2. mája 1997.

Pripomenula sa aj zima
Po rekordne teplom 12. marci sa zaêalo výraznejšie ochladzovaČ a už 15. marca sme sa
ráno zobúdzali do mrazivého rána (-4,7 °C).

Po krátkom ochladení 19. marca teploty opäČ
poskoêili až k +20 °C, ale oteplenie sa u nás
dlho nezdržalo. OpäČ sa do strednej Európy
vylial od severu až severovýchodu studený,
pôvodom arktický vzduch. Posledné marcové ráno sme v Stupave prepisovali rekordy, ale
tentoraz opaêné, keó sme zaznamenali najchladenejšie ráno (-5,7 °C) od zaêiatku merania v roku 1987. Pôvodný rekord bol z roku
1995 (-3,1 °C). Na rozkvitnuté ovocné stromy malo toto mrazivé poêasie priam katastrofálne následky.
POÎET DNÍ SO ZRÁŽKAMI VbSTUPAVE: 15
POÎET DNÍ SO SNEŽENÍM: 4
VbSTUPAVE NAJVYŠŠIE MAXIMUM:
+21,1Ɋ°C (12.3.)
NAJNIŽŠIE MINIMUM: -5,7Ɋ°C (31.3.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ PRIEMER: +14,9Ɋ°C (12.3.)
NAJNIŽŠÍ DENNÝ PRIEMER: +0,1Ɋ°C (23.3.)

Marcové zrážky
Výraznejších zrážok sme sa nedoêkali ani
v treČom mesiaci roka 2020. Najviac zrážok
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spadlo v prvých dĀoch mesiaca. V poslednej
dekáde (medzi 21. až 30. marcom) sme zaznamenali v Stupave len 3,9 mm zrážok. Celkovo za celý mesiac napršalo iba 33,8 mm, êo
je zhruba 80 % dlhodobého marcového priemeru. Od zaêiatku roka 2020 tak chýba približne 25 mm zrážok. Suchšie obdobie, ktoré
zaêalo už poêas zimných mesiacov, bude pravdepodobne charakteristické takisto pre jarné mesiace. Suché, stabilné a postupne i teplé
poêasie v prvej aprílovej dekáde pokraêovalo.
Pevne verím, že sa to v druhej polovici apríla
zmení a doêkáme sa výdatnejších zrážok, ktoré sú najmä teraz v jarnom období pre prebúdzajúcu sa prírodu viac než dôležité.
Búrky sa za celý marec 2020 nevyskytli
ani raz a snehové vloêky sme zaznamenali len
25. marca. Snehová pokrývka sa nestihla vytvoriČ, išlo len o snehovú prehánku.
POÎET DNÍ SO ZRÁŽKAMI VbSTUPAVE: 7
NAJVYŠŠÍ DENNÝ ÚHRN ZRÁŽOK: 9,7Ɋmm (2.3.)

Aktuálne meteo dáta zo Stupavy, ale aj
vždy êerstvé predpovede poêasia pre Stupavu
a okolie nájdete na www.pocasiepodlupou.sk.
Peter ŠtefanÏin, foto: autor
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KULTÚRA

Krása nás vždy zachráni...

KeÑ vo februári inštalovali Ïlenovi Ateliéru Arte.via svoje práce v Mestskej knižnici R. Morica, netušili, že ich diela zostanú pre pandémiu divákom ukryté. Nikto nepoÏítal sbtým, že všetkým sa nám život úplne zmení a zažijeme
nieÏo, Ïo sme si nepredstavovali ani v zlom sne. ObÏinnosti tohto obÏianskeho združenia sme sa preto porozprávali
sbjeho predsedníÏkou Agnešou Vavrinovou.

Stanislava Lantayová – Stupava KaštieĀský park
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éinnosČ našich êlenov v priestoroch Kultúrneho domu v Stupave pod hlaviêkou OZ Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov Bratislava prebiehala už od roku 2016. Keóže podpory našej êinnosti
sa nám dostávalo najmä zo strany MsÚ Stupava êi MKIC a naša êlenská základĀa je hlavne
stupavská, dospeli sme k presvedêeniu, že sme
schopní vyvíjaČ a rozvíjaČ našu êinnosČ nezávisle od OZ Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
Bratislava a na valnom zhromaždení 26.9.2017
sme rozhodli o založení a registrácii OZ arte.via
Stupava. Maüujúcich êlenov máme roêne priemerne 10 až 15, v závislosti od priestorových kapacít v kultúrnom dome.
Okrem pravidelného stretávania v prenajatých priestoroch kultúrneho domu za úêelom voünej tvorby – dvakrát týždenne – otvárame niekoükokrát do roka ateliér pre širokú verejnosČ. Ide
o podujatia ako napríklad JARNÝ a VIANOéNÝ ARTBAZAR alebo DeĀ otvorených ateliérov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je

Pocta
Milanovi
Novákovi
Rodinné väzby skladateĀa
abdirigenta Milana Nováka
siahajú do našich, stupavských konÏín. Národný
umelec, v súÏasnosti žijúci
vbPoprade, odišiel pod Tatry
za svojou manželkou pred
22 rokmi. Jeho dcéra, pani
Kristína Obžerová, vnúÏatá
abpravnúÏatá žijú však stále
vbStupave.

Monika Balogová – Páv

Agneša Vavrinová - Anežka

financovaný z verejných zdrojov a vóaka ktorému
prichádza do Stupavy veüká skupina výtvarníkov
a návštevníkov aj z Rakúska v rámci programu
cezhraniênej spolupráce INTERREG.

akcie navštívil aj na stánku spolu s predsedníêkou
IWCB Suzanne van der Helm a nemeckým veüvyslancom Joachimom Bleicherom.
Významnou súêasČou našej êinnosti je úêasČ
na jedineênej súČaži Výtvarné spektrum, finan(Ư %Ě)Ɔľ %( &û %0Ę)"+,3&3ûƆ%, covanej zo zdrojov Ministerstva kultúry SR
,Ę&+0("%,7!/2Ʒ"+&7ƔĘ01Ŝ2'ƔѾ
a organizovanej Národným osvetovým cenV roku 2018 sme sa zapojili do projektu trom a Malokarpatským osvetovým centrom
preROD, financovaného hlavne zo zdrojov Vi- v Modre. Naše práce boli vybrané a ocenené
šegrádskeho fondu, Medzinárodného klubu odbornou porotou na krajskom kole v Zichyho
žien v Bratislave a takisto s podporou Kancelá- paláci v Bratislave, ako aj na celoštátnom kole
rie Národnej rady SR êi veüvyslanectiev Nemec- v kaštieli v Dubnici nad Váhom, priêom kolekka, Talianska a Francúzska. SúêasČou projektu bol cia putovala aj do Univerzitnej knižnice v Bra6-dĀový plenér, êiže maüovanie priamo vo voünej tislave a do Košíc.
prírode, na ktorom sa zúêastnilo 48 výtvarníkov
V roku 2019 sme vystavovali v Pistoriho paláz Poüska, Nemecka, éeskej republiky a Sloven- ci v Bratislave a takisto sme získali dotáciu z parska. Tri dni hostila úêastníkov plenéru aj Stupa- ticipatívneho rozpoêtu BSK, vóaka êomu sme
va, a to v Kaštieüskom parku, Synagóge a Kniž- mohli usporiadaČ ateliérový workshop spojený
s výstavou v Taliansku a následne i v synagóge
nici R. Morica.
Okrem toho sme sa vóaka výbornej spoluprá- v Stupave v rámci Dní zelá. Naše êlenky sú pravici s Medzinárodným klubom žien v Bratislave delnými vystavovateükami na vrcholnej akcii pre
zapojili do vrcholnej charitatívnej akcie Vianoê- neprofesionálnych výtvarníkov Salón výtvarníkov
ný bazár IWCB v Starej tržnici v Bratislave, kto- v ZOYA Galérii v ELESKO Modra.
Našou tvorbou sme pravidelne prispievali
rej celkový výČažok êinil 85 000 Eur. Projekt bol
ocenený aj bývalým ministrom zahraniêných vecí k výzdobe kulturáku a mestského úradu, mestpánom Miroslavom Lajêákom, ktorý nás v rámci ského plesu a tiež poskytujeme bezplatne die-

Významnú êasČ jeho
diela tvoria piesne, inštruktívne
skladby
pre deti, operety, opery a taktiež filmová
hudba. Skomponoval
hudbu napríklad k filmu Kapitán Dabaê.
Jeho tvorbu obdivujú mnohí významní
Milan Novák pred koncertom v Banskej Štiavnici.
Vpravo od neho stoja Katarína Turnerová, Eugen Prochác
slovenskí a zahraniêní
a Rajmund Kákoni.
umelci, ktorí jeho diela neraz premiérovali.
ozsah pôsobenia Milana Nováka poêas Za spomenutie stoja isto Miloš Jurkoviê, Euprofesijnej kariéry je skutoêne obšírny. gen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína TurOd SûUK-u až po Symfonický orches- nerová, Slovenský komorný orchester Bohdana
ter Slovenského rozhlasu, kde pôsobil ako diri- Warchala êi Slovenská filharmónia a Štátna filgent. Viac ako tridsaČ rokov viedol pod svojou harmónia v Košiciach.
taktovkou Vojenský umelecký súbor kpt. J. Nálepku, pre ktorý skomponoval celý jeho kmeĀo- Monológ pre gitaru
vý repertoár. V portfóliu Milana Nováka figuruje
Spomedzi umelcov žijúcich v Stupave má
viac ako 700 skomponovaných skladieb, množ- takisto svojich obdivovateüov. Jeho diela si
stvo orchestrálnych a komorných skladieb pre só- s nadšením osvojil a do svojho repertoáru zalové hudobné nástroje, ako aj pre ich zoskupenia. hrnul aj absolvent doktorandského štúdia Ja-

R

la úradu pri návštevách družobných miest. Poêas sviatkov Dni zelá máme výstavu obrazov
v stupavskej synagóge a mesto nám prispelo aj
na pracovnú cestu do Talianska. Verím, že po
skonêení pandémie budeme êastejšie oslovovaní
na spoluprácu.
!"%Ő!û1"1ğ*6Ѿ

Tvorba našich êlenov je voüná, odzrkadüujú
sa v nej naše osobné intímne témy, rovnako ako
aj prostredie, v ktorom tvoríme – krajina, príroda. Niekedy je výzvou nová technika, ktorú sme
sa nauêili v rôznych workshopoch.
(,3û*-,*û%03"12*"+&31Ư %1,ƌƷҌ
(Ư %Ę0, %ѾťƷ"1"*60)&"ƌ++&"Ę,-"(+ğѸ
("Ě0++û07,3Ɔ"1(Ư %01/û+%/+Ɣ+"-"(Ҍ
+ğ0-/û36Ѿ

Všetci veümi citlivo vnímame súêasnú situáciu,
ktorá nás núti mnohé veci prehodnocovaČ a vytvárajú sa nám nové priority. Výtvarníci vnímajú jemné vibrácie tohto sveta ešte citlivejšie. Preto
tvoríme naóalej, lebo toto je naša cesta, ako prežiČ
súêasné absurdné obdobie. Nakoniec, je to vždy
krása, ktorá nás zachráni...
Eva ŠvoĊavová

náêkovej akadémie múzických umení v Brne,
pedagóg pôsobiaci na Základnej umeleckej
škole v Stupave Vladimír Ondrejêák. S hrou
na klasickú gitaru úêinkoval nielen na domácich, ale i zahraniêných pódiách, kde si
vyslúžil množstvo významných ocenení.
V Stupave už pol dekády organizuje hudobný festival Hudba v synagóge, ktorý si svojou
kvalitou vystupujúcich získal mnohých nadšených divákov a poslucháêov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraniêia. Festival sa koná
v stupavskej synagóge, kde minulý rok vznikol i videoklip k skladbe od Milana Nováka – Monológ pre gitaru, pod ktorý sa produkêne podpísali mladí študenti VŠMU René
Kontúr a Jaroslav Pašek pod režisérskym vedením Martina Martinêeka.
Hudobný klip máte možnosČ vidieČ i na internetovej stránke Mestského kultúrneho a informaêného centra v Stupave, ktorému patrí
poóakovanie za podporu pri prezentácií kultúrnych aktivít.
Martin Muráni
Foto: archív Milana Nováka
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Chránime vašich najbližších
Je pochopiteĀné, že vbaktuálnej situácii cítiħ aj vbnašom zariadení obavy. ZároveĊ však podnikáme kroky, aby sme šíreniu vírusu zabránili. Obto viac, že máme 160 prijímateĀov sociálnej
služby, zbktorých je znaÏná Ïasħ vbrizikovej skupine.

I

hneó sme preto rešpektovali
rady hlavného hygienika a už
5. marca sme oslovili príbuzných a známych, že sa v našom
zariadení neodporúêajú návštevy – nechali sme to na ich zváženie s dôrazom, že chceme ochrániČ práve ich najbližších. O pár dní
nato, keó hlavný hygienik vyhlásil
zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, vedeli sme, že sme
urobili dobre. Zrušili sme aj všetky hromadné akcie, ktoré sa mali
konaČ v našom zariadení s úêasČou
üudí z komunity. Ihneó sme zaêali
používaČ rúška, ale zásoby jednorazových sa rýchlo míĀali. Naše dve
zamestnankyne Mgr. Katka Kraloviêová a Mgr. Majka Suchárová
ušili preto rúška nielen pre všetkých zamestnancov, ale i obyvateüov. Niekoüko textilných rúšok sme
dostali aj od dobrých üudí, ktorí
nemyslia len na seba, takže všetci

pravili výzdobu, napiekli sušienky
a koláêe. Rodinu však nahradiČ nedokážeme.
Je to Čažké obdobie, keó nemôžu byČ so svojimi blízkymi. Preto sa
snažíme, aby sa s nimi spojili nielen telefonicky, ale aj pomocou najnovších technológií cez WhatsApp,
Skype alebo videohovory.

Jubileá

majú rúška i na výmenu. Napriek
obmedzeniam tak pokraêuje život
v zariadení óalej. K našim obyvateüom sa snažíme pristupovaČ oveüa individuálnejšie. Keóže nemô-

žu chodiČ do mesteêka, využívame
êasto dvor na krátke prechádzky,
úpravu kvetov alebo len na êerpanie energie z jarného slnieêka.
Na veükonoêné sviatky sme si pri-

üúto, že túto jar asi neuvidím krásne sa rozvíjajúce porasty v stupavskom parku. Jar je êarovná, prináša
nový život. Julka propaguje žihüavu, kuraêku, medvedí cesnak. Posiela mi obrázky, ako si z nich chutne
naservírovala raĀajky êi obed. Robí
múdro, ona dobre vie...

V marci sa dožila krásnych požehnaných 94 rokov pani Lujza
Križanová a 97 rokov najstaršia
obyvateüka nášho zariadenia pani
Jolanka Kajzerová. Obe veümi
dobre vyzerajú a sú obüúbené. Zo
srdca im prajeme všetko najlepšie,
hlavne veüa zdravia, lásky, spokojnosti a v neposlednom rade Božieho požehnania.
Renáta Biksadská,
sociálny pracovník

V duchu sa pýtam: ako budem žiČ
óalej? V žiadnom prípade si nesmiem
dovoliČ pesimistické myšlienky, musím
si každý deĀ daČ nejakú konkrétnu úlohu, musím siahnuČ po logických hrách,

OZNAM
Základná organizácia SZTP
v Stupave oznamuje všetkým
záujemcom o zájazd do Bojníc, ktorý bol plánovaný na
máj, že vzhüadom na súêasnú
situáciu sa toto podujatie nemôže uskutoêniČ. Týka sa to
aj zájazdu do Demänovskej
doliny, ktorý bol plánovaný
na september.
Finanêná záloha, ktorú ste
zložili u pani Fajkusovej, sa
vám vráti. Je nám to úprimne üúto, všetci sme sa tešili.
Súêasne však veríme, že
všetci úspešne túto situáciu zvládneme a vo vhodnom êase opäČ príde êas aj
na rekreovanie nás dôchodcov – teraz najohrozenejšej
skupiny.
Želajme si veüa sily, trpezlivosti a najmä dostatok zdravia, aby sa náš život znovu
dostal do zaužívaného životného tempa.
3Ư,/312-3"
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êítaČ, rozprávaČ sa aspoĀ na diaüku...
Vlastne som na tom oproti starostiam
iných celkom dobre. Vydržím!
Alica Šimková
Ilustrácia: Peter StankoviÏ

O

SE% DOMA!
(alebo zdenníka dôchodkyne)

S

edím teda doma. Je ráno, êítam
v posteli, potom ide rozcviêka.
PonaČahovaČ všetky kosti. Bez toho je
denný pohyb Čažký. Tak som si zvykla
už pred rokmi.

E

šte v marci som sa tešila na cviêenie v Pohode, na jej sviežu atmosféru, veêný optimizmus pani vedúcej.
Teraz mám „pohodu“ doma. Stacionárny bicykel nemôžem vynechaČ. Ale
už po dvoch kilometroch mi srdce bije
až v krku. Ako rýchlo sa strácajú tie
dary mladosti – rýchlosČ, sila, vytrvalosČ, obratnosČ!

Ð

alej êo? No predsa: êo budem
variČ? Dnes to mám jednoduché – niê, zostalo mi odvêera. Pravdou však je, že som zlenivela. Rada
varím, keó mám pre koho. Do obchodu nemusím, deti sa postarajú.
Cinkol mi mobil. Ludka opisuje svoju jablkovo-makovú štrúdüu. Dala by
som si! Možno ju upeêiem. Stále však
platí: êo si navaríš, to si aj zješ – a cukor škodí...

D

ám na slnieêko paplón a trochu
sa kochám pohüadom na zeleĀ
v záhradkách mojich susedov. Je mi

veüa dlhšie ako dopoludnie
je popoludnie. éo robiČ? Zopár dní som sa zabavila šitím rúšok. Všetko mám vypraté, uložené, vyprášené. Okná umyté – môže
prísČ Veüká noc (len šibaêi neprídu).
Idem preskúmaČ mobil a internet.
Vóakabohu, výber je široký: WhatsApp, Facebook, Messenger, Gmail.
Cez Scape sa môžem vidieČ s deČmi.
Telefón mám zaplnený príspevkami rôzneho typu. Niektoré vymažem hneó, niektorým som rada, nieêo pošlem óalej. Najradšej som, keó
si na mĀa spomenú krátkym rozhovorom moje spriaznené duše Julka,
Majka, druhá Majka, TáĀa: ako žijú,
êo sa dozvedeli nového, êo varili...
Nie je toho veüa, ale veó plníme príkaz doby: Seó doma!

M

ám ešte telku. Plno programov, ale najradšej mám naše,
ešte radšej êeské. Niektorí naši tvorcovia sú dosČ êasto trápni. Neviem,
preêo nesiahnu êastejšie po nápad
do archívu, ktorý tak vychvaüuje pani
Vacvalová . Viem, máme trojku, ale
viac slovenskej tvorby a menej agresívneho a „sexi“ programu by nezaškodilo. Rozhlas sa mi páêi viac.

A

ešte som dnes zasvietila svieêku za moju láskavú a dobrú
mamu, ktorá mi pred 18-timi rokmi odišla. V posledných rokoch tiež
sedela (a ležala) doma...
i2020101
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Sezóna sa pre hádzanárov skonÜila

Na

základe oficiálneho rozhodnutia vedenia Slovenského zväzu hádzanej o ukonêení súČažného roêníka
2019/2020 by sme radi informovali, v akom tabuükovom postavení sa nachádzali družstvá HC TATRAN
STUPAVA v êase predêasného ukonêenia sezóny. Celkovo sme do súČažnej sezóny prihlásili 15 družstiev
(5 družstiev v kategórii mladšieho žiactva, 4 družstvá
v kateg rií staršieho žiactva, 4 družstvá v kategóriách
dorastu a 2 družstvá v kategórii dospelých). Okrem
toho máme družstvá prípraviek v našom športovom
projekte GOLDEN TEAM. Najlepšie sa darilo družstvám mužov, mladším žiaêkam „A“, mladším žiakom
„A“ a starším žiakom „A“, ktoré skonêili skrátenú sezónu na 1. mieste. Táto sezóna sa skonêila predêasne
a o to viac sa tešíme už na óalšiu.
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Zdravý morský vlk
PodĀa lekárov by dospelí Āudia mali prijímaħ zo stravy energiu vbpodiele 45 – 65 percent
sacharidov, 10 – 35 percent bielkovín a 20 – 35 percent tukov. Medzi najzdravšie druhy jedla
patria preto najmä ryby. Ich mäso má totiž viac živín než ktorékoĀvek iné. Navyše, rybie tuky
aboleje sú nielen zdrojom energie, ale aj esenciálnych nenasýtených mastných kyselín, ktoré
sib náš organizmus nedokáže vytvoriħ.
„Najvhodnejšie je ryby zaradiČ do nášho jedálniêka podüa ich výlovu,“ prezradil nám Miloš
Lachkoviê, ktorý pre Stupavské noviny pripravil hneó dva recepty (ten druhý vám prezradíme v niektorom z óalších vydaní). Ryby
obsahujú vitamíny A, D, E, K a óalšie antioxidaêne pôsobiace látky. Okrem množstva
vitamínov aj vzácny jód a samozrejme
rybí tuk. Ten je hlavným zdrojom omega 3 mastných kyselín, ktoré znižujú riziko
srdcovocievnych ochorení, podporujú êinnosČ
mozgu, zmierĀujú kožné problémy (napríklad pri psoriáze) a pôsobia pozitívne aj na
zdravý vývoj oêí. „Práve v prevencii civilizaêných ochorení majú nenasýtené mastné kyseliny významné postavenie. Sú to esenciálne mastné kyseliny, êo znamená, že telo si ich nevie vytvoriČ samo
a získavaČ ich môžeme jedine stravou,“ dodal Miloš Lachkoviê a položil na üad filety morského
vlka, dovezeného priamo z Nórska.

Morský vlk sbcestovinou
„Ryba je üahké jedlo, preto som sa rozhodol doplniČ ho po domácky pripravenými rezancami,“ nad-

väzuje Miloš Lachkoviê. VybraČ sme si mohli
medzi zelenými petržlenovými, êiernymi sépiovými alebo žltými s kurkumou. Voüba padla na žlté.
Kuchár zatiaü zruêne prezrel filet a špeciálnou pinzetou vybral ostatok kostí. „Filet by
mal byČ bez kostí, aby nám ich vyberanie na tanieri nenarušilo pôžitok z jedla.“
Rýchlo podrvil trojfarebné korenie a spolu
s posekanou rascou a himalájskou soüou posypal pripravené plátky. Na záver ich potrel
olejom.
„Najradšej používam slneênicový. Je náš a pasuje do našej kuchyne. Olejom pretreté filety sa správajú na rozpálenej panvici rozumne a neprskajú,“
prezradil jednu zo svojich fínt. Keó ich kládol na rozpálený olej korenenou stranou dole,
bol už na panvici prehriaty na plátky nakrájaný cesnak a vetviêka rozmarínu. Rybu opekal z oboch strán podüa výšky filetu (voĀalo to
úžasne!). Na vedüajšej rajniêke roztopil maslo,
pridal hladkú múku a mlieko. Bešamel nebol
príliš hustý, tak akurát na cestoviny. Ochutil ho dubákovým prachom, ktorý si pripra-

vuje samozrejme sám. ChuČ bola silná a dokonalá. Rybu na panvici na záver 2 minútky
nechal prikrytú dôjsČ. Spolu bol êas peêenia
asi 8 minút.

Rezance
Pri príprave cesta na rezance zmiešal hladkú a polohrubú múku so soüou, jedným celým vajíêkom, šČavou z mrkvy a troškou
kurkumy. Cesto si pripravil už deĀ vopred.
„Je to nepísané pravidlo, že kvalitná pasta zostáva na noc v chladniêke.“ Rozvaükal ho a podüa postupu Talianov nakrájal dlhé rezance.
Uvaril ich v osolenej vode a keó boli hotové,
vyplávali na vrch.

Servírovanie
Cestovinu neoplachoval. Hneó ju premiešal s dubákovou omáêkou. Na Āu položil filety ryby a ozdobil êili trávou, Perles de saveurs
a petržlenovým pestom.
Dobrú chuČ!
Recept: Miloš LachkoviÏ
Foto: Eva ŠvoĊavová, Sára LachkoviÏová

VYDAVATEÿ: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava IÎO: 00305081 DISTRIBÚCIA: zadarmo do domácností DÁTUM VYDANIA: 24. apríl 2020, poradové Ïíslo 4/2020,
druhý roÏník KONTAKTY: e-mail: noviny@stupava.sk, tel.: 02/6020 0937 REDAKÎNÁ RADA: PhDr. Stanislav Rumann, PhDr. Eva ŠvoĊavová REDAKCIA: PhDr. Stanislav Rumann,
stanislav.rumann@stupavskenoviny.sk, PhDr. Eva ŠvoĊavová, eva.svonavova@stupavskenoviny.sk FOTOGRAF: Peter KubiÏka JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: redakcia
GRAFICKÉ SPRACOVANIE: Ing. Matej KotuĀa TLAÎ: Petit Press, a.s. NÁKLAD: 6 000 ks
RedakÏná rada si vyhradzuje právo príspevky krátiħ, redakÏne upraviħ alebo aj nezverejniħ. Názor vydavateĀa a redakÏnej rady sa nemusí zhodovaħ s názormi prispievateĀov, za obsah
nesie zodpovednosħ autor príspevku. VydavateĀ nezodpovedá za pravdivosħ a obsah informácií obsiahnutých v platenej inzercii a v neredakÏných príspevkoch.
REGISTRÁCIA: MK SR, EV 5773/19 ISSN 1339-9136

STUPAVSKÉ NOVINY | APRÍL 2020

KNIŽNICA R. MORICA

noviny@stupava.sk | 20

