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STUPAVSKÉ NOVINY
Editoriál

Ako sa zmení
územný plán mesta?

Máme za sebou obdobie, po ktorom stále viac vyhüadávame dobré správy. Veüa pozitívneho nám dáva príroda,
naše deti, dobré susedské vzČahy. Prinášame vám nové êíslo Stupavských novín a v Āom veüa dobrých správ. ZisČovali sme, ako to bude so školou a novou
škôlkou, ako pokraêuje projekt LIDL.
Podüa êerstvej odpovede ide všetko
podüa plánu: „V roku 2019 prebehla asanácia budov na pozemkoch vo vlastníctve Lidl Slovesnká republika, v.o.s. V roku
2020 by mali prebehnúČ všetky povoüovacie procesy na sústave križovatiek a súvisiacich stavebných objektov potrebných na napojeniu areálu LIDL, vrátane povolení na
samotnú realitzáciu predajne. Koncom decembra 2020 by sme mali disponovaČ potrebnými povoleniami, aby sme zaêiatkom roku 2021 zaêali s výstavbou predajne
LIDL a súvisiacich stavebných objektov
vrátane dopravného napojenia.“ Pre niekoho dlhý êas, pre iných svitanie na lepšie êasy. Obchod potrebujeme, rovnako
ako odstránenie „zátky“ pri vjazde do
mesta. Buóme preto optimisti.
//

Základnú školu na stabilizovanej ploche pri
Školskej ulici možno óalej kapacitne rozširovaČ, a to nadstavbou alebo prístavbou, prípadne samostatnými pavilónmi. Podmienkou
je overenie únosnosti územia podrobnou štúdiou a pri nadstavbe overenie statickej únosnosti stavby. Limitom óalšieho rozširovania je
výmera 28m2 pozemku na žiaka pri zapoêítaní priüahlej plochy F7-B-13. Maximálny poêet
Aktuálne platí pre Mesto Stupava územný plán, ktorý vbroku 2005 vypracoval ateliér SB
nadzemných podlaží je 3.
Partners pod vedením Ing. arch. Karola Balaša vbspolupráci s odborníkmi z demograȴe,
éo sa týka samotného dopravného riešedopravy, vodného hospodárstva, energetiky, telekomunikácií, plynoȴkácie a požiarnej
nia, v prípade budovy školy je želateüné z pozície mesta prichádzaČ aj s novými kreatívochrany. Samozrejme, odvtedy prešiel viacerými menšími aj väÏšími úpravami, a to na
nymi riešeniami v oblasti dopravnej obsluhy
základe mestom prijatých zmien a doplnkov.
školy. Vo svete sú známe riešenia buó školtýchto dĀoch, kedže sa situácia po- *"+6  !,-)+(6 Ęѷ щ -,'"!+û3'Ɣ +'*þ sledných 15 rokov, najmä z hüadiska rozvoja skými autobusmi, alebo rozfázovaním zaêiatstupne normalizuje, sa na mestskom , 7û()!+"' Ɔ(,)"ѷ ťƷ"1" 01/2Ę+" 3603"1Ҍ bývania, stále nie sú kapacity školských bu- ku vyuêovania tak, aby nebol veüký nápor na
úrade zaêínajú stretaČ jednotlivé ko- )&ƌѸ Ę, ,), -,1/"+ğ 3 -)1+,* Ɣ7"*+,* dov dostatoêné, a to i napriek už novovybu- dopravu v jednom êase. Do úvahy prichádza
-)û+"7*"+&ƌѾ
misie mestského zastupiteüstva.
dovanej 16-triednej modulovej škole. Vychá- takisto vytvorenie óalších vstupov do areálu
Po rokoch bol na spoluprácu pri úpravách
Dôvodom obstarania ZaD ÚPN Stupava ê. dzajúc zo súêasného stavu obyvateüstva a jeho školy a motivovanie žiakov na ich využívanie.
územného plánu opäČ oslovený Ing. arch. Ka- 8 je akútna potreba saturovaČ potreby základ- vekovej štruktúry nebudú kapacity školských Úspešné sú aj modely povzbudzujúce využírol Balaš. Už v priebehu roka 2019 vypra- ného vzdelávania vytvorením územných pred- budov postaêovaČ ani v období nasledujúcich vanie bicyklov a kolobežiek, najmä u starších
coval nový návrh riešenia Zmien a doplnkov pokladov na rozvoj školstva. Nakoüko je táto piatich rokov.
žiakov, a vytváranie bezpeêných trás z jednotÚPN mesta Stupava, a to êíslo 8 a 9. Položili funkcia plne v kompetencii samosprávy, mesto
,(&Ő &!" , -/ľ012- !, Ɔ(,)6 -, Á(,)0("' livých êastí mesta. Všeobecne povedané, nie je
sme mu preto niekoüko otázok.
Stupava má povinnosČ zabezpeêiČ dostatoê- 2)& &-,Ę"1-/(,3 ľ %*&"01Ѹ(ğ2!"!,Ҍ cieüom priviesČ pred budovu školy ešte viac in(, 0 *"01, /,7/01ûѸ -,1/"2'" +,3ğ ný poêet miest pre žiakov v základnej škole. -/3+ğ /&"Ɔ"+&" 3 -/ľ-!" #2+$,3+& +3/Ҍ dividuálnej dopravy, ako je tomu v súêasnosti.
"016  20-,/&!+&" '"!+,1)&3Ư % 7Ť+ѷ Vzhüadom na dynamický rozvoj mesta za po- %,3+"'+!01363/"û)&7û()!+"'Ɔ(,)6Ѿ
Pokraêovanie na strane 2

V

02

ŠKOLSTVO

KeÑ je škola online

04

EPIDÉMIA

Opatrenia sa uvoĀĊujú

08

EKOLÓGIA

Extenzívne vegetaÏné strechy

19

RECEPT

Jahodový mrežovník

STUPAVSKÉ NOVINY | MÁJ 2019
Pokraêovanie zo strany 1
ťƷ"*"-/"!-,()!ƌѸƷ"+û/01-,Ę12Ɔ(,Ҍ
),-,3&++Ư %!"1ľ2!"32!Ɣ +,01&1(Ư360,Ҍ
(ƯѸƷ"(- &17û()!+"'Ɔ(,)6+"2!"-,01Ҍ
Ę,3ƌ+&3-/ľ-!"ѸƷ"'"'-/&2!+"+!013ѷ
&"Ɔ&)& 01" ' *,Ʒ+,01& 3Ư0136 Ě)Ɔ"' Ɔ(,)6
362!,3+&"+,3ğ%,/"û)2Ѿ
/"!-,()!+Ư3Ư3,'-,Ę12!"1ľ3,3"(2чƷтх/,(,3
-,Ę12Ʒ&(,33Á12-3ѹ

13(!" "*/2
устщ

,Ę"1
!"1ľ

,Ę"1Ʒ&(,33Á
12-3ҙ щцہ
-,Ę12!"1ľҚ

тхтс

ттщт

/"!-,()!0-/ ,3Ҍ
+ƯÁ(/,(2усух

тшуф

Î*"0112Ҍ
тщсх
-337+"+ľ
Ҏ+û3/%Ѹ(/,(2усус

тцфф

Î*"0112Ҍ
утху
-337+"+ľ
Ҏ3Ư%Ő!Ѹ(/,(2
усфс

тщут

SAMOSPRÁVA

noviny@stupava.sk | 2

Keâ je škola
online...
V prvých aprílových dĊoch odštartovala rekonštrukcia
Základnej školy kpt. Jána Nálepku výmenou elektroinštalácie na chodbách, v triedach aj telocviÏni. Následne
prebehne kompletné vymaĀovanie všetkých priestorov
školy. Hodnota investície predstavuje sumu približne
170-tisíc eur.

Zuzana Šimková, riaditeĀka

Od hier kbpovinnostiam

V Zmenách a doplnkoch ê. 8 je navrhnutý aj nový
školský okrsok v priestore pri Kalinêiakovej ulici. Ide
o lokalitu, ktorá spúĀa všetky požiadavky a má dostatoênú veükosČ na saturovanie potrieb aj ostatných sociálnych služieb mesta. Tento fakt dáva dobrý predpoklad na efektívne prevádzkovanie služieb.
Novo navrhovaná škola musí spúĀaČ najnovšie
požiadavky na školské zariadenie, vrátane bezbariérového prístupu a vysokej úrovne energetickej
efektívnosti. Škola musí byČ na pozemok umiestnená tak, aby mala dostatoêný odstup od Kalinêiakovej ulice. ZároveĀ musí byČ riešená koncepêne s možnosČou óalšieho rozširovania. Kalinêiakova
ulica bude rozšírená na funkênú triedu C2-MOU
8/40 s obojstrannými pešími chodníkmi a s minimálne jednostrannou stromovou alejou. Pred školou je potrebné poêítaČ so zastávkou školského autobusu a s krátkodobými odstavnými miestami pre
individuálnu dopravu detí do školy. Potrebné je navrhnúČ opatrenia na limitovanie individuálnej automobilovej dopravy detí do školy. Školský pozemok
musí byČ riešený s dostatoêným podielom nespevnených zelených plôch a veükým rozsahom vysokej zelene. Podrobné regulácie sú v záväznej êasti
a v príslušných regulaêných listoch.
"/"'+ğ-/&"01,/6ҙ3/û1+"7")"+"*"010(ğҌ
%, *,&)&û/2Қ +3/%2'"1" /&"Ɔ&ƌ 1(Ѹ 6 ,)&
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Keóže obsah územného plánu mesta je presne stanovený stavebným zákonom a vyhláškou
ê. 55/2001 Z. z., nie je možné doĀ vêleĀovaČ žiadne iné dokumentácie, ktoré by takto nadobudli
štatút záväznosti. Problematika detailného riešenia
verejných priestorov je v úrovni riešenia územného plánu zóny. éiže – áno, problematika verejných
priestorov by mohla byČ podrobne riešená v rámci
územného plánu zóny, vtedy by aj regulácie mohli
maČ záväzný charakter pre všetkých zúêastnených.
Manuál verejných priestorov nie je zákonom definovaný dokument, a tak by mohol byČ iba usmernením, ktoré by bolo záväzné len pre investície
samotného mesta, avšak ostatní stavebníci a developeri by ním viazaní neboli.
3Á3,Ŝ3,3û

Jedným z významných období v živote dieČaČa je nástup do školy. Pre dieČa je to prechod
z obdobia hier do obdobia povinností.
Pri zápise detí do 1. roêníka je potrebné, aby
sa rodiê dostavil spolu s dieČaČom. Tento rok sa
však musel zápis uskutoêniČ bez prítomnosti našich budúcich prváêikov. Rodiêia svoje ratolesti
zapísali vyplnením online prihlášky a následne
zaslali všetky vyplnené dokumenty elektronicky
alebo ich vhodili do schránky na budove školy.
Tento rok sa nám prihlásilo rekordné množstvo budúcich prváêikov – 242, z toho 31 požiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky.
V školskom roku 2020/2021 ponúka naša
škola žiakom 1. roêníka triedy so všeobecným
zameraním, 2 triedy s využitím metódy CLIL

a 2 triedy s rozšíreným vyuêovaním telesnej
a športovej výchovy od 3. roêníka.
Spoloêne s pani uêiteükami sa tešíme na našich
budúcich prváêikov, ktorí zasadnú v septembri
do školských lavíc plní oêakávania, êo nové na
nich v škole êaká.

DištanÏné vzdelávanie
Naša základná škola, rovnako ako všetky ostatné školy na Slovensku, sa kvôli pandé-

mii ocitla v neüahkej situácii. Z jedného dĀa na
druhý sme sa museli prispôsobiČ a zabezpeêiČ samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi.
NastaviČ proces vyuêovania pre stovky žiakov, ktorí navyše nemajú rovnaké technické
vybavenie êi internetové pripojenie, nebolo
vôbec jednoduché. Uêitelia preto flexibilne
prispôsobili svoje vyuêovanie podmienkam
v online priestore. So žiakmi prvého stupĀa

Materská
škola
ZvonÜeková
Mesto Stupava predkladalo žiadosČ na výstavbu areálu materskej školy Zvonêeková
v októbri 2019. V súêasnosti dostáva nová
materská škola reálnu podobu.

„Mesto Stupava má schválené stavebné rozhodnutie a êakáme na schválenie žiadosti o pridelenie prostriedkov z Integrovaného regionálneho operaêného
programu. Požadovaná výška nenávratného finanê-

komunikujú dnes prostredníctvom rôznych
aplikácií, ako je Zoom, Skype alebo Microsoft teams.
Od zaêiatku mája prebieha v spolupráci s pani
vychovávateükami aj individuálne douêovanie
detí prvého stupĀa, ktoré potrebujú usmernenie, vysvetlenie uêiva alebo pomoc pri vypracovávaní úloh.
Pomoc sa poskytuje hlavne deČom, ktoré nemajú možnosČ pripojiČ sa k online vyuêovaniu.
Starší žiaci sa aktuálne venujú predovšetkým
samoštúdiu, elektronickým konzultáciám s pedagógmi a online vyuêovaniu niektorých predmetov. Komunikácia uêiteüa so žiakmi prebieha cez rôzne aplikácie, ako sú Viber, WhatsApp,
Messenger, Skype êi Hangouts. V tomto êase je
obzvlášČ dôležitá najmä komunikácia medzi uêiteüom, žiakom a rodiêom.
Naši uêitelia sú pripravení a ochotní s vami
konzultovaČ všetko potrebné, preto sa na nich,
prosím, neváhajte obrátiČ. V zmysle aktuálnych
opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája sa v súvislosti s uvoüĀovaním dochádzky do školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a tiež do
zariadení školského stravovania budeme rodiêov
pýtaČ na ich záujem.
Veríme, že spoloênými silami a v zdraví všetci zvládneme tento školský rok úspešne ukonêiČ.
Zuzana Šimková, riaditeĀka,
Základná škola kpt.bJ. Nálepku vbStupave
Foto: Peter KubiÏka, Matej KotuĀa

ného príspevku je 585 580 Eur,“ prezradil primátor Peter Novisedlák.
Nová materská škola bude maČ kapacitu
92 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Verejne prístupné priestory v navrhovanej materskej škole budú plne bezbariérové a na deti
v nej budú êakaČ štyri triedy. SúêasČou projektu sú stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk a športových
zariadení pre deti.
rr
vizuál: Ing. arch. Martin Hoza
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KORONAVÍRUS

Usmernenia Krízového
štábu mesta Stupava
Po prijatí Ñalších opatrení Ústredného krízového štábu SR vbsúvislosti s ochorením COVID-19
zasadal dĊa 12. mája krízový štáb mesta Stupava a prijal nasledovné opatrenia:
Školstvo abšport:
z Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu
v súvislosti so šírením respiraêného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom, sa prerušuje vyuêovanie na
školách a školských zariadeniach (vrátane
súkromných) v období od 16. marca 2020
do odvolania.
z Základná škola zabezpeêuje výuêbu naóalej elektronicky.
z Povolilo sa otvorenie futbalového areálu
od 29.4.2020 %û!7+û/0("%,&%/&0(-/&
#21),3,*/"û)&,!шѷцѷусусѷPrevádzkovateü je povinný dodržiavaČ „Usmernenie
k opatreniu UVZ SR ê. OLP/3461/2020
vo veci prevádzky vonkajších športovísk
pre bezkontaktný šport.
z -,)20,Ɔ(,),27,01+"713,/"+û'
Ɔ-,/1,3û%)1"), 3&ĘŜѷ

z ,3,)&),0,13,/"+&"*2)1&#2+(Ę+ğ%,
&%/&0(3/"û)&Ɔ(,)6-/",/$+&7,3+Ɣ
Ɔ-,/1,3Ɣ(1&3&12-,!3"!"+ľ*Ɔ-,/1,Ҍ
3ğ%,,!,/+ľ(ҙ%û!7+ûҚ-/&!,!/Ʒ+ľ
3Ɔ"1(Ư %-,!*&"+,(23"!"+Ư %3,-1Ҍ
/"+& %ÎĘѷҟфхчтҟусус7,!Ŝ
утѷхѷусусѸ"7,13,/"+&Ɔ1+ľ0-Ž %Ѹ
3Ư+&*(,2'"+Ɣ!7,3ğ-,2Ʒ&1&"ѷ

MKIC:
"010(û(+&Ʒ+& ѷŤ/& 2!",13,/"+û
-/"3"/"'+,0ƌ,!туѷцѷусусѷ

z Prevádzková doba:
Sobota od 6:00 hod. do 14:00 hod.
Utorok od 6:00 hod. do 12:00 hod.
Štvrtok od 12:00 hod. do 18:00 hod.

z ,0(61,3+&"7!/3,1+"'01/,01)&3,01&
z Správca trhoviska zabezpeêí:
a) regulovaný vstup a výstup z trhoviska,
b) umiestnenie predajných miest tak, aby bol
dodržaný jednosmerný pohyb zákazníkov,
c) umiestnenie predajných miest s minimálnou vzdialenosČou 2 m,
d) vstup na trhovisko len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,
šál, šatka, ató.),
e) aplikovanie dezinfekcie na ruky pri vstupe na trhovisko alebo použitie jednorazových rukavíc,
f) zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 m,
g) neprekroêenie koncentrácie poêtu 20 zákazníkov trhoviska súêasne,
h) na vstupe do trhoviska viditeüné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavaČ hygienické opatrenia uvedené v písm. e) až g)
a oznam o maximálnom poête zákazníkov
v jednom okamihu.
z Správcovi trhoviska je vyhradené právo
urobiČ výber predajcu a urêiČ presné predajné miesto predajcovi. V prípade nerešpektovania pokynov správcu trhoviska k umiestneniu predajných miest, ako aj
nedodržania podmienok prevádzky trhoviska, je správca trhoviska oprávnený vykázaČ predajcu alebo návštevníka z trhoviska.

z V kultúrnom dome sú zrušené všetky
podujatia, ktoré sú organizované mestom
ako aj inými právnickými a fyzickými osobami až do odvolania.

z Senior klub POHODA – zastavuje sa êinnosČ do odvolania.

z -/&"01,/, % 02!Ɣ(,+ƌ3Ɔ"1(6

/ľ7,3ƯƆ1û-,(,+72)1û &&0"-&!"*&,)Ť$Ҍ
*&+",!-,/ƔĘ,/$+&7,3ƌ-,!2'1&"҇+&
7")û҄3/,(2усусѸ)"Ʒ3/,(2усутѷ

/,(,3+&/ť7+6 %(,*&0&&0Î12-3
3*"0& &*û'Ѹ*"010(û/!+û0)"!+"
!Ŝущѷцѷусус*"010(ğ7012-&1"Ő013,7
-/ľ1,*+,01&3"/"'+,01&-/&!,!/Ʒ+ľ3Ɔ"1Ҍ
(Ư %-/,1&"-&!"*& (Ư %,-1/"+ľѷ

Trhovisko
S úêinnosČou od 25. apríla 2020 od 6:00 hod.
do odvolania sa otvára prevádzka trhoviska na
Sedliackom dvore za týchto podmienok:
z umiestnenie predajných pultov je obmedzené výluêne na priestor areálu Sedliackeho dvora, umiestnenie mimo areálu Sedliackeho dvora je zakázané,
z povolený je predaj sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, nápojov a potravín
z produkcie drobných pestovateüov a výrobcov, farmárov a samostatne hospodáriacich roüníkov; predaj vajec, údených a mäsových výrobkov a mlieênych výrobkov je
povolený len z chladiaceho zariadenia,

OpatrovateĀská služba:
z Opatrovateüky sú povinné používaČ rúška, ochranné okuliare a dezinfekêné prostriedky v záujme cieüovej skupiny, nakoüko práve starší obyvatelia sú najviac
ohrození. Aby nedošlo k opaênému efektu a k ochoreniu opatrovateliek pri starostlivosti v domácnostiach, vyzývame seniorov, aby poêas ich návštev si nasadili
rúška aj êlenovia domácnosti.

Rozvoz obedov:
z Obedy budeme naóalej rozvážaČ, auto budeme v pravidelných intervaloch priebežne
dezinfikovaČ. Pracovníci vykonávajúci rozvoz stravy sú povinní používaČ ochranné
pomôcky (rúška, ochranné okuliare, dezinfekêné prostriedky).

Zdravotné stredisko:
z Do zariadenia je prísny zákaz vstupu bez rúška.

z zakazuje sa predaj mäsa a živých zvierat,
z zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste.

ve hodiny a raz za deĀ aj podlahy.
z V noêných hodinách sú priestory ZS dezinfikované germicidnými žiariêmi.

z Zamestnanci dezinfikujú všetky küuêky
všetky kontaktné plochy, zábradlia každé

60*),3/ ƌ-,012-+"!,Ɔ1+!/!Ҍ
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Detské ihriská:

z Zamestnanec mestského úradu má právo
nevybaviČ obêana s príznakmi ochorenia.
Má právo vzdialiČ sa od neho, resp. opustiČ
miestnosČ, ak ju nebude chcieČ dobrovoüne
opustiČ obêan s príznakmi.

VPS:
z Zamestnanci vykonávajúci zber komunálneho odpadu sú povinní používaČ rukavice, ochranné okuliare a rúška v záujme
ochrany ich samotných, rodinných príslušníkov a blízkeho okolia. Zber separovaného odpadu sa vykonáva podüa harmonogramu.
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Mestský úrad Stupava, stavebný úrad, VPS, VaK:
z Mestský úrad, stavebný úrad do
30.4.2020 fungoval len cez podateüĀu,
úradné záležitosti úrad vybavuje elektronicky, cez e-mail a cez telefón. PodateüĀa má schránku pri vchode do budovy pre
podávanie písomnosti.
z Od 1.5.2020 sú upravené úradné hodiny
od 7:00 hod. do 15:00 hod., pondelok až
štvrtok bez kontaktu s verejnosČou.
z PodateüĀa je otvorená pre obêanov v obmedzenom režime pondelok až piatok od
7:00 hod. do 11:00 hod.
z PokladĀa, evidencia obyvateüov a matrika
sú otvorené pre obêanov v obmedzenom
režime pondelok až štvrtok od 7:00 hod.
do 11:00 hod. Pre zachovanie bezpeênosti
je potrebné vopred si dohodnúČ termín na
oddelení matriky a evidencii obyvateüstva.
3&!"+ &,631"Ő,3 02/60200917

monika.vrabelova@stupava.sk
1/&( 02/60200916

miroslava.vrabelova@stupava.sk
Mestský úrad do odvolania neoveruje ani
listiny, ani podpisy.
z PokladĀa je doêasne umiestnená vo dvore,
v objekte pri parkovisku úradu.
z Od 4.5.2020 je otvorený stavebný úrad pre
úêastníkov konania len na úêely k nahliadnutiu do spisov, na základe vopred dohodnutého
termínu e-mialom (andrej.suba@stupava.sk)
alebo písomnou žiadosČou do podateüne s uvedeným kontaktom na seba (e-mail, telefón)
a s dostatoêným predstihom.
ƔĘ&++,0ƌ,2,!чѷ*û'усус,!чѹсс%,!ѷ
!,,!3,)+&0Ɣ-,3,)"+ğ0,ûƆ+",/!6
-/&!,!/Ʒ+ľ-,!*&"+,(ҙ-1/"+&"Î
ĘѷҟфшъчҟусусҚѷ

z Dom smútku – správa cintorína zostáva
naóalej uzatvorená. Z dôvodu obmedzenia šírenia nákazy odporúêame rozlúêky so zosnulými len v úzkom rodinnom okruhu a blízkych osôb, ktorí nie sú v karanténe. Všetky
obrady sa presúvajú do vonkajšieho priestoru cintorínov pred hlavný kríž. Tento stav je
platný do odvolania.
z Zamestnanci VPS zabezpeêia raz do týždĀa dezinfekciu verejných priestranstiev – kontajnerové stojiská pre odpady a chodníky.

DobrovoĀný hasiÏský zbor
z Hasiêi zabezpeêia raz týždenne dezinfekciu
laviêiek a autobusových zastávok.

Mestská polícia:
z Zamestnanci povinne nosia rúška, rukavice a ochranné okuliare, pri kontakte s osobami aj polomasky.
z V prípade predvedenia podozrivého zakaždým dezinfikovaČ služobné auto.
z Polícia pravidelne kontroluje teplotu üudí
bez domova.

Domov sociálnych služieb
z Hlavný hygienik prijal preventívne opatrenie vzČahujúce sa aj pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Kaštieü v Stupave, êo znamená zákaz návštev, zákaz pobytu obyvateüov mimo tohto zariadenia v záujme ochrany seniorov
a zamestnancov. Ošetrujúci personál je povinný chrániČ seba aj seniorov ochrannými
rúškami, rukavicami a dezinfekênými prostriedkami. Na základe nariadenia hl. hygienika prebehlo testovanie všetkých zamestnancov a obyvateüov kaštieüa, všetci
majú negatívny výsledok.
/ľ7,3ƯƆ1û,),,7+û*"+Ư0,0&12û &,2
-,Ʒ&/2+Á(/)(û %,-/,1&2/"Ѹ(1,Ҍ
/Ư37+&(,)3-,!3"Ę"/+Ư %%,!&+û %!Ŝ
чѷцѷусусѷ/ľ7,3ƯƆ1û36'!/2'"27++&"
Ѹ(,',/,3,Ő+ğ*2%0&Ę0(ğ*2
7,/2"010("'-,)ľ &&312-3"7-/,#"Ҍ
0&,+û)+6-/ľ012-Ʒ"-/&-,Ʒ&/&+&(1,+",)
7/+"+Ưѷ/",Ę+,371"'1,),()&16,),
7"7-"Ę"+ğ!,Ę0+ğ+û%/!+ğ261,3Ҍ
+&"ѷ/ľ7,3ƯƆ1û,!-,/ƔĘѸ607,01û3Ҍ
'Ɣ "-,Ɔ(,!"+ğ,'"(16,!01/û+&)&Ѹ+(,Ő(,
+&"0Ɣ3%,!+ğ+Ư3+&"ѷ
//

STUPAVSKÉ NOVINY | MÁJ 2020

SAMOSPRÁVA

noviny@stupava.sk | 4

Obnovený rituál
Stupava, posledná aprílová sobota ráno. Predchádzajúcich sedem týždĊov si boli dni
podobné ako vajce vajcu. Vstaħ, daħ si káviÏku, ísħ s našou psou sleÏnou k rybníku Hliník.
Stretnúħ niekoĀko psích kamarátov, pozdraviħ rybárov, ktorí sa nám niekedy pochválili
ranným úlovkom. Daħ si raĊajky, skontrolovaħ zásoby v chladniÏke, vymyslieħ a uvariħ
obed, prípadne nieÏo málo dokúpiħ, uprataħ atÑ. A hlavne „zostaħ doma“.

A

le dnes je to iné. Dnes ideme opäČ
na trhovisko! Koneêne! Už nám tento rodinný sobotĀajší rituál chýbal. Sedliacky dvor sa opäČ otvoril pre predávajúcich aj kupujúcich. Samozrejme, za
prísnych hygienických podmienok. Som
zvedavá, ako toto zadanie mesto vyriešilo.
Už z diaüky vidím dlhý rad üudí držiacich v rukách košíky a tašky. Som veümi milo prekvapená, že medzi sebou dodržiavajú odporúêané
odstupy. Každý jeden má rúšku. Vidno, že trh
nechýbal len nám.
Hovorím si, že to bude najmenej „hoóka“,
než sa dostanem na trhovisko. NašČastie, netr-





Deĥ pokoja?

V predchádzajúcom vydaní Stupavských novín sme vás
vyzvali, aby ste nám napísali váš názor, Ïi by sa po
vzore niektorých okolitých obcí mala staħ nedeĀa
vbStupave dĊom pokoja. V susednej Záhorskej Bystrici
sa na tom vbrámci susedskej ankety zhodla drvivá
väÏšina jej obyvateĀov abdnes si záver týždĊa bez
kosaÏiek Ïi nepríjemného zvuku cirkulárky nevedia
vynachváliħ! NiekoĀko vašich názorov sme už dostali.

T

áto „Čažšia“ doba nám ponúka viac
priestoru na zamyslenie sa aj o týchto témach. Zrazu sme zistili, že prežijeme, ak v nedeüu nepôjdeme do obchodu po êerstvé rožky, chlieb, knedüu alebo na káviêku êi
shopingovaČ do nákupných centier. Prežívame
a postupne sa vraciame do „pôvodných“ koüají.
1) Nedeüa bez obchodov: Myslím, že teraz je najlepšia príležitosČ, ak by sme chceli maČ obchody zatvorené aj v nedeüu.
Takáto príležitosČ tu už asi dlho nebude. Pomaly sme si zvykli, že v nedeüu sú obchody zatvorené. Zistili sme, že prežijeme. Aj keó si
priznajme, že niekto má ešte silné „abstinenêné príznaky“. Otázka znie, êi prežijú aj obchody, ekonomika, pracovné miesta…? Ako
laik sa k tejto otázke neviem dostatoêne vyjadriČ. Vedüa v Rakúsku to tak funguje. Myslím,
že teraz, po reštarte, je to iba o nastavení. Ak
by sa presadila „voüná nedeüa od nakupova-

nia“, urêite by to veüa obchodov bolelo. Tu by pomohol iba celoštátny zákaz.
2) Nedeüa DeĀ pokoja: Na rozdiel od
nedele bez obchodov by som to riešil iba
odporúêaním. Inak sa to vlastne ani
nedá.
A teraz to najdôležitejšie, êo chcem napísaČ: Povedzme si üudia na rovinu, o êom
to celé je. Tu nejde o to, êi pracuješ celý
týždeĀ, na smeny, êi si veriaci, êi
si živnostník. Treba si uvedomiČ,
že celé je to iba o dvoch slovách
: TOLERANCIA a OHûADUPLNOSċ! Slová, ktoré
v dnešnej spoloênosti už majú
minimálne miesto a niektorí
ich už ani nepoznajú. Každý
z nás je iný a každému vyhovuje nieêo iné. Dnes každý z nás
pozerá len na seba, aby sa

vá to dlho, êakám len pätnásČ minút. Pri vchode aj východe trhoviska stojí kontrola, ktorá
starostlivo reguluje poêet nakupujúcich. Dohliada na dodržiavanie všetkých hygienických
zásad. Tým, ktorí nemajú rukavice, ochotne
poskytne dezinfekciu. Nakupujúci sa zdravia
so svojimi trhovníkmi a tí zase so svojimi zákazníkmi.
Všetko prebieha v príjemnom pokoji, üudia
sa pohybujú po vyznaêenej trase. éi sa niekto
usmieva, neviem, ústa máme všetci zakryté.
Spokojní zákazníci odchádzajú s plnými košíkmi zeleniny, ovocia, sadeníc. Dávam preto palec hore. Nie raz, ale hneó trikrát:

z mestu za zorganizovanie bezpeêného
chodu trhoviska,
z trhovníkom, že opäČ prišli a aj s rúškom
na tvári a v rukaviciach boli milí a ochotní,
z kupujúcim, že boli takí disciplinovaní.
Nech nám táto ohüaduplnosČ vydrží veümi dlho.
Keóže trh je aktuálne otvorený nielen v sobotu, ale
aj v utorok a štvrtok, môžeme si êerstvé domáce
produkty nakúpiČ i poêas týždĀa. Myslím, že po
pandémii, keó sa vrátime do normálneho režimu,
by mohla byČ okrem soboty trhová aj streda.
Pekný deĀ a vidíme sa opäČ na Sedliackom
dvore!
IvR, foto: Peter KubiÏka, IvR

mal on dobre. Áno, nedeüa by mala byČ DeĀ pokoja. Sú však üudia, ktorí možno nemajú, napr. kvôli práci, inú možnosČ, ako si napr. kosenie trávnika êi rezanie dreva nechaČ na iný deĀ ako nedeüu.
Buóme k nim ohüaduplní a tolerantní.
Z druhej strany – keó mám voüno v sobotu i nedeüu, bolo by dobré naplánovaČ si kosenie, pílenie ató. na sobotu, ak sa to dá.
Záver: ûudia, buóme k sebe tolerantní, ohüaduplní, úctiví a dobroprajní. Uvidíme, že bude
svet lepší, že nedeüa bude pokojná, aj pondelok,
utorok… Ja som za zatvorenie obchodov v nedeüu a odporúêanie nedele ako DĀa pokoja.
S úctou Matej
Som za deĀ pokoja v nedeüu.
Dobrý deĀ, my súhlasíme s nedeüou bez kosaêiek. Medzi susedmi hore na Platanovej
a Lesnej už viac rokov máme medzi sebou dohodu o tichu strojov v nedeüu a je to príjemné
vonku v tichu oddychovaČ. Myslím, že kto potrebuje vrêaČ, vie si to zariadiČ v sobotu. Záhorskej to celkom závidím…
Ján K.
Reagujem na editoriál Stupavských novín 04/2020. Som za to, aby nedeüa bola
dĀom pokoja a aby sa nemohlo pracovaČ
hluênými nástrojmi.
S pozdravom Lenka
Moja odpoveó na editoriál uverejnený
v Stupavských novinách 04/2020.
Uvítal by som, aby nedeüa bola dĀom pokoja. Už to tu malo dávno byČ. Písal som o tom aj

v Odkaze pre starostu dĀa 16.04.2019. Dúfam,
že to koneêne vyjde.
òakujem. S pozdravom Filip
Dobrý deĀ, som rád, že ste sa touto formou obrátili na obyvateüov. Samozrejme, že sme za to (aj
s mojimi susedmi), aby sa v nedeüu dodržiaval pokoj a ticho.
òakujem Peter
V ankete pokraêujeme. Na vaše óalšie reakcie êakáme na adrese: noviny@stupava.sk alebo na facebookovej stránke mesta Stupava.
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Staráme sa o Stupavu
Verejnoprospešné služby Stupava sa neustále starajú o to, aby ste mali pravidelne
odvezený odpad, pokosené trávniky, orezané stromy, Ïisté ulice Ïi opravené laviÏky
a detské ihriská. Îinností, ktoré pre vás vykonávame, je samozrejme viac, preto sa
vbprípade potreby neváhajte pýtaħ. Radi a ochotne vám odpovieme i pomôžeme.
Ã Jar sa nesie v znamení údržby
mesta a zámockého parku.

Æ ZaÏiatok rekonštrukcie chodníka na Mlynskej ulici.

bežný nález na prečerpávacej stanici

NEHÁDŽ VLHČENÉ
OBRÚSKY DO ZÁCHODA!
servis nás ročne oberá o
Æ Rozbehli sa aj opravy výtlkov na cestách.

2 nové
ihriská

100 stromov
do ulíc

500 m
chodníka

Vlhčené obrúsky a plienky denne upchávajú
čerpadlá na prečerpávacích stanciach.
Tieto výjazdy stoja 5000 Eur mesačne, počas
pandémie až 15 000 Eur. Nás ako mesto, nás
všetkých. Máme to problém vykryť z rozpočtu a
prichádzame o investície do verejného priestoru.
Vytvoril Marek Zahradník. Foto: VaK Stupava.

Æ Îistenie dažÑových kanálových vpustov. b

Sme tu pre Vás!
Pracovné dni:
7:00 – 15:30 hod.

Stránkové dni:b
Pon., Str. 7:00 – 15:30 hod.

(obedná prestávka 11:30 – 12:30 hod.)

(obedná prestávka 11:30 – 12:30 hod.)

toaletný papier

Ochranné rúška a rukavice sú pre návštevníkov povinné.

Zberný dvor funguje opäħ vbnormálnom režime
vbpondelok ažbpiatok
od 7:00 do 15:30 hod.

DO ZÁCHODA
PATRÍ

DO ZÁCHODA
NEPATRÍ

Sobota
9:00 – 14:00 hod.b

(obedná prestávka 11:30 – 12:30 hod.)
Ochranné rúška a rukavice sú pre návštevníkov povinné.

vlhčené utierky

plienky
→ zmesový odpad

Ѽ







Kontajner
na trávu

→ zmesový odpad

 

hygienické vložky

S

úêasne so zaêiatkom sezóny kosenia trávnikov pribudol v zbernom dvore špeciálny kontajner na zber posekanej trávy. Áno, tušíte správne. Jeho obsah poputuje priamo do mestskej kompostárne. Je preto dôležité,
aby sa v pokosenej tráve nenachádzali žiadne plasty ani iné nevhodné neêistoty.
Prevádzka kompostárne sa skúšobne spustila v januári 2020.
V týchto dĀoch prebieha miešanie êistiarenského kalu zo stupavskej êistiêky odpadových vôd s preêistenou biomasou zo zberného
dvora (listy, drvená drevná hmota z orezaných stromov, vianoêné
stromêeky, tráva ató.). Keó sa vytvorí kompost, jeho vzorky poputujú na rozbor do certifikovaného laboratória. Výsledky sa potom
odošlú do Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poünohospodárskeho, ktorý posúdi, êi kompost bude možné óalej použiČ ako
hnojivo.
Prvé rozbory sa budú robiČ najskôr koncom leta (august – september), keó nastane hygienizácia kompostu a rozklad jednotlivých zložiek. KompostáreĀ funguje v chránenom režime, tzn. trie-

→ zmesový odpad

textílie
→ kontajnery na šatstvo / zmesový odpad

vypálené oleje
→ zberný dvor / čerp. stanice Slovnaft

iný, ako toaletný papier
→ triedený odpad - papier

zvyšky z jedla
→ zmesový odpad / kompost

denú a drvenú biomasu sem môže voziČ za mesto Stupava iba VPS
Stupava, ktoré ruêia za êistotu a veükosČ frakcie drvenej drevnej
hmoty. Mesto Stupava bude tento rok likvidovaČ všetku vyprodukovanú biomasu na kompostárni bezodplatne.
//Ѹ#,1,ѹƆ3,

stavebný a komunálny odpad
→ stavebný patrí na zberný dvor

Vytvoril Marek Zahradník. Zdroj obrázkov: the Noun Project (autori Musmellow, Pham Duy Phuong
Hung, Creaticca Creative Agency, Stefania Servidio, Made, Made x Made, Alice Design , IYIKON)
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Zadržali dílerov drog
Malackí policajti od decembra minulého roka intenzívne pracovali
nabobjasĊovaní prípadu drogovej trestnej Ïinnosti. Výsledkom ich usilovnej
práce bola úspešná policajná akcia, ktorú realizovali vbsúÏinnosti
sbbratislavskými kukláÏmi zaÏiatkom mája. Išlo obdve domové prehliadky
vbokrese Malacky, jednu vbBratislave abjednu vbokrese Skalica. Okrem toho boli
vykonané aj tri prehliadky motorových vozidiel.

P

ri prehliadkach boli zaistené neznáme látky, finanêná hotovosČ vo výške
takmer 2 400 Eur, 4 strelné zbrane
a viacero mobilných telefónov. Podüa predbežného skúmania Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ množstvo zaistených
neznámych látok predstavuje minimálne 32
jednotlivých dávok drog – metamfetamínu,
ktorý je podüa zákona o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch zaradený do II. skupiny omamných látok.

Vznesené obvinenia
Na základe množstva zabezpeêeného dô-

kazného materiálu a vykonaných procesných
úkonov už vyšetrovateü za prechovávanie
a predaj omamných látok vzniesol obvinenie
trom osobám. Obvineniu zo zloêinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania êelí 35-roêný Tomáš D.,
32-roêná Katarína ò., obaja z okresu Malacky, a 39-roêný ûudovít N. z Bratislavy, ktorý êelí stíhaniu pre obzvlášČ závažný zloêin.
V prípade preukázania viny pred súdom
hrozí obvinenému Tomášovi a Kataríne trest
odĀatia slobody na 3 – 10 rokov. Obvinenému ûudovítovi, ktorý už bol za taký êin

odsúdený, hrozí v prípade preukázania viny
10 – 15 rokov odĀatia slobody. Vyšetrovateü
zároveĀ spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvinených. Vyšetrovaním tohto prípadu sa KR PZ v Bratislave
aj naóalej zaoberá. V súvislosti so zaistenými zbraĀami bolo zaêaté trestné stíhanie pre
trestný êin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraĀami, priêom z dôvodu
vecnej príslušnosti bude vec odstúpená príslušnému útvaru OR PZ v Skalici.
Polícia SR – Bratislavský kraj,
Veronika Slamková

Svetový deĥ erveného kríža
a erveného polmesiaca
Tento rok, viac ako kedykoĀvek v novodobej histórii Slovenského Îerveného kríža,
sme hrdí na to, že pri príležitosti Svetového dĊa Îerveného kríža a Îerveného
polmesiaca môžeme vyzdvihnúħ prácu našich zamestnancov a dobrovoĀníkov.

P

odobne ako milióny kolegov a priateüov z národných spoloêností éerveného kríža a éerveného polmesiaca vo
viac ako 190-tich krajinách sveta aj my robíme všetko pre to, aby sme spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, orgánmi verejnej
správy, samosprávy a óalšími organizáciami
pomáhali zmierĀovaČ dopad pandémie COVID-19 na tých najzraniteünejších.
„Každý rok si 8. mája pripomíname Svetový

deĀ éerveného kríža. DeĀ, keó sa narodil Henry
Dunant, humanista, filantrop, zakladateü éerveného kríža. Jeho myšlienka solidárnej, dobrovoünej pomoci bez rozdielu farby pleti, pohlavia êi náboženstva, je aj v tomto období vysoko aktuálna.
Vážime si prácu všetkých, ktorí pomáhajú zmierniČ dopad pandémie,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SéK. Dobrovoüníci
a zamestnanci SéK sú každodenne v teréne vo všetkých kútoch Slovenska, aby mohli

tí, ktorým pomáhajú, zostaČ v bezpeêí svojich domovov. Zabezpeêujú výdaj a donášku
obedov, nákupy potravín a liekov, šitie a distribúciu ochranných rúšok. Slovenskí „êervenokrižiaci“ sú vo viacerých mestách v stanoch pred nemocnicami, kde zdravotníkom
pomáhajú zabezpeêovaČ zdravotný filter. Sú
prítomní v karanténnych centrách, odoberajú vzorky pri podozrení na COVID-19,
zabezpeêujú mobilnú odberovú jednotku v menej dostupných regiónoch. Pri dodržiavaní prísnych
hygienických opatrení sa starajú o klientov v našich zariadeniach sociálnych služieb, v teréne poskytujú opatrovateüskú
službu a domácu ošetrovateüskú
starostlivosČ. V spolupráci so samosprávou, mestami a obcami
podávajú pomocnú ruku üuóom
bez domova.
Vóaka dlhodobým i novým
partnerom z komerêného sektora sa aj SéK snaží pomáhaČ širšiemu poêtu üudí a vytváraČ êo
najbezpeênejšie pracovné podmienky pre svojich dobrovoüníkov, zamestnancov a óalších pomáhajúcich v teréne.
„Ostatné mesiace s vóakou a radosČou sledujeme, koüko üudí je ochotných pomáhaČ. V Slovenskom éervenom kríži sa riadime heslom Spolu
pomôžeme a veríme, že naša krajina
a všetci, êo v nej žijeme, túto mimoriadnu situáciu spolu zvládneme,“
dodáva Zuzana Rosiarová.
Silvia Kostená

Keâ aj málo
je veĝa...
Bývame na okraji Stupavy.
Príjazd od Vysokej na Morave. Za ostatných päħ rokov
sa vstup do mesta z tejto
strany veĀmi Ïasto menil.
Sbpribúdajúcimi stavbami
sa posunulo aj dopravné
znaÏenie, vrátane informatívnej znaÏky zaÏiatku
abkonca obce.
Vlastne, keó sme sa sem sČahovali, bývali sme ešte tesne pred tabuüou s nápisom
Stupava. V tom êase tu nebol žiaden chodník, nieto ešte priechod pre chodcov. Autá
po rovinke uháĀali bežne aj deväČdesiatkou. Mnohé z nich i s niekoükotonovým nákladom. To, že sú v meste, si niektorí vodiêi uvedomili, až keó prefrêali okolo pevného
meraêa rýchlosti na ulici F. Kostku, nachádzajúceho sa v blízkosti spomínanej tabule.
Na urêitý êas to pomohlo. Keó na meraêi zablikala vyššia rýchlosČ ako 50 km/h, vodiêi
automaticky šliapli na brzdu.
Pred troma rokmi sa dokonêila výstavba
obytného súboru Panské. V rámci projektu
sa na ulici F. Kostku vybudoval tretí, odboêovací pruh na ulicu Jána Ondruša. Pribudol
takisto chodník. Nainštalovali sa zábradlia.
Vyznaêil sa priechod pre chodcov. Ten však,
žiaü, nie je osvetlený. Urêite by pomohli
aspoĀ reflexné odrazové prvky na ceste.
Po dobudovaní Panského sa hranica mesta posunula asi o 200 m. Nikto však už neposunul aj pevný meraê rýchlosti. Jeho pôvodné umiestnenie tak stratilo svoj význam. Nájde
sa niekto zodpovedný, kto dokáže meraê premiestniČ tak, aby plnil svoj úêel? Aby si vodiêi
už v predstihu uvedomili svoju rýchlosČ, nevpálili do Stupavy deväČdesiatkou a oznaêený priechod pre chodcov nebrali len ako spestrenie
cestnej šede v podobe bielych pruhov?
IvR, foto: on
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Zo zápisníka Mestskej polície
15. 4. 2020
V êase 10:15 hod. prijala hliadka oznámenie,
že na Hviezdoslavovej ulici pri êerpacej stanici
Voms neznáma osoba výkalmi zneêistila parkovisko. Oznamovateü uviedol, že udalosČ má zaznamenanú na priemyselnej kamere. Hliadka
pri objasĀovaní tohto nezvyêajného priestupku páchateüa vypátrala, stotožnila a za daný
priestupok uložila príslušnú sankciu. Zneêistený
priestor musel páchateü po sebe uprataČ.

20. 4. 2020

že sa na pozemku nachádzajú pracovníci, ktorí
skutoêne vykonávajú búracie práce. Hliadka ich
preto vyzvala na predloženie potrebných dokumentov, tí ich však nepredložili. Hliadka miesto
fotograficky zadokumentovala a spolu so spísaným úradným záznamom vec odstúpila na príslušný stavebný úrad.

25. 4. 2020
O 22:45 hod. bola hliadka MsP vyslaná operátorom kamerového systému na ulicu Na Aleji,

domu, ktorému dohovorila a spáchaný priestupok vyriešila v zmysle zákona o priestupkoch.

ní potrebnej asistencie pri objasĀovaní nehody
miesto opustila.

25. 4. 2020

5. 5. 2020

Hliadka MsP prijala v êase 17:40 hod. oznámenie o dopravnej nehode, ku ktorej došlo na
Kúpeünej ulici. Po príchode na miesto udalosti
zistila, že vodiê vozidla znaêky Mercedes-Benz
narazil do dopravnej znaêky a následne do blízko stojaceho stromu. K zraneniu osôb pri dopravnej nehode nedošlo. Hliadka MsP cestou

O 15:45 hod. prijala hliadka oznámenie, že
na Malackej ulici bol spozorovaný hustý êierny
dym. Hliadka preto bezprostredne vyrazila na
miesto, kde zistila, že požiar vypukol v lokalite
Škrabáky, kde horeli unimobunky a množstvo
dreveného odpadu. élenovia hliadky pohotovo vyviedli osoby z priestorov postihnutých plameĀmi, odkiaü vyniesli takisto dve propán-butánové füaše a benzínovú centrálu. Následne
zabezpeêili priestor proti vstupu osôb a regulovali dopravu pri vchádzaní a vychádzaní hasiêskej techniky. Požiar likvidovali príslušníci
DHZZ Stupava, HaZZ Malacky a Bratislava.
Po uhasení požiaru hliadka priestor vytýêila páskami s nápisom zákaz vstupu.

O 15:30 hod. hliadka na základe prijatého oznámenia o porušovaní opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva pod êíslom
OLP/2777/2020 dĀa 29.3.2020 vykonala kontrolu dodržiavania hygienických opatrení v záhradníctve Agroservis. Prevádzka poêas prítomnosti hliadky spúĀala všetky potrebné opatrenia
(dezinfekcia pred vstupom, poêet súêasne nakupujúcich osôb, vylepené oznamy o povinnostiach nakupujúcich a pod.). Z miesta kontroly bola zhotovená fotodokumentácia a spísaný
úradný záznam.

24. 4. 2020
MsP prijala v êase 13:50 hod. oznámenie, že
na ulici Lesná prebiehajú v jednej z miestnych
chát búracie práce bez príslušných povolení úradov. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené,

kde malo dochádzaČ k rušeniu noêného pokoja
obyvateümi jedného z rodinných domov. Hliadka na mieste kontaktovala majiteüa rodinného

operátora kamerového systému vyrozumela príslušné operaêné stredisko policajného zboru a po
príchode hliadky dopravnej polície a vykona-

V mesiaci apríl 2020 bola vykonaná mimoriadna akcia zameraná na dodržiavanie zákona
ê. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov, a to najmä mladistvými a maloletými. NašČastie, požívanie alkoholu sa nepreukázalo u žiadneho zo 46-tich kontrolovaných. Mestská polícia plánuje pokraêovaČ
v týchto preventívnych kontrolách aj v óalšom
období.

Dobrovoĝný hasiÜský zbor Stupava
Požiar porastu
V nedeüu 5.4.2020 boli stupavskí hasiêi
vyslaní v êase 13:14 hod. k požiaru porastu
za mestom Stupava smerom na Zohor. Po príjazde na miesto zásahu bolo prieskumom zistené, že šlo o požiar porastu pri cestnej komunikácii s celkovou rozlohou požiaru približne
300 m2. Hasiêi na mieste zasahovali s použitím troch útoêných prúdov. Po lokalizácií požiaru dorazila na miesto aj jednotka profesionálnych hasiêov z Malaciek. Poêas udalosti
zasahovalo celkovo 10 hasiêov s tromi kusmi
techniky.

Strecha na Krížnej ulici (obr.1)
V pondelok 6.4.2020 o 00:14 hod. boli jednotky stupavských hasiêov vyslané Operaêným
strediskom Krajského riaditeüstva Hasiêského
a záchranného zboru v Bratislave k požiaru roobr.1

dinného domu na Krížnej ulici v Stupave. Po
príjazde na miesto zásahu bolo prieskumom
zistené, že šlo o požiar strechy rodinného
domu. élenovia DHZO Stupava vykonali odpojenie domu od elektrickej energie, zaêali hasebné práce a vykonávali prieskum vnútorného priestoru. Profesionálni hasiêi po príchode
na miesto zásahu prevzali velenie a êlenovia
DHZO Stupava pokraêovali v likvidácii požiaru pod ich velením. Na mieste zasahovalo celkovo 14 hasiêov so štyrmi kusmi techniky, príslušníci MsP Stupava a PZ SR.

Odpad na Devínskej ceste (obr.2)
V piatok 10.4.2020 o 16:03 hod. bola hasiêská jednotka vyslaná vedením mesta k požiaru odpadu na Devínskej ceste v Stupave.
Jednotka po príjazde na miesto zásahu zistila,
že šlo o požiar odpadu a trávnatého porastu.
Požiar malého rozsahu bol zlikvidovaný prúdom z hadicového navijaku v priebehu niekoükých minút.

Požiar porastu za Stupavou
Vo štvrtok 16.4.2020 o 14:31 hod. bola
jednotka stupavských hasiêov vyslaná Operaêným strediskom Krajského riaditeüstva
Hasiêského a záchranného zboru v Bratislave k požiaru porastu za mestom Stupava smerom na obec Zohor. Požiar trávnatého a krovinatého porastu sa nachádzal pri železniênej
trati smerujúcej do éeskej republiky. Naša
jednotka samostatne zasahovala na mieste
udalosti s jedným kusom techniky.

Požiar stajní abautovrakoviska
vbBratislave (obr.3)
V sobotu 25.4.2020 o 13:39 hod. bola
naša jednotka vyslaná Operaêným strediskom

obr.2

Krajského riaditeüstva Hasiêského a záchranného zboru v Bratislave k požiaru stajní a priüahlého autovrakoviska v bratislavskej mestskej êasti VrakuĀa. élenovia našej jednotky
obr.3

vykonávali na mieste zásahu hasebné a likvidaêné práce s použitím dýchacej techniky
a kyvadlovú dopravu vody s cisternou.
Foto: HasiÏi Stupava
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Extenzívna vegetaÜná strecha
Ak ste doteraz nenašli pádne dôvody, preÏo si na dome spraviħ vegetaÏnú strechu, teraz ich všetci vbsúvislosti so zmenou
klímy zaÏíname pociħovaħ doslova na vlastnej koži. VegetaÏná strecha je súÏasħou udržateĀných riešení vbstavebníctve.
štrkový násyp, prípadne násyp s dlažbou, ktorý
má lemovaČ obvod vegetaênej strechy.

Vrstvy vegetaÏnej strechy
Hydroizolácia musí odolaČ prerastaniu koreĀov a musí maČ oficiálny atest podüa FLL (skúšobnej metódy na zistenie odolnosti proti prerastaniu koreĀov). Fólia sa uloží na celú plochu,
prilepí sa po obvode a zaČaží. Môže sa však lepiČ
aj celoplošne, aby ju nepodfúkol vietor, po obvode sa vyvedie 50 až 100 mm nad rovinu.

E

xtenzívna vegetaêná strecha sa hodí najmä na novostavby a prístavby. Najprv
treba však zhodnotiČ, êi zapadá do okolia, pretože máva spravidla oveüa menší sklon
(minimálne 2 %) ako tradiêné sedlové strechy
na slovenskom vidieku. Na starej vidieckej ulici so škridlovými sedlovými strechami by mohla
pôsobiČ rušivo. Pokiaü je ale možné z estetického
hüadiska uplatniČ takúto vegetaênú krytinu, potom má pre majiteüov i životné prostredie nespoêetne veüa výhod.

NenároÏnosħ abživá krása
Pri realizácii extenzívnej vegetaênej strechy sa
využívajú sukulenty, nízke nenároêné rastliny,
ktoré netreba polievaČ ani kosiČ – staêí im ranná rosa. Zvládnu sa vyrovnaČ aj s extrémnymi
podmienkami, ako je dlhotrvajúce sucho, vietor a priame slneêné žiarenie. Jestvuje množstvo

Intenzívna vegetaÏná strecha
V porovnaní s extenzívnou vegetaênou strechou je to úplne iná kapitola. Predstavuje skôr
záhradku, o ktorú sa treba staraČ, vrátane polie-

krytiny). V tenkom substráte sa neuchytia vyššie
rastliny a ich údržba tak nie je potrebná.

Zlepšujú klímu, zadržiavajú
vlahu abpomáhajú pri
prívalových dažÑoch
ZeleĀ zabezpeêuje v lete lepšiu mikroklímu
v okolí domu, neprehrieva ho tak, ako iná krytina. Chráni aj konštrukciu strechy pred nadmerným prehrievaním sa.
Poêas dažóov spomalí a oddiali odtok vody
do kanalizácie alebo do podzemných vôd.
Navyše, êasČ vody zadrží na povrchu a tým
tiež priaznivo vplýva na mikroklímu. Vegetaêná strecha môže poêas dažóov zadržaČ 30
až 90 % zrážkovej vody. Výhodou môžu byČ
aj znížené poplatky za odvádzanie zrážkovej
vody do kanalizácie.
Nikomu asi netreba vysvetüovaČ, že vegetaênou strechou sa aspoĀ trochu nahradí zelená plocha, ktorú sme postavením domu zabrali.
Aj nízka zeleĀ pomáha premene oxidu uhliêitého na kyslík, viaže prach a filtruje škodliviny
zo vzduchu. Okrem toho môže poskytnúČ domov hmyzu a rôznym nízkym rastlinkám, êo je
v dnešnej dobe pozitívne.

Jednoduchá realizácia

druhov sukulentov v širokej palete farieb, ktoré
robia strechu peknou a živou.
Sedum (rozchodníky) majú pekné hrubé listy s rôznymi odtieĀmi. Sempervivum spp. ich má
vždy zelené. Sú aj sukulenty, napr. Delosperma
spp., s kvetmi podobnými sedmokráskam, ktoré
kvitnú poêas celého vegetaêného obdobia. Substrát a zeleĀ možno pre pestrosČ ešte doplniČ posypom z kôry, zeminy a drobného štrku.
Sukulenty rastú v malej hrúbke substrátu (4 – 6 cm), takže jeho záČaž nie je veüká
(cca 90 – 150 kg/m2) a nevyžaduje si žiadnu špeciálnu predimenzovanú strešnú konštrukciu (samozrejme, krov treba dimenzovaČ podüa návrhu

textilu, výroba ktorého prebieha aj u nás na Záhorí. Retenêné rohože vedia nahradiČ êasČ hrúbky substrátu.
Dôležitým detailom pri vegetaênej streche je
návrh vpustu. Pri extenzívnej zeleni sa vyžaduje štrkový obsyp vpustu s frakciou 32 až 64 mm.

Extenzívne strechy sa dajú realizovaČ aj svojpomocne, s relatívne nízkymi finanênými nákladmi. Nemusíte sa obávaČ, že by rastliny
korienkami vašu strechu poškodili. Pri ich výstavbe sa používajú špeciálne fólie na to urêené
a je dokázané, že majú dokonca dlhšiu životnosČ
ako niektoré iné bežné krytiny. éasto sa využíva
napr. EPDM fólia, ktorá je z ekologického hüadiska lepšia ako PVC. Vedia vám ju dodaČ aj na
mieru v jednom kuse na celú strechu. Má dlhú
trvácnosČ a odoláva okrem korienkov aj UV žiareniu a po rozobratí je recyklovateüná.

Iné výhody
Málokto asi vie, že vegetaêná strecha môže zabezpeêiČ aj protipožiarnu ochranu budovy (vegetaêné strechy sú zaradené do kategórie nehorüavé). Ak je hrúbka zaČažujúcej vrstvy (vegetaêná,
štrk) minimálne 30 mm a obsah organických látok maximálne 20 %, strecha má dostatoênú
požiarnu odolnosČ. Ako protipožiarna zóna slúži

Extenzívna strecha môže maČ filtraênú, drenážnu a hydroakumulaênú vrstvu, ktorá okrem
prepúšČania prebytoêného množstva vody zachytáva aj êasČ zrážkovej vody a zabraĀuje vyplavovaniu substrátu. Môže byČ nahradená jednou vrstvou hrubej geotextílie (s minimálnou
plošnou hmotnosČou 300 g/m2), ktorá potom
chráni fóliu aj pred ostrejšími êasČami substrátu. Na vylepšenie sa dajú namiesto geotextílie
použiČ retenêné rohože (2 cm) z recyklovaného

vania. Vyžaduje hrubšiu vrstvu substrátu, preto
aj statika domu a strechy musí tomu zodpovedaČ. HmotnosČ vegetaêného substrátu sa pohybuje od 150 do 300 kg/m2.
+$ѷ/ %ѷ27+&"/2)#,3ûѸ,Ę&+0("7!/2Ʒ"+&"
/Ҏ/ %&1"(1Ɣ/-/"1/3),2!/Ʒ1"Ő+Ư/,73,'
/30ƔĘ0+,01&-/&-/32'"3-/,'"(1"" ,
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Zachytávanie dažâovej vody
V predchádzajúcom vydaní Stupavských novín sme pri príležitosti medzinárodného DĊa Zeme vyhlásili fotosúħaž na tému Ako udržaħ vodu v záhrade. Prvý zareagoval Ing. Jaroslav Zeman, ktorý nám
poslal svoj nápad a postup zabudovania nádrže na dažÑovú vodu do zeme. Veríme, že viacerí z vás
využili Ïas pandémie takisto na budovanie podobných vodozádržných opatrení. PodeĀte sa preto sbnašimi ÏitateĀmi o vaše nápady a pošlite nám fotograȴu s krátkym textom, ako sa vám darí udržiavaħ
vodu vo vašej záhrade. Súħaž pokraÏuje.

2

DažÑové zvody vyvedieme
potrubím na vhodnú Ïasħ
nášho pozemku abnapojíme
na záchytnú nádrž. Potrubie je
vedené vbsklone 1° na meter
düžky potrubia.

1

Na zachytávanie dažÑovej vody potrebujeme osadiħ do zeme najskôr sklolaminátovú nádrž. Ja som použil cenovo dostupnú nádrž sbobjemom 3 m3. Jama na jej
osadenie sa musí vykopaħ podĀa požiadaviek abodporúÏaní výrobcu nádrže.
PodĀa inštrukcií ju bolo potrebné obsypaħ pieskom, aby sa zabránilo poškodeniu
kameĊmi, aby dobre sadla abbola vyplnená bez vzduchových bublín. Vbpozadí vidno aj
nadzemnú nádrž sbobjemom 1 m3 na zachytávanie vody zo záhradného domÏeka
/unimobunky.


ÎÇñ

3

Za odboÏkou je pomocou zakrivených kolien vyrobený umelý kopÏek,
ktorý zabezpeÏí, že najprv pôjde voda do
nádrže abpo jej naplnení sa hladina vody
dostane za presah vyvýšenia abpokraÏuje samospádom do vsakovacej jamy.

4

Vsakovacia jama musí byħ taká hlboká, aby sme dosiahli na piesÏité alebo
štrkové podložie, ktoré nám zabezpeÏí
dostatoÏné vsakovanie prichádzajúcej
dažÑovej vody. Na tento úÏel sa vykonáva vsakovací test – vyhübi sa otvor
vbtvare kocky sbobjemom 1bliter abnaleje
sa doplna vodou. Potom sledujeme Ïas,
za ktorý všetka voda vsiakne do zeme.
Dôležité je, aby voda dokázala vsiaknuħ
za rozumný Ïas. Îím rýchlejšie vsiakne,
tým menší objem retenÏnej nádrže je
potrebný. Ja som sa riadil sedliackym
rozumom abpodĀa skúseností zbrekordných zrážok abceny za vsakovacie boxy
som použil objem 0,6bm3. To by malo bez problémov staÏiħ na jeden deĊ intenzívneho dažÑa.

6

Následne sa kocky celé obalia do
geotextílie abpripojí sa prítokové
potrubie.

Praktické skúsenosti s prevádzkou
nádrže: Ukázalo sa, že v dnešných klimatických podmienkach, keó suchá bývajú dlhšie, je veükosČ nádrže už nedostatoêná. Silné prívalové dažde ju dokážu
naplniČ zo strechy s plochou 80 m2 za
tri dni. Okrasnú predzáhradku a úžit-

5

Spodok jamy sa vysype 10bcm vysokou vrstvou štrku. NaĊ sa položí geotextília
abna Ċu sa uložia plastové vsakovacie kocky požadovanej veĀkosti. Pomocou
spojok sa dajú spájaħ do väÏších celkov.

7

Zbdruhej strany sa pripojí odvetrávacia rúra sbkomínom. Po obalení geotextíliou sa boky obsypú štrkom vbšírke
min. 10bcm. Zhora nasypeme takisto
10bcm vrstvu štrku.

kovú záhradku možno polievaČ približne 3-krát týždenne. Ja si vypomáham
ešte jednokubíkovou nadzemnou kockou. Robil som aj test zaplnenia vsakovacej jamy pomocou vypúšČania rodinného bazéna s objemom 6 m3 pomocou
ponorného êerpadla a nezaznamenal

8

Potom jamu zasypeme ílom
abzeminou.

som preplnenie tejto jamy. Voda stihla
vsiaknuČ do pieskového podložia.
Použité komponenty: vsakovací blok
s príslušenstvom, sklolaminátová nádrž
(10-roêná záruka, certifikáty). Cena inštalácie nepresiahla sumu 1000 Eur.
Ing. Jaroslav Zeman, foto: autor
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Prechádzky lesom

Jar je obdobím, keÑ sa po zime príroda opäħ prebúdza kbživotu. ZaÏínajú kvitnúħ
stromy,bkvety a zver privádza na svet svoje potomstvo. Už vbmarci sa rodia pásikavé
prasiatka diviaka. Vbapríli až júni prichádzajú na svet vbokolí Stupavy mláÑatá jelenej,
danielej, srnÏej abmuȵonej zveri, takisto mláÑatá zajaca, bažanta, líšky Ïi jazveca. Všetky
sú vbprvých dĊoch Ïi týždĊoch svojho života veĀmi zraniteĀné. Kbich prežitiu môžeme
prispieħ aj my, a to zodpovedným správaním sa poÏas našich návštev jarnejbprírody.

V

týchto mesiacoch sa êlenovia Poüovníckeho združenia Stupava-Mást
venujú hlavne údržbe poüovníckych
zariadení po zimnom období, prípadne budovaniu nových zariadení a ochrane revíru.
Zveri predkladajú dostatok soli, ktorá je dôležitá pri prechode zo suchého na zelené krmivo. V spolupráci s Mestom Stupava organizuje naše združenie každý rok v apríli
veüké upratovanie v prírode okolo Stupavy
a zakaždým odstráni niekoüko ton odpadu.
Je zarážajúce, že aj napriek týmto aktivitám
sa v priebehu roka objavia v prírode óalšie
tony odpadu opäČ. Z dôvodu mimoriadnych
opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia
COVID-19 sme však tento rok každoroêný
zber odpadu v revíri odložili na neurêito.

chodníkoch. Svojich štvornohých priateüov
majú na vôdzke alebo v ich tesnej blízkosti.
Naopak, niektorí jednotlivci sa správajú tak,
akoby pre nich žiadne pravidlá neplatili a na
prebúdzajúcu sa prírodu žiadne ohüady neberú.
Napriek upozorneniam zo strany poüovníkov
sa v tomto pre mláóatá zraniteünom období pohybujú mimo chodníkov a ciest, prekážkou pre
nich nie sú dokonca ani polia osiate poünohospodárskymi plodinami, kde spôsobujú škody.
Neraz to sú osoby, ktoré sa pohybujú na motocykli, štvorkolke êi automobile.

ZberaÏi parožia
Špeciálnu kategóriu v tomto jarnom období tvoria ilegálni zberaêi parožia. Pohybujú sa mimo ciest a chodníkov, prehüadávajú
húštiny, êím rušia zver, a bez platného povolenia zberajú parožie. Pritom na zber parožia
je potrebné maČ vystavené povolenie užívateüom poüovného revíru. Inak ide o porušenie zákona 274/2009 Z. z., paragrafu 24,
65 a 66. Za takéto konanie môže byČ uložená pokuta. V prípade, ak budete svedkom takejto protiprávnej êinnosti, neváhajte
nás kontaktovaČ. Kontaktné êísla sú uvedené na našej stránke www.pzstupavamast.sk.

ÚtoÏisko v prírode
Poêas tohtoroênej jari zavítal do prírody v okolí Stupavy zvýšený poêet návštevníkov, pretože veüa üudí sa snažilo a stále snaží vyhnúČ sociálnym kontaktom v mestách
a útoêisko nachádza v prírode. Väêšina z nich,
ktorým chcem týmto poóakovaČ, sa správa naozaj zodpovedne, pohybuje sa len po
poüných êi lesných cestách a turistických
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Správajme sa ohĀaduplne!
Keóže rušená zver opúšČa svoje prirodzené úkryty v lesných porastoch, êoraz êastejšie
ju môžeme vidieČ na poliach, kde poünohospodárom spôsobuje nemalé škody. Pastevné cykly zveri sú takýmto konaním narušené, êo negatívne vplýva na jej zdravotný stav
a kondíciu. Rušená zver uniká vysokou rýchlosČou, a to aj v smere cestných komunikácií,
êo zvyšuje pravdepodobnosČ jej kolízií s dopravnými prostriedkami.
PZ Stupava-Mást pripravuje preto umiestnenie informaêných tabúü, na ktorých bude
návštevníkov prírody informovaČ o pravidlách a platnej legislatíve. Chceli by sme
osloviČ všetkých návštevníkov prírody v okolí Stupavy, aby tieto pravidlá a legislatívu
dodržiavali, aby sme sa spoloêne vždy, ale
najmä v tomto pre mláóatá zraniteünom období, správali k prírode ohüaduplne. Príroda
je tu pre nás všetkých, poóme ju teda spoloêne svojím zodpovedným konaním chrániČ.
Ak budete maČ šČastie a pri potulkách prírodou sa vám podarí nájsČ mláóatá zveri,
v žiadnom prípade sa ich, prosím, nedotýkajte! Ich matka je vždy nablízku...
Michal Bocán, predseda PZ Stupava-Mást
Foto: PZ Stupava-Mást

LieÜba kmeĥovými
bunkami má novú
ambasádorku
Vídame ju na divadelných doskách, vo ȴlmoch aj
vbtelevíznej kuchyni. ReÏ je obsympatickej abobĀúbenej
hereÏke Kamile Magálovej, ktorá sa stala ambasádorkou
projektu zameraného na lieÏbu kmeĊovými bunkami.
Ako sama priznáva, kbspolupráci ju priviedlo práve jej
zranené koleno.

P

roblémy s kolenom sa hereêke objavili
už pred desiatimi rokmi, keó mala poškodený meniskus.
Neskôr, po siedmich rokoch, nešČastne spadla na koleno, a tak sa
operácii opäČ nevyhla. Tentokrát sa lekári nezaoberali len
meniskom, ale aj prasknutou
chrupavkou a šüachami.
Hoci sa druhá operácia vydarila a všetko nasvedêovalo
tomu, že bude v poriadku, Kamila mala stále bolestivé koleno. „Nie je niê horšie ako pretrvávajúca bolesČ. Nemohla som už
óalej takto fungovaČ, a preto som
sa rozhodla vyhüadaČ lekársku pomoc. Od svojej
známej som sa dozvedela o lieêbe kmeĀovými bun-

kami, ktorú vykonávajú v malackej nemocnici,“
približuje Magálová.

LieÏebný zákrok bez ħažkostí
Lieêba kmeĀovými bunkami z vlastného tuku predstavuje jednu z najmodernejších
a prevratných lieêebných metód rôznych ochorení na svete. KmeĀové bunky majú totiž
schopnosČ seba obnovy, používajú sa na regeneráciu buniek a tkanív v tele. Okrem
toho obnovujú tiež iné poškodené alebo opotrebované bunky, dokážu sa meniČ na bunky
chrupaviek, kostí, svalov êi nervového vlákna. U pani Magálovej boli aplikované do

üavého kolena. „V deĀ zákroku som dvakrát
absolvovala odber krvi a vyšetrenie EKG. Nasledovalo umĄtvenie brucha z dôvodu odobratia
tukového tkaniva. Necítila som žiadnu bolesČ, iba
istý tlak,“ opisuje Kamila.
Po tomto úkone nasledovalo o tri hodiny
neskôr vpichnutie izolovaných kmeĀových
buniek priamo do kolena. „Lieêebný zákrok
prebiehal úplne hladko.
Prvý deĀ po zákroku bolo moje koleno bolestivé, ale každým dĀom sa to postupne zlepšovalo,“
vysvetüuje sympatická ryšavka a presvedêivo
dodáva: „Musím priznaČ, že mi lieêba pomohla.“

Hrdá ambasádorka lieÏby
kmeĊovými bunkami
Po aplikácii kmeĀových buniek sa rozhodla
prijaČ ponuku ambasádorky tohto projektu.
Na otázku, êi sa nebála tohto záväzku, mala
jednoznaênú odpoveó: „Od zaêiatku som bola
presvedêená, že mi lieêba pomôže. Predsa len, ak
by mi nepomohla, do spolupráce ani nejdem. Nebudem prirodzene robiČ reklamu nieêomu, o êom mám
pochybnosti. Mne však lieêba zabrala, a tak som
rada, že sa môžem k tomuto projektu hrdo hlásiČ.“
& &+#,/*û &ľ+û'!"1"+01/û+("
444ѷ)&" 2+(*&ѷ0(
i202000503

STUPAVSKÉ NOVINY | MÁJ 2020

noviny@stupava.sk | 11

TIP NA VÝLET

poziêne zaujímavých drevín pochádzajúcich
zo 62 rodov, ktoré sadil v skupinách podüa príbuznosti. Na pozemku sa nachádza
skoro tisíc kusov drevín vysadených v nádhernej kompozícii. Nechýbajú medzi nimi
ani vzácne dreviny, ako napríklad sekvojovec mamutí a rôzne cédre. Deti oboznamujeme so stromami zábavnou formou, poêas

školského roka nás navštevujú školy a škôlky, pre ktoré sme pripravili náuêný program.
)1ľ03012-+ğѾ
Vstup do areálu je od otvorenia Biofarmy
bezplatný. Prichádzajú k nám rodiny s deČmi
z miest i okolitých obcí, a to buó autom alebo na bicykloch, nakoüko prístup po cyklotrase sa zlepšil. Pred dvoma rokmi sa nám v spolupráci s MKIC podarilo vytvoriČ peší chodník
zo Stupavy na Biofarmu. Zaêína pri hlavnej
bráne zámockého parku, vedie cez katovu
cestiêku okolo Kuhlhofu, óalej popri koníkoch s pohüadom na Pajštún a konêí pri našej
Biofarme. Cestu zvládnu aj malé deti, najmä
keó sa môžu tešiČ, že uvidia voüne behajúceho
somárika, koníka, zajaêiky, pohladkajú jahniatko alebo sa pohrajú na detskom ihrisku.

Biofarma Príroda
Zavrite oÏi a zapoÏúvajte sa do zvukov zvoncov našich oviec.
Ư11" 0Ѹ Ę& '" &,#/* ' 3 1,*1,
,!,ľ,13,/"+ûѾ
Áno, je. Pretože práve teraz trávia rodiêia
s deČmi êo najviac êasu v prírode a na prechádzkach. Biofarma je otvorená denne, aj
poêas pracovných dní a víkendov, a to od
11:00 do 19:00 hod. Salaš sa nachádza na
pôde Botanickej záhrady Univerzity Komenského na ploche skoro 22 hektárov. Je oplotený a ponúka viacero možností, ako tráviČ êas v prírode – buó spolu so zvieratkami,
formou prechádzky, posedenia alebo využitia detských ihrísk. K dispozícii sú aj WC,
reštaurácia êi predajĀa s vlastnou pekárĀou,
kde si môžete kúpiČ domáci chlebík alebo koláêik a skonzumovaČ ho v tôni stromov pri
pohüade na voüne pasúce sa zvieratá v prírode. Samozrejme, reštaurácia poskytuje aj letnú terasu a možnosČ objednaČ si halušky êi
domáce jahodové guüky priamo na terase.
"3%,!+û-/"+û3Ɔ1"320!"ƌ*&Ѿ
Biofarma bola budovaná práve pre rodiêov s deČmi. Tie menšie uvidia pravý hospodársky dvor so zvieratkami, s detským ihriskom, kolotoêom alebo hojdaêkou. Tie
väêšie zaujme pôvodná architektúra êi pekáreĀ, v ktorej peêieme náš chlieb v starej peci
vykurovanej drevom ako kedysi. Ak sa im
budú rodiêia venovaČ, množstvo vecí sa nauêia na Botanickom chodníku Gustáva éejku.
1,1,,) 201û3V"'(Ѿ
Bol to významný slovenský botanik a dendrológ, ktorý stál pri zrode Botanickej záhrady v Stupave. Ako zamestnanec Univerzity

Komenského vyšüachtil viacero celosvetovo uznaných broskyĀových odrôd. Vytvoril
a vyšüachtil ich práve
v Stupave, v tomto areáli, kde sa ešte aj dnes
dajú nájsČ posledné

stromy pôvodného broskyĀového sadu. Naším plánom je v budúcnosti obnoviČ tento významný broskyĀový sad i pestovanie broskýĀ.
Gustáv éejka tu vysadil množstvo kom-

Martina Hlinová, foto: autorka
Kontakt: Biofarma Príroda, lokalita Dúbravy
– Botanická záhrada Stupava
Tel.: 0907 717 031
GPS súradnice: 48°18Ȓ20.4ȓN 17°02Ȓ35.9ȓE.
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HISTÓRIA

Napoleonské vojny
aStupava

V roku 1790 zomrel cisár Jozef II. Na smrteĀnej posteli, vystrašený vypuknutím VeĀkej
francúzskej revolúcie, odvolal mnohé zo svojichbreforiem. Ich uvádzanie do života sa
stretávalo s veĀkým odporom v radoch privilegovaných vrstiev, najmä drobnej a strednej
šĀachty. Naproti tomu znaÏný ohlas mali medzi neprivilegovanými vrstvami, ktoré
ho pokladali za svojho kráĀa.

Z

ákladné reformy ako Toleranêný patent
a zrušenie nevoüníctva, ktoré znamenali
kvalitatívny spoloêenský zvrat, však zostali v platnosti. Rovnako tak aj nariadenie o zrušení kontemplatívnych mníšskych rádov (nezaoberajúcich sa z osvietenského pohüadu užitoênou
prácou), vydané ešte v roku 1786. Medzi zrušené rády patril aj rád pavlínov. Jeho uhorské ústredie sídlilo v Marianke. Nehnuteüný majetok pripadol náboženskej základine, z výnosu ktorej sa
mali financovaČ školy a cirkev. Mnoho neskorobarokových a klasicistických kostolov na Slovensku bolo postavených najmä z financií tejto základiny. Pavlíni vlastnili v Stupave mlyn už od
14. storoêia. Aj tento prešiel pod správu náboženskej základiny. Cenné zariadenie mariánskeho
kláštora, unikátne umelecké diela, knižnica i dra-

porážkou. Jednoducho zastarala vojenská doktrína, zle vycviêené a nedostatoêne vyzbrojené vojsko nemohlo konkurovaČ francúzskym armádam,
ktoré predstavovali v danej dobe po všetkých
stránkach vrchol vojenského umenia. Len niektoré z týchto vojen sa bezprostredne dotkli územia južného Záhoria. Väêšina z nich sa odohrávala v oblastiach okolo Rýnu a horného Dunaja,
ale nedá sa povedaČ, že by svojimi dôsledkami na
Stupavu nedoliehali.
Boje sa síce odohrávali v cudzine, ale obyvatelia Stupavy a Mástu rýchlo pocítili sprievodný jav
vojny, ktorým boli zvýšené dodávky potravín pre
vojsko, odvody, verbovaêky, dary a zbierky pre armádu. Prehraté vojny zapríêinili veüký hospodársky úpadok a nakoniec aj krach štátnych financií. Prechody celých plukov, divízií a zborov cez
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piČ 15 holieb vína, êo bolo takmer 8 litrov. Mesiac po odvode dostala Prokešova žena ešte navyše z obecnej pokladnice 7 zlatých na dlhy, ktoré
zostali po jej mužovi. S vyplatením sumy súhlasil
richtár a všetci stupavskí prísažní, ktorými vtedy

VerbovaÏky
Vojna, samozrejme, prinášala aj óalší fenomén,
ktorým boli verbovaêky do stále viac a viac preriedených radov vojska. Štát každoroêne stanovil
kvóty na odvod nováêikov pre každú obec. Odvody sa poêas napoleonských vojen vykonávali
formou povestnej lapaêky. Na nariadenie stolice
richtár a stoliêní úradníci za asistencie hajdúchov
(drábov) a armádnych poddôstojníkov, najêastejšie v noci, vtrhli do vopred oznaêených domov.
Zlapaných mládencov násilne, êasto spútaných
povrazmi, odvádzali do Bratislavy k vojsku. Avšak vrchnosČ vyzývala aj na dobrovoüný vstup
do armády za oveüa priaznivejších podmienok.
Vo februári 1794 napríklad kancelár Pálfi süuboval dobrovoüníkom okamžité prepustenie z radov
vojska, keó sa vojna skonêí.
Pajštún pred zniÏením
Napoleonovými vojakmi.

Zvyšky hradu Pajštún po 150-tich rokoch od zniÏenia.

boli Jozef Barton, Matek Nemec, Jakub Pogáê,
Jozef Putz, František Slezák a Pavol Belzar. Ženatý regrút riešil odchodom do vojska azda svoje finanêné problémy. Nebol to ojedinelý prípad.
Podobnú udalosČ pripomína aj pieseĀ z tých êias:
Okolo Stupavy voda teêe, okolo Stupavy voda teêe,
co že ti, Janíêku švarný šuhajíêku žena ríêe.
Co by mi ríkaua korhelovi, co by mi ríkaua korhelovi,
propiu sem i žítko aj zelený jaêmeĀ na koreni.
Keó sem ho propiu, nebojím sa, keó sem ho propiu, nebojím sa,
husári verbujú koníêky dávajú, zverbujem sa.
Verbovaêky do vojska pokraêovali aj v nasledujúcich rokoch. V roku 1795 zverbovali v Stupave
Jána Štefloviêa, Jakuba Tvaružeka a Václava Schmiedera. Vo februári 1796 sa obeČami verbunku
stali Martin Hrica a Jozef Belašiê. Struêné zápisy
v obecnej knihe Stupavy najlepšie ilustrujú metódy verbovania:

hocennosti boli postupne odvezené, rozpredané
a êasto i rozkradnuté. Niektoré veci sa dostali aj
do Stupavy.

Dôsledky vojen
Po smrti panovníka – reformátora nastúpil
na habsburský trón jeho mladší brat Leopold II.
(1790 – 1792), ale predêasná smrČ mu nedovolila vládnuČ viac ako dva roky. Jeho syn a nástupca František I. (1792 – 1835) musel viac ako dve
desaČroêia viesČ kruté vojny najskôr s revoluêným Francúzskom, neskôr s Napoleonom. Väêšina z nich sa skonêila pre habsburskú monarchiu

Stupavu sa stávali êoraz êastejšími. Koükokrát cudzí vojaci v obci nocovali a êo všetko zmizlo poêas ich pobytu z komory nejedného roüníka, sa dá
len Čažko odhadnúČ. Rovnako Čažko možno spoêítaČ všetky zvýšené dávky a odvody, ktoré museli daĀovo povinní sedliaci a remeselníci priniesČ
na oltár boha vojny Marsa. Aby sa tieto dávky
a odvody, najmä v naturálnej podobe, üahšie zhromažóovali, cisárska armáda zriadila priamo v obci
Stupava vojenský sklad. Do tohto „magazínu“
posielali vojenské dodávky všetky okolité obce.
Skladovali sa v Āom predovšetkým ovos, seno
a slama urêené pre cisárske a kráüovské jazdectvo.

Prirodzene, verbovaêky takého êi onakého druhu sa êasto konali aj v Stupave a Máste. Obce sa
museli z vlastných skromných príjmov postaraČ odvedencom o dobré pohostenie a regrútom
daČ aj nejakú tú zlatku na cestu. V marci 1794
zverbovali do vojska Stupavanov Jakuba Prokeša, Blažeja Kopeckého a Jána Lipu. Regrútov viezol richtár a prísažní spolu so stoliênými drábmi do Bratislavy. Cestou ich hostili vo viacerých
krêmách a nakoniec im dali aj niekoüko zlatiek
„na ruku“. Stupavský richtár vyúêtoval za celú
verbovaêku síce len 8 zlatých a 17 denárov, ale
v tých êasoch sa za jeden zlatý dalo v krême vy-

1796 dĀa 27 február:
Ked regrutu chitali, wína 7 holeb po 4 zl. 28 den.
chleba regrútum 15 den.
za sir a paleno 20 den.
z obecního šenku vína 12 den.
executor 17 den.
lapáši 30 den.
prísažní ked naspátek došli doma vína 9 holby 36 den.
regrútom na ruku 5 zl.
hajduchom v Prešporku 20 den.
kaprálovi 6 den.
Aj v nasledujúcich rokoch museli mnohí, predovšetkým mladší obyvatelia Stupavy a Mástu,
obliecČ vojenský mundúr a ako vojaci cisárskych
plukov na bojiskách v Nemecku, Taliansku a Rakúsku hrdinsky prelievaČ krv za Jeho Veliêenstvo
cisára a kráüa. Boli medzi nimi Štefan Slezák, Tomáš Rác, Šebastián Pokorný, Kristián Fikker, Jozef Slezák, Matej Horecký, Ondrej Mihaloviê,
Ján Krajêoviê, Štefan Pšenica, Jozef Dubovský
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Napoleon poÏas bitky pri Wagrame.

a mnohí óalší. Služba v armáde trvala minimálne 14 rokov za veümi Čažkých podmienok. Veüká êasČ zverbovaných, êi jednoducho pochytaných mládencov a chlapov, svoj domov už nikdy
viac nevidela. Vojakom sa však aj v tej dobe udeüovala dovolenka na návštevu domova, takzvaný
urlaub. Pravda, museli si ho zaslúžiČ. Niektorí sa
poêas dovolenky stihli dokonca oženiČ. Tak napríklad v roku 1802 si cisársky vojak Jozef Dubovský vzal 16-roênú Magdalénu, dcéru Martina
ProsĀáka. Obaja boli zo Stupavy.

Napoleon abBratislavský mier
Prvý bezprostredný kontakt s hrôzami napoleonských vojen zažila Stupava po bitke pri Slavkove v decembri 1805. Spojenecké vojská ruského
cára a rakúskeho cisára v nej zdrvujúco podüahli takticky vyspelejším a lepšie vyzbrojeným vojakom cisára Napoleona I. Po bitke, v sychravých
decembrových dĀoch, bolo v Stupave a Máste pomerne rušno. Cestou od Malaciek najprv
tiahli rozbité rakúske pluky s množstvom ranených. O krátky êas ich nasledovali víČazné francúzske vojská, ktoré smerovali do Bratislavy, kde
sa 26. decembra 1805 podpísal tzv. Bratislavský
mier. Z hüadiska cisára Napoleona predstavoval
vrchol jeho vojenskej a politickej kariéry, dlhodobejší mier a ani definitívny pokoj však do Európy
nepriniesol. Napoleonské vojny pokraêovali óalej.

Bitka na Moravskom poli
Najväêšia a najkrvavejšia vojna s Napoleonom
z pohüadu rakúskeho cisárstva vypukla v roku
1809. Rozhodujúce vojenské stretnutia sa odohrali v bezprostrednej blízkosti Stupavy s priamym dosahom na obec a jej okolie. Rakúsko sa
na vojnu dlho pripravovalo. Mobilizácia üudských
a materiálnych zdrojov sa uskutoênila vo všetkých krajinách, ktoré boli ovládané Habsburgami. Napoleon však preventívnym úderom svojho protivníka zaskoêil. Po rýchlom pochode popri
Dunaji sa v máji 1809 Francúzi zmocnili Viedne,
ale vojna ešte nebola rozhodnutá. Hrdinská obrana Bratislavy, na ktorej sa podieüali najmä slovenské pluky z Trenêianskej stolice a zo Záhoria,

Napoleonovu výhodu prekvapenia znaêne sproblematizovali. Dokonca z prvej bitky pri mesteêku Esslingen 22. mája 1809 nevyšiel Napoleon
ako víČaz. Hukot kanónov bol poêuČ aj v Stupave. Arcivojvoda Karol, mladší brat cisára Františka I., potvrdil schopnosti talentovaného vojvodcu a Napoleona v tejto bitke porazil. Francúzi
museli ustúpiČ na druhý breh Dunaja. Straty na
oboch stranách boli nezvyêajne vysoké. Za jediný deĀ zahynulo vyše 12-tisíc vojakov a 44-tisíc
bolo zranených.
Sily Francúzov však neboli definitívne zlomené a Napoleon nariadil všetkým jednotkám, ktoré mal v Rakúsku i Uhorsku, aby sa okamžite
stiahli k Esslingenu. O to isté sa pokúšal aj arcivojvoda Karol. Niekoüko zborov, ktoré úspešne
odrážali útoky Francúzov na Bratislavu pod vedením arcivojvodu Jána, dostalo príkaz presunúČ
sa cez Stupavu do Marcheggu a odtiaü prispieČ na
pomoc arcivojvodovi Karolovi. Z nepochopiteüných dôvodov, pravdepodobne pre neschopnosČ
arcivojvodu Jána, sa zdržali a na bojisko nedorazili vêas.
Rozhodujúca bitka sa zaêala 4. júla 1809 pri
Deutsch-Wagrame na Moravskom poli sotva
40 km vzdušnou êiarou od Stupavy. Francúzi
mali poêetnú prevahu v mužstve a delostrelectve,
ale odpor cisárskej armády bol neobyêajne húževnatý. Boj trval tri dni a delostreleckú kanonádu
poêuli obyvatelia až po Malé Karpaty. Iba s vypätím všetkých síl sa Napoleonovi podarilo zvíČaziČ, ale poêet obetí na strane Francúzov bol neobyêajne vysoký. Niektoré êasti porazenej armády
ustupovali cez Marchegg a Stupavu k Bratislave
a óalej na východ. Na lamaêskej fare prenocoval
nešČastný arcivojvoda Ján.

Francúzi vbStupave
DĀa 15. júla 1809 sa predné hliadky Francúzov neêakane objavili v Stupave. Na uliciach
mesteêka a pri majeri došlo k boju medzi Francúzmi, Rakúšanmi a êasČou saského regimentu,
ktorý bojoval na strane rakúskeho cisára. Jeden
príslušník saského vojska bol zabitý na Marcheckej ceste a jeden rakúsky vojak padol v zrážke

pri majeri. Poêas vojny sa stala Stupava doêasným domovom pre mnohých uteêencov z Rakúska. Strach z Francúzov a blízkosČ bojiska vyhnali veüa üudí z Viedne a okolia. Väêšina civilov
hüadala spásu za riekou Moravou. Živila ich nádej, že sa tak vyhnú tomu najhoršiemu. ċažké
podmienky uteêeneckého osudu však nevydržali najmä niektoré malé deti a v Stupave pomreli.

koviek sa znížila o 80 %, a to aj napriek tomu, že
len niekoüko dní predtým cisársky patent ubezpeêoval všetkých poddaných, že sa tak nestane.
Mnoho üudí prišlo o Čažko našetrené úspory. Vojnové vdovy a siroty, platené štátom v bankovkách, vyšli celkom na mizinu. Z hospodárskych
otrasov sa obyvatelia dlho nevedeli spamätaČ.
Relatívne najmenej sa hospodársky úpadok
dotkol sedliakov, ktorí si sami dokázali zabezpeêiČ živobytie.

Od Ruska až po Waterloo

Rakúski vojaci pred bitkou
pri Wagrame r. 1809.

Zanedlho po rozhodujúcom boji nasledovalo
prímerie a rokovalo sa o mieri. Francúzski vojaci
prešli cez Moravu a obsadili hrad Devín. òalšie
jednotky prišli od Bratislavy, ktorú sa niekoüko
týždĀov márne pokúšali dobyČ. Z neznámych
dôvodov si svoju zlosČ vyliali na hradoch Devín a Pajštún, ktoré z dlhej chvíle vyhodili do
vzduchu. Ich akt svojvôle nemal žiaden vojenský význam, pretože oba hrady už dávno neslúžili vojenským úêelom a boli aj znaêne schátrané. Nasledovník dávneho Stupavského hradu
tak zakonêil svoju takmer 600-roênú históriu
a definitívne sa zmenil na neobývané ruiny.

Hospodársky úpadok
Po uzavretí mieru nastali pre obyvateüov ríše
Čažké êasy. Rakúske cisárstvo muselo zaplatiČ
Francúzsku vojnové reparácie v závratnej výške
a okrem toho mu Napoleon odĀal viaceré dôležité územia vrátane prístupu k moru. V krajine nastal všeobecný nedostatok a hospodársky úpadok. Mena sa znehodnotila vydávaním
nekrytých papierových bankoviek, ktoré rýchlo strácali na hodnote. Vo februári 1811 došlo
k devalvácii papierových peĀazí. Hodnota ban-

Napoleonova výprava do Ruska v roku 1812
sa skonêila neúspechom. Jeho panstvo v Európe sa rýchlo zrútilo. V roku 1813 vstúpilo do
protifrancúzskej koalície aj Rakúsko. V bitke pri
Lipsku utrpeli Napoleonove vojská rozhodujúcu
porážku. Zakrátko sa francúzsky cisár vzdal trónu a odišiel do vyhnanstva na ostrov Elba. Ešte
raz sa pokúsil o návrat, ale v bitke pri Waterloo v júni 1815 sa jeho sny o vláde nad Európou
definitívne rozplynuli. O budúcnosti Európy po
napoleonských vojnách sa rokovalo v neóalekej
Viedni a Viedenský kongres, ako toto podujatie vošlo do histórie, na dlhé desaČroêia urêil politickú mapu Európy. Vojenskú ochranu kongresu prevzal 2. cisársko-kráüovský peší pluk, ktorý
sa vyznamenal už pri obrane Bratislavy, zúêastnil sa na ruskom Čažení v roku 1812, v bitke národov pri Lipsku v roku 1813 i na závereênej
prehliadke po porážke Napoleona v Paríži. Vojaci tohto pluku boli doplĀovaní z êisto slovenských oblastí, najmä Záhoria. Plukovnou reêou
2. cisársko-kráüovského pešieho pluku bola slovenêina.
Napoleonské vojny boli veükým predelom histórie Európy. Po stároêiach bol systém legitímneho panovníka z Božej milosti podvrátený a nastúpil nový fenomén, ktorý legitimitu moci vytváral
z vôle üudu. To sa nezaobišlo bez vzniku novodobého národa a nacionalizmus sa stal urêujúcim
prvkom v nasledujúcom období. Veümi skoro sa
to prejavilo aj v slovenských pomeroch.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc.
Foto: archív autora

STUPAVSKÉ NOVINY | MÁJ 2020

noviny@stupava.sk | 14

POHÿAD DO HISTÓRIE STUPAVY

PoÜiatky stupavskej hádzanej (2.)
Vbminulom Ïísle našich novín sme si zaspomínali na prvé krôÏiky hádzanej vbStupave, ktoré sú úzko späté s menom
Františka Hábu. Vbroku 1947 priniesol medzi mladých Āudí hádzanársku loptu abdal tak impulz nabzaloženie hádzanárskeho
oddielu pod názvom SOKOL STUPAVA.
Žiaü, Anastázia Lachkoviêová nedávno vo
veku 88 rokov zomrela. Bola vynikajúca uêiteüka, telocvikárka, svoje miesto si zastala
i ako obyvateüka Stupavy. Vždy bola dobre
naladená a priateüská. Dnešná hektická doba
možno nedovolila širšej verejnosti prísČ sa
s Āou rozlúêiČ, a tak jej chcem v mene žiakov a priateüov poóakovaČ za všetku jej vykonanú prácu i za krásne spomienky na Āu.

Ženy po zápase na tribúne, asi sa im
nedarilo, sú smutné.

Pre mladšiu generáciu
V tých êasoch bolo samozrejmosČou, že
chlapci pri dosiahnutí veku 18 – 20 rokov
odchádzali na povinnú základnú vojenskú
službu, ktorá znamenala niekedy i prerušenie êi dokonca ukonêenie pravidelnej športovej kariéry.
Rukovalo sa zvyêajne na západnú hranicu
éeskoslovenskej republiky, základná vojenská služba bola dvojroêná a po jej skonêení
nastalo spravidla usporiadanie rodinných záležitostí – chlapci sa po vojne ženili, dievêatá sa v rovnakom veku vydávali...

školy v hádzanej, do
ktorých zapojila viacero družstiev. Podarilo sa
nám získaČ fotografie z týchto
majstrovstiev – ich dejiskom bolo
školské hádzanárske ihrisko, na
ktorom hrali niekedy aj registrované družstvá.

Družstvo žien
sbtrénerom Štefanom
Hrabovským.

Ženská hádzaná
Zaêiatkom 50-tych rokov bolo založené družstvo žien, v ktorom hrali sestry Melounkové, Ivanová, Košútová, Geržová, Bobáková, Buchtová, Firgánková, Tumová,
Matloviêová, Belešová a óalšie. Po trojroênom trvaní ženská zložka zanikla. So ženami sa totiž Čažko tvorí dlhohrajúce družstvo, nakoüko majú iné poslanie, nielen hraČ
na ihrisku.

Hádzaná na základnej škole
V 50-tych rokoch sa dnešná základná škola
volala Osemroêná stredná škola kpt. J. Nálepku a pôsobila na nej aj mladá uêiteüka Anastázia Hricová, ktorá vyuêovala ruštinu a telesnú
výchovu. Keó sa vydala, stala sa z nej „Stázka“ Lachkoviêová. Na žiakov mala veüký vplyv
a v rámci vyuêovania ich zaêala uêiČ hraČ aj há-

dzanú. Okrem toho bola takisto aktívna turistka a so žiakmi „turistovala“ po Malých Karpatoch. V apríli 1958 zorganizovala majstrovstvá

Na óalšej fotografii je víČazné
družstvo – züava stoja Ivan Kuboviê, Stano Voda, Milan Prokeš,
rozhodca Rudo Osvald, Jano Husárik, Stano Filípek, Štefan Balog,
küaêia Jožo Huk, Miro Weinštuk
a Jožo Jandorf. Rudo Osvald bol
vtedy ako aktívny hráê hádzanej
na základnej vojenskej službe a na
majstrovstvách školy sa ocitol vo
funkcii rozhodcu. Aj vóaka tomu
sa uêiteüke, o ktorej žiaci poza jej
chrbát hovorili ako o „Stázke“, podarilo pritiahnuČ žiakov k hádzanej. Už vtedy existovalo
prepojenie školy s hádzanárskym klubom.

V niektorých prípadoch bol však pre hráêov odchod na vojnu naopak prínosom
– kvalita
k
ich hry sa zvýšila. PotvrdiČ by
to
t mohli napríklad Vojto Profant, Peter Dávid, Vlado Valachoviê, Jozef
Malec a neskôr aj Peter Hlavtúr. Dostali sa do mužstiev I. ligy a niektorrí až do štátnej reprezentácie.

Život s hádzanou
Z uvedeného vidno, že vybudovaČ silný
káder si vyžadovalo a stále vyžaduje mravêiu
prácu s mládežou, pretože fluktuácia hráêov
je v každom klube veüká a do prvého mužstva sa prebojujú naozaj len tí najlepší a najvytrvalejší jednotlivci. Avšak tí, ktorí sa tam
prepracujú, vydržia pri hádzanej celý život,
i keó ich pozície sa êasom menia: od hráêa
cez trénera, funkcionára, rozhodcu až po aktívneho diváka.
Zaspomínali sme si na zaêiatok spolupráce
školy a hádzanárskeho klubu. Je vynikajúce,
že pokraêuje dodnes. O óalších úspechoch
školskej hádzanej vám preto prinesieme materiál v niektorom z budúcich êísel Stupavských novín.
Svetozár Prokeš sen.
Foto: archív priaznivcov hádzanej

Na tejto fotograȴi sú zĀava Stano Filípek, nad
ním stojí ÿubo Meško, pod ním Miro Uhrák,
Fero Šembera, Jano Husárik, Jožo Huk,
Miro Štefko, uÏiteĀka „Stázka“ LachkoviÏová,
Milan Prokeš, Milan GrambliÏka.
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PoÜasie v Stupave
Apríl 2020 bol po teplotnej stránke nadpriemerný abzrážkovo
výrazne podnormálny. Bláznivé aprílové poÏasie sa vbtomto roku
nekonalo. Prevládalo veĀmi Ïasto anticyklonálne poÏasie,
Ïo znamená, že naša oblasħ sa nachádzala väÏšinou pod nadvládou
tlakových výší. Vzduch bol veĀmi suchý abÏasto sme zaznamenali
aj vpády chladného vzduchu.

v pláne vyniesČ na obežnú dráhu
celkom 12 000 satelitov Starlink.
(12û)+"*"1",!û17,
12-36Ѹ)"'3Ʒ!6Ę"/013ğ
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Peter ŠtefanÏin
Foto: Peter ŠtefanÏin,
Eva ŠvoĊavová, Twitter

H

neó v úvode mesiaca sme v Stupave zaznamenali najchladnejšie prvoaprílové ráno od zaêiatku meraní (rok 1987). Teplota poklesla až na -6,5°C
a prekonali sme tak 24 rokov starý rekord
v minimálnej dennej teplote. Vzduch, ktorý
sa k nám v tých dĀoch dostával, bol priamo
až zo Severného pólu.
Mrazivé rána pretrvali až do 5. apríla. òalší vpád studeného vzduchu sme zaznamenali
presne v polovici mesiaca, keó teplota v noêných hodinách opäČ poklesla pod bod mrazu
(-1,7°C). Avšak už o 2 dni neskôr, 17. apríla,
sme v roku 2020 v Stupave zaznamenali prvý
letný deĀ (+25,4°C). Prehüad prvých letných
dní v Stupave za posledné roky:

Foto Peter ŠtefanÏin

2014 – 2. mája
2015 – 15. apríla
2016 – 7. mája
2017 – 16. mája
2018 – 9. apríla
2019 – 25. apríla
2020 – 17. apríla

Priemerná aprílová teplota mala v tomto roku
v Stupave hodnotu +12,3°C, vóaka êomu bol mesiac apríl o cca 1,3°C teplejší, ako je dlhodobý normál (1987 – 2019).
V STUPAVE NAJVYŠŠIE MAXIMUM: +25,4°C (17.4.)
NAJNIŽŠIE MINIMUM: -6,5°C (1.4.)
NAJVYŠŠÍ DENNÝ PRIEMER: +16,7°C (17.4.)
NAJNIŽŠÍ DENNÝ PRIEMER: +1,6°C (1.4.)

VeĀmi málo zrážok
Výdatnejších zrážok sme sa nedoêkali ani tento mesiac. Poêas celého apríla pršalo len 3-krát a spadlo
5,4 mm zrážok. Tohtoroêný apríl tak skonêil ako tretí

najsuchší od zaêiatku meraní. Ešte suchší apríl sme
v Stupave zaznamenali napríklad v roku 2007, keó
spadlo len 0,8 mm zrážok. Búrky sa za celý apríl 2020
nevyskytli ani raz.
POÎET DNÍ SO ZRÁŽKAMI V STUPAVE: 3
NAJVYŠŠÍ DENNÝ ÚHRN ZRÁŽOK: 3,2 mm (19.4.)

Îo nám to lieta nad hlavami?
V poslednom êase dostávam veüa otázok, êo to po veêeroch lieta na oblohe. Nejde o žiadne lietadlá êi nejaké
UFO. Ide o družice Starlink, ktoré nám budú zabezpeêovaČ internetové spojenie. Do vesmíru bola už vyslaná
tretia séria satelitov, êím sa zo SpaceX stala firma prevádzkujúca najväêší poêet umelých družíc na svete. Jeden zo satelitov má navyše prvýkrát experimentálny náter, ktorý by mal tlmiČ odrazivosČ svetla a bojovaČ tak
proti svetelnému smogu. Satelity, z ktorých každý váži
asi 260 kilogramov, vyniesla raketa Falcon 9 do výšky
približne 290 kilometrov. Družice po sérii testov využijú
svoj vlastný pohon, aby sa dostali do výšky 550 kilometrov, kde zaujmú svoje vopred urêené miesto. Space X má
i20200501
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lej SR, ktoré dostali finanênú podporu, aby
sme mohli rúška dávaČ tam, kde sú veümi potrebné.

Teší nás pomáhaħ

Aj TEKLA pomáha
Napriek tomu, že naše pracovníÏky patria takisto do rizikovej skupiny, hneÑ od zaÏiatku
pandémie sme hĀadali možnosħ, ako sa aktívne zapojiħ do riešenia súÏasnej ħažkej situácie. Abtak sme v chránenej dielni TEKLA zaÏali šiħ rúška. Najskôr pre potreby sociálneho
zariadenia i Āudí zbokolia a z materiálu z vlastných zásob.

N

eskôr sme sa zapojili do projektu Nadácie Volkswagen Rúška pomoci, ktorý je nastavený tak, aby

pomáhal viacnásobne – aby chránené dielne v dôsledku pandémie nemuseli zastavovaČ výrobu a súêasne mohli v êase akútne-

Už od zaêiatku sa naše dievêatá pustili do
práce s veükou chuČou. Nevyhli sme sa problémom so zháĀaním materiálu – gumiêiek,
bavlnených látok… ale snaha bola veüká.
Veümi nám v našej práci pomohlo, že sme od
zaêiatku mája prijali novú pracovníêku – vyuêenú krajêírku, ktorá je tiež Čažko zdravotne postihnutá.
Bezplatne sme poskytli rúška najskôr
stupavským seniorom ako najohrozenejšej
skupine (prostredníctvom MÚ alebo priamo). Permanentne dodávame vyrobené rúška DSS a zariadeniu pre seniorov Kaštieü
Stupava, aby sme tak aspoĀ êiastoêne odbremenili pracovníêky sociálneho zariadenia, ktoré sa musia staraČ o chorých a starých
üudí. Nezabudli sme ani na üudí v prvej línii
– rúška sme darovali predavaêkám rôznych
obchodov v Stupave i blízkom okolí, pracovníkom knižnice, dobrovoüníkom ató. V súêasnosti šijeme rúška napríklad pre deti z rodín v hmotnej núdzi.
SoĊa Škultétyová, foto autorka
www.chranenadielnatekla.sk
teklachranenadielna@gmail.com

ho nedostatku rúšok vyrábaČ tieto ochranné
pomôcky pre najzraniteünejších. Nám sa podarilo dostaČ medzi 15 zariadení v rámci ce-

Všetci negatívni

Od

zaêiatku šírenia koronavírusu sa správajú všetci zamestnanci nášho Domova
sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieü oveüa zodpovednejšie. Uvedomujeme si, že jediné naše zlyhanie by mohlo
maČ fatálne následky nielen pre zamestnan-

cov, ale hlavne pre našich obyvateüov. Preto
sme sa hneó od zaêiatku prepuknutia pandémie riadili pokynmi a závermi príslušných
orgánov. V stredu 22. apríla 2020 testovala spoloênosČ Medirex, a.s., všetkých zamestnancov nášho zariadenia na ochorenie
COVID-19. Keó sme sa o 48 hodín dozvedeli výsledky testov (všetky boli negatívne),
boli pre nás zadosČuêinením, že svoju prácu vykonávame dobre a všetky (hoci prísne)
opatrenia boli správne.
Len nedávno, 13. mája 2020, boli na prítomnosČ koronavírusu otestovaní aj prijímatelia sociálnej služby. Vóaka prijatým
opatreniam a skutoênosti, že takmer dva
mesiace boli v kontakte väêšinou len so zamestnancami, boli ich výsledky takisto všetky negatívne.
Renáta Biksadská
Foto: autor
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Medené Hámre ako ich nepoznáte
Na všetkom je nieÏo dobré. Rovnako to platí aj o súÏasnej situácii. SvedÏia obtom množstvá turistov abvýletníkov,
ktorých môžete stretnúħ Ïi už na notoricky známych miestach, alebo celkom neznámych poĀných cestách,
prípadne potulkách lesom.

P

re zakladateüky obêianskeho združenia
Outdoormamas – komunity aktívnych
žien zo Stupavy a Marianky, ktoré milujú pobyt v prírode a na horách, predstavujú výlety do prírody nielen skoro každodennú radosČ, ale aj êosi viac. Stupava má veükú
výhodu, že sa nachádza na úpätí lesov Malých Karpát, vóaka êomu sa môžete dostaČ
do prírody hneó za hranicou posledných domov. V najbližšom okolí sa nachádzajú mnohé
krásne miesta, ako napríklad zrúcanina hradu Pajštún, zrúcanina Draêí hrádok êi éervený domêek, kam sa poüahky dostanete znaêenými turistickými chodníkmi. Ak sa chcete
prejsČ po lese, môžete sa vybraČ na veümi zaujímavý Svätý vrch medzi Stupavou, Borinkou a Mariankou, odkiaü je nádherný výhüad
na okolie. Asfaltkou sa dostanete zase z Borinky na Košarisko, kde vás êaká obêerstvenie, ktoré padne po dlhej túre urêite každému vhod. A ak vám viac vyhovuje rovina êi
zábava pre deti, krásnymi poünými cestami
sa poüahky dostanete na Biofarmu Príroda za
Stupavou.

kych posedov až na rázcestie Staré Hájne a odtiaü po êerveno-modrej turistickej znaêke na
Košarisko. Zvlnený chodník vedie širokou lesnou cestou krásnymi lesmi. Na Košarisku si
môžete oddýchnuČ v miestnom bufete, takže
sladká odmena êi obêerstvenie urêite poteší.
NaspäČ sa vrátime cestou okolo jaskyne
Sedmiêka, približne 2 km po asfalte. Zvládnu to aj unavené deti. Návrat po asfalte je pre
menších urêite najlepšia voüba, lebo sa im už
od únavy pletú nožiêky. Celý okruh meria asi
7,3 km. Ak by ste si trasu chceli skrátiČ, môžete tak urobiČ napríklad v bode 6, kde sa dá
odboêiČ dolu po širokej lesnej ceste. Prídete
rovno k miestu, odkiaü ste vyrazili a ktorou
ste šli hore. Tento okruh má zhruba 5 km.
Veríme, že sa vám tento tip na výlet s Outdoormamas bude páêiČ a že si užijete nielen
krásny výhüad, ale i celý výlet v prírode.
Dana z Outdoormamas
Foto: Dana Arvay

Tip na výlet
Môže sa však staČ, že na týchto známych
miestach si budú spolu s vami pobyt v prírode vychutnávaČ aj desiatky óalších üudí. Preto
vám dnes chceme daČ tip na tajné miesto, kde
si užijete nádherné scenérie i výhüady a kde
s najväêšou pravdepodobnosČou budete sami.
Navyše, záver výletu si môžete spestriČ dobrým obêerstvením v bufete.

Medené Hámre všetci asi dobre poznáte.
Je to starý kameĀolom na ceste z Borinky na
Košarisko. Sú tam krásne skaly i piknikové
miesta pod nimi. Ale, boli ste niekedy hore?
Na hrane kameĀolomu s celým údolím a cestou pod vami? Ak nie, vyberte sa tam s nami.

KráÏame podĀa znaÏiek
Trasa zaêína na asfaltovej ceste smerom
na Košarisko (48.2755761N, 17.1202575E),
približne 5,6 km od kostola v Borinke.
Na tomto mieste ústí lesná cesta (züava), je
tam lesnícky obytný voz a dá sa tam aj zaparkovaČ. Urêite to miesto neminiete. Vyrazíte lesnou cestou do kopca až na vrchol hrebeĀa a potom pri lesnom domêeku odboêíte
mimo cesty (je to bod 2 na mapke) – po nádhernom tenuêkom trávnatom chodníêku dolu
k vyhliadke nad kameĀolomom. Tento êarovný chodníêek je podüa nás jedna z najkrajších
êastí celého výletu.

hlboký priestor kameĀolomu – piknikové
miesta, oddychujúcich üudí, cestu, v diaüke
kaplnku sv. Michala archanjela. Celú scenériu
uzatvára televízna veža na Kamzíku.
Miesta s krásnym výhüadom sú tu dve. To
druhé nájdete „o chodník vedüa“. Obe sú bezpeêné aj pre menšie deti, keóže sú to veüké
rovné plochy s väêšími kameĀmi na hranie,
stavanie i preliezanie. Samozrejme, bezpeêný
pohyb a ostražitosČ je na mieste.

Na vrchole

Oddych na Košarisku

Výhüad z vrchu Medených Hámrov je nádherný a dychberúci. Vidíte pod nohami celý

Z vrchu Medených Hámrov môžete pokraêovaČ naspäČ lesnými cestami okolo poüovníc-
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Brigáda na ihrisku

Asfaltové ihrisko v parku má pre hádzanárov veĀkú hodnotu. Nielen
historickú, ale aj športovú. VÑaka skvelej polohe ho všetky družstvá
HC TATRAN STUPAVA využívajú vbúvode sezóny najmä na kondiÏné
tréningy abvbletných mesiacoch zase na prípravu na novú sezónu.

I

deálne domáce podmienky dopúĀa fitnes centrum
v priestore šatní tréningového centra a priüahlé bežecké terény v lese. Svoje o tom vedia aj naši hráêi. Kde
inde sa dobre trénuje, ak nie na êerstvom vzduchu, len pár
krokov od centra? Ihrisko v parku sa snažíme preto udržaČ v prevádzke po celý rok. Najviac práce máme vždy po
zime v jarných mesiacoch.

Pomôžu fotopasce?
Tento rok sme sa kvôli pandémii stretli pri jarnom upratovaní vo veümi úzkej skupine, pozostávajúcej z výboru
HC TATRAN STUPAVA, trénerov a organizaêných pracovníkov. Za sprísnených podmienok sme ihrisko upratali, aby bolo k dispozícii na prípadné tréningy. ċažké srdce
sme mali však hlavne na tínedžerov, ktorí chodia na ihrisko veêer popíjaČ. Hoci sme tam namontovali vrece na odpadky, museli sme po nich vyzbieraČ množstvo prázdnych
fliaš i poodhadzovaných odpadkov. Sme športovci a na-

šich hráêov uêíme nielen to, aby sa starali o svoje zdravie
a telo, ale aby si vážili aj podmienky, ktoré sme im vytvorili. Preto sme i v minulosti upratovali ihrisko každý rok. éo
sme ale našli na Āom zaêiatkom tohto mesiaca, to je veüká hanba pre dnešnú mladú generáciu, ktorá tam posedáva a popíja. Do budúcna premýšüame preto v spolupráci
s mestom Stupava otvoriČ tému fotopasce, aby sme zabezpeêili preventívne êistotu a bezproblémové užívanie ihriska pre športovcov. Uznajte sami, ak niekto rozbije füašu na
betóne a chodia sa tam hraČ deti, nie je to veümi bezpeêné.
Chceme z ihriska vyhnaČ nespratníkov a viac ho využívaČ
na naše tréningy. Aj vóaka pandémii COVID-19 je toto
ihrisko pre nás totiž veümi dôležité. Preêo? Lebo je na êerstvom vzduchu v blízkosti lesa...
òakujeme trénerom a organizaêným pracovníkom za
pomoc pri uprataní ihriska a jeho okolia.
Rudolf DraškoviÏ, foto: autor

Už sa tešia na súœaže

O

bdobie pandémie zasiahlo aj našich lukostrelcov. Dlho pripravovaná súČaž Stupavská jarná, ktorá sa mala konaČ v druhej
polovici marca, sa kvôli opatreniam proti koronavírusu, podobne ako iné športové podujatia, nekonala. Naši lukostrelci to však nevzdali a všetci trénovali individuálne. Keó boli opatrenia zmiernené a tréningy povolené, zaêali sme sa opäČ stretávaČ na tréningovom ihrisku.
Samozrejme, s rúškami na tvári a pri dodržiavaní odstupov. Z každého sršala radosČ z lukostreüby, dokonca sme si postavili aj malý parkúr so
zvieratami, na ktorom trénujeme 3D lukostreübu. V súêasnosti už s napätím oêakávame óalšie uvoünenie opatrení, aby sme mohli chodiČ aj na
súČaže. Tou najbližšou by mal byČ Slovenský pohár v 3D lukostreübe.
Takisto by sme radi vyjadril poóakovanie mestu za podporu nášho klubu.
Ivan Filip, predseda Lukostreleckého klubu Stupava

STUPAVA TROPHY 2020

U

ž to vieme naisto – tradiêný súboj nadšencov
cyklistiky a behu sa z júnového termínu posúva
niekde na koniec leta, prípadne na jeseĀ.
„V sezóne 2019 sa na športových podujatiach, ktoré sme organizovali v Stupave, zúêastnilo celkovo 1 400 aktívnych cyklistov a bežcov“, povedal hlavný garant súČaže Juraj Jánošík.
„Hneó, ako nám to situácia dovolí, oznámime termín konania
podujatia. Registrácia tohto roêníka je spustená, aktuálne je prihlásených 35 úêastníkov. SúêasČou pretekov by mala byČ aj Detská
tour Petra Sagana, preto budeme hüadaČ náhradný termín tak, aby
sme ho vedeli zladiČ s programom. Kvalitu podujatia podporuje aj
skutoênosČ, že súČaž je zaradená do prestížnej európskej série MTB
maratónov Inter Mountain Series (IMS),“ dodal Juraj Jánošík.

Hlavná 40

STUPAVA

Vlani prilákalo toto podujatie aj spolu s návštevníkmi
viac ako 2 000 fanúšikov. ÚêasČ športovcov, divákov a rodín s deČmi sa z roka na rok zvyšuje. S úsmevom môžeme zhodnotiČ, že poêas sedemnástich roêníkov odchovala súČaž generáciu využívajúcu bicykel aj vo voünom

0903 743 881
www.koliesko.eu
i20200104

êase. Vidíme to i na úêastníkoch, ktorí zaêínali v detskom veku na odrážadle a dnes
chodia pretekaČ ako juniori êi dospelí na dlhé trate.
Maratón v Stupave je jedným z najväêších podujatí svojho druhu na Slovensku. Veümi pozitívne je vnímané nielen priaznivcami športu, ale aj širokou verejnosČou, jeho
domácimi a zahraniênými návštevníkmi. Každoroêne sa na Āom aktívne zúêastĀujú amatérski pretekári
z 18-tich krajín, a to nielen z Európy. Región bratislavských lesov poskytuje horským cyklistom a XC bežcom
rozsiahle trasy v malebnom prostredí Malých Karpát,
ktoré svojou krásou oêaria srdce každého hobby bajkera
a bežca. Podujatie svojím vekovým rozhraním od dvoch
rokov po neobmedzený seniorsky vek a trasami prispôsobenými veku dáva priestor na aktívny pohyb celým rodinám a vedie k využívaniu bicykla ako alternatívneho dopravného prostriedku v okolí.
rr
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Mrežovník
Jahody patria u nás medzi
najobĀúbenejšie a najrozšírenejšie ovocné plody. VÑaka
svojej nezameniteĀnej chuti,
vôni a vzhĀadu si získali vbnašej kuchyni významné miesto.
Nemenej dôležité sú aj pre
naše zdravie a krásu, pretože
sú cenným zdrojom vitamínov
a minerálnych látok. Možno
to neviete, ale jahody sú plné
antioxidantov.

O

bsahujú 90 % vody a sú zdrojom
viacerých vitamínov: A, B1 (tiamín), B2 (riboflavín), B3 (niacín), B6 (pyridoxín), C (kyselina L-askorbová) a E (tokoferol). Okrem toho sú
bohaté na množstvo minerálnych látok,
najmä mangán, bór, draslík, fluór, fosfor, horêík, kobalt, síru a vápnik. Obsah vitamínu C v jahodách je takmer po-

rovnateüný s citrusovými plodmi. Urêite
vám neunikla farba jahôd – êervená. Spôsobená je prítomnosČou rastlinných pigmentov (polyfenolov), ktoré majú výrazný antioxidaêný úêinok. Ten je dokonca
taký silný, že jahody patria spolu s êuêoriedkami a brusnicami k najsilnejším potravinovým antioxidantom vôbec. Jeden
kilogram jahôd denne by mal byČ dostatoênou ochranou proti nádorovým ochoreniam. Okrem toho jahody pozitívne
vplývajú aj na psychiku êloveka. éasto pomáhajú pri depresiách a majú aj upokojujúce úêinky. Môžete ich naservírovaČ vašim deČom aj poêas skúškového obdobia,
pretože zlepšujú funkciu mozgu a postarajú sa o lepšiu pamäČ. Pomáhajú aj pri
rôznych zápaloch a výborne preêisČujú
krv. Zbavíte sa tak mnohých problémov,
ako sú vysoký cholesterol, vysoký krvný
tlak êi zvýšené hodnoty kyseliny moêovej,
vóaka êomu sú vhodné i pre üudí trpiacich dnou. Urêite je najlepšie ich konzumovaČ êerstvé, ale výborný je aj koláê üudovo zvaný mrežovník.

MRIEŽKOVÝ KOLÁÎ
S TVAROHOM
Na cesto potrebujeme:
400 g hladkej múky
150 g práškového cukru
1 kl prášku do peÏiva
250 g masla
2 žütky
1 pl horúcej vody

Na náplĊ potrebujeme:
500 g plnotuÏného tvarohu
200 g kyslej smotany
4 lyžice krupicového cukru
1 vanilkový cukor
citrónová kôra
sneh z dvoch bielkov
štipka soli
hrozienka v rume – môžu a nemusia byħ

Najskôr zmiešame v mise (alebo robote)
sypké ingrediencie, potom pridáme zmäknuté maslo, žútky, lyžicu horúcej vody a spracu-

jeme hladké cesto. Zabalíme ho do fólie a necháme v chladniêke odležaČ aspoĀ hodinu,
prípadne aj na noc. Pred peêením ho necháme züahka povoliČ, aby sa nám dobre rozvaükalo a tvarovalo. Na náplĀ zmiešame tvaroh
s kyslou smotanou, pridáme citrónovú kôru,
cukry, štipku soli a sneh z dvoch bielkov.
Cesto si rozdelíme na dve êasti. Väêší kus
rozvaükáme (podsypávame múkou) a prenesieme do maslom vymastenej a hrubou múkou vysypanej formy. Prstami upravíme okraje. Na korpus nalejeme tvarohovú náplĀ. Po
celej ploche rozložíme na polovicu rozrezané
jahody. Zvyšnú êasČ cesta vyvaükáme a nakrájame z neho širšie pruhy, ktoré kladieme do
tvaru mriežky.
Peêieme vo vyhriatej rúre na 175 °C asi
40 minút, až je cesto zlatisté. Koláê necháme
vychladnúČ, posypeme ho práškovým cukrom
a servírujeme s jahodami alebo zmrzlinou.
švo
Foto: Eva ŠvoĊavová
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