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STUPAVSKÉ NOVINY
Editoriál

Požiar stupavského kaštieĀa v roku 1947.

Horí, horí!!!
KeÑ zaÏalo horieħ, vždy to prinášalo len zlo, plaÏ a skazu.
OheĊ preskakoval zo strechy na strechu, Ïasto Āahli popolom celé dediny, mestá aj chotáre... Takto zaÏínajú stránky
o histórii hasiÏského hnutia v Stupave, ktoré si v tomto roku
pripomína 140. výroÏie od svojho vzniku. Historické fakty
zozbierala, roztriedila a Stupavským novinám zapožiÏala Gabriela Prokešová – od roku 2011 kronikárka nášho mesteÏka.

Na

území vtedajšieho Uhorska
malo požiarnictvo živelný charakter. Prvý požiarny poriadok je z roku 1530 a je písaný v latinêine. V roku
1870 založilo v Šoporni sedemnásČ dobrovoüníckych hasiêských spolkov Uhorský krajinský hasiêský zväz. V roku 1874 bolo registrovaných prvých 209 dobrovoüných hasiêských spolkov na
území Uhorska. Aby získali prostriedky, organizovali ochotnícke divadlá, zábavy, plesy a vyberali

05

ANKETA

NedeĀa deĊ pokoja?

êlenské príspevky. élenovia, ktorí už neboli v aktívnej êinnosti, zostávali ako êestní alebo zaslúžilí êlenovia spolku.
Dodnes sa zachoval rukopis Návrhu stanov na
obvode prešporskej stolice jestvujúcej obce Mást
pre dobrovoüný hasiêský spolok z 1. júla 1890. Písaný bol v slovenskom jazyku a podpísali ho Albert Suchý, Jozef Belzár, Alojz Juhas, Pavel Hergoth a Matúš Fusek. òalej bolo poznaêené, že
stanovy, ktoré svojím podpisom dĀa 3. novembra
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CHOVATEÿSTVO

Krása, radosħ, úžitok

1890 schválil ministerský tajomník Juraj Lukáê,
videl aj minister vnútra v Budapešti.
Azda najvážnejším dôvodom na vznik hasiêského zboru v Stupave bola hrozná udalosČ z roku 1879 – rozsiahly požiar Novej
ulice, keó zhorelo 70 domov. Stoliêný úradník u grófa Aloisa Karólyiho zaêal preto robiČ spolu s Karolom Rehsom, hodinárskym
majstrom, nábor. Stupavský Dobrovoüný požiarny zbor založili na ustanovujúcej schôdzi
16. mája 1880. Prihlásilo sa doĀ 50 mužov. Uhorské ministerstvo vnútra potvrdilo stanovy spolku až v nasledujúcom roku,
stupavskí hasiêi však oslavujú svoje jubileum
vždy 16. mája. Postupne a s podporou mecenášov, grófa Alojza Károlyiho, vyšších panských úradníkov a obce, sa podarilo spolku
nadobudnúČ hasiêskú techniku a výstroj. Investície neboli zbytoêné, našim dobrovoüným
hasiêom sa poêas prvých troch rokov existencie spolku podarilo uhasiČ 73 požiarov.

HasiÏská zbrojnica
Podüa obecnej kroniky mali hasiêi uskladnené striekaêky a hasiêské náradie v stodo-
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CYKLISTIKA
Everesting

Veríme, že už máme za sebou obdobie, ktoré nám predelilo naše životy do êasu PRED a PO korone. Hovorí
sa, že po boji je každý hrdinom. Možno sa nám niektoré opatrenia nepáêili
a teraz musíme zdolávaČ nároêné úlohy,
s ktorými sme ani nerátali, ale na druhej
strane sme spokojní, že následky zlého (epidémie) nás naêisto neochromili.
Keó sme pripravovali toto vydanie, školské vyuêovanie sa už rozbehlo. Deti prerušili svoje neêakané prázdniny a sadli si
do školských lavíc. Svoju êinnosČ obnovila knižnica a od 1. júla pripravuje aj
letné kino. Napriek negatívnym ekonomickým dopadom na chod mesta pracovníci verejnoprospešných služieb
opravujú niektoré chodníky a na Spojnej ulici vysadili 50 nových stromêekov
Paulownia (Cisársky strom). Redakcia Stupavských novín dáva palec hore
kampani NEBUò LABUċ – anonymné
podnety na stránke Odkaz pre starostu totiž neriešime, avšak každej komunikácii, za ktorou jej autor stojí, sa potešíme! Pokraêuje takisto anketa o Dni
pokoja a fotosúČaž vodozádržných zariadení na záhradách.
//

le krytej slamou v blízkosti obecného úradu
na Hlavnej ulici (približne v mieste dnešného mestského úradu). Podüa novinovej správy z roku 1888 sa konal slávnostný akt položenia základného kameĀa novej hasiêskej
zbrojnice v susedstve obecného úradu. K základnému kameĀu v sprievode hasiêskej hudby vložili do schránky kópiu stanov, zoznam
aktívnych a podporujúcich êlenov, dokumenty s úêtovnými uzávierkami, pamätnú zlatú
mincu a hasiêskú medailu. Na záver poklopkali základný kameĀ kladivkom ozdobeným
kvetinkou. Existenciu a polohu novej hasiêskej zbrojnice v blízkosti obecného úradu dokladá katastrálna mapa Stupavy z roku 1896.

Zástava spolku
Zakúpenie spolkovej zástavy prisüúbil v roku
1883 župný poslanec Tadeáš Príleský. Po jeho
neúspechu v župných voübách však svoj süub nesplnil. Prvú zástavu tak získal spolok vóaka finanênej podpore grófky Františky Károlyiovej,
ktorá prijala aj úlohu krstnej matky pri posvätení zástavy.
Pokraêovanie na strane 2
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RECEPT

Slané trojuholníÏky
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Pokraêovanie zo strany 1
Slávnostné posvätenie sa konalo 22. septembra 1895 v stupavskom kostole.
Prvá zástava spolku, venovaná grófkou Károlyiovou, mala text v maóarskom jazyku.
Nosenie takejto zástavy v novej republike nebolo preto vítané. A tak sa v roku 1927 podujala manželka novozvoleného veliteüa spolku
Agneša Okruhlicová spolu s manželkou sta-

HasiÏské zariadenie v remeselnom
dvore Antona Stankovského.
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rostu Stupavy Viktóriou Vachálkovou a Annou Vašinovou vyšiČ pre hasiêov novú zástavu.
Slávnostné posvätenie sa odohralo v stupavskom kostole 12. júna 1927. Túto parádu si
prišli pozrieČ vo veükom poête nielen obyvatelia Stupavy a Mástu, ale aj pozvaní zástupcovia hasiêských spolkov z okolitých obcí. Na
znak úcty a spolupatriênosti pritúkli na žró
zástavy pamätné odznaky. Dobrovoüný hasiê-

ský zbor v Stupave uchováva druhú zástavu
z roku 1927 v ochrannom puzdre. (Zdroj: Milan Greguš)

140. výroÏie
V tomto roku si Dobrovoüný hasiêský zbor
v Stupave pripomína 140. výroêie svojho vzniku. Od roku 2010 je jeho predsedom Milan
Peschl a nadriadeným za mesto Róbert Bub-

niê. Zbor v aktuálnom poête 30 êlenov pravidelne vykonáva technické zásahy pri dopravných nehodách, výjazdy k požiarom a iným
udalostiam nielen na území mesta, ale aj v jeho
okolí a v Bratislave. Dobrovoüný hasiêský zbor
Stupava plní takisto úlohy a potreby civilnej ochrany mesta a ako požiarno-asistenêná
hliadka sa zúêastĀuje na kultúrnych a spoloêenských podujatiach. Stupavské noviny prinášajú v každom êísle rubriku z ich êinnosti.
švo
Foto: Peter KubiÏka, archív Svetozára Prokeša

Vysvätenie hasiÏskej zástavy v r. 1927.

Obyvateĝstvo Stupavy vÜíslach
Îasto sa nás pýtate, preÏo nemáme vbStupavských novinách vbminulosti veĀmi obĀúbenú spoloÏenskú rubriku, vbktorej by ste
sa dozvedeli, kto nový sa vbnašom meste narodil, kto zomrel a kto sa zosobášil... ŽiaĀ, zverejĊovanie takýchto informácií nám
od 25. mája 2018 neumožĊuje všeobecné nariadenie Európskej Graf 1
^ƚĂǀƚƌǀĂůĞďǉǀĂũƷĐĞŚŽŽďǇǀĂƚĞűƐƚǀĂ^ƚƵƉĂǀǇ;ϭϵϵϯͲϮϬϭϵͿ
únie na ochranu osobných údajov, ktoré poznáme pod
ϭϯϬϬϬ
skratkou GDPR ( General Data Protection Regulation).
ϭϮϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϵϬϬϬ

Priemerný vek sa ustálil

ϴϬϬϬ
ϳϬϬϬ
ϲϬϬϬ
ϱϬϬϬ
ϰϬϬϬ
ϯϬϬϬ
ϮϬϬϬ
ϭϬϬϬ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϮ

ϮϬϬϭ

ϮϬϬϬ

ϭϵϵϵ

ϭϵϵϴ

ϭϵϵϳ

ϭϵϵϲ

ϭϵϵϱ

Graf 2

WƌşƌĂƐƚŬǇ^ƚƵƉĂǀƐŬĞũƉŽƉƵůĄĐŝĞϭϵϵϯͲϮϬϭϵ
ϱϬϮ

ϱϱϬ
WƌŝƌŽĚǌĞŶǉƉƌşƌĂƐƚŽŬŽďǇǀĂƚĞűƐƚǀĂ

ϱϬϬ

ϯϰϲ

ϮϮϭ

ϴϯ

ϳϱ

ϳϬ

ϰϭ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϰϭϵ
ϰϰ

ϮϬϭϱ

Ϯϵϳ

ϯϭϴ

ϭϴϬ

Ϯϲϲ

Ϯϯϳ
ϰϮ

ϮϬϭϯ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬϭϮ

ϭϰϵ
Ͳϭϲ

Ͳϭϴ

ϭϮ

ͲϲϬ

ϮϬϬϲ

ϯ

ͲϰϮ

ϮϬϬϱ

Ϯϵϭ

Ϯϳϵ

ϯϮϬ
ϭϵϵ

Ϯϭϭ

ϭϳϬ

ϮϮϬ

ϭϵϮ

ϳϳ
ͲϯϮ

ϮϬϬϰ

ϭϬϵ

Ͳϳϵ ϭϮϳ

ϮϬϬϯ

ϰϴ

Ͳϳϱ ϭϮϲ

ϮϬϬϮ

ϱϭ

Ͳϳϵ ϭϰϬ

ϮϬϬϭ

ͲϴϬ ϭϭϲ

ϯϲ

ϲϭ

ϭϬϵ
Ͳϲϴ

ϭϵϵϵ

ϰϭ

Ͳϳϳ

ϭϵϵϴ

ϳϮ
ͲϮϱ
Ͳϵϳ

ϭϵϵϳ

ͲϮϱ
Ͳϵϱ

ϭϵϵϲ

ͲϯϬ
Ͳϳϴ

ϭϵϵϱ

Ͳϲϯ

ͲϱϬ
ͲϭϬϬ

ϭϵϵϰ

Ϭ

ϰϴ

ϱϬ

ϳϬ

ϭϬϬ

ϭϵ ϵϲ

ϭϱϬ

ϮϵϬ

ϭϯϵ

ϭϱϮ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϭϲϬ

ϭϵϱ

ϮϱϬ

ͲϭϬ

ϯϬϬ
Ϯϭϭ

Na základe vyššie uvedených údajov získaných
z databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky možno konštatovaČ, že sa ukazujú urêité náznaky spomaüovania rastu Stupavskej populácie,
ktorá je stále dotovaná predovšetkým migraênými procesmi.
Zvyšovanie podielu populácie v poproduktívnom veku je spôsobované predovšetkým postupným prechodom silných roêníkov do seniorského
veku, ktorý nie je vyvažovaný slabými populaênými roêníkmi starších detí.

ϯϵϬ

ϯϱϬ

ϯϲϮ

ϰϬϬ

ϯϳϮ

ϯϵϯ

ĞůŬŽǀǉƉƌşƌĂƐƚŽŬŽďǇǀĂƚĞűƐƚǀĂ

ϰϭϲ

DŝŐƌĂēŶĠƐĂůĚŽ
ϰϱϬ

Seniorov pribúda

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϳ

ͲϭϱϬ

ϮϬϬϬ

Pavol Baxa

ϭϵϵϰ

ϭϵϵϯ

Ϭ

Ͳϱϴ

Priemerný vek stupavskej populácie sa v minulom roku ustálil na úrovni 37,81 roka (o 0,12 roka
viac ako v roku 2018). Priemerný vek žien oproti
roku 2018 vzrástol o 0,08 roka a dosiahol hodnotu 38,55 roka. Priemerný vek mužov bol o 1,57
roka nižší (36,98 roka). V oboch skupinách sa
priemerný vek oproti roku 2018 zvýšil, a to u žien
o 0,14 roka a u mužov o 0,08 roka.
Podiel osôb v produktívnom veku v Stupave už
viac rokov nepatrne klesá a v roku 2019 dosiahol
hodnotu 64,43 % (-0,25 %). V prípade mužov
má hodnotu 65,16 % (-0,15 %) a v prípade žien
63,77 % (-0,34 %). Podiel osôb v predproduktívnom veku vzrástol oproti roku 2018 o 0,09 %
(21,99 %). Podiel osôb v poproduktívnom veku
oproti roku 2018 je vyšší o 0,16 % (13,58 %).
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Poêet obyvateüov nášho mesta sa v roku
2019 zvýšil o 221 osôb. Súêasne prekroêil hranicu 12 000 a k 31.12.2019 dosiahol
hodnotu 12 108 osôb. V Stupave sa narodilo
147 detí (z toho 1 mĄtvonarodené), êo je pokles
oproti roku 2018 o 22 detí. Z týchto detí sa
v manželstve narodilo 105. Podiel detí narodených v manželstve medziroêne klesol o 0,6 %.
Celkovo bolo zaznamenaných 177 ukonêených
tehotenstiev, z toho bolo 12 interrupcií.
Za ostatný rok zomrelo V Stupave 105 osôb,
medzi nimi nebolo žiadne dieČa. Prirodzený prírastok obyvateüstva dosiahol hodnotu 41 osôb.
Do nášho mesta sa prisČahovalo na trvalý pobyt celkom 430 osôb, êo v porovnaní s rokom
2018 predstavuje pokles 148 osôb. VysČahovalo
sa 250 rezidentov – o 12 viac ako v roku 2018.
Migraêné saldo v roku 2019 je vo výške 180 osôb,
êo znaêí pokles o 48 % (o 166 osôb) oproti roku
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StupavÏanov je viac

2018. V roku 2019 sme v Stupave zaznamenali
68 sobášov a 31 rozvodov.

ϭϵϵϯ

I

de o nariadenie, ktoré upravilo a nahradilo predchádzajúci zákon o ochrane osobných
údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi
základné üudské práva. Najdôležitejší je rešpekt
súkromného a rodinného života êi uchovávanie
citlivých informácií o ostatných. Preto pre nás Pavol Baxa, vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Stupave, pripravil koncízny demografický prehüad roku 2019,
v ktorom sa dozvieme o najvýznamnejších demografických zmenách v našom meste za uplynulý rok.
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Zasadnutie mestského
zastupiteĝstva

KeÑže vbapríli mestské zastupiteĀstvo nerokovalo kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia
pandemického ochorenia COVID-19, plánované májové zasadnutie sa uskutoÏnilo po dvojmesaÏnej prestávke. Medzi jeho najdôležitejšie body patrilo schválenie závereÏného úÏtu mesta
za rok 2019, prerokovanie koncepcie modernizácie verejného osvetlenia Ïi ȴnanÏného zabezpeÏenia kúpy budovy železniÏnej stanice vrátane príslušných pozemkov. Okrem toho primátor informoval poslancov, že tohtoroÏné Dni zelá sa neuskutoÏnia.

T

ematicky bohatý návrh programu
rokovania schválilo zastupiteüstvo
bezo zmien. V súlade s doterajšou
praxou v prvom vecnom bode primátor informoval zastupiteüstvo o tom, êo sa v meste udialo od jeho ostatného zasadnutia.
Podrobne informoval o tom, êo všetko vykonalo mesto v súvislosti s pandemickým
ochorením COVID-19 a vyslovil poóakovanie všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii týchto opatrení podieüali – najmä
zamestnancom mesta a mestských organizácií, dobrovoüným hasiêom, Armáde spásy
a dobrovoüníkom z radov obyvateüov mesta. Taktiež informoval, že tohtoroêné slávnosti Dni zelá sa neuskutoênia, nakoüko nie
je reálny predpoklad, aby boli v plánovanom termíne povolené hromadné podujatia s väêším poêtom úêastníkov ako 1 000
osôb. Prednostka miestneho úradu upozornila zastupiteüstvo, že celoslovenské opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 budú maČ aj negatívne ekonomické
dopady na chod mesta, a to najmä v znižovaní príjmov z podielovej dane.
Z óalších tém primátor informoval aj
o prebiehajúcej rekonštrukcii elektroinštalácie v základnej škole,
o vyhlásení architektonickej súČaže na lokalitu
Barónové (apríl 2020),
získaní stavebného povolenia na výstavbu MŠ
Zvonêeková, o pokraêovaní prípravy (verejné
obstarávanie) realizácie
projektu Ekocentrum.
Medzi dôležité informácie patrila aj informácia
pre verejnosČ o možnosti nahliadnutia do návrhu Územnoplánovacej
dokumentácie – Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupava
ê. 8 a ê. 9 od 1.6.2020
do 15.7.2020.
Primátor informoval zastupiteüstvo o požiari na skládke oproti Dure, v dôsledku ktorého prišlo o bývanie
7 üudí. Mesto im poskytlo nevyhnutnú pomoc pri ubytovaní na prvú noc po požiari,
zabezpeêilo im ubytovanie v ubytovni Stupava a poskytlo potravinovú pomoc a obleêenie. Primátor poóakoval dobrovoünému hasiêskému zboru za rýchly a profesionálny
zásah a tiež príslušníkom mestskej polície za
ich súêinnosČ.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava informovala zastupiteüstvo o stave plnenia uznesení. Z jej správy vyplynulo, že dve sú splnené a osem uznesení alebo ich êastí sú plnené
priebežne.
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ZávereÏný úÏet sbprebytkom
V óalšom bode rokovania zastupiteüstvo
prerokovalo návrh závereêného úêtu mesta Stupava za rok 2019. Mesto v r. 2019 hospodárilo s prebytkom, ktorý po vyĀatí zákonom urêených položiek dosiahol sumu
60 355,75 Eur a zostatok finanêných operácií dosiahol sumu 225 134,55 Eur. Mestské
zastupiteüstvo schválilo závereêný úêet mesta
za rok 2019 bez výhrad. Úhrnný prebytok vo
výške 285 490,30 Eur sa na základe uznesenia mestského zastupiteüstva prevedie do rezervného fondu.

Modernizácia verejného
osvetlenia
Zastupiteüstvo sa zaoberalo aj koncepciou
modernizácie verejného osvetlenia v meste
s využitím garantovanej energetickej služby.
Tá je založená na financovaní modernizácie
svietidiel z úspor, ktoré sa získajú použitím
úspornejších (LED) svietidiel. Modernizácia
ostatných zložiek verejného osvetlenia (napr.
stúpy, rozvody) nie je financovaná z úspor,
preto by mala byČ hradená z iných zdrojov.
V diskusii zazneli požiadavky na sprístupnenie auditu verejného osvetlenia, ktorý bol

jedným z východiskových dokumentov spracovania predmetnej koncepcie. Zastupiteüstvo vzalo predložený materiál na vedomie
a po jeho dopracovaní má byČ predložený na
júnové zasadnutie.

ŽelezniÏná stanica
abEkocentrum
Mestský úrad na základe požiadavky zastupiteüstva predložil na jeho rokovanie návrh finanêného zabezpeêenia kúpy budovy
železniênej stanice vrátane príslušných pozemkov. Z tohto návrhu vyplýva, že kúpna cena za tieto nehnuteünosti bude Železniciam Slovenskej republiky uhradená

v splátkach, a to v r. 2020 v sume
94 800 Eur a v rokoch 2021 a 2022 rovnakými splátkami vo výške 71 100 Eur.
Okrem toho sa na kupované nehnuteünosti
zriadi záložné právo v prospech predávajúceho do doby splatenia kúpnej ceny.
V snahe zabezpeêiČ plynulé financovanie
projektu Ekocentrum bol na rokovanie zastupiteüstva predložený zámer na získanie
preklenovacieho úveru na tento projekt vo
výške 440 000 Eur. Zastupiteüstvo tento zámer schválilo.

Rekonštrukcia chodníka
na Hlavnej ulici
Mesto Stupava má záujem predložiČ projekt rekonštrukcie chodníka na Hlavnej ulici (až po Školskú ulicu) na základe výzvy
IROP-CLLD- Q391-512-005, vyhlásenej
MAS Dolné Záhorie, ktorá je zameraná na
budovanie prvkov a podporu opatrení na
zvyšovanie bezpeênosti dopravy v mestách.
Mestské zastupiteüstvo prihlásenie tohto projektu schválilo vrátane spolufinancovania vo
výške 5 %. Predpokladá sa, že celkové náklady budú vyššie ako maximálne oprávnené náklady podüa výzvy vo výške 30 000 Eur.

Ostatné náklady v odhadovanej výške
10 000 Eur budú po spresnení dofinancované
z rozpoêtu mesta.

Majetkové veci
V rámci majetkových vecí mestské zastupiteüstvo schválilo okrem iného 5 zámerov
na nájom pozemku, podmienky verejnej obchodnej súČaže na nájom pozemku a dva nájmy pozemkov. Viaceré materiály boli z rokovania stiahnuté.
Zastupiteüstvo prerokovalo a schválilo
zmluvné zabezpeêenie vypracovania zmien
a doplnkov územného plánu mesta Stupava,

ktoré sa týka zmeny riešenia diaüniênej križovatky Stupava-sever.
V rámci bodu rokovania, ktorý sa venoval zadaniu urbanistickej štúdie funkênej plochy F2-B-4 (územie v kontakte s ulicami
Železniêná a Vajanského), prebehla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa zvažovala nielen možnosČ riešenia tejto funkênej plochy
urbanistickou štúdiou, ale aj možnosČ riešenia širšieho územia územným plánom zóny.
Mestské zastupiteüstvo nakoniec tento návrh z rokovania stiahlo, priêom sa predpokladá, že po opätovnom prerokovaní v Komisii územnoplánovacej, stavebnej a životného
prostredia bude návrh predložený na nasledujúce zasadnutie zastupiteüstva.
Mestské zastupiteüstvo v óalšom bode
schválilo vyhlásenie dobrovoünej zbierky na
úêel spolufinancovania nákladov spojených
s prípravou a realizáciou investiêného zámeru „Troyerovo námestie a Základná umelecká
škola v Stupave“ s termínom zaêatia zbierky
15.6.2020.

Správy zbkontrol
Hlavná kontrolórka mesta Stupava predložila na rokovanie zastupiteüstva tri správy z kontrol – Správu z kontroly vyrubenia,
splatnosti a platenia poplatku za rozvoj za
r. 2017 až 2019, Správu z kontroly pozemkov mesta Stupava vložených do spoloênosti Polygón Stupava, a. s., a Správu z kontroly hospodárenia s finanênými prostriedkami
v školskom klube detí pri ZŠ kpt. J. Nálepku a v zariadení školského stravovania pre
žiakov ZŠ. Zastupiteüstvo vzalo tieto správy
na vedomie. Zastupiteüstvo óalej urêilo plat
hlavnej kontrolórke mesta Stupava v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení.

Rôzne
V rámci bodu Rôzne sa v zastupiteüstve
diskutovalo o viacerých podnetoch, medzi

inými o nepovolenej stavbe parkoviska za
futbalovým štadiónom, o obstaraní programového vybavenia, ktoré by malo mestu pomôcČ pri odhaüovaní nepriznaných nehnuteüností vo vzČahu k dani z nehnuteünosti,
o zriadení mailovej schránky na prijímanie
enviropodnetov a o pokraêovaní rekonštrukcie Obecného domu v Máste.
Pavol Baxa, foto: Eva ŠvoĊavová

Júnové zasadnutie Mestského zastupiteĀstva vbStupave sa uskutoÏní
25.6.2020 vo veĀkej sále kultúrneho
domu od 14:00 hod.
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Staráme sa o Stupavu
V
erejnoprospešné služby Stupava mali
poêas mája množstvo práce aj v teréne. Každý deĀ zabezpeêovali dezinfekciu detských ihrísk, popri tom však
nezabúdali ani na kosenie a vývoz trávy z cintorínov êi êistenie cyklotrás. Tešíme sa, že
svojmu úêelu slúži opravené zábradlie mostíka na Mlynskej ulici, ktoré bolo poškodené
pri autonehode.

Oznamy mesta

Úspešná spolupráca

M

esto Stupava otvorilo v roku 2018
v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia brány dopravného ihriska, ktoré je súêasČou areálu Základnej školy kpt.
J. Nálepku. Navštevujú ho nielen žiaci našej školy a deti materských škôl, ale i široká verejnosČ.
Základná škola kpt. J. Nálepku získala v tomto roku vóaka spolupráci s Nadáciou Volkswagen
Slovakia dotáciu vo výške 15 000 Eur. Z týchto
prostriedkov rozširujeme „vozový park“, ktorému

Deĥ Zeme v knižnici

P

ri príležitosti Medzinárodného dĀa
Zeme sa knihovníci z Mestskej knižnice Ruda Morica spolu s kolegami
z Mestského úradu Stupava rozhodli vyêistiČ
záhradu, predzáhradku a okolie knižnice, kde
vyzbierali odpadky, hromady ohorkov z cigariet a ostrihali rastlinky. V záhrade vytrhali
burinu, pohrabali lístie, pozbierali suché konáre a vyzbierali smeti, ktoré cez plot êasto
hádžu okoloidúci...

òakujeme krásne za pomoc kolegom
z mestského úradu a takisto kolegom z Verejnoprospešných služieb Stupava za pokosenie záhrady. Tešíme sa na deĀ, keó si
aj êitatelia budú môcČ vychutnaČ upravenú
knižniênú záhradu a preêítaČ si nieêo v tradiênej letnej êitárni.
Michaela Víchová
Foto: autorka

sa potešia aj tí najmenší. Okrem ochranných pomôcok, ako sú prilby êi reflexné vesty, sme zakúpili kolobežky, odrážadlá, samochodiace autíêka,
šliapacie káry, bicykle, stojany na bicykle a óalšie
uêebné pomôcky. Nadácia Volkswagen Slovakia
nám vyêlenila i finanêné prostriedky na výstavbu
studne, ktorá bude umiestnená v rámci areálu dopravného ihriska.
Mgr. Zuzana Šimková, riaditeĀka
Foto: autorka

Rozhodnutia obvyrubení dane
zbnehnuteĀností abmiestneho
poplatku za komunálne odpady

Oznamujeme obêanom, že vzhüadom
na pandemickú situáciu s COVID-19
budú rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteüností a miestneho poplatku za komunálne odpady doruêované v posunutých termínoch.
Oznámenie pre podnikateĀov
sbprevádzkami na území mesta

V súvislosti s prijatými opatreniami
proti COVID-19 vo finanênej a daĀovej oblasti vyzýva Mesto Stupava všetkých podnikateüov s prevádzkami na
území mesta Stupava, ktorí mali prerušenú êinnosČ svojej prevádzky, aby
túto skutoênosČ oznámili do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
skonêení obdobia pandémie. Oznámenie sa vzČahuje na vyrubovanie miestneho poplatku za komunálne odpady
a je možné ho podaČ na Mestský úrad
Stupava písomne, telefonicky na êíslo
02/60 200 911 alebo mailom na adresu denisa.belosicova@stupava.sk.
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Deĥ pokoja?

„NedeĀa je nielen dĊom bez práce a možnosħou oddychu,
ale aj slávnosħou, stavom života, v ktorom vyniká Božia
zvrchovanosħ a oslobodzuje Ïloveka.“
Romano Guardini

û

udia skôr narodení majú ešte v živej pamäti, že nedeüa bola sviatkom, poêas ktorého kopaČ êi rýüovaČ záhradu bol hriech.
Lenže tieto êasy sa už dávno minuli a nie je teda
niê nezvyêajné, že sa aj v tento deĀ pracuje. Žiadny právny predpis dnes pracovné êinnosti v nedeüu nezakazuje, ide skôr o rovinu morálnu, etickú
a v neposlednom rade i dobrú vôüu nášho suseda. Lenže morálka i etika ustupujú do pozadia, ak
celý týždeĀ pracujeme od rána do veêera a jedine
víkend je ten správny êas dohnaČ veci, ktoré sme
nestihli urobiČ cez týždeĀ.
Napriek tomu niektoré obce už prijali také
všeobecne záväzné nariadenia, ktoré hluêné êinnosti v nedeüu neumožĀujú.
JUDr. ûubica Hofmannová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ: „Vedenie mesta je oprávnené vydaČ všeobecne záväzné nariadenie, podüa ktorého by bola nedeüa klasifikovaná ako
deĀ oddychu a pokoja od hluku. Takto by doslo-

va platilo známe pravidlo „v nedøli se nedølá“. Dokonca by sa všeobecne záväzné nariadenie mohlo
týkaČ aj soboty, keó by sa stavebné a rekonštrukêné práce mohli vykonávaČ iba vo vymedzenom êase.
Je bežné, že v zahraniêí je cez obed povinná siesta, ktorú
dodržiavajú tak domáci, ako aj turisti. Je preto na zvážení poslancov, êi prijaČ usmernenie (nariadenie), ktoré
by tento stav upravovalo. Nariadenia upravujúce dodržiavanie nedeüného a sviatoêného pokoja sú a vždy boli
v kompetencii jednotlivých miest a obcí.“

(û,),!,73+Ɔ"'+("16
+0, &û)+6 %0&"ƌ %Ѿ6/)&0*"
+&"(,Ő(,/"( &ľѻ
Nedeüa, tak ako aj hocijaký iný sviatok, je pre mĀa
obyêajný deĀ, keó nemusím byČ v práci a koneêne môžem
robiČ aj doma. V prípade, že mi niekto vybaví platené
voüno cez pracovné dni, rád si tú robotu spravím vtedy.
Táto moderná doba nie je vhodná na to, aby sa vymýšüali takéto hlúpe zákazy.
Peter G.

Drony nad mestom
Medzi odkazmi pre starostu sa objavil aj príspevok o pribúdajúcich dronoch nad mestom:
Dobrý deĀ pán starosta, chcela by som upozorniČ na
množiace sa drony nad Stupavou.
1. Pri nesprávnej manipulácii a páde dronu môže
tato ,,hraêka“ niekomu vážne ublížiČ.

Všeobecné pravidlá
pre lietanie s dronmi:
тѷƯƆ(
Maximálna výška letu je 120 m nad zemou. Ráta
sa od najvyššej prekážky v okruhu 30 m od dronu v leteckom priestore s oznaêením „G“ (po-

Dobrým príkladom je Záhorská Bystrica. Poslanci tam, ak sa nemýlim, VZN neschválili, ale formou kampane v miestnych novinách êi vóaka tabuliam osadeným pri vjazde do mestskej êasti sa snažia
üudí upozorĀovaČ, aby si hluêné práce okolo domu radšej urobili v týždni alebo v sobotu. Mala by to byČ voüba a nie nariadenie zo strany Stupavy. Zákaz urêite
nie je riešením, keóže žijeme v dobe, keó naopak ticho
(bez kosenia a rezania dreva) je práve poêas bežného
pracovného týždĀa. Doba, keó boli všetci na poliach,
umyli si nohy a v nedeüu šli do kostola a oddychovali, sa zmenila, aj vzhüadom na duševnú povahu väêšiny pracovných pozícií a dlhší êas trávený cestovaním
do práce.
Jozef T.
ZakazovaČ üudom, aby v nedeüu robili (kosili trávu napr., alebo êokoüvek) mi nepríde rozumné. Niektorí to ozaj v iné dni nestíhajú. Kto chce
a môže, verím, že si nedeüu užije s rodinou, v pokoji, v prírode, pri knihe, káviêke êi meditácii.
Zuzana H.
Ak má niekto pocit, že potrebuje v nedeüu oddychovaČ,
nech oddychuje. Ak má pocit, že by nemal nakupovaČ,
nech nenakupuje. Najviac vykrikujú práve tí, ktorých
je v nedeüu po omši plná Billa. Som zásadne proti, aby
mi ktokoüvek prikazoval, êi mám kosiČ alebo oddychovaČ
v nedeüu êi v pondelok, utorok v stredu...
Miro é.
Súhlasím… mne vôbec neprekáža, že sú v nedeüu zavreté obchody… a to kosenie… niekedy sa
fakt cez týždeĀ nestíha… Ale tú cirkulárku by som
v nedeüu isto stopla.
Katarína é.
Ja som vyrastala v pravidle, že nedeüa je deĀ pokoja, teda nekosím, nepílim. Dodržiavam toto pravidlo dodnes, mám rada tichšie okolie aspoĀ jeden
deĀ v týždni.
Jana M.
Áno, v nedeüu sa nemá dølat, teda robiČ… éo sa
týka hluku, napr. kosaêiek a pod., ruší to pokoj, no
niektorí, êo keó majú voüno iba v nedeüu a potrebujú sa postaraČ o záhradku… tak nie som si istá,
hüad. Platí to, êo je dosiahnuté skôr. Príklad: Dron vidím vo vzdialenosti 350 m, ale
už pri 400 m ho nevidím. Preto lietam len
v okruhu max. 350 m.
фѷ&72û)+6(,+1(1
Neustály vizuálny kontakt s dronom poêas
celého letu – princíp vidieČ a vyhnúČ sa. Pilot
nesmie použiČ DJI Goggles ani iné FPV okuliare. Môže ich maČ napríklad druhý pomocný pilot – operátor kamery alebo pozorovateü letu.
хѷ/,+!û3-/"!+,0ƌ
Dron je na poslednom mieste v hierarchii vzdušného priestoru. Dáva teda prednosČ lietadlám,
balónom, vetroĀom, vrtuüníkom, rogalistom,
paraglajdistom, jednoducho všetkým. Je to aj
preto, lebo má oproti ostatným najlepšiu manévrovateünosČ. Príklad: Budeš lietaČ v dovolenej výške, ktorú poruší vetroĀ. Ak sa mu nevyhneš, vina bude z veükej êasti na tebe. PrednosČ
si nemusia dávaČ drony medzi sebou po vzájomnej dohode. Je to hlavne pri Drone Racingu.

2. Je to vrchol drzosti, že si niekto s dronom obzerá
naše záhrady/terasy/súkromie! Mnohokrát neviete ani
vypátraČ, odkadiaü dron priletel... éo sa týka krádeží,
takto si niekto vie nádherne zmapovaČ celý Váš pozemok.
Prosím Vás preto o informovanie obêanov (noviny, internet), že takýto pohyb dronov je neetický a najmä trestný!
Vopred óakujem za riešenie, prajem pekný deĀ.

zri leteckú mapu). Dovolené je lietaČ aj na neriadených letiskách. Tieto letiská a ich priestor sú
oznaêené na mape ako „ATZ“. Tu sa dostaneme
aj do väêšej výšky ako 120 m. „G“ je zjednodušene neriadený vzdušný priestor, ktorý sa nachádza
mimo hraníc letísk, zakázaných zón (napríklad
elektrárne), vojenských vzdušných priestorov.

Aké sú teda pravidlá pre lietanie s dronmi? Aktuálne platia tie, ktoré vydal Dopravný úrad dĀa
15. novembra 2019. Vyberáme z nich:

уѷ7!&)"+,0ƌ
Horizontálna vzdialenosČ od pilota je maximálne 1000 m a vždy na vizuálny do-
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Zhadzovanie predmetov a rozprašovanie chemických látok je zakázané. Dovolené je s povolením Dopravného úradu.
чѷ ")&"1ƌ -,! 3-)63,* -06 %,(1ľ3Ҍ
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Dá sa s povolením Dopravného úradu.

hoci mne taký zvuk kosaêky a podobne lezie dosČ na
nervy vždy...
Alica MK

ZbredakÏnej pošty
Na Váš výborný podnet, êi chceme, podobne ako
to majú v ZB, aby bola Stupava bez hluku kosaêiek
a iných nástrojov v nedeüu, odpovedáme za našu 6-êlennú rodinu jedným veükým ÁNO. Snáó k tomu prispeje
aj táto Covid kríza, ktorá bude maČ za následok, aby sa
zrušila práca v nedeüu a rodiny mohli aspoĀ jeden deĀ
v týždni stráviČ spolu v pokoji, bez hluku a stresu z nakupovania, nauêiČ sa tráviČ êas ináê ako v nákupných
centrách. A keby sa ešte podarilo presadiČ aj zákaz hluêných prác v záhrade a na stavbách v našom meste, tak
by som povedala, že niê lepšie sa nám ani prihodiČ nemohlo:). Posledné desaČroêie žijeme ako otroci hmoty, niê
nám nechýba, ale sme uštvaní, uponáhüaní a nervózni,
lebo nevieme odpoêívaČ. Ešte aj pri nedeünom obede od
susedov pravidelne poêuČ vĄtanie vĄtaêkou alebo kosenie
záhrad hluênými benzínovými kosaêkami. UložiČ deti
na spánok alebo dopriaČ si siestu po namáhavom týždni nehrozí, hluk je každý jeden deĀ rovnako intenzívny.
Bolo by veükým požehnaním pre starých i mladých, keby
sa tomu urobil koniec. Nie darmo už v Biblii sa písalo
o jednom dni úplného odpoêinku, ktorý chránil êloveka
pred samozotroêením prácou..
rodina K.

щѷ&"1ƌ73&!&1"Ő+,01&
Spomenieme hmlu, dym. Musí byČ dodržaný
neustály vizuálny kontakt s dronom.
ъѷ")"1&"ƌ+!7%/,*Ʒ!"+ľ*Ő2!ľ
Prelety sú zakázané aj pre tie najmenšie drony.
Príkladom zhromaždenia üudí sú koncerty, festivaly, protesty, športové podujatia.
тсѷ"7-"Ę+û37!&)"+,0ƌ,!Ő2!ľ
Výhodu dronov do 900 g je, že vzdialenosČ nie je
definovaná. Drony nad 900 g musia dodržiavaČ
vzdialenosČ 50 m od nezúêastnených üudí.
z Ak si kúpite dron na hobby lietanie, staÏí dodržaħ zopár základnýchbpravidiel lietania. Ak chcete
lietaħ komerÏne,bpotrebujete povoleniebDopravného úradu.
z OdtajĊovanie fotiek abvideí bolo
zrušené aj pre hobby,baj pre komerÏné lietanie.
z Registrovaħ dron musíte iba vbprípade, ak chcete lietaħ komerÏne.
z Ak máte dron len na hobby lietanie, nie je potrebná žiadna registrácia Ïi povolenie od Dopravného
úradu. Dôležité však je, aby ste dodržiavalibvšeobecné pravidlá lietania.

Obdivujeme technické vymoženosti. Pomáhajú nám a sú súêasČou nášho životu. Avšak aj
tu platí, že musíme myslieČ takisto na ostatných.
NeohrozovaČ, neobmedzovaČ a neotravovaČ!
//
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VEREJNÉ PRIESTRANSTVO/ZBIERKA/SÎK

Revitalizácia
územia

D

Āa 16. júna prebehlo verejné oboznámenie so zámerom predstaviČ revitalizáciu územia na Budovateüskej ulici. Chcete vedieČ viac? Pozrite sa na https://drive.
google.com/file/d/1Uz4ofWWhwgjnlmXR6_
jV-eNEXKxEn2yk/view
//

Architektonická súœaž
Dvojetapová architektonická súČaž Troyerovo
námestie a Základná umelecká škola v Stupave
bola vyhlásená a zverejnená na stránke Úradu
pre verejné obstarávanie 6. marca 2020. Predmetom súČažných návrhov boli:
• návrh verejného priestoru Troyerovho námestia,
• nové priestory Základnej umeleckej školy

v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia,
• prípadne kombinácie využitia Troyerovej
kúrie a nových objektov.
SúČažiaci mohli predkladaČ svoje návrhy do
8. júna 2020. V prvej etape (kole) navrhli urbanistické riešenie celého riešeného územia

s vyznaêením jednotlivých funkcií, prevádzkových schém a variabilného využitia verejných priestorov poêas roka. DĀa 18. júna sa
stretla hodnotiaca porota, aby z 28 prihlásených prác vybrala tie najlepšie. Ich autori potom v druhej etape (kole) súČaže navrhnú architektonické riešenie ZUŠ v nadväznosti na
riešenie územia z prvého kola. Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súČaže je v priebehu augusta 2020.

Každý môže prísœ sdobrým nápadom
Ešte na februárovom mestskom zastupiteüstve predložila poslankyĀa Hana Haldová návrh uznesenia na vytvorenie základného nástroja (manuálu), ktorý pomôže zadefinovaČ
pravidlá pre súêasný a budúci rozvoj mesta v oblasti kvality a užívania verejných priestranstiev.
Mestské zastupiteüstvo v Stupave schválilo zaêatie rokovaní s možnými spracovateümi dokumentu Manuál verejných priestranstiev na zá-

klade prieskumu trhu za úêelom spracovania
a) harmonogramu a súpisu nevyhnutných
krokov a procesov pre prípravu manuálu,
b) zistenia predpokladaných výdavkov na vypracovanie manuálu.
Do spolupráce pri navrhovaní manuálu verejných priestranstiev sa môže zapojiČ aj verejnosČ. Obêania majú možnosČ poêas pracovných
stretnutí alebo on-line vyjadriČ svoje podnety,

nápady a pripomienky k miestam a plochám,
ktoré vidia okolo seba. Jedna z mnohých možností je aj spolupráca na pocitovej mape, ktorú predloží vybraný dodávateü pripravovaného dokumentu. òalšou je kontakt, kam
možno už teraz písaČ návrhy a pripomienky:
verejnepriestranstvo@stupava.sk
Ɔ3,
,1,ѹ"1"/2&Ę(

Dobrovoĝná zbierka

Mestské zastupiteĀstvo v Stupave vyhlásilo dobrovoĀnú zbierku na úÏel spoluȴnancovania nákladov spojených s prípravou a realizáciou investiÏného zámeru revitalizácie
Troyerovho námestia a nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave.

C

ieüom revitalizácie je zveüadiČ túto hodnotnú êasČ mesta tak, aby v nadväznosti na svoju polohu a rozlohu prinášala
obyvateüom všetky benefity kvalitného verejného priestoru. Zóna Troyerovho námestia je totiž
v tesnej blízkosti centra mesta, pri potoku Mláka, v susedstve Mestského kultúrneho a informaêného centra a má tak potenciál prirodzene
nadviazaČ na pešiu zónu a obyvateüom poskytnúČ nové možnosti trávenia voüného êasu. ZároveĀ budú priestory Troyerovej kúrie slúžiČ Základnej umeleckej škole v Stupave, ktorá si
vzhüadom na svoju êinnosČ kvalitné a zodpovedajúce priestory isto zaslúži. Aj vóaka zbierke bude možné spolufinancovaČ náklady spojené s prípravou tohto projektu.
,!-,/&ƌ !,/,3,Ő+Ɣ 7&"/(2 *ťƷ"1"
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Troyerova kúria
Starší obyvatelia Stupavy poznajú tento
objekt a okolité pozemky ako Barónove ale-

bo Na barónovom. Je to lokalita, z ktorej sa
zachovala len budova a nádvorie. Kúriu postavila šüachtická rodina Troyerovcov koncom
18. storoêia. Od 50-tych rokov minulého storoêia však postupne chátrala. Bol v nej zriadený napríklad KOŽATEX (výroba dámskych
kabeliek) a dvor kúrie slúžil 20 rokov ako parkovisko éSAD pre nákladné autá. Necitlivými prestavbami sa kúria znehodnotila, priêom
znehodnotený bol aj kamenný rodový erb nad
stredným oknom. Neodbornou prácou sa zniêila takisto klasicistická fasáda. V súêasnosti
objekt chátra, êo by mala napraviČ plánovaná rekonštrukcia.
(zdroj: http://www.miroslavnovotny.sk/
troyerova-kuria/4593521585)

Základná umelecká škola
v Stupave
V tomto školskom roku si pripomína
60. výroêie založenia, jej bránami prešli stovky žiakov a desiatky výborných pedagógov.
DesaČroêia pôsobí v prenajatých priestoroch,

kde aj napriek daným podmienkam poskytuje kvalitné umelecké vzdelanie pre viac
ako 700 žiakov. Mnohí z jej absolventov pokraêovali v štúdiách na stredných a vysokých
školách umeleckého zamerania a úspešne sa
uplatnili vo svojej oblasti.
Niektorí bývalí žiaci sú už dnes našimi kolegami. Jedným z úspešných absolventov je aj
módny návrhár Boris Haneêka. Nakoüko sa
poêet obyvateüov mesta Stupava v ostatných
rokoch neustále zvyšuje, aj ZUŠ eviduje zvýšený záujem o štúdium, ktoré však nie vždy
môže z kapacitných dôvodov zabezpeêiČ.
Ako posledné zo školských zariadení v zriaóovateüskej pôsobnosti mesta Stupava bez
vlastnej budovy si ZUŠ vlastné priestory urêite zaslúži, aby sa mohla naóalej rozvíjaČ a poskytovaČ umelecké vzdelanie v hudobnom,
výtvarnom, taneênom a literárno-dramatickom odbore všetkým, ktorí o štúdium budú
maČ záujem.
//

Svetový deĥ
darcov krvi

D

arujte krv a urobte svet zdravším! Aj
tohtoroêný Svetový deĀ darcov krvi,
ktorý sme si pripomenuli 14. júna, opäČ
upozornil na milióny üudí, ktorí pravidelným darovaním krvi každodenne zachraĀujú životy óalších miliónov na celom svete. Rady darcov krvi
môžete rozšíriČ aj vy.
„Zdravie a život vážne zranených êi chorých üudí doslova závisí od dobrej vôle jednotlivcov ochotných pravidelne darovaČ krv. Aj keó to možno êasto tak vnímame, nejde o samozrejmosČ. A hodnota tohto êinu každého
jedného darcu krvi sa nedá niêím vyvážiČ,“ hovorí
Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského éerveného kríža, ktorý každoroêne oceĀuje mnohonásobných darcov krvi.
„V minulom roku sme odovzdali 11 527 plakiet
prof. MUDr. Jana Janského a medailí prof. MUDr.
Jána KĀazovického. S veükou vóakou zisČujeme, že poêty ocenených sa stále zvyšujú. Každý óalší prvodarca je
pre slovenské zdravotníctvo a celý svet veümi dôležitý,“
zdôrazĀuje Zuzana Rosiarová. Pre mimoriadne
opatrenia spojené s pandémiou sa 7. roêník Divadelnej kvapky, ktorá je veükým poóakovaním
darcom, konaČ nebude. Krv je však potrebná aj
v tomto období a výzva na darovanie krvi je aktuálna celoroêne.
//
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Zo zápisníka Mestskej polície
8.5.2020
O 18:00 hod. oznámila hliadke osoba mužského pohlavia, že bola na Mariánskej ulici napadnutá dvoma neznámymi osobami. Keóže
sa muž sČažoval na bolesti v oblasti hrudníka,
bola mu privolaná lekárska pomoc. Poškodený sa dožadoval podania trestného oznámenia,
preto bola privolaná hliadka OOPZ Stupava,
ktorá si na mieste celú vec prevzala.

poškodeným hodil do otvorenej garáže pneumatiku, ktorou poškodil obraz v odhadovanej
hodnote 10 000 Eur. Hliadka na základe opisu
výtržníka vypátrala neóaleko miesta udalosti,
zistila jeho totožnosČ a vzhüadom na podozrenie
zo spáchania trestného êinu poškodzovania cudzej veci a nebezpeêného vyhrážania sa vec následne odovzdala na óalšie konanie privolanej
hliadke OOPZ Stupava.

16.5.2020

23.5.2020

V êase 21:00 hod. prijala hliadka oznámenie, že na Agátovej ulici došlo k dopravnej nehode, priêom jeden z vodiêov z miesta nehody
ušiel. Hliadke sa na základe svedeckých výpovedí podarilo po takmer dvoch hodinách vodiêa vozidla vypátraČ a celú vec odovzdala oddeleniu dopravných nehôd OR PZ Malacky.

Hliadka MsP prijala o 22:15 hod. oznámenie, že na námestí Slovenského národného povstania došlo k bitke medzi dvoma mladistvými a následne i k poškodeniu sklenenej výplne
autobusovej zastávky. Hliadku po príchode na miesto kontaktoval oznamovateü, ktorý jej poskytol podrobný popis osôb. Na jeho
základe sa podarilo úêastníkov bitky vypátraČ
a predviesČ na útvar MsP Stupava. Po vykonaní potrebných úkonov hliadka osoby prepustila a vo veci naóalej vykonáva objasĀovanie.

21.5.2020
O 19:30 hod. prijala MsP oznámenie o bitke na Jilemnického ulici. Po príchode na miesto
sa skontaktovala s dvoma oznamovateümi, ktorí uviedli, že ich mal napadnúČ neznámy muž,
ktorý ich naháĀal po sídlisku s kameĀom
v ruke a s výkrikmi, že ich zabije. Následne

3.6.2020
V êase 01:30 hod. prijala hliadka MsP oznámenie o podozrivom správaní niekoükých osôb

na parkovisku na ulici J. Kráüa, ktoré pravdepodobne demontovali kolesá zaparkovaných vozidiel. Hliadka sa bezprostredne presunula na
miesto, ale osoby sa tam už nenachádzali. Prostredníctvom operátora kamerového systému sa
však podarilo zistiČ, že podozrivé osoby nastúpili do osobného vozidla Opel Zafira a z ulice J.
Kráüa odišli smerom na Okružnú ulicu. Hliadka
v priebehu niekoükých minút vozidlo vypátrala
aj s posádkou štyroch osôb, ktoré sa po zastavení pokúšali ujsČ. Hliadka preto použila služobnú zbraĀ a zabránila im v úteku. Na miesto bola
privolaná hliadka OOPZ Stupava, ktorá si celú
vec prevzala.

4.6.2020
O 19:00 hod. bola hliadka vyslaná na Agátovú ulicu, kde sa mala pohybovaČ skupinka
štyroch mladistvých, ktorá búchala po bránkach rodinných domov a po zaparkovaných vozidlách. Na mieste hliadka osoby nenašla, avšak
v súêinnosti s operátorom kamerového systému
sa jej podarilo mladistvých vypátraČ – z Agátovej ulice sa presunuli do predajne Billa. Hliadka
troch mladistvých zadržala pri vychádzaní z predajne, štvrtý sa dal na útek. Hliadka ho však

dostihla a za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala. Pri vykonaní potrebných úkonov
vzniklo podozrenie, že všetky osoby požili alkoholické nápoje, preto bola vykonaná dychová skúška, u všetkých s pozitívnym výsledkom.
Z výpovedí osôb následne vyplynulo, že alkohol
si zadovážili krádežou v predajni Billa. Kamerový záznam z danej prevádzky pravdivosČ výpovedí potvrdil. Všetky osoby boli predvedené na
MsP Stupava na vykonanie óalších potrebných
úkonov, a to za prítomnosti zákonných zástupcov (rodiêov).

Minulý mesiac nainštalovali pracovníci VPS v rôznych lokalitách mesta fotopasce, prostredníctvom ktorých sa snažia minimalizovaČ vytváranie êiernych
skládok. Fotopasce odosielajú fotografie na mobilný telefón hliadke MsP, ktorá
v prípade zistenia neoprávneného nakladania s odpadom vie bezprostredne zasiahnuČ, prípadného páchateüa stotožniČ
a následne odstúpiČ príslušnému oddeleniu mesta na óalšie konanie.

Dobrovoĝný hasiÜský zbor Stupava
Dopravná nehoda
V piatok 1.5.2020 o 10:25 hod. bola jednotka DHZO Stupava vyslaná k dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel na Devínskej ceste

Požiar porastu

êas zásahu boli použité dýchacie prístroje a termovízia. K zraneniam osôb nedošlo. Na mieste
zasahovalo celkovo 28 hasiêov s ôsmimi kusmi
techniky, posledná jednotka našich hasiêov sa
vrátila späČ na základĀu o 21:35 hod.

Vo štvrtok 21.5.2020 o 15:36 hod. bola naša
jednotka vyslaná k požiaru trávnatého a krovinatého porastu s celkovou rozlohou približne 25 m2
v obci Marianka. Naša jednotka zasahovala na
mieste udalosti samostatne.

Horiaci porast
Vo štvrtok 7.5.2020 o 15:02 hod. bola jednotka DHZO vyslaná k požiaru porastu v Devínskej Novej Vsi, oblasČ Devínske jazero. Pred jej
príchodom sa už na mieste nachádzali jednotky
hasiêov z Bratislavy a jednotka dobrovoüného hasiêského zboru z Devínskej Novej Vsi. Úlohou

v Stupave. Na mieste zásahu vykonala na vozidlách protipožiarne opatrenia, odstránila uniknuté prevádzkové kvapaliny a zamedzila ich óalšiemu šíreniu. Po odstránení motorového vozidla
z blokovaného jazdného pruhu a obnovení premávky sa jednotka vrátila na základĀu.

Požiar unimobuniek
V utorok 5.5.2020 o 15:35 hod. boli naše jednotky vyslané k požiaru unimobuniek, odpadu
a porastu na Malackej ulici. Do príchodu profesionálnych hasiêov vykonávali hasebné práce, ochladzovali nezasiahnuté stavby a robili ich
prieskum. Osoby sa už nachádzali mimo objektov, z ktorých hasiêi vyniesli niekoüko propán-butánovych fliaš. Povolaná bola aj Čažká technika zo
Záchrannej brigády HaZZ SR v Malackách. Po-

našej jednotky bolo dopúĀaČ vozidlá hasebnou
látkou. Poêas zásahu musela byČ v danom úseku
trate zastavená železniêná doprava.

Požiar pri trati
V piatok 8.5.2020 o 17:25 hod. boli stupavskí hasiêi vyslaní k požiaru porastu pri železniênej trati medzi Stupavou a Zohorom, ktorý ohrozoval aj priüahlú budovu. élenovia našej jednotky
ju poêas zásahu ochladzovali a požiar hasili dvoma prúdmi. Po príchode profesionálnych hasiêov
z Bratislavy pokraêovali v súêinnosti. Na mieste
udalosti zasahovali 2 kusy techniky.

Pád stromu
V pondelok 11.5.2020 o 18:57 hod. bola
naša jednotka vyslaná vedením mesta Stupava na Muštovú ulicu, kde došlo vplyvom nárazového vetra k vyvráteniu a následnému
pádu stromu na cestnú komunikáciu. Jednot-

Horiace vozidlo
ka strom odstránila pomocou motorovej píly
a komunikáciu oêistila.

Vozidlo v koĀajisku

V piatok 22.5.2020 o 9:52 hod. bola naša jednotka vyslaná k požiaru osobného motorového
vozidla v obci Marianka. Pred jej príjazdom sa
podarilo posádke vozidla uhasiČ požiar vlastnými
prostriedkami. Naša jednotka vykonala na vozidle óalšie protipožiarne opatrenia a skontrolovala
miesto horenia v oblasti výfukového systému vozidla. K óalšiemu horeniu už nedochádzalo.

V utorok 12.05.2020 o 12:22 hod. bola jednotka DHZO vyslaná k dopravnej nehode motorového vozidla na ceste medzi Stupavou a Zohorom.
Vozidlo sa kvôli technickej poruche nachádzalo
priamo na železniênom priecestí. Z tohto dôvodu
bola v danom úseku trate zastavená železniêná doprava. Vóaka pomoci okoloidúcich vodiêov sa podarilo nepojazdné vozidlo odtlaêiČ mimo železniêného priecestia ešte pred príchodom našej jednotky,
ktorá vykonala na vozidle protipožiarne opatrenia
a skontrolovala, êi nedochádza k úniku prevádzkových kvapalín. Následne bolo vozidlo naložené na
vozidlo odČahovej služby.

V sobotu 30.5.2020 o 8:47 hod. bola naša
jednotka vyslaná preveriČ príêiny zadymenia
priestranstva v lokalite Stupava-Malý háj. Po príjazde na miesto zistila, že k zadymeniu dochádza
kvôli nedovolenému spaüovaniu odpadu. Požiar
s celkovou rozlohou približne 10 m2 bol uhasený
jedným prúdom.

Požiar domÏeka

Pomoc vbkaranténnom centre

V utorok 12.5.2020 o 17:53 hod. bola naša
jednotka vyslaná k požiaru záhradného domêeka v Záhorskej Bystrici, kde vykonala hasebné
a likvidaêné práce v súêinnosti s profesionálnymi hasiêmi z Bratislavy a êlenmi DHZO Bratislava-Záhorská Bystrica. Dovedna zasahovalo
16 hasiêov so štyrmi kusmi techniky.

élenovia nášho zboru v máji niekoükokrát vypomáhali pri zabezpeêení osôb s nariadenou karanténou v jednom z bratislavských karanténnych centier. Ich êinnosČ spoêívala v distribúcii
jedla a ostatného súvisiaceho zabezpeêenia.

Požiar na Marcheggskej ulici
Vo štvrtok 14.5.2020 o 20:59 hod. boli naše
jednotky vyslané k požiaru dreveného odpadu
na záhrade rodinného domu na Marcheggskej
ulici. Poêas hasebných a likvidaêných prác dorazili na miesto aj jednotky z Bratislavy. Na
mieste udalosti zasahovalo celkovo 16 hasiêov
so 4-mi kusmi techniky.

Požiar odpadu

Dezinfekciab
Poêas uplynulých týždĀov vykonali naši dobrovoüní hasiêi opakovane chemickú dezinfekciu
verejných priestranstiev so zvýšeným pohybom
osôb, medzi ktoré patria napr. Námestie Svätej
Trojice, autobusové zástavky êi laviêky v celom
meste. Pravidelnou dezinfekciou prešli aj priestory trhoviska, kompletné vybavenie mestských
detských ihrísk êi vonkajšie priestory materských
škôl v správe mesta.

STUPAVSKÉ NOVINY | JÚN 2020

EKOLÓGIA/SAMOSPRÁVA

noviny@stupava.sk | 8

Kompostujete?
Biologický odpad, ktorý vytvára každý jeden zbnás, tvorí na Slovensku až 60 % komunálneho odpadu. Dnes sa z neho
spracováva iba 8 %. Tobznamená, že ak by každý Ïlovek kompostoval ním vytvorený biologický odpad, zbcelkového
množstva odpadu na Slovensku by muselo ísħ na skládky Ïi do spaĀovní iba 40 %.

Îo patrí do kompostu?
Pre kvalitný kompost je najlepšia êo najrôznorodejšia zmes materiálov. Patrí doĀ teda:
Všetok odpad zo záhrady – tráva, lístie,
seno, burina, piliny, drevná štiepka, hlina, odrezky z kríkov a viniêa, vychladnutý popol
a uhlie z dreva. Spadá sem i trus z bylinožravých zvierat.
Odpad z domácnosti: káva, êajové vrecúška, podrvené šupiny z vajec, šupky z ovocia
a zeleniny (aj citrusové plody), podrvené orechové škrupiny a papierové vreckovky.

Îo do kompostu nepatrí?
Zvyšky mäsa, ryby, mlieêne výrobky, sklo,
plasty, textil, piliny z drevotriesky, chemicky ošetrené zvyšky, trus mäsožravých zvierat,
uhynuté zvieratá.

kýto druh kompostu možno maČ úplne kdekoüvek. Bytový kompostér si môžete kúpiČ
alebo si dokonca vyrobiČ vlastný. Pri staraní sa
o kompost, a v tomto prípade aj o dážóovky,
je dôležité, aby ste dávali pozor, êo a v akom
množstve do kompostu dávate. Môže ísČ doĀ
väêšina odpadu z domácnosti, no treba dávaČ
pozor napríklad na citrusové plody, ktoré sú
vo väêšom množstve pre dážóovky nebezpeêné. Tie si rady pochutia najmä na lístí, slame
a papierovom kartóne.
Ak ste sa teda doteraz kompostovaniu nevenovali, možno práve teraz je êas, aby ste
s tým zaêali. Všetci máme možnosČ zlepšiČ svet, v ktorom žijeme. Je iba na nás, kedy
a ako to spravíme.
& ,)2&Ę(,3û
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Proces kompostovania

O

krem toho by sa vóaka kompostovaniu znížilo množstvo zmesových
odpadov, êo by dopomohlo k tomu,
aby nevznikali rozsiahle skládky zneêisČujúce
ovzdušie, pôdu a mestá, v ktorých sa skládky nachádzajú. Takisto by sa predišlo vytváraniu skleníkových plynov, ktoré majú za
následok globálne otepüovanie a následne
i zmenu klímy.

Îo je kompostovanie?
Je to proces, pri ktorom z biologických odpadov, pomocou rôznych živých organizmov
Mesto Stupava vyhlásilo
Verejnú obchodnú súħaž
na pozemky parcely reg. „C“ KN
Ï. 1640/10 v k. ú. Stupava,
zapísané na LV Ï. 4551. Bližšie
informácie nájdete na Úradnej
tabuli mesta Stupava
na stránke www.stupava.sk
v sekcií Verejné obstarávania.

(mikroorganizmov, húb a bezstavovcov) a za
prístupu vzduchu vzniká kompost. Možno ho
využiČ ako hnojivo, ktoré si tak nemusíme kupovaČ v obchodoch. Kompostovanie je veümi
užitoêné a ekonomicky výhodné pre tých, ktorí majú záhradu alebo pestujú nejaké rastliny.
Na to, aby sme vytvorili zrelý kompost,
musíme sa oĀ dobre staraČ. Dôležité je dávaČ
doĀ iba taký biologický odpad, ktorý sa dokáže v kompostéri rozložiČ. Nemusíte sa však
obávaČ, do kompostu môže ísČ takmer všetok biologický odpad z dvora, záhrady i domácnosti.

Pri správnom staraní sa o kompost je veümi dôležité, aby bol zabezpeêený dostatoêný prístup vzduchu a vody, aby mal kompost
kontakt s pôdou, vóaka ktorej sa doĀ dostanú
živé organizmy. Len tak sa môže proces kompostovania zaêaČ. Taktiež sa odporúêa dávaČ
do kompostu menšie êastice, pretože sa rozložia rýchlejšie.
V Stupave je na zbernom dvore vyhradený kontajner, ktorý je urêený len na pokosenú trávu. V prípade, že ju máte a svoj vlastný
kompostér nemáte, môžete ju priviezČ práve
sem. Ak ešte nemáte svoj vlastný kompostér
a chceli by ste zaêaČ kompostovaČ, staêí si oĀ
požiadaČ na mestskom úrade. Jedna domácnosČ má nárok na jeden kompostér.

Îo ak bývate vbbytovke?
V takom prípade vám pomôže takzvaný
vermikompostér. Urêený je na kompostovanie pomocou dážóoviek, ktoré sú schopné
vo svojom tráviacom trakte premieĀaČ organickú hmotu na látky bohaté na živiny. Ta-

Geodetické práce v Stupave

V

termíne máj – júl 2020 bude Geodetický a kartografický ústav Bratislava vykonávaČ geodetické êinnosti
na území mesta Stupava v zmysle § 14 až §17
zákona NR SR ê. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v znení neskorších predpisov. GKÚ
bude v katastrálnom území Stupavy na bodoch

geodetických základov (GZ), ktoré sú v správe Geodetického a kartografického ústavu, vykonávaČ kontrolu, prehliadku a nápravné práce z urêovania súradníc vybraných geodetických
bodov GZ. Medzi tieto geodetické body patria body Štátnej nivelaênej, priestorovej, trigonomickej a gravimetrickej siete, ktoré sa môžu na-

chádzaČ na súkromných pozemkoch a stavbách.
Skupina zamestnancov GKÚ bude pracovaČ
na vozidlách Nissan Navara BL 690 RJ a Nissan Pickup BA 692 ST. Geodetický a kartografický ústav Bratislava žiada o súêinnosČ vlastníkov
dotknutých nehnuteüností a iných oprávnených
osôb. Ak sa na vašom dome nachádza takýto geodetický bod, v prípade rekonštrukcie alebo zatepüovania budovy je potrebné vyhüadaČ postup
//
na stránke: www.geoportal.sk.
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CHOVATEÿSTVO

Pre krásu, radosœ a úžitok
Vedeli ste, že Základná organizácia Slovenského zväzu chovateĀov Stupava má dlhú a bohatú tradíciu? Jej vznik sa datuje do roku 1921, keÑ sa stala prvým chovateĀským spolkom založeným na Slovensku. Budúci rok nás tak Ïakajú oslavy 100. výroÏia jeho založenia.

P

odüa historických záznamov a najmä
podüa informácií od zakladajúceho êlena Karola Kastlera sa v danom roku zišlo niekoüko záujemcov o chov drobných zvierat v hostinci U Gustafíka (dnes známeho ako
Stupavská krêma), aby rozhodli o zaêiatkoch organizovaného chovateüstva. V súvislosti so založením spolku sa najêastejšie stretávame s menami už nežijúcich êlenov a funkcionárov: Valent
Matúšek (traČmajster), Tomáš Veselý (železniêiar), Ján CichoĀ (kuriê), Eduard Holub, Jozef
Húbr, Adalbert Slezák, Michal Ivica, Alojz Ress,
Františk Olárek, Karol Kastler.

1962 bol zapisovateüom Ladislav Balogh (mal
len 17 rokov), ktorý sa v roku 1973 stal tajomníkom základnej organizácie a posledné tri roky
zastáva funkciu jej predsedu.

Holuby, sliepky, králiky
„Zo Stupavy som chodil do školy do Bratislavy na
Dubovú ulicu. Raz, keó som prechádzal cez Patrónku,
zbadal som, ako si popri ceste sebavedome vykraêuje holub. Taký ten obyêajný mestský, ktorých sú stovky. Napriek tomu ma však osudovo zaujal,“ zaspomínal si
predseda ZO chovateüov v Stupave Ladislav Balogh, ktorý sa aj napriek svojmu dôchodcovské-

ChovateĀské zaÏiatky
Organizácia mala spoêiatku nemecký názov
Erste kleine Zuchtverein Tschechoslowakei. Až
neskôr dostala slovenský názov Prvý Slovenský
spolok dochovávateüov malých zvierat na Slovensku. Keóže niekoüko jej êlenov bolo zamestnaných na železnici, êastejšie sa dostávali na Moravu, resp. do éiech, odkiaü si dovážali êistokrvné
zvieratá. V tom êase nebola na Slovensku žiadna
ústredná organizácia, ktorá by usmerĀovala rozvoj a zakladanie spolkov.
Vo funkcii predsedu sa pred polstoroêím vystriedalo niekoüko chovateüov: František Hasák,
Július Rigler, Dr. Jaroslav Deák, Štefan Janêár
(už zomreli), Jozef Lachkoviê a od r. 1980 Pavol Kubíêek. Funkciu tajomníka postupne vykonávali: František Hasák, Richard Popp, Jozef Friš, Dr. Jaroslav Deák, Štefan Hrabovský
(všetci menovaní už taktiež zomreli). Od roku

mu veku stále stará o svoje zvieratká. „Môj život môžem rozdeliČ do niekoükých etáp. Zvieratá v nich
mali vždy svoje miesto. Chovám hlavne holuby, sliepky
a králiky. V súêasnosti mám strieborných králikov, ktorých som pred pár dĀami oddelil od matiek. Už sa zaêínajú vyfarbovaČ z êiernej do strieborna. Každý chovaný
králik musí maČ tetovanie, aby bolo možné identifikovaČ chovateüa a jeho pôvod. Rovnako je to aj so sliepkami. Uêarovali mi hnedé Orpingtonky. Sú drobnejšie,
ale majú atraktívny objem. Identifikácia sliepok je zase
možná pomocou obrúêok na nohe. Žiaü, tento rok nám
epidémia výstavný aj súČažný program zastavila.“
Srdcovou záležitosČou Ladislava Balogha sú
však holuby. „Mám dve plemená. Anglické a hnedé. Na záhradu chodím dvakrát denne. Upratujem,
chystám slamu, kĄmim. Viem, že zvieratá ma potrebujú a ja êerpám od nich moju každodennú energiu.
Aj keó prší, sneží, aj keó mám kopec iných starostí.“

Obnovenie Ïinnosti
Dnes má stupavská ZO evidovaných 24 êlenov. Prevažne sú to miestni obyvatelia, ale takisto chovatelia z Bratislavy, Sološnice, Jablonového êi Marianky. Chod organizácie bol
v minulosti ovplyvĀovaný historickými i lokálnymi udalosČami, spolok si prešiel küukatým
vývojom. Boli roky, keó niê nefungovalo, najmä poêas vojny. Útlm êinnosti nastal aj po roku
1989. Posledná správa o êinnosti je z roku 1994.
V ostatných rokoch sa našlo zopár nadšencov, ktorí sa upadnutému stupavskému spolku snažia prinavrátiČ dobré meno na poli slovenských chovateüov. „Myšlienka obnoviČ êinnosČ

Zachytávanie dažâovej vody
Pri príležitosti Medzinárodného dĊa Zeme vyhlásili
 Stupavské
noviny fotosúħaž na tému Ako udržaħ
ÎÇñ vodu vbzáhrade.

V

minulom êísle sme priniesli veükú fotoreportáž
nášho êitateüa Ing. Jaroslava Zemana, v ktorej
nám jej autor priblížil realizáciu svojho riešenia
zabudovania nádrže na dažóovú vodu do zeme.
Svoj návod na zachytávanie dažóovej vody nám
do redakcie poslala aj Eva Lisická, ktorá získava dažóovú vodu na polievanie svojej záhrady zo strechy záhradnej búdky, odkiaü steká do sudov. Z nich ju potom preêerpáva do „zásobných“ sudov.

Naša fotosúČaž pokraêuje. Podeüte sa preto s našimi
êitateümi o vaše nápady a pošlite nám fotografiu s krátkym textom, ako sa vám darí udržiavaČ vodu vo vašej
záhrade. Vaše nápady a realizácie vodozádržných opatrení nám posielajte na adresu: noviny@stupava.sk
VíČaza vyhlásime v septembrovom êísle Stupavských novín.
//
,1,ѹ3&0& (û

organizácie oslovila v roku 2012 viacerých nadšených chovateüov. Po vynaloženom úsilí, nielen mojom, ale aj Jozefa Slováka, bola v júni 2013 zaregistrovaná ZO SZCH Stupava pod registraêným
êíslom 746 13. O jej zapísaní bol zverejnený oznam
v miestnom rozhlase a takisto v Podpajštúnskych
zvestiach.“ Okrem zoskupovania chovateüov,
vzájomnej pomoci a podpore pri chove zvierat, zúêastĀovania sa na miestnych, oblastných
i národných výstavách s pozitívnymi výsledkami, sa organizácia snaží prezentovaČ aj usporadúvaním miestnych výstav chovateüov, ktoré sú
od roku 2016 súêasČou najväêšieho mestského
kultúrneho podujatia Dni zelá. Za ostatné roky
sa podarilo etablovaČ stupavskú výstavu medzi
ostatnými podujatiami organizovanými v Malokarpatskej chovateüskej oblasti.
Poêas roka sa êlenovia ZO stretávajú na êlenských schôdzach. Hneó, ako to situácia dovolí,
opäČ zaênú organizovaČ výstavy a súČaže. Napriek tomu, že schôdza Malokarpatského oblastného výboru, ktorá zabezpeêuje každoroêné
odovzdávania potrebných náležitostí a informácií z výroêných êlenských schôdzí, bola zrušená,
informácie pre êlenov boli zabezpeêené elektronicky, v nevyhnutných prípadoch osobne. Samozrejme, chovatelia sa aj naóalej starajú o svoje chovy v bežnom režime. Kríza však ovplyvnila
najmä organizovanú êinnosČ, t. j. usporadúvanie
výstav, ktoré sú jednotlivými zväzmi plánované
opäČ od augusta 2020.
švo
Foto: Eva ŠvoĊavová

STUPAVSKÉ NOVINY | JÚN 2020

Z NAŠEJ FARNOSTI/KNIŽNICA

noviny@stupava.sk | 10

Príprava na sviatosœ birmovania
Sviatosħ birmovania patrí medzi sviatosti, ktoré sa prijímajú iba raz za život. ObyÏajne sa
prijíma vbobdobí dospievania absbjej prijatím by malo byħ spojené rozhodnutie žiħ zrelším
kresħanským životom.

ný prinášaČ ovocie svojej viery, ktoré by bolo na
osoh nielen spoloêenstvu veriacich üudí, ale všetkým üuóom.
V našej farnosti Stupava plánujeme najbližšie udeüovanie sviatosti birmovania v máji alebo júni 2021, presný termín sa stanoví neskôr
v súêinnosti s Arcibiskupským úradom. SviatosČ birmovania sa ponúka mladým üuóom,
poênúc tými, ktorí v nasledujúcom školskom
roku 2020/21 nastúpia do 8. roêníka. Ak by
mal záujem prijaČ sviatosČ birmovania aj niekto zo starších dospelých, raz poêas roka, obvykle na prelome októbra a novembra, sa
birmovanie udeüuje výluêne iba dospelým
v Dóme sv. Martina v Bratislave. Títo dospelí musia byČ pokrstení katolíci, žijúci v súlade
s kresČanskou vierou. Ich prijatie sviatosti birmovania je možné zariadiČ.

V

eríme, že cez jej prijatie – ak sme správne disponovaní – nás k tomu posilĀuje
Duch Svätý. Prijatím tejto sviatosti sa
veriaci êlovek stáva plným kresČanom. Cez po-

Všetko najlepšie!

M

ons. Mgr. Félix Mikula aktuálne pôsobí vo farnosti obce Miloslavov.
Stupavêania ho však majú stále vo

mazanie, ktoré spravidla udeüuje biskup, veriaci
êlovek prijíma znak daru Ducha Svätého, ktorý
by mal navždy poznaêiČ jeho óalší život.
Aj z tohto vyplýva, že na prijatie tejto sviatos-

svojom srdci, tak ako ich má aj on. V Stupave
vykonával funkciu správcu farnosti a farára vyše
29 rokov (1989 – 2018). Svojím pôsobením pozitívne ovplyvĀoval život, poskytoval podporu a pomoc (nielen duchovnú, ale aj materiálnu)
niekoükým generáciám Stupavêanov. K životnému jubileu – 70. narodeninám – mu prajeme veüa
šČastia, pevné zdravie, spokojnosČ a nevyêerpateüný optimizmus!
„Nedávne obdobie pandémie som trávil pokojne. Nieêo som poupratoval, vytriedil a pracoval som na svojej
malej záhradke. Pozdravujem Stupavêanov, óakujem
za množstvo prianí a gratulácií. òakujem za priazeĀ
a želám všetko dobré!“
Redakcia Stupavských novín sa pripája ku všetkým gratulantom.
,1,ѹ"1"/2&Ę(

ti sa treba náležite pripraviČ. Pobirmovaný êlovek by mal dobre poznaČ Ježiša Krista a morálne
postoje, ktoré zodpovedajú jeho uêeniu, mal by
byČ schopný obhájiČ svoju vieru a byČ priprave-

Vzhüadom na aktuálnu situáciu, spojenú s pretrvávajúcimi obmedzeniami osobných stretnutí,
chcem poprosiČ aj touto cestou, aby si všetci záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania v roku
2021 vyzdvihli prihlášku buó v sakristii kostolov v Stupave a v Máste, alebo na farskom úrade,
a odovzdali ju do konca júna 2020. V septembri 2020 zaêne spomínaná príprava. Teším sa na
bližšie zoznámenie s üuómi, túžiacimi žiČ plným
kresČanským životom.
Milan Sova, farár

Nové knihy v knižnici
Patríte ku knihomolom? Stupavská knižnica Ruda Morica
opäħ zaplnila niekoĀko poliÏiek novými knihami, ktoré
zakúpila za podpory Fondu umenia. Jednu zbnich by sme
vám radi predstavili.

D

revo nie je len obyêajný materiál na stavanie alebo prikurovanie.
Drevo je krásne. Na pohüad, na
pohmat, môžete k nemu privoĀaČ. A všetky tieto neobyêajnosti si všíma pôvabná,
bohato ilustrovaná kniha o dreve, stromoch a
üudoch okolo nich. Jej
názov: „Všecky krásy
dĆeva“. Mimochodom,
ide o dvojitú parafrázu – pôvodné slová sú
z árie Kecala v Predanej neveste a použil ich
tiež básnik Jaroslav Seifert ako názov svojej jedinej prozaickej knihy.
Prvá kapitola sa zameriava na život stromu,
jeho boj s okolím a êarami, ktoré v živom dreve
vytvára príroda. Druhá ukazuje, ako strom
aj naóalej žije v drevených veciach a ako tieto
veci vznikajú. V tretej
kapitole potom v humorných rozprávaniach
autora drevené veci –
staré i dnešné, zdanlivo
známe a bežné – ožívajú. Autor si v tejto knihe nekládol za cieü pred-

ložiČ êitateüom vedeckú prácu êi príruêku,
ale vážne nevážny pohüad na „všetky krásy dreva“.
//
,1,ѹ& %")ľ %,3û
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Nová tvorba, Nový pohĝad
na svet, Nový život
Salón výtvarníkov je každoroÏne mimoriadnou kultúrno-umeleckou príležitosħou pre
výtvarníkov spod Malých Karpát, Bratislavy abz Bratislavského kraja sprostredkovaħ svoju
tvorbu širokej verejnosti na kolektívnej výstave vbmoderných priestoroch galérie Zoya
Museum – ELESKO Wine Park vbModre.

S

alón výtvarníkov sa po takmer roênom
spánku, sprvu s neistotou, ktorú na neho
vdýchli predchádzajúce udalosti, pomaly prebúdza do Nového života. Vóaka úsiliu
sa napriek mimoriadnym okolnostiam podarí neprerušiČ 24-roênú niČ výstav Salónu výtvarníkov. V portfóliu výstavy sa predstaví 88
výtvarníkov. Nielen renomovaní autori, ale aj
neprofesionáli, ktorí prešli vlastnou tvorivou
genézou až k tejto méte, vystavia svoje obrazy, sochy, plastiky a kompozície v rozüahlých
priestoroch galérie. Predstavia sa mnohé zná-

me mená, akými sú Igor a Júlia Piaêkoví,
Ladislav éerný, Martin Kellenberger, Peter
Uchnár, Marián Komáêek, László Pomothy,
Martin Dzurek, Peter Brenkus a iní, ako i vyspelí amatéri, pri ktorých vôbec nepostrehnete, že nie sú školenými autormi, ako napríklad, Miro Dzuro, ûubica Ema Mazik, Igi
Brezo, ale napríklad aj Pavol Hammel alebo
Norbert Judt. Medzi renomovanými umelkyĀami a umelcami vystavujúcimi svoje diela na
24. roêníku Salónu výtvarníkov nechýbajú ani
dve výnimoêné výtvarníêky zo Stupavy. Ag-

VPohodke je opäœ živo
KeÑ sa prejdete po Stupavských uliÏkách, Ïasto
na vchodových dverách, plotoch alebo v predzáhradkách
môžete vidieħ nádherné keramické výtvory. V Stupave sa
„hand made“ keramike proste darí.

„K

eó sme 10. marca zatvorili naše tvorivé dielne Pohodka, reagovali sme
okamžite na situáciu, ktorá vznikla po prijatí opatrení proti koronavírusu“, prezradila
na zaêiatku nášho rozhovoru Ivetka Vachálková, vedúca Pohodky. „Musím priznaČ, vtedy nikto niê nevedel, ale napriek tomu som si predstavovala, že situácia bude trvaČ naozaj len dva týždne. Z dvoch týždĀov
však boli tri mesiace a priestory predtým plné džavotu
detí osireli. Preto som uvítala, že sa situácia zaêiatkom júna zaêala uvoüĀovaČ a hneó, ako to bolo možné,
zaêal náš mesaêný kurz maüovania akrylom.“

Radšej maĀuješ, alebo je u teba na prvom mieste keramika?

„Napriek tomu, že som študovala na chemickej
priemyslovke, k výtvarnému umeniu som mala vždy
blízko. Keramika je moja srdcovka a maüovanie relax.
Jedným z dôležitých dátumov v mojom živote je 7. júl
2006. Vtedy sme zaêali s êinnosČou našich krúžkov
v Pohodke. Predstavte si malé 5 – 6 roêné deti, ako bez
strachu a s veükou dávkou odhodlania tvarujú z hliny
svoje prvé výrobky. Každý rok okolo sto žiakov. Postupne sa pridali do veêerných kurzov aj dospelí, pre ktorých sa stali významnou súêasČou ich psychohygieny.“

nes Vavrinová a Barbora Koêišová.
V rámci expozície môžete vzhliadnuČ aj kolektívne dielo autorov Salónu výtvarníkov pod názvom Nový život. Kurátorom výstavy a jej priamym úêastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriêek.
Výstava Salón výtvarníkov v Zoya Museum
– ELESKO Wine Park v Modre je pre verejnosČ prístupná od 20. júna do 20. septembra
2020, poêas návštevných hodín od stredy do
nedele, v êase od 11.30 do 18.30 hod. Viac
informácií o možnosti jej návštevy nájdete na
stránke www.elesko.sk

Koncom školského roka pripravujete
pravidelne aj výstavu, bude tomu tak
ibtentoraz?
„Áno, je to taká naša malá slávnosČ. V stupavskej synagóge každoroêne pripravujeme výstavu absolventov. Je
to vždy pestrá mozaika, naši žiaci sú totiž vo veku od
5 – 75 rokov. Dokonca súČažíme o najkrajší výrobok.

Populárnym podujatím, ktoré nadväzuje na Salón výtvarníkov, je DeĀ otvorených ateliérov 2020,
ktoré sa uskutoêní 24. 10. 2020. Poêas tejto októbrovej soboty, od 10.00 do 21.00 hod., môžete
nahliadnuČ do ateliérov a výtvarných dielní nielen autorov, ktorí vystavujú na salóne, ale mnohých óalších s pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji.
rr

Tento rok je však celý iný, takže výstava sa neuskutoêní. éo však urêite bude, to sú letné kreatívne tábory. Tie
už máme zaplnené do posledného miesta. KonaČ sa budú
dva týždne v júli a dva v auguste. Chceme a urobíme pre
to všetko, aby si deti vo veku od 5 do 12 rokov vyskúšali
svoju kreativitu a šikovnosČ.“
švo, foto: Eva ŠvoĊavová
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HISTÓRIA

Na prahu
modernej doby

Po skonÏení Napoleonských vojen sa život len pomaly vracal do normálnych koĀají.
ObyvateĀstvo bolo vyÏerpané dlhotrvajúcimi vojnami a všeobecnou biedou, ktorá sa
len ħažko prekonávala. Navyše, slabá úroda v roku 1816 skomplikovala život mnohým
chudobnejším ĀuÑom, najmä v jarných mesiacoch nasledujúceho roka. CiteĀný nedostatok
potravín mal za následok hlad.

N

V roku 1828 sa vykonal opäČ rozsiahly súpis
obyvateüstva, ktorý mal pomôcČ pri efektívnejšom vyberaní štátnych daní. Podüa súpisu bolo
v Máste spolu 94 domov, z ktorých sa platila
štátna daĀ. Do poêtu neboli zahrnuté zemianske a panské domy, ale tých v Máste prakticky
nebolo. Spomedzi poddanského obyvateüstva
boli najpoêetnejšou vrstvou sedliaci, ktorých
napoêítali spolu 79, želiarov 15 a podželiarov
26. Sedliaci a želiari mali vlastné domy, podželiari bývali v prenajatých priestoroch. Mást bol
poünohospodárskym sídlom, remeslu sa spomedzi všetkých 120 domácností venoval len
jeden živiteü rodiny. Obyvatelia Mástu obrábali
spolu 832 bratislavských meríc polí a 166 koscov lúk. Vinohrady nezachytil súpis v chotári Mástu žiadne, ale v extraviláne obce sa nachádzali klêoviská s rozlohou 42 bratislavských
meríc, ktoré sa zdaĀovali podüa iných kritérií.
éasČ z nich vlastnili Stupavania. Obyvatelia
Mástu osievali svoje polia predovšetkým pšenicou a ražou, avšak v najväêšom rozsahu sa
v tej dobe už zo spomínaných dôvodov pestovalo konope. Priemerná sedliacka výmera teda
predstavovala približne 6 hektárov, menší sedliaci obrábali približne 3 hektáre. Poünohospodárstvo a chov domácich zvierat boli hlavným
zdrojom obživy pre sedliakov. V obci chovali
spolu 90 volov, 46 kráv, 119 oviec, iba 10 ošípaných, no až 147 koní.
V roku 1828 mala Stupava 461 domov
s 3374 obyvateümi. Z nich 2731 bolo rímsko-katolíckeho vierovyznania, 643 židov. Aj
naóalej bola najüudnatejším zemepanským
mesteêkom Bratislavskej stolice. V Máste bolo
104 domov a 749 obyvateüov, všetko rímski
katolíci. Geografická roêenka Uhorska z roku
1843 poskytuje o Stupave nasledujúce údaje:

Výroba konopného oleja

C. Metternich

DojÏenie sirôt
BlízkosČ hlavného mesta s obrovskou masou
obyvateüstva poskytovala rôzne spôsoby obživy,
ktoré napriek tomu, že dnes už pripadajú exotické, v danej dobe boli úplne bežné. Nejedna
stupavská žena si napr. privyrábala dojêením sirôt z viedenských sirotincov. Príjmy z tejto êinnosti boli urêite nie nezaujímavé, keóže v roku 1823
viaceré obce zo Záhoria, vrátane Stupavy, poslali hromadnú sČažnosČ na najvyššie rakúske orgány, v ktorej žiadali obnovenie posielania dojêiat
z Viedne na dojêenie miestnym ženám. Boli však
neúspešné. Prostredníctvom stupavského slúžneho Trojera sa im oznámilo, že pokiaü sa pre siroty
nájdu dojky v Dolnom Rakúsku, do Stupavy osirelé deti posielaČ nebudú.

Prechmaty
panských úradníkov
V posledných desaČroêiach pred revolúciou
1848 – 1849 dožíval feudalizmus aj v Uhorsku.
Spolu s rozkladom tohto spoloêenského zriadenia rástlo sebavedomie poddaných, najmä majetnejších sedliakov, ktorí êo-to pochytili aj z ideálov francúzskej revolúcie. Myšlienkový kvas, rast

a obce Mást, Láb, Zohor, Pajštún a Záhorská Bystrica sa žalovali na prechmaty zo strany panstva
pri dlhých fúrach, keó museli drevo vyČažiČ a odviezČ do Bratislavy. Stupavania protestovali aj proti tomu, že im panskí úradníci nedovoüovali pásČ
dobytok a ovce na panských strniskách, aj keó to
predtým mohli robiČ.

PoĀnohospodárstvo
abchov domácich zvierat

apoleonské vojny až do vypuknutia revolúcie v roku 1848 vystriedal metternichovský absolutizmus, ktorý bol
známy policajnou perzekúciou a špicüovskými
metódami získavania informácií o živote obyvateüov ríše. Avšak režim, ktorý chcel C. Metternich
policajnou perzekúciou udržaČ, postupom rokov
stále viac a viac upadal, až si nakoniec vyslúžil
všeobecnú nenávisČ. Veó aj také celkom nevinné,
každoroêne sa konajúce slávnostné zhromaždenia stupavských cechov, kde sa poväêšine popíjalo, jedlo a tancovalo, sa nesmeli konaČ bez prítomnosti osobitného komisára pod zámienkou, že sa
na nich všelejaké neporádky stavajú.

Po Viedenskom kongrese sa blízka ViedeĀ stala po Londýne a Paríži treČou najväêšou metropolou Európy s veükým vplyvom na chod európskej politiky. Poêet jej obyvateüov neustále
narastal, êo vyžadovalo vytváranie silného ekonomického, predovšetkým poünohospodárskeho
zázemia. Nové možnosti ekonomickej prosperity
veümi rýchlo využili aj obce na Záhorí. Na poliach
Stupavy a Mástu sa rozšírilo pestovanie konope,
pretože spotreba konopného oleja vo Viedni veümi
rýchlo rástla. Bol hlavným médiom, ktoré sa používalo tak na noêné osvetlenie veükomesta, ako aj
do bytových lámp. Olej sa dobre predával takisto
v Bratislave a svojim výrobcom a predajcom zabezpeêoval pomerne vysoké zárobky.
Výrobu konopného oleja nezanedbávalo ani
stupavské panstvo. V roku 1842 stál v Máste
panský mlyn na lisovanie konopných semien. Až
zaêiatkom šesČdesiatych rokov 19. storoêia prišiel
do módy petrolej, a tak sa skonêila zlatá éra konopného oleja, ktorý živil nejednu stupavskú sedliacku rodinu.
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Výrez z katastrálnej mapy z polovice 19. st. – Stupava–sever.

sebavedomia nižších spoloêenských vrstiev, samozrejme, neobišiel ani Stupavu a ostatné obce
stupavského panstva. Na prechmaty panských
úradníkov odpovedali sČažnosČami. Rôzne krivdy
a neprávosti riešili súdnou cestou a možno povedaČ, že takmer vždy s úspechom. Ešte pred rokom
1820 sa Stupavania vzopreli proti tomu, aby pri
predaji domu alebo vinohradu zo získanej sumy

platili tri percentá do panskej pokladnice. Spor sa
dostal pred Kráüovskú miestodržiteüskú radu a tá
rozhodla v ich prospech. Od tej doby sa spomínaná taxa nesmela vyberaČ. Na vyššie inštancie sa
poddaní Stupavy a Mástu odvolávali aj v prípade
neúmerne vysokých pokút za priestupky v panských lesoch s tým, že úradníci si êasto êasČ pokuty strêia do vlastného vrecka. Mesteêko Stupava

V Stupave je niekoüko pekných budov a z nich
k najkrajším patrí rímsko-katolícky kostol, kaštieü
so štyrmi vežami, vedüa ktorého je pekný anglický
park, óalej sú tu hospodárske budovy panstva, veüký hostinec, synagóga, pošta a niekoüko šüachtických
kúrií. Obyvatelia, ktorých je 2970 katolíkov, jeden
evanjelik a 830 židov, sa živia poünohospodárstvom,
remeslom a vinohradníctvom. Polia sú tu piesoênaté, no úrodné. Pestuje sa na nich najmä raž, konope a pšenica. Mesteêko má rozmerné lesy a dostatok
lúk a pastvín. Vinohrady produkujú víno prostrednej
kvality, no je tu veüa dobrých ovocných stromov. Je tu
viacero vodných mlynov a zvernica.
Dedina Mást má 830 katolíckych obyvateüov. V jej
chotári sa našlo veüa rímskych pamiatok ako popolníc,
mincí, svietidiel. Produkcia výbornej kapusty.

MaÑarizácia abnárodné hnutie
Od zaêiatku 19. storoêia sa êoraz silnejšie do
úradov a škôl presadzovala maóarêina. Stupava
bola mesteêkom s obyvateüstvom prevažne slovenským. Popri Slovákoch žila v obci poêetne
nie veüká, no vplyvná nemecká menšina a židia,
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ktorí v domácnostiach komunikovali zväêša nemecky alebo jidiš. Po prvých maóarizaêných zákonoch prijatých na sklonku 18. storoêia nasledovali zaêiatkom 19. storoêia óalšie. Už v roku
1806 sa zhromaždenie Bratislavskej stolice
uznieslo, že v stoliêných úradoch a na súdoch
sa bude úradovaČ po maóarsky. V roku 1831 si
stoliêné orgány stanovili vyššie ciele, ktorými sa
stalo šírenie maóarského jazyka medzi üudom
bývajúcim na území celej stolice. Prostriedkom
mali, byČ školy, bohoslužby a výmeny detí.
Poddanské obyvateüstvo, najmä roüníci, boli
voêi maóarizaêným snahám zväêša üahostajní.
Otázka podpory opaêných snáh z hüadiska sociologického je málo preskúmaná. Drobná slovenská inteligencia, najmä kĀazi a uêitelia, sa väêšinou angažovali v slovenskom národnom hnutí.
Stupava nebola výnimkou. Do radov slovenského národného hnutia a podporovateüov národných snáh sa zapojil napr. Pavol Mazúr, ktorý pochádzal zo Skalice. Ako inžinier pracoval
v správe pálfiovského majetku v Stupave. Podüa
J. M. Hurbana bol êlovekom národne uvedomelým a veümi horlivým. Na druhej strane sa Čažko zmieroval so zavedením spisovnej slovenêiny Hurbanom, Štúrom a Hodžom v roku 1843.
Napriek tomu patril medzi zakladateüov slovenského buditeüského spolku Tatrín, ktorý viedol
û. Štúr a jeho družina. V roku 1846 bol êlenom
deputácie Slovákov, ktorá žiadala úradné povolenie spolku Tatrín vo Viedni. Arcivojvodovi ûudovítovi a ministrovi Kolovratovi predložila stanovy spolku a zároveĀ ich informovala o stave
slovenského národa a jeho požiadavkách. élenmi deputácie boli okrem Mazúra aj hlavné postavy slovenského národného obrodenia J. M.
Hurban a û. Štúr. Dôkazom úzkych vzČahov
medzi ûudovítom Štúrom a Pavlom Mazúrom
je napríklad Štúrov list z 1. januára 1847 Pavlovi Mazúrovi, v ktorom okrem iného napísal:
„Ak bi ste mali dostaê dreva, mohli bi ste sa našej êitárni slovanskej êo len pou sjahou zavóaêiČ, vec bi
ste veru velmi šlechetnú urobili. A vaša šlechetnosČ je
nám dobre známa. Boh Vás opatruj a daj Vám mnoho štestja v Novom roku. éi nás už navštívite v tej našej Bratislave?
Váš prjateü a ctiteü
ûudevít Štúr“
Drevo zo stupavských lesov poslúžilo nielen
v slovenskej êitárni na evanjelickom lýceu v Bratislave, ale iste napríklad aj na vykúrenie chladných komôrok nejedného slovenského študenta.
Medzi uvedomelých Slovákov v Stupave
v štúrovskom období národného hnutia patril taktiež mladý kaplán Ignác Juraêka. Rodák
z Kopêian pri Holíêi už poêas štúdia získal pevné
národné presvedêenie. Od roku 1845 pôsobil na
tunajšej fare ako kaplán. Hoci na výkon kaplánky v rozüahlej stupavskej farnosti bolo treba veüa
êasu a námahy, Juraêka si dokázal nájsČ chvíüku aj na literárnu tvorbu. Skladal verše o Slovákoch a Slovanoch a jednu báseĀ uverejnil aj
v Štúrovom Orlovi Tatranskom, prílohe Slovenských národných novín. Jeho duma Prorok Slávy, napísaná v malej izbiêke stupavskej kaplánky, je oslavou básnika Jána Hollého a vrúcnym
vyznaním mladého teológa o potrebe slovenskej
a slovanskej vzájomnosti. Nebolo preto niê prekvapujúce, že Juraêka spolupracoval so Slovenskou národnou radou v revolúcii 1848 – 1849,
za êo si hodne vytrpel zo strany maóarských šovinistických úradníkov.

Cholera abiné epidémie
Napriek všeobecnému pokroku v 18. a na zaêiatku 19. storoêia zostávala lekárska starostlivosČ a hygiena stále na veümi nízkej úrovni. Epidémie zhubného moru sa síce už nevyskytovali,

HISTÓRIA
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sledky umierali üudia takmer každý deĀ. Epidémia vrcholila v októbri a novembri, keó v priebehu dvoch mesiacov zomrelo 75 obyvateüov
Stupavy. V jeden deĀ, 27. novembra 1831, pochovali v Stupave až 5 obetí cholery. Celkovo
zomrelo na choleru iba v Stupave 89 obyvateüov, a to len spomedzi katolíckeho obyvateüstva, lebo záznamy o obetiach medzi židovskou
komunitou nie sú k dispozícii. Rovnako chýbajú údaje o poête obetí v Máste, pretože zákaz
pohybu platil aj pre kĀaza, a tak si obyvatelia
Mástu museli pochovávaČ zomrelých sami, bez
prítomnosti farára.

Ðalšie pohromy

Stupava a Mást na mape z r. 1842.

ale ázijská cholera navštívila poêas 19. storoêia
slovenské stolice viackrát. Najväêšia epidémia
cholery postihla Slovensko v roku 1831 a svojimi niêivými dôsledkami neobišla ani Stupavu.
Rozšírila sa z ruského záboru Poüska cez Haliê
do severovýchodných stolíc Uhorska. Do Poüska
ju dovliekli ruské vojská, ktoré vyslal cár z ruských ázijských provincií potlaêiČ poüské povstanie. Nákaza nezadržateüne postupovala krajinou
a nepomohli ani prísne sanitárne opatrenia.
V auguste 1831 boli na území Bratislavskej stolice zaznamenané prvé ochorenia. Úra-

z príkazu vrchnosti zatvorili a omše sa slúžili
pod holým nebom. Obmedzil sa pohyb osôb
a mestá, mesteêká a dediny sa uzatvorili pred
cudzincami, takže nik nesmel do nich vojsČ, ale
ani ich opustiČ.
Stoliêná vrchnosČ sa snažila podávaním liekov a zvýšenou hygienou zamedziČ šíreniu
choroby, ale üud sa voêi jej úsiliu správal veümi nedôverêivo. Ako vyplýva z listu stoliêného
slúžneho Leopolda Trojera, ktorý sídlil v Stupave, tunajší üudia nechceli užívaČ lieky a nedbali ani na rady felêiarov a kĀazov. Keó sa u nich

TradiÏný stupavský sedliacky dom.

dy prijali drastické opatrenia, pri ktorých êasto
asistovalo vojsko. Cisárska armáda dokonca
hrubou silou zabránila konaniu tradiênej mariánskej púte zaêiatkom septembra. Vojaci vytvorili pred Stupavou nepriechodný kordón
a zhromažóujúcich sa pútnikov nepustili ani do
obce, ani óalej do Marianky. O tvrdosti prijatých opatrení svedêí aj to, že v prípade neuposlúchnutia výziev na návrat mali príkaz použiČ
zbrane. Rovnako boli zakázané trhy. Kostoly sa

prejavili prvé príznaky choroby, miesto toho,
aby si üahli a lieêili sa, odišli do polí, aby tam
umreli a neohrozili svojich najbližších. Aj to
bolo príêinou, že choroba sa rýchlo šírila. Prvé
prípady ochorení v Stupave sa zaznamenali zaêiatkom septembra 1831. Prvou obeČou choroby sa stal nádenník menom Ftáêník, ktorý
pracoval na panskom majeri v Stupave. Zomrel
12. septembra 1831 vo veku 28 rokov. O dva
týždne prepukla choroba naplno a na jej ná-

Neprešlo ani 5 rokov od skonêenia veükej
cholerovej epidémie, keó v júli 1836 vypukla
v Stupave óalšia. Jej následky boli takmer rovnako tragické ako za prvej cholerovej pohromy,
pretože na následky choroby zomrelo 79 üudí.
Vrcholila na prelome júla a augusta, keó od
29. júla do 2. augusta, teda za 5 dní, zomrelo v Stupave 14 üudí. Prísne sanitárne opatrenia
zabránili rozšíreniu nákazy, a tak obec Mást zostala ušetrená. Zaêiatkom septembra 1836 epidémia cholery našČastie skonêila.
Nevítaný hosČ navštívil Stupavu ešte raz
v roku 1849. Pravdepodobnou príêinou jej vypuknutia bola prebiehajúca revolúcia a s Āou
spojené pohyby vojska. Prvé prípady ochorenia
sa vyskytli v júni a do augusta zomrelo celkove
16 üudí. Medzi nešČastné letá, üudom nazývané aj cholerové, patrili v 2. polovici 19. storoêia
aj roky 1855 a najmä 1866. Posledne uvedený rok drží smutný rekord historicky zaznamenaných úmrtí na choleru. Za necelé tri mesiace
podüahlo chorobe iba v Stupave 116 üudí. Podüa neúplných údajov si 5 cholerových epidémií v 19. storoêí v priebehu 35 rokov vyžiadalo
takmer 400 üudských životov spomedzi obyvateüov Stupavy.
Ázijská cholera bola až do poslednej tretiny 19. storoêia ochorením, ktorému vtedajšia
medicína nedokázala vzdorovaČ. Pri masových
epidémiách sa úrady snažili len o to, aby sa
choroba šírila êo najmenej, no ani tieto opatrenia nemali príliš veüký úspech. Úplne sa obmedzil pohyb obyvateüstva a tí, êo ochoreli, najmä na vidieku, boli ponechaní svojmu osudu.
Aj z týchto dôvodov bola úmrtnosČ mimoriadne vysoká. Väêšinou z desiatich, êo ochoreli, zomreli piati až šiesti, takže nádej prekonaČ
ochorenie bola sotva poloviêná. Zakorenená
nedôverêivosČ üudí voêi vrchnosti êasto marila
všetky pokusy zmierniČ dôsledky epidémií lekárskou prevenciou alebo pomocou dezinfekcie zdrojov vody, ktoré boli hlavnými ohniskami nebezpeênej nákazy.
Rozšírenou a nebezpeênou nemocou boli
taktiež kiahne. Tie si vyberali obete predovšetkým medzi malými deČmi. Najväêšia epidémia
kiahní postihla Stupavu v januári 1843 a trvala
do zaêiatku mája. Za štyri mesiace zomrelo na
následky kiahní 36 detí vo veku od štyroch týždĀov do 13 rokov. Menšia epidémia prebehla aj
v roku 1846, keó zomrelo 11 detí. Najzhubnejšou chorobou v 19. storoêí i v prvej tretine
20. storoêia bola tuberkulóza. Tá sa však nevyskytovala v nárazových epidémiách, ale kosila
üudí po desiatkach každý rok.
Zaêiatky modernej doby predznamenali
všetky budúce problémy uhorskej spoloênosti, ktoré sa naplno prejavili už v nasledujúcich
rokoch. Revolúcia rokov 1848 – 1849 dávala
šancu otoêiČ koleso iným smerom, avšak Habsburská monarchia to nevyužila. O tom však až
nabudúce.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc.
Foto: archív autora
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PoÜiatky stupavskej hádzanej (3.)
Hádzaná sa hrávala na futbalovom ihrisku. Návštevnosħ nemala takú ako futbal, ale žila. Mládež si nemohla veĀmi
vyberaħ, chlapci hrali buÑ futbal alebo hádzanú, v menšej miere i dievÏatá. Stávalo sa, že futbalisti si po vlastnom
tréningu zatrénovali spolu ešte aj sbhádzanármi.

N

iektorí futbalisti hrali dokonca hádzanú i súČažne. Je to vidieČ aj z nasledovnej fotografie, na ktorej sú takíto „obojživelní“ hráêi.

1

Hádzanárske mužstvo v 50-tych
rokoch na futbalovom ihrisku.
Foto ê. 1: Stojaci vüavo hore: Ján Kaahánek, Milan Daráš, Jozef Ivica, Jožo Brezovský, Lojzo Šêasný, Vilo Mader, Emil Maroš,
Fero Rožár , Štefan Hrabovský (tréner), küaêia

skeho oddielu v zložení František Daráš (Brico) – predseda, Stano Landl – tajomník, Ján
Puškáê st. – hospodár. Po Františkovi Darášovi prevzali taktovku predsedu postupne Jožo
Horecký, Štefan Lióák, Miro Puškáê, Miro Šurina, Štefan Lachkoviê a Ján Šembera. Dlhé
roky bola êlenkou výboru ako jediná žena Jarka Balogová. Miro Puškáê spoloêne s Mirom
Šurinom, Štefanom Lachkoviêom a Jánom
Šemberom boli êlenmi výboru až do nástupu
terajšieho vedenia.
Možno povedaČ, že hádzanári pracovali vždy odhodlane a s láskou k
svojmu športu, ktorý mal veüa priaznivcov a fanúšikov. V Stupave bolo
potrebné spolupracovaČ s výborom
T
TJ Tatran, MNV a organizáciami sídliacimi v Stupave. Do tejto práce sa zapájali napríklad Ing. Ján Beleš, Vilo Maroš, Anton
Móza, Miro Puškáê êi Jozef Wölfli.

4

obavy, najmä u súperov. Boli na Āom odpracované tisíce brigádnických hodín, uskutoênilo sa

Pšenko, Fero Král, Pavol Mihaliê, Jano Trnka, Vlado Rigler, A. Belaêiê, Štefan Lachkoviê,
Andrej Lachkoviê, Jožo Živner, Jozef Mrázek.
Mládeži sa venovala veüká pozornosČ a z tejto
generácie vyrástli vynikajúci hráêi.
Na ihrisku bola postavená aj výsledková tabuüa a êasomiera. Na fotke ê. 4 pod hodinami
sedia Jakub Slezák (dedo Mira Puškáêa), Vlado
Landl, Feri Suchovský, Albert Škrovan.

2

3

Bohuš Hodúl, Stano Landl, Fero Kuštor, Albert Škrovan, Vilo Móza, leží Miloš Melounek.
Hádzanári B. Hodúl, S. Landl, F. Kuštor a M.
Daráš boli zároveĀ úspešní futbalisti, ktorí hrávali tento šport na úrovni krajských súČaží.

Na fotografii ê. 2 vüavo je jedno z mužstiev
dospelých, ktorých bolo za dlhé roky veüa. Züava stoja: M. Janêár, J. Ivica, R. Vašina, V. Móza,
R. Osvald, S. Landl, M. Šlauka, küaêia: J. Kahánek, L. Németh, J. Ivica.

Od roku 1950 sa hrá v Stupave mužská hádzaná bez prerušenia. Muži štartovali najskôr
v divíznych majstrovstvách kraja. Bola to veümi kvalitná súČaž, jej úêastníkmi boli mužstvá
z Bošian, Topoüêian, Nových Zámkov, Cífera, Pezinka, Modry, Budmeríc, rezervy Trnavy, éH Bratislavy, Zbehov a Nitry.
Po reorganizácii v rámci oficiálneho uznania
Bratislavy za hlavné mesto Slovenskej republiky vznikli súČaže v rámci Bratislavy, okresu
Bratislava-vidiek a Západoslovenského kraja.
Pribudli mužstvá z Malaciek, Lozorna, Prievozu, Ružinova a Ivanky pri Dunaji.

Na fotografii ê. 3 vpravo sú züava: P. Kalina,
V. Landl, R. Osvald, F. Suchovský, R. Vašina,
V. Móza, J. Keleêín, J. Kahánek, S. Landl, tréner A. Škrovan.

OrganizaÏné abtechnické zabezpeÏenie
Od založenia hádzanárskeho oddielu sa vytvorila silná skupina funkcionárov, ktorá ho
viedla po organizaênej i administratívnej stránke. Zvyšovala sa i športová úroveĀ, trénovalo sa cieüavedome. Organizaêne sa hádzanársky oddiel zaradil do Tatranu Stupava. Veüký
kus práce už od zaêiatku vykonali Štefan Hrabovský, Vilo Móza, bratia Landlovci, Jožo Ivica, Albert Škrovan.
V roku 1965 vznikol prvý výbor hádzanár-

òalšia fotografia predstavuje mužstvo, v ktorom už nastala generaêná výmena, sú v Āom
starší i mladší hráêi. Na fotke ê. 5 züava stoja: Jozef Ivica, Ján Trnka, Vojto Profant, Vlado
Landl, Miro Puškáê, Laci Németh, tréner Stano Landl, küaêia: Feri Suchovský – asistent trénera, Fero Randzík, Pavel Mihaliê, Milan Kubíêek, Jano Kahánek, Jožo Lachkoviê.

Ðalší rozvoj hádzanej
V rokoch 1954 – 1958 sa v rámci akcie
„Z“ budoval v parku futbalový štadión. S hádzanárskym ihriskom sa však nerátalo. Boli
tam síce kabíny – šatne, ale len pre futbalistov. V lete 1958 bol futbalový štadión otvorený. Hádzanári si vybojovali v areáli aspoĀ
neupravenú plochu a pustili sa do budovania
svojho ihriska. Zaêali tak, že Jožo Lachkoviê si
požiêal kone od svojho otca a plochu pri potoku (kde je dnes asfaltové ihrisko) pooral a pobránil. Potom ju ruêne vyêistili, vyrovnali a povalcovali. Ako povrchová úprava bola použitá
zmes zeminy, ílu z hliniska a škvary. Nebolo
to ideálne riešenie, za sucha sa na Āom prášilo, za dažóa bola plocha zase neregulárna, kvôli
êomu sa museli niekedy zápasy aj odložiČ.
Ihrisko dostalo v roku 1973 asfaltový povrch, a tak sa stalo vhodnejším na hru. Hráêi sa však museli nauêiČ pohybovaČ na takomto povrchu, lebo plocha vzbudzovala veüakrát

veüa funkcionárskych rokovaní, získavali sa finanêné prostriedky, aby sa ihrisko stále zveüaóovalo. Postupne sa vybudovali šatne, sociálne zariadenia a sauna. Dobudovali sa laviêky,
osvetlenie na tréningy.
Záujem o hádzanú sa zvyšoval, pribudli
družstvá žiakov a dorastu. Prišli šikovní chlapci
ako Fero Šembera, Jano Šembera, Vojto Profant, Miro Puškáê, Jožo Zárecký, ûubo Figmik, Norbert Figmik, Milan Kubíêek, Vlado

Keóže zvyšujúci sa záujem o hádzanú si vyžadoval viac hracích plôch, bola vybudovaná aj
tréningová asfaltovaná plocha. Samotný park
a blízkosČ Borníka dávajú veüké možnosti na
kondiêné tréningy, ktoré hádzanári bohato využívali.
Svetozár Prokeš sen.
Foto: archív priaznivcov hádzanej
5
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Zrážky

PoÜasie v Stupave

Poêas jarných mesiacov tohto roka dominovalo sucho nielen v našej oblasti, ale takmer na
celom Slovensku, a to aj napriek tomu, že máj
bol zrážkovo normálny. V Stupave sme prežili siedmu najsuchšiu jar od roku 1987. Pre zaujímavosČ spomeniem, že najsuchšiu jar sme
mali v roku 1993, keó napršalo len nieêo cez
60 mm. Naopak, najdaždivejšiu jar sme prežili v celkovo najdaždivejšom roku 2010, keó
poêas mesiacov marec až máj spadlo viac ako
250 mm.
Zrážkovo skonêili jednotlivé mesiace nasledovne: v marci 2020 spadlo 33,8 mm, v apríli len 5,4 mm a v už spomínanom máji napršalo
69,3 mm zrážok. Najhoršia situácia so suchom
bola poêas mesiaca apríl, keó v Stupave spadlo
už spomínaných 5,4 mm a sucho sa zvýraznilo aj vóaka dlhému trvaniu slneêného svitu. Pri
málo oblaênom, respektíve jasnom poêasí, trval
slneêný svit v niektorých dĀoch od východu až
po západ Slnka.

Pri hodnotení poÏasia sme sa po štyroch mesiacoch
doÏkali koneÏne zmeny. Kým vbpredchádzajúcich
mesiacoch sa naše hodnotenia zaÏínali vždy konštatovaním, že sme prežili teplotne nadnormálne abzrážkovo
podnormálne obdobie, vbmesiaci máji to už neplatí.

P

resne po roku sme v Stupave prežili teplotne podnormálny mesiac. Je
to až priam neuveriteüné, ale od júna
2019 až do apríla 2020 boli všetky mesiace nadpriemerne teplé. Priemerná májová
teplota mala v Stupave hodnotu +13,8 °C,
êo je cca o 1,7 °C pod dlhodobým normálom (1987 – 2019). Poêas uplynulého mesiaca prúdil do našej oblasti veümi êasto od
severu až severovýchodu chladnejší vzduch. Mnohí sa sČažovali na chladnejšie poêasie, ale asi sme zabudli na minuloroêný máj.
Len na porovnanie spomeniem, že máj 2019
bol v Stupave ešte chladnejší, teplotne silne podnormálny, druhý najchladnejší od za-

bol zrážkovo bohatší a dokonca spadlo
o cca 1 mm zrážok viac, ako by malo vzhüadom na priemer rokov 1987 – 2019 v máji
spadnúČ. Za celý mesiac napršalo v Stupave 69,3 mm zrážok. Búrku sme zaznamenali len jednu, a to 25. mája.

êiatku meraní v roku 1987. Priemerná mesaêná teplota vzduchu mala hodnotu len
+12,5 °C.

celú zrekapitulovaČ. Ešte pripomeniem, že
kalendárne leto nám v tomto roku zaêína
20. júna o 23:43 hod.

 ÁÁ  ѹ
ۖушѸт ڦҙтъѷцѷҚ
  ñÁ   ѹۖуѸт ڦҙчѷцѷҚ
 ÁÁ|é ѹ
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  ñÁ|é ѹۖщѸщ ڦҙтцѷцѷҚ
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Po štyroch predchádzajúcich suchých
mesiacoch sme sa koneêne doêkali, že máj

K 31. máju chýbalo v Stupave od zaêiatku
roka 64 mm vlahy, priêom nemôžeme zabúdaČ
ani na chýbajúcu vlahu ešte z minulého roka
(okolo 50 mm).
(12û)+"*"1",!û17,12-36Ѹ)"'3Ʒ!6
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Peter ŠtefanÏin
Foto: Peter ŠtefanÏin
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Zhodnotenie Jari 2020
Meteorológom sa 31. mája skonêila meteorologická jar, takže máme možnosČ si ju

Teplota
Jar v Stupave mala priemernú teplotu (marec – máj) +11,0 °C, êo je len
o cca 0,3 °C viac, ako je dlhodobý normál. S najväêšou kladnou odchýlkou skonêil mesiac apríl, ktorý bol teplejší o viac
ako 1,3 °C. S kladnou odchýlkou skonêil aj mesiac marec. Najteplejší deĀ poêas
jari sme zaznamenali 19.5.2020 s maximom +27,1 °C, najnižšia teplota poklesla 1.4.2020 na hodnotu -6,5 °C.
i202000601

STUPAVSKÉ NOVINY | JÚN 2020

ZO ŽIVOTA V KAŠTIELI/MKIC

ervené nosy

Za

obyvateümi Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieü
už od roku 2015 pravidelne chodievajú „Lieêiaci klauni“. Takmer všetci sa vždy tešíme na ich návštevu. Každému sa prihovoria, zažartujú, zaspievajú a êasto aj zatancujú. Reakcie
prijímateüov sociálnej služby bývajú viac ako pozitívne, mnohokrát aj veümi dojímavé a prekvapujúco adekvátne. Aj tí, ktorí z dôvodu svojho ochorenia už nie sú celkom v kontakte s realitou, sa
usmievajú, tlieskajú. Toüko koncentrovanej pozitívnej atmosféry zažívame len s nimi.
Aj preto sme mali s izoláciou poêas pandémie
veüký problém. Nielenže sa k nám nedostali naši
blízki, ale ani Clowndoctors.
NašČastie, s príbuznými našich prijímateüov
sme sa mohli spojiČ prostredníctvom videohovorov. Potešilo nás preto, keó éervené nosy pri-

Poâakovanie

K

M

ajselfa netreba Stupavêanom urêite
predstavovaČ. Na koncert tohto úspešného rapera, pôvodom zo Stupavy, vás
MKIC pozýva do Sedliackeho dvora (vedüa Kultúrneho domu), kde sa dĀa 26.6.2020 predstaví aj speváêka Karin Ann, DJ Baret a DJ Johnny
Bee. Máte sa teda na êo tešiČ. Podujatie je kapacitne
obmedzené, preto prosíme záujemcov, aby si prostredníctvom mailovej adresy info@mkic.sk alebo telefonicky na êísle 0905 536 205 rezervovali
bezplatné vstupenky. Tešíme sa na Vás.

&"/(Á1"#(,3ûѸ#,1,ѹ21,/(

Princlandia
Prvá júnová nedeĀa patrila v mestskom kultúrnom a informaÏnom stredisku deħom. Divadelné predstavenie Princlandia bolo
darÏekom k MDD.

P
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Koncert rapera

lub seniorov Pohoda v Stupave sa svojimi aktivitami
snaží podporovaČ zdravie
a dobrú náladu svojich êlenov.
Chceli by sme sa preto poóakovaČ MKIC za vydarenú akciu pre
seniorov so skupinou Pollák Band,
kde sa seniori bavili pri dobrej
hudbe a tanci.

rincezná a Princ sú súrodenci pochádzajúci z kráüovskej rodiny. Princezná rada
spieva a tancuje. Princ sa rád hrá na rytiera a vymýšüa rôzne súČaže. Sú nerozluêná
dvojka už od maliêka a vždy sa krásne dopúĀajú. Ich najlepší kamaráti sú na vlas rovnakí ako princezná Sofia a princ James z rozprávky Sofia Prvá. Preto si aj navzájom pomáhajú
a spoloêne prinášajú najlepšie príbehy z ich kráüovstva. Majú veüa zvieracích kamarátov, ktorí vedia hovoriČ üudskou reêou. Najlepší kama-

šli s ponukou klauniády práve týmto spôsobom. V máji sme ich „návštevu“ absolvovali už
2-krát a opäČ priniesla do bežnej reality veüa radosti a úsmevov. Už teraz sa tešíme na ich óalšiu návštevu.

rát je Zajo, vóaka ktorému prežívajú každý deĀ
nieêo nové. V kráüovstve sa deĀ zaêína tým, že
spoloêne spievajú a tancujú. Dúhové kráüovstvo je farebné a veselé. Neóaleko kráüovstva
je svietiaci les. Tam sa Princezná, Princ a Zajo
chodia hrávaČ. Pre stupavské deti pripravili vo
veükej sále MKIC predstavenie a kopec súČaží.
Odvážnych êakala sladká odmena. Hrali: Michal Domonkos a Natália Kóšová.
//Ѹ#,1,ѹ"1"/2&Ę(
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Výstup na Veĝ ký ChoÜ

imnú sezónu sme ukonêili výstupom
z Valaskej Dubovej na Veüký Choê. Ani
sme netušili, že êoskoro nás karanténa zavrie doma na celé dlhé týždne a do prírody budeme môcČ chodiČ iba na individuálne vychádzky. Karanténne opatrenia spôsobili, že sme

museli zrušiČ aj tradiêné otvorenie novej turistickej sezóny na Košarisku, ktoré sme pravidelne organizovali v marci pre región Malé Karpaty
a na ktorom sa pravidelne zúêastĀovalo do dvesto úêastníkov. Veükú radosČ nám preto prinieslo nedávne uvoünenie karanténnych opatrení. Vy-

užili sme hneó prvú príležitosČ a výstup na Veüký
Choê sme si symbolicky zopakovali. Tentokrát
nároênejšou trasou z kúpeüov Lúêky. Otvorili sa
nám nové výhüady na Liptovskú Maru, obdivovali sme vzácnu jarnú kvetenu. Nekoneêné výhüady z vrcholu na všetky svetové strany a blíz-

ke i vzdialené pohoria sa síce znovu nekonali, no
my sme boli spokojní aj zo samotného pobytu
v prírode. A Veüký Choê zostáva pre nás výzvou
na jeho zdolanie po tretí raz.
Stanislav Bojkovský, KST Tatran Stupava
Foto: Jaroslava Bojkovská

Radosœ z hry
Futbalový Klub Mládeže Stupava je verný svojmu názvu.
Intenzívne sa venuje všestrannému rozvoju mladých
športovcov, predovšetkým v Stupave abBorinke.

V

klube pôsobí 25-êlenný trénerský a organizaêný tím, v ktorom nechýbajú tréneri s
licenciami UEFA C a B. Ich êinnosČ je zameraná
najmä na tréningovú metódu Coerver coaching
a kondiêné trénerstvo. V klube nechýbajú ani
dve trénerky plávania, ktoré zastrešujú starostlivosČ o deti na materských školách a spolupracujú so základnou školou v Stupave. Viac
nám o êinnosti FKM prezradil jeho vedúci
Dominik Katona:
„V súêasnosti máme historicky najviac aktívnych registrovaných hráêov v kategóriách detí

Mladí rybári

V

ýbor Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Stupava usporiadal zaêiatkom júna na Vachálkovom
rybníku tradiêné rybárske preteky detí. Sobota všetkých prekvapila krásnym slneêným poêasím, a tak sa všetkým dobre súČažilo. Svoje
umenie lovu predviedlo 32 detí, ktoré spolu ulovili 53 kaprov. Najväêší meral 64 cm. Pre pretekárov bolo pripravené obêerstvenie a 15 hodnotných cien + cena za najväêšiu ulovenú rybu.
Pozvanie na preteky prijal a trom najlepším pretekárom odovzdal ceny primátor mesta Stupava
Peter Novisedlák.
Peter KadleÏoviÏ, tajomník ObO SRZ Stupava

i dospelých, priêom každoroêne otvárame nové
kategórie. Nevyberáme si len talentovaných hráêov, ale kvalita sa u nás rodí vytrvalou systematickou prácou. Mladým hráêom v kategóriách
od 8 do 13 rokov zabezpeêujeme špecializované
brankárske tréningy. V našej telocviêni sa venujeme gymnastickej, silovej a kondiênej príprave
od škôlkarov po najstarších futbalistov.

V rámci taktickej prípravy sledujú žiaci
s trénermi rozbory zápasov. V lete organizujeme množstvo táborov pod znaêkou TOP KEMP.
K dispozícii máme a udržiavame viaceré plochy
a športoviská v Stupave aj Borinke, využívame klubový mikrobus a komunitný život v meste
podporujeme organizáciou a úêasČou na viacerých
akciách, z ktorých najväêšou je Family Day.
Naším zámerom smerom do budúcnosti je obnoviČ, plne sfunkêniČ a skrášliČ šatne i mini ihrisko na domácom štadióne v parku v Stupave

a športoviská chrániČ kamerovým systémom pred
êastým poškodzovaním a zneêisČovaním. òalej by
sme chceli dokúpiČ futbalové brány pre prípravky
aj žiakov, obliecČ všetky kategórie do jednotných
súprav, doplniČ technické a športové zariadenie
našej telocviêne. Okrem toho sa chceme zameraČ
aj na podporu trénerov v óalšom vzdelávaní,
materiálne ich zabezpeêiČ a získaČ nových êlenov
do trénerského i organizaêného tímu.“
rr
Foto: Peter KubiÏka
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Everesting
Kto zbnás by nepoznal „strechu sveta“, najvyššiu horu planéty, métu všetkých špiÏkových
horolezcov Mount Everest. Práve táto majestátna hora bola inšpiráciou pre vznik novej
cyklistickej disciplíny, obktorú sa môže pokúsiħ každý bajker (slangové pomenovanie
cyklistu). Nezáleží na tom, Ïi ide o profesionála, amatéra alebo len hobby bajkera. CieĀom
jebzdolaħ 8848 výškových metrov na jednom kopci. To je Everesting.
Pravidlá

Príchod domestikov

Od svojho vzniku prešli miernymi úpravami
a dnes sú celkom jednoduché. Na jednom kopci,
z jednej strany, po identickej ceste musíte zdolaČ
8848 výškových metrov bez toho, aby ste spali.
éasový limit nie je. Jediný limit, ktorý pred vami
stojí, je strecha bez konca... Jazdíte vami vybraný kopec hore a dole, pokým celkovo nenastúpate požadované výškové metre.

Pojmom domestik sa oznaêujú cyklisti podporujúci lídra daného tímu v profi súČažiach,
napr. na TdF alebo Gire. Mne sa podarilo prísČ
pod Strminu o 13:30 a hneó som sa vydal hore.
V polovici kopca mi išiel Stano oproti. „Koüko
už máš?“ zakriêal som. „SedemnásČkrát, poêkám Ča
dolu,“ odpovedal. òalšie výstupy sme išli spolu.
Možno si kladiete otázku, koükokrát musí ten ko-

Správa do whatsappovej
skupiny
„éaute chalani. Tento týždeĀ sa idem pokúsiČ o Everesting.“ Tak znela správa od Stana Ambruša. „éo?
Kedy štartuješ?“ „Prídeme ċa podporiČ!“ „éo máme
priniesČ?“
Stano reagoval: „Chalani, nemusíte si robiČ starosti, idem sa o to len pokúsiČ. ZaêaČ jazdiČ plánujem ráno
o 4-tej.“
Nastal deĀ D. Presne ráno o štvrtej nasadá Stano na bajk na Medených Hámroch, kúsok za Borinkou v smere na Košarisko. Pred ním sa týêi
stúpanie na Strminu dlhé 2,7 km s prevýšením
240 m.

Životné stretnutie

pec zdolaČ, aby dosiahol výšku Everestu. Správna
odpoveó je 37-krát!!!
Po pár hodinách prichádzajú aj óalší domestikovia: Slávo Kovár, Erik Prechtl a BraĀo Lajcha.
Stano stúpa hore asi 26-ty raz. Vyzerá hrozne. Už
som s ním nieêo odbicykloval, ale takto unaveného som ho ešte nevidel. Pohüad mal miestami
upretý len na predné koleso, nerozprával. Prišla
kríza. Ja i BraĀo sme ho „hecovali“. Neviem, êi

to však vnímal. V takých chvíüach cítite v krížoch
stuhnutie, akoby neboli ani vaše, lýtka sa premenia na tvrdú skalu. Stehná vypovedajú poslušnosČ,
ruky vám tĄpnu od neustáleho zvierania riadidiel.
Celé telo posiela do mozgu jedinú informáciu.
Vzdaj to. Na êo ti to je dobré? Skonêi!
Nastáva Čažký boj. Boj so svojou mysüou. Snažíme sa Stana nakopnúČ, podporiČ ho, ako sme
mu süúbili. Je hore! Prichádzame dole, kde nás už
êaká Erik s óalšou termoskou kávy. Tá sa bude
dnes ešte náramne hodiČ. Noc bude pre Stana
dlhá. Po óalšom „koleêku“ nás už pri autách víta
Slávo s grilovaným mäskom. Božínku, tak mi grilované ešte nikdy nechutilo ako teraz! Je približne 21 hodín veêer a za Stanom 28 výstupov. Výnimoêne vyjadruje svoju emóciu pri grile s kávou
v ruke: „Chalani, óakujem vám, bez vás by som to už
dávno vzdal.“

VráČme sa však o pár rokov späČ, do roku 2016.
Už vtedy bol fenomén svetovej cyklistiky menom
Peter Sagan stimulom pre zvýšený predaj bicyklov naprieê celým Slovenskom. Pod jeho menom
vznikali aj detské Tour. A práve na jednej z nich
sa stretli Peter Sagan so Stanom Ambrušom. Keó
som sa ho spýtal, aký urobil na neho dojem, iba
poznamenal, že je to vysmiaty a veselý êlovek.
Nebol Sagan pre Stana aj motivátor? Možno
bol. Stanovým dopravným prostriedkom do práce sa êoraz êastejšie stával bicykel. éi už cestný
alebo MTB. Ak používate bajkerskú aplikáciu
Strava, môžete sa dozvedieČ, že práve Stano získal
viacero KOM-ov (King of the Mountain) v Bratislave a okolí. ByČ však najrýchlejší na jednom meranom segmente ešte neznamená, že viete pokoriČ nadmorskú výšku Everestu.

Najħažšia pasáž

Strmina, 4.6.2020,
presný Ïas 4:00:15

Stano vyštartoval 4.6.2020 o 4:00:15 hod.,
dojazdil 5.6.2020 o 1:15:00 hod. Celkový êas
strávený na bajku predstavoval 17 hodín, 57 minút a 38 sekúnd. Najazdil 204,8 kilometrov a nastúpal celkovo 8920 metrov. Jeho výsledok je zaznamenaný na stránke www.everesting.cc, ako aj
na www.strava.com.
Prvé Stanove hodnotenie svojej jazdy: „Som
unavený ako pes. Bolí ma zadok a nohy. Chodím ako
Fantozzi. Neviem si sadnúČ ani na záchod. Ruky mi
brnia a schudol som viac ako dve kilá.“
Je mi cČou ešte raz pripomenúČ, že už aj
v Stupave máme bajkera, ktorý úspešne absolvoval Everesting. Volá sa Stano Ambruš a je veümi
pravdepodobné, že poêas vašich ciest do Bratislavy êi späČ ho uvidíte pri krajnici, ako ukrajuje zo
svojej cesty do práce. Ak bajkujete v lese, šanca
stretnúČ ho je ešte väêšia.
Nemusíme hneó všetci úspešne absolvovaČ
Everesting, ale pohyb na êerstvom vzduchu nám
rozhodne prospeje. éi už to bude prechádzka, beh
alebo spomenutý bajk.

Poóme však späČ na Strminu. Stano má bajk
už dlhší êas vytiahnutý z auta. Tlak v kolesách
i cyklopoêítaê skontrolovaný, prilba a okuliare nasadené. Stano štartuje na svoj prvý výstup
na Strminu. Ranné prítmie sa obêas premieša
s hmlou. SpoloênosČ mu robia ojedinelé srnky,
ktoré obêas prejdú cez cestu. Prvé „koleêko“ má
za sebou. Pri aute sa napije, hodí do seba trochu stravy a opäČ ide hore. Tma ustupuje, srnky sa stiahli do lesa. Je sám. Druhé „koleêko“ je
za ním. Všetko ide podüa plánu. Cesta hore mu
trvá cca 22 min a cesta dole asi 4 min. Po obêerstvení ide zase hore.
Je sedem hodín ráno a zaêína diskusia vo
whatsappovej skupine. „Už by mal maČ prvých tisíc výškových metrov za sebou.“ Asi o dve hodiny neskôr prichádza prvá správa od Stana. Je struêná:
„10-krát.“ Nás ostatných v skupine to nenecháva chladných. „Prídem hneó, ako to bude možné.“ „Prídem aj ja, hneó po práci. Prinesiem aj gril.“
„éaute, êo by vám bodlo?“ Reaguje aj Stano: „Poprosil by som kávu.“

éas na hodinkách ukazuje 21:50. Stano práve
ukonêil 30-ty výstup. Posledný s nami. Tma by
sa už dala krájaČ. éas smerom hore predlžuje únava, smerom dolu nebezpeêenstvo zrazenia sa so
zverou. Lúêime sa a veríme, že v noci pípne správa, pre ktorú to robil. Stano nám mizne v tme.
Zaêína 31. výstup. Vidíme len êervené svetielko
pod sedadlom. Sadáme do auta a cítime, ako nám
stuhlo celé telo. Nechápeme, ako môže podstupovaČ toto sebazniêovanie. Nechávam si pustené
zvuky na mobile a ešte pred polnocou ho kontrolujem. Žiadna správa. Zaspávam. Ráno sa budím
a hneó kontrolujem mobil. Správa od Stana tam
svietila od 02:36: „Dokázal som to!“
Stano pokoril Everest!

Resumé

Daniel JanÏár
Foto: Slavomír Kovár
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Z NAŠEJ KUCHYNE

Cesnakovo-syrové
trojuholníÜky
Predstavte si príjemnú atmosféru, posedenie s priateĀmi, susedmi po práci.
Pri horúcom Ïaji Ïi pohári dobrého vínka. Sme povestní bohatým pohostením. Na stôl vieme vyÏariħ sladké aj slané dobroty. Možno sa vám do zbierky receptov hodia aj tieto slané trojuholníÏky.
Postup:
Z droždia, cukru a trošky mlieka urobíme kvások.
Do misy dáme múku, olej a soü, pridáme vykysnutý
kvások a vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme na
teplom mieste vykysnúČ, aby získalo takmer dvojnásobný objem. Následne ho rozdelíme na osem rovnakých bochníkov. Pripravíme si náplĀ.
Všetky suroviny spolu dobre vymiešame. S vegetou
opatrne, podüa toho, aký slaný je syr.
Každý bochník rozvaükáme na obdúžnik, natrieme
plnkou a posypeme nastrúhaným syrom. Stoêíme do
rolády a nakrájame na trojuholníêky, najlepšie zúbkovým nožom, ktorý býva ostrejší. Trojuholníêky ukladáme na plech (ja si na plech položím vždy papier na
peêenie a nemusím ho natieraČ olejom), potrieme rozšüahaným vajcom a posypeme sezamom. Peêieme do
ružova približne 20 minút pri teplote 180 stupĀov.
Dobrú chuČ!.
i20200501

Iveta Tureková
Foto: Eva ŠvoĊavová

CESNAKOVO-SYROVÉ
TROJUHOLNÍÎKY

Na cesto potrebujeme:
80 dkg polohrubej výberovej múky
1 kávovú lyžiÏku cukru
1 kocku droždia
1,5 dcl oleja
0,5 l mlieka
soĀ
Na náplĊ potrebujeme:
13 dkg Ïajového masla
12 dkg rastlinného tuku na peÏenie
60 dkg postrúhaného údeného syra
3 žütka
celú hlaviÏku väÏšieho cesnaku
petržlenovú vĊaħ
vegetu
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Hûadáte interiérové dvere?
Dvere so zárubÿou?

U nás si vyberiete! Odber ihneò.

Autorizovaný predajca znaþiek

www.mareti.sk, Záhorská Bystrica, kontakt 0903 721 722
i202000602

