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STUPAVSKÉ NOVINY
Editoriál
Škola zatvorila svoje brány, zaêali
prázdniny. Kto môže, êerpá dovolenku. Všetko máme posunuté. Aj poêasie akoby nevedelo naskoêiČ do svojho
rytmu. Stupavské noviny však vychádzajú podüa harmonogramu. Toto vydanie má prívlastok letné a je dvojêíslom. Spísali sme pre vás množstvo
tipov na výlety a prinášame tiež kultúrny a spoloêenský program v našom
kultúrnom dome, kostole êi susedných obciach. Stupavskí záhradkári radia, êo treba spraviČ v záhrade
v lete, prešli sme sa aj naším poüovným revírom. Jednoducho z každého
rožka troška. Ak by vás pri êítaní letného dvojêísla napadli óalšie témy, napíšte nám: noviny@stupava.sk.
//

Naše zelé
Predstavte si tú príjemnú kyslú chuħ s arómou chrenu.
Zbierajú sa vám slinky? Zelé sa v Stupave pestuje od nepamäti. Potvrdia vám to najmä starší obyvatelia nášho mesteÏka, ktorí zažili ešte Apoštola, tunajšiu bývalú konzerváreĊ.
Stupavská kvasená kapusta má stále svoju váhu abdobré
meno si zachováva aj dnes. Získava sa mlieÏnym kvasením
surovej bielej kapusty a musí byħ vypestovaná výluÏne vbnašej vymedzenej zemepisnej oblasti, bez pridania akýchkoĀvek konzervaÏných látok.

P

rvý októbrový víkend patrí tradiêne
DĀom zelá, ktoré však tohto roku nebudú. Niektorým sa tento festival Záhoria páêi a niekto pred ním uniká z domu. Je
to naša nátura. Každému sa jednoducho zapáêiČ nedá... Všetci však milujeme dobré jedlo,
pitie aj zábavu. Táto jeseĀ bude však v skromnejších pomeroch.
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ÎO NÁS PÁLI

Kritický stav kanalizácie

NeopakovateĀná atmosféra
ûudia prichádzajú na naše zelé nielen z okolitých miest a obcí, ale aj z väêšej diaüky, êo vidno
podüa ešpézetiek áut parkujúcich na hlavnej ceste v Stupave-Máste. „Chodzá sem na zelé, lebo tady
je najlepší“, tvrdia miestni. „Prodaj zelá“ priamo
z dvora má v Stupave-Máste dodnes svoju neopakovateünú atmosféru. Táto už takmer historic-
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POÿOVNÍCTVO

Prechádzka revírom

ká tradícia presahuje cez niekoüko generácií. RadosČ sledovaČ usilovných MášČanú, ako vyberajú
a êistia hlaviêky zelá na rezanie êi naberajú zákazníkom kvasené zelé zo suda. ZvlášČ v sobotu,
keó sa do predaja zapojí neraz aj blízka rodina êi
priatelia, cítiČ z nejedného dvora úprimnú pohodu. Dotvárajú ju pristavené vleêky, alebo modernejšie prepravky „ze zelím“, pravidelne sa opakujúce tlmené huêanie mašín na rezanie a vĄtanie
zelá. A k tomu nemenej pravidelne sa opakujúce
otázky smerom do radu êakajúcich zákazníkov:
„Co si prosíte, rezané alebo kvasené? Kolko kilo? Do
sáêku, do kýblika? Kolko huaviêek?“

Na poli
S Petrom Lachkoviêom som sa stretla podveêer, bolo už po veêerných správach, na záhumienku v Máste. Spoloêne so synmi a strýkom
plánovali zasadiČ óalšiu várku svojho zelá. „SadiČ
musíme po etapách, tak, aby nám aj postupne dozrievalo,“ povedal mi hospodár s úsmevom na perách a pohüadom na hodinky zvažoval, êi stihnú
všetko, êo si pripravili, aj zasadiČ. „Na poli pracujeme po práci, alebo ako dnes, keó som si zobral dovolenku,“ pokraêuje. „Skôr sa sadiČ nedalo, nezvyêajne
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TIP NA LETO
Unikáty Záhoria

dlho pršalo a pôda bola príliš mokrá...,“ pokraêuje.
Dobrým pomocníkom je traktor, ktorý Čahá zariadenie na sadenie. Sedia na Āom dvaja chlapi
a do rozhrnutej hliny kladú jednotlivé priesady.
„Vyberal som ich vyše päČ hodín,“ povie Lachkoviê
a dodáva: „Jedna debniêka je zhruba na jeden riadok
na poli. Sadíme štyri sorty. Ako postupne nasadíme,
tak postupne pozberáme.“
Práca im ide od ruky. Aj keó traktor pomáha,
ruêná práca a ohnuté chrbty sa nahradiČ nedajú. Keó mi poslal správu na WhatsApp, že má
hotovo, bolo už skoro jedenásČ hodín v noci...

VýnimoÏná známka
O niekoüko dní treba na poli „rachlovaČ“.
Neviete, êo to je? Je to kyprenie pôdy a mechanické niêenie buriny. Až po zber sa práce
okolo hlávok kapusty nezastavia.
„Viete ale, akú to má výhodu?“ pýta sa Peter
Lachkoviê. „Práca odbúrava stres a viem, êo jem.
Keó predávam zelé z dvora, tak je to presne to, êo
máme aj u nás doma v kuchyni.“
A o jeho úêinkoch na zdravie snáó ani netreba hovoriČ. Kyslá kapusta napomáha hojeniu rán
a zlepšuje zrážanlivosČ krvi. Znižuje hladinu krvného tlaku, má protizápalové a antibiotické úêinky, znižuje hladinu cukru v krvi. Bojuje aj proti
rakovinotvorným bunkám êi samotným nádorovým ochoreniam. Pozitívne vplýva aj na üudský
mozog a nervy. „Od zaêiatku roka 2018 mám certifikát s oznaêením pôvodu Stupavské zelé CHOP a každý rok si ho obnovujem. Je to proste výnimoêná známka,
ktorú má na Slovensku okrem Stupavského zelá už len
Žitavská paprika“ dodáva Peter Lachkoviê.
Pokraêovanie na strane 2
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Placky na tri spôsoby
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Pokraêovanie zo strany 1

Certifikát
Zachovanie a zveüaóovanie jedineênej tradície
zelá pre óalšie generácie je popri iných aktivitách
hlavným predmetom êinnosti obêianskeho združenia Mástsky potravinový spolok v Stupave. Jeho predseda Jozef Fabián potvrdil, že jedným z prostriedkov, ako tento cieü dosiahnuČ, je aj
trvalá podpora znaêky Stupavské zelé.
„Keó sa nám 11. mája 2017 podarilo získaČ od Európskej komisie Chránené oznaêenie pôvodu (CHOP),
tešili sme sa, že vznikne nová komunita, ktorá bude óalej šíriČ kvalitu a nezameniteüné vlastnosti daného výrobku, teda stupavskej kyslej kapusty, alebo ako ju všetci poznáme „Stupavského zelé,“ hovorí Jozef Fabián
a dodáva: „Musí byČ výluêne viazané na osobité zemepisné prostredie a všetky etapy výroby sú realizované vo
vymedzenej zemepisnej oblasti. Spravili sme všetko pre to,
aby ten, êo chce u nás v tejto oblasti podnikaČ, mal pripravenú cestu.“

Ako získaħ Chránené oznaÏenie
pôvodu?
Pre všetkých prvovýrobcov a záujemcov o prvovýrobu tradiênej stupavskej kyslej kapusty
ponúka Mástsky potravinový spolok v Stupave (MPSS) nasledovný struêný postup pridelenia
a podmienky používania znaêky Chránené oznaêenie pôvodu (CHOP) pre výrobok STUPAVSKÉ
ZELÉ, podüa ktorých je každý žiadateü o užívanie
oznaêenia STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) povinný:
z oboznámiČ sa s Vykonávacím nariadením
Komisie (EÚ) 2017/791, ktorým sa do registra chránených oznaêení pôvodu zapisuje názov
STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP), najmä s obsahom
Špecifikácie výrobku a dodržiavaČ ustanovenia
tohto nariadenia pri výrobe výrobku (všetky dokumenty záujemcom poskytne MPSS ),
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z vyznaêiČ na katastrálnej mape lokalitu(y),
vrátane parc. êísla (êísiel), na ktorej má vysadenú
kapustu a potvrdiČ pravdivosČ týchto údajov svojím podpisom vo Vyhlásení pestovateüa, ktoré vystaví a následne potvrdí MPSS každému oprávnenému žiadateüovi ako platné osvedêenie o overení
lokality výsadby,
z maČ zaregistrovaný Predaj z dvora na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Senci (RVPS) podüa Nariadenia vlády SR
ê. 360/2011 a ê. 100/2016 Z. z., resp. zaregistrovanú podnikateüskú êinnosČ v oblasti výroby
potravín (ak žiadateü nemá registrovaný predaj
z dvora, môže o sprostredkovanie tejto registrácie požiadaČ aj MPSS),
z požiadaČ MPSS o sprostredkovanie Vstupnej certifikácie výrobku príslušným kontrolným
orgánom – Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR (ŠVPS), ktorá bude vykonaná priamo
u výrobcu a neskôr umožniČ pravidelné vykonávanie overovania kvality kontrolným orgánom,
Pozn.: Po úspešnom absolvovaní Vstupnej certifikácie dostane žiadateü Vstupný certifikát od ŠVPS
a združenie MPSS vydá žiadateüovi Jednotné oznaêenie výrobcu na výrobok STUPAVSKÉ ZELÉ
(CHOP) s vyznaêením roênej – sezónnej platnosti
(roêné náklady na certifikáciu výrobku sa pohybujú
vo výške cca 200 eur).
z Mástsky potravinový spolok v Stupave ako
združenie založené za úêelom ochrany a kontroly výrobku STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) je
oprávnené pri zistení porušenia podmienok stanovených pre výrobcov pristúpiČ k vopred deklarovaným sankciám a pri opakovanom porušovaní podmienok nahlásiČ výrobcu na príslušný
kontrolný orgán SR.“
Eva ŠvoĊavová
Foto autorka
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Zasadnutie mestského zastupiteĝstva
Júnové zasadnutie Mestského zastupiteĀstvo vbStupave uzatvorilo prvý polrok práce mestskej samosprávy. Prerokované
témy abprijaté uznesenia vytvorili predpoklady, aby sa mohli
zaÏaħ riešiħ niektoré závažné problémy nášho mesta, medzi
ktoré nesporne platí zvýšenie kapacity základnej školy Ïi modernizácia verejného osvetlenia.

V

súlade so zaužívanou praxou najskôr
primátor informoval poslancov o dianí v meste od májového zasadnutia zastupiteüstva. Medzi najdôležitejšie patrila informácia o vyhodnotení prvého kola
architektonickej súČaže na riešenie Troyerovho námestia vrátane Troyerovej kúrie. V súČaži bolo predložených 28 návrhov, z ktorých
do druhého kola vybrala odborná komisia 6.
Druhé kolo sa uskutoêní v septembri.
Pokraêuje príprava zvýšenia kapacity základnej školy formou nadstavby panelovej budovy. Vypracovaná je projektová dokumentácia pre
stavebné konanie vrátane výkazu výmer, pripravuje sa vydanie stavebného povolenia. Z rozpoêtu stavby vyplýva, že náklady na nadstavbu
budú výrazne vyššie ako bolo uvedené v štúdii
zameranej na preverenie možností zvýšenia kapacity základnej školy, a to najmä kvôli špecifickým požiadavkám na protipožiarnu ochranu.
Dôsledkom zvýšených nákladov je, že plánovaná
výstavba novej telocviêne sa nebude môcČ uskutoêniČ súêasne s nadstavbou školy, ale až s využitím dotácie z európskych fondov v novom
programovom období.
Mesto v súlade s uznesením schváleným na
májovom zasadnutí podalo žiadosČ o dotáciu na
rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici (III.
etapa rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny) až
po Školskú ulicu. òalej mesto podpísalo zmluvu
o budúcej kúpnej zmluve na budovu železniênej
stanice v Stupave a zastavané a priüahlé pozemky,
êím sa definitívne otvorila cesta na získanie týchto nehnuteüností do vlastníctva mesta.
Primátor informoval takisto o rokovaní Rady
školy pri Základnej škole kpt. J. Nálepku, na
ktorej bola prerokovaná informácia o zámere
Obêianskeho združenia Rodiêovské združenie pri
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave vybudovaČ v areáli školy studĀu za úêelom získania zdroja vody na
polievanie zelene v areáli školy.
Primátor oznámil mestskému zastupiteüstvu
vymenovanie Mgr. Margity Vicianovej za riaditeüku Základnej umeleckej školy v Stupave na
základe vykonaného výberového konania.

Plnenie uznesení abnové VZN
Hlavná kontrolórka mesta Stupava podala správu o stave plnenia uznesení zastupiteüstva, priêom navrhla zastupiteüstvu konštatovaČ,
že 9 uznesení je úplne alebo z êasti splnených
a priebežne sa plní 19 uznesení.
Mestské zastupiteüstvo schválilo návrh
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zvyšuje výška mesaêného príspevku na êiastoênú
úhradu nákladov v základnej umeleckej škole.
Výška tohto príspevku na žiaka sa zvyšuje
z 10 na 12 eur z dôvodu výrazného zníženia príjmov školy kvôli prerušenia vzdelávania v dôsledku pandemického ochorenia COVID-19.

Zmeny rozpoÏtu
òalším bodom rokovania bol návrh na
2. a 3. zmenu rozpoêtu mesta Stupava na rok
2020. V rámci druhej zmeny boli vykonané rozpoêtové zmeny (príjmy a výdavky) v dôsledku dotácií a transferov zo štátneho rozpoêtu

a prevodu nevyêerpaných úêelovo viazaných finanêných prostriedkov z roku 2019.
Tretia zmena rozpoêtu bola zameraná na premietnutie výdavkov v dôsledku vykonávania
opatrení súvisiacich s pandemickým ochorením COVID-19, ako aj ich dopadmi na rozpoêet mesta a premietnutím aktuálnych potrieb
mesta do rozpoêtu. V dôsledku týchto návrhov
sa plánovaný prebytok rozpoêtu mesta zvýšil zo
105 563 na 127 286 eur.
V súvislosti s predpokladaným poklesom daĀových príjmov mesta predovšetkým z podielových daní bolo zastupiteüstvo informované
o následnom viazaní vybraných príjmových položiek v sume 361 448 eur a výdavkových položiek v sume 359 500 eur, priêom cieüom tohto
opatrenia je realizovaČ niektoré investiêné aktivity mesta (rekonštrukcie miestnych komunikácií,
rozvoj kamerového systému pre mestskú políciu, príprava a realizácia vodozádržných opatrení,
rekonštrukcia obecného domu v Máste) v závislosti od vývoja daĀových príjmov mesta. Mestské zastupiteüstvo vzalo na vedomie návrh druhej
zmeny rozpoêtu, informáciu o následnom viazaní
rozpoêtových položiek a schválilo 3. zmenu rozpoêtu bez pripomienok.

Nové úvery
V snahe zabezpeêiČ plynulé financovanie projektu 3E Morava Nature, ktorý je skôr známy
ako rekonštrukcia Krupiêkovho domu a skleníkov, mestské zastupiteüstvo schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo výške 440 000 eur. Hlavná kontrolórka mesta Stupava potvrdila, že
mesto môže tento úver prijaČ.
Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o, ktoré sú v 100 %-nom vlastníctve mesta, požiadali o súhlas s prijatím komerêného úveru vo výške
67 200 eur na obstaranie fotovoltaického zariadenia. Mesto nebude za tento úver ruêiČ žiadnym
spôsobom. Mestské zastupiteüstvo s týmto návrhom súhlasilo.

Poskytovanie opatrovateĀskej
služby
Poslanci vzali na vedomie Správu o opatrovateüskej službe v meste Stupava za r. 2019, ako aj
Správu o plnení Komunitného plánu mesta
Stupava za rok 2019. V roku 2019 poskytlo
mesto svojim obyvateüom odkázaným na opatrovateüskú službu 22 606 hodín opatrovateüskej služby, êím prekroêilo plánovanú cieüovú
hodnotu podüa komunitného plánu o viac ako
10 %. Aj napriek pretrvávajúcim problémom
s promptným zabezpeêovaním kvalifikovaných
opatrovateliek sa darí zabezpeêovaČ poskytovanie opatrovateüskej služby novým klientom bez
neprimerane dlhého êakania. K 31.12.2019 bola
opatrovateüská služba poskytovaná 23 klientom.

Urbanistická štúdia
Na rokovanie zastupiteüstva bol opätovne
predložený návrh na schválenie zadania urbanistickej štúdie funkênej plochy F2-B-4 (lokalita pri križovatke ulíc Železniêná – Vajanského). Otázky a námety vznesené na májovom
zasadnutí zastupiteüstva, ktoré sa týkali predo-

všetkým možnosti vypracovania územného plánu zóny (lokalita Železniêná ulica), boli na rokovaniach komisií objasnené a gestorská komisia
Územného plánu, výstavby a životného prostredia s predloženým návrhom odporuêila súhlasiČ
s pripomienkami (zachovaČ vybranú zeleĀ, parkovacie miesta vytváraČ prednostne v podzemných garážach). Okrem toho komisia požadovala
uskutoêniČ najmenej dve pripomienkové konania
rozpracovaného návrhu štúdie s vedením mesta.
Zastupiteüstvo návrh zadania urbanistickej štúdie
s týmito pripomienkami schválilo.

Novela štatútu
Po viac ako roku vydávania Stupavských novín bol predložený zastupiteüstvu návrh na novelu Štatútu mestským novín „Stupavské noviny“.
Predložený dodatok ê. 2 premietol do platného štatútu niekoüko významnejších zmien, medzi ktoré patria oddelenie funkcie šéfredaktora
od funkcie predsedu redakênej rady, úpravu poêtu êlenov redakênej rady z pevného poêtu 5 na
maximálny poêet êlenov redakênej rady 5, spres-

nenie opatrení súvisiacich s odmeĀovaním êlenov redakênej rady, zvýšenie poêtu výtlaêkov
jednotlivých vydaní na 6 000 a prenesenie pôsobností zastupiteüstva súvisiacich s povoüovaním mimoriadneho vydania Stupavských novín
alebo zrušenia plánovaného vydania na vydavateüa. Mestské zastupiteüstvo navrhnutý dodatok
ê. 2 štatútu schválilo.

Majetkové body
Z majetkových materiálov je dôležité uviesČ už
spomínanú žiadosČ OZ Rodiêovské združenie pri
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave o súhlas mesta so
zámerom vybudovaČ studĀu na zavlažovanie zelene v areáli školy. Nakoüko ide o zariadenie, ktoré pomôže škole pri udržiavaní verejnej zelene,
mestské zastupiteüstvo tento súhlas udelilo.
Druhou témou bolo pokraêovanie snahy mesta a Mestského kultúrneho a informaêného centra využívaČ êo najefektívnejšie priestory MKIC
na êinnosČ rôznych organizácií a združení, najmä
v oblasti kultúry. Zastupiteüstvo schválilo prenájom tých istých nebytových priestorov v MKIC
trom nájomcom (Obêianskemu združeniu Pour
art, Základnej umeleckej škole v Stupave a spoloênosti KINOX.SK, s. r. o.), ktorí ich budú používaČ na základe vopred dohodnutého harmonogramu. ZároveĀ schválilo zámer nájmu
óalších nebytových priestorov (ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom zámere) týmto nájomcom tak,
aby mohli plnohodnotne dosahovaČ dohodnutý úêel nájmu.

Nadstavba školy
òalším materiálom bola už spomínaná informácia o zámere nadstavby panelovej budovy základnej školy. Z doterajších konzultácií na Úrade
Bratislavského samosprávneho kraja vyplynulo,
že sa pripravuje výzva na predkladanie projektov
v rámci Integrovaného operaêného programu,
ktorá by bola relevantná pre projekt nadstavby
našej základnej školy. Oêakáva sa alokovanie finanêných prostriedkov vo výške 3 mil. eur. Výzva by mala byČ vyhlásená v letných mesiacoch.
Po jej vyhlásení bude potrebné zvolaČ mimoriadne zasadnutie zastupiteüstva, na ktorom sa predloží na schválenie projekt nadstavby a jeho financovanie. Zastupiteüstvo schválilo zámer úêasti na

projekte zvýšenia kapacity základnej školy formou nadstavby, ako aj zámer finanênej spoluúêasti mesta Stupava na tomto projekte.

Nová adresa pre
enviropodnety
Mestské zastupiteüstvo prerokovalo návrh na vytvorenie e-mailovej adresy enviropodnety@stupava.sk a jej propagácie
na webovom sídle mesta. Mestský úrad
prezentoval vytvorenie príslušného banera na webovom sídle mesta a informoval,
že táto e-mailová adresa je už zriadená,
êím sa vytvorili predpoklady na zasielanie
environmentálnych podnetov na špecifickú e-mailovú adresu mesta. Zastupiteüstvo tento návrh schválilo.

Modernizácia verejného
osvetlenia
Na júnovom zasadnutí pokraêovalo mestské zastupiteüstvo v prerokovávaní zámeru modernizácie verejného osvetlenia s využitím garantovanej
energetickej služby. Predložený zámer bol doplnený o osvetlenie nového cintorína a o nasvietenie
vybraných priechodov pre chodcov, predovšetkým
na uliciach Hviezdoslavova, Hlavná a Malacká.
Týmto spôsobom bol nastavený maximálny vecný
rozsah modernizácie, ktorý bol aj nacenený.
Z finanêného hüadiska je modernizácia verejného osvetlenia rozdelená do dvoch êastí. Podstatou
prvej je garantovaná energetická služba, v rámci ktorej sa z úspor energie financuje výmena svietidiel. Tieto výdavky sú kalkulované na úrovni
611 tisíc eur. Druhá êasČ, ktorá sa týka nákladov
mimo garantovanej energetickej služby, t. j. nákladov na modernizáciu, prevádzku a údržbu iných
súêastí verejného osvetlenia ako svietidlá (napr.
stúpy a výložníky verejného osvetlenia, silnoprúdové rozvody, príprava rozvodov na iné inteligentné
riešenia s využitím napr. kamerového systému), je
kalkulovaná (okrem nákladov na finanêné zdroje)
vo výške takmer 798 tisíc eur.
V diskusii sa zvažovalo financovanie projektu dvoma spôsobmi – prvý predpokladá využitie
úveru, pri druhom by náklady na modernizáciu
verejného osvetlenia mesto splácalo dodávateüovi modernizácie po dobu 12 rokov. Vo finanênom vyjadrení je druhý model drahší o viac ako
112 tisíc eur.
Zastupiteüstvo schválilo zámer modernizácie verejného osvetlenia v Stupave a uložilo prednostke mestského úradu zapracovaČ do bežných
výdavkov êiastku 12 tisíc eur na zabezpeêenie verejného obstarania modernizácie verejného osvetlenia, ako aj možné modely financovania
modernizácie verejného osvetlenia s indikatívnymi ponukami bánk.

Plán kontrolnej Ïinnosti
Hlavná kontrolórka mesta Stupava predložila zastupiteüstvu na schválenie návrh plánu kontrolnej êinnosti na druhý polrok 2020, ktorý bol
zverejnený spôsobom a v lehotách podüa zákona
o obecnom zriadení. Návrh plánu kontrolnej êinnosti zastupiteüstvo schválilo.
Pavol Baxa

Septembrové zasadnutie Mestského zastupiteĀstva vbStupave sa uskutoÏní 17.9.2020 vo veĀkej sále kultúrneho domu od 14:00 hod.
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Nevhodné Üerpadlá
a zastaraný systém

Problém s upchanou kanalizáciou v Stupavebniebje nový, ale riešenie je stále v nedohĀadne.
Podobné problémy však majú ajbostatné obce a mestábnielen na Slovensku, ale i vo sveteb
– Ïi už ide o susednú Borinku alebo Londýn. Jediný rozdiel je v tom, do akej mierybichb
údržbabnevhodnéhobsystému ȴnanÏne vyÏerpáva.bV Stupavebje situácia kritickáb
abhavarijné situácie na preÏerpávacích staniciach sú na dennom poriadku.

P

reêerpávacie stanice sú neoddeliteünou
súêasČou každého kanalizaêného systému. Pred samotným vstupom do stanice sa nachádza mriežka alebo špeciálny kôš,
v ktorom sa zachytávajú hrubé neêistoty z odpadových vôd. Následne sa voda preêerpáva
dvoma êerpadlami, ktoré poháĀajú splaškovú vodu na miestach, kde ju treba „tlaêiČ“ hore
kopcom. V Stupave je najproblematickejšia
preêerpávacia stanica na Bitúnkovej ulici pri
Stupavskom potoku, ktorá predstavuje najvypuklejší problém celého kanalizaêného systému mesta.

mriežkou, na ktorej sa zachytávajú hrubé neêistoty. Na ulici Jána Ondruša na konci Stupavy smerom na Zohor zbiera hrubé neêistoty
zasa špeciálny kôš. Poêas epidémie bol každý deĀ preplnený textíliami a iným odpadom,
ktorého sa obyvatelia okolitých bytoviek a domov zbavovali spláchnutím v toalete.
Pracovníci vodárni tento odpad ruêne zbierajú aj niekoükokrát denne hrabüami. Michal
Polakoviê s úškrnom hovorí, že keó pozerá na
zastaraný systém, niekedy sa cíti ako v 17. storoêí. Je to hnusná a špinavá práca, ktorá je navyše slabo platená. V neóalekom Volkswagene zarábajú üudia êasto o 30 percent viac, preto
vodárne evidujú u nových pracovníkov výpo-

vede v 90-tich percentách už poêas skúšobnej
lehoty.
Odpad, ktorý pracovníci vyzbierajú ruêne
z preêerpávacích staníc, volajú „zhrabky“. Každý rok objem tohto odpadu aj vóaka novej výstavbe narastá. Za minulý rok bolo v Stupave
vylovených 1 400 ton odpadu, ktorý je potrebné následne zlikvidovaČ. Keóže obsahuje üudské hormóny a drogériu, firmy, ktoré sa venujú
ekologickému zhodnoteniu odpadov, ho odmietajú zobraČ, likviduje sa len skládkovaním.
Roêne ide v prípade Stupavy o náklady v objeme 76-tisíc eur. Cena skládkovania bude v najbližších rokoch aj kvôli tlaku z Európskej únie
a novele zákona o odpadoch ešte vyššia. Od
roku 2016 zdražela cena skládkovania v Stupave približne o tretinu na aktuálnu úroveĀ okolo 56 eur za tonu.

Vlastné splašky na ulici
Obyvatelia tejto ulice sú pravidelne svedkami, ako sa im cez kanalizaêný poklop dostávajú splašky na ulicu a konêia v potoku. Mesto
problém s kanalizáciou „pláta“ krátkodobými
opravami, ktoré vykonávajú pracovníci Vodární a kanalizácií Stupava (VaK). Ich úlohou je
údržba systému, ktorý bol od zaêiatku navrhnutý do istej miery naivne a zle.
„Súêasná kanalizácia sa vybudovala v roku
2012 z eurofondov. Na poêet osôb, ktoré v oblasti
žijú, je poddimenzovaná. V prípade Bitúnkovej ide
od zaêiatku o zlý projekt s použitím nevhodnej technológie,“ tvrdí Michal Polakoviê, riaditeü Vodárni a kanalizácií Stupava.
Každé ráno musia preto dvaja pracovníci vodárni chodiČ kontrolovaČ stav preêerpávacej
stanice a takmer pri každom výjazde riešia poruchy – najêastejšie nefungujú êerpadlá alebo
je v šachte vysoká hladina vody.
Keóže preêerpávaêka zachytáva vodu z veükej spádovej oblasti, kapacitne nestíha. ûudia z okolitých bytoviek a novostavieb situáciu ešte zhoršili. Do extrémnym rozmerov sa
problém dostal poêas epidémie. Zavretie fabrík i škôl spôsobilo, že v domácej izolácii ostala väêšina obyvateüov Stupavy, kvôli êomu
stúpol pracovníkom vodární a kanalizácií poêet výjazdov ako nikdy predtým. Poêas jediného dĀa v máji opravovali êerpadlo na pre-
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Kde je problém?

êerpávacej stanici Bitúnková až štyrikrát.
„Keó üudia ostali doma poêas epidémie, situácia sa
ešte zhoršila. Od siedmej rána do siedmej veêera sme
behali po poruchách v celej Stupave a nezastavili
sme sa,“ tvrdí Polakoviê.

rejnom záujme spolufinancuje. Väêšinu nákladov pokrývajú Vodárne a kanalizácie Stupava,
ktoré sú financované Stupavêanmi z platieb za
stoêné. Len za minulý rok náklady na opravy
kanalizaêných potrubí stáli 197-tisíc eur.

Obrovské náklady

Situáciu zhoršuje neznalosČ, prípadne üahostajnosČ üudí, ktorí si toaletu pomýlili s odpadom. Do toalety hádžu všetko – nedojedené
potraviny, kuchynský olej, plienky, kondómy
i vlhêené utierky. Na rozdiel od toaletného papiera sa vlhêené utierky v kanalizácii nerozložia. Ide o geotextíliu, ktorá keó nasiakne vodou, zmení sa na hmotu, ktorá sa nalepí na
êerpadlo a upchá ho.

Výjazdy a opravy na preêerpávacích staniciach stoja mesto obrovské peniaze. Každý mesiac ide o priemerné náklady vo výške
5 000 eur a poêas pandémie sa výška výdavkov vyšplhala dokonca až na trojnásobok. Sú
to pritom peniaze, ktoré by sa v ideálnom scenári dali použiČ na budovanie ihrísk alebo opravu rozbitých chodníkov. Podüa Daniely Drahošovej z ekonomického oddelenia mestského
úradu evidovalo mesto do polovice júna výdavky súvisiace s opravou kanalizácie vo výške
viac než 19-tisíc eur. Ide pritom len o êasČ celkových nákladov, ktoré mesto Stupava vo ve-

Ako funguje preÏerpávacia
stanica
Ešte predtým, ako odpadová voda prejde samotným êerpadlom, musí pretiecČ špeciálnou

Problémom systému je, že mechanické predêistenie splaškovej vody cez mriežku alebo kôš
je nedokonalé. Vlhêené utierky a textílie sa
kvôli tomu dostávajú až priamo do srdca preêerpávacej stanice, ktorú tvoria dve êerpadlá.
Fungujú tandemovo, aby nedošlo k prehriatiu
– raz funguje jedno a raz druhé êerpadlo. Na
Bitúnkovej ulici v Stupave sa používajú kalové
êerpadlá s takzvanou rezavou hlavicou s nožmi.
Tak bol totiž navrhnutý projekt, ktorý sa spolufinancoval z eurofondov v roku 2012.
Medziêasom sa zistilo, že tieto êerpadlá
sú nevhodné do verejnej kanalizácie, pretože
množstvo odpadu nevedia rozdrviČ a textílie
nerozsekajú, ale len namotávajú na nože, êím
sa êerpadlá upchávajú. „Taká utierka je ako lano.
Hlavica ho nerozreže, takže nám upchá êerpadlo,“
vraví pracovník vodární, ktorý êistí êerpadlo.
éerpadlá podüa Polakoviêa fungujú v extrémne agresívnom prostredí, preto je ich životnosČ veümi krátka. Bezproblémovo idú prvý
polrok, následne sú opravy stále êastejšie. Na
Bitúnkovej sa êerpadlá menili naposledy pred
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dvoma rokmi. Pri našej návšteve sa jedno
z nich pokazilo. Pracovníci ho otvorili, vyêistili od namotaných neêistôt a nakoniec museli odviezČ do servisu, pretože keó ho poskladali dokopy, hlásilo chybovosČ. Šlo o vlhkosČ, teda
êastú poruchu, keó hrozí, že zaênú vo vnútri
êerpadla korodovaČ súêiastky.
Stroj je preto potrebné prevložkovaČ a utesniČ v servise. Servis êerpadla s rezavou hlavicou nie je lacná záležitosČ – stojí od niekoükých stoviek až po 2 000 eur. Neustále
opravovaČ staré êerpadlá je nerentabilné, ale
podüa Polakoviêa je to nutnosČ. Mesto Stupava totiž na dostavbu kanalizaênej siete a intenzifikáciu êistiêky odpadových vôd použilo

peniaze z EÚ a stále je viazané technológiou,
ktorá bola použitá v projekte.
„Poêas trvania sledovaného obdobia je možné
dodanú technológiu iba opravovaČ, respektíve vymeniČ za identickú, ako to bolo v zmysle projektu navrhnuté a zrealizované,“ vysvetüuje Polakoviê. Nové êerpadlo, ktoré je v projekte, stojí
4 000 eur, a preto je lacnejšie na Āom urobiČ kompletnú generálku než kupovaČ nové.
„éerpadlo po generálke vydrží rovnako ako nové
êerpadlo a na spotrebné veci sa aj tak nedá uplatniČ
záruka. Druhá vec je, že niektoré êerpadlá sa už
nevyrábajú, a preto servis je jediná možnosČ,“ argumentuje šéf vodárni.
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Rekonštrukcia na Bitúnkovej
V auguste sa plánuje rekonštrukcia preêerpávacej stanice na ulici Bitúnková. Celú ju
má zaplatiČ bratislavská stavebná spoloênosČ
DEABYT. Od mesta dostala totiž podmienku, že ak chce dostaČ stavebné povolenie pre
polyfunkêný dom Kozlisko na ulici Jána Ondruša, musí zafinancovaČ jej rekonštrukciu.
Ak pôjde všetko podüa plánov, nová preêerpávacia stanica by mala byČ hotová na zaêiatku septembra. V projekte sa poêíta s hrubšou
rúrou pre splaškovú vodu, ktorá vedie hore
kopcom smerom na Marcheggskú ulicu.
V súêasnosti je tam osadená rúra s vnútorným priemerom 70 milimetrov, êo je

pre danú lokalitu kapacitne nepostaêujúce. Okrem toho sa v projekte poêíta s technologicky lepším typom êerpadiel znaêky
Flygt. Dobré skúsenosti s ním má napríklad
obec Závod.
„My sme ich nasadili do prevádzky pred piatimi rokmi. Fungujú na princípe akejsi turbíny,
ktorá „vcucne“ aj vlhêenú utierku a tá sa êerpadlom prešmykne,“ vysvetüuje starosta Závodu
Peter Vrablec. Obec zaplatila za jedno êerpadlo okolo 2 000 eur, no ušetrila na údržbe.
Cena závisí od výkonu êerpadla - napríklad v Stupave sa budú inštalovaČ êerpadlá

v hodnote 5000 eur. Opravy sú výnimoêné
a údržba spoêíva skôr v preventívnej kontrole êerpadiel a raz za êas ich êistením od mastnôt. „Nám sa to jednoznaêne oplatilo. Ešte stále
máme v troch preêerpávacích staniciach staršie êerpadlá, ale keó bude možnosČ, tak tlakové êerpadlá
zakúpime aj tam,“ dodal starosta Závodu.

Zrazená mastnota
Problém stupavskej kanalizácie nekonêí ani zóaleka pri Bitúnkovej. Mesto má totiž deväČ preêerpávacích staníc a na väêšine
z nich eviduje problémy každý deĀ. Napríklad pred mesiacom vodári s hasiêmi odstraĀovali poruchu na preêerpávacej stanici Ka-

linêiakova, kde vznikol problém v dôsledku
zrazených mastných neêistôt. Mesto Stupava aktuálne preveruje, êi v tejto lokalite prevádzkuje êinnosČ spoloênosČ, ktorá by mohla
podobné zneêistenie spôsobiČ. Momentálne
sú podozrivé štyri firmy, ktoré mohli tuky
nelegálne vypustiČ. „V potrubí máme kameru
a kontrolujeme prípojky, kto neêistoty vypustil,“
informuje Polakoviê.

Splašky vbpotoku
Spor má mesto Stupava aj kvôli preêerpávacej stanici na ulici Jána Ondruša, z ktorej
na prelome rokov vytekali splašky rovno do

potoka takmer tri mesiace. Mesto na to upozornila majiteüka jedného z bytov. Prípadom
sa zaoberalo nielen mesto, ale i Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného
úradu Malacky, Slovenská inšpekcia životného prostredia a v súêasnosti aj orgány êinné v trestnom konaní. éi má v tomto spore pravdu developer, ktorý bytové domy na
spodnom konci ulice Jána Ondruša postavil,
alebo stupavské vodárne a kanalizácie, ukáže až budúcnosČ.

Súkromná preÏerpávacia
stanica
Problematická je aj preêerpávacia stanica Lesná. Zaêiatkom júla tohto roka nastal
po odpojení odberného miesta od elektriny
výpadok êerpadiel a odpadové vody zo šachty sa zaêali vyplavovaČ na ulicu. Po mimoriadnej schôdzi na mestskom úrade bolo zabezpeêené náhradné odvádzanie odpadových
vôd do fekálneho auta verejnoprospešných
služieb. Lenže cesta, kanalizácia, rovnako
ako preêerpávacia stanica s výtlakovým potrubím nie sú majetkom mesta, ale súkromnej spoloênosti. A v tom je problém.
Od roku 2019 sa stupavské vodárne s developerom súdia, pretože vykonávali údržbu
preêerpávacej stanice, ako im to nariadilo mesto vo verejnom záujme. Vodárne ale
nevedeli, že stanica nie je v majetku mesta.
Keóže k prevodu majetku nedošlo, vodárne žiadajú od developera spätné preplatenie
nákladov za údržbu za roky 2016 až 2019.
V blízkej budúcnosti sa uskutoêní rokovanie s majiteüom tejto preêerpávacej stanice,
keóže je potrebné vyriešiČ tento stav êo najskôr, bez ohüadu na prebiehajúce súdne spory o vlastníctve a následnom prevádzkovaní
tejto preêerpávacej stanice.
Situácia v Stupave nie je ružová a do budúcnosti sa zrejme tak üahko nezmení. Mesto
preto vyzýva üudí, aby aspoĀ svojou zodpovednosČou situáciu ešte nezhoršovali a nehádzali do toalety to, êo tam nepatrí.
Jozef Tvardzík
Foto: VaK Stupava, on

Kanalizácia nie je odpadkový kôš!
ôš!
ýO DO KANALIZÁCIE NEPATRÍ:
• stavebný odpad,
• chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšĢadlá, dezinfekþné

prostriedky, lieky,
• ropné materiály a tuky,
• textilné produkty (napr. dámske panþuchy) a iné tkaniny,
• komunálny odpad,
• zvyšky jedál, kosti a pod.,
• dámske hygienické vložky, jednorazové detské plienky,

vata a vatové tyþinky, vlhþené utierky, kondómy,
• zvieracie fekálie, srsĢ, vlasy,
• cigaretové ohorky.

Ý ODPAD
N
D
O
H
V
E
N
ýO
?
SPÔSOBUJE

die,
otné prostre
iv
ž
je
u
z
d
o
k
š
• po
nalizaþpchávanie ka
u
je
u
b
so
ô
sp
y•
vyhnívanie zv
a
ia
b
u
tr
o
p
ného
apáso vznikom z
é
n
je
o
sp
v
o
šk
lynov,
výbušných p
chajúcich a
tra
nikaĢ do vnú
re
p
u
ž
ô
m
ktoré
a,
vášho domov
vidáciu
náklady na lik
je
u
Ė
v
ly
p
v
u
o
•
a teda aj cen
,
d
ô
v
ch
ý
v
o
d
odpa
.
nie a þistenie
e
d
e
v
d
o
j
je
a
z

STUPAVSKÉ NOVINY | LETO 2020

noviny@stupava.sk | 6

SAMOSPRÁVA

Staráme sa o Stupavu

Palec hore!

Pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava mali aj poÏas mesiaca jún množstvo
práce. Vbteréne nechýbali pri rekonštrukcii chodníka na Mlynskej ulici, pred prázdninami pokosili dopravné ihrisko abtaktiež vykonali výkopové práce na novom detskom
ihrisku vbareáli základnej školy. VÑaka ich Ïinnosti sa tešíme z novej aleje na Spojnej
ulici, kde vysadili 54 ks stromÏekov, abpo páde stromu vbparku spriechodnili chodník.

K

eó sa na Marcheggskej ulici oproti škôlke vybudoval zvýšený priechod pre
chodcov, všetci sa potešili. Odboêka
z hlavnej cesty smerom k materskej škôlke bola
pre vodiêov êasto skúškou, ako dosaČ motor auta
do êo najvyšších otáêok. Tento spomaüovaê im to
už nedovoüuje. Problém však nastal hneó po prvom väêšom daždi. Akosi sa zabudlo na odtok
dažóovej vody...
//

Stav pred opravou. Voda vytvárala
malé jazierko, Ïo neprospievalo ani
okolitým budovám.

Dnes je už situácia iná. Odtokový
žĀab vytváranie kaluží neumožĊuje.

Palec dole!

D

opravné priestupky, keó si niektorí vodiêi zaparkujú naozaj tam, kde im napadne, rieši v Stupave mestská polícia.
Jazda auta po chodníku má však aj óalšie následky. Dlažba nie je totiž prispôsobená na takúto záČaž. Ešte niekoüko podobných arogantných vodiêov a môžeme êakaČ óalšiu rozkopávku a opravu
chodníka. Z našich spoloêných peĀazí...
//

Rozkopané
mesto
KeÑ sa v Stupave pozriete
ktorýmkoĀvek smerom,
všade uvidíte rozkopaný
chodník Ïi cestu.

P

reêo je tomu tak? Na to sme sa spýtali PhDr., Ing. Petra Fischera, vedúceho oddelenia územného rozvoja a životného prostredia mestského úradu.
„V meste prebieha veüká rekonštrukcia plynovodu. Z nízkotlakového na strednotlakový. Plynári
majú svoj vlastný postup prác, kopú na viacerých
miestach. Pozitívom však je, že v závere rekonštrukcie budú môcČ zrušiČ regulaêné skrinky, lebo
plyn bude maČ všade rovnaký, stredný tlak. Koniec rozkopávok je naplánovaný na koniec novem-

bra. Od termínu ich ukonêenia zaêne plynúČ päČroêná záruka.“
Okrem týchto informácií sme sa od PhDr., Ing.
Petra Fischera dozvedeli aj o oprave cesty v areáli materskej škôlky Janka Kráüa, pokládke optických káblov, osvetlení priechodu pre chodcov zo

Školskej na Hlavnú ulicu a tiež o oprave asfaltu
na Cintorínskej, Karpatskej a Mariánskej ulici,
ktorá by mala byČ hotová do konca júla. Veríme, že jeho zámer vytvoriČ plán na zjednotenie
rozkopávok v roku 2021 sa mu podarí naplniČ.
//Ѹ#,1,Ɔ3,
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Zo zápisníka Mestskej polície
11.6.2020
V êase 8:15 hod. bol na MsP prinesený
nájdený voüne sa pohybujúci poranený pes.
Hliadka pomocou êítaêky êipov zistila majiteüa, ktorého kontaktovala a ten sa následne
dostavil na služobĀu. Hliadkou bol vyriešený v blokovom konaní za priestupok spáchaný porušením zákona ê. 282/2002 z. z. o podmienkach držania psov.

18.6.2020
O 22:30 hod. zadržala hliadka MsP na základe vydaného Európskeho zatýkacieho rozkazu a tiež príkazu na dodanie do Ústavu na
výkon väzby v Leopoldove osobu, ktorú následne odovzdala na OOPZ Stupava.

19.6.2020
Hliadka MsP pri kontrole areálu školského dvora zadržala mladistvého, ktorý javil
známky požitia alkoholických nápojov. Po
vykonanej dychovej skúške mu bolo zistené 1,30 promile alkoholu v dychu. Hliadka predviedla mladistvého na MsP, kde si ho

prišla prevziaČ príbuzná. Vec bola odstúpená
na odbor sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska mladistvého.

20.6.2020
Hliadka MsP bola operaêným strediskom
Záchrannej služby Bratislava požiadaná o pomoc pri vývoze posádky záchrannej služby
k cyklistovi, ktorý sa pádom z bicykla zranil pri zrúcanine hradu Pajštún. Po nájdení
zraneného a poskytnutí prvej pomoci lekár
skonštatoval zlomeninu stehennej kosti a kolenného kúbu. Vzhüadom na veümi nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné
transportovaČ zraneného leteckou záchrannou službou, preto bol zranený transportovaný k vozidlu RZP prostredníctvom štvorkolky HZZ Bratislava.

21.6.2020
Hliadka MsP bola požiadaná o asistenciu
RZP v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieü Stupava, kde sa mal
pacient v izbe „zabarikádovaČ“ a po perso-

náli hádzaČ predmety rôznej povahy. Po príchode hliadky na miesto bol tento pacient už
upokojený a reagoval na pokyny ošetrujúcich
lekárov. Kvôli obave, že by sa záchvat mohol uĀho zopakovaČ, bola vykonaná asistencia RZP pri prevoze pacienta do nemocnice
v Pezinku.

21.6.2020
V êase 23:30 hod. prijala hliadka oznámenie, že na Marcheggskej ulici došlo pred obytným domov k bitke. Po príchode na uvedenú
ulicu spozorovala obyvateüov obytného domu,
ako si kontrolujú svoje zaparkované motorové vozidlá. Obyvatelia êlenom hliadky uviedli, že pred obytným domom sa pobili traja
muži s palicami a po bitke dvaja nasadli do
vozidla a z miesta ušli, tretí však býva v spomínanom obytnom dome v jednom z bytov.
Hliadka preto vošla do obytného domu, kde
podozrivého stretla na chodbe. Ten uviedol, že
totožnosČ osôb, ktoré ho napadli, pozná. Na
miesto udalosti sa dostavili aj príslušníci PMJ
Bratislava, ktorých hliadka oboznámila zo si-

tuáciou. Hliadka PMJ si prípad prevzala a vec
naóalej objasĀuje.

23.6.2020
Hliadka prijala oznámenie, že pri aleji v parku padol strom na elektrické vedenie.
Po príchode na miesto konštatovala, že nebolo zasiahnuté elektrické vedenie, ale telekomunikaêný kábel. Orezanie stromu, odpratanie kmeĀa a haluzí vykonali privolaní hasiêi.

26.6.2020
V êase 15:00 hod. bola hliadka MsP vyslaná na Bernolákovu ulicu, kde malo dôjsČ k dopravnej nehode. Hliadka vyrozumela hliadku PZ SR OOPZ Stupava a bezprostredne po
príchode na miesto zadržala vodiêa motorového vozidla, ktorý nehodu spôsobil. Ten hliadke oznámil, že je pod vplyvom omamných
a psychotropných látok a jeho telo túto látku
nezvláda. Keóže podozrivý upadal do šoku,
na miesto bola privolaná RZP. UdalosČ si na
mieste prevzal poverený príslušník PZ SR,
ktorý vec óalej realizuje.

Dobrovoĝný hasiÜský zbor Stupava
Únik prevádzkových kvapalín
V pondelok 8.6.2020 o 15:28 hod. bola
naša jednotka vyslaná k ekologickému zásahu
na Hviezdoslavovej ulici a v utorok 23.6.2020

o 10:25 hod. k ekologickému zásahu na Hlavnej ulici. V oboch prípadoch sa na cestnej komunikácii nachádzali uniknuté prevádzkové
kvapaliny z neznámeho vozidla. Jednotka zasypala kvapaliny sorpênou látkou a následne
cestnú komunikáciu oêistila. Na mieste udalosti zasahovali aj príslušníci PZ SR.

Pád stromov
V utorok 23.6.2020 o 17:24 hod. bola
naša jednotka vyslaná k spadnutému stromu

v stupavskom parku. Jednotka po príjazde na
miesto zásahu prieskumom zistila, že pri páde
stromu na chodník došlo k poškodeniu telekomunikaêných káblov a stúpov. Jednotka odstránila pomocou motorových píl ohrozujúce
êasti stromu, vykonala êiastoêné spriechodnenie chodníka a prostredníctvom operaêného
strediska vyrozumela poruchovú službu telekomunikácií. Nakoüko nebolo možné poruchu odstrániČ okamžite, bolo miesto zabezpeêené pred óalším pohybom osôb. Pri udalosti
zasahovali aj príslušníci MsP Stupava.
Vo štvrtok 25.6.2020 o 12:49 hod. bola
naša jednotka vyslaná k spadnutým stromom
v lokalite Košarisko za obcou Borinka,
kde prieskumom zistila, že došlo k pádu
niekoükých stromov,
ktoré blokovali cestnú
komunikáciu k chatovej oblasti.
Poêas piliarskych
prác našej jednotky
dorazil na miesto udalosti správca miestneho lesného hospodárstva, priêom s óalším
pracovníkom asistovali hasiêom pri odstraĀovaní vzniknutej
situácie pomocou Čažkej techniky.

Dopravné nehody
V piatok 26.6.2020 bola o 8:37 hod. naša
jednotka vyslaná k dopravnej nehode dvoch
motorových vozidiel, ktorá sa stala na križovatke cesty prvej triedy a diaüniêného úseku
D4 medzi mestom Stupava a Záhorskou Bys-

tricou. Na mieste udalosti vykonala jednotka na havarovaných vozidlách protipožiarne
opatrenia, zlikvidovala uniknuté PHM a zamedzila ich óalšiemu úniku z vozidiel. Úêastníci dopravnej nehody sa pred príchodom našej jednotky nachádzali mimo vozidiel a bez
zranení. Na mieste zasahovali aj príslušníci
PZ SR a MsP Stupava.
V piatok 26.6.2020 o 15:01 hod. bola naša
jednotka vyslaná k dopravnej nehode, ktorá
sa stala na Bernolákovej ulici v Stupave. Pred
jej príchodom sa na mieste udalosti nachádzala posádka Záchrannej zdravotnej služby,
ktorá mala vo svojej starostlivosti jednu zúêastnenú osobu nachádzajúcu sa
mimo vozidla. élenovia našej jednotky
vykonali na vozidle
protipožiarne opatrenia a skontrolovali,
êi nedochádza k úniku PHM. Následne
na miesto dorazila aj
jednotka Hasiêského
a záchranného útvaru hlavného mesta
Slovenskej republiky
Bratislavy. Na mieste zasahovali aj príslušníci PZ SR a MsP
Stupava.
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Deĥ pokoja?

V predchádzajúcich vydaniach Stupavských novín sme vás
vyzvali, aby ste nám napísali váš názor, Ïi by sa po vzore
niektorých okolitých obcí mala staħ nedeĀa aj vbStupave dĊom
pokoja, bez hluku kosaÏiek, nepríjemného zvuku cirkulárky Ïi
stavebných strojov a náradia.

V

áš záujem o danú tému nás milo prekvapil. Odpovede, ktoré k nám prišli
do redakcie e-mailom, resp. ste svoj názor vyjadrili prostredníctvom Facebooku, možno rozdeliČ do troch kategórií – také, ktoré by
nedeüu ako deĀ pokoja urêite uvítali, óalej také,
ktoré sú voêi zavádzaniu akýchkoüvek obmedzujúcich opatrení zásadne proti (nikto mi nebude urêovaČ, êo môžem alebo nemôžem v nedeüu robiČ), a napokon také, êo by na jedenej
strane pokoj v nedeüu uvítali, ale na druhej stra-
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ne rozumejú aj tým, êo cez týždeĀ tvrdo pracujú
v zamestnaní a staraČ sa o svoju záhradu êi dom
môžu jedine v sobotu a nedeüu.
Redakcia Stupavských novín nemôže nikomu niê nariaóovaČ, prikazovaČ ani zakazovaČ.
O tom, êi a aké opatrenia mesto Stupava v súvislosti s dodržiavaním urêitých zvyklostí prijme, môžu rozhodnúČ jedine poslanci mestského zastupiteüstva, a to buó prijatím všeobecne
záväzného nariadenia alebo odporúêania na dodržiavanie konkrétnych pravidiel. éi už sa roz-

AKO STE HLASOVALI V NAŠEJ ANKETE?

ZA

PROTI

Som za nedeĀu ako deĊ pokoja,

nedeĀu ako deĊ pokoja:

obmedzovaniu práce cez víkend:

72,22 %

22,22 %

ale rozumiem potrebám tých, ktorí potrebujú pracovaħ aj vbnedeĀu:

5,55 %

Výsledky ankety sme postúpili Oddeleniu všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Stupave.
Objeho Ñalšom postupe vás budeme informovaħ.

hodnú tak alebo onak, o kvalite života v Stupave
rozhodnú predovšetkým samotní jej obyvatelia.
Azda najvýstižnejšie to vo svojom hlasovaní napísal Matej Ch.:
„Povedzme si üudia na rovinu, o êom to celé je. Tu nejde o to, êi pracuješ celý týždeĀ, na zmeny, êi si veriaci, êi
si živnostník. Treba si uvedomiČ, že celé je to iba o dvoch
slovách : T O L E R A N C I A a O H û A D U P
L N O S ċ ! Slová, ktoré v dnešnej spoloênosti už majú
minimálne miesto a niektorí ich už ani nepoznajú. Každý z nás je iný a každému vyhovuje nieêo iné. Dnes každý z nás pozerá len na seba, aby sa mal on dobre. Áno,
nedeüa by mala byČ DeĀ pokoja. Sú však üudia, ktorí možno nemajú, napr. kvôli práci, inú možnosČ, ako
si napr. kosenie trávnika êi rezanie dreva nechaČ na iný
deĀ ako nedeüu. Buóme k nim ohüaduplní a tolerantní. Na druhej strane, keó máme voüno v sobotu i nedeüu, plánujme si kosenie, pílenie ató. na sobotu, ak sa to
dá. Záver: ûudia buóme k sebe tolerantní, ohüaduplní,
úctiví a dobroprajní a uvidíme, že bude svet lepší, že pokojná bude aj nedeüa pondelok, utorok...“
//

Podpora vidieckeho cestovného ruchu
Miestna akÏná skupina Dolné Záhorie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí obnenávratný ȴnanÏný príspevok na podporu vidieckeho cestovného ruchu abagroturistiky.
Opatrenie má za cieĀ podporiħ diverziȴkáciu abrozvoj nepoĀnohospodárskych Ïinností
na vidieku prostredníctvom troch hlavných okruhov Ïinností.
1. éinnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie
podmienok na rekreaêné a relaxaêné êinnosti,
vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie
vzdelávania a vytvorenie konferenêných priestorov (výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích
zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreaêných a relaxaêných êinností).
2. Aktivity pre skupinu: deti, seniori a obêania so zníženou schopnosČou pohybu. V rámci
danej oblasti je možné sa zameraČ aj na terapie
(hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu zaêleneniu do spoloêenského ži-

vota, zvýšeniu motoriky cieüovej skupiny.
3. Spracovanie a uvádzanie na trh produktov,
ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy
I Zmluvy o fungovaní EÚ (napr. zriadenie mobilných predajných miest). Oprávnená je aj tvorba
a rozvoj aktivít a êinností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou, dopravou a zriaóovaním podnikateüských inkubátorov.

Oprávnenými žiadateĀmi sú:
z mikropodniky a malé podniky vo vidieckych
oblastiach,
z fyzické a právnické osoby (mikropodniky
a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle
odporúêania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov

a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej
majetok možno podüa právneho poriadku SR považovaČ za súkromný, pokiaü ide o jeho správu
a nakladanie s ním,
z fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poünohospodárskej prvovýroby,
z fyzické a právnické osoby (mikropodniky
a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle
odporúêania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce
v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry).

Podmienkou je vytvorenie/zvýšenie poêtu pracovných miest súvisiacich s realizáciou
projektu, a to najneskôr do 6 mesiacov od
doby realizácie investície.
Všetky potrebné informácie k výzve a podmienky poskytnutia príspevku sú zverejnené
na stránke www.masdolnezahorie.sk (sekcia
výzvy, Podopatrenie PRV 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoünohospodárskych êinností (Bratislavský kraj).

Dátum uzavretia výzvy: 10.11.2020.
Alokácia na výzvu zo zdrojov EÚ ab ŠR
– 152b000 eur.
Intenzita podpory (pomoci) – max. 45 %.
Výška príspevku: min. 5 000 eur a max.
80 000 eur.

Vbprípade záujmu vám podrobnejšie informácie obpodmienkach podpory poskytne
Kancelária MAS Dolné Záhorie:
Mgr. Adriana OÏenášová,
info@masdolnezahorie.sk, tel: 0908 768b849

Zachytávanie dažâovej vody
V jarnom vydaní Stupavských novín sme vyhlásili fotosúħaž na tému Ako udržaħ
vodu v záhrade. Vaše príspevky priebežne zverejĊujeme, vbtomto Ïísle prinášame
Ñalšie dva vaše nápady.
Svoj návod na zachytávanie dažóovej vody nám poslala aj Magdaléna Matyšáková:
My sme si urobili tzv. dažóovú záhradku. Dažóovú vodu zo strechy domu odvádzame do priehlbiny, ktorú sme vysadili rôznymi rastlinami a kvetinami. Nám sa to veümi páêi a verím, že aj vám :-).

Svoje riešenie nám poslal aj
L. Baciak, ktorý dažóovú vodu zachytáva do dvoch IBC kontajnerov.


ÎÇñ
Naša súČaž pokraêuje
do konca augusta. Veríme, že óalšie inšpirácie, ktoré by motivovali
ostatných záhradkárov,
nám ešte pošlete. Vaše
nápady, ako pomocou
vodozádržných opatrení
udržaČ vodu v záhrade,
vyhodnotíme v septembrovom êísle Stupavských novín. VíČaza odmeníme cenou, ktorú
venovalo záhradné stredisko AGROSERVIS
Stupava.
Tešíme sa na vaše óalšie príspevky!
//
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Keâ potrebujeteopatrovateĝskú službu
V našom meste funguje opatrovateĀská služba, ktorá ako jedna zbterénnych sociálnych služieb poskytuje starostlivosħ o klienta v jeho vbprirodzenom/domácom prostredí. Jej koordinátorkou na mestskom úrade je už skoro štyri roky Ivana Nechybová.
PokiaĀ by ste doma museli riešiħ situáciu, keÑ budete zrazu zo dĊa na deĊ potrebovaħ pomoc pre svojich rodiÏov alebo starých
rodiÏov, budú nasledovné informácie pre vás užitoÏné.

O

patrovateüská služba v domácnosti
je sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby. Jej stupeĀ odkázanosti
je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosČ a základných sociálnych
aktivitách.
„Znamená to, že klienti majú trvalý pobyt
v Stupave a rozhodnutie o stupni odkázanosti, vydané mestom Stupava“, vysvetüuje Ivana Nechybová, ako postupovaČ pri podávaní žiadosti na
mestský úrad. OdkázanosČ na sociálnu službu
sa vyhotovuje na základe zdravotného a sociálneho posudku. „Naše opatrovateüky a opatrovatelia, ktorých máme momentálne 15, zabezpeêujú
opatrovateüskú službu v domácnosti u 25 klientov
v êasovom rozmedzí 5 až 7,5 hodiny denne. Ideálne
je, keó sa pri svojom odchode stretajú s rodinnými
príslušníkmi a takto odovzdávajú štafetu.“

Ako postupovaħ
Opatrovateüská služba v domácnosti sa
poskytuje obêanovi v zmysle § 41 zákona
o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia ê.1/2017 vydaného mestom
Stupava. Konanie o poskytovaní opatrovateüskej služby sa zaêína podaním písomnej
žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu. Na základe vyplnenej žiadosti s potrebnými prílohami sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateüa, kde sa predbežne dohodne rozsah a úkony opatrovateüskej služby,
poêet poskytnutých hodín opatrovateüskej
služby za deĀ, priêom sa vychádza z posudku
o odkázanosti. Klient môže požiadaČ o menší êasový rozsah, ako je uvedené v posudku
o odkázanosti. Po splnení všetkých náležitostí mesto Stupava s klientom uzatvorí zmluvu
o poskytovaní opatrovateüskej služby.

Kto sú opatrovateĀky/opatrovatelia
Opatrovateüka/opatrovateü je fyzická osoba,
ktorá je povinná splniČ podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách.
Opatrovateüky/opatrovatelia, ktorí vykonávajú opatrovateüskú službu v meste Stupava,
majú nasledovnú kvalifikaênú štruktúru:
a) stredné zdravotné vzdelanie,
b) absolvovali kurz opatrovania v požadovanom rozsahu,
c) udelenú výnimku zo zákona podüa § 110b
(fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012
dovĄšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie najmenej tri roky, nie je povinná splniČ
podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona
o sociálnych službách úêinného od 1. marca
2012 do 31.12.2017).

rí sú pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na
sociálne služby. OpäČ platí, že je potrebný trvalý
pobyt v Stupave. Obedy dodáva jedáleĀ Roman
Bubniê a rozvoz zabezpeêuje VPS Stupava. Obedy sa rozvážajú na základe schválenej žiadosti
v pracovné dni medzi 10:30 h a 13:00 h. Klient
si môže vyznaêiČ dni, v ktorých má byČ služba poskytovaná. Cena za dovoz je stanovená
VZN ê. 1/2017 vo výške 0,45 Eur/obed. Poêas
minulého roka dostávalo obedy cca 60 klientov a celkovo bolo rozvezených 8 799 obedov.

Potrebujete vedieħ viac?
Supervízia
Supervízia patrí k najúêinnejším nástrojom
podpory a pomoci sociálnym poradcom, sociálnym pracovníkom a cez nich samotným
klientom. Na Slovensku patrí k dôležitým
štandardom kvality sociálnych služieb. Keóže
v ponímaní opatrovateüskej služby ako praktickej êinnosti je kladený stále väêší dôraz na
profesionálnu kompetenciu, mesto Stupava sa
rozhodlo zabezpeêiČ semináre pre opatrovateüky. Poêas februára, apríla a júla 2019 ich viedol
doc. PhDr. Peter Brnul, PhD. Zúêastnilo sa

nich 18 opatrovateliek a 1 opatrovateü, koordinátorka opatrovateüskej služby a sociálna pracovníêka. Využitie supervízie v sociálnej praxi
sa stáva nevyhnutnou súêasČou skvalitĀovania výkonu odborných êinností profesionálov
v sociálnej oblasti a nachádza svoje uplatnenie nielen v praxi sociálnej práce, ale i v procese opatrovateüskej služby v domácnosti.
V rámci óalšieho vzdelávania opatrovateliek
bolo zabezpeêené aj školenie prvej pomoci
Slovenským éerveným krížom.

Poskytovanie opatrovateĀskej
služby
Opatrovateüská služba sa poskytuje v prirodzenom prostredí, resp. v domácnosti klienta.
V pracovné dni v êasovom rozmedzí od 7:00 h
do 18:00 h, podüa požiadaviek klientov. Poskytuje sa na êas minimálne 2 h/deĀ a maximálne 7,5 h/deĀ. Cena za poskytovanie opatrovateüskej služby je stanovená VZN ê. 1/2017 vo
výške 1,30 Eur/h. V minulom roku sa opatro-

Všímajme si osamelých!

V

našom meste žijú medzi nami üudia,
ktorým život nedoprial to, êo je pre niekoho samozrejmosČ – rodinu. Mesto
Stupava však osud tých, êo nikoho nemajú a potrebujú pomoc, zaujíma. Chcem vás preto tou-

to cestou požiadaČ, ak máte vedomosČ o tom, že
vo vašom vchode, dome êi ulici sú obêania, ktorí nikoho nemajú a potrebujú pomoc, oznámte to na mestskom úrade, poprípade poslancovi vo vašom obvode. Pomáhajme si navzájom

vateüská služba v domácnosti poskytla 29-tim
klientom, tento rok je to 25 klientov.

Projekt na podporu
opatrovateĀskej služby
V roku 2018 reagovalo mesto Stupava na
výzvu Implementaênej agentúry MPSVR SR.
Na základe tejto výzvy bol vypracovaný projekt Podpora opatrovateüskej služby v Stupave a v septembri 2018 podalo mesto žiadosČ
o poskytnutie nenávratného finanêného príspevku. Cieüom predkladaného projektu bolo
podporiČ najmä vytváranie a rozširovanie vysoko kvalitných služieb poskytovaných v rámci komunity seniorov. Výstupom aktivity projektu bola zabezpeêená opatrovateüská služba
v meste Stupava prostredníctvom poskytovania všeobecného hospodárskeho záujmu, vóaka
êomu sa predchádzalo umiestĀovaniu klientov
do zariadení. Na základe žiadosti sme dostali
nenávratný finanêný príspevok na obdobie od
1.1.2019 do 28.2.2021.

Kontrolná Ïinnosħ
Sociálne šetrenie v domácnosti a kontrolu kvality poskytovania opatrovateüskej služby
v domácnosti v roku 2019 vykonávala koordinátorka a sociálna pracovníêka mesta Stupavy. Kontrola prebieha osobnou návštevou, pohovormi s klientmi a rodinnými príslušníkmi
klientov a formou anonymného dotazníka,
ktorý vypúĀajú klienti aj opatrovateüky. Výsledky hodnotiaceho dotazníka slúžia ako spätná
väzba na poskytovanie kvalitnejšej opatrovateüskej služby v domácnosti klienta a zlepšenie pracovných podmienok opatrovateliek. Zo
strany klientov bola vyjadrená celková spokojnosČ s úrovĀou poskytovanej opatrovateüskej
služby v domácnosti. Pre klientov na rozdiel od
roka 2017 už nebola rozhodujúca cena.

ZabezpeÏenie stravovania
Mesto Stupava poskytuje rozvoz obedov pre
obêanov, ktorí sú poberatelia starobného alebo
invalidného dôchodku a tiež pre obêanov, kto-

a hlavne všímajme si osamelých. Mestský úrad
vie zabezpeêiČ pre nich ubytovanie, opatrovateüskú službu a iné služby s tým spojené. Len
musia o osamelých vedieČ. Chceme, aby aj osamelý êlovek bol v starobe obklopený láskou ostatných, a hlavne, aby bolo o osamelého obêana aj postarané. Aj preto zvažujeme zriadiČ na
mestskom úrade bezplatnú sociálno-práv-

Opatrovateüskú službu v domácnosti zabezpeêuje mesto Stupava podüa novely zákona o sociálnych službách platnej od 1.1.2018.
Opatrovateüky spúĀajú kvalifikaêné predpoklady a za ich pomoci starý a chorý êlovek starne a zachováva si êiastoênú sebestaênosČ tak,
aby nebol odkázaný na celodennú pobytovú
starostlivosČ. Bezproblémový priebeh poskytovania opatrovateüskej služby a znížené výdavky na výkon opatrovateüskej služby potvrdzujú
správnosČ rozhodnutia mesta poskytovaČ opatrovateüskú službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosČ. Zvyšovanie profesionalizácie
a kvality prispieva k udržiavaniu a zvýšeniu poskytovanej sociálnej služby a tiež k spokojnosti zamestnancov. Predovšetkým však prispieva
k uspokojovaniu potrieb a kvalitnému životu
prijímateüov sociálnych služieb.
Na zabezpeêenie dostatoêných personálnych
kapacít mesta na vykonávanie opatrovateüskej
služby prikroêilo mesto Stupava k nasledovným opatreniam:
• opatrenia v mzdovej oblasti,
• vytvorenie systému supervízie pre opatrovateüky za úêelom kompenzácie psychicky nároênej práce,
• vytvorenie systému sústavného óalšieho
vzdelávania opatrovateliek a výmeny skúseností,
• rozšírenie rozsahu poskytovania pracovných
pomôcok a pracovných odevov pre opatrovateüky.
Aj pomocou opatrovateüskej služby mesto
Stupava zabezpeêuje bezpeêné prostredie pre
život seniorskej êasti populácie, podporuje ich
sociálnu participáciu na komunitnom živote
a tiež rozvoj adresných sociálnych služieb pre
seniorov. Prispieva k udržiavaniu primeranej
sebarealizácie a udržania dôstojnosti seniorov
s cieüom podporiČ zdravé a dôstojné starnutie.
,+1(1+/"#"/û10, &û)+6 %3" ľ
,-1/,31"Ő0(Ɣ0)2Ʒ2ѹсуҟчсуссътхѸ
съсцҟшстфхцѸсъсцҟхсцуфу
švo, foto autor

na poradĊu pre obÏanov Stupavy abblízkeho okolia.

Vážme si jeden druhého a hlavne pomáhajme
osamelým, tí už nikoho nemajú, len vás, vaše
okolie.
JUDr. ÿubica Hofmannová, vedúca oddelenia
majetkovo-právneho
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Ihrisko na Budovateĝskej Pravidlá platia aj
pre kolobežky!
Na stupavských chodníkoch a cestiÏkách sa takisto
stále Ïastejšie stretávame s kolobežkujúcimi. Osoby
nabelektrickej kolobežke nie sú považované za chodcov,
ale za vodiÏov nemotorového vozidla, na pohon ktorého slúži okrem Āudskej sily aj pomocný motorÏek.

N
V

polovici júna sa uskutoênilo verejné
oboznámenie so zámerom predstaviČ revitalizáciu územia na Budovateüskej ulici. Jej cieüom je obnova prostredia,
doplnenie nových prvkov urêených na hru
a cviêenie, a to tak, aby si každá veková skupina našla nieêo pre seba. SúêasČou by mala
byČ bežecká dráha, workoutové stroje (urêené
na cviêenia dospelých, pri ktorých sa využíva
vlastná hmotnosČ cviêiacich), rozšírené detské
ihrisko, lezecká stena a iné. Poslanca mestského zastupiteüstva Martina Smeja sme sa opýtali, v akom štádiu je celý projekt.
„Aktuálne máme rozpracovaný koncept, ktorý
prechádza verejným prerokovaním. Návrh riešenia

emožno preto zabúdaČ, že s jazdou na e-kolobežke sa spájajú isté
pravidlá, ktoré by mal každý vodiê dodržiavaČ. Medzi tieto pravidlá zaraóujeme aj to, že osoba, ktorá šoféruje elektrickú
kolobežku, nesmie byČ pod vplyvom alkoholu. Neplatí to iba v prípade jazdy v obci/meste alebo na ceste vyhradenej pre cyklistov. Aj
v tomto prípade však nesmie hodnota alkoholu v krvi presiahnuČ 0,5 promile.
V tejto súvislosti objasĀujú dopravní policajti dopravnú nehodu, ku ktorej došlo dĀa
11.7.2020 v êase okolo 16:20 h na okraji Bratislavy. Podüa doterajších informácií 44-roêný
muž viedol elektrickú kolobežku po chodníku, priêom sa plne nevenoval vedeniu tohto nemotorového vozidla. Následne kolobežkár stratil rovnováhu, spadol na zem a utrpel
zranenie, ktoré mu na mieste ošetrili privolaní záchranári. Vykonanou dychovou skúškou
mu policajti namerali v dychu 0,98 mg/l alkoholu, êo predstavuje 2,04 promile.
Elektrické kolobežky sa stali obüúbeným
dopravným prostriedkom, ktorý výrazne do-

plochy, ktorý pripravil architekt Miroslav Novotný, sme predstavili na stretnutí s obyvateümi. V súêasnosti êakáme na pripomienky a óalším krokom
bude predloženie koncepcie komisii športu pri mestskom zastupiteüstve, aby malo mesto ucelenú predstavu o tom, ako by mala v budúcnosti táto plocha
vyzeraČ, aby ju poslanci na MsZ mohli schváliČ.
Postupne, ako budú dostupné finanêné prostriedky,
êi už z peĀazí mesta, sponzorských príspevkov alebo
grantových dotácií, bude ihrisko revitalizované do
tejto podoby. Poêíta sa teda s postupnými úpravami
do výsledného stavu, nie realizáciou ako jednorazovou investíciou. Je to z dôvodu nedostatoêných finanêných prostriedkov.“
rr

Stupavský kruhový objazd

K tejto téme sa po Ïase vraciame opäħ. KeÑže intenzita dopravy sa každým dĊom
zvyšuje a vozidlá pribúdajú, je zrejmé, že narastá aj poÏet kolíznych situácií.
Îasto sú zapríÏinené nepozornosħou úÏastníkov cestnej premávky abnezriedka
i nerešpektovanímbdopravného znaÏenia.

káže ušetriČ êas pri preprave v preplnenom
meste. Pri jazde na kolobežke, rovnako ako
pri iných nemotorových vozidlách, je však
potrebné dodržiavaČ všetky pravidlá cestnej
premávky. Jazdite s rozumom a rešpektom
k svojmu okoliu!
rr

Komu daħ prednosħ vbjazde?
Podüa stanoviska mestskej polície k aktuálnej situácii je pri prejazde touto križovatkou potrebné dodržiavaČ tzv. pravidlo pravej ruky, podüa
ktorého má prednosČ úêastník cestnej premávky
prichádzajúci z pravej strany, takže vodiê, ktorý
už je na kruhovom objazde, dáva prednosČ nielen vozidlám, ale aj iným úêastníkom cestnej
premávky, napríklad cyklistom, prichádzajúcim
sprava.
Napriek tomu, že väêšina vodiêov toto pravidlo akceptuje a dodržiava, sú aj takí, ktorí naóalej neohrozene vchádzajú do križovatky ako na
regulárny kruhový objazd.

Ako z kruhu von?

J

edným z takýchto miest v Stupave je Námestie Sv. Trojice a križovatka v jeho strede v tvare kruhu, pre mnohých „kruhový
objazd“.
Kruhový objazd je zvláštny typ križovatky, ktorý sa obvykle buduje za úêelom zvýšenia bezpeênosti dopravy. Križovatku roz-

deüuje na niekoüko jednoduchších križovatiek
s kruhom v strede, êím sa zjednodušia pravidlá prejazdu. Na kruhový objazd zväêša vopred upozorĀuje dopravná znaêka „C7“, ktorá informuje úêastníka cestnej premávky, že
sa blíži kruhový objazd s prikázaným smerom
jazdy. éasto býva doplnená dopravnou znaê-

kou „P2“ Stop, daj prednosČ v jazde! alebo
„P1“ Daj prednosČ v jazde!
Tieto dopravné znaêky ale pred našou križovatkou chýbajú, preto je potrebné, aby
úêastníci cestnej premávky pri prejazde spozorneli. V tejto križovatke platia totiž iné
pravidlá.

K danej situácii nám svoje stanovisko poslalo Krajské riaditeüstvo policajného zboru:
„Uvedená križovatka je stavebno-technickým vyhotovením definovaná ako „malá okružná križovatka“
s êiastoêným prístupom dopravy na stredovom deliacom ostrovêeku. V zmysle § 20 zák. ê. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke, ak je kruhový objazd oznaêený dopravnou znaêkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou znaêkou „Daj prednosČ v jazde!“ alebo „Stoj, daj
prednosČ v jazde!“, vodiê v kruhovom objazde má prednosČ. Z uvedeného vyplýva, že v prípade tejto „okružnej
križovatky“, kde prednosČ nie je vyznaêená dopravnými znaêkami 201 (Daj prednosČ v jazde!) resp. 202
(Stoj, daj prednosČ v jazde!), platí ustanovenie § 20
ods. 2 zák. ê. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde
je uvedené, že pokiaü prednosČ nevyplýva z dopravných
znaêiek „Daj prednosČ v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosČ v jazde!“, vodiê jazdiaci v kruhovom objazde je povinný daČ prednosČ vozidlu prichádzajúcemu sprava.
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeüstva PZ v Malackách vyzve príslušný cestný správny
orgán a správcu uvedených komunikácií na doplnenie
dopravných znaêiek ê. 213 „Kruhový objazd“, aby bol
na uvedenej križovatke zrejmý režim dopravy.“
rr
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Dobrovoĝná zbierka
PRÍPRAVA REVITALIZÁCIE TROYEROVHO NÁMESTIA A KÚRIE

Mestské zastupiteĀstvo v Stupave vyhlásilo dobrovoĀnú zbierku za úÏelom spoluȴnancovania nákladov spojených
sbprípravou 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. Pamätníci
v Stupave poznajú túto lokalitu pod názvom
Barónové. Kúriu postavila šüachtická rodina
Troyerovcov koncom 18. storoêia, postupne
však od 50-tych rokov chátrala. Kedysi v nej
bol Kožatex a jej dvor slúžil ako parkovisko
éSAD pre nákladné autá.
Zóna Troyerovho námestia je 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 v tomto
roku 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 v tejto oblasti. Jedným
z nich je aj módny návrhár Boris Haneêka.
Keóže poêet obyvateüov v meste Stupava sa v ostatných rokoch neustále zvyšuje, aj
ZUŠ eviduje zvýšený záujem o štúdium, ktoré

Architektonická súħaž
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 súħažných
návrhov boli
z návrh verejného priestoru Troyerovho námestia,
z nové priestory Základnej umeleckej školy
v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia,
z prípadne kombinácie využitia Troyerovej
kúrie a nových objektov.
Fotograȴa z Agátovej ulice (tak sa volá i dnes) z roku 1939. Bola to cesta vedúca do cementárne, k Malému Majeru. Na fotograȴi je Anna PavlíÏková, vtedy 22-roÏná. Na Āavej strane je „Barónové“ – stupavské pomenovanie kúrie. Zo
stavby vidieħ Ïasħ strechy, Ïasħ fasády, nadoblokové fasádne oblúky a zelenú
úpravu pred domom, kríky, trávu. Za „Barónovým“ vĀavo je dnešný kultúrny
dom. Cesta bola spevnená, ale prašná.
Foto z archívu SvetozárabProkeša

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, výtvar-

nom, taneênom a literárno-dramatickom odbore všetkým, ktorí o štúdium budú maČ záujem.
Aj vóaka zbierke bude možné spolufinancovaČ
náklady spojené s prípravou tohto projektu.
Svoje návrhy a pripomienky môžete písaČ
na: verejnepriestranstvo@stupava.sk

SúČažiaci mohli predkladaČ svoje návrhy do
8. júna 2020. V prvej etape (kole) mali navrhnúČ 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.
švo, Foto: Peter KubiÏka

DOBROVOÿNÚ ZBIERKU MÔŽETE PODPORIĦ ZASLANÍM ÿUBOVOÿNEJ ÎIASTKY NA ÎÍSLO ÚÎTU
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Hravo do školy
Letné prázdniny sú už vbplnom prúde. Hoci sa môže zdaħ zvláštne
hovoriħ vbtomto Ïase obseptembri, chceme vám ponúknuħ zopár
tipov a hier, ktoré vaše deti zabavia, zároveĊ však precviÏia ibzopár dôležitých predškolských zruÏností. Zameriame sa na tých,
ktorým koniec prázdnin prinesie snáÑ najväÏšiu zmenu vbživote
–bna budúcich prváÏikov.

B

udúci prváci majú poêas leta špecifický status – ešte nie školák, už nie škôlkar. Venujte im pozornosČ, podporujte ich
v samostatnosti.

Drobné nákupy
Rozvíjanie samostatnosti je dôležité pre upevĀovanie správneho sebavedomia: som už veüký, dokážem to sám. éo napríklad? Drobný
nákup v malých potravinách. Staêia dve jednoduché položky, ktoré si „veükáê“ nakreslí na „zoznam“ a pripojí zaêiatoêné písmeno tovaru. Š ako
špagety, V ako vianoêka. Vysvetlite mu, v ktorej êasti predajne má hüadaČ (priestorová orientácia) a ak sa mu bude hüadaČ Čažko, môže sa spýtaČ pani predavaêky (konverzaêné zruênosti). Ak
ste ho zapájali do tejto êinnosti s vami, nebude to
veüký problém. Hovorte o cene tovaru, rozoznávajte eurá a centy (matematika), dajte mu o málo
vyššiu sumu. Poproste ho, nech vezme úêet a výdavok (porozumenie, zapamätanie a splnenie celej inštrukcie). Spoloêne si to vonku skontrolujte
a pochváüte ho (tak nejako predpokladáme, že pri
nákupe budete nablízku.)
Podobne si môže v novinovom stánku sám kúpiČ detský êasopis. Mimochodom, detské êasopisy
sú výborný zdroj poznatkov a zábavy, nielen poêas prázdnin. Nájdu sa v nich úlohy, ktoré rozvíjajú predêitateüské zruênosti – sluchové rozlišovanie, zrakové vnímanie, krátke literárne dielka na
rozvoj slovnej zásoby a zistenie porozumenia preêítaného, grafomotorické, pamäČové, predmatematické úlohy a pod. Prelúskajte êasopis celý spolu, urêite sa aj vy êo-to nové dozviete.

Cestovanie
Cestovanie je zdrojom mnohých êinností. Vopred si povedzte o ceste, kam idete, na A4 formát si nakreslite zjednodušenú cestu s názvami
miest (zvýraznite prvé písmeno v názve, ak dieČa pozná písmenká, ak nie, k názvu mu nakreslite charakteristický znak mesta.) Keó prechádzate
konkrétnym mestom, dieČa si zakrúžkuje, vyfarbí, alebo podobne zaznaêí, kde sa práve nachádzate, zároveĀ môže „obkresliČ“ názov mesta veükými tlaêenými písmenami. Nemusí vedieČ písaČ,
no obkresüovaČ tvary tlaêených grafém v smere
züava doprava je vynikajúca grafomotorická zruênosČ – dodržanie presnosti tvarov, rovnomerná
veükosČ, zaznamenanie všetkých písmen bez vynechania, udržanie grafém na linajke… a samozrejme správne držanie ceruzky – ceruzka leží na
prostredníku, zvrchu je fixovaná palcom a ukazovákom, ktoré stoja oproti sebe. ûahké a zároveĀ
pevné držanie ceruzky predpokladá, že v opísanej
polohe dokáže ukazovák züahka „klopkaČ“ na ceruzku bez toho, aby ceruzka vypadla z ruky – vyskúšajte…
Poêas cesty je ideálne:
• spievaČ si (ak to šofér zvláda), precviêujete
pamäČ na texty, vnímate rýmy, hovoríte o obsahu
pesniêky. Nauête deti tie naše – slovenské üudové,
• hra Na êo myslím? rozvíja konverzaêné zruênosti, dieČa musí poznaČ tzv. vyššie pojmy, nauêí
sa klásČ výstižné otázky, rozvíja myslenie, predstavivosČ, logický úsudok (vymyslíte si nejaké slovo,
ktoré neprezradíte, deti otázkami musia prísČ na
to, aké slovo máte na mysli, priêom vy odpovedáte iba ÁNO/NIE. Je to nábytok? Je to rastli-

na? Máme ju na záhrade? Je fialovej farby? ató.),
• dopúĀanie „kamarátov do partie“: rodiê povie tri slová z jedného významového okruhu a dieČa rýchlo doplní štvrté (dve deti môžu súČažiČ, kto
doplní slovo skôr): modrá, ružová, zelená a…?,
zebra, pštros, hroch a…? a pod. Precviêujem pohotové vybavenie pojmov, slovnú zásobu, kategorizáciu. (Vhodné kategórie: ovocie, zelenina, hraêky, povolania, stromy, dopravné prostriedky, štáty,
vodné živoêíchy, elektrické spotrebiêe, obleêenie,
êasti tváre, dopravné znaêky ató.),
• hra typu Na dovolenku si zbalím… rozvíja sluchovú pamäČ. Rodiê zaêne napr. vetu „Na

dovolenku si zbalím plavky“. Pokraêuje óalší êlen
rodiny, musí zopakovaČ, êo poêul a pridaČ svoje
slovo: Na dovolenku si zbalím plavky a potápaêské okuliare. Postupne sa pridávajú slová, cieüom
je zapamätaČ si êo najvyšší poêet slov v presnom
poradí. Iné tipy viet: Z hraêkárstva prinesiem…
Kúpil som si zmrzlinu… (jahodovú, vanilkovú…).

Písmenká
Deti by pred vstupom do školy mali poznaČ
prvú a poslednú hlásku v slove. Napr. vystrihujte
si z letákov obüúbené „mĀamky“ do malého zošitka, pod každý obrázok zapíšte prvé písmeno, êiaru a posledné písmeno, napr. pod obrázok pomaranêa: P_______é a pod. Pozor, prvé písmenko
je vždy vüavo. Písmenká obkresüujte z písmenkového pexesa alebo hocijakej predlohy, dbajte na

Školské brány sa zatvorili...

Tento školský rok bol pre všetkých nároÏný. Žiaci našej školy sa prišli vbjeho posledný deĊ rozlúÏiħ
sbpani uÏiteĀkami, uÏiteĀmi, vychovávateĀkami absbpánom vychovávateĀom. Každý prichádzal sbúsmevom na tvári, ale ubštvrtákov boli ibslzy lúÏenia sa so svojou „prvostupniarskou“ pani uÏiteĀkou.

S

o školou a s uêiteümi sa prišli naposledy rozlúêiČ i naši deviataci a ôsmaci, z ktorých sa
od septembra stanú stredoškoláci. Prajeme
im veüa študijných úspechov!

Nadstavba prístavby
Vlani takto cez prázdniny sa zaêala nadstavba
prístavby našej školy.
Okrem toho bola zaêiatkom uplynulého školského roka zriadená školská doména zsstupava.
sk, na ktorej má každý zamestnanec vytvorenú
svoju pracovnú e-mailovú adresu.
Pre potreby školy bola inovovaná tlaêiarenská
technika, ktorá v prvom rade zefektívĀuje tlaêové výstupy potrebné pre vyuêovanie a tiež vysokorýchlostné internetové pripojenie.

Rekonštrukcia
elektroinštalácie
Poêas školského roka sme sa zaêali pripravovaČ na druhú etapu rekonštrukcie elektroinštalácie, ktorá mala zaêaČ v máji. Zaêali
sme však od polovice apríla, nakoüko sa situácia na Slovensku zmenila kvôli COVIDU –

19. Dnes je rekonštrukcia úspešne za nami.
Súêasne sme vymaüovali triedy, chodby, telocviêne, aby sme žiakov privítali v septembri
v pekných, êistých priestoroch.
Poêas tohto obdobia sa zaêal realizovaČ aj
projekt „Obstaranie vybavenia odborných
uêební a stavebno-technické úpravy v ZŠ
v Stupave“, ktorý stále ešte prebieha.

Škola a pandémia
Situácia s COVIDOM – 19 mala dopad
i na vyuêovanie. Z jedného dĀa na druhý sme

sa museli prispôsobiČ situácií, o ktorej nikto z nás nepredpokladal, že bude taká nároêná. Triedou sa nám stala detská izba, kuchyĀa, obývaêka. So spolužiakmi, kamarátmi a
s pani uêiteükou sa žiaci videli len cez obrazovku. Každému vyuêujúcemu a žiakovi našej
školy sme sprístupnili bezplatný balík Microsoft Office 365, ktorý poskytujeme poêas celého obdobia štúdia a pôsobenia na našej škole. Školské priestory sme dali vydezinfikovaČ
parnými êistiêmi. Som rada, že môžem skonštatovaČ, že sme to napokon spoloêne zvládli. Poêas mimoriadnej situácie prebiehal v našej škole netradiêný zápis prváêikov. Rodiêia
svoje deti prihlasovali online. K novému školskému roku sa nám zapísalo 242 detí. Prvý
školský deĀ tak privítame 198 prváêikov, ktorí zasadnú do 9. tried.

Vynovený interiér
V priebehu školského roka sme v starej budove vymenili interiérové dvere, pre každého
žiaka zabezpeêili nové šatĀové skrinky, rozšírili kamerový systém.
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správne Čahy. Prvú aj poslednú hlásku v slove musíme dieČa nauêiČ poêúvaČ, a to tak, že predúžime
jej výslovnosČ a vyslovíme ju hlasnejšie ako ostatné slovo. „Poêúvaj: JJablko. éo bolo na zaêiatku, aké písmenko?“ (správne je to hláska, ale pre
predškoláka je tento pojem ešte abstraktný). Podobne: „JogurTT. Aké písmenko bolo posledné,
na konci slova?“

Prázdninová kronika
Zrakové vnímanie – rozstriháme obrázok na 6,
postupne 7 a viac êastí, dieČa ho skladá (analýza/
syntéza). Ukážeme dieČaČu 6 – 7 hraêiek, dáme
mu pár sekúnd, potom hraêky zakryjeme šatkou, dieČa menuje, êo si zapamätalo – podüa toho vyČahujeme hraêky spod
šatky (zraková pamäČ).
Vonku to môžu byČ prírodniny: šiška,
kameĀ, kus kôry, konárik, list a k tomu
šiltovka
Vhodné sú obrázky typu „nájdi 6 rozdielov,“ rozvíjajú rozlišovanie detailov
a pozornosČ.
Ideálne je vytváraČ si rodinnú prázdninovú kroniku, do ktorej striedavo prispievajú všetci êlenovia rodiny, každý
podüa svojich možností a záüub. Kronika
(…môže sa nazývaČ napr. Prázdninové
êoromoro rodinky Hotváthovej – vymyslíte urêite nieêo êarovné a vaše) tak bude obsahovaČ dátumy, miesta, zúêastnené osoby, kresby, postrehy,
vtipné momenty, výstrižky, cestovné lístky, vylisovaný štvorlístok z vrcholu kopca êi iné „artefakty“. Jej listovaním a ukazovaním starkej si dieČa
precviêí prepotrebné tzv. naratívne (rozprávaêské)
zruênosti – príbeh by mal maČ „hlavu a pätu,“ so
správnymi faktami, s použitím rôznych slovných
druhov (predložky, príslovky, zámená, slovesá…),
správnou gramatikou a êistou výslovnosČou. (Ak
vaše dieČa stále nevyslovuje všetky hlásky správne
a neboli ste u logopéda, objednajte sa ihneó, ešte
cez prázdniny!)
Prajeme vám krásne leto a radostnú prvú triedu.
$/ѷ"1"0ľ(,3ûѸ),$,-ğ!(
Ɔ-" &û)+-"!$,$&Ę(

Do prístavby sme zaviedli
školskú sieħ
V novej budove zabezpeêuje od januára upratovacie služby profesionálna firma. Zo získaného
finanêného daru z Nadácie Volkswagen sme rozšírili „vozový park“ pre najmenších.

Nové tablety
V spolupráci OZ RZ pri ZŠ Stupava sme pre
žiakov zakúpili tablety pre výuêbu informatiky od 3. roêníka. V týchto dĀoch zaêala druhá
etapa revitalizácie školského ihriska „Stonožka“.
OZ zakúpilo pre žiakov šatĀové skrinky. Spoloêne spolupracujeme na príprave výstavby studne
v priestoroch dopravného ihriska, ktorú v spolupráci s OZ a Nadáciou Volkswagen plánujeme
realizovaČ v tomto roku.
V spolupráci s mestom plánujeme zabezpeêiČ
oplotenie areálu celej školy, postupne sa odstraĀujú garáže pri prístavbe, riešenie kanalizácie v starej budove...
Poêas prázdnin nás ešte êaká revitalizácia chodníka v spolupráci s VPS Stupava, v prístavbe sa
budú lepiČ antireflexné fólie na sklá okien, pre žiakov 2. stupĀa plánujeme meniČ šatníkové skrinky
a vo vyhradených priestoroch školy pripravujeme
pre žiakov relaxaêné zóny.
Všetkým prajeme príjemné prežitie letných
prázdnin a tešíme sa na vás v septembri.
$/ѷ27+Á&*(,3ûѸÁѸ/&!&1"Ő(
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POÿOVNÍCTVO

Od Rybníka po Dúbravy
PoĀovnícke združenie Stupava-Mást pracuje na úpätí Malých Karpát na ploche sbrozlohou 3 832 hektárov.
Rozdelené je na lokality Rybník, Bažantnica, Spálená, Hajpród, Vinohrady, Les, SedlíÏky, Dúbravy a Borinka.

K

eó som sa stretla s Alojzom Šablicom
starším, prebrali sme najskôr jeho pripomienky k êlánku z aprílového vydania
Stupavských novín o premnožených danieloch.
Vysoká je premnožená – to je
realita. Štátna ochrana prírody
na jednej strane a poüovníci na
strane druhej. Niekde medzi
sú ešte poünohospodári a ich
polia, ktoré daniele a lane spásajú. Nehovoriac o masívnej
výstavbe, ktorá zver vytláêa z jej teritória. To všetko sú naozaj Čažké témy.
Po ostatnej, júnovej êlenskej schôdzi poüovníckeho združenia boli prijaté opatrenia a poêty zvery
sa budú regulovaČ.
„Mojím revírom je Rybník“, hovorí Alojz Šablica. „Máme za sebou sêítanie zveriny. Na zreteli
máme nielen lov, ale aj chov. Okrem danielov, diviakov a srnêej zveri sa v okolí Stupavy nachádzajú aj
muflóny. A, samozrejme, takisto škodná. Kuny, tchory
a líšky. Pri nich musíme byČ zvlášČ opatrní a kontrolovaČ možnú besnotu. Nie nadarmo sa hovorí – Lovu
zdar, škodnej zmar!“

Nad celou bažantnicou je natiahnuté pletivo,
aby boli vtáky chránené pred dravcami. Je vidno
kopec odvedenej práce. Medzi malými bažantmi pobehujú králiky a kopú si svoje nory. Hneó

tujeme jazveêíka, ktorý naháĀa v prekrytých cestiêkách
líšku. Tu sedí porota. (foto)
Poüovné plemená psov rozdeüujeme do základných
skupín, ktoré cieüavedome využívame pri výkone práva poüovníctva: stavaêe, farbiare, duriêe, sliediêe, retrívre, brloháre. Pandémia nám
utlmila naše aktivity, ale veríme, že na jeseĀ nieêo pripravíme. Naplánovanú máme
výstavu nožov, tak uvidíme.“
V umelom brlohu sa
stretáme s Alojzovým spolužiakom zo základnej
školy ûudom Bocanom. (foto vüavo dole)
„Sú priateüstvá, ktoré prežívajú celé roky. Takto
s kamarátom som sa dostal aj k poüovníctvu. S Milanom Svetlákom sme sa chceli pridaČ k sokoliarom.
Zo štátnych majetkov v Stupave som mal k prírode a zvieratám vždy blízko. Pripravovali sme sa na
skúšky a zostali sme nakoniec u poüovníkov. Dobre by
bolo viesČ aj mladých na základnej škole ku vzČahu
k lesu a poznávaniu života zveri. Tak by nám mohol
vyrásČ dorast.“

„Komáre sú naši spojenci! Je to hmyz, bez
hmyzu nebudú vtáky. Potrebujeme, aby
sme zostali bez zbytoÏnej chémie. KeÑ sa
postrieka, nebudú ani vÏely...“

PoĀovnícke dilemy
Rozhovor pokraêuje v aute, ktoré prechádza od bývalej êerpaêky z Rakytovej do Hája
na „Slepiêák“. Lojzo pozná svoje územie. Ukazuje mi posedy. Niekto sa o ten svoj stará, iné
chátrajú. V bývalých jabloĀových sadoch sme
zastavili. Stromy nikto neošetruje, napriek
tomu ich zopár zarodilo. Popred nás prebehla
danêia rodinka.
„Vieme, že zveriny je priveüa, a že tí, êo pestujú nieêo
na svojich políêkach, prídu o znaênú êasČ úrody... Poüovníci ju však nemôžu zdecimovaČ tak, aby ju ochrancovia museli zaradiČ medzi ohrozený druh. Nepáêi sa
mi, že okolo diaünice je síce plot, ale pletivo je také slabé,
že ho zver üahko roztrhá. Poüovníci mávajú preto pravidelne brigády. Okrem iného zbierame igelitový odpad,
ktorý lieta zo smetiska ASA až do nášho chotára.“
Keó sme prišli k Bažantnici, v tieni na nás útoêili roje komárov. „Som proti postrekom,“ pokraêuje
Alojz Šablica. „Komáre sú naši spojenci! Je to hmyz,
bez hmyzu nebudú vtáky. Potrebujeme, aby sme zostali bez zbytoênej chémie. Keó sa postrieka, nebudú ani
vêely...“

pri plote stojí párik perliêiek. „Perliêky sú v ohrade dôležité. Svojím piskotom dokážu odstrašiČ dravca aj potkana.“

Umelý brloh
Pokraêujeme óalej po ceste. „Teraz vám ukážem svoju pýchu,“ hovorí Alojz. Po ceste zatáêame k plotu umelého brloha. „Toto sme vybudovali ozaj na kolene a svojpomocne,“ spomína na rok
1989. „S Milom Zigom, Milanom Svetlákom, Tónom
Bartalským a óalšími nadšencami sme sadili stromy
a murovali debnenie. Tak mohol vzniknúČ tento malý
areál na skúšky poüovnej upotrebiteünosti. Tuto odštar-

Eva ŠvoĊavová
Foto autorka
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
DIE

Premnožené komáre
„Sú to komáre, nik ich nemá rád, majú poháre plné krvi. V noci prišli k nám, v noci prišli k nám, mám
strach, nechcem byħ prvý,“bspieva sa v hite skupiny O.B.D. Text tejto piesne presne vystihuje
tih j
pocity každého z nás už len pri pomyslení na bzuÏiaci hmyz, ktorý v ostatných dĊoch mnohým
znepríjemĊuje život.

V

súêasnosti je kritická situácia najmä
v povodí rieky Moravy, kde sa komáre premnožili natoüko, že nepomáhajú
ani postreky. Zástupcovia obcí Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Moravský
Svätý Ján, Sekule, Závod, Malé Leváre, Veüké
Leváre, Jakubov, Kostolište, Plavecký Štvrtok,
Zohor a Stupava sa preto obrátili na Úrad verejného zdravotníctva so žiadosČou o pomoc pri kalamitnom premnožení komárov.

Nielen nepríjemné svrbenie
Je všeobecne známe, že samiêky komárov
znepokojujú hostiteüa bolestivým cicaním, priêom môžu prenášaČ aj rôzne patogénne agensy,
ktorými sa pri cicaní infikovali. Z krvi získavajú bielkoviny potrebné na dozrievanie vajíêok
a pri cicaní vyluêujú do hostiteüského organizmu sliny, ktoré zabraĀujú zrážaniu krvi a ako
cudzorodé látky vyvolávajú alergické reakcie.
S bodaním komárov súvisia straty na dojivosti a hmotnosti hospodárskych zvierat, u êloveka sa výrazne znižuje pracovný výkon. Aj v SR
môže tento hmyz prenášaČ napr. vírus ċahyĀa,
vírus západonílskej horúêky êi dirofilárie psov,
ktorá je prostredníctvom uštipnutia komárom
prenosná aj na êloveka.

Monitorovanie stavu
Na žiadosČ referátu životného prostredia
mestského úradu vykonala firma Mosquito z
Bratislavy v závere prvého júlového týždĀa monitorovanie stavu komárov v extraviláne aj intraviláne mesta. Výdatné dažde v mesiaci jún
spôsobili totiž zvýšenie hladiny spodných vôd
a vytvorili tak vhodné podmienky na vývin komárov v mnohých êastiach Slovenska. V rámci mesta Stupava to bola hlavne rieka Morava,
ktorá dĀa 21.6. a 30. 6. 2020 zaplavila úze-

mia aj na strane Slovenska. Mnohé predtým
suché ramená, jamy a lúky v záplavových územiach boli zásobené vodou a vytvorili vhodné
podmienky na vývin larválnych štádií komárov.
Aj keó bol Bratislavský samosprávny kraj na boj
proti larvám pripravený, pre krátkosČ êasu sa nepodarilo aplikovaČ postrek a komáre sa vyliahli. Vóaka teplému poêasiu sa vývin lariev skrátil
na 6 – 7 dní. Toho êasu sú komáre už vyliahnuté
a êasČ presČahovaná aj do intravilánu mesta, takže znepokojujú obyvateüov i hospodárske zvie-
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ratá. V lesoch na okrajoch Stupavy bolo zistené
kalamitné premnoženie komárov 1. – 2. stupĀa,
keó poêas jednej minúty napadlo êloveka (v êase
od 15:00 do 16:00 hod. a vo veêerných hodinách) v závislosti od typu lokality 50 – 100 komárov za minútu.

Z výsledkov vykonaného monitorovania komárov v meste
Stupava:
1. DĀa 8. 7. 2020 bol zistený kalamitný výskyt komárov v intraviláne a extraviláne mesta,
najmä v lesoch na okraji mesta. Najhoršia situácia bola zistená v lesoch v okolí rybníka (lesné druhy). Komária kalamita potrvá ešte mnoho
dní a týždĀov. Podobná situácia je okolo Stupavského potoka.
2. Na ochranu obyvateüstva a zvierat na
miestach s kalamitným premnožením komárov
navrhujeme vhodnú aplikácia insekticídu, s výnimkou PR a CHKO, s cieüom znížiČ poêet kalamitných komárov na znesiteünú úroveĀ.
3. Odporúêame vyzvaČ obêanov, aby êastejšie
kosili porast vo svojich záhradách a podüa možnosti aj v okolí. òalej aby êastejšie vymieĀali
vodu v nádobách na polievanie.
4. V monitorovaní komárov bude treba pokraêovaČ podüa potreby do konca sezóny.
KeÑže postrek proti komárom, ktorý
treba aplikovaħ na rozĀahlé územie, je
ȴnanÏne nároÏný, obrátili sa zástupcovia spomenutých obcí dĊa 7. júla spoloÏne na RÚVZ Bratislava a následne
na vládu Slovenskej republiky, aby poskytla obciam ȴnanÏné prostriedky na
eliminovanie tohto vážneho stavu.
//Ѹ#,1,Ɔ3,Ѹ/ %ľ3
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ZÁHRADKÁRSTVO

ZO SZZ 6-19
Ak vás zmiatol titulok, tak vedzte, že to nie je žiadna šifra.
Je to názov základnej organizácie stupavských záhradkárov, združených v Slovenskom zväze záhradkárov, ktorý
zaÏal písaħ svoju históriu v roku 1962. Neskôr, v rokoch
1980 – 1990, vznikali postupne pod hlaviÏkou SZZ Ñalšie
záhradkárske osady – Lintavy, Ovocinár, Zlatá hora, Nová
Hora, Ðatelinky.

P

oslaním stupavskej základnej organizácie je vykonávaČ organizaênú, odbornú,
metodickú a výchovnú êinnosČ zameranú na záhradkárstvo a ekológiu formou besied,
ukážok, návštev výstav, zabezpeêením literatúry
êi poskytovaním nákupných zliav v záhradných
centrách. Záhradkári z okolitých obcí radi prichádzajú na spoloêné besedy a akcie v MKIC. Aj
na tento rok boli organizaêne zabezpeêené besedy s Ing. Komžíkom a Ing. Szabóovou, rovnako
ako zájazd na výstavu do Nitry. Z dôvodu pandémie sa však nemohli uskutoêniČ.

Práca sbmládežou
Keó sa obzrieme do minulosti, musíme spomenúČ mená predsedov a dlhoroêných êlenov
stupavskej organizácie: Matej Sabol, Jozef Binder, Rudolf Apoštol, Ivan Sopúšek, Ladislav Rác,
Vladimír Lachkoviê, Viktória Marošová. Spýtala som sa preto súêasného predsedu ZO Vlada Havránka, êi plánujú aj prácu s mládežou
a strednou generáciou.
„Zatiaü sa nám to nedarí podüa našich predstáv.
Máme však v pláne osloviČ Zuzanu Šimkovú, riaditeüku základnej školy, s ktorou by od nového školského roka mohla pri nových enviromentálnych predmetoch odštartovaČ aj nová spolupráca. Stredná

generácia Stupavêanov sa v hojnom poête zúêastĀuje
na besedách, ktoré sú vedené odborníkmi v oblasti záhradkárstva, ale organizovaČ sa nechcú. Takže uvidíme, êo prinesie budúcnosČ. Aktuálne nás je v združení 162 a priemerný vek našich êlenov je 65 rokov.
Omladina by nám urêite prospela!“

Poradenstvo
Letné mesiace júl a august predstavujú vrchol
leta. Dozrieva ovocie a zelenina, zvyšujú sa nároky na závlahu. Kto na to pamätal, využíva na
polievanie aj dažóovú vodu. StarostlivosČ o stromy a kríky pomáha odolaČ tlaku škodcov a rôznych chorôb. Júl je vhodný na letný rez, aby
sa ovocné stromy a kry udržali v dobrej rastovej kondícii, presvetlili sa porasty a podporilo sa
kvitnutie v óalšom roku.
Spolu s Vladom Havránkom a kultúrnou referentkou ZO Vítkou Marošovou sme
navštívili jednu ukážkovú záhradku v Stupave. Jej majiteü, Anton Wolletz, je srdcom aj
dušou záhradkár. (Na spoloênej fotografii z
üava: Vlado Havránek, Viktória Marošová a
Anton Woletz.) Previedol nás po svojom kráüovstve a predstavil jablone aj hrušky, plody
ktorých pravidelne vyhrávajú súČaže, napríklad aj na dĀoch zelá.

„Hlavný rez sa robí na jar,“ prezradil nám Anton Wolletz a zobral do rúk nožnice. „Výhodou
letného rezu je podpora tvorby rodivého obrastu. A to
tak, že skrátim tohtoroêné silné a vedüajšie letorasty na
jabloni, hruške aj moruši.“
Správnym rezom môžeme rastliny a kry nielen tvarovaČ podüa potreby, ale takisto im nedovolíme prerásČ na vymedzenom mieste. „Po jednej
prednáške ma zaujali štíhle vretená. Takto tvarované stromêeky šetria priestor a majú dobrú rodivosČ.“
Keó sme obdivovali zdravé stromy marhúü
a broskýĀ, Anton Wolletz nám prezradil fintu
proti kuêeravosti broskýĀ: „Dvakrát striekaČ musíte už koncom jesene. Nestaêí len na jar…“
Letný rez na slivkách a mirabelkách je dôležitý preto, aby sa zabránilo bielej hnilobe dreva, spóry ktorej sa šíria hlavne na jar a na jeseĀ.
Takto v lete sa rez aj lepšie hojí.

„Nezabudnite tiež na odstraĀovanie starého a vyrodeného dreva pri kríkoch êiernych ríbezlí a josty. Odstrihnite mladé výhony, aby ste zabránili prerastaniu
kríkov egreša a êervených ríbezlí.“

Pozvánka
„Ak nám to situácia dovolí, boli by sme radi,
keby sa 12. septembra mohla uskutoêniČ naša výroêná êlenská schôdza,“ hovorí predseda stupavskej
ZO Vlado Havránek. „V spolupráci s MKIC by
sme koncom septembra radi zorganizovali aj menšiu výstavu ovocia a zeleniny. S Mástskym potravinovým spolkom už pravidelne pripravujeme poêas
obecnej zabíjaêky ochutnávku vína regionálnych
vinárov. Pokiaü nám niê nepokazí plány, chceli by
sme pripraviČ aj tematický zájazd pre našich êlenov
a priateüov ZO.“

DomÜek pre poÜetnú rodinu

K

aždý s nás má v záhrade kút, na ktorý nie je vôbec
hrdý. Aj my sme taký ešte donedávna mali. Uprataním tohto nášho neporiadku sme však spôsobili rozruch jednej poêetnej rodinky. Kompost, ktorý už niekoüko rokov postupne zrel v kúte našej záhradky, prilákal totiž okrem
dážóoviek, lariev chrústov a slizniakov aj rodinku ježkov.
Keó sme objavili mamu a štyroch potomkov, najskôr sme
sa züakli, êi sme im neublížili. Potom sme ich pozorne prezreli a celá rodinka bola našČastie v poriadku. Noc preêkali v provizórnej ohrádke. Veêer sme strávili vyhüadávaním informácií na webe. Na druhý deĀ sme sa s vervou pustili do
práce a vybudovali celej ježacej rodinke náhradné ubytovanie. Búdku so zádverím sme im vystlali suchou trávou a preložili sme ich tam.
Ježacia rodinka v novom domêeku vydržala iba jeden deĀ.
Zrejme ich naša êinnosČ vystrašila. Vybudovaný ježí domêek
plánujeme v kúte našej záhrady ponechaČ ako pripomienku,
že všetko v záhrade nemusí byČ dokonale upratané a že aj neporiadok nás môže príjemne prekvapiČ.
SoĊa Gažáková, foto autorka

švo, foto: Eva ŠvoĊavová
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Revolúcia v rokoch
1848 – 1849

Od 12. novembra 1847 zasadal v Bratislave uhorský snem. Pod vplyvom revoluÏných udalostí vo Francúzsku sa zaÏiatkom marca 1848 situácia na sneme postupne zradikalizovala.
V ranných hodinách 14. marca 1848 sa po Bratislave ako blesk rozšírila správa o revolúcii
vo Viedni. DĊa 15. marca vypuklo revoluÏné vrenie aj v Pešti.

V

priebehu niekoükých dní bol prijatý celý
rad zákonov, ktoré zrušili dovtedy panujúci feudálny poriadok. Boli odstránené
urbárske vzČahy, poddanstvo a cirkevný desiatok.
Zakrátko bola zrušená cenzúra, vzniklo uhorské
ministerstvo (t. j. krajinská vláda) a stále silnejšie sa ozývali hlasy volajúce po väêšej nezávislosti
Uhorska od Viedne. Obyvateüstvo prijalo novoty
s nadšením, lebo panovalo všeobecné presvedêenie, že niekdajší poddaní sa stanú pánmi.

Košútovo memorandum
Prirodzene, revoluêné vrenie neobišlo ani obce
na Záhorí a mesteêko Stupava sa stalo dôležitým
centrom, odkiaü sa rôzne správy šírili do okolitých dedín. Všeobecné rozhorêenie spôsobila najmä neochota zemepanských úradníkov zmieriČ sa

nosti ohüadom vlastníckych práv mal vyriešiČ osobitný súd.
Na zaêiatku apríla 1848 nastalo v Stupave podüa vonkajšieho zdania isté upokojenie vášní, aspoĀ
v zmysle hlásenia, ktoré podal okresný slúžny. Situácia sa však rýchlo menila. Už v polovici apríla stupavskí želiari chodili do panských lesov na
drevo a v mesteêku ho predávali. Mnohí Stupavania a Mástêania êapovali vo svojich domoch víno,
êo bolo do tej doby veümi obmedzené a patrilo do
pánskeho regálu.

VýnimoÏný stav
V druhej polovici apríla 1848 vládlo v Stupave a jej okolí neobyêajné napätie. Ako dôsledok
vyhrotenej situácie a protižidovských nepokojov palatín Štefan vyhlásil štatárium (výnimoêný

MaÑarský šovinizmus
Cisár Ferdinand V. síce v marcovom vyhlásení
garantoval život i práva národov v rovnakej miere
v celom mocnárstve, ale vzrastajúci maóarský šovinizmus vyostril pomery v Uhorsku už v prvých
mesiacoch po marcovej revolúcii. Nielen Rumuni,
Srbi a Chorváti, ale aj Slováci sa hlásili o svoje národné práva. V záhorských obciach so záujmom êítali letáky, obsahujúce rôzne výzvy k slovenskému
národu. Keóže väêšina sa tlaêila v blízkej Viedni,
nebola v Stupave o ne núdza, a to aj napriek snahe
župných orgánov zamedziČ ich rozširovanie a stíhaČ
tých, ktorí ich na verejnosti šírili a êítali.
Ani v prvej polovici augusta 1848 sa pomery
neupokojili, skôr naopak. DĀa 14. augusta vládny komisár K. Tarnóci písal ministrovi vnútra
B. Szemeremu o postoji obyvateüstva v Bratislave

KaštieĀ v 19. st.

s oslobodením poddaných, najmä so zrušením roboty. Panstvo nebolo ochotné uznaČ platnosČ marcových zákonov, až kým ich nepodpíše panovník.
Napätie medzi obyvateüstvom Stupavy a Mástu na jednej strane a panskými úradníkmi rýchlo narastalo.
DĀa 26. marca 1848 sa na trhový deĀ v Stupave zhromaždilo veüa üudí, ktorí vyjadrovali svoju nespokojnosČ s vrchnosČou. Stupavský okresný
slúžny Rajner hlásil do Bratislavy, že sa Stupavania zastrájali vymôcČ si spravodlivosČ u samotného palatína. Dokonca obec Mást poslala na
bratislavský snem dvoch obyvateüov – Suchého
a Lachkoviêa –, aby ich samotní poslanci pouêili,
êo by mali vlastne robiČ. Oboch sa ujal vodca revolúcie ûudovít Košút. Obyvateüom obce napísal
odkaz vo forme memoranda, v ktorom ich ubezpeêil, že sa stali slobodnými obêanmi a ich sČaž-

stav) na území celej Bratislavskej župy. Okresný
slúžny Rajner prikázal 28. apríla richtárom, farárom a notárom celého stupavského okresu, aby
oboznámili üudí s jednotlivými bodmi nariadenia o výnimoênom stave. Mástsky richtár Jakub
Lachkoviê písomne potvrdil, že o tom oboznámil
obyvateüov obce. V Stupave vyhlásil štatárium
kĀaz hneó po omši. Ani štatárium však nedokázalo odstrániČ napätie a chaotickú situáciu vyplývajúcu z rozdielnej interpretácie marcových zákonov. Na sklonku mája 1848 obyvatelia Stupavy
žiadali orgány Bratislavskej župy o vysvetlenie nejasností v zákonoch a najmä ich preklad do slovenêiny. SkutoênosČ, že sa zákonné opatrenia azda
aj zámerne nepreložili do reêi, ktorej by üud rozumel, prispela k všeobecnému chaosu. V lete roku
1848 pod vplyvom zahraniêných a domácich
udalostí napätie ešte viac vzrástlo.

a okolí. Zmienil sa nielen o protižidovských náladách panujúcich v meste, ale zdôraznil üahostajný
až odmietavý postoj Slovákov v Bratislavskej župe
k politickým snahám uhorskej vlády. Situácia bola
krajne napätá v Stupave, odkiaü takisto putovali
sČažnosti k vláde. Svedêí o tom nariadenie ministra spravodlivosti uhorskej vlády Františka Deáka
Bratislavskej župe, aby vyšetrila sČažnosti obyvateüov Stupavy vo veci urbárskych dávok a deviatku.

Proklamácia kbslovenskému
národu
Azda ako reakcia na podávané sČažnosti bola
augustová žiadosČ bratislavského podžupana Michala Jankóa miestnemu vojenskému veliteüovi gen. Lambergovi, aby do Stupavy a okolitých
obcí vyslal dve stotiny pechoty. PrítomnosČ vojska mala utlmiČ vzburu, ktorá každú chvíüu hro-
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zila prepuknúČ. Národnostné trenice v Uhorsku
a vzČahy medzi ViedĀou a PešČou len prilievali olej
do ohĀa až do takej miery, že v septembri 1848
vypukol ozbrojený konflikt. Snaha Maóarov o národnú a politickú supremáciu narazila na odpor
v radoch Chorvátov, Srbov, Slovákov i Rumunov.
DĀa 11. septembra 1848 chorvátske vojská vedené bánom J. Jelaêiêom prekroêili Drávu a vydali sa na pochod smerom k Pešti. Ešte niekoüko
dní predtým, 5. septembra 1848, vydal Michal
Miloslav Hodža vo Viedni proklamáciu k slovenskému národu o maóarskej nespravodlivosti. Posledným prostriedkom, ako bolo možné s Āou
skoncovaČ, bola podüa Hodžu vojna. Zakrátko
sa vo Viedni sformovala Slovenská národná rada
pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu. S tichou
podporou najvyšších vládnych miest sa pripravila
prvá slovenská dobrovoünícka výprava.

Oddiely slovenských
dobrovoĀníkov
Medzi tým ministerský predseda uhorskej vlády gróf û. BaČČáni 19. septembra 1848 vyzval na
mobilizáciu síl do boja proti Chorvátom a vzbúreným Srbom. Aby sa do radov rýchlo sa formujúcej gardy prihlásilo êo najviac brancov, BaČČáni
nechal proklamáciu vytlaêiČ aj v slovenêine. Snaha uhorskej vlády zmobilizovaČ na Záhorí êo najväêší poêet brancov však aj tak zlyhala. Buoc óalej oznamoval podžupanovi, že napriek veükému
úsiliu z takých üudnatých obcí ako Plavecký Peter alebo Plavecký Mikuláš získal iba po jednom
brancovi. Vyjadril presvedêenie, že požiadavka
Vlastibranného výboru na êele s Košútom o masovom ozbrojení üudu by sa tu bez väêších finanêných prostriedkov sotva dala realizovaČ.
DĀa 18. septembra 1848 prekroêili oddiely slovenských dobrovoüníkov hranice Uhorska a tiahli cez kopaniêiarsky kraj smerom na Myjavu. Pochod asi piatich stovák ozbrojencov pod vedením
L. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu a velením moravsko-êeských dôstojníkov B. Bloudka,
Zacha a Janeêka vyvolal vrenie v západnej êasti
Nitrianskej stolice i na Záhorí. ûud z myjavských
a staroturanských kopaníc sa masovo hrnul pod
zástavy dobrovoüníkov. Keóže vrchnostenské orgány sa obávali, že aj po záhorských obciach sa
povstanie rýchlo rozšíri, pokúšali sa znevážiČ vodcov slovenskej výpravy. Využili aj tú skutoênosČ,
že povstanie sa rozšírilo najmä v êisto evanjelickom kraji a na êele Slovenskej národnej rady boli
samí evanjelici, êo sa ukázalo ako politická chyba.
Župné orgány poêítali s náboženským antagonizmom a ešte neprekonanými predsudkami z doby
protireformácie.

Ignác JuraÏka
Pravda, štátna moc nezostala len pri fabrikovaní výmyslov, ale okamžite podnikla rozhodné kroky na udusenie stále viac sa rozmáhajúceho üudového hnutia. „Aby buriêi zlapaní a obesení byČ mohli,“
vypísal predseda uhorskej vlády ûudovít BaČČáni 20. septembra 1849 odmenu 50 zlatých za
každého zajatého slovenského povstalca. Mladý
stupavský katolícky kaplán Ignác Juraêka poznal
skutoênú pravdu o slovenskom povstaní. Osobne sa poznal s û. Štúrom a J. M. Hurbanom. Ako
autor niekoükých êlánkov a básní v Štúrových Slovenských národných novinách a v Orle Tatranskom sa preukázal v revoluêných rokoch ako horlivý a uvedomelý Slovák. Juraêka pôsobil v êase
vypuknutia povstania vo filiálke stupavskej fary
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Pajštún (Borinka), kde vykonával obvyklé kaplánske povinnosti. Zvesti o Hurbanovi šírené Maóarmi a ich prívržencami zapôsobili aj na tunajší
üud. Na verejnom zhromaždení otvorene vyhlásil: „Nebojte sa ani Jelaêiêa, ani Hurbana, sú to muži
spravodliví, ktorí za cisára a za náš národ bojujú, vám
Slovákom iste ubližovaČ nebudú, len zotrvajte vo vernosti vášmu panovníkovi.“
Tieto slová boli príêinou Juraêkovho prenasledovania a bezmála ho stáli život. Už 10. októbra
1848 krátko pred polnocou maóarskí pandúri
vtrhli do stupavskej fary a vyvliekli obüúbeného
kaplána z postele. Ešte v noci sa ocitol v bratislavskom župnom väzení, kde celé štyri týždne êakal
na proces, v ktorom ho 11. novembra 1848 vojenský súd odsúdil na smrČ obesením. Za vzorného kaplána intervenovali rodiêia, ktorí prišli od
Skalice, a viacerí vplyvní kĀazi na êele s bratislavským kanonikom Forgáêom. Ten sa sám vybral
do Pešti, aby orodoval za Juraêku u novozvoleného predsedu uhorskej vlády ûudovíta Košúta.
Napokon s pomocou ostrihomského arcibiskupa
Háma dosiahli priaznivejší výsledok. Košút nariadil Juraêkov êin prenechaČ civilnému súdu, êo
stupavskému kaplánovi zachránilo život.
V bratislavskom väzení pobudol ešte vyše mesiaca. Po tom, ako vypukla medzi ViedĀou a PešČou nová otvorená vojna, Juraêku pred príchodom
cisárskeho vojska 15. decembra 1848 evakuovali spolu s ostatnými väzĀami do Komárna. Práve tam zažil najhoršie ponižovanie zo strany nahuckanej maóarskej lúzy. Z Komárna deportovali
Juraêku loóou do Pešti, kde zanedlho jeho utrpenie skonêilo.

Koniec revolúcie
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ský parlament výmenu na tróne neuznal, naêo
– krátko po nástupe nového panovníka na trón
– vtrhli rakúske zbory do Uhorska s cieüom násilne skoncovaČ s maóarským odbojom. Predné
hliadky cisárskych vojsk sa objavili v okolí Stupavy už 12. decembra 1848, ale národné gardy alebo iné vojenské jednotky podliehajúce peštianskemu vlastibrannému výboru sa im nepostavili na
odpor. Obyvateüstvo prežívalo búrlivé êasy, lebo
príchod cudzích vojsk znamenal vždy pohromu.
A na dôvažok, 12. decembra vo veêerných hodinách vypukol v stodole Tomáša Fuseka v Máste
požiar. OheĀ sa rýchlo rozšíril a plamene pohltili
sedem stodôl. V každej bolo veüké množstvo sena,
slamy a ešte nepomláteného obilia.

Pod kontrolou cisárskeho
vojska
Zanedlho, 15. decembra 1848, bola v rukách
Rakúšanov aj Bratislava. Uhorský vojenský veliteü A. Görgei ustúpil na východ. V januári 1849
riadny slúžny Bratislavskej župy prikázal stupavskému richtárovi, aby župnej vrchnosti odovzdal
všetky tlaêené výzvy Košúta a éániho, ktoré sa
nachádzali na jeho úrade. Rovnako mal pobraČ
podobné materiály aj od obyvateüov Stupavy, ak
ich vlastnili. Štátne orgány zrušili platnosČ uhorských bankoviek a nariadila ich odovzdanie. Situácia sa do normálnych koüají dostávala iba pomaly, Košút mal aj na západnom Slovensku stále
veüa prívržencov. Stupava bola však pod prísnou
kontrolou cisárskeho vojska a ani príslušníci rodiny Pálfiovcov, miestnych magnátov a statkárov,
nemali veüa sympatií voêi maóarskému odboju.
V marci 1849 panovník celej ríši naoktrojoval (vydal z vlastnej vôle) tzv. kromøĆížsku ústavu, ktorá obsahovala mnoho pozitívneho. Zaruêovala osobnú slobodu a rovnoprávnosČ všetkých
obêanov, rovnako aj slobodu tlaêe a oddelenie súdov od administrácie. Deklarovala síce jednotu celej ríše, ale zároveĀ umožĀovala zvolávanie krajinských snemov. V ústave boli poistené aj
základné práva každej obce, ktoré tak dostali
nový impulz na svoj rozvoj, êo malo nepochybný
pozitívny vplyv aj na Stupavu.

VzČahy medzi Uhorskom a Rakúskom sa po
výprave slovenských dobrovoüníkov a neúspešnom Jelaêiêovom pochode na PešČ ešte viac
zhoršovali. Už v druhej polovici októbra 1848
sa cisárske vojská zaêali sústreóovaČ na hraniciach s Uhorskom. V okolí Marcheggu táborili êasti jednotiek podriadených maršalovi Windischgrätzovi, no pokiaü zúrili boje o viedenské
barikády, žiadne akcie sa nepodnikali. Pobyt vojska v blízkosti obce prinášal so sebou možnosti
konfliktu. Nemožno sa preto êudovaČ, že 22. ok- Detronizácia Habsburgovcov
tóbra 1848 sa v obci rozniesol chýr, že cisárski voNa vojenskom poli sa situácia pre mladého pajaci odohnali Stupavanom 10 kusov zo stáda do- novníka nevyvíjala podüa jeho predstáv a predbytka, ktoré sa páslo na lúkach na Hajpróde. Ako stáv dvorskej kamarily. Došlo dokonca k neêakaukázalo vyšetrovanie, nebola to celkom pravda. nému zvratu. V prvých jarných mesiacoch 1849
Stupavania sami hnali dobytok do Rakúska, aby akoby maóarskí rebeli chytili druhý dych. Cisárho tam speĀažili. Aj 10. novembra opäČ prehnali ska armáda trpela citeüným nedostatkom vojska,
60 kusov rožného statku do Marcheggu, êo bolo lebo súêasne prebiehala vojenská kampaĀ v Taúradmi prísne zakázané. Vládny komisár éáni liansku, kde boli viazané veüké rakúske sily. Prenariadil bratislavskému podžupanovi Michalovi to sa úrady snažili zvýšiČ poêet vojakov za každú
Jankovi zamedziČ pohyb medzi Rakúskom a Uhorskom
a tých, êo porušili nariadenia,
prísne potrestaČ.
So stúpajúcimi problémami uhorskej vlády rástla aj jej
nedôvera voêi obyvateüom na
Záhorí. Mnohí boli ozbrojení, a preto 11. novembra 1848
nariadil vládny komisár éáni
zhabaČ obyvateüom Stupavy
všetky strelné zbrane. O dva
dni neskôr oblastné vojenské
Vodca slovenskej
veliteüstvo poslalo do mesteêka ÿudovít Košút, vodca
maÑarskej revolúcie.
revolúcie ÿudovít Štúr.
dve roty, teda spolu asi 300 pešiakov a 30 husárov, aby asistovali pri domových cenu. V marci 1849 najímali chlapov do vojska aj
prehliadkach a schladili rozpálené mysle. éáni sa v Stupave, a to len na obdobie, kým sa neskonêí
zároveĀ vyhrážal štatariálnym súdom každému, vojna. Dobrovoüníkom vysokým do 5 stôp a dva
kto spôsobí êo i len najmenšiu škodu v lesoch cóly (155 cm) süubovali 20 a vyšším 30 zlatých
v striebre na ruku. Okrem toho vojenské veliteüstupavského panstva.
Zásadný zvrat vo vzČahu Viedne s PešČou na- stvo ponúkalo óalšie výhody, len aby sa súci chlastal zaêiatkom decembra 1848, keó odstúpil cisár pi našli.
Ani nábor do armády však veümi nepomáhal.
Ferdinand V. v prospech svojho sotva 18-roêného
synovca Františka Jozefa (1848 – 1916). Uhor- Po víČazstvách maóarských revoluêných vojsk nad

cisárskymi zbormi pri Solnoku a Hatvani v apríli
1849 sa otvorila honvédom cesta k Dunaju. Nasledovala detronizácia Habsburgovcov a vyhlásenie nezávislosti Uhorska. Keó kapitulovala cisárska posádka v Budíne, Čažisko bojov sa prenieslo
na západné Slovensko. Cisárske oddiely boli zatlaêené až za Váh a oêakával sa výpad úspechmi povzbudených honvédov smerom k Bratislave.

Pomoc zbRuska
V tiesnivej situácii sa cisár František Jozef I. obrátil na cára Mikuláša I. s prosbou o poskytnutie vojenskej pomoci, a ten mu vyhovel. V druhej
polovici mája 1849 prekroêilo 200 000 ruských
vojakov severné hranice krajiny. Jeden ruský zbor
postupoval cez Moravu k Hodonínu a odtiaü tiahol cez Skalicu, Malacky a Stupavu k Bratislave.
Postup ruských vojsk povzbudil stúpencov
Habsburgovcov z radov vysokej uhorskej šüach-
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dvaja chlapi, bol podüa rozkazu jeden povinný zúêastniČ sa všeobecného povstania. Podüa Jesenákových predstáv si každý povstalec mal vziaČ sekeru,
kosu, alebo piku a jedlo na tri dni. Velenie takto
utvorených üudových oddielov mali prevziaČ stoliêní páni a kĀazi, ktorí by viedli üud spoloêne proti nepriateüovi.
Ani v oblastiach, ktoré boli pod kontrolou
uhorských orgánov, sa nikto nehrnul vyplniČ takéto príkazy. Naproti tomu do novoorganizovaných slovenských oddielov sa hlásilo pomerne
veüa dobrovoüníkov. Jeden slovenský dobrovoünícky pluk opustil 17. júna 1849 základĀu v Holíêi a už v podveêer za spevu národných piesní jeho
tri prápory vtiahli do Stupavy. O tri dni neskôr,
20. júna 1849, vykonal slávnostnú prehliadku
slovenského dobrovoüníckeho vojska veliteü bratislavského vojenského okruhu podmaršal von
Kempen. Po prehliadke a cviêných streübách sa
zbor v Stupave zreorganizoval a utvorila sa nová
stotina pod velením J. Kuêeru. Do dobrovoüníckeho vojska v Stupave vstúpil aj zápalistý a búrlivý štúrovec M. Dohnány, ktorý krátko po skonêení revolúcie opísal svoju úêasČ v slovenskom
povstaní v útlej, ale zaujímavej knižke.

Štúrova plamenná reÏ
DĀa 23. júna 1849 navštívili dobrovoünícky zbor, ktorý táboril v Stupave, û. Štúr a M. M.
Hodža. Na pasienkoch pod stupavskými Šibenicami Štúr v prítomnosti hlavného veliteüa zboru
baróna Lewartowského oslovil vojakov plamennou reêou plnou optimizmu:
„Slováci, bratia! Vstupujeme do nového života,
do našej lepšej budúcnosti. Kráêame do svätyne našej národnej slobody a nezávislosti od samopanstva
maóarského. Stovky rokov êo hlodalo, to sa zmenilo v súêasnej dobe. Slovák je už voüný a navrátený
k êloveêenstvu, od ktorého ho pekelná košútovská politika chcela odtrhnúČ. Dané sú mu práva, o ktoré nás
zlostný tyran chcel olúpiČ.“
Vojsko a množstvo prítomných Stupavanov
oduševnili Štúrove slová a naplnili ich nádejou, že
Rímskokatolícky kostol, pôsobisko
kaplána JuraÏku.
Slováci sa stanú plnoprávnymi obêanmi vo svojej
vlasti. Nik netušil, že to bude trvaČ takmer 150
ty, ktorí sa 23. mája 1849 zišli na êele s grófom rokov, kým sa Štúrove slová prednesené v StupaMóricom Pálfim a Mikulášom Esterházim v Bra- ve stanú skutoênosČou.
tislave a vydali proklamáciu, aby boli verbovaní
Dobrovoünícky pluk sa zdržal v Stupave 10 dní
uhorskí regrúti na ochranu trónu a dynastie. Ne- až do 27. júna 1849, keó prišiel rozkaz na urýchvedno, ako pochodil gróf Pálfi s touto iniciatívou lený presun do Raêe. Dôvodom bola rozrastajúca
v domovskej Stupave, ale v celej krajine sa podari- sa epidémia cholery, ktorá ohrozovala bojaschoplo zverbovaČ sotva niekoüko sto mužov. Celá akcia nosČ jednotky. Na Záhorí sa objavila už na sklonbola prefíkaným manévrom príslušníkov vysokej ku mája a zanedlho postihla aj obyvateüov Stupašüachty. Starokonzervatívci predvídali, že Košúto- vy. Pôvodcami nákazy boli pravdepodobne ruské
va radikálna revolúcia bude s pomocou Rusov za- vojská, ktoré sa v tom êase presúvali cez Záhorie.
krátko potlaêená, a preto rozmýšüali, ako zabez- Epidémia trvala až do septembra 1849, avšak jej
intenzita, našČastie, nebola taká
veüká ako v predchádzajúcich prípadoch. Na jej následky zomrelo celkovo 18 obyvateüov Stupavy.
V júli 1849 ruské a rakúske
zbory zatlaêili honvédov až za rieku Tisu, kde sa 9. augusta novovymenovaný hlavný veliteü uhorských vojsk, poüský generál Jozef
Bem, ešte raz pokúsil o úspech,
ale v bitke s Rakúšanmi pri Temešvári utrpel zdrvujúcu porážku. O dva dni nato, 11. auJozef M. Hurban.
Mikuláš Dohnány, prvý
gusta 1849, sa ûudovít Košút
kronikár Slovenského poa
ostatní ministri revoluênej vlávstania rokov 1848 - 1849.
peêiČ vlastnú politickú pozíciu K povstaniu sa pripojil
dy zriekli funkcií a emigrovali do
po potlaêení revolúcie.
Turecka. Moc prešla do rúk genev Stupave.
V júni 1849 bolo aj vodcom
rála A. Görgeia, ktorý 13. augusuhorskej revolúcie jasné, že spojenému náporu ta 1849 pri obci Világoš zložil s hlavnou êasČou
ruských a rakúskych vojsk nemali šancu odolaČ. maóarského revoluêného vojska zbrane. DefiniBarón J. Jesenák, košútovský komisár bratislav- tívny mier v krajine nastal až 2. októbra 1849,
skej a nitrianskej župy, vydal preto v tomto me- keó kapitulovala posledná bašta košútovcov – kosiaci rozkaz všetkým obyvateüom na území oboch márĀanská pevnosČ.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc., foto archív autora
žúp na všeobecné povstanie. Z domu, kde bývali
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KULTÚRA/POZVÁNKA

Kreatívna Tekla
SkonÏili sme so šitím rúšok, ktorými sa nám podarilo aspoĊ
ÏiastoÏne pomôcħ seniorom, predavaÏkám a iným
StupavÏanom, rovnako ako zdravotníckemu personálu
nemocnice na Kramároch.

S

príchodom leta sme sa tešili už na kreatívnu êinnosČ, takže ihneó sme sa vrhli na výrobu úžitkových, opakovane použiteüných
vecí dennej potreby. Vždy sa snažíme hüadaČ riešenia blízke prírode, máme radosČ, keó sa naše
výrobky nielen páêia a potešia, ale pomôžu aj
k ochrane životného prostredia. Preto sme zaêali z plátna, bavlny a üanu vyrábaČ nákupné tašky,
vrecúška na potraviny, prateüné obaly na knihy,
okuliare, kozmetiku, príbory, mobily... V pláne máme aj rôzne šité cestovné balenia, doplnky pre deti do auta, prestierania, obrusy, štóly...
Leto je pre nás tiež obdobím, keó už pomaly myslíme na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Pripravíme pre vás nielen ozdoby a aranžmá-

Nové knihy

P

ozývame vás do Knižnice Ruda Morica,
ktorá opäČ doplnila poliêky novými knihami, zakúpenými s pomocou fondu na
podporu umenia. Knihy autorky Julie Caplin sa
êítajú üahko. Príbehy sú príjemné, pobavia vás
a oddýchnete si pri nich. Nájdete v nich aj tipy na
miesta, kam treba ísČ na koláêiky a dobrú kávu...

Pláž v Chorvátsku
„Maddie je milá a rozumná tridsaČroêná žena. Má
však aj svoju bohémsku stránku: vyštudovala dejiny
umenia a chcela by sa presadiČ ako výtvarníêka. Zatiaü nemala šČastie, je bez peĀazí, a tak prijme ponuku
letnej brigády: bude pracovaČ ako hosteska na luxusnej
jachte v Chorvátsku, na ktorej sa plaví partia priateüov z módnej branže. Prácu jej dohodila kamarátka
Nina, ktorej brat Nick je jedným z hostí na lodi. Pochádza z úplne obyêajnej farmárskej rodiny, ale teraz
chodí s modelkou Tarou, s ktorou sa zoznámil, keó na
jeho farme prebiehalo fotenie módy. Maddie sa snaží
obstáČ v úlohe hostesky a vyhovieČ rozmaznaným hosČom, lenže arogantná Tara jej to neuüahêuje. Medzi
Nickom a Tarou to zaêína pomaly škrípaČ, predsa len
pochádzajú každý z iného sveta. O Maddie sa zaujíma jeden z hostí, pekný a bohatý Simon, ktorý oceĀuje jej výtvarný talent a plné krivky – myslí to však
úprimne? ZároveĀ si Maddie uvedomuje, že sa jej êím
óalej, tým viac páêi Nick ...“
Michalela Víchová, foto autorka

ny z prírodných materiálov êi pohüadnice, ale aj
darêeky a darêekové sety.
Veríme, že sa vám budú páêiČ.
SoĊa Škultétyová, foto: Petra Balogová
chranenadielnatekla.sk
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SALÓN – 30 ROKOV
ZVUZS 1990 – 2020

Z

druženie výtvarných umelcov západného Slovenska vzniklo v roku 1990 ako
nástupnícka organizácia jedného z troch
združení fungujúcich pred rokom 1989 v troch
krajoch Slovenska. Jej êlenom je aj Stupavêan
– akademický maliar Eduard Kalický.
Pri príležitosti osláv 30. výroêia vzniku združenia bola v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave vernisáž výstavy SALÓN – 30 ROKOV ZVUZS 1990 – 2020, na ktorej vystavuje

1990
2020

43 autorov takmer 120 svojich diel. Západoslovenské múzeum hostí výstavy ZVUZS už viac
než dve desaČroêia, a to každé dva roky v letných mesiacoch. élenovia združenia predstavujú na nich návštevníkom svoje nové maüby, grafiky, kresby, sochy, fotografie, textilné práce i diela
v kombinovaných technikách.
Výstava potrvá do 30. augusta 2020.
rr
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

veku stal v súČaži družstiev majstrom Bratislavy i Slovenska, v rebríêku na dráhe skonêil tretí na Slovensku za Jozefom Horníkom
a Antonom Gubrickým. Darilo sa mu aj v terénnych pretekoch, kde mu patrila 10. prieêka slovenského rebríêka.
„Napriek tomu, že na dráhe sa mi celkom darilo, venoval som sa viac cestnej cyklistike. Možno
aj z toho dôvodu, že som nemal svoj vlastný dráhový bicykel a na preteky som si požiêiaval ten oddielový, ktorý nebol kompletný a dopúĀal som ho niektorými súêiastkami zo svojho cestného bicykla,“
vysvetüuje Rudolf ûach, ktorý sa poêas svojej
kariéry síce do slovenskej reprezentácie neprebojoval, no pochváliČ sa môže napríklad úêasČou na viacerých trojetapových pretekoch ako
Bratislava-ViedeĀ-BudapešČ-Bratislava, Košice-Tatry-Košice êi Banská Bystrica-Liptovský
Mikuláš-Banská Bystrica. V peletóne patrili medzi jeho súperov také postavy slovenskej
cyklistiky ako Ján Svorada starší, Róbert Hutyra, Karol Pátek êi Daniel Gráê, na dráhe to
boli zase Dušan Škvarenina, Juraj Miklušica a olympijský víČaz z Montrealu 1976 Anton Tkáê. Z êeských cyklistov to boli Miloš
Hrazdíra (trojnásobný víČaz pretekov Okolo
Slovenska), Jan Smolík (víČaz Pretekov mieru 1964), Karel Vávra (2. miesto na Pretekoch
mieru 1968), Milan Puzrla a mnoho óalších.

Nehoda
„Cyklistike som sa venoval od svojich trinástich
rokov. Aktívnu kariéru som zavesil na klinec, keó
som mal dvadsaČsedem. Potom som sa oženil, mal
som dopravnú nehodu a pre zdravotné problémy som
to na istý êas nechal,“ vysvetüuje Rudolf ûach.
Neêinný však nezostal. Približne v tom êase,
zaêiatkom 70-tych rokov, sa pán ûach presČahoval z Bratislavy do Stupavy za manželkou.

Návrat
„Po dlhých rokoch, presnejšie v roku 2013, som
sa opäČ vrátil k cyklistike. Kamaráti, bývalí cyklisti Palo Hollý, Karol Vogel a Ferdinand Jánošík ma prehovorili, aby som zaêal pretekaČ za „starých pánov,“ vraví Rudolf ûach. V roku 2016 sa
stal dokonca majstrom Slovenska v cestných
pretekoch s hromadným štartom v Kráüovej
pri Senci! Okrem toho si vybojoval aj viacero druhých a tretích miest. Ocenenia mu udeüovali predstavitelia Slovenského zväzu cyklistiky a na diplomoch z rokov 2015 – 2018 je
podpísaný prezident SZC Peter Prívara.

„Minulý rok v máji som na pretekoch v éunove spadol a zlomil si küúênu kosČ a tri rebrá. Preteky som však dokonêil a skonêil som na tretej prieêke! V auguste ma operovali a teraz, presne rok na
to, mi vyberú titánové vložky,“ šokuje nezastaviteüný cyklista, ktorý aj po tomto úraze trénoval a súČažil. Vraví, že v Stupave má pre svoj
koníêek vynikajúcu podporu.
„Dá sa tu trénovaČ v krásnej prírode a vytvorili sme si tu takú skvelú partiu. S Ferdinandom Jánošíkom a óalšími piatimi-šiestimi cyklistami chodievame spolu aj do Rakúska, kde sú lepšie cesty
a menej áut. Najêastejšie jazdíme do Devínskej
Novej Vsi, óalej cez Cyklomost Slobody do Angernu

Súœaživý typ
Hoci má Rudolf ÿach na chrbte už sedem krížikov, stále je
akÏnejší ako mnohí podstatne mladší StupavÏania. Na konte
má množstvo športových úspechov abnaše mesto skvelo
reprezentuje aj vbsúÏasnosti, vo svojich 76-tich rokoch. Jeho
cesta kbcyklistike však nebola celkom priama.

„Š

portoval som v Pionierskom, terajšom
Prezidentskom paláci, kde raz robili nábor do üahkoatletického oddielu Slovana
Bratislava. Keó som vyhral preteky na 500 metrov, oslovil ma tréner a zaêal sa mi venovaČ,“ spomína na športové zaêiatky z konca 50-tych rokov pán Rudolf ûach. Chýbali mu však výzvy,
a tak sa v behu nenašiel.
„V atletike bývali preteky len raz za rok, a to ma
nebavilo. Som totiž súČaživý typ. Keó som zistil, že
cyklisti majú preteky každý týždeĀ, prihlásil som
sa do oddielu Lokomotívy Bratislava. Vtedy som
mal 13 rokov a hneó v prvých pretekoch som skonêil
druhý,“ dodáva úspešný cyklista.
Lokomotíva Bratislava bol pojem, dlhých

17 rokov to bol náš najlepší oddiel. Keó vytvoril tréner Kamil HaČapka cyklistický oddiel Internacionál Slovnaft Bratislava, do ktorého prestúpili takmer všetci najlepší cyklisti
z Lokomotívy, Rudolfa ûacha a Jozefa Horníka ako mladých perspektívnych cyklistov nechcel tréner Karol Herceg pustiČ. Spolu s Valentom Mifkoviêom sa tak stali oporou
Lokomotívy Bratislava.

Na ceste, dráhe i v teréne
Rudolf ûach súČažil a vyhrával už ako dorastenec a potom aj v tíme starších. V roku
1962 obsadil v cyklistickom rebríêku tretie miesto. Okrem toho sa v dorasteneckom

„Žijem tu od roku 1971. Stupavu som spoznal
vóaka cyklistike, môj prvý výlet na bicykli bol totiž
na Pajštún a do Borinky. Veümi sa mi tu zapáêilo,“ dodal. A keóže sa nemohol venovaČ cyklistike, pustil sa do turistiky. V roku 1980 spoluzakladal turistický oddiel v Stupave a dlhé
desaČroêia pomáhal aj ostatným obyvateüom
objavovaČ krásy prírody v okolí mesta, ako aj
inde na Slovensku.
Rudolf ûach mal aj krásne zamestnanie,
pracoval ako archivár v Slovenskom národnom archíve. Je teda dokonalým príkladom
êloveka, v ktorom sa snúbi láska k histórii,
tradíciám a prírode. Dnes je už na dôchodku,
avšak žiadna nuda mu veru nehrozí.

a kompou cez Záhorskú Ves naspäČ. To máme tak
na dve hodiny, najazdíme okolo 60 km. Tempo si
udávame podüa seba a to nás niê nebolí! Zabudneme na problémy a užívame si len jazdu. Rád by som
preto poóakoval aj mojej manželke a dcéram, že ma
v mojej záüube podporujú.“

Méty
Rudolf ûach má pred sebou ešte mnoho
mét. Po tom, ako absolvuje operáciu, chce
„zahviezdiČ“ na pretekoch v Kláštore pod
Znievom. „Sú to najstaršie cyklistické preteky na
Slovensku. Znova sa tam chcem dobre umiestniČ,“
uzatvára Rudolf ûach.
3)û!(,3ûѸ//Ѹ#,1,ѹ/ %ľ3ѷ %ѸƆ3,
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Stupava MTB Sprint

C

yklistické podujatia STUPAVA TROPHY, odohrávajúce sa v zimnom aj
letnom období, majú už vyše 10-roênú tradíciu. Štartuje na nich êoraz viac pretekárov z celej Európy, priêom organizátori evidujú dopyt po podujatí nielen vytrvalostného
charakteru, ale aj po podujatí, na ktorom by si
mohli milovníci horských bicyklov zmeraČ sily
v šprinte do kopca.
Takéto preteky sa uskutoênia 1. septembra a urêené sú pre všetky vekové kategórie.
Vzhüadom na kratší charakter trate sa na nich
môžu zúêastniČ aj cyklisti, ktorí nechcú stráviČ
na trati viac hodín. Pretekári budú štartovaČ
z parku pri penzióne Intenzíva jednotlivo v êasových intervaloch 30 sekúnd z dôvodu dodržania bezpeênosti na trati, keóže sa pôjde aj po
úzkych cyklistických chodníkoch. TraČ poduja-

tia povedie smerom zo Stupavy po cyklotrase
na Biely Kríž. V cieli bude zabezpeêené obêerstvenie a vyhlásenie výsledkov s tombolou.
Juraj Jánošík

Beh na Pajštún
OZ SALUTE srdeÏne pozýva nadšencov lesného
behu na tradiÏný
9. roÏníkbBehu na Pajštún, ktorý sa uskutoÏní
dĊa 8. augusta 2020.

(do poznámky uviesħ meno a priezvisko pretekára): 12,00 €
Úhrada štartovného na mieste pri preberaní
štartového Ïísla: 15,00 €

PROPOZÍCIE: Ženy/Muži/Beh so psom
Dátum: b08.08.2020,b10:00 hod.
Düžka trate: 10,5 km
Prevýšenie:b456 m
Povrch: blesný terén
Prezentácia:bna mieste štartu od 8:00
do 9:30 hod.
Registrácia/Štartovné:

Miesto konania/štartu: Penzión Intenzíva,
Nová 1555/66, 900 31 Stupava (smer Borinka)
Štart: 10:00 hod.
CieĀ: Penzión Intenzíva, Nová 1555/66, 900 31
Stupava
Kategórie: M, M40, M50, M60, Z, Z40, Z50, Z60
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia
ObÏerstvenie: palacinky, voda a ovocie
Ceny: Každý úÏastník si odnesie úÏastnícku medailu. Prví traja bežci vbkaždej kategórii získajú
vecné ocenenie.
Organizátor nezodpovedá za stratu
osobných vecí.
Informácie:btel. Ï: 0911 123b711,b
alebo e-mail: lesnybehstupava@gmail.com

REGISTRÁCIA IBA ONLINE!!! Registrácia sa
uzatvára 06.08.2020 o 22:00 hod.
NA MIESTE NIE JE MOŽNÉ SA REGISTROVAĦ!!!
Možné je iba uhradiħ štartovné, žiadame ale
preferovaħ platbu vopred.
Úhrada štartovného do 04.08.2020 prevodom na
úÏet SK07 1100 0000 0029 4304 5174

MTB 105 km / 2 850 m
MTB 76 km / 1 850 m
MTB 42 km / 900 m
MTB 25 km / 480 m
UNICYCLE 16 km / 350 m
BYSTRICA RUN 17 km / 370 m
BYSTRICA RUN 8 km / 180 m
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Úrodné roky stupavskej hádzanej
Po reorganizácií krajov abokresov Slovenska na zaÏiatku 70-tych rokov minulého storoÏia úroveĊ oboch domácich hádzanárskych súħaží naÏas poklesla. StupavÏania niekoĀko rokov bojovali obpostup do Slovenskej národnej ligy. Vbroku 1976
vbŽiline, vbroku 1977 vbLozorne a v roku 1980 vbBošanoch, kde sa im koneÏne podarilo prebojovaħ sa do SNL.

V

národnej lige hrala Stupava v rokoch
1980 až 1988. V jej kádri boli hráêi Michal Štoffa, Vlado Kopp, Dano
Pavlíêek, Vlado Valachoviê, ûuboš Ivica, Vlado Piaêek, Jožko Mrázek, Ján Šembera, Miro
Puškáê, Štefan Lachkoviê, Vlado Pšenko,
František Kuštor ml. a ûuboš Figmik. Trénerom bol Miro Janêár. Mužstvo dopúĀali mladí
hráêi. Na fotografiách sa snažíme ukázaČ vždy
aktuálnu zostavu v tom-ktorom roêníku ligy.
Samozrejme, nemôžeme uverejniČ všetky fotografie, a tak sa môže staČ, že nie každý hráê
sa na nich nájde.

Obr.1: Züava stoja V. Rigler, M. Janêár, J.
Lachkoviê, F. Šembera, V. Landl, M. Kubíêek,
V. Profant, küaêia M. Puškáê, V. Pšenko, J. Kahánek. A. Móza, J. Živner.
Úêastníkmi SNL boli okrem Stupavy tieto mužstvá: Dubnica, VŠ Nitra, PiešČany, Bardejov, VVVTŠ Martin, Prešov „B“, Bošany,
Hlohovec, Detva, éH Bratislava, Martin „B“.
Mužstvo podávalo po celú jarnú êasČ súČaže
striedavé výkony, jedenkrát pomohlo domáce
prostredie nášmu mužstvu, inokedy zase súperovi. NašČastie, našim hráêom nehrozil postup
ani vypadnutie.
Obr. 2: züava v hornom rade stoja: J. Ivica,.
Š. Lióák, V. Kopp, û. Ivica, J. Moravanský, J.
Šembera, V. Valachoviê, J. Vlašiê, M. Štoffa, Ján
Piaêek, dolný rad: J. Šembera , û. Figmik, V.
Pšenko, Š. Lachkoviê, M. Puškáê, J. Mrázek.
Mužstvo v podobnom zložení bojovalo v Slovenskej národnej lige.
Hráêsky káder zostával v podstate rovnaký,
obêas prišiel nový hráê. V priebehu roêníkov
sa pomaly ale iste dostávala Stupava na vyššie
prieêky. V roêníku 1983/1984 si pred koncom
súČaže držala 3. prieêku v tabuüke, ale na postup do celoštátnej federálnej ligy to ešte nebolo. V domácom prostredí vyhrala v 19. kole
nad Prešovom „B“, góly za Stupavu dali: Pavlíêek 6, Ivica 3, HasoĀ 3, Sivák 2, Kopp 2, Šembera a Piaêek po 1.

1

ne, každý zdravý mladý muž musel ísČ „slúžiČ vlasti“, a tak P. Dávi
vid od 1.7.1985 nastúpil na základnú
vojenskú službu do Dukly Praha, kde
boli sústredení najlepší armádni hádzanári a reprezentanti z celého éeskoslovenska.
Je pozoruhodné, že popri týchto úspechoch
v športe û. Ivica a V. Piaêek úspešne zakonêili
aj vysokoškolské štúdiá. Mohlo by to byČ i naopak – že popri škole úspešne športovali. Takisto
však nastúpili od 1.10.1985 na vojnu.
V roêníku 1986/1987 skonêila Stupava na
druhom mieste. Prispela k tomu dobrá hra
niektorých hráêov, ako napríklad Vizmüle-

2

Tuhý boj vbkaždom zápase
Posledný zápas SNL sezóny 1984/1985 prehrala Stupava v Detve, nebol to z jej strany
dobrý výkon. Brankárom sa nedarilo, v obranných êinnostiach robili hráêi veüké chyby
a v útoku bolo viac nastrelených žrdí. Peter
Dávid, na ktorého sa prišli pozrieČ dvaja experti z éH Bratislava, hral nervózne. V závere zápasu Stupava „vydrela“ stav 14:14, 30 sekúnd
pred koncom súper vystrelil, no gól nedal. SpokojnosČ Stupavêanov narušili svojím rozhodnutím rozhodcovia, Dávidovi odpískali kroky a domáci na nepostavenú obranu dali gól
na 15:14. Záver bol nechutný, û. Ivica strelou
z posledného hodu trafil nohu súpera, za êo ho
domáci napadli a bola bitka, ako sa patrí.
Zámerne sme pripomenuli jeden zápas, lebo
ani hra v II. lige nebola žiadna prechádzka, ale
tuhý boj v každom stretnutí. Stupava skonêila na
treČom mieste za Topoüêanmi a Michalovcami.

Búrlivé nedeĀné predpoludnia
V domácom prostredí mala Stupava vysokú návštevnosČ a zápasy hrané väêšinou v ne-

Sivák strieĀa a – dal.

Vysokai chytá a – nechytil.

Brankár Jano Vysokai

deüu predpoludním sa vyznaêovali búrlivou atmosférou a špecifickým asfaltovým ihriskom.
Pre body sa tak do Stupavy nechodilo üahko. Vóaka výbornej forme v jarnej êasti súČaže obhájil Tatran tretie miesto z predchádzajúceho roêníka SNL. Ako to vyzeralo takmer
každú hraciu nedeüu predpoludním na stupav-

skom ihrisku, vidno na hornom obrázku. V súbojoch o body sa zaêalo dariČ M. Mikulêákovi
a P. Dávidovi. Najmä príchod Dávida znamenal veüký prínos, vyznaêoval sa dobrými režisérskymi schopnosČami a sám vedel zakonêiČ akciu. Z jeho hry Čažil i óalší „Malaêan“
M. Sivák. Ako to bolo v tých êasoch normál-

ra, Ivicu, Piaêka êi Belošiêa. Naši muži získali z posledných piatich zápasov 9 bodov! Tieto náznaky zvýšenia úrovne hry potešili najmä
fanúšikov.
Svetozár Prokeš sen.
Foto: archív priaznivcov hádzanej
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PoÜasie v Stupave
Na veĀké prekvapenie bol aj prvý letný mesiac vbStupave po teplotnej
stránke veĀmi jemne pod dlhodobým normálom. Priemerná júnová
teplota mala hodnotu +18,5°C. Pred väÏšou zápornou odchýlkou nás
uchránili teplé noci, ktoré sa vyskytovali vÑaka Ïastej oblaÏnosti
abprítomnosti vlhkého vzduchu.

L

en na porovnanie spomeniem, že minuloroêný jún, ktorý bol zároveĀ aj najteplejší od zaêiatku meraní (v roku 1987), mal priemernú
teplotu skoro o 5 stupĀov vyššiu ako jún tohtoroêný. V jeho priebehu sme zaznamenali aj najneskorší
prvý tropický deĀ (nad +30°C), a to od roku 2011.
Zaznamenali sme ho až 27. júna, keó teplota vystúpila na +31,3°C.
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Zrážky
Po veümi suchých predchádzajúcich jarných mesiacoch sme sa v Stupave koneêne doêkali výdatných zrážok. Za celý mesiac napršalo 137,3 mm, êo
je takmer dvakrát viac, ako je dlhodobý normál pre
mesiac jún. Po roku sme tak v Stupave opäČ prekroêili viac ako 100 mm zrážok za mesiac. Naposledy sme
sa cez stovku zrážok dostali v máji 2019.
Uplynulý jún sa tak do histórie meraní zaradí ako
4. najdaždivejší od zaêiatku meraní. Ešte daždivejší
jún bol napríklad v roku 1999, keó spadlo viac ako

160 mm zrážok. Naopak, najsuchší jún sme zaznamenali práve v minulom roku, keó spadlo za celý mesiac
len 9,3 mm zrážok.
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Noênú oblohu rozžiari kométa Neowise
Po veükom sklamaní z komét Atlas a Swan (nezvládli prelet okolo Slnka a rozpadli sa) üudia po celom svete oêakávajú, ako dopadne tretia kométa, ktorá dostala meno Neowise.
Kométa C/2020 Neowise sa stala jednou z najjasnejších komét za posledných 13 rokov. VyzeraČ sme
ju zaêali približne od soboty 4. júla v skorých ranných
hodinách medzi 3:15 až 3:45 hod., a to za veümi pokroêilého svitania nízko nad severovýchodným obzorom.
V óalších dĀoch júla sa budú podmienky na jej pozorovanie zlepšovaČ. Už od 9. júla kométa vôbec „nezapadá“ a vidíme ju ráno aj veêer – konkrétne nízko
nad severným až severozápadným obzorom v neskorých veêerných hodinách (od 22:30 hod). Navyše, výraznejšie „neprekáža“ ani Mesiac.
Postupne sa kométa presunie na veêernú oblohu do
„predných labiek“ Veükej medvedice (19. júla) a bude
pozorovateüná vyššie a vyššie nad obzorom. Voüným
okom by mohla byČ podüa astronómov viditeüná až do
prvej augustovej dekády.
(12û)+"*"1",!û17,12-36Ѹ)"'3Ʒ!6Ę"/013ğ
-/"!-,3"!"-,Ę0&-/"12-32,(,)&"+û'!"1"+
444ѷ-, 0&"-,!)2-,2ѷ0(
Peter ŠtefanÏin
Foto: Peter ŠtefanÏin
i20200501

STUPAVSKÉ NOVINY | LETO 2020

ŠPORT

noviny@stupava.sk | 24

Veĝký turnaj mladých hráÜov
Koniec jari a zaÏiatok leta bol síce upršaný, ale ani sychravé poÏasie
neodradilo takmer 150 chlapcov a dievÏat, aby prišli predposlednú
júnovú sobotu na futbalový turnaj Gatorade Summer Cup. Pripravil
ho FKM Stupava a zúÏastnilo sa na Ċom 10 tímov, ktoré odohrali vyše
30 zápasov.

P

riebeh podujatia zhodnotil hlavný organizátor
a tréner Michal Pokorný:
„Turnaj s vysoko kvalitným obsadením vyhral
suverénny FK Dubnica nad Váhom, keó vo finále porazil druhú Raêu v pomere 2:1. Na treČom mieste skonêilo po
napínavom rozstrele zo znaêky pokutového kopu bratislavské SDM Domino, ktoré zdolalo družstvo FKP Dúbravka. Naši chlapci obsadili koneêné 9. miesto, keó v zápase o umiestnenie predviedli nevídaný obrat a otoêili zápas so

Záhorskou Bystricou z 0:4 na koneêných 8:4.
Napriek tomu, že poêas celého turnaja vládlo sychravé poêasie, všetko dopadlo dobre.
Chlapci a dievêatá predviedli krásne futbalové akcie, pekné góly a ochrancovia brány svoje brankárske umenie. Rodiêia a fanúšikovia hlasne, ale slušne hnali svoje tímy dopredu
a fandili peknému futbalu, o ktorý na turnaji nebola núdza.
Všetci hráêi, tréneri a vedúci družstiev mali poêas celého dĀa zabezpeêený pitný režim od nášho partnera, vóaka êomu sa mladým športovcom dostávalo dôležitých minerálov potrebných na podávanie kvalitných výkonov. Pre rodiêov
a fanúšikov bol k dispozícii dobre zásobený bufet so šarmantnou obsluhou. Na výber bol široký sortiment nápojov a z jedálniêka hotdogy, toasty a bagety. O dobrú atmosféru sa svojou hudbou starali DJ Matej Holasek a moderátor akcie

Richard Štefko, ktorý približoval dianie na ihriskách.
Gratulujem víČazom turnaja z Dubnice nad Váhom
a óakujem všetkým zúêastneným tímom za slušnú a férovú
hru. Taktiež óakujem celému organizaênému tímu za pomoc
na tomto veükom turnaji.“
Dominik Katona
Foto: Peter KubiÏka

Presná muška lukostrelcov

Po

nevydarenom zaêiatku jarnej lukostreleckej sezóny sa znovu zaêalo súČažiČ až v polovici júna, keó sa v éremošnom pri Turêianskych Tepliciach uskutoênilo
prvé kolo Slovenského pohára v 3D
lukostreübe. Na štarte sa zišli najlepší
strelci Slovenska i hostia z Rakúska.
Z nášho Lukostreleckého klubu
Stupava štartovalo na podujatí jedenásČ êlenov, medzi nimi i vozíêkar Šimon Muškát spolu so svojím otcom.
Keóže terén bol nároêný, miestami
rozbahnený, presuny medzi jednotlivými terêmi boli veümi nároêné. Ani
jeden súČažiaci to však nevzdal a treba poóakovaČ celej skupine za pomoc
a solidaritu. Celkove si náš klub vy-

Hlavná 40

STUPAVA
0903 743 881
www.koliesko.eu
i202000701

bojoval štyri medaily, navyše organizátor dvoma medailami ocenil Šimona a jeho otca Petra. Poêas pretekov i po nich vládla krásna atmosféra.
O týždeĀ neskôr sa na Myjave uskutoênilo druhé
kolo Slovenského pohára. Napriek upršanému víkendu sa na štarte zišlo celkovo 230 strelcov, ktorým však
dážó neprekážal. Z nášho klubu štartovalo až 18 lukostrelcov a na ,,debnu“ sa z nich postavili šiesti! Pri
ich nástupe na stupne víČazov sa davom nieslo ,,Stupava, Stupava“. Myslím, že mesto malo z výkonu našich
lukostrelcov urêite radosČ..
Za Lukostrelecký klub Stupava Ivan Filip, predseda
Foto: autor
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Unikáty na Záhorí
Región Záhorie ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a miest. VeĀa z nich možno
oznaÏiħ dokonca za slovenské unikáty. Možno vás prekvapí, rovnako ako mĊa, že sa
v tomto regióne nachádza až toĀko pamiatok a jedineÏných miest.
Šranecké piesky
Ide o chránený areál v správe štátnej ochrany prírody Záhorie. éasto je areál oznaêovaný aj ako Slovenská Sahara êi slovenská púšČ,
pretože je zaujímavý predovšetkým pieskovými dunami. Ak máte chuČ len tak sa poprechádzaČ bosý po piesku, tak toto miesto
je na to ako stvorené. V minulosti bolo na

zavlažovanie územia, neskôr ho využívala firma BaČa na prepravu uhlia do svojich teplární. Posledné desiatky rokov sa kanál využí-
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te. Pre mĀa má miesto, kde sa kostolík nachádza, jedineênú atmosféru a vedel by som
tam stráviČ aj celé hodiny.

Sväté schody vbMalackách
Gróf Pavol IV. Pálfi zaêal na našom území s rozsiahlou rekatolizáciou a v jej rámci aj
s prestavbou renesanêného kaštieüa na fran-

Každoroêne ju navštívi niekoüko desiatok
tisíc pútnikov, predovšetkým na SlávnosČ
zoslania Ducha Svätého (Turíce) a SlávnosČ
Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra). Konajú sa tam však aj óalšie tematické púte. Interiér baziliky je krásne vyzdobený, nachádza sa v Āom viacero zaujímavých
umeleckých diel. Jedným z unikátov je aj organ, ktorý je najväêším organom v sakrálnej
stavbe na Slovensku.

Veterný mlyn v HolíÏib
Jediný zachovaný veterný mlyn na Slovensku a rovnako tak jediný mlyn holandského typu u nás. Stavba s kruhovým pôdo-

vstup do priestorov Vojenského obvodu Záhorie potrebné povolenie, dnes tam môžete vstupovaČ poêas víkendov voüne, ak práve
neprebiehajú vojenské cviêenia. Tie sú dopredu plánované a ich harmonogram je pravidelne aktualizovaný na webových stránkach ministerstva obrany.

tiškánsky kláštor, ku ktorému nechal pristavaČ kostol s rozsiahlymi podzemnými kryptami. Kostol Nepoškvrneného poêatia Panny
Márie v Malackách patrí medzi najväêšie pamiatky mesta. Nachádza sa v Āom viacero zaujímavých diel. V juhozápadnej êasti kostola je
umiestnená kaplnka Svätých schodov. Tá symbolizuje schody, po ktorých kráêal Kristus v Jeruzaleme k Pilátovi pontskému. Schody sú vernou kópiou Rímskych Svätých schodov a na
svete existuje len niekoüko takýchto kópií.

va primárne na turistické úêely. Jeho dúžka
je takmer 60 kilometrov a trasa vedie z pohraniênej Skalice až do êeských Otrokovíc. V rámci plavby kanálom si môžete vybraČ, êi si požiêiate kajutovú loó, motorový
êln alebo kanoe. SúêasČou kanála je aj viacero plavebných komôr, ktoré slúžia na prekonávanie výškových rozdielov na trase.

Prístav Skalica

Organ vbBazilike
Sedembolestnej Panny Márie

Jediný prístav na Záhorí. Nachádza sa približne 4 kilometre od centra Skalice v prírodnej oblasti rieky Moravy. Ponúka nielen

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach je jednou z najvýznamnejších bazilík na Slovensku.

HolíÏske megalityb
rysom a tromi podlažiami bola vybudovaná
v 19. storoêí a svoju funkciu plnila až do
konca prvej svetovej vojny. Mlyn sa nachádza
nad mestom, viete sa k nemu dostaČ autom,
alebo môžete zvoliČ prechádzku êi bicykel.

Patria medzi najväêšie unikáty nielen regiónu,
ale aj celého Slovenska. Za budovou historickej
manufaktúry sa nachádza komplex monumen-

Kostol svätej
Margity Antiochijskej
Za obcou Kopêany sa nachádza Kostol svätej Margity Antiochijskej, ktorý patrí medzi
najstaršie zachované kostolíky na Slovensku

krásne prostredie, ale jeho súêasČou sú aj parkovacie plochy, prístavné móla, detské ihrisko, vyhliadková veža, požiêovne vodných êlnov, lodiek êi rybárskych potrieb. Viete si
tam kúpiČ aj nieêo malé pod zub a rovnako
tak nejaký ten suvenír.

Baħov kanál
Prístav je známy aj vóaka BaČovmu kanálu, ktorý bol vybudovaný v 30-tych rokoch
minulého storoêia. Pôvodne bol urêený na

i v celej strednej Európe. Postavený bol zrejme ešte vo veükomoravskom období, niekedy
koncom 9. alebo zaêiatkom 10. storoêia. DostaČ sa k nemu dá pešo priamo z centra dediny, alebo sa môžete odviezČ autom a zaparkovaČ na konci cesty za dedinou. Potom staêí
prejsČ už len pár metrov pešo a ste na mies-

tálnych opracovaných balvanov s prastarými rytinami, ktorý je oznaêovaný aj ako Slovenský
Stonehenge. Kamene sa našli pri výstavbe holíêskeho sídliska v roku 1988 a po prenesení z pôvodného miesta boli symbolicky usporiadané do
tvaru slneêných hodín.
Radoslav Hoppej,
www.niejeturabezstura.sk
Foto: autor
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CYKLOTURISTIKA

Okolie Stupavy na dvoch kolesách
Leto je už vbplnom prúde, abtak neÏudo, že Āudia vyrážajú k vode, na výlety Ïi cyklovýpravy.
Práve pre cyklistov prinášame prehĀad obĀúbených trás a postrehov z okolia Stupavy, ktoré
ponúka priestor tak na dlhšie, celodenné výlety, ako aj na „rýchlovky“ veÏer po práci.

C

yklisti majú na výber kopce Malých
Karpát s príjemným tieĀom a bezvetrím
lesa, alebo slneêné roviny, najmä popri
rieke Morava. V tomto êísle vám predstavíme tri
obüúbené trasy z malokarpatskej strany od vášnivých cyklocestovateüov a dobrodruhov Ivky Bystrianskej a Mareka Záhradníka.

Malý Slavín
Vydáme sa poza stupavskú školu
Mariánskou ulicou, ktorá pokraêuje poünou cesty popod staré vinohrady, kde nám trasu križuje pár malých srniek na ceste z vinohradov.
Postupne sa dostávame do Marianky, až celkom dozadu k Svätej studni, kde stojí rad nedoêkavcov s PET
füašami. Odtiaü šliapeme „stupákom“ na prevode 1-1 okolo posledných rodinných domov a dostávame
sa k mostíku ponad potok. Odstavíme bicykel a objavujeme skrytú
jaskyĀu, resp. prechod popod skalu
k jazierku v niekdajšom kameĀolome. Sadáme späČ na bicykel a pokraêujem kopcom na Malý Slavín. Tesne pred cieüom míĀame
pramienok, rampu a dostávame sa na obüúbené miesto turistov i cyklistov. Pomerne veükolepá
kapacita zastrešených altánkov pre väêšie skupiny üudí, k tomu pár ohnísk, stôl na stolný tenis,
futbalové ihrisko (po dažóoch býva pod vodou)

êi frisbee koše ponúkajú pestré možnosti aktivít.
PrísČ sem zo Stupavy nám trvalo 40 minút. Pre
rodiny s deČmi to bude aj hodinka êi viac.

Biely Kríž
Pri amfiteátri v Stupave zaêíname po žltej turistickej (resp. zelenej cyklistickej) znaêke púČ po
hrebeni. Výhüady do doliny cestou síce nebudú,

loznaêkách cez Malý Slavín? Žltou je to výrazne
kratšie a nechce sa nám zdržiavaČ obchádzkami.
Riskneme to. V jednom momente sa dostávame
do nezanedbateünej strminy v úzkej cestiêke vymletej od dažóa. Pár metrov našich tátošov tlaêíme. Je to len krátky úsek a nasleduje rovina.
Na nej ešte minieme karpatské jazierko a dorazíme do cieüa. Biely Kríž je vóaka svojej polohe
vychyteným stretávacím bodom cyklistov zo strany Pezinka i od nás zo Záhoria. Polievoêka, hotdog v bufete, cez
víkend masovka. Cesta sem nám trvala hodinu aj štvrČ. Pre rodiny s deČmi
poêítajme dve hodinky.

Îervený DomÏek

zato sa nám s pomerne vysokou pravdepodobnosČou naskytne výhüad na stádo premnožených
danielov. Prechádzame okolo záhradkárskej kolónie, óalej cez les, až približne kilometer za rozcestníkom Klêovanice príde chvíüa rozhodnutia
– pokraêovaČ po žltej turistickej znaêke a ísČ
kúsok strmo do kopca, alebo to obísČ po cyk-

Zaêíname v parku, v gaštanovej aleji. Sledujeme žltú cykloznaêku (resp.
zelenú turistickú) do mierneho kopca, až sa po nejakých troch kilometroch dostaneme k êervenému domêeku. Jednoduché. éervený domêek je
naozajstný êervený domêek – hájovĀa v lese. Nachádza sa pri Āom pestrá
paleta posedení, miesto na opekanie aj hojdaêka. Príjemný êas sa dá stráviČ v tieni lesa, alebo
pokraêovaČ óalej k vodnej nádrži Kubinov Kríž
a óalej na Košarisko.
O tom však až v óalšom êísle…

NoÜný pochod
za svetluškami

K

lub slovenských turistov Tatran Stupava pripravil tradiêný noêný pochod za
svätojánskymi muškami na êarovný
Rybníêek aj tento rok. Posledný júnový piatok
sme preto zbalili
naše tri deti a vyrazili sme. Keóže sme
nestíhali štart o 19tej pri výveske na
námestí pri kostole,
riešili sme dopravu
autom a skupinku
turistov sme predbehli. Našu výpravu za svätojánskymi muškami sme
zaêali na konci Lesnej ulice. Na ceste k Rybníêku sme
našli bedle, suchohríby a videli sme lane. Takže už
samotná cesta za svetla bola zážitkom. Pri Rybníêku sme si êakanie na zotmenie spríjemnili opekaním, hüadaním hríbov, chytaním žabiek a klebetením o kváskovaní.
éasČ pochodu, na ktorú sme všetci êakali, zaêala spozorovaním prvej svätojánskej mušky. Celá
skupinka sa vydala po asfaltovej lesnej ceste naspäČ
do Stupavy. Nie je možné odhadnúČ, koüko mušiek sme videli, koüko danielov a sĄn sme vyrušili
a koüko súkromných žabích koncertov sme vypoêuli. Bolo to jednoducho êarovné. Odkaz pre všetky mladé rodiny – táto akcia KST Tatran Stupava
je vhodná aj pre rodiny s koêíkmi.

Marek Záhradník, foto autor

SoĊa Gažáková, foto autorka

Je to len na skok... aj s bajkom
S LETNÝM VLAKOM ZÁHORÁČIKOM
každý víkend a sviatok 3-krát denne
Bratislava – Devínska Nová Ves – Zohor – Lozorno – Jablonové –
Pernek – Kuchyňa – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie
www.bratislavskykraj.sk/zahoracik

bratislavaregion.travel

Realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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Z NAŠEJ KUCHYNE

Do nášho letného dvojÏísla, ktoré vám možno spríjemĊuje chvíle oddychu na terase alebo balkóne
poÏas dovolenky, sme sa rozhodli zaradiħ jednoduché recepty na prípravu rôznych placiek. StaÏí
kbnim dobrý zeleninový šalát a veÏeru máte raz-dva hotovú.

Placky z Ïervenej šošovice

éervená šošovica je súêasČou üudskej stravy už od dávnych êias.
Je êlenom rodiny, do ktorej patrí aj hrášok a fazuüa. Rýchlo sa pripravuje – nevyžaduje žiadne namáêanie – a je výborným zdrojom
bielkovín s nízkym obsahom tuku, vitamínov (najmä skupiny B),
minerálov (hlavne železa) a vlákniny.

Ingrediencie:
1 šálka êervenej šošovice
šovice
2 vajcia
2 pl kukuriênej polenty
lenty
2 pl ovsených vloêiek
iek
1 pl plnotuênej horêice
rêice
1/2 kl kari koreniaa
soü podüa potreby
mleté êierne korenie
nie
jarná cibuüka
baby špenát
olivový olej na vysmážanie
áž i

Postup:
éervenú šošovicu prepláchneme a uvaríme domäkka v osolenej
vode. Potom ju zlejeme a necháme chvíüu vychladnúČ. Pridáme vajcia, polentu (alebo strúhanku), ovsené vloêky, horêicu a dochutíme soüou a koreninami. Nakoniec primiešame nadrobno nasekanú jarnú cibuüku a lístky baby špenátu. Na panvici zohrejeme olej
a placky opražíme dozlatista. Keó sa na nich vytvorí z jednej strany
chrumkavá kôrka, ktorá udrží placku pokope, prevrátime ju. Hotové placky podávame s üubovoüným êerstvým šalátom.

Cuketové placky

Urêite poznáte tradiêné francúzske zeleninové jedlo Ratatouille.
Jednou z jeho základných surovín je cuketa.

Ingrediencie:
2 ks cukety
2 vajcia
150 gramov tvrdého syra
(môže byČ aj údený)
soü
celé êierne korenie
2 strúêiky cesnaku

Zemiakové placky

Zemiaky patria v našej kuchyni medzi najêastejšie používané
suroviny. Vo svete sú po pšenici, kukurici a ryži dokonca štvrtou
najdôležitejšou plodinou. Vyskúšajte
y
j trochu iné zemiakové pplacky.
y

Ingrediencie:
In
1 kg zemiakov
cca 3/4 kg hrubej múkyy
2 celé vajcia
soü
olej alebo masČ na vyprážanie
ážanie
šálka alebo koliesko na vykrajovanie cesta

Postup:

Postup:
P

Cukety poriadne umyjeme pod teêúcou vodou. Nastrúhame
na hrubom strúhadle, pridáme syr, vajcia, v mažiari rozdrvené
êierne korenie, soü (výborná je rozdrvená himalájska soü).
Ak budeme robiČ placky aj pre deti, korenie a cesnak radšej
vynecháme. Pred zapeêením môžeme na vrch placiek poukladaČ
nakrájané paradajky.
Pripravenú zmes rozložíme vo forme placiek na papier na peêenie a pri teplote 180 stupĀov peêieme, kým placky „nechytia“ zlatú farbu. Potom ich môžeme ešte asi tri minútky grilovaČ, budú chrumkavé :).
Po upeêení ich necháme chvíüku chladnúČ, lepšie sa oddeüujú od
papiera.

Zemiaky v šupke uvaríme v osolenej vode. Ešte horúce ošúpeme
a najemno nastrúhame.
Pridáme soü podüa chuti, 2 vajcia a múku podüa potreby. Vypracujeme pevnejšie cesto, ktoré vyvaükáme na hrúbku asi 7 mm. Vykrojíme kolieska a postupne ich vkladáme do rozpáleného tuku.
Smažíme z obidvoch strán do zlatista. Pracujeme rýchlo, pretože zemiakové cesto veümi rado redne.
Podávame so šalátom, prípadne s restovanými šampiĀónmi.
Z tohto množstva pripravíme cca 25 ks zemiakových placiek.
Dobrú chuČ!
Erika Kubicová, IvR, švo, foto autorky
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