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STUPAVSKÉ NOVINY
Editoriál
Všetko zaêína ráno. Vstanete a pospevujete si príjemnú melódiu. Spravíte raĀajky, nielen sebe. Potom pustíte z vedüajšej cesty, od kostola, alebo
zo Školskej, niekoho pred seba na
hlavnú. Všetko je to o prístupe. Prišlo
nám niekoüko podnetov s témou medziüudských vzČahov. Otvárame preto novú anketu, veó nie je niê horšie
ako zlý sused... Verte, že úsmev dokáže veüa. Tešíme sa, že októbrové
Stupavské noviny preêítate s úsmevom. A keó vás nieêo páli, êi sa chcete podeliČ o príjemný zážitok, napíšte
nám: noviny@stupava.sk
//

tí na území mesta núdzový stav. Od 15. októbra
platia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva OLP/8323/2020 abOLP/8326/2020.

Školstvo a šport:
Na Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave
sú nariadené nasledovné hygienické opatrenia:

Druhá vlna

Prehupli sme sa do jesene. Napriek tomu, že sme nemali
Dni zelá, Stupava žije kyslou kapustou. PolíÏka sa odmenili za starostlivosħ a guĀaté hlávky kapusty zdobia skoro
každé priedomie.

N

aša malá krajina však zažíva v súêasnosti predovšetkým explóziu v poêtoch infikovaných novým koronavírusom. Zvykli sme si na rúška, zvykli sme si, že pri
vstupe do obchodných centier nám odmerajú
teplotu. Rodiêia školopovinných detí s obavami
sledujú, ako ich deČom pandémia narušila detstvo. S obavami sledujú Alert (výstražný) systém
a manuál odporúêaní na základnej škole, ktorý
sa podüa aktuálnej situácie zafarbuje na zelenú
(že škola nemá žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka êi zamestnanca), oranžovú (že na škole je žiak alebo zamestnanec s potvrdeným ochorením COVID-19) a nakoniec êervená fáza (to
už je zoznam opatrení v prípade pozitivity viacerých prípadov – êiže epidemický výskyt u žiakov alebo zamestnancov). Podüa údajov z 20.10.
máme na Slovensku viac ako 30-tisíc infikova-
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MedziĀudské vzħahy

ných, 98 úmrtí a priemerný nárast nových prípadov na 100-tisíc obyvateüov bol za posledné dva
týždne vyše 315. Možno ste sa už proti týmto êíslam obrnili a nevnímate ich, ale v êase našej uzávierky sa pracovníci MsÚ pripravovali už na plánované celoplošné testovanie. Prvé od 30. októbra
do 1. novembra a druhé od 6. do 8. novembra.
V Stupave máme 8 volebných okrskov. Samospráva má zabezpeêiČ na každé odberové miesto
po dvoch üudí z úradu. Vzhüadom na kapacitu odberných miest bude testovanie prebiehaČ vždy tri
dni. Odhadom totiž vedia na odberných miestach
urobiČ 250 až 300 testov za deĀ. Všetko bude prebiehaČ na báze dobrovoünosti. Dobrovoüníci pomáhali na úrade aj v marci, keó pandémia skoêila
do našich životov. Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy hüadá vhodné miesta, kde by mohli byČ
postavené odberové jednotky. Odbery by sa mali
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Poznáme víħaza

robiČ najmä v exteriéri, ostatná êasČ (administratíva êi êakanie na výsledok) v interiéri. Naraz
by na výsledok testu nemalo êakaČ viac ako 15
üudí a medzi nimi budú držaČ rozstupy. „Jednotlivé odberné miesta budú podüa spresnení hygienikov
vybavené všetkými potrebnými dezinfekênými prostriedkami a osobnými ochrannými prostriedkami,“
informovalo ministerstvo obrany. Štát chce testovaČ všetkých obyvateüov Slovenska starších
ako 10 rokov. Ministerstvo obrany neodporúêa, aby sa na testovaní zúêastnili seniori nad 65
rokov, teda tí, ktorí sa zdržiavajú najmä v domácom prostredí. TestovaČ nebudú ani imobilných obyvateüov, lebo spúĀajú domácu karanténu. Všetky óalšie informácie bude miestny
úrad zverejĀovaČ na svojej webovej stránke:
www.stupava.sk.
Plošné testovanie môže identiȴkovaħ tisíce
inȴkovaných Āudí, ktorých sa doteraz nepodarilo zachytiħ. Následná domáca izolácia pozitívnych osôb má potenciál ovplyvniħ súÏasný nepriaznivý vývoj. Svojím rozhodnutím ísČ

poêas dušiêkového víkendu na testy môže každý z nás zvrátiČ óalší vývoj pandémie na Slovensku a prispieČ tak k jej úspešnému zvládnutiu.

Z rokovania krízového štábu

z zakazuje sa pohybovaČ v priestoroch interiérov budov aj v exteriéri bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) vrátane žiakov 1. stupĀa,
z vykonáva sa ranný filter – meranie horúêky
a dezinfekcia rúk,
z vykonáva sa êasté vetranie priestorov, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, küuêiek,
používaných pomôcok a podláh,
z pre verejnosČ sú športoviská zatvorené, veêerné športovanie zrušené, cudzím subjektom
neprenajímame objekty,
z realizácia krúžkovej êinnosti pre deti sa neumožĀuje,
z ŠKD – kráti sa prevádzka pre 4. roêníky
do 15.45 hod. z dôvodu nepremiešavania,
z ZŠ je v súêasnosti v êervenom semafore, ale
vyuêovanie už prebieha vo všetkých triedach.

Materské školy:
Všetky štyri MŠ v Stupave sú v zelenej fáze
a výchovno-vzdelávacia êinnosČ prebieha štandardným spôsobom pri dodržaní nariadených
hygienických a epidemiologických opatrení.

ZUŠ:
Skupinové vyuêovanie je prerušené od
12.10.2020, individuálne vyuêovanie prebieha.

DĀa 19. októbra prijal na svojom rokovaní
nasledovné opatrenia: Od 1. októbra 2020 pla-
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MKIC:

z Mestská knižnica je otvorená pre verejnosČ,
odporúêaný êas je zdržiavaČ sa v objekte
15 minút. Ochranné rúška a dezinfekcia rúk
sú pre návštevníkov povinné. Nariaóuje sa zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 m,
táto podmienka sa nevzČahuje na osoby žijúce
v spoloênej domácnosti.
z Doêasne sa pozastavuje êinnosČ detského kútika a internetovej služby.
z V priestoroch MKIC sa zakazuje usporadúvaČ
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoloêenskej êi inej povahy v jednom
okamihu v poête nad 6 osôb. Krízový štáb nariaóuje spísaČ zoznam úêastníkov na jednotlivých aktivitách.
z Na zasadnutie MsZ sa nevzČahuje zákaz konania hromadných podujatí. ZúêastniČ sa
ho môže aj verejnosČ, v súlade s Opatrením ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
ê. OLP/8326/2020 a ê. OLP/8323/2020.
Vstup pre verejnosČ bude zo zadného parkoviska, v miestnosti bude pripravené sedenie s odstupmi.
z Prevádzkovanie trhoviska sa riadi platným
nariadením ÚVZ SR Ï. OLP/8326/2020 sbúÏinnosħou od 15. októbra 2020:

z dezinfekcia rúk pri vchode,
z zachovávanie odstupov osôb v radoch minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoloênej domácnosti,
z pri vstupe abpobyte vbprevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je povinnosħou každého maħ rúšku na prekrytie horných dýchacích ciest,

z na

všetky vstupy do prevádzky umiestniħ
oznam obpovinnosti dodržiavaħ vyššie uvedené hygienické opatrenia abprostriedky na
dezinfekciu,

z správcovi trhoviska je vyhradené právo urobiČ
výber predajcu a urêiČ presné predajné miesto
predajcovi. V prípade nerešpektovania pokynov
správcu trhoviska k umiestneniu predajných
miest, ako aj nedodržania podmienok prevádzky trhoviska, je správca trhoviska oprávnený vykázaČ predajcu alebo návštevníka z trhoviska,
z krízový štáb rozhodol zrušiħ vianoÏné trhy.

Senior klub POHODA:
Obnovil êinnosČ s príslušnými reguláciami ÚVZ SR, odporúêame, aby sa v klube zdržiavalo maximálne 6 osôb. V zmysle opatrenia
ê. OLP/7694/2020 s úêinnosČou od 1. októbra
2020 do odvolania sa výslovne zakazuje usporadúvaČ hromadné podujatia spoloêenského charakteru, preto v tomto roku sa zruší stretnutie jubilantov, aj oslava mesiaca úcty starších.

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

Rozvoz obedov:
Obedy budeme naóalej rozvážaČ, auto budeme
v pravidelných intervaloch priebežne dezinfiko-

Optikou úradu
Vbrámci verejnej diskusie kbproblematike verejného
priestranstva sme vbseptembrovom vydaní Stupavských
novín priniesli vbÏlánku Postrehy spoza koÏíka podnety abnávrhy riešení nášho ÏitateĀa Martina Novotného.
Vedúci oddelenia územného rozvoja abprírodného prostredia mestského úradu PhDr., Ing. Peter Fischer ich
však považuje zbveĀkej Ïasti za nereálne abzavádzajúce.
Jednotlivé tvrdenia autora Ïlánku by preto rád uviedol
nabpravú mieru.
Kbbodu 1) Verejné priestory
Podüa autora êlánku sa chodník pred
MŠ J. Kráüa mohol rozšíriČ a mohli sa vymeniČ
aj obrubníky. Nevšimol si však, že cca polovica dúžky chodníka je z jednej strany ohraniêená parkoviskom, êo obmedzuje jeho rozšírenie. Chodník sa rekonštruoval svojpomocne,
pracovníkmi VPS, êím mesto Stupava ušetrilo finanêné prostriedky, navyše nakúpilo len
potrebné množstvo zámkovej dlažby. Nákup
nových obrubníkov nebol potrebný, nakoüko
pôvodné neboli poškodené a dali sa opätovne
použiČ, êím mesto ušetrilo óalšie finanêné prostriedky. Postreh pána Novotného o zámene
asfaltu za zámkovú dlažbu je správny, ale je potrebné pripomenúČ, že zámková dlažba má aj
svoje nevýhody, ktorými sú:
• položeniu zámkovej dlažby musí predchádzaČ dokonalá, finanêne aj êasovo nároêná príprava podkladu,
• patrí sem aj množstvo neêistôt, ktoré sa
môžu na hrubších dlaždiciach usadzovaČ a vytváraČ ideálne podmienky na vznik plesní.
V škárach medzi jednotlivými dielmi dlažby sa
usádza prach, ktorý je pre mnoho rastlín (burín) dostatoênou živnou pôdou,
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• vyžaduje si pravidelnú a špeciálnu údržbu,
ktorá môže byČ êasovo nároêná. Predstavte si
tú piplaêku, keó treba každý jeden spoj, ryhu êi
škárku mechanicky vyêistiČ vhodným náradím
alebo prúdom vody pod silným tlakom. A potom treba do týchto priestorov aplikovaČ chemikálie zabraĀujúce rastu tráv, burín a náletových rastlín,
• zimná údržba je omnoho nároênejšia ako
pri asfalte.

Kbbodu 2) Rozkopávky
Rozkopávky vykonáva spoloênosČ SPP, a. s.,
ktorá je zodpovedná za vykonanú prácu. V súvislosti s pocitom spornej kvality a rýchlosti prác je potrebné obrátiČ sa na zhotoviteüa,
v prípade presného poukázania alebo fotodokumentácie výkonu ich prác je však potrebné
obrátiČ sa na mestský úrad. Od septembra má
mesto Stupava zabezpeêený stavebný dozor,
ktorý kontroluje êinnosČ prác pri rozkopávkach, spôsob ich zhutĀovania a aby bolo dielo
odovzdané v pôvodnom stave.
Návrh na zlepšenia stavu rozkopávok inšpirovaním sa Bratislavským manuálom asfaltovania je zavádzajúci, a to z nasledovného dôvodu:

vaČ. Pracovníci vykonávajúci rozvoz stravy sú povinní používaČ ochranné pomôcky (rúška, ochranné okuliare, dezinfekêné prostriedky).

Zdravotné stredisko:
z Do zariadenia je prísny zákaz vstupu bez rúška.
z Zamestnanci dezinfikujú všetky küuêky,
všetky kontaktné plochy, zábradlia trikrát
denne a raz za deĀ aj podlahy. V noêných
hodinách sú priestory ZS dezinfikované germicídnymi žiariêmi.

Mestský úrad Stupava, stavebný úrad:
Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie sa zavádza od 20. októbra regulovaný vstup do priestorov mestského úradu
(MsÚ). Úradné abstránkové hodiny sa nemenia. ObÏanom sa odporúÏa vybavovaħ úradné záležitosti prednostne elektronicky alebo telefonicky.

Sobášne obrady:
S úêinnosČou od 15.10.2020 sú povolené sobášne obrady pri dodržaní aktuálnych podmienok stanovených ÚVZ SR ê. OLP/8326/2020,
pri êom platí:
z vstup a pobyt na matriênom úrade umožniČ
len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
z dodržiavaČ vzdialenosČ 2 metre medzi osobami,
z poêet úêastníkov v jednom okamihu nesmie
prekroêiČ koncentráciu jedna osoba na 15 m2,
t. j. v sobášnej sieni max. 7 osôb,
z prednostne vykonávaČ sobášne obrady v exteriéri (ak to umožĀujú poveternostné podmienky),

uvedený manuál rieši asfaltovanie veükoplošných ciest, chodníkov, osadenie drobných prvkov a zjednocuje návrhy na riešenie bezbariérových úprav. Ide teda o zjednotenie postupov
pri oprave komunikácií v meste. Rozkopávky,
úêelom ktorých je zavedenie líniových stavieb
pod cestu alebo chodník, s uvedeným manuálom nemajú niê spoloêné a vo vzČahu k rozkopávkam je tento manuál nepoužiteüný.

Kbbodu 3) ZeleĊ vbmeste
Niêenie zelene na úkor parkovania by sa dalo
vyriešiČ, obdobne ako za Billou, nakoüko tieto
pozemky patria mestu. Citujem: „takže by sa
to dalo ošetriČ jednoducho všeobecne záväzným nariadením.“ Ide opäČ o jednoduché, nesprávne a zavádzajúce riešenie. VZN, ktoré vydáva mesto, nie je totiž možné vydaČ na vlastný
majetok, na ktorom sa má vybudovaČ parkovacia plocha. Na takéto usmernenie máme územný plán mesta. Všeobecne záväzné nariadenie
slúži na úpravu mnohých vzČahov v obci, napr.
na úpravu miestnych daní, verejného poriadku,
odpadového hospodárstva, niektorých oblastí
v školstve a mnohých óalších. Ide o podzákonný predpis, ktorý slúži na podrobnú úpravu zákonných ustanovení upravujúcich život v obci
na miestne podmienky. Na vybudovanie parkoviska je potrebné maČ predovšetkým finanêné prostriedky a nie VZN, nakoüko samotné
VZN ešte nikomu parkovisko nevybudovalo.

Kbbodu 4) ZeleĊ vbmeste – dve
stromoradia
O tom, êi výsadba stromov popri hlavnej
ceste je najreprezentatívnejšia, sa dá polemizovaČ. Som toho názoru, že obêanov Stupavy
trápia iné a podstatnejšie veci, ako je výsadba
stromov. Takými sú napr. riešenie dažóovej
kanalizácie, vybudovanie miestnej komunikácie v jednotlivých uliciach, oprava miestnej komunikácie, vyriešenie obchvatu mesta Stupa-

VPS:
z Zamestnanci vykonávajúci zber komunálneho odpadu postupujú podüa nariadení
ÚVZ SR.
z Po ustálení daždivého poêasia sa obnovuje dezinfekcia verejných priestorov – laviêiek, detských ihrísk, autobusových zastávok s mechanizmami VPS.
z élenovia DHZ Stupava tiež vypomáhajú, ošetrujú ihriská a vonkajšie priestory v materských
škôlkach a základnej školy dezinfekênými prostriedkami.
z Zberný dvor je prevádzkovaný v normálnom
režime, ochranné rúška a rukavice sú povinné.

Dom smútku:
z vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniČ len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
z dodržiavaČ vzdialenosČ 2 metre medzi osobami,
z poêet úêastníkov v Dome smútku nesmie
prekroêiČ koncentráciu jedna osoba na 15 m2,
t. j. max. 8 osôb,
z nepodávaČ si ruky,
z tam, kde je to možné, prednostne usporadúvaČ
pohrebné obrady v exteriéroch.
švo, foto: Eva ŠvoĊavová, Peter KubiÏka

vy a pod. Pre lepšiu predstavivosČ uvádzam,
že len na stavebné úpravy navrhované v Máste
– zúženie cesty, výsadba stromov po oboch stranách, zavedenie NN káblov do zeme, vybudovanie parkovacích státí po oboch stranách, dažóová kanalizácia a úprava všetkých poklopov
– by mesto Stupava muselo maČ v rozpoête
min. 2 milióny eur. Takisto si treba uvedomiČ,
že výsadba stromov zaêne êasom niêiČ parkovacie státia a cestu.

Kbbodu 5) Doprava
Riešenie odboêovacích pruhov na Železniênú
a Zdravotnícku (v smere na Malacky) a v smere od Malaciek odboêenie na Školskú považuje autor êlánku za zlé a navrhuje vnútorný obchvat, a to cez Hviezdoslavovu – Štúrovu. Pri
pohüade na mapu Stupavy si neviem predstaviČ
uvedenú trasu, nakoüko Hviezdoslavova je pokraêovaním Hlavnej a je to cesta I triedy, priêom Štúrova ul. je miestna komunikácia, ktorá
svojim technickým stavom nevyhovuje ani ceste
III. triedy. Uvedený návrh je opäČ z pohüadu laika, nakoüko podüa jeho návrhu by obchvat mal
smerovaČ cez obytné zóny, êo je v rozpore so samotnou podstatou budovania obchvatu. Rád
by som ešte poznamenal, že uvedená navrhnutá
trasa nie je pre vodiêov zakázaná. Mesto Stupava
si nechalo vypracovaČ projektovú dokumentáciu
odboêovacích pruhov za úêelom zabezpeêenia
plynulého prechodu uvedenými križovatkami,
nakoüko riešenie a vybudovanie obchvatu nie je
roêná a ani dvojroêná záležitosČ.

Kbbodu 7) Park
S uvedeným návrhom, že je potrebné upraviČ chodníky v parku, vyêistiČ lampy a podobne, plne súhlasím. V danej veci sa však treba
obrátiČ na Bratislavský samosprávny kraj, nakoüko park nie je v majetku mesta a nemá ho
ani v správe.
//
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Zasadnutie mestského zastupiteĝstva
Septembrové mestské zastupiteĀstvo bolo významné predovšetkým zbdôvodu zabezpeÏenia ȴnancovania samosprávnych úloh mesta naplánovaných na rok 2020 „zbnáhradného
zdroja“, aby sa zmiernili ȴnanÏné riziká spôsobené výpadkom
ȴnancií zbpodielových daní ako dôsledok pandémie COVID-19.

Na

ho financovania a financovania z bankového
úveru. Ukazuje sa, že do tohto posudzovania treba zahrnúČ aj óalšie rozvojové zámery
mesta, ktoré možno bude potrebné financovaČ z úverových zdrojov. Z týchto zámerov je
najakútnejší zámer nadstavby panelovej budovy základnej školy a výstavba novej základnej školy.
Pri príprave realizácie modernizácie verejného osvetlenia sa však zaêal vynáraČ iný

úvod zasadnutia primátor vo
svojej ústnej informácii o dianí v meste informoval predovšetkým o príprave nadstavby panelovej budovy základnej školy. V súêasnosti spoêíva
Čažisko prác v príprave finanêných zdrojov
z Európskej únie. Výzva, ktorá mala byČ vyhlásená v letných mesiacoch (mesto poêítalo
so zvolaním mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteüstva), má byČ vyhlásená koncom novembra alebo v decembri tohto roka.
Ani tento posun by však nemal ohroziČ základný êasový rámec nadstavby, v ktorom
sa poêíta so zaêiatkom prác (búranie) v júni
2021 a s výstavbou skeletu poêas letných
prázdnin. Práce by sa mali ukonêiČ v novembri, z êoho vyplýva veümi nároêná úloha zabezpeêiČ pre dotknuté triedy vzdelávanie v prvých troch mesiacoch školského roka
2021/2022.
Mesto a škola využili jarné obmedzenie
prevádzky školy a letné prázdniny na kompletnú výmenu elektroinštalácie v panelovej budove základnej školy a škola bola aj vymaüovaná.
Uskutoênilo sa druhé kolo architektonickej súČaže. Porota v Āom vybrala zo šiestich návrhov, ktoré postúpili do druhého
kola, víČazný návrh. VíČazom sa stal súČažný návrh ê. 2 z architektonického štúdia young.s.architekti, s. r. o. Predpokladané náklady na realizáciu majú byČ na úrovni

poêtových a príspevkových organizáciách za
prvý polrok 2020. Táto informácia bola vzatá na vedomie.

SR ponúkla územným samosprávam finanênú výpomoc vo výške predpokladané-

vážny problém. Pri overovaní vlastníckych
práv k novým miestnym komunikáciám

5,5 mil. eur, z toho náklady na projektovú
dokumentáciu 190 tis. eur.
òalšia dôležitá informácia sa týkala petície
s viac ako 900 podpismi, ktorá bola doruêená na mestský úrad. Petícia je zameraná proti
zmenám územného plánu mesta a výstavbe
v lokalite Háje. Primátor informoval, že bude
prerokovaná na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteüstva.
Primátor informoval aj o prebiehajúcich
opravách miestnych komunikácií na Mariánskej, Karpatskej, Cintorínskej a Slovenskej
ulici. Opravy komunikácií sa týkajú predovšetkým výmeny asfaltového povrchu.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava informovala zastupiteüstvo o stave plnení uznesení. Z jej správy vyplýva, že 21 uznesení alebo
êastí uznesení je splnených a óalších 18 je plnených priebežne.
V bode 6 rokovania mestské zastupiteüstvo prerokovalo rozbor hospodárenia a monitorovaciu správu mesta Stupava a jeho roz-

ho výpadku z podielovej dane (daĀ z príjmu fyzických osôb). Finanêná výpomoc je
vo svojej podstate bezúroêný úver urêený
na financovanie úloh územnej samosprávy,
t. j. na bežné aj kapitálové výdavky s možnosČou êerpania do konca tohto kalendárneho roka. Tento úver má byČ splatný do
konca roka 2027. Pre mesto Stupava sa výpadok príjmov z podielových daní odhaduje vo výške 285.973 eur. Mestské zastupiteüstvo schválilo prijatie tejto návratnej
finanênej výpomoci.

a k verejnému osvetleniu vychádza najavo,
že veüký podiel ulíc a ich verejného osvetlenia nie je z viacerých dôvodov vo vlastníctve
mesta Stupava. Z tohto dôvodu sa rozbehli
rokovania s aktuálnymi vlastníkmi s cieüom
získaČ verejné osvetlenie a dotknuté komunikácie do majetku mesta. Ak sa to nepodarí, bude potrebné rozsah modernizácie významne prehodnotiČ. Mestské zastupiteüstvo
poverilo primátora využiČ všetky zákonné
možnosti na získanie verejného osvetlenia
do majetku mesta.
Mestské zastupiteüstvo vzalo na vedomie
Správu o plnení Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Stupava v roku
2019.

FinanÏná výpomoc
Vzhüadom na rozpoêtové riziká územnej samosprávy súvisiace s prebiehajúcou
pandémiou ochorenia COVID-19 vláda

nájom pozemku na úêel tréningu športovej
a 3D lukostreüby. Tento zámer nebol schválený, nakoüko sa predmetný pozemok nachádza v lokalite, v ktorej nie je vhodné takýto
druh êinnosti vykonávaČ.
Mestské zastupiteüstvo vyhlásilo svoj majetok – nebytový priestor a podiely na pozemkoch v dome na Kalvárskej ulici ê. 5. –
za trvalo prebytoêný, ale neschválilo zámer
predaja nebytových priestorov, zastavaných
a priüahlých pozemkov domu na Kalvárskej
ul. ê. 5 ako dôvod hodný osobitného zreteüa
– na úêel zriadenia cirkevnej materskej školy – žiadateüovi, ktorý je vlastníkom ostaných
êastí a podielov na tomto dome.

Rôzne

Modernizácia osvetlenia
V óalšom bode rokovania sa mestské zastupiteüstvo opätovne venovalo zámeru modernizácie verejného osvetlenia s využitím
garantovanej energetickej služby, tentoraz ale z hüadiska možných modelov financovania. Boli získané predbežné úverové ponuky z vybraných bánk, aby bolo možné
porovnaČ výhody a nevýhody dodávateüské-

Majetkové veci
Z majetkových vecí prerokovaných na septembrovom zasadnutí zastupiteüstva je vhodné spomenúČ predovšetkým žiadosČ Obêianskeho združenia Lukostrelecký klub na

Zastupiteüstvo urêilo za zástupcu mesta Stupava v Urbárskom pozemkovom spoloêenstve Stupava Ing. Mareka Petráša až do
odvolania.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v mesiacoch február až jún 2020
v meste Stupava kontrolu zameranú na výkon domácej opatrovateüskej služby. Výsledkom je záznam z kontroly, êo znamená, že pri
kontrole neboli zistené porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava predložila zastupiteüstvu správy z kontroly výdavkov súvisiacich s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Vo vzČahu k zisteným nedostatkom odporuêila hlavná kontrolórka kontrolovaným subjektom viaceré opatrenia.
Na základe poslaneckého návrhu schválilo mestské zastupiteüstvo hlavnej kontrolórke
odmenu vo výške 20 % vyplatených platov
za prvý polrok 2020.

V bode rôzne zarezonovala požiadavka
obyvateüov Štúrovej ul. na stretnutie s primátorom na tému rekonštrukcie Štúrovej ulice.
Primátor prisüúbil, že takéto stretnutie zorganizuje za úêasti projektanta, ktorý rekonštrukciu ulice projektoval.
Septembrové mestské zastupiteüstvo vyslalo jednoznaêný signál, že chce modernizovaČ
verejné osvetlenie v meste a v tejto súvislosti chce dosiahnuČ, aby sa všetky záväzky súvisiace s prevodmi miestnych komunikácií
a verejného osvetlenia do majetku mesta zo
strany investorov dôsledne plnili.
Pavol Baxa, foto: Peter KubiÏka

Novembrové zasadnutie Mestského zastupiteĀstva vbStupave sa
uskutoÏní 26. 11. 2020 vo veĀkej sále
kultúrneho domu od 14:00 hod.
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Aby bola jeseĥ príjemnejšia

Okrem pravidelných aktivít, ako sú kosenie, Ïistenie ulíc, ciest a chodníkov, vývoz a triedenie odpadu, orezanie polámaných stromov Ïi opravy verejného osvetlenia, nezaháĀali
zamestnanci Verejnoprospešných služieb Stupava ani v mnohých iných Ïinnostiach.

Park je pripravený na jesenné
prechádzky
Ak sa vyberiete na jesennú prechádzku
do parku, privítajú vás zrekonštruované
drevené mostíky, opravené schodíky,
kovový mostík na MunkáÏi a vyÏistený celý
priechod.

Nový trávnik v MŠ
Pri novom asfaltovom chodníku v materskej škole J. KráĀa sme
nanovo vysiali trávnik, ktorý bude skrášĀovaħ škôlkarom a rodiÏom ranné príchody.

Štiepka do kompostárne
Nezaostávame ani v ekologickom spracovaní biomasy zo zberného dvora. Naštiepkovaný drevený a zelený odpad tak poputuje do stupavskej kompostárne.

Príprava na DušiÏky
Chodcom spríjemní cestu na Starý cintorín aj kus nového chodníka smerom ku
vchodu z Cintorínskej ulice.
Vyrovnané parkovisko pri škole
VÑaka vyrovnanému a vysypanému parkovisku pri ZŠ sa vám budú
deti zo školy a športovej haly vyzdvihovaħ pohodlnejšie.

InfotabuĀa pri kostole
Starú a zniÏenú informaÏnú tabuĀu sme vymenili za novú. Za kostolom sv. Štefana smerom do parku to tak vyzerá opäħ o nieÏo lepšie.

Ako funguje zberný dvor?

Rekonštrukcia
preÜerpávacej stanice

S

poloênosČ DEABYT s. r. o. (investor
bytového domu Kozlisko) oznámil,
že už má všetky povolenia a zaêal od
21. októbra 2020 s rekonštrukciou preêerpávacej stanice Bitúnková. Na preêerpávacej stanici sa vymenia pôvodné êerpadlá za
inteligentné êerpadlá zn. Flygt, typ Concertor, a spolu s nimi i všetky rozvody aj
s armatúrami. Dôležitá je aj plánovaná výmena výtlaêného potrubia DN 90 za potrubie s dimenziou DN 120 v celej dúžke až
po vyústenie do šachty verejnej splaškovej
kanalizácie na ulici Marcheggská.
Najdôležitejšia informácia pre obyvateüov je, že sa odstráni mechanické predêis-

tenie, tzv. hrablice, vóaka êomu by nemalo
dochádzaČ k vytekaniu odpadových vôd zo
šácht verejnej splaškovej kanalizácie na ulici Bitúnková.
& %),)(,3&Ę

PL
YN
OV
A
A

LN

KO
TO

18
1624

beton

gar.

UN

IMO

plech

sm

etn

ik

gar.
16
1624

rko
vis

14
1623

gar.
pa

ko

pieskovisko
chodnik

ga

r.
ga

parkovisko

r.

cesta
chodnik
pa

rko
vis

ko

57a

57

59

59a
7
1468

15
1449

6
1467

17
1450
gar.

garaz

POT
OKU

Schody

DRU

ZST

EVN

A

5
1466

PRI

4
1465
ces
ta

garaz

gar
az

21
1452

3
1464

23
1218

gar.

gar.

80
1441
7
1444

garaz

9
1446

9a
1658

5
1444

11
1447

Schody

3
1443

bet
.

23
1453

1
1462

27
1455

13

29
1456

RE
asf.

bet.

beton

dlazba

asf.

31
1457

Schody

Schody

Schody
Schody

1a
1724

bet.

cesta

asf. chodník

chodnik

21
1217

2
1463

1
1442

33
1458

rigol

35
1459

cesta
BITUNKOVA

cesta

dlazba

zba

SKA

cesta

dla

GG

ík

HE

ene

gar.

dn

ta

ces

kam

Schody

RC

gar.

39
1461
BITUNKOVA

2
1483

asf
. cho

37
1460

cesta

6
1481
4
82
14

MA

gar.

dlazba
beton

asf.

90
1484

.
gar

beton

20 4
147

BIT

stodola

18 5
147

UN

KO

VA

16 6
147
dn

sta

ik

ce

31
29

cho

garaze

ces

ta

VA
KO
UN
BIT

22 73
14

78
1485

14 10
79

Viac informácií o aktuálnych prácach v meste
nájdete na facebookovej stránke Verejnoprospešné služby Stupava.

rigo

l

V

prípade, že potrebujete odovzdaČ nadrozmerný, drobný stavebný, biologický, záhradný alebo triedený odpad na zberný
dvor, staêí ho priviezČ v pracovných dĀoch od 7.00
do 15.30 hod. (obedná prestávka 11.30 – 12.30),
alebo v sobotu od 9.00 do 14.00 hod. Odpad od záhradkárov sa odoberá v špeciálnych vreciach, ktoré
po zaplatení poplatku za odpad dostanete na mestskom úrade. Zberný dvor sa nachádza na Mierovej ulici. V prípade potreby môžete využiČ kontakty
02/659 35 912 alebo zbernydvor@vps-stupava.sk.
Pri vstupe na zberný dvor je potrebné preukázaČ sa pracovníkovi v prevádzkovej budove obêianskym preukazom za úêelom overenia registrácie
v zozname platcov za odpad.
Následne vás pracovník usmerní a naviguje
k jednotlivým komoditám triedeného odpadu. Môžete odovzdaČ zvlášČ papier, sklo, plast, nadrozmerný odpad êi pneumatiky bez diskov.
Drobný stavebný odpad je potrebné odvážiČ
na váhe, jeho hmotnosČ budete vidieČ na displeji na budove. Drobný stavebný odpad je spoplat-

nený podüa hmotnosti a aktuálneho VZN sumou
0,078 eur/kg. Poplatok uhradíte v hotovosti priamo na zbernom dvore. Za drobný stavebný odpad
je považovaná êistá stavebná suČ – tehly, tvárnice, dlažba alebo obkladaêky z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou, stavebné drevo, palety, êasti oplotení, sprchovacie kúty
êi podlahové krytiny.
V oddelených priestoroch sa na zbernom
dvore zbiera aj elektroodpad, ktorý separuje
a spracúva špecializovaná firma, rovnako aj použitý jedlý olej. Nebezpeêný odpad ako farby,
laky, batérie, akumulátory a podobne je možné
odovzdaČ poêas dvoch konkrétnych dní v roku.
Odpad vo vreciach a vedrách nie je nadrozmerný odpad a dáva sa do vlastných smetných
nádob. Na zberný dvor je zakázané voziČ odpad
obsahujúci azbest, dechtový papier, izolaêné materiály, lieêivá a medicínsky odpad. Odpady, ktoré sa neodoberajú na zbernom dvore, je každý
povinný odovzdaČ na legálnej skládke na vlastné náklady.
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Pri káviÜke
Tentoraz sme si krátky rozhovor dohodli sbprimátorom mesta
Stupava Petrom Novisedlákom.
Naše mesto neustále trápia rozkopávky. KeÑ sa nieÏo podarí dokonÏiħ abuprataħ, zaÏne
sa inde kopaħ nová jama. Od konca leta sme však zaregistrovali rekonštrukciu niektorých cestných tepien. Îo sa mestu podarilo a Ïo ešte stihne urobiħ do konca roka?

V

Stupave je len málo takých ciest,
ktoré by nepotrebovali celkovú rekonštrukciu. Do miestnych komunikácií sa dlho neinvestovalo a investiêný dlh v tejto oblasti narástol na milióny
eur, ktoré jednoducho nemáme. Dotácie
a financie z eurofondov na tento úêel nie
je možné v našom kraji získaČ. Napriek
tomu sme tento rok realizovali aspoĀ rekonštrukciu najviac poškodených komunikácií, a to Mariánskej v êasti Školská
– Karpatská, dolný úsek Karpatskej, Cintorínskej a nedávno sme dokonêili aj Slovenskú ulicu vrátane rekonštrukcie mostíka a vodozádržných opatrení. Z východnej
êasti prístupu na Hlavnú nám ostala ešte
rekonštrukcia Kalvárskej ulice, ktorá by sa
mohla zrealizovaČ budúci rok.
Tento rok stihneme ešte rekonštrukciu
západného prístupu na Hlavnú, a to Marcheggskej ulice po križovatku so Záhradnou. Našou snahou je rekonštruovaČ najviac zniêené prístupové komunikácie na

Pomoc
škole

Hlavnú ulicu smerom od centra na perifériu. V závislosti od možností rozpoêtu a
schválenia jednotlivých projektov v mest-

skom zastupiteüstve sa budeme o to snažiČ
aj v óalších rokoch.
rr

Už ste niekedy poÏuli obObÏianskom združení RZ ZŠ kpt.
J. Nálepku vbStupave? Ak
áno, tak sa úprimne tešíme.
Ak nie, skúsime sa trochu
predstaviħ. ObÏianske združenie tvoria rodiÏia abpedagógovia školy. Snažíme sa
pomáhaħ pri revitalizácii
abrekonštrukcii interiérových a exteriérových priestorov základnej školy. Naša
práca prebieha v spolupráci
s komisiou školstva, športu
abkultúry pri MsZ v Stupave
za podpory vedenia školy.

Už

Dobrovoĝníci deœom
J

edenásČ dobrovoüníkov z Duálnej akadémie sa v polovici septembra v rámci
projektu „Zveüadenie detských ihrísk a spoloêných priestranstiev“ postaralo o to, aby
bolo detské ihrisko Fifidlový lesík pre svojich návštevníkov opäČ príČažlivejšie.
Dobrovoüníci zabezpeêili v areáli ihriska
doplnenie dopadových plôch jemným štrkom a v spolupráci s koordinátormi z mestského úradu Jánom Ventrubom a Štefanom

Holúbkom rozviezli a rozhrnuli štrk pod
každý herný prvok. Následne rozviezli po
ihrisku i jeho okolí univerzálny substrát
a dosiali nový trávnik. Taktiež zostrihali
prerastenú zeleĀ a vyzbierali odpadky. Detské ihrisko sa tak priêinením dobrovoüníkov a Nadácie Pontis, ktorá akciu pripravila, zmenilo na krajšie a najmä bezpeênejšie.
Bibiana Švárna, foto: Peter KubiÏka

niekoüko rokov sa naše „ozetko“
úspešne spolupodieüa na rozvoji školy prostredníctvom modernejšieho vybavenia, prispievame k zútulneniu jej
okolia pre naše deti.
Ako? V minulom roku sa obêianske združenie podieüalo na financovaní DIGITALIZÁCIE
ŠKOLY za viac ako 25.000 eur (projektory, keramické tabule, magnetické tabule, notebooky)
a tiež na vybavení DOPRAVNÉHO IHRISKA,
napríklad šliapacími autíêkami, bicyklami, kolobežkami êi vybavením uêebne za viac ako 20.000
eur. V tomto roku sme zrealizovali NOVÚ PRELIEZAéKU v hodnote 17.000 eur a DOSKOéISKO v okolí preliezaêky v hodnote 3.000 eur.
Okrem toho sme zakúpili TABLETY v hodnote 5.000 eur (polovicu prispela škola) a tiež LAVIéKY a SKRINKY do spojovacej chodby medzi školou a telocviêĀami v hodnote 2.700 eur.
Urêite vás bude zaujímaČ, ako získavame finanêné prostriedky. Spôsoby sú rôzne. Zaêiatkom školského roka prispievajú rodiêia úhradou poplatku do triedneho fondu a do OZ-ka.
òalším príjmom sú dary, ale najvýznamnejším
možným zdrojom sú financie, ktoré nám venujú üudia vo forme 2 % z ich daní. Vzhüadom
na tohtoroênú situáciu sa tento príjem naozaj
scvrkol na minimum.
Aktuálna pandemická situácia nás možno
viac zomkla, pomohla prejaviČ zabudnutú üudskosČ v nejednom z nás. Nauêila nás byČ zodpovednými nielen k sebe, ale aj k ostatným.
Ak vám nie je üahostajné školské prostredie,
pridajte sa k nám a venujte 2 % z vašich daní našim deČom, stupavským deČom!
rr
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Pre rozvoj nášho regiónu
Poslaním ObÏianskeho združenia MAS Dolné Záhorie je vytvorenie vyššej úrovne spolupráce a integrácie, ktorá
prinesie nielen vyššiu kvalitu a lepšie zapojenie obyvateĀov regiónu do hĀadania nových abinovatívnych nápadov,
ale i obhajoba záujmov a podpora trvalo udržateĀného rozvoja vidieka Bratislavského kraja.
Metóda LEADER
Základnou myšlienkou tejto metódy je podporovaČ rozvoj
na základe využívania lokálneho potenciálu územia. Ide o inovatívny prístup rozvoja vidieka
a jeho politiky. Ako nástroj integrovaného územného rozvoja
na miestnej úrovni priamo prispieva k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí a
vychádza z vnútorného potenciálu konkrétnych vidieckych oblastí – zástupcov obcí, podnikateüov, farmárov a ostatných
aktérov vidieka.

Základný zámer
· udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných
miest a posilnenie ekonomickej
stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku;
· zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na
zachovanie miestneho kultúrneho a historického potenciálu územia;
· podpora predaja domácej produkcie a rozvoj krátkych dodávateüských reČazcov.

Prístup LEADER možno charakterizovaħ prostredníctvom siedmich
kĀúÏových znakov, ktoré sa navzájom dopüĊajú
abovplyvĊujú:
1. Zdola nahor
Miestne zainteresované strany sa
zúêastĀujú na rozhodovaní o stratégii
a pri výbere priorít v ich okolí. Zapojenie miestnych aktérov zahĄĀa širokú populáciu, hospodárske a sociálne
záujmové skupiny, verejné inštitúcie i súkromné organizácie. LEADER
predstavuje spojenie miestnych üudí
ako najlepších odborníkov na rozvoj
svojho územia.

2. Územno-miestny princíp
Miestny prístup zahĄĀa homogénne, spoloêensky súdržné územie, ktoré
sa vyznaêuje spoloênými tradíciami, miestnou
identitou a pocitom spolupatriênosti, spoloênými potrebami a oêakávaniami.
Územie má dostatoênú üudskú, ekonomickú a finanênú silu na realizáciu reálnej stratégie, üahšie si definuje silné a slabé
stránky, príležitosti a hrozby, vnútorný po-

tenciál a hlavné prekážky trvalo udržateüného rozvoja.

3. Lokálne partnerstvo
Verejno-súkromné partnerstvo, následne
miestna akêná skupina (MAS) združuje verejných, súkromných a obêianskych zástupcov územia, priêom na úrovni rozhodovania
musí súkromný a obêiansky sektor zastupovaČ aspoĀ 50 % êlenov miestneho partnerstva.

4. Integrovaný prístup
LEADER nie je sektorový program rozvoja. Implementácia stratégie miestneho
rozvoja musí byČ zabezpeêená multisektorovou integráciou viacerých nosných êinností v území. Aktivity a projekty obsiahnuté
v miestnych stratégiách by mali byČ prepojené a koordinované ako koherentný celok.

5. Sieħovanie
MAS je sieČ sama o sebe, ale mala by sa
tiež pozrieČ okolo seba a spolupracovaČ s ostatnými organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. SieČ je
prostriedkom prenášania osvedêených postupov a šírenia inovácií na základe pouêenia
sa z miestneho rozvoja vidieka.

7. Národná a medzinárodná
spolupráca
Spolupráca zasahuje óalej ako vytváranie
sietí. Ide najmä o vykonávanie spoloêných
projektov a aktivít MAS s óalšími regiónmi
alebo MAS v rámci EÚ.

CLLD
Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD
– z anglického výrazu Community Led Local Development) je nový prístup založený
na princípoch LEADER a osvedêených skúsenostiach krajín EÚ. Definovaný je ako ucelený súbor operácií, úêelom ktorých je plniČ
miestne ciele a uspokojovaČ miestne potreby.
Prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpeêenie inteligentného, udržateüného a inkluzívneho rastu. Navrhnutý a realizovaný
je MAS.
V rámci inovatívneho nástroja CLLD kancelária MAS Dolné Záhorie implementuje cielenými výzvami a výberom projektov
vlastnú stratégiu CLLD, vytvorenú po dôkladnej analýze územia. Stratégia spája skúsenosti, prostriedky a üudské zdroje mikroregiónu na posilnenie vzájomnej koordinácie,
partnerstva a spolupráce pri riešení aktuálnych problémov.

6. Inovácia
MAS je povinná prinášaČ nové inovatívne
prvky do riešenia problémov, aby boli prínosom pre rozvoj územia.

Podrobné informácie o implementácii Stratégie CLLD Dolné Záhorie nájdete na našej
webovej stránke www.masdolnezahorie.sk.

Palec dole!
OhĀaduplnosħ
Pokiaü sa ráno ponáhüate po ceste z Borinky cez
Stupavu po Novej ulici, viete, že na tejto úzkej komunikácii sa musíte ponáhüaČ pomaly. Nebezpeêný je najmä výjazd z Lesnej ulice na hlavnú cestu.
Pomohlo by zrkadlo? Možno aj dve! Problém
tam nemajú len autá, ale najmä chodci. V každom prípade, prosím, spomaüte!

Palec hore!
Cintorín a jeho vstupná brána
Blíži sa sviatok zosnulých. Všimli sme si, že
brána a murivo cintorína dostávajú potrebnú
dávku starostlivosti. Opravu však potrebujú aj
sochy. Veríme, že do dušiêiek dostanú vynovený šat aj ony.

Artézska studĊa
Urêite poznáte prameĀ kúsok za Stupavou
na parkovisku pred Lozornom. Dlho ste si tam
vody nenabrali, avšak skupina nadšencov tento výdatný vrt železitej minerálnej vody opäČ
sprevádzkovala. Okolie je vyêistené a voda
z prameĀa vyteká z belasej keramickej fontány. Na dlhodobé užívanie nie je voda vhodná
kvôli vysokému obsahu železa a mangánu, ale
ako osvieženie ju urêite uvíta každý vodiê, ktorý sa tu zastaví. Veríme, že poriadok vydrží êo
//Ѹ#,1,ѹƆ3,
najdlhšie.
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SAMOSPRÁVA

Zo zápisníka Mestskej polície
3.9.2020
Hliadke MsP bolo o 0.20 hod. oznámené, že na budovu pohostinstva Maroš na Hlavnej ulici neznámy
páchateü nastriekal grafity striebornou a êiernou farbou. Vec bola hliadkou na mieste preverená, fotograficky zadokumentovaná a následne odovzdaná
vyšetrovateüovi PZ SR na óalšie konanie.

5.9.2020
V êase 9.10 hod. bola hliadka privolaná k vozidlu znaêky Citroën, zaparkovanému na Mlynskej ulici, v ktorom sa nachádzal zamknutý pes.
Po príchode hliadky k uvedenému vozidlu bolo
zistené, že sa pri Āom už nachádza aj jeho majiteü. Po kontrole totožnosti bol hliadkou upozornený, že jeho konanie je v rozpore so zákonom
ê. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov.

Majiteü psa svoje konanie oüutoval a hliadka MsP
ho vyriešila napomenutím.

6.9.2020
V êase 20.50 hod. prijala hliadka MsP oznámenie, že na Nám. Sv. Trojice sa neznámy muž domáha ubytovania v miestnej reštaurácii a cukrárni. Hliadka na mieste zistila, že muž je znaêne
pod vplyvom alkoholu a vzhüadom na svoj stav
je dezorientovaný. Hliadke sa po kontrole totožnosti mužovi podarilo vysvetliČ, kde v skutoênosti
býva. Následne si privolal taxík, ktorý ho odviezol do miesta trvalého pobytu.

30.9.2020
V êase 11.30 hod. prijala hliadka oznámenie,
že pri veterinárnej ambulancii v malom parku sa

nachádza muž, ktorý tancuje, má obnažené genitálie a pritom verejne masturbuje. Hliadka po
príchode na miesto podozrivého zadržala, ten sa
ku skutku na mieste doznal. ZároveĀ sa k hliadke dostavili aj svedkovia udalosti, ktorí konanie
muža opísali. Na základe týchto skutoêností bola
osoba predvedená a odovzdaná na OOPZ Stupava pre podozrenie z trestného êinu výtržníctva.

3.10.2020
V êase 16.40 hod. prijala hliadka oznámenie,
že v prostriedku hromadnej prepravy osôb sa nachádza muž, ktorý si aj napriek niekoükým výzvam vodiêa autobusu i cestujúcich odmieta nasadiČ poêas prepravy rúško na prekrytie horných
dýchacích ciest. Po príchode na miesto bola osoba
hliadkou MsP z prostriedku hromadnej prepravy

osôb vykázaná a riešená v blokovom konaní pokutou za nerešpektovanie prijatých opatrení úradu verejného zdravotníctva.
K podobnej udalosti prišlo aj dĀa 5.10.2020 vo
veêerných hodinách. Hliadka na mieste však zistila, že prepravovaná osoba je astmatik, êo hodnoverne preukázala zdravotnou dokumentáciou.
Napriek tomu však osoba prisüúbila, že poêas prepravy bude maČ prekryté horné dýchacie cesty,
aby sa ostatní cestujúci cítili bezpeêne.

9.10.2020
V popoludĀajších hodinách odovzdala poctivá
nálezkyĀa hliadke MsP finanênú hotovosČ, ktorú
našla pred budovou požiarnej zbrojnice. Hliadka
po majiteüovi hotovosti pátra.

Dobrovoĝný hasiÜský zbor Stupava
Nové hasiÏské vozidlob
Koncom septembra sa v Senci konalo slávnostné odovzdávanie nových hasiêských vozidiel
pre dobrovoüné hasiêské zbory miest a obcí. Zúêastnili sa na Āom aj êlenovia hasiêského zboru
mesta Stupava. Z rúk štátneho tajomníka Mi-

nisterstva vnútra SR Vendelína Leitnera, prezidenta Hasiêského a záchranného zboru SR Pavla Mikuláška, riaditeüa Krajského riaditeüstva
HaZZ v Bratislave Martina Blahu a generálneho sekretára Dobrovoünej požiarnej ochrany
SR Vendelína Horvátha si prevzali nové hasiê-

ské vozidlo CAS15 Iveco Daily. Keóže dokáže
odviezČ až 6 hasiêov, nášmu zboru bude slúžiČ
na výjazdy každého charakteru. Po vykonaní dodatoêných administratívnych a technických úkonov bude vozidlo zaradené k výjazdovej technike stupavských hasiêov.

Študentská kvapka krvi 2020
Rád sa miešaš druhým do života? VäÏšina z nás sa obÏas mieša do života druhých
Āudí – niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoroÏnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúħ, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého Ïloveka.

Z

amiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoroênej kampani a darujte krv! Jej
26. roêník potrvá päČ týždĀov – zaêala sa 19. októbra a konêí 20. novembra 2020.
Študentská kvapka krvi prebieha v êase, keó sa
kvôli pandémii COVID-19 sprísĀujú opatrenia
v celej krajine.
V tejto situácii sú však pravidelní darcovia
krvi ešte dôležitejší. Mobilné odbery boli síce
v celej krajine zrušené, krv je však stále možné darovaČ na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

„Ak ste zdraví a spúĀate aj óalšie podmienky darovania krvi, neodkladajte svoje rozhodnutie
na neskôr, teraz je vaša pomoc mimoriadne dôležitá,“ zdôrazĀuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka
Slovenského éerveného kríža. „Darcovia
krvi sa v tomto mimoriadnom období musia
vopred objednaČ na presný êas. Preto ak chcete
darovaČ krv, skontak-

tujte sa êím skôr s najbližším odberovým pracoviskom a dohodnite si najbližší termín,“ dopúĀa.
òakujeme, že sa miešate druhým do života!

Peklo v domácnosti
Násilie na ženách je najzávažnejšou formou porušovania Āudských práv žien – ich bezpeÏnosti abosobnej integrity. VäÏšina násilných Ïinov páchaných na ženách sa koná
doma za zatvorenými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní Ñalší svedkovia. Aj
zbuvedeného dôvodu má tento trestný Ïin takú vysokú latenciu.

V

yšetrovateü PZ z druhého bratislavského okresu obvinil zo zloêinu týrania blízkej a zverenej osoby 49-roêného
muža z Bratislavy. Podüa doterajšieho vyšetrovania obvinený muž týral svoju 28-roênú manželku dlhšie, spôsoboval jej fyzické a psychické
utrpenie, bezdôvodne jej vulgárne nadával a ponižoval ju. V roku 2019 ju mal prvýkrát fyzicky
napadnúČ, a to tak, že ju najprv skopol zo schodov v garáži rodinného domu, následne ju tam
mal viackrát kopaČ do hlavy a ČahaČ za vlasy, êím
jej spôsobil viaceré zranenia.
Dokonca sa jej aj niekoükokrát vyhrážal smrČou. Agresívneho muža v uplynulých dĀoch pri

jednom z takýchto incidentov policajti zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Po
vykonaní procesných úkonov vyšetrovateü PZ
spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie
obvineného do väzby. Za takéto konanie hrozí
obvinenému mužovi trest odĀatia slobody na tri
až osem rokov.

Ako môžeme pomôcħ?
Život, zdravie, sloboda, üudská dôstojnosČ êi
iné práva sú hodnoty spoloênosti, ktoré chráni
Trestný zákon.
Všetci môžeme urobiČ mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy, deti, osoby vyššieho

veku a pod. Ak vieme, že v našom okolí dochádza k násiliu, je potrebné situáciu riešiČ, nemlêaČ
a s dôverou sa obrátiČ na políciu. Do pozornosti
tiež dávame bezplatnú nonstop národnú linku:
0800 212 212 pre všetky ženy zažívajúce násilie
a taktiež internetovú stránku Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?prevencia-a-eliminacia-nasilia-pachaneho-na-zenach-pre-bratislavsky-kraj, kde nájdete všetky organizácie,
ktoré sa aktívne venujú pomoci ženám i deČom,
na ktorých je páchané násilie. Každý má právo na život bez násilia – nikto nemá právo týraČ iného.
Veronika Martiniaková

Požiar na Malackej ulici bb
Vo štvrtok 15.10.2020 bola o 22.44 hod.
naša jednotka vyslaná Operaêným strediskom Krajského riaditeüstva Hasiêského
a záchranného zboru v Bratislave k požiaru skladovej haly na Malackej ulici v Stupave. Naše jednotky vykonali výjazd v êase
22.50 hod. v celkovom poête 7 hasiêov
a 2 kusy techniky. Po príjazde na miesto
udalosti bolo prieskumom zistené, že nejde o požiar skladovej haly, ale o nedovolené spaüovanie odpadu. Následne na miesto
udalosti dorazili aj jednotky Hasiêského
a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Spaüovaný odpad bol uhasený jedným prúdom. Na mieste udalosti zasahovalo celkovo 18 hasiêov
s piatimi kusmi techniky (vrátane sanitného automobilu) a príslušníci MsP Stupava
a PZ SR.
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MEDZILUDSKÉ VZĦAHY

 O medziĝudských

 vzœahoch

KeÑ sa náhlite po ulici abstretáte Ñalších Āudí, ktorí
sa tiež ponáhĀajú abmíĊajú vás, neviete presne,
koho stretáte, veÑ spoza rúšok pozerajú len oÏi.
Poviete si, nech je to už za nami!
Aj tento rok našħastie rýchlo letí. Skoro celý je
najmä obkoronavíruse. Je to urÏite veĀký problém,
ale pandémia hlúposti abiracionality je tiež veĀká
katastrofa. Na choroby skôr Ïi neskôr liek vymyslia, ale na netoleranciu, závisħ abaroganciu urÏite
nie.
Otvárame preto vbnašich novinách novú anketu.
Napíšte nám na noviny@ stupava.sk, ako vnímate
svoje okolie. Îi vám tieto epidemiologické Ïasy
narušili vzħahy sbrodinou, priateĀmi, susedmi…
Ako si nažívate vbnašom mesteÏku. Plánujeme
spoluprácu so psychologiÏkou. Niektoré myšlienky rozoberieme abpodelíme sa sbvami obmožnosti
abspôsoby, ako si ten svoj život lepšie užiħ.

1.) Myslím, že jedným z problémov na Slovensku všeobecne je netolerancia. Netolerancia k iným, ktorí majú iný názor, sú možno inej
farby pleti, iného vierovyznania ató. Hovorím o netolerancii medzi üuómi v našom meste. Napríklad medzi susedmi. ûudia nerešpektujú noêný pokoj, znepríjemĀujú dni pracovného pokoja a sviatky hluênými domácimi prácami (kosenie, pílenia dreva, stavebné êi
rekonštrukêné práce), vypúšČajú vodu zo svojho bazéna alebo odvádzajú zrážkovú vodu zo strechy priamo na ulicu, bez ohüadu na
to, êi vytopia susedov o pár domov óalej. Zakladajú ohne a spaüujú tak odpad, odhadzujú cigaretové ohorky kamkoüvek, kam ich napadne, nechajú svojich domácich maznáêikov zanechávaČ ich exkrementy na ulici, využívajú silné reflektory ako záhradné osvetlenie,
a tým pádom osvetüujú aj êasti susedných domov, ktorým takto
znepríjemĀujú život, keó im napríklad svietia do spálne a pod.
Naše mesto rýchlo rastie. Nie všetci prichádzajúci novousadlíci poznali život v meste v rodinnom dome predtým, ako prišli do Stupavy. Možno potrebujú návod, ako navzájom vychádzaČ. Veó ako hovorí slovenské príslovie, „Zlý je oheĀ, zlá povodeĀ, zlé krupobitie, ale
najhorší je zlý sused.“
û+

Aj závidzet sa dá smírú.
Né enem dziĥe.

F

urt enem ten grincajch a ovocí sa
mi tento týdeĀ huavú hoĀí. Šak
je zbjer posledĀí úrody a treba posklúdzat, asi proto. Napaduo mja to proto, jak to pri tem sklúdzaĀú dycky predstĄkáme, aby to ludé vidzeli, jak samích
sebja, ked sa pjekĀe zdeštríme, ked si kúpíme nový ancúg, též sa sceme pochválit hned na prvĀí hrubej v Āedzelu. Pamatám si, jak ked sme Āegde jeli vozem, tak
starínek dycky zahuásiu: „Jedeme prez
dzedzinu, aby nás ludé vidzeli.“ Báraj to
byuo po hradskej blíž. Až to byuo smíšné,
ale spomíná sa na to velice dobre. Ufám
by sme aj tý dziĀe pohĀit na rolí necháli,
enem aby ích súsed vidzeu.
Je to taká typická vlastnost nás sedlákú. Ale ftedy to byuo také zdravé, aj to
byuo vidzet na úrodze, každý sme si dali
záležat. A dorobili sme hodĀe a aj pjekné plody byli. Aj sme byli zdraví, proto že

sme zdravé jedli, aj proto, že narobit sa je
též zdravé. Nekonec, šak sme si aj šeci pomáhali. Ked sa zelová puanta sadziua, kak
byua u nás ceuá ulica. Na druhý den sme
zas byli u Štefiny, v pátek u Jožule. A fungovauo to.
Zas mi Vás je trošku lúto dzeci moje. V
týchto êasoch sa dá najvjec závidzet kmínom, lebo tí majú šeckého najvjec. Ale to
nerobte, tých to ráz Āegde za rohem poêká a takú závist panbíêek trestá. Ale Āekedy sa mi vidzí, že si závidzíte aj to, gdo ide
s vjeêí tošĀú z apatéky, alebo kerej ženy
muž má kraší frajírku.
Proto si myslím, že by sme si závidzet nemjeli Āic. Co vy víte, co za tým
je? Ufám teho na tem luxáku trápjá vjeci, keré nás aĀi nenapadnú, že egzistujú.
Ná nech, sceu luxák, nech ho má, ufám
mu inší chybí. Raêi si závidzte tý dziĀe,
to by mja aj poČešiuo. AspoĀ bych vidzeu,
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že sme vás volaco nauêili, že si Āeco mjerkujete a záleží vám na tem, co si dorobíte. Lebo to doma dorobené je najzdravší.
éím duhší to dom vezete, tým je to horší.
Každý má jest to, co sa pod jeho nohama
urodzí. Tak to sceua príroda.
Hrdost k porádnému hospodárovi patrí
a na dorobené svojíma rukama hrdý byt
treba.
Jak napísau Jožka Moravêík:
Vy ste mjeli vjeêí dziĀe
A my vám ích závidzíme
Od nosa si nevidzíme
Proto vám ích závidzíme
Proê mje mosí skapat koza
Druhí sa na fordoch vozá
Dycky enem leje venku
Ked idem na dovolenku
Ked má pršat na krumpole
Vyschué je to moje pole
Podám športku matesa
A peĀízky hrĀte sa.
Tak teda si trošku závidzte. Ale enem
dobrú úrodu a s mírú.
ûƆ01/ľ+ "'Ѹ&)201/û &ѹ"1"/1+(,3&Ę



Milí StupavÏania, otvárame novú rubriku, v ktorej môžete pogratulovaħ k narodeninám (60+), sobášu, prípadne si
spomenúħ na svojich blízkych, ktorí nám zostali už iba v našich srdciach. Veríme, že spoloÏenskú rubriku spolu každý
mesiac naplníme. KeÑže zákon o ochrane osobných údajov povoĀuje zvereĊovaħ len na požiadanie, skúsime to takto.
Píšte nám na: noviny@stupava.sk

D

Āa 2.11. sa dožíva
vzácnych narodenín – 90 rokov –
pán Viktor Klas zo Železniênej ulice. Stupavský rodák,
pochádzajúci z Marcheggskej ulice, sa vyuêil za
obchodníka u svojho šéfa, pána Hlavatého. Neskôr získal kvalifikáciu na strojárske profesie, dlhé

roky pracoval v Stupavskej cementárni ako opravár a zámoêník. Mimochodom, v roku 1930 (keó
sa narodil) zaêala Stupavská cementáreĀ vyrábaČ
cement, neskôr v roku 1982 skonêila výrobu, takže ju prežil. K narodeninám mu želajú všetko
najlepšie jeho známi (spolužiakov už nemá veüa),
žijúci bývalí cementári, spolubývajúci v bytovke.
Kamaráti si štrngnú na jeho zdravie.

Spomienka
1. Blaško Anton (80)
2. Blažíêková Margita (82)
3. Brbúchová Pavla (85)
4. Daráš Anton (81)
5. Daráš Milan (79)
6. Baštiová Ružena (76)
7. Ivica František (80)
8. Dražkoviêová Hermína (75)
9. HasoĀová Mária (73)
10. Holúbeková Magdaléna (85)

PoÑakovanie

V

mene pozostalých
óakujem za úêasČ
na poslednej rozlúêke s mojím manželom Antonom Darášom.
òakujem primátorovi Stupavy za rozlúêkový prejav, ako aj za kvetinové dary a za

prítomnosČ na pohrebnom akte všetkým
spolužiakom, známym, športovým priateüom a obyvateüom Stupavy, ktorí si v hojnom poête uctili pamiatku zosnulého a pomohli zvládnuČ Čažkú chvíüu života našej
rodiny.
Vdova Antónia Darášová absmútiaca rodina

Klub seniorov Pohoda abJDS si pri príležitosti pamiatky zosnulých sbláskou
abúctou spomínajú na svojich zosnulých Ïlenov:

11. Jánošová Jarmila (70)
12. Janás Jozef (85)
13. Darášová Jozefa (71)
14. HasoĀová Slávka (76)
15. Figmiková Etela (93)
16. Klasová Anna (75)
17. Kasalová Mária (80)
18. Kriflíková Mária (80)
19. Maderová Anastázia (79
20. Marošová Mária (62)

21. Krampl Vladimír
22. Maroš Valent (70)
23. Niêová Margita (80)
24. Lachkoviêová Anastázia (85)
25. Odelga Miroslav (85)
26. Petrušková Jitka (80)
27. Polak Štefan (80)
28. Pír Ferdinand (78)
29. Perháêová Eva (69)
30. Pechová Helena (88)

31. Nemcová Štefánia (80)
32. Sobolík Ferdinand (84)
33. Sokol Jozef (82)
34. Simonidesová Mária
35. Štefloviêová Františka (82)
36. Sopúšek Ivan (74)
37. Roštárová Pavlína
38. Šmejkalová Mária (74)
39. Rác Ladislav (76)
40. Rigler Miroslav (74)

41. KĆiva Miroslav (69)
42. Štefánia Nemcová
43. Matilda Karoviêová (95)
44. Mária Zarecká (88)

OdpoÏívajte vbpokoji!
Viera Štefková
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VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Kto vyhral architektonickú súœaž ?
Dvojetapová architektonická súħaž Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave bola vyhlásená a zverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v marci 2020. Samotné vyhlásenie súħaže predstavovalo akési vyvrcholenie snáh zástupcov ZUŠ, ktorí na mestskom úrade mnoho rokov dozadu apelovali za riešenie a opravu nevhodných
priestorov, ktoré kvôli svojmu stavu (vlhkosħ muriva, nedostatoÏný priestor) nevyhovovali na vzdelávanie študentov.
Aj na základe záverov analýzy architektov
združených v ateliéri 2021.sk poslanci na decembrovom mestskom zastupiteüstve koneêne schválili uznesenie ê. 325/2017, ktoré schválilo Koncepciu rozvoja ZUŠ a zaêatie architektonickej
štúdie vo vzČahu k relokácii ZUŠ do zrekonštruovanej a pristavanej budovy Troyerovej kúrie.
Avšak ani do konca volebného obdobia bývalého vedenia úradu sa vo veci výrazne nepokroêilo – až nové vedenie prevzalo plnenie
uznesení riadne, vóaka êomu máme dnes víČaza architektonickej súČaže v zmysle zastupiteüstvom schválených uznesení ê. 137/2017
a 325/2017.

Predmetom súħažných návrhov boli:
• návrh verejného priestoru Troyerovho námestia,
• nové priestory Základnej umeleckej školy
v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia,
• prípadne kombinácie využitia
Troyerovej kúrie a nových objektov.

V

roku 2016 vystúpili na mestskom zastupiteüstve zástupcovia ZUŠ, ktorí neskôr v spolupráci s poslankyĀou Hanou
Haldovou vypracovali možnosti úpravy, rekonštrukcie a nadstavby budovy. V priebehu roka
2017 sa však tieto možnosti ukázali ako nerealizovateüné, najmä preto, že budovu nemalo mesto
v majetku. Na mestskom zastupiteüstve bolo
dĀa 22. júna poslancami jednohlasne schválené
uznesenie ê. 137/2017, ktoré uložilo prednostovi
mestského úradu v súêinnosti s riaditeükou Základnej umeleckej školy do najbližšieho zasadnutia
mestského zastupiteüstva predložiČ návrh alternatív priestorového riešenia umiestenia Základnej
umeleckej školy spolu so struênou právnou ana-

lýzou priechodnosti jednotlivých riešení a ich finanênej nároênosti. Žiaü, nestalo sa tak.

Kde bude sídliħ ZUŠ?
Ešte v októbri 2017 sa konalo na MsÚ pracovné stretnutie, kde bola predložená štúdia. O êom?
Môžete ju nájsČ na stránke mesta. Je veükolepá,
rozsiahla, plná ambícií a aproximatívnych premenných. Ale bez faktov k riešeniam a najmä bez
toho najpodstatnejšieho – finanêného krytia. Štúdia obsahovala názor, že perspektívne sídlo ZUŠ
môže byČ v dome kultúry alebo v blízkom „Barónovom“. Koneêne tak vznikol nápad zameraČ pozornosČ na Troyerovu kúriu.
Poslanci však ani 22.10.2017 nemali žiadne
podklady, aby sa mohli zodpovedne rozhodnúČ
o óalšom smerovaní prác, nasadenie síl a kapa-

Víħazné riešenie

cít nielen mestského úradu, ale i obêianskej iniciatívy, ktorá sa masívne ponúkala.

V novembri 2017 oslovil mestský úrad architektov združených v ateliéri 2021.sk, ktorí mali

statnej budovy v areáli. Druhým variantom bola
adaptácia nevyužitej budovy tzv. Troyerovej kúrie
na Troyerovom námestí. Tretiu alternatívu predstavovala adaptácia budovy kultúrneho domu.

posúdiČ štyri navrhované varianty riešenia. Prvým
variantom bolo ponechanie organizácie v súêasných priestoroch, za predpokladu rekonštrukcie budovy, využitia podkrovia a dostavby samo-

Štvrtou možnosČou bola výstavba novej samostatnej budovy základnej umeleckej školy na pozemku nachádzajúcom sa za budovou kultúrneho
domu na Kúpeünej ulici.

Štyri varianty

DobrovoĀná zbierka
|  9  9 Î 
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Siedmeho septembra 2020
porota potvrdila, že na základe kritéria „Kvalita architektonického riešenia vo vzČahu
k zadaniu“ vybrali jej êlenovia
jednohlasne návrh spoloênosti
young.s.architekti, s. r. o. Panely s víČaznou prácou si môžete od 29. októbra pozrieČ online na webovej stránke Mestského kultúrneho a informaêného centra
v Stupave

„Celé snaženie sa dostalo na novú úroveĀ,“ hodnotí situáciu poslankyĀa Hana Haldová, ktorá bola
pri tomto snažení od zaêiatku. „Som naozaj veümi
rada, že sa podarilo súČaž vyhlásiČ, sprocesovaČ a uzavrieČ. Dnes máme víČaza a proces môže, lepšie povedané, musí pokraêovaČ. éaká nás spracovanie projektovej
dokumentácie a príprava na realizáciu v zmysle zadania. Po získaní podkladov vieme pracovaČ na získavaní finanêných prostriedkov aj z externých zdrojov a výraznejšie promovaČ snahu a zámer Dobrovoünej
zbierky. Myslím, že celá súČaž je absolútnou prvotinou
transparentného procesu ako pristupovaČ k zhodnoteniu
priestranstva, a to s jednoznaêne odborným personálnym
zázemím, êo garantuje profesionálny výsledok pre úžitok
všetkých obyvateüov.“
Všetkých pozývame do foyer MKIC.
Ɔ3,Ѹ3&72)&7û &"6,2+$ѷ0ѷ/ %&1"(1&Ѹ0ѷ/ѷ,ѷ
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KULTÚRA

Hudba v synagóge
Stupavská synagóga je kultúrnou pamiatkou, zapísanou
dobzoznamu pamiatok v roku 1988. Postavená bola v roku 1803
a dodnes si zachovala svoj pôvodný výzor.

P

rvú októbrovú nedeüu sa v jej priestoroch uskutoênili za prísnych hygienických opatrení dva koncerty Bohemian
lute orchestra. Tento popredný súbor z éiech sa

zaoberá najmä historickou hudbou. Jeho êlenmi sú hráêi, ktorí zasvätili štúdium práve starej
hudbe, a to nielen v éechách, ale aj v zahraniêí (Holandsko, Francúzsko, Švajêiarsko). élenmi súboru sú: Ján éižmáĆ, Marta Kratochvílová, Radka Kubínová, Marian Friedl, Martin
KovaĆ, Eliška TesaĆová, Zuzana Meleková. Vedúcou osobnosČou je Jan éižmáĆ. Vóaka majstrovstvu všetkých êlenov súboru sa tak poêas oboch koncertov niesli synagógou tóny
hudby, ktorá nás preniesla do komnát hradu
na Karlštejne, kde hodoval cisár Karel IV...
)!,+!/"'Ęû(Ѹ#,1,ѹ21,/

Výstava diel a tvorby ateliéru arte.via 2020

Ž

ivot nám prináša v posledných dĀoch
množstvo radikálnych zmien. Nie všetky prijímame s nadšením, ale túto neêakanú zmenu sme v združení arte.via privítali
s otvorenou náruêou. Z našej jednodĀovej akcie
DEÿ OTVORENÝCH DVERÍ ateliéru arte.via
2020 sa neêakane stala plnohodnotná niekoükotýždĀová výstava, ktorá umelecky vyplní prázdny priestor v sálach Kultúrneho domu Stupava.
Srdeêne vás pozývane na VÝSTAVU DIEL
A TVORBY ateliéru arte.via, ktorá sa bude ko-

naČ vo veükej sále Kultúrneho domu Stupava od
24. 10. 2020 do 12. 12. 2020.
òakujeme MKIC za ponuku na usporiadanie výstavy, ktorú sme srdeêne uvítali. Tento týždeĀ si vyhrnieme rukávy a s potešením „vymaüujeme“ priestor veükej sály. Výstava sa bude konaČ
v zmysle opatrení RÚVZ SR. To znamená, že do
priestorov výstavy môže vojsČ naraz maximálne
5 osôb s nasadeným ochranným rúškom, dezinfekciu nájdete pri vchodových dverách kultúrneho domu.

Podujatia MKIC
OKTÓBER 2020:
24.10.2020

Výstava OZ arte.viab(veĀká sála, kultúrny dom)
Divadlo pod hríbikom – Perníková chalúpka b(na webovom
sídlebmkic.skbabnabFacebook-ubwww.facebook.com/MKICStupavabbude zverejnený link, kde si môžu diváci pozrieħ divadelné predstavenie)

29.10.2020

Prezentácia víħazných návrhov – rekonštrukcia Troyerovej
kúrie (veĀká sála, kultúrny dom) –bonline prezentácia

31.10.2020
Jesenná burza kníh (výstavná sála, kultúrny dom)
b
NOVEMBER 2020:
07.11.2020

Divadelné predstavenie (na webovom sídlebmkic.skbabnabFacebook-ub
www.facebook.com/MKICStupavabbude zverejnený link, kde si môžu diváci
pozrieħ divadelné predstavenie)

14.11.2020

Hudba pod oknamib–bonline priestor

21.11.2020

Divadelné predstavenie (na webovom sídlebmkic.skbabnabFacebook-ub
www.facebook.com/MKICStupavabbude zverejnený link, kde si môžu diváci
pozrieħ divadelné predstavenie)

Výstava kbvýroÏiu Cementárne (kultúrny dom)
b
DECEMBER 2020:
05.12.2020

Divadelné predstavenie (na webovom sídlebmkic.skbabnabFacebook-ub
www.facebook.com/MKICStupavabbude zverejnený link, kde si môžu diváci
pozrieħ divadelné predstavenie)

12.12.2020

VianoÏná burza kníh (výstavná sála, kultúrny dom)

b
Odkaz na link, kde si diváci môžu pozrieħ divadelné predstavenia, bude zverejnený vždy pár
minút pred tým, ako sa malo pôvodne konaħ. Vbsobotu vždy so zaÏiatkom ob10.00 hod.

V súvislosti sbaktuálnymi opatreniami, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia
koronavírusu SARS-CoV-2, sa naplánované divadelné predstavenia presúvajú do
online priestoru. Obich odvysielaní/uverejnení Vás budeme vÏas informovaħ na našom
webebwww.mkic.skbalebo na Facebook-ubwww.facebook.com/MKICStupava.

Ðakujeme za porozumenie abprajeme veĀa zdravia!

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 13.00 – 15.30 h
sobota: 10.00 – 12.00 h
V prípade záujmu o prehliadku mimo otváracích hodín zavolajte na tel.: 0903 401 295.
Veríme, že v týchto nároêných êasoch, keó
nám opatrenia znaêne obmedzili svet kultúry, vás
aspoĀ trochu vizuálne potešíme a na malú chvíüu
prenesieme do tajov fantázie a pestrých farieb.
Prajeme vám, nech naša êarovná a pozitívna nálada preskoêí aj na vás.

Vystavujúci êlenovia arte.via: Monika Balogová, Petra Balogová, Barbora Koêišová, Stanislava Lantayová, Milada Lengyelová, Martina Mitická, Miloš Ulrych, Agneša Vavrinová.
Podujatie DOA 2020 (pod záštitou BSK) bolo
presunuté na náhradný termín, priebežne vás budeme informovaČ.
Tešíme sa na vašu návštevu
$+"03/&+,3û
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

Ambasádor

V minulom roku vznikla na pôde organizácie Špeciálne
olympiády Slovensko myšlienka vytvoriħ post ambasádora
športovcov ATHLETEbLEADER, ktorý by pomáhal zviditeĀĊovaħ
osoby sbintelektuálnym znevýhodnením. Je výborné, že do úlohy ambasádora bol vybraný StupavÏan PETER IŠPOLD.

„B

ývali sme v Devínskej Novej Vsi a po prvej
dcérke Zuzane sa nám po dvoch rokoch narodil Peter,“ prezradila na úvod nášho rozhovoru s Petrom jeho mama Alena. „Pôrod, ktorý najskôr vyzeral v poriadku, sa vo finále skomplikoval. Lekári
mi neskôr povedali, že vôbec nebude chodiČ. Naša rodina sa
však zomkla, naštartovala a spravili sme všetko pre to, aby
tomu tak nebolo.“
Detstvo prežil Peter v Grécku, kde objavil êaro vody
a plávania. Vo vode sa cítil lepšie ako na suchu, vóaka
nej sa nauêil chodiČ. Tak vznikla aj jeho láska k športu.
Po návrate absolvoval základnú školu na Dúbravskej
ceste, potom praktickú školu a uêilište. Pomáhal ako
opatrovateü a sanitár. Všade vedel využiČ svoju vrodenú trpezlivosČ a obrovskú empatiu. Od roku 2003 býva
rodinka v Stupave, rodisku ich babky Márie Turêinovej.
Si telom ibdušou športovec, Ïomu sa venuješ najradšej?
Obüubujem všetky druhy športu, avšak najradšej
mám výzvy. Šport je môj život, vóaka nemu som sa nauêil trpezlivosti aj odvahe. Vždy chcem nieêo dosiahnuČ. Rodiêia hovoria, že šport ma pripravil na samostatný život.
Akým druhom športu sa venuješ?
Mojou „srdcovkou“ je plávanie. Najradšej plávam
motýlika. Obüubujem však aj cyklistiku. Od domu sa
pustím na Devínsku cestu a pri Starom bicykli sa otáêam a vraciam späČ. Keó do toho šliapnem, do hodiny

sil. Otváral som historicky prvé majstrovstvá Európy
špeciálnych olympiád v modernej gymnastike v Nitre,
tiež som odovzdával medaily. Text otváracieho ceremoniálu som sa nauêil tak, že som prekvapil aj profesionálnych moderátorov. Svoj príhovor som mal pred generálnym riaditeüom spoloênosti Slovenská elektrizaêná
prenosová sústava, a. s., ktorá nás podporuje. Mohol
som si s ním podaČ ruku a on mal príležitosČ spoznaČ
mĀa. Moderoval som dokonca aj galaveêer pri príležitosti 25. výroêia založenia Špeciálnych olympiád Slovensko. Viem, že ma toho êaká ešte veüa, napríklad sa
budem musieČ uêiČ rozprávaČ pred kamerou. Teším sa
na to, že môžem verejnosti povedaČ, aké potreby majú
üudia s intelektuálnym znevýhodnením.

ZbAbú Zabí sa Peter vrátil
so striebrom abbronzom.

žiadostivosČ, ktorá sa v nich skrýva. Netreba zabúdaČ, že aj pre športovcov Špeciálnych
olympiád je najväêšou výzvou reprezentácia a úêasČ na Svetových hrách. Peter Išpold
nás na nich dôstojne reprezentoval. A nielen
on sám. Slovensko na nich získalo 35 medailí! ŠesČ bronzových, sedemnásČ strieborných
a dvanásČ zlatých.
V roku 2019 bol NR SR prijatý zákon
ê. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy
v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. „renta“ športovcom
za vzornú reprezentáciu krajiny. Platná je
pre olympionikov, paralympionikov aj deaflympionikov, ale na športovcov Špeciálnych
olympiád sa opäČ „zabudlo“. Náš štát oceĀuje za reprezentáciu Slovenska športovca telesne postihnutého, nevidiaceho i športovca so

Ako sa cítiš na Špeciálnych olympiádach, našiel si si tam aj kamarátov?
Špeciálne olympiády, ktoré sa organizujú od roku
1993, sú okrem športu najmä o kamarátoch a spoloêných zážitkoch. Našiel som si tam druhú rodinu, üudí,
ktorí cítia ako ja, kamarátov, s ktorými sa navzájom povzbudzujeme.
Chodíš rád na súħaže?
SúČažím veümi rád. Poznáte športovca, ktorý by
nechcel ukázaČ, ako na tom je? SúČaženie je vždy výzva i radosČ súêasne, uêí nás pochopiČ samých seba. Keó
prehráme, trénerka nám všetko vysvetlí. Na súČaži je
to naša druhá mama. SúČaže sú dobré, lebo vieme všetkým ukázaČ, êo v nás je. Rád prekonávam sám seba.

Eva Gažová, národná riaditeĀka ŠO
Slovensko predstavila Petra Išpolda
ako hovorcu slovenských športovcov
s intelektuálnym znevýhodnením.

nás. Ja trénujem každý deĀ v bazéne, dvakrát do týždĀa vo fitku. Predstavte si, ako ma mama skoro ráno
ešte v noênej košeli (smiech) vykladá pred plavárĀou.
O šiestej už skáêem do vody. Moja trénerka Yvetta Macejková ani tréner Michal Varga mi naozaj niê neodpustia. Vo fitnescentre sme sa s trénerom Martinom
Kostolánskym tiež naladili na rovnakú vlnu. Teraz síce
môžem cviêiČ len doma, ale stihli sme si vybudovaČ
malé fitko, tak kondíciu nestratím.

„Svet vnímame inak, ale túžbu víœaziœ
máme rovnakú.“
Motto športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
som zase doma. Keóže na bicykli trávim pomerne veüa
êasu, prednedávnom som sa zaêal venovaČ aj triatlonu.
Trénuje ma Michal Varga, reprezentaêný tréner. Takisto si veümi rád zahrám tenis a okrem toho sa venujem
aj tancu. Takmer 15 rokov som sa spolu s mojou sestrou Zuzkou intenzívne venoval spoloêenskému tancu,
najmä štýlu latino.
Menovali ħa ambasádorom športovcov
sbintelektuálnym znevýhodnením, Ïo
to pre teba znamená?
Na zaêiatku som nevedel, êo sa bude odo mĀa vyžadovaČ. Nebojím sa však niêoho nového, tak som súhla-

ÚêasČ na Svetových hrách Špeciálnych olympiád v Abú
Zabí v roku 2019 zostane pre mĀa celoživotným zážitkom. Boli sme tam aj s mamou, ktorá pomáhala tímu,
robila všetko, êo bolo treba, a tiež tlmoêila. Tie tri týždne boli plné neuveriteüných zážitkov a nových kamarátstiev. Spoznal som novú krajinu a nových üudí. Cítil som tam veüa pozitívnej energie a radosti zo života.
Odmenou boli vynikajúce výsledky, ktoré naša výprava dosiahla.
Ako trénuješ?
To je dobrá otázka, pretože nám nikto neverí, že naozaj trénujeme. Stále sme podceĀovaní a zabúda sa na

Podporuje ħa rodina?
Mám šČastie, že som vyrastal v úplnej rodine,
v harmonickom prostredí, kde ma všetci plne podporovali a dodnes podporujú – tatino, mamina
a moja sestra Zuzka. Tá už na naše spoloêné aktivity nemá toüko êasu, lebo som sa stal ujom, ale na nejakej rodinnej oslave si zase urêite zatancujeme. Odmaliêka mi všetci okolo mĀa vytvárali podmienky
na sebarealizáciu. ûúbim ich a som rád, keó sa spolu
so mnou tešia mojim úspechom.
Îo robíš vo voĀnom Ïase?
Okrem športovania veümi rád tancujem a hrám na
bicie. Za domom rodiêov mala byČ postavená chránená dielĀa, ale nakoniec sme sa dohodli, že hore budem
maČ svoj malý bytík. Mám teda teraz veüa práce. Pripravujem svoj pracovný projekt. Keó som absolvoval
v PiešČanoch masérsky kurz, vedel som, že je to správna cesta, ako spojiČ prácu a koníêka.
Na Slovensku prebieha v súêasnosti kampaĀ Sme tu
medzi Vami, ktorá sa snaží poukázaČ na svetové úspechy športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, na
ich prínos pre spoloênosČ, ale aj na ich vytrvalosČ a cti-

Za svoje športové úspechy vÑaÏí Peter
aj svojej trénerke plávania Yvette
Macejkovej.

sluchovým znevýhodnením. Preêo však nie aj športovca so zníženým IQ?
3Á3,Ŝ3,3ûѸ#,1,ѹ/ %ľ3Ѹ/,!&+ Ɔ-,)!,3
Á-" &û)+",)6*-&û!6),3"+0(,

Peter Išpold

miesto narodenia: Bratislava
vek: 30 rokov
znamenie: škorpión
obĀúbené jedlo: pizza
najväÏšie športové úspechy: Svetové
hry Špeciálnych olympiád vbAbú Zabí,
2019, strieborná abbronzová medaila
vbplávaní plávaní (200 m voĀný spôsob,
100 m motýlik).
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Ako sa vStupave volilo za Uhorska
História volieb v Stupave za Ïias monarchie patrí k najzaujímavejším javom minulosti mesteÏka v druhej polovici
19.babna zaÏiatku 20. storoÏia. Stupava ako sídlo volebného okresu zažila nielen plamenné vystúpenia reÏníkov, sĀuby
budúcich poslancov a pravé predvolebné kortešaÏky, ale aj násilie a všetky triky vládnej moci, ktoré sa proti slovenským voliÏom bežne v Uhorsku používali. Rastúcu uvedomelosħ a stúpajúce národné sebavedomie tunajších Āudí dokazujú volebné výsledky, najmä vo voĀbách, ktoré sa konali už na prahu 20. storoÏia.

P

rvé riadne voüby do uhorského snemu sa uskutoênili ešte v êase rozháranej revoluênej doby na jar roku 1848.
Za vyslanca (ablegáta) na snem bol jednohlasne zvolený bratislavský advokát A. Szálé. Na
predvolebnom zhromaždení v Stupave, ktorá
bola urêená za sídlo volebného okresu, sa üudu
prihovoril po slovensky, maóarsky a nemecky.
Jeho úêinkovanie na sneme nemalo dlhého trvania. Na sklonku júla 1849, keó bola situácia pre uhorských rebelov na êele s Košútom
bezvýchodisková, sa väêšina poslancov rozutekala.
Výnimoêný stav zavedený v krajine a Bachov neoabsolutizmus neumožĀoval snemovú
êinnosČ. Po obnovení ústavnosti v roku 1860
bolo volebné právo obnovené. Pravda, nevzČahovalo sa na všetkých dospelých obêanov. VoliČ mohli len muži, narodení v Uhorsku vo
veku najmenej 20 rokov. Museli maČ v meste alebo v mesteêku dom v cene aspoĀ 300
zlatých, alebo na dedine majetok s veükosČou
štvrtiny urbárskej usadlosti (cca 5 ha). Volebné právo mali óalej všetci remeselníci, kupci
i drobní výrobcovia, ktorí zamestnávali aspoĀ
jedného uêĀa alebo tovariša. Tiež ním disponoval každý, kto mal minimálne roêný príjem 100 zlatých z pozemkov alebo kapitálu.
Podmienkou bola aj gramotnosČ. Bez ohüadu
na príjem a majetok boli voliêmi všetci mešČania, notári, uêitelia, kĀazi a kapláni, doktori, ránhojiêi, pravotári, inžinieri, akademickí umelci, profesori a êlenovia uhorskej uêenej
spoloênosti. Za týchto pomerov až do zániku monarchie v Uhorsku volebné právo nedosiahlo nikdy viac ako 6 % dospelej populácie.
Jednoducho maóarizaêný režim uhorského

Osobitný volebný okres
Pred voübami sa voliêi museli zapísaČ do volebného zoznamu vo svojom volebnom obvode. Kto
nestihol termín zápisu, nemohol voliČ. Do volebných obvodov boli zvyêajne postavení dvaja kandidáti. Politické strany, resp. êlenstvo v nich, nehrali takú dôležitú úlohu, ako tomu bolo od
vzniku éesko-Slovenska, a tak aj voüby mali iný
charakter. Boli to skôr voüby osobností, konkrétnych kandidátov a ich vlastných programov ako
neskoršia voüba imaginárnych politických strán.
Volilo, presnejšie povedané hlasovalo sa verejne a ústne. Ani v druhej polovici 19. storoêia a na
zaêiatku 20. storoêia sa nelíšili od volieb z predchádzajúcich, feudálnych êias, ako ich opísal vo
svojom románe Reštaurácia Ján Kalinêiak. Kontrolu totožnosti vykonávali obecní richtári alebo
ich zástupcovia. Voliêi z jednotlivých dedín obvodu chodili hlasovaČ spoloêne, pritom celá skupina
vyriekla, komu dáva svoje hlasy. Nariadením kráüovskej miestodržiteüskej rady z konca roka 1860
sa zriadil osobitný stupavský volebný okres. ZahĄĀal celú záhorskú êasČ bratislavskej stolice a do
jeho obvodu patrili všetky obce od Dúbravky, Lamaêa a Devína až po Veüké Leváre a KuchyĀu.

Veselovský verzus Szálé

ra, slúžny Záhorského župného okresu, ktorý býval v Stupave, patril tiež medzi veükých stúpencov
Szálého, êo dosČ zavážilo. Bittera vydal hanopis
proti Veselovskému, v ktorom ho oznaêil za zapredanca, podlizovaêa a zvodcu. Proti Veselovskému bola podaná aj oficiálna žaloba na cirkevnú
vrchnosČ až k samému ostrihomskému kardinálovi J. Scitovskému. V nej sa žiadalo, aby buriêského
kĀaza, ktorý búri Slovákov proti Maóarom a proti župným pánom, zo Stupavy odpratal, aby tu
pri voübách 21. marca 1861 nezavadzal. Žiadosti Veselovského protivníkov síce kardinál nevyhovel, ale aj tak kandidát so slovenským národným
programom vo voübách neuspel a poslancom za
stupavský okres sa stal A. Szálé.

Manipulácie abpodplácanie
V júni 1872 sa konali óalšie všeobecné voüby do uhorského snemu, v ktorých v stupavskom volebnom obvode opäČ kandidoval slovenský kandidát. Národné uvedomenie tunajšieho
obyvateüstva bolo dobre známe aj slovenskej politickej reprezentácii, a preto práve v Stupave sa
odvážil kandidovaČ bratislavský advokát a aktívny slovenský národovec M. MudroĀ. Svoj volebný program sformuloval do desiatich bodov, ktoré uverejnil v Národných Novinách 8. júna 1872.

Stovincova správa óalej kritizovala slabú aktivitu MudroĀovho protikandidáta Luksitsa, ktorý
bol už v predchádzajúcom období poslancom za
Stupavu. ZdôrazĀoval, že poêas svojho úêinkovania v parlamente sa vôbec nestaral o svojich voliêov a neudržiaval s nimi žiaden kontakt.
Župné úrady vyvinuli veüký tlak, spojený s manipuláciou a podplácaním, aby zamedzili volebnému víČazstvu MudroĀa a ostatných slovenských
kandidátov na území Bratislavskej župy. To bol
aj hlavný dôvod, preêo vo voübách koncom júna
1872 prepadol nielen M. MudroĀ v stupavskom,
ale rovnako pochodili aj M. éulen vo svätojánskom a V. Kutlík v trnavskom volebnom obvode.
O priebehu volieb v Stupave priniesli Národné
Noviny 25. júla 1872 podrobnú správu, ktorá je
zaujímavým svedectvom týchto rušných udalostí.
„Až do dĀa volieb v stupavskom okrese“ – píše sa
v správe – „nikomu by nebolo napadlo pochybovaČ o víČazstve Dr. MudroĀa, spoêítajúc obce, ktoré süúbili hlasy výteênému tomuto mužovi. A vzdor tomu, že sa ani
polovica zapísaných voliêov zo vzdialenejších obcí nedostavila, bol by MudroĀ zvíČazil, keóby i tu jako i všade
fígle a nespravodlivosti sa proti Slovákom neboli páchali. Maóaróni, mameluci a hlavne židia kortešovali pre
Lukšiêa, všetko toto ale nebolo by prospelo, keby v Stupave nebol richtárom Miller, tak sa volá paša stupavský.

Vo voübách po páde Bachovho absolutizmu
21. marca 1861 kandidoval v stupavskom volebnom okrese uvedomelý Slovák M. Veselovský. Stupavania ho dobre poznali, lebo od roku
1855 pôsobil v Stupave ako kaplán. Protikandidátom bol už spomínaný starý harcovník z rokov
meruôsmych A. Szálé. Župná vrchnosČ, prirodzene, nadržiavala Szálému. Veselovského oznaêila
za buriêa, a to len preto, že rozdával texty piesní Hej Slováci a My pre slovenskú reê spravod-

Hlavná ulica - fotograf Kastler, oprava obuvy - Taraba. Pekná historická budova zbúraná v 80. rokoch.

Stupavský kaštieĀ na konci 19. storoÏia.

štátu si nemohol dovoliČ zaviesČ všeobecné
volebné právo, lebo väêšina uhorského obyvateüstva by ho veümi rýchlo zmietla z politického javiska. Maóarizácia tak nepostihovala len uhorské národnosti, ale zabraĀovala aj
všeobecnej demokratizácií pomerov, teda svojím spôsobom utláêala aj široké vrstvy maóarského obyvateüstva. Okrem toho v Uhorsku
nemohli až do zániku monarchie voliČ ženy.

livosČ chceme. Župný volebný výbor, ktorý v súvislosti s prípravou volieb zasadal v stupavskom
obecnom dome, odporúêal notárom podporovaČ
Szálého a šiestich slovenských kĀazov, ktorí stáli
na strane Veselovského, zo zhromaždenia vykázal.
Program M. Veselovského bol zameraný predovšetkým na obhajobu slovenêiny. Žiadal, aby
aj slovenský jazyk bol úradnou reêou v Bratislavskej stolici, kde prevažovali Slováci. J. Bitte-

Süuboval zasadiČ sa o rovnoprávne spolunažívanie
všetkých národov v Uhorsku, ako aj o spravodlivé
riešenie hospodárskych problémov. Jeho program
roznášali po celom volebnom obvode neúnavní
aktivisti, medzi ktorými vynikli najmä stupavský
uêiteü Strýêko a knihár z Malaciek Otoêka.
Dnes už zabudnutý agilný národovec – stupavský uêiteü Strýêko – v súvislosti s blížiacimi sa voübami zvolal do Malaciek kongres slovenských uêiteüov, ktorý však tamojší slúžny Štefan Stovinec
na pokyn hlavného župana Bratislavskej župy
Jána Pálfiho zakázal. Slúžny Stovinec vo svojej situaênej správe charakterizoval slovenského
kandidáta Michala MudroĀa ako krajného üaviêiara, pansláva poškuüujúceho na Petrohrad, ktorý je v spojení s êeskými vedúcimi osobnosČami.

Tento celý poêetný stupavský proletariát pod pokutou na
volbište vyšturmoval. Tu bolo vidieČ na stá ožralých žien,
uêĀov a kyjmi ozbrojených paholkov. éo znemravnelá
zberba táto tropila, je strach.“

Poslanec peštianskeho parlamentu
Podobne sa viedlo slovenským kandidátom
aj v iných volebných okresoch. Pokusy Slovenskej národnej strany, ktorá sa sformovala v roku
1871, presadiČ sa politickými prostriedkami na
parlamentnej pôde, zlyhali na celej êiare. Od roku
1878 sa vedenie SNS rozhodlo nezúêastĀovaČ sa
na voübách kvôli perzekúcii a volebným machináciám, a tak viac ako tri desaČroêia sa v Stupave žiadny národný kandidát neukázal. To však
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neznamenalo, že voliêov stupavského okresu
v uhorskom parlamente zastupovali maóarskí
poslanci. Aj v dobe pasivity a surového národnostného útlaku boli stupavskými poslancami
Slováci, pravda, lojálni vládnej moci. Medzi nich
patril aj T. Príleský, rodák z Janíkoviec pri Nitre,
potomok starého slovenského zemianskeho rodu.
Príleský bol v Bratislavskej župe známou
osobnosČou. Ešte v roku 1847 vykonal advokátske skúšky a stal sa na krátku dobu stoliêným notárom. Poêas revolúcie v rokoch
1848/1849 slúžil v národnej garde a zúêastnil
sa na akcii proti prvej slovenskej dobrovoüníckej výprave, ktorá smerovala na Myjavu. Po
porážke uhorskej revolúcie sa zdržiaval v cudzine. Po návrate do vlasti sa dal na finanêné
podnikanie a politiku. Už v roku 1867 kan-

V roku 1881 bol za poslanca v Stupave zvolený Š. Rozsíval. V rokoch 1868 –1870 bol
stupavským kaplánom, a potom, až do roku
1885, farárom v Záhorskej Bystrici a stupavským vicearchidiakonom. Vynikajúce vzdelanie (v roku 1877 získal titul doktora teológie
na peštianskej univerzite) i popularita medzi
tunajšími voliêmi mu pomohla viackrát k volebnému úspechu a stupavský volebný okres
zastupoval až do roku 1892.

skej ûudovej strany, hoci slovenskej národnosti, však slovenských voliêov sklamali. Od roku
1901 preto Slovenská národná strana opustila
volebnú pasivitu a vstúpila opäČ do volebných
zápasov. Najvýraznejší volebný úspech zaznamenala v roku 1906, od ktorého až do zániku Uhorska mala Stupava ako jediný volebný

üov Slovenskej üudovej strany s požiadavkou, aby
kandidoval v ich okrese. Juriga privítal delegáciu
na êele s I. Polákom z Vysokej (Hoštetna) na svojej fare vo Vajnoroch. Spoêiatku sa zdráhal prijaČ
kandidatúru a vyhováral sa na nedostatok peĀazí. Vyslanci slovenských voliêov zo stupavského
okresu ho však ubezpeêili, že peniaze nepotrebu-

Nová generácia
Na zaêiatku 20. storoêia sa situácia v Uhorsku, a teda aj na Slovensku, citeüne zmenila.
Niekdajšia pasivita a ochabnutosČ slovenského národného života sa stali minulosČou. Na
politickú scénu nastúpila nová, mladá generácia üudí s oveüa príČažlivejším programom ako
ich predchodcovia. Výrazne vyspela taktiež slovenská spoloênosČ. Pod vplyvom všeobecného
vedeckého a technického rozvoja, spojeného
s modernizáciou všetkých stránok života, zaznamenala krajina veüké pokroky nielen v oblasti napredovania a šírenia rôznych technických vymožeností, ale najmä v myslení üudí.

PohĀad na Stupavu zaÏiatkom 20. storoÏia.

didoval za snemového poslanca a bol zvolený
najprv v Bratislave a v rokoch 1869 – 1875
zastupoval na sneme trnavský volebný obvod.
V roku 1875 bol zvolený v Stupave a celých
6 rokov bol stupavským poslancom v peštianskom parlamente. V snemovni zastával viaceré dôležité funkcie v rozpoêtových výboroch
i v spoloênej rakúsko-uhorskej snemovej delegácii. Bol uznávaným ekonomickým odborníkom a národohospodárom. Pri predkladaní
rozpoêtu êi pri iných snemových rokovaniach,
ktoré sa prirodzene viedli v maóarskom jazyku, stupavský poslanec T. Príleský budil veselosČ a smiech u rodených Maóarov svojím
slovenským prízvukom. Maóarêinu nikdy
dokonale nezvládol. Bol êlenom strany nezávislosti a podporovateü K. Tiszu. Hoci sa
v slovenskom národnom hnutí neangažoval,
s viacerými poprednými národovcami udržiaval dôverné styky a dokonca sa jeden êas
usiloval založiČ klub poslancov z Horného
Uhorska. Sotva by otvorený nepriateü Slovákov mohol byČ opakovane zvolený (druhýkrát
roku 1892) za poslanca v êisto slovenskom
stupavskom volebnom obvode, kde bolo národné povedomie voliêov vždy veümi silné.
A tak pri svojich predvolebných prejavoch
v Stupave i v okolitých obciach musel sa aspoĀ deklaratívne dožadovaČ nápravy krívd,
páchaných v tej dobe na slovenskom národe.
Stupavania mu dokonca udelili êestné obêianstvo. Príleský zomrel v Bratislave 13. novembra 1895.
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Slovenský voliê, ktorý naóalej tvoril len veümi
malú êiastku slovenskej spoloênosti, prestával
byČ pasívnym subjektom v politických manipuláciách vládnych strán. Najmä v oblastiach,
v ktorých zosilnel aj ekonomicky, prestal rešpektovaČ brachiálnu moc štátu a odovzdávaČ
pod jej nátlakom svoj hlas vládnym kandidátom za pálenku a volebný guláš. Národné povedomie silnelo a boj za národné práva sa êoraz
viac stával masovou záležitosČou, do ktorej boli
zapojené široké vrstvy slovenskej spoloênosti. Na mnohých miestach Slovenska sa národne orientované stredné vrstvy stávali dôležitým
politickým êiniteüom, ktorý sa dokázal zmobilizovaČ do takej miery, že sa prostredníctvom
zvolenia národného kandidáta dokázal presadiČ
na celoštátnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie
takéto regióny patril stupavský volebný okres,
najmä mesteêko Stupava.
Už vo voübách v 19. storoêí sa ukazovalo, že
v stupavskom volebnom obvode bol veüký volebný potenciál pre národne uvedomelého slovenského kandidáta. Vo voübách neprešiel obyêajne len preto, že proti jeho voliêom sa robili
rôzne obštrukcie zo strany štátnej moci, aby
sa im znemožnilo voliČ, alebo sa voüby jednoducho sfalšovali. Tieto praktiky však narážali
stále viac na nebojácnu odhodlanosČ zo strany
Stupavanov. Od konca 19. storoêia už Stupavu
nezastupoval podvodne zvolený vládny poslanec, ale kandidát ûudovej strany (Néppárt),
ktorá vo svojom programe süubovala spravodlivú národnostnú politiku. Kandidáti maóar-

Podporovatelia slovenského
kandidáta Ferdiša Jurigu v Stupave v roku 1910.
Pavel MudroĊ, aktivista
SNS v Bratislavskej župe
na konci 19. st.

Ferdiš Juriga.

okres na Slovensku trvalo slovenského národne
uvedomelého poslanca.

Víħazstvo Trubínyiho
Všetko zaêalo však už v roku 1905, keó sa konali predêasné parlamentné voüby. ûudová strana
kandidovala farára z Devínskej Novej Vsi J. Trubínyiho, ale stupavskí Slováci ho odmietali podporovaČ, lebo ich ako poslanec sklamal. J. Trubínyi sa pôvodne menoval Trubina a pomaóarêil
si nielen meno, ale aj charakter. Ako poslanec za
stupavský volebný obvod hlasoval za pomaóarêenie üudových škôl, êo mu jeho voliêi nemohli
odpustiČ. Veüa výêitiek sa Trubínyimu dostalo aj preto, lebo sa za svoj slovenský pôvod hanbil. Slovenská národná strana sa najprv rozhodla
v Stupave kandidovaČ richtára a roüníka zo Záhorskej Bystrice J. Boráka. Ten sa však pre nedostatok financií kandidatúry vzdal. Tesne pred voübami ohlásil kandidatúru kníhkupec A. Maêálka
z Bratislavy, ale bolo už neskoro. Trubínyi prežil
v niekoükých obciach poêas predvolebnej kortešaêky Čažké chvíle. Vo Vysokej ho doslova hnali
od reêníckeho stola. Stihol iba podplatiČ zopár pijanov, ktorí niekoükokrát zakriêali „éljen Trubíni“,
a už hasili smäd u miestneho krêmára, pravda, za
peniaze urêené na predvolebnú kortešaêku.
Napriek všeobecnej neobüúbenosti vo voübách
27. januára 1905 J. Trubínyi bez protikandidáta poüahky zvíČazil. Podüa dopisovateüa Národných novín Trubínyiho volila chasa pozostávajúca zo slovenskej renegátskej inteligencie, židov,
panských úradníkov a trúnkom opojených Slovákov zo sedliackeho stavu. Novozvolený parlament však nemal dlhé trvanie, a tak roku 1906
boli vypísané nové voüby. Slovenská verejnosČ ich
prijala s veükým oêakávaním, lebo neobyêajne
vzrástla politická aktivita i uvedomelosČ voliêov.
Do predvolebného boja vstúpila iba v decembri
1905 sformovaná Slovenská üudová strana (SûS)
s trinástimi kandidátmi a príČažlivým volebným
programom pod heslom Za tú našu slovenêinu,
za tie naše haleny! Hlavnými bodmi volebného
programu SûS boli všeobecné a tajné volebné právo, zrušenie proticirkevných zákonov z deväČdesiatych rokov 19. storoêia a naplnenie národnostného zákona ê. 44 z roku 1868, ktorý sa vôbec
nedodržiaval. òalšími požiadavkami boli sloboda
spolêovania a zhromažóovania, spravodlivé riešenie mzdových pomerov, spravodlivejšie rozvrhnutie daní, prijatie zákonov proti úžere a obmedzenie krêmových licencií.

Ferdiš Juriga
Slovenskí voliêi v stupavskom volebnom okrese oslovili medzi üudom mimoriadne obüúbeného
katolíckeho kĀaza Ferdinanda (Ferdiša) Jurigu,
rodáka z obce Gbely, jedného zo spoluzakladate-

je, lebo vraj celý okres horí národnou
horlivosČou a za všetkých mu süubovali bezplatnú predvolebnú pomoc. Juriga musel nakoniec kandidatúru prijaČ, lebo Polák aj so
sprievodom vyhlásili, že inak faru neopustia.
Napriek prísüubom voüby neboli celkom zadarmo. F. Juriga si požiêal 1000 korún od senickej
filiálky Tatra banky a odhodlal sa podstúpiČ boj
s oveüa silnejším protivníkom, ktorého podporoval celý štátny aparát. Boj bol mimoriadne ostrý,
no Juriga mal nadšených a nezištných podporovateüov, êo bolo jeho výhodou oproti vládnemu
kandidátovi J. Trubínyimu. Volebnú poradu odbavil Juriga na fare v Zohore, kde mu prisüúbili pomoc Š. Gašparoviê, farár vo Vysokej, M. Žák,
zohorský kaplán, a J. Závodský, predtým kaplán v Stupave, v êase volieb už farár v Marianke. S podporou týchto vynikajúcich a obüúbených
kĀazov sa vrhol do boja. Nechal si ušiČ zástavy
s nápismi: Za tú našu slovenêinu, Za tú našu chudobu a Nech žije Ferdiš Juriga! òalšou agitaênou výbavou bolo niekoüko tisíc pier za klobúk s rovnakými nápismi a napokon letáky.
Pri volebnej agitácii Jurigovi zo Stupavanov
najviac pomáhali Š. Beleš, J. Benca, Š. Kuboviê
a mlynár K. Binder. V Máste sa ako agitátori Jurigovho tábora vyznamenali P. Pollák, A. Fusek,
T. Klas a V. Belzár. Volebnú oporu našiel aj v Borinke, kde ho podporovali miestni sedliaci na êele
so Slezákom a Mysloviêom.
Ako vždy, aj v tomto prípade verejná podpora slovenského kandidáta znamenala vystavenie
sa riziku perzekúcie zo strany vládnych orgánov.
Mnohí Stupavania pocítili už pred voübami tvrdú ruku maóarizaêného štátu, niektorí sa dokonca ocitli vo väzení. „Aj pri voübách v Stupave,“ – písal kronikár – „ukazovali svoje päste zase vládni voliêi
a opozícia bola nútená vždy ustúpiČ.“
Vo voübách roku 1906 boli v Uhorsku slovenskí kandidáti úspešní ako nikdy predtým a ani
potom. Celkovo sedem národne uvedomelých
a konajúcich Slovákov sa dostalo do uhorského parlamentu. Aj voliêi v susedných okresoch
uprednostnili národných kandidátov s üudovým programom. V Moravskom Jáne zvíČazil
P. Blaho a v pezinskom okrese F. Jehliêka. Úêinkovanie mladého a temperamentného Jurigu
v Uhorskom parlamente ako zástupcu voliêstva
stupavského volebného okresu od samého zaêiatku nebolo jednoduché. Napriek tomu – aj sprievodnému väzeniu vo Vacove, kde si za politickú
êinnosČ odsedel 2 roky – F. Juriga zostal ako jeden z mála a nakoniec jediný slovenský poslanec
v uhorskom sneme až do 19. októbra 1918, keó
v mene Slovenskej národnej rady vyhlásil v snemovni uhorskú vládu a uhorský snem nekompetentným rozhodovaČ v slovenských veciach. Bolo
to možné len vóaka uvedomelým slovenským voliêom stupavského volebného obvodu.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc., foto archív autora
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Úrodné roky stupavskej školskej hádzanej
Obtom, že hráÏov si musí klub vychovaħ, vie každý športový fanúšik. Nie vždy sú však na to vytvorené podmienky – raz
chýba tréner, inokedy je zase málo mladých chlapcov, resp. dievÏat, abpod. Takže vbhistórii stupavskej hádzanej boli obdobia, keÑ sa sbmládežou pracovalo podĀa toho, aké podmienky na svoju Ïinnosħ klub mal. Boli ale aj Ïasy, keÑ sa prácu
sbmládežou podarilo dostaħ na vysokú úroveĊ.

O

rganizovaná
práca
s mládežou priniesla svoje prvé výsledky
v rokoch 1978 až 1983, keó sa
družstvo prebojovalo do druhej
dorasteneckej ligy. Trénovaniu
mládeže sa venovali obyêajne
hráêi po skonêení aktívnej êinnosti. Za tie roky ich bolo veümi
veüa a možno si na niekoho ani
nespomeniem, nech mi prepáêi.
Na týchto sme však nezabudli:
Stano a Vlado Landlovci, Anton Brezovský, Jano Kahánek,
Miro Janêár, Jozef Ivica, František Suchovský, Viktor Daráš,
Tibor Léner, Dana Michálková, František Kuštor ml., ûuboš
Figmik, Jarka Balogová, Jozef Filípek, Peter HasoĀ, Vlado
Pšenko, Jozef Živner a veüa óalších. S mládežou dlhodobo pracovali najmä Juraj Debrecký,
Vlado Pšenko a Miro Janêár.

êilo na treČom mieste. OpäČ sa
prejavila dobrá tréningová práca a veüakrát i schopnosti hráêov. Ukázali sa strelci ako Belošiê, ktorý dal v roêníku 92
gólov, KoreĀ 62, Požgay 57.

Kríza
Na tejto fotograȴi je dorastenecké družstvo z konca 60-tych rokov. HráÏi sediaci zĀava: ÿubo Figmik, Vlado Pšenko, Ján PuškáÏ,
Anton Móza, Vlado Moravanský, Vlado Rigler, kĀaÏia Jožo Zárecký, Štefan Horecký, Miro JanÏár.

Po veükých úspechoch v predchádzajúcich rokoch sa v roêníku 1984 – 1985 dostavila kríza.
Tréner Juraj Debrecký musel zo
zdravotných dôvodov zanechaČ

Budúce opory seniorov
Dorasteneckými družstvami prešli hráêi,
ktorí boli neskôr oporami v mužských súČažiach, dokonca i v prvej êeskoslovenskej
lige. Boli to napríklad: Ivan Kriflík, Ivan
Vlkoviê, František Kuštor ml., Peter Slezák
(boli dvaja), Anton Gorbár, Július Korda,
Jozef HasoĀ, Jozef Rigo, Rudolf Draškoviê, Vlado Valachoviê, Vlado Piaêek, Peter
Naóo, ûuboš Ivica, Dano Pavlíêek êi Vlado
Kopp. Trénerom bol Juraj Debrecký, vedúcim mužstva Jozef Ivica. Toto družstvo sa
v súČažnom roêníku 1978 – 1979 umiestnilo na prvom mieste a postúpilo do II. dorasteneckej ligy. To znamenalo, že príprava na
novú sezónu musela byČ po všetkých stránkach tvrdšia. Prišlo niekoüko nových hráêov
– Belošiê, Pollák, Požgay, niekoüko naopak
odišlo, medzi nimi i ûuboš Ivica, ktorý prestúpil do éH Bratislava. „éervenka“ mala
vtedy záujem aj o Vlada Valachoviêa, ale
odchod dvoch hráêov by naše mužstvo veümi oslabil, tak išiel len Ivica.
V sezóne 1979 – 1980 bolo družstvo piate, strelecky sa darilo Pavlíêkovi a Valachoviêovi. V nasledujúcej sezóne 1980 – 1981

tom i špeciálnej hernej prípravy nemôžu športovo napredovaČ. Hráêi,
ktorí prešli týmto vývojom, sa nestratili v óalších mužstvách dospelých, neskoršie niektorí dokonca ani
v reprezentácii. V mládežníckych kategóriách boli reprezentantmi Andrej Lachkoviê, Juraj Valachoviê,
Branislav Révay, Denis Feigl, Peter
Hlavtúr, Martin Prokop, Jozef Malec, Peter Horecký, Rudolf Draškoviê ml.
a óalší.

Žiaci
Keó sa nedarilo dorastencom, zaêalo sa
dariČ chlapcom v žiackych kategóriách. Na
jeseĀ 1984 sa obidve kategórie – mladší
i starší žiaci – usadili na êele svojich súČaží
a bola nádej, že sa na jar 1985 zúêastnia bojov o majstrovské tituly na Slovensku. Prejavila sa práca trénerov Kuštora ml., Pšenku
a Janêára, ktorí so zanietením a zodpovednosČou pristupovali k príprave svojich zverencov. Ale tak ide trénerský život
– raz sme hore, raz zase dole.

VicemajstribÎSFR, majstri
Slovenska

sa družstvo znovu pozmenilo, óalej sa posunuli hráêi Valachoviê, Pavlíêek, ale liga zostala zachovaná. Bol to zase jav, keó veüa
hráêov z dôvodu veku odišlo, noví nestaêili
na súČaž, pretože
všetko potrebuje
êas a veüa práce
najmä v tréningoch. Toto družstvo malo za úlohu zachrániČ sa
v II. lige 1981
– 1982. Pod vedením trénerov
Jura Debreckého a Tibora Lénera sa to podarilo. Sezóna 1982
– 1983 bola pre
družstvo podstatne lepšia, skon-

trénovanie, êo sa ihneó prejavilo
na výsledkoch. Mladší dorastenci zimovali v lige na predposled-nom mieste a starší dokonca na pooál
slednom. Mladší dorastenci mali málo
hráêov, êo nesvedêilo o dobrej a cieüavedomej práci s mládežou, ktorá nadobudne potrebnú športovú úroveĀ za obdobie 5 – 6
rokov. Poêas tejto práce je pomerne veüká
a pravidelná fluktuácia, ale ešte horšie je to
s dievêenskými družstvami, kde je ešte väêší odpad. Dievêenské družstvá hrali v rámci
Slovenska, ale bez väêších úspechov. VybudovaČ a udržaČ niekoüko rokov hráêky spolu je vzhüadom na situáciu a postavenie žien
v spoloênosti (vzdelávanie, rodina a materstvo) veümi Čažké.

Reprezentanti
Hráêov v klube treba pripravovaČ postupne. Bez pravidelnej všeobecnej a po-

Práca s mladými mala v Tatrane
vždy špiêkovú úroveĀ, êo prinieslo
svoje ovocie aj v óalších rokoch. Trénerská dvojica Miro Janêár a Vlado
Pšenko dokázala i v stupavských
podmienkach, za minimálnej štátnej podpory, zriadiČ v spolupráci s riaditeüstvom základnej školy
školské športové stredisko.
Podarilo sa dosiahnuČ dostatoêný poêet tréningových hodín v telocviêni, organizaêne upraviČ vyuêovací proces a úspechy sa zakrátko
dostavili. V júli 1992 obsadili na
majstr
majstrovstvách éSFR (éeskoslovens
venskej federatívnej republiky
– to pre tých neskoršie naroddených) v kategórii mladších
dorastencov druhé miesto
za víČaznou PlzĀou. V roku
1993 – to už bolo Slovensko
ssamostatné – sa Stupavêania
stali prvými majstrami Slovensta
ska
k mladších dorastencov. Tento
úspech dosiahli hráêi: Paüo Ondroviê, Peter Hlavtúr, Roman Jánoš, Branislav Révay,
Peter Horecký, Juraj Valachoviê, Andrej
Lachkoviê, Patrik Lachkoviê, Juraj Šembera, Denis Feigl, Vlado Horák, Milan Jánoš, Ján Šuster. Trénerom bol ako v predchádzajúcom roku Vlado Pšenko. Bol to
úspech hádzanárskeho oddielu i školy, pretože vóaka spolupráci vytvorili mladým hádzanárom také podmienky, že to dotiahli až
po majstrovský titul a zanechali za sebou
mužstvá z Košíc, Prešova, Topoüêian, Trnavy, Bratislavy a óalších miest.
Svetozár Prokeš sen.
Foto: archív priaznivcov hádzanej
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tina vo Francúzsku (11.11.). Za zmienku
stojí tiež leto indiánske, o ktorom sa hovorí v severnej Amerike. Ide o obdobie málo
veterného, teplého a slneêného poêasia, avšak s chladnými nocami a rannými (neskôr
i celodennými) hmlami, ktoré sa vyskytuje
približne uprostred jesene v USA aj Kanade.
Americkí indiáni toto obdobie s priaznivým
poêasím využívali skôr na prípravy na zimu
(zvýšenie zásob dreva a pod.).
Sám som zvedavý, êi sa babieho leta doêkáme aj poêas tohtoroêného októbra, ak áno,
o mesiac si ho urêite vyhodnotíme.

PoÜasie v Stupave

špecifické pomenovanie, napríklad leto svätého Michala v Srbsku (29.9.), leto svätého
Lukáša v Anglicku (18.10.), leto svätej Brigity vo Švédsku (26.10.) alebo svätého Mar-
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Peter ŠtefanÏin, foto: autor, on

Prvý jesenný mesiac sa opäħ predviedol vbteplejšom
móde. ZároveĊ bol však bohatý aj na zrážky. VeĀmi teplé
poÏasie sme prežívali sbmenšími prestávkami
od 5. až do 24. septembra.

M

noho üudí si práve toto veümi teplé
poêasie nesprávne zamieĀa s babím letom. Správny názov pre
pekné a teplé dni poêas prvej a druhej septembrovej dekády je tzv. mariánske leto, êo
je jedna z najvýraznejších teplotných singularít, ktorá sa vyskytuje v tomto mesiaci.
Ide o staré üudové oznaêenie pre pomerne
pravidelne sa opakujúce obdobie slneêných
a teplých dní, ktoré sa vyskytuje väêšinou do
konca druhej septembrovej dekády.
Výrazné ochladenie sa dostavilo od 25.septembra, keó sa dokonca na Záhorí (najmä
v okolí Kuchyne) lokálne vyskytli aj prvé prízemné mrazíky (5 cm nad zemským povrchom). Priemerná teplota za mesiac september
2020 mala v Stupave hodnotu +16,9 °C, êo je
cca o 1,2 stupĀa viac, ako je dlhodobý normál
(za roky 1987 – 2019).

 ÁÁ  ѹ
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Daždivé poêasie z konca augusta pokraêovalo aj poêas prvej septembrovej dekády. Od
8. až do 22. septembra sa v Stupave nevyskytli žiadne zrážky, prevládalo slneêné, stabilné a teplé poêasie. òalšie zrážky sa vyskytli v posledných septembrových dĀoch.
Za celý mesiac spadlo v Stupave 101,4 mm
zrážok, êo je cca 135 % dlhodobého septembrového priemeru.
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Babie leto
Milovníkom slneêného a teplého poêasia,
ktorí si dostatoêne neprídu na svoje v lete, zvyêajne zostáva nádej v podobe tzv. babieho leta,
ktoré prichádza v prvej polovici meteorologickej jesene. Môže maČ rôzne podoby, podüa
toho, v ktorej êasti jesene prichádza. Hlavné
rysy sú však rovnaké: ide o obdobie suchého,
málo veterného, slneêného a cez deĀ veümi
teplého poêasia, ktoré sa v strednej Európe
vyskytuje na konci septembra a poêas októbra. Noci sú pomerne chladné a miestami
sa poêas nich vytvárajú aj tzv. radiaêné hmly.

Îo je príÏinou babieho leta?
Obvykle rozsiahla tlaková výš, ktorá sa
nachádza nad strednou alebo východnou až
juhovýchodnou Európou.
Okolo tejto tlakovej výše sa potom do
strednej Európy dostáva pomerne teplý
vzduch od juhovýchodu až juhozápadu. Výskyt takejto poveternostnej situácie je v jednotlivých rokoch rôzne dlhý a rôzne výrazný. Tomu potom zodpovedá aj dúžka babieho
leta. V priemere sa v našich konêinách vyskytuje najêastejšie v poslednej dekáde septembra a v prvej polovici októbra.
Samozrejme, že babie leto nie je typické
len pre Slovensko, ale stretneme sa s ním aj
inde vo svete. V niektorých krajinách má

MD

Zlatnícka dielĀa Marek Drahoš

Rodinné zlatníctvo MD sa zaoberá
ruênou výrobou zlatých šperkov,
opravami zlatých
ý a strieborných
ý šperkov
p
a predajom
predajo
om zlatých šperkov
Otváracie hodiny
Pondelok na objednávku
Utorok
od 10 – 17 hod.
Streda
na objednávku
Štvrtok
od 10 – 17 hod.
Piatok
na objednávku
Sobota
od 9 – 12 hod.
ObedĀajšia prestávka od 12 – 13 hod.
Marcheggská 2540/72A
900 31 Stupava, Tel.: 0905 691 017
E-mail: drahoszlatnik@gmail.com
i202001006
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ZO ŽIVOTA V KAŠTIELI

Petrove obrazy
Domov sociálnych služieb abzariadenie pre seniorov KaštieĀ
má už viac ako päħdesiatroÏnú históriu. Vbminulosti bolo
naše zariadenie vbpovedomí obÏanov vnímané skôr ako domov dôchodcov, teda zariadenie, kde žijú seniori. VbsúÏasnosti však využívajú sociálnu službu domova sociálnych
služieb aj prijímatelia starší ako osemnásħ rokov.

stavené na Radniêkiných trhoch a na Župných Vianociach.

MaĀovanie pomáha
Peter maüuje veümi rád a jeho záüuba pozitívne ovplyvĀuje aj to, ako sa cíti. Vždy,
keó sa niekto rozhodne pre jeho obraz, Petra to naštartuje a povzbudí v óalšej êinnosti. Rozhodli sme sa preto podeliČ sa o jeho
diela i s vami. Z dôvodu opatrení spojených
s COVID-19 nemáme aktuálne možnosČ
prezentovaČ obrazy na verejnosti za prítomnosti prijímateüa. Z portfólia jeho obrazov
vyberáme aspoĀ týchto zopár a veríme, že
v dohüadnom êase budeme maČ príležitosČ
prezentovaČ i óalšie obrazy. Ak by ste chceli Petra podporiČ v jeho umeleckom rozvoji,
budeme radi, ak sa niektorý obraz stane súêasČou i vašej domácnosti.
Beata Mrázeková , foto: autorka

Moje mesto
Deti z Materskej školy
Janka KráĀa z triedy LastoviÏky (5 – 6 roÏné) a z triedy VeveriÏky (4 – 5 roÏné)
si vytvorili svoj vlastný
projekt.

Z

aêali sme tematickou vychádzkou.
Na nej sa deti oboznamovali, pozorovali a rozlišovali niektoré významne budovy v meste, v ktorom bývajú. Pri
mestskom úrade ich zaujali vlajky, pri budove mestskej polície zase policajné auto.
Hovorili sme si o dôležitosti záchranných
zložiek, v parku zase o üuóoch v Domove
sociálnych služieb a zariadení pre seniorov
Kaštieü. Zastavili sme sa aj pri kostole sv.
Štefana.
Svoje zážitky z vychádzky vyjadrili v tvorbe „Stupava – Moje mesto“.
Aj predškoláci z triedy Lastoviêky si
na vychádzke po Stupave prezreli významné stavby. Zaujala ich základná škola, pozreli si sochu kapitána Jána Nálepku, knižnicu Ruda Morica, zdravotné
stredisko a na záver vychádzky i stupavskú staniênú budovu.
Andrea Hejlová, foto: autorka, LastoviÏky fotila Barbora Švarbová

D

nes by sme vám radi predstavili
nášho šikovného prijímateüa pána
Petra, ktorý sa venuje maüovaniu
obrazov. Peter je v strednom, teda produktívnom veku. Jeho zdravotný stav mu však
neumožĀuje plnohodnotne sa zapojiČ do spoloênosti a do pracovného procesu. Rád by si
našiel zamestnanie, aby mal možnosČ viac
sa zaêleniČ do komunity a priblížiČ sa životu
bežného êloveka.

Od papiera po plátno
Keó pred štyrmi rokmi prišiel Peter do
nášho zariadenia, spoloêne sme hüadali možnosti, ako aktívne využívaČ jeho voüný êas.
Zistili sme, že jeho veükou záüubou je maüo-
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vanie. Najprv kreslil na papier rôzne motívy.
Keóže kreslenie ho veümi bavilo, rozhodli
sme sa Petra podporiČ a zakúpili sme prvé
maliarske plátna a farby. Vóaka tomu jeho
motivácia maüovaČ nabrala iný rozmer.
Zaêal maüovaČ êastejšie a jeho techniky sa
postupne zdokonaüovali. Keóže si svoju záüubu prijímateü financuje sám, v snahe podporiČ ho sme sa zapojili do grantového programu Opora. Veümi nás všetkých potešilo, že
náš projekt prešiel výberom a Peter získal
jednorazovú finanênú podporu na zakúpenie
maliarskych potrieb. Jeho obrazy sme vystavili v našom domove sociálnych služieb.
Aby i verejnosČ mala možnosČ podieüaČ sa na
úspechu nášho prijímateüa, obrazy boli vy-
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Postúpiœ chcú muži aj žiaci
Futbalový klub mládeže Stupava zvládol v neĀahkých podmienkach jesennú Ïasħ sezóny
abodohral väÏšinu ligových zápasov, kým neprišlo prerušenie súħaží z dôvodu pandémie
Covid-19. V Ïlánku prinášame zhodnotenie výsledkov za všetkých 9 súħažných tímov,
zbktorých sa väÏšina umiestnila na najlepších prieÏkach ligy.
Seniori (A mužstvo) v boli VI. lige na domácej pôde neporaziteüní – dosiahli 3 výhry a 1 remízu, avšak u súperov stratili body za dve remízy a jednu prehru. V polovici sezóny tak obsadili
výborné 2. miesto a na jar majú dobré vyhliadky
na postup do V. ligy. Mužstvo vedie hrajúci kapitán Jakub Pavlaêiê.
Starší žiaci U15 si zvykli na veüké ihrisko

Pokorný pripravuje svojich hráêov
na nároênejšiu súČaž v budúcom roku.
Prípravky U11, U10 a U9 hrajú ako trojiêka, êo znamená, že každá
má svoju ligu, ale súperov vždy z rovnakých klubov (Bratislava a okolie) v rovnaký zápasový deĀ.

Mladší žiaci U13 sú po siedmich kolách rov-

Staršia prípravka U11 sa síce výsledkovo trápi, ale je to dané aj slabšie zastúpeným roêníkom narodenia 2010. V kádri trénera Miloša
Kmenta je viacero nových hráêov, ktorí, dúfame,
budú posilou v jarnej êasti. Cieüom kategórie je
pripraviČ hráêov na prechod do kategórie U13
v lete nasledujúceho roka.

nako na êele tabuüky s najlepším skóre 37:5. Postup do vyššej súČaže je tu podmienený umiestnením Starších žiakov U15, avšak tréner Michal

Staršia prípravka U10 je vedená trénerskou dvojicou Juraj Kronek a Martin Mackoviê

už v príprave a v lige sú zatiaü bez straty bodu
na prvom mieste. Úspech pripisuje hlavný tréner Martin Havran predovšetkým dodržiavaniu
herného systému. Spoloêným cieüom je udržaČ sa
na 1. mieste aj na jar a postúpiČ do vyššej súČaže.

Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR ê. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

ZbVbE R E J ĉ UbJ E

ZÁMERbPREDAJA NEHNUTEÿNÉHO MAJETKU MESTA STUPAVA ZbDÔVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEÿA:
predmet predaja: pozemok KN registra „C“, parc. ê. 478/2, s výmerou 120 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúci sa v okrese Malacky, obec Stupava, katastrálne územie Stupava, evidovaný na
LV ê. 2783, vedenom Okresným úradom v Malackách, katastrálnym odborom, pre budúceho kupujúceho Bratislavský samosprávny kraj,

P.O. BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IéO: 36 063 606, v podiele 1/1 do jeho
výluêného vlastníctva, za kúpnu cenu v sume
stanovenej znaleckým posudkom, minimálne
za sumu zostatkovej ceny v úêtovníctve a poplatkov súvisiacich s prevodom práv; a za óalších podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve. Dôvod hodný osobitného zreteüa:
Žiadateü bude využívaČ tento pozemok na prístup k svojej nehnuteünosti z dôvodu rekonštrukcie múzea Ferdiša Kostku. Ide o verejný
záujem. Zámer predaja nehnuteüného majetku obce Stupava ako prípad hodný osobitného zreteüa bol schválený Mestským zastupiteüstvom v Stupave trojpätinovou väêšinou
všetkých poslancov dĀa 17.9.2020 uznesením
êíslo 118/2020.

Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR ê. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

ZbVbE R E J ĉ UbJ E

ZÁMERbPRENÁJMU NEHNUTEÿNÉHO
MAJETKU MESTA STUPAVA ZbDÔVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEÿA:
1. predmet nájmu: pozemok KN registra „C“, parcelné ê. 293/11, s výmerou 22
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v okrese Malacky, obec
Stupava, katastrálne územie Stupava, evidovaný na LV ê. 2783, vedenom Okresným úradom v Malackách, katastrálnym odborom,
pre budúceho nájomcu, Mareka Konrádyho za
cenu nájmu 3,00 eur/m2 roêne na dobu neurêitú. Dôvod hodný osobitného zreteüa: pozemok
sa nachádza pod stavbou garáže so súpisným
ê. 7362, vo vlastníctve žiadateüa, ktorú nadobudol kúpou. Zámer prenájmu nehnuteüného
majetku obce Stupava ako prípad hodný osobitného zreteüa bol schválený Mestským zastupiteüstvom v Stupave trojpätinovou väêšinou
všetkých poslancov dĀa 17.9.2020 uznesením
êíslo 126/2020.
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2. predmet nájmu: nehnuteünosti – poünohospodárske pozemky riadne identifikované a uvedené v prílohe ê. 1 Zmluvy
ê. 69002/2020 o nájme poünohospodárskych
pozemkov. Prenajímateü mesto Stupava prenecháva do nájmu nájomcovi Družstvo podielnikov DEVÍN, ésl. tankistov 300/A, 843 53 Bratislava-Záhorská Bystrica, IéO: 00 190 802,
a to na dobu 5 rokov poênúc dĀom nadobudnutia úêinnosti zmluvy za cenu nájmu za pozemky vo výške 52,05 €/ha/rok za celkovú výmeru
prenajatých pozemkov, êo v metroch štvorcových predstavuje 137 190,10 m2, êo predstavuje nájomné v celkovej výške 714,07 eur/rok.
Nájomné za príslušný kalendárny rok bude hradiČ nájomca roêne pozadu k 01.10. nasledujúceho kalendárneho roka. Dôvod hodný osobitného
zreteüa: spoêíva v zámere nájmu prebytoêného majetku, aj naóalej pozemky vo vlastníctve
mesta obhospodarovaČ so starostlivosČou riadneho hospodára a udržiavaČ ich efektívne v užívateünom stave. Zámer prenájmu nehnuteüného
majetku obce Stupava ako prípad hodný osobitného zreteüa bol schválený Mestským zastupiteüstvom v Stupave trojpätinovou väêšinou všetkých poslancov dĀa 17.9.2020 uznesením êíslo
129/2020.

a kategóriu tvorí 15 hráêov narodených
predovšetkým v roku 2011. V jesennej êasti sa nám podarilo zapracovaČ do
kádra nových hráêov, ktorí potrebujú získaČ futbalové zruênosti a hernú prax. Tím
sa drží na peknom 4. mieste.
Mladšia prípravka U9 má trénerskú dvojicu Jozef Pitrovský a Samuel Janovický a vyše
20 hráêov v dvoch súČažiach. Jedno družstvo
máme spoloêné s FK Borinka a druhé FKM
Stupava. Obidve skupiny mali veümi úspešnú
prvú êasČ sezóny, priêom Borinská obsadila vo svojej lige celkovo druhé miesto len o skóre za prvým
Lozornom. Stupavská skupina sa umiestnila po je-

sennej êasti na 1. mieste s celkovou bilanciou 7 zápasov, 7 výhier a s úžasným skóre 72:11.
Mladšia prípravka U8 – máme dva tímy
v dvoch rôznych súČažiach, aby všetci dostali šancu
zahraČ si bez ohüadu na výsledok. Hrá sa turnajovou formou, kde proti sebe stoja tímy každý v poête 1 + 4, êiže brankár a 4 hráêi v poli. Hrá sa systémom každý s každým. V rámci tréningov kladie
tréner Dominik Katona dôraz predovšetkým na
rozvoj individuálnej techniky hráêov, na ich êo najväêšie zapojenie a na všestranný rozvoj.
Futbalová predprípravka U7 je novo
otvorená kategória, ktorá, žiaü, stihla len pár tréningov. Teší nás veüký záujem a perspektíva, že máme
komu odovzdávaČ radosČ z najkrajšej hry sveta.
Viaceré kurzy pohybovej prípravy pre
škôlkarov pod znaêkou Pajštunáêik sme ani nestihli otvoriČ, alebo boli presunuté na január 2021
už skôr, ako prišli óalšie obmedzenia. Rovnako
futbalové krúžky v ZŠ Stupava doposiaü spustené neboli.
Dominik Katona, predseda klubu

Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava

ZbVbE R E J ĉ UbJ E

ZÁMERbPRENÁJMU NEHNUTEÿNÉHO
MAJETKU MESTA STUPAVA ZbDÔVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEÿA:
zámer ako prípad hodný osobitného zreteĀa realizácie výstavby nájomných bytov
pre mesto Stupava v k. ú. Stupava, parcela registra „C“ KN ê. 4137/50 spoloênosČou IWIZ s.r.o.,
so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IéO:
44 139 942 (óalej len „spoloênosČ IWIZ“), s tým
spojený nájom pozemku v k. ú. Stupava, parcela registra „C“ KN ê. 4137/50 spoloênosti IWIZ
s.r.o. a odpredaj bytového domu so súpisným êíslom 1247 v k. ú. Stupava, parcela registra „C“ KN
ê. 4129/219 s nasledovným postupom:
1. PovinnosČ mesta Stupava zabezpeêiČ napojenie na inžinierske siete na pozemku mesta Stupava,
parcely reg. „C“ KN, parc. ê. 4137/50 s výmerou
2926 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 2783 k. ú. Stupava,
obec Stupava, okres Malacky.
2. UzatvoriČ so spoloênosČou IWIZ Zmluvu
o nájme pozemku za cenu 1,00 eur roêne na pozemok parcely reg. „C“ KN, parc. ê. 4137/50, s výmerou 2926 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, evidovaného na LV ê. 2783 pre k. ú.
Stupava, obec Stupava, okres Malacky, z dôvodu
realizácie výstavby nehnuteünosti so štyrmi bytovými jednotkami, až do uzatvorenia kúpnej zmluvy na vybudovanú nehnuteünosČ – bytový dom
na predmetnom pozemku so štyrmi bytovými jednotkami v lehote do 90 dní od schválenia uznesenia MsZ.
3. UzatvoriČ so spoloênosČou IWIZ Zmluvu o výstavbe bytového domu a uzavretí budúcej
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude vybudovaČ nehnuteünosČ – bytový dom so štyrmi bytovými jednotkami na pozemku mesta Stupava, parcely reg. „C“ KN, parc. ê. 4137/50, s výmerou 2926
m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 2783 k. ú. Stupava, obec
Stupava, okres Malacky, ktorých vlastníkom bude
po vybudovaní a skolaudovaní mesto Stupava,
v lehote do 90 dní od schválenia uznesenia MsZ.
4. PovinnosČ spoloênosti IWIZ uzatvoriČ
s mestom Stupava kúpnu zmluvu na vybudovanú nehnuteünosČ – bytový dom so štyrmi bytovými jednotkami na pozemku mesta Stupava, parcely reg. „C“ KN, parc. ê. 4137/50, s výmerou 2926
m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 2783 k. ú. Stupava, obec

Stupava, okres Malacky, za cenu v zmysle rozpoêtu
za predmetnú vybudovanú nehnuteünosČ so štyrmi bytovými jednotkami, v lehote do 90 dní od
schválenia uznesenia MsZ.
5. PovinnosČ mesta Stupava previesČ na spoloênosČ IWIZ vlastníctvo nehnuteünosti – bytového domu so štyrmi b. j. –, súp. ê. 1247, ktorý je postavený na pozemku reg. „C“ KN, parc.
ê. 4129/219, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 8361, k. ú.
Stupava, obec Stupava, okres Malacky, ktorý je vo
vlastníctve spoloênosti IWIZ, za cenu minimálne podüa znaleckého posudku a maximálne za cenu
rovnajúcu sa cene za vybudovanú nehnuteünosČ na
parc. ê. 4137/50, v lehote do 90 dní od schválenia
uznesenia MsZ.
6. PovinnosČ vypracovaČ dohodu o zapoêítaní pohüadávok vyplývajúcich z výstavby obytného domu na pozemku mesta Stupava, parcely reg. „C“ KN, parc. ê. 4137/50, s výmerou 2926
m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 2783 k. ú. Stupava, obec
Stupava, okres Malacky a kúpnej zmluvy na nehnuteünosČ bytového domu so štyrmi b. j., súp.
ê. 1247, ktorý je postavený na pozemku reg. „C“
KN, parc. ê. 4129/219, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 8361,
k. ú. Stupava, obec Stupava, okres Malacky.
7. SpoloênosČ IWIZ upustí od vymáhania pohüadávky vedenej na OS Malacky pod
ê. k. 6C/378/2013 o 56.847,53 eur s príslušenstvom z titulu nájomného za užívanie pozemku
reg. „C“ KN, parc. ê. 4129/219, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV
ê. 8361, k. ú. Stupava, obec Stupava, okres Malacky, pokiaü príde k realizácii výstavby bytového domu so štyrmi bytovými jednotkami na pozemku mesta Stupava, parcely reg. „C“ KN,
parc. ê. 4137/50, s výmerou 2926 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 2783 k. ú. Stupava, obec Stupava, okres Malacky a k odpredaju nehnuteünosti
– bytového domu so štyrmi b. j., súp. ê. 1247,
ktorý je postavený na pozemku reg. „C“ KN,
parc. ê. 4129/219, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, evidovaného na LV ê. 8361,
k. ú. Stupava, obec Stupava, okres Malacky.
Zámer prenájmu nehnuteüného majetku obce
Stupava ako prípad hodný osobitného zreteüa bol
schválený Mestským zastupiteüstvom v Stupave trojpätinovou väêšinou všetkých poslancov dĀa
17.9.2020 uznesením êíslo 127/2020.
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Kráĝovská cyklocesta
Stupavskí turisti si boli vyskúšaħ, ako sa jazdí po kráĀovnej Ïeských cyklociest
– Cykloceste BeÏva. Vrátili sa nadšení abplní otázok, Ïi sa aj v Stupave podarí
vybudovaħ toĀko žiadaných abpre bezpeÏnosħ potrebných sedem a pol kilometra cyklocesty medzi Stupavou abLozornom. Verme, že sa to podarí, že sa dokážeme navzájom tolerovaħ a vbzáujme dobrej veci spojiħ.
vhodná i pre in-line korêuliarov, ktorí ju
êasto využívajú hlavne v okolí miest. Prechádzali sme mestami Vsetín, Rožnov
pod Radhoštøm, Lipník nad Beêvou, PĆerov a cez kúpeüné mesto Hranice. Všetky ponúkajú návštevníkom krásne historické centrá s množstvom pamiatok.
Obdivovali sme divokú valašskú prírodu
s množstvom pôvodných dreveníc roztrúsených po valašských obciach. Všetkým, ktorí sa chcú bližšie zoznámiČ s pôvodnou architektúrou, spôsobom života
predkov, ich zvykmi, folklórom i prácou
odporúêame návštevu Valašského múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštøm.

KAŽDÝ
DEŇ
JE NA
BICYKEL.

Nielen pre cyklistov

Na

Cyklocestu Beêva sme
sa vybrali v êase letných prázdnin, keó cestovanie nebolo obmedzené a „kovidová“
situácia bola v danej lokalite priaznivá. Ubytovali sme sa vo Valašskom MeziĆíêí, odkiaü sa cyklocesta rozdeüuje na
tri vetvy: Severná – Rožnovská meria
32 km, Južná – Vsetínska 57 km, PĆerovská smerom na západ meria až 65 km
a konêí na sútoku rieky Beêvy a Moravy.
Valašské MeziĆíêí je veümi dobrým východiskom. Každý turista ocení najmä
ubytovanie v centre mesta, v penzióne
priamo na zámku Žerotín, ktorý tu vybudovalo mesto. Tunajšie turistické informaêné centrum poskytne turistom
všetky potrebné služby, pomoc i rady.

a len výnimoêne sme prechádzali po lesných a poüných cestách.
Netreba ani zdôrazĀovaČ, že je veümi dobre znaêená. Kvalita povrchov je

Dúfajme, že nová cyklistická sezóna
nás privíta už bez obmedzení. Urêite by
sme sa totiž chceli na Moravu ešte vrátiČ,
pretože ponúka mnoho možností nielen
na bicykel, ale i na pešiu turistiku.
Jaroslava Bojkovská, foto: autorka

Naozaj kráĀovská
Prirovnanie „kráüovská cyklocesta“ je
skutoêne oprávnené. Zväêša vedie po vybudovaných asfaltových úsekoch mimo
automobilovej dopravy, êasČ je vedená
po vedüajších miestnych komunikáciách

Sedem medailí lukostrelcov
Druhú októbrovú sobotu sa v Rimavskej Sobote uskutoÏnilo predposledné, ôsme tohtoroÏné kolo Slovenského pohára v 3D lukostreĀbe.
O úspešnosti Lukostreleckého klubu Stupava svedÏí aj to, že
z deviatich našich pretekárov si sedem doviezlo domov medailu!

T
Hlavná 40

STUPAVA
0903 743 881
www.koliesko.eu
i202001003

retieho októbra, medzi jednotlivými kolami Slovenského pohára, v ktorom si náš Lukostrelecký klub Stupava vedie výborne, sme
usporiadali lukostreleckú súČaž v Abelande v Lozorne, v priüahlých lesoch.
Pre koronavírus sme však museli okresaČ poêet úêastníkov na 50 lukostrelcov.
Všetci úêastníci ocenili súČažný okruh
aj prostredie, êo bolo pre nás zadosČuêinenie po práci, ktorú sme mali s prípravou súČaže. Hoci náš klub povyhrával
všetko, êo sa dalo, ostatní úêastníci od-

chádzali s dobrým pocitom do rôznych
kútov Slovenska. Týmto óakujeme aj
rodine Ábelových z Abelandu, ktorá nás poskytnutím areálu podporuje.
Lukostrelecký klub Stupava je v Slovenskej lukostreleckej asociácii najväêší na Slovensku. Bohužiaü, v Stupave
sme stratili tréningovú plochu na ihrisku na Budovateüskej ul., kam sme
chodili viac ako tri roky, bez jediného
problému. Problém však nastal, keó
jeden obêan z okolia ihriska podal na
nás podnet. Prostredníctvom mestské-

ho úradu sme preto oficiálne podali žiadosČ o nájom pozemku na úêel tréningu športovej a 3D lukostreüby. Tento
zámer však nebol mestským zastupiteüstvom schválený. Bohužiaü, stratili
sme tak tréningovú plochu, ktorú však
potrebujeme, aby sme mohli dosahovaČ
také výsledky ako doposiaü a reprezentovaČ mesto Stupava. Ak môžete niekto pomôcČ, prosím, ozvite sa, potrebujeme plochu asi 40 × 30 metrov.
Za Lukostrelecký klub Stupava
Ivan Filip, predseda klubu
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Stehno zdiviaka
na bylinkách a cesnaku
Mäso zo zvierat voĀne žijúcich vbprírode (zverina) je veĀmi chutné
abmá svoju charakteristickú vôĊu. VÑaka Ïastému pohybu
zvierat abpestrej strave obsahuje viac železa abvitamínov skupiny B. Navyše, vbporovnaní sbmäsom z domácich zvierat má
pomerne málo tuku. Zverina je preto najmä vbtomto období vítaným abhodnotným obohatením nášho jedálneho lístka. Pred jej
prípravou je však potrebné nechaħ ju dôkladne odležaħ.
Ingrediencie:
diviaêie stehno, pokiaü možno z mladého
diviaka (nemusíme pred naložením mäsa vykosČovaČ), ak máme stehno z veükého diviaka,
odporúêame ho vykostiČ a až potom marinovaČ. Záleží od toho, akú veükú rúru a pekáê
máme k dispozícii.
1/8 masla
cesnak (cca 5 strúêikov)
bobkový list (5 lístkov)
borievka (10 guüôêok)
êerstvý tymian a rozmarín
(z každého cca 3 – 4 vetviêky)
soü

Stehno z diviaka nasolíme, rozpuêený cesnak dáme pod aj na mäso. To isté spraví-

LOZORNO

Namarinované mäso pred peêením podlejeme cca 2 dcl vody. Zakrytý pekáê vložíme
do rúry predhriatej na 140OC.
Peêieme cca 4 – 5 hodín. Obêas mäso
skontrolujeme. Na poslednú polhodinku pekáê odklopíme. Mäso bude krehké, šČavnaté
a dozlatista upeêené.
Podávame so šČuchanými zemiakmi, zemiakovou kašou alebo karlovarskou knedüou.

Postup:

Poľnohospodárske
družstvo

me s borievkami, bobkovým listom a bylinkami. Mäso v pekáêi zalejeme rozpusteným
maslom. Pekáê priklopíme a necháme cez
noc v chlade.

Dobrú chuČ!

PRIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO
POMERU PRACOVNÍKOV
DO ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY.
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Karlovarská knedĀa
Ingrediencie:
staršie biele peêivo 6 ks
vajcia 2 ks
za hrsČ nasekanej petržlenovej vĀate
hrubá múka podüa potreby (cca 10 dkg)
soü
mlieko 250 ml
mletý muškátový orech
potravinárska fólia
Peêivo nakrájame na malé kocky, pridáme nasekanú petržlenovú vĀaČ a soü. Solíme
opatrne, pretože samotné peêivo je už slané.
Všetko premiešame.
Oddelíme bielka od žútkov. Žútka rozmiešame
s vlažným mliekom a zalejeme ním pripravenú
suchú zmes, ktorú premiešame, najlepšie rukou,
a necháme chvíüu stáČ (5 – 10 minút). Ak je cesto
veümi riedke, zahustíme ho hrubou múkou.
Dochutíme muškátovým orieškom, prípadne
dosolíme.
Z bielkov vyšüaháme sneh, ktorý na záver opatrne vmiešame do zmesi. Tú rozdelíme na dve
êasti. Vyklopíme ich na potravinovú fóliu, vytvarujeme do tvaru knedle, zarolujeme a konce fólie
zaviažeme povrázkom.
Vložíme do vriacej vody a varíme asi 20 minút.
Po vybratí z vody ihneó knedle z fólie vybalíme.
Netreba ich okamžite krájaČ ako napr. klasickú
kysnutú knedüu.
IvR, foto: autorka, švo

Bližšie informácie
na tel. êísle 0911 260 200,
Branislav Hrica
Vzdelanie: základné
Platové podmienky:
Nástupný plat: 750 eur plus príplatky
v zmysle zákonníka práce
i2020001005
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INZERCIA
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ZAýÍNA PREDAJ
- bývanie v tichej
lokalite na úpätí
Malých Karpát
- malá komunita
pod lesom
- výborná
dostupnosĢ
do hlavného mesta
- kompletná
obþianska
vybavenosĢ
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