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STUPAVSKÉ NOVINY
Editoriál

„Ešte trikrát sa vyspíme a budú Vianoce.“
„ZháĀam stacionárny bicykel na cestu
do práce.“
„Dnes idem vyniesČ smeti! Taký som
vzrušený! Ani neviem, êo si obliecČ...“

#Nepokazmesito
Zvládnuħ celoplošné testovanie bola pre samosprávy takmer „Mission Impossible“.
Na pleciach obcí a miest pristála nadĀudská úloha, s ktorou nikto nemal žiadne skúsenosti. Túto logisticky a materiálne nároÏnú operáciu bolo treba pripraviħ doslova za
pár desiatok hodín. Primátori aj starostovia však urobili všetko pre to, aby štát mohol
otestovaħ každého, kto prišiel. Aj predstavitelia mesta Stupava získali množstvo Ïervených bodov – celkom 8 283. Presne toĀko Āudí zvládlo mesto otestovaħ.

N

apriek všetkým poêiatoêným pochybnostiam to bol asi najkrajší víkend za dlhý êas. Ukázal totiž, že sme neuveriteüne húževnatý národ.
ûudia sa spojili netradiêným spôsobom.
Najviac zbližuje spoloêná „boliestka“. Odberové tímy tvorili êasto úplne cudzí üudia. Behom pár chvíü sa z nich však stal jeden tím nielen na oko, ale i naozaj. Pre
testovaných to boli chvíle, keó museli úplne cudzím üuóom ukázaČ svoj strach, zraniteünosČ a svojím spôsobom aj intimitu tým,
že im dovolili špáraČ sa v nose. Všetci však
boli úžasní. Nehádali sa, boli trpezliví, ohüaduplní, láskaví, üudskí. Viacerí priniesli na
odberové miesta jedlo, maškrty, bábovku.
„Prvý novembrový víkend priniesol krásne zistenie. Náš svet má omnoho viac lásky, ohüaduplnosti a üudskosti, ako sme dúfali. Mnoho üudí
spalo veümi málo a tvrdo makalo. Zapojili sa aj
pracovníci mestského úradu,“ hovorí prednostka Daniela Vašinová. „Róbert Bubniê s absolút-
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ŽIJÚ MEDZI NAMI
Ladislav Holásek

nou profesionalitou zapojil našich skvelých hasiêov, nepostrádateüných dobrovoüníkov zohnala
telefonicky zase Denisa Komíneková. Nebolo to
len o snažení üudí. Mesto sa ešte nespamätalo z
nákladov na prvú vlnu v marci a apríli. Výdavky sme vyúêtovali na okres. Bolo to skoro štrnásČtisíc eur a doteraz sme niê nedostali. Druhá
vlna má zatiaü v Stupave vo výdavkoch položku 16 230 eur...“ uzavrela Daniela Vašinová.
Pomáhali aj poslankyne
Medzi dobrovoüníkov nastúpili v sobotu
ráno i poslankyne mestského zastupiteüstva.
Anna Vargová: „Pomáhala som na odberovom
mieste pri obecnom dome v Máste, celý deĀ sme sa
nezastavili. Väêší nápor bol práve v prvý deĀ. Potrebné údaje sme zapisovali dve, prišlo 742 üudí,
takže sme mali naozaj êo robiČ, aby sme to zvládli.“
Hana Haldová: „Rozhodnutie bolo veümi rýchle,
ako keó matka nerozmýšüa nad záchranou svojho dieČaČa, proste to urobí. Nie, strach som nemala, z mojej praxe som na podobné akcie zvyknutá.
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PORADENSTVO

Ako zazimovaħ záhradu?

Svoje schopnosti som dala k dispozícii mestu, vedenie rozhodlo a pridelilo ma tam, kde to potrebovalo. Ako každá iná, aj táto skúsenosČ je dobrá.
Želám všetkým úspešný návrat k pravým hodnotám, vnímam totiž, že táto doba, poznaêená vírusom a obmedzeniami, je urêite oêistou najmä
vzČahov. Všetko dobré prajem všetkým Stupavêanom a do skorého videnia s úsmevom na oêiach.“
Na priebeh testovania sme sa spýtali aj Denisy Klaêmanovej, ktorá pomáhala na futbalovom štadióne. „Veüa üudí, ktorí sa prišli testovaČ, nemalo trvalé bydlisko v Stupave. Bolo medzi
nimi mnoho cudzincov, ktorí žijú v našom meste v ubytovniach, na chatách. To však nevadí,
brali sme to pozitívne, pretože tu žijú a postavili sa k testovaniu zodpovedne, êím chránia nielen seba, ale aj nás ostatných. Hoci v zlom poêasí êakali v rade aj štyri hodiny, boli nápomocní
a trpezliví. Veükú pochvalu posielam aj malým
detiêkám, držali sa perfektne – ako keby rozumeli, že je to pre nás všetkých dôležité. Rozprávali sme sa s viacerými úêastníkmi iných tímov

TURISTIKA

Zo Stupavy do RaÏe
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Takýchto a veüa podobných vtipov koluje po sociálnych sieČach.
Slováci reagujú humorom. Napriek
frustrácii a napriek tomu, že netušíme, kedy budeme maČ možnosČ vrátiČ
sa do normálu. Aj keó máme všetci
tém o korone plné zuby, zaradili sme
celoplošné testovanie v Stupave ako
úvodnú tému nášho novembrového
êísla. Preto, lebo spolu s okrem vtedy potrebnými certifikátmi sme dostali aj vzácnu dávku üudskosti. Ukázalo sa, že üudia vedia byČ na seba milí
aj cez rúška, že sociálne siete nemusia byČ len na vybíjanie si hnevu, ale
dokážeme si cez ne aj pomáhaČ, navigovaČ sa a usmerniČ. Stupavské noviny pozbierali êriepky z tohto víkendu.
Predstavíme vám, êo je nové v meste,
kto žije medzi nami, ako sa v Stupave športuje a êo si môžete cez víkend
upiecČ. Nech sa vám príjemne êíta.
//

a zhodli sme sa, že ak by bolo potrebné to urobiČ
óalší týždeĀ, všetci by sme ochotne pomohli opäČ.“
VeĀká vÑaka!
Podiel pozitívnych testov v okrese Malacky
dosiahol 0,52 % z celkového poêtu testovaných osôb (o 0,20 % menej ako v Stupave).
Pre obyvateüov okresu a samosprávy to znamenalo, že druhé kolo testovania už absolvovaČ nemuseli.
PoÑakovanie všetkým, ktorí pomohli
pri priestorovom abmateriálnom vybavení odberových miest (bez finanÏných nárokov):b
DHZO Stupava (dobrovoüní hasiêi) – dezin-

fekcia priestorov, celodenná služba 1 hasiê/1
odberové miesto
OZ Makovice – stravovanie pre vegetariánov
FC IMAS (futbalový klub) – priestory na
testovanie a osvetlenie
PokraÏovanie na str. 2

RECEPT
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Zelovníky a sadelĊáky
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Testovanie vStupave sme zvládli!
Naše mesto malo na celoplošné testovanie kbdispozícii osem odberných miest – vbbudove mestského úradu,
vbkultúrnom dome, Sedliackom dvore, knižnici, školskej športovej hale, vbpriestoroch Verejnoprospešných služieb,
na futbalovom štadióne abvbObecnom dome Mást. Na týchto ôsmich miestach bolo otestovaných celkovo 8 283 osôb,
z toho pozitívne testy malo 60 osôb, Ïo predstavuje 0,72 %.

M

nohí nezainteresovaní prirovnávali prípravu testovania k prípravám na voüby. Nebolo tomu však
tak. O termíne volieb viete dlhodobo vopred,
máte dostatok informácií, ktoré sú viac-menej nemenné. Teraz však boli samosprávy vystavené êasovej tiesni a informácie sa neustále
menili, dokonca aj viackrát denne.

tová hala. Ozbrojené sily SR si však nemohli
dovoliČ zvýšiČ kapacity, preto celá novovzniknutá odberová jednotka by musela
byČ v réžii mesta. Medzitým sme si vytvorili tabuüku so zoznamom administratívnych
dobrovoüníkov a ich náhradníkov, druhú tabuüku so zoznamom zdravotníckeho personálu a zadelením do kategórií. Okrem toho

vstupe už postávalo niekoüko obêanov. Keó
sa zišiel celý odberový tím, zadelili sme si
úlohy, pripravili všetko, êo bolo potrebné a išli sme sa pretestovaČ. Obliekli sme
si ochranné pomôcky a, síce s miernym
oneskorením, mohli sme poslaČ na odbery prvého odvážlivca. Potom óalšieho, stého, päČstého… V sobotu odberové mies-

ne a medzi êlenmi jednotlivých tímov
sa našiel aj priestor na spoznanie suseda
v bielom obleku alebo uniforme.

TýždeĀ pred testovaním, sme sa stretli
s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky a fyzicky sme si prešli všetky
mestom vytipované odberné miesta. Vedeli sme, že urêite sa chceme vyhnúČ testovaniu v priestoroch materských škôl a základnej školy. Profesionálni vojaci z Dopravného
krídla gen. M. R. Štefánika v Kuchyni nám
po prvej obhliadke tieto odberné miesta
schválili, aj keó s urêitými výhradami. Mali
sme pár dní na to, aby sme nedostatky odstránili.

sme mali od obêanov a organizácií dohodnuté zapožiêanie ionizátorov, germicídnych
žiariêov a stojanov s dezinfekciou, predpripravené zmluvy pre dobrovoüníkov. Stretli
sme sa opäČ s príslušníkmi armády, prešli
sme si v teréne odberové jednotky aj s úpravami, všetko vyhovovalo. Odberové miesta
schválil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. Vo štvrtok veêer sme si
prvýkrát vydýchli a s dobrým pocitom sme
odchádzali domov. Žiaü, piatok nás veümi
rýchlo vyviedol z omylu. Napriek tomu, že
sa nám ako jednej z mála obcí podarilo zabezpeêiČ 100 % personálu, naše zoznamy boli
posunuté óalej a došlo ku škrtaniu. „Áêkových zdravoČákov“ (tzv. vytieraêov), ktorých
sme mali pôvodne dvoch na každé odberové
miesto, zaêali presúvaČ do iných miest a obcí.
Celý deĀ nám vyzváĀali zúfalé zdravotné sestry a lekári, že ich posielajú inde, aj keó v prihláške uviedli Stupavu. Najhoršie bolo, že
sme to nedokázali ovplyvniČ. Piatok podveêer nás êakala óalšia jóbovka – rýchlo obvolaČ administratívnych pracovníkov a ich náhradníkov na oba dni, pretože zatiaü neboli
kontaktovaní. Tu sa mi žiada poóakovaČ za
pomoc pani prednostke, ktorá sa ujala êasti
zoznamu, a tiež majorovi ċahlovi, s ktorým
som bola denne v mailovom i telefonickom
kontakte a bol mimoriadne ochotný a nápomocný aj mimo pracovnej doby.

ta naozaj praskali vo švíkoch a ak nerátam
prestávky na obed a veêeru, nebolo sa ani
kedy napiČ. Veêer sa nám už plietol jazyk
a odchádzal hlas, zdravotníci boli vyêerpaní, vojaci nachodili viac ako 15 kilometrov, unavení boli aj policajti êi dobrovoüní
hasiêi. Verím, že podobnú únavu ste pociČovali aj vy, ktorí ste niekedy aj dlhé hodiny stáli vonku v radoch. Napriek tomu
musím skonštatovaČ, že priebeh testovania bol bezproblémový a prístup obêanov
nás mimoriadne potešil. Nemali ste problém uprednostniČ v rade budúcu mamiêku, seniorov êi zdravotne znevýhodnených
obêanov. Boli ste milí aj k nám, dobrovoüníkom. Po odberoch ste sa mnohí vrátili so
zákuskami, koláêmi a inými maškrtami,
prinášali ste nám êaj, kávu i víno (êestne
vyhlasujem, nikto ho poêas víkendu nepil).
Jediná nepríjemnosČ, ktorú sme riešili, bol
kolísavý tlak u jednej dámy v seniorskom
veku. NašČastie, všetko dobre dopadlo.
Najstaršou testovanou osobou bola pani,
ktorá êoskoro dovĄši vek 90 rokov. Keó
som sa jej pri registrácii spýtala, preêo sa
unúvala, keó seniori nad 65 rokov sa nemusia daČ testovaČ, s rozhodnosČou v hlase mi odpovedala: „Ja viem, že nemusím. Ale
chcem!“ Dojalo ma to.

na futbalovom štadióne (13), o jednu
osobu menej na mestskom úrade a prvú
trojku uzatvárala športová hala. Najmenej pozitívnych testov hlásilo pracovisko
v Máste. Okrem obêanov s trvalým pobytom v Stupave sa na jednotlivé odberové miesta dostavili aj obêania s trvalým
pobytom v okolitých obciach, ako aj obêania z iných okresov. Poêetné zastúpenie mali aj cudzí štátni príslušníci a osoby
s povolením na pobyt z dôvodu zamestnania alebo zlúêenia rodiny.

Pred testovaním
Testovací týždeĀ sa zaêal bojom s êasom. Od nevidím do nevidím sme obvolávali, zisČovali, organizovali, zabezpeêovali,
aby sme potom na druhý deĀ zaêali opäČ od
nuly, pretože sa nieêo zmenilo. Podüa prvotnej informácie mala zabezpeêiČ samospráva
len administratívnych dobrovoüníkov, zdravotníci boli evidovaní cez portál korona.gov
a následne sa ich menný zoznam odosielal
armáde. V stredu sme dostali informáciu, že
kvôli nedostatku zdravotníckeho personálu
zrejme nebude možné otvoriČ všetky odberné jednotky. Problém sa, samozrejme, netýkal len Stupavy, ale celého Slovenska. Ešte
v ten deĀ sme obratom zverejnili informáciu, že hüadáme „zdravoČákov“ a vo štvrtok
sme ich už mali zabezpeêených. Vtedy sme
sa zaêali pohrávaČ s myšlienkou vytvoriČ ešte
jeden priestor na odbery v niektorom z už
existujúcich odberových miest. Ako najvhodnejší priestor nám vyšla školská šporPokraÏovanie zo str. 1

OZ Pohodka – priestory
Urbárska obec ab lesné spoloÏenstvo
Mást – priestory
Mástsky potravinový spolok – priestory

Sobota
Ráno o šiestej sme sa stretávali na odberovom mieste. Mne sa ušiel „kulturák“. Pri
Germicídne žiariÏe požiÏali:
Ing. Michal Mydlo
Beáta Cenknerová
Jana Koválovská
OZ Golden team
MŠ Janka KráĀa
MŠ Marcheggská

NedeĀa
Nedeüa sa niesla v oveüa miernejšom,
až uvoünenom tempe. Kým v sobotu sa
prišlo otestovaČ 6 068 osôb, v nedeüu len
2 215. Obêania boli vybavovaní priebežFirma Moveo

– zabezpeêenie êíslovacích
lístkov.
Pandémia ochorenia COVID-19 stále
pretrváva. Nosenie rúšok patrí k jedným
z küúêových preventívnych opatrení. òalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie

Krátke štatistiky
Najviac testov sa poêas víkendu zrealizovalo na mestskom úrade a v športovej
hale. Najviac pozitívne testovaných bolo

PoÑakovanie
òakujeme ešte raz všetkým dobrovoüníkom – zdravotníkom, administrátorom,
profesionálnym vojakom, policajtom
z OO PZ v Stupave a OO PZ v Malackách, dobrovoüným hasiêom a všetkým,
ktorí sa organizaêne êi inou formou podieüali na celoplošnom testovaní.
Rovnako óakujeme vám, obêanom, že
ste sa dokázali zomknúČ a zdieüali ste spolupatriênosČ nielen s dobrovoüníkmi, ale aj
so zdravotne znevýhodnenými obêanmi êi
tehotnými ženami v radoch pred odberovými miestami. Vóaka za každé povzbudivé slovo, za každý úsmev, pozitívnu
spätnú väzbu na sociálnej sieti, v mailoch.
Napriek rôznym povahovým êi názorovým rozdielom, ktoré medzi nami obêanmi sú (a tak je to správne), sme to SPOLU zvládli.
Denisa Komíneková, spoluorganizátorka
abdobrovoĀníÏka celoplošného testovania

rúk a dodržiavanie dostatoêného sociálneho odstupu.
Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášaħ
ibÏlovek, ktorý nemá príznaky.
Eva ŠvoĊavová, foto: Peter KubiÏka
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Zasadnutie mestského zastupiteĝstva
Program rokovania októbrového zastupiteĀstva obsahoval pôvodne 28 vecných bodov, na základe poslaneckých návrhov
bol však doplnenýbešte o Ñalšie štyri, ktoré sa týkali spoloÏnosti VaK Stupava abtransformácie zdravotného strediska.

N

a úvod sa primátor vo svojej ústnej informácii venoval predovšetkým problematike rekonštrukcie Štúrovej ulice. Jej príprava je
zatiaü v etape územného konania a malo
sa k nej uskutoêniČ aj stretnutie s dotknutými obyvateümi a vlastníkmi. Z dôvodu
realizácie štátnych opatrení súvisiacimi
s ochranou verejného zdravia pred pandemickým ochorením COVID-19 sa však
stretnutie uskutoêniČ nemohlo.
Primátor zároveĀ informoval o príprave celoplošného testovania na COVID-19,
pri ktorom sa poêítalo s ôsmimi odbernými
miestami. Tie mali kopírovaČ volebné okrsky z ostatných volieb (NR SR ). Pri ich konkrétnom umiestnení sa mesto chcelo vyhnúČ školám a školským zariadeniam.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava podala informáciu o plnení uznesení. Z nej vyplynulo, že osem uznesení je vcelku alebo
sêasti splnených a priebežne sa plní óalších
21 uznesení alebo ich êastí.
Mestské zastupiteüstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zakazuje v r. 2021 prevádzkovaČ hazardné hry vo
vybraných dĀoch v roku 2021. Zo zákona je zakázané prevádzkovaČ hazardné hry
na Veükonoêný piatok a 24. a 25. decembra. Schváleným nariadením sa k nim pridávajú dni:
a) 1. januára 2021 – DeĀ vzniku Slovenskej republiky,
b) 6. januára 2021 – Zjavenie Pána (Traja
králi),
c) 4. apríla 2021 – Veükonoêná nedeüa,
d) 5. apríla 2021 – Veükonoêný pondelok,
e) 1. mája 2021 – Sviatok práce,
f) 8. mája 2021 – DeĀ víČazstva nad fašizmom,
g) 1. septembra 2021 – DeĀ ústavy Slovenskej republiky,
h) 15. septembra 2021 – Sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
i) 1. novembra 2021 – Sviatok všetkých
svätých,
j) 2. novembra 2021 – Pamiatka zosnulých,
k) 17. novembra 2021 – DeĀ boja za slobodu a demokraciu,
l) 26. decembra 2021 – Druhý sviatok vianoêný.
Mestské zastupiteüstvo schválilo aj novelu VZN o miestnych daniach a poplatkoch,
ktorou sa upresĀujú oznamovacie povinnosti poskytovateüov ubytovania v súvislosti
s poplatkom za ubytovanie.
Východiská rozpoÏtu
V óalšom bode rokovania sa mestské zastupiteüstvo zaoberalo východiskami rozpoêtu mesta na rok 2021. Diskusia
k tomuto bodu smerovala k potrebe riešenia priechodu pre chodcov na Novej ul.,
ktorá je v správe BSK a podüa informácie župného poslanca Martina Smeju by
ju mala bratislavská župa rekonštruovaČ
na budúci rok.

Mestské zastupiteüstvo zvolilo Gustáva Beleša za prísediaceho Okresného súdu
Malacky na obdobie 2021 až 2024. Takisto vzalo na vedomie, že Vojtech Kinêeš sa
vzdal funkcie êlena Stálej komisie pre koordináciu êinností súvisiacich s prevádzkovaním TEZ mesta Stupava a odporuêilo
primátorovi pripraviČ nový personálny návrh do konca tohto roka.
V majetkových bodoch zastupiteüstvo
prerokovalo viaceré návrhy týkajúce sa
umiestnení technickej infraštruktúry a zámerov zriadenia vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Zastupiteü-

Na základe návrhu z dozornej rady bola
prerokovaná správa o êinnosti VaK Stupava a schválená odmena konateüovi tejto spoloênosti. Primátor pozastavil výkon uznesenia zastupiteüstva, ktoré sa týkalo schválenia
odmeny.
Zastupiteüstvo schválilo aj tri „revitalizaêné“ zámery:
• zámer revitalizácie pozemku v lokalite Noviny na uliciach Lesná a Liesková, kde
chcú obyvatelia lokality upraviČ pozemky
vo vlastníctve mesta pre potreby ich komunitného života,
• zámer revitalizácie ihriska na Budovateüskej ulici a
• zámer pamiatkovej obnovy náhrobníka
z r. 1706, ktorý je zapísaný v evidencii pamätihodností mesta Stupava.
Na základe poslaneckej iniciatívy uložilo
MsZ hlavnej kontrolórke vykonaČ kontrolu
úêinnosti zabezpeêenia dovozu obedov odkázaným obyvateüom.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava
predložila zastupiteüstvu na prerokovanie
Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrolách v rôznych subjektoch mesta Stupava a Správu o výsledku kontroly hospodárenia v príspevkovej
organizácii mesta Stupava MKIC za rok

rozvoja mesta, stanovilo požiadavku rozpracovaČ nový územný plán vo dvoch variantoch. O výbere variantu pre koneêné
riešenie územného plánu bude rozhodovaČ
mestské zastupiteüstvo. Všetci obêania, vrátane úêastníkov petície, budú maČ možnosČ
oboznámiČ sa s oboma variantmi a vyjadriČ svoje stanovisko už ku konkrétnym návrhom.
Hlavná kontrolórka preêítala stanovisko Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Stupava, podüa ktorého
schválilo MsZ v roku 2014 zadanie nového
ÚP plánu mesta, kde sa s výstavbou obytno-obslužnej zóny v lokalite Háje poêítalo
a už vtedy bola možnosČ sa k zadaniu vyjadriČ. V súêasnosti je dokonêená etapa „DoplĀujúce Prieskumy a rozbory“, teda zadanie
územného plánu, a zaêína sa etapa „Koncept riešenia“, ktorý bude v dvoch variantoch – s riešením zóny Háje a bez riešenia
zóny Háje. Zatiaü nie sú známe dopady projektu na dopravu a životné prostredie, tieto
sa posudzujú na základe odborných stanovísk dotknutých orgánov v priebehu spracovania konceptu. Iniciátor a navrhovateü
zámeru petície uvádza „Čažký dopad na dopravu a životné prostredie“ len na základe
subjektívneho názoru, bez podloženia týchto tvrdení analýzami a faktami, ktoré môžu

stvo takisto ukonêilo transformaêný proces
vybraných nájmov v MKIC s cieüom optimalizovaČ využívanie nájmov priestorov
pre nájomcov OZ POUR ART, ZUŠ a KINOX.SK.

2019. Zastupiteüstvo zobralo tieto správy
na vedomie.

byČ známe až v štádiu po spracovaní konceptu.
V diskusii vystúpil najskôr predstaviteü
petiêného výboru pán Valoviê a po Āom zástupcovia spol. BEL-HOUSE. Celú diskusiu si môžete pozrieČ na videozázname z rokovania MsZ na webovej stránke mesta.
V bode Rôzne na základe informácie
predsedu Komisie školstva, športu a kultúry o petícii na odvolanie riaditeüky základnej
školy MsZ požiadalo hlavnú kontrolórku,
aby vykonala kontrolu objednávok a faktúr
za obdobie 1.7.2019 až 22.10.2020 a kontrolu verejného obstarávania za obdobie
1.1.2019 až 22.10.2020.

Transformácia zdravotného
strediska
V óalšom bode sa zastupiteüstvo zaoberalo poslaneckým návrhom, ktorý sa týkal
pokraêovania prípravy procesu transformácie zdravotníckeho zariadenia, avšak vzhüadom na zložitosČ a nároênosČ tejto témy zastupiteüstvo tento bod z rokovania stiahlo.
Predpokladá sa, že materiál bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí MsZ.
Zastupiteüstvo schválilo prijatie dvoch
úverov pre Vodárne a kanalizácie Stupava,
s.r.o. (VaK Stupava). Zámery týchto úverov boli schválené v predchádzajúcich mesiacoch. Finanêné prostriedky budú využité na obstaranie fotovoltaického zariadenia
a na výmenu tzv. hrablíc.

Dve petície
V bode êíslo 18 sa otvorila téma petície
obêanov, požadujúcej zablokovanie akejkoüvek výstavby a zmeny nového územného
plánu v lokalite Háje (Vachálkov rybník),
a návrh spoloênosti BEL-HOUSE, a. s.,
v súvislosti s novým územným plánom mesta. Hlavná kontrolórka podala informáciu
o údajoch petície, ktorú podpísalo 925 obêanov, z nich 907 má pobyt na území mesta
Stupava. Príslušným orgánom na vybavenie
petície je tak mestské zastupiteüstvo. V rámci procesu prípravy nového územného plánu nie sú v súêasnosti oficiálne predložené
žiadne podklady, ktoré by mohli byČ podkladom na posúdenie vhodnosti alebo nevhodnosti zámeru výstavby v lokalite Háje.
Keóže vedenie mesta predpokladalo rozliêné, až protichodné pohüady obyvateüov a óalších dotknutých na takýto spôsob

Pavol Baxa
Foto: Peter KubiÏka

Decembrové zasadnutie Mestského zastupiteĀstva vbStupave sa uskutoÏní 14.12.2020 vo veĀkej sále kultúrneho domu od 14:00 hod.
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ŠibeniÜný termín sme zvládli

O

krem tradiêných êinností nás v októbri êakala aj príprava odberného
miesta v rámci celoplošného testovania na Covid-19, ktoré bolo i u nás v areáli. Šibeniêný termín sme zvládli vóaka enormnému nasadeniu všetkých zamestnancov,

za êo im óakujeme. Popri tom sme stíhali
kosiČ, vyvážaČ odpad, inštalovaČ názvy ulíc,
opravovaČ osvetlenie, êistiČ chodníky êi orezávaČ polámané stromy. Nechýbali však ani
menej bežné práce, ktoré budú spríjemĀovaČ êi uüahêovaČ život všetkým v Stupave.

Nové orientaÏné tabule
Pripravili a osadili sme nové orientaÏné
tabule na všetkých troch cintorínoch
vbStupave.

Nová kvetinová výzdoba
V centre Stupavy sme vysadili novú kvetinovú výzdobu. Veríme, že vám prinesie radosħ
poÏas jesenných dní.

Cintoríny sú vyÏistené a pokosené
V posledných októbrových dĊoch sme kosili a Ïistili cintoríny, upratovali sme okolo nich aj
vo vnútri.
Navigácia na zbernom dvore
Na Zbernom dvore sa teraz môžete dohodnúħ s našou
kolegyĊou oveĀa jednoduchšie, upravili sme komunikaÏné zariadenie.

Dezinȴkujeme hlavné ħahy
V centre Stupavy priebežne dezinȴkujeme frekventované miesta a kontajnerové
stojiská.

Odberové miesto na celoplošné testovanie v areáli VPS.

OznaÏovanie smetných nádob
Naplno pracujeme na oznaÏení smetných nádob novým systémom elektronickej evidencie,
ktorá pomôže lepšie organizovaħ, zabezpeÏovaħ
a kontrolovaħ vývoz odpadov.

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

Havária vÜerpacej šachte
PoÏas inštalácie ohrevov armatúr v objekte Ïerpacej šachty kalu pod uskladĊovacou
nádržou v ÎOV Stupava prišlo 26. októbra vbdôsledku úplne skorodovaných Ïastí pôvodných oceĀových potrubí kbprasknutiu rúr, vzniku trhlín abnáslednému vytekaniu kalu.

T

áto êerpacia šachta bola vybudovaná v rámci I. stavby éOV, pre ktorú bolo stavebné povolenie vydané
v roku 1987. V roku 1993 bola uvedená celá
éOV do skúšobnej prevádzky, priêom problematická êerpacia šachta pracuje s pôvodným vybavením dodnes. V šachte sú osadené
dve kalové êerpadlá typu GFHU pre dopravu kalu do uskladĀovacej nádrže, ktoré boli
v minulosti využívané aj na dopravu kalu
z uskladĀovacej nádrže do kalových polí.
VlhkosČ v êerpacej šachte, materiálové prevedenie a vek potrubí i zariadení sú príêinou
absolútne nevyhovujúceho stavu všetkých
potrubí s príslušenstvom inštalovaných v danej šachte. Uvedený stav mal za následok vytekanie kalu z obidvoch sacích potrubí pri
êerpadlách, zaplavované boli potrubia i zariadenia a následne hrozil kolaps biologického
procesu êistenia OV. Vzhüadom na havarijnú
situáciu bolo nutné daný stav okamžite riešiČ a zohüadniČ aj prognózu nevyhnutnej rekonštrukcie celej výbavy êerpacej šachty kalu
v blízkej budúcnosti.
Veüká vóaka patrí preto firme Aqua4um,
ktorá zabezpeêila rýchle odstránenie havarijnej poruchy v êerpacej šachte kalu technologickými prácami, konkrétne výmenou

sacích potrubí s príslušenstvom (použitý materiál je z nehrdzavejúcej ocele), priêom práce na príslušných úsekoch oboch sacích potrubných vetiev ukonêila 11.11.2020 vo
veêerných hodinách. Vóaka patrí aj zamestnancom VaK, ktorí boli nápomocní pri súvisiacich/nadväzujúcich prácach (demontáži,
êistení, vyprázdĀovaní šachty aj celej uskladĀovacej nádrže).
Alarmujúci stav
Neustály rast poêtu obyvateüov Stupavy
a neriešenie oddeleného odtoku dažóových
vôd spôsobuje naplnenie kapacity éOV i VK
v Stupave. Nevyhnutné je preto koneêne zaêaČ riešiČ tieto problémy (aj prostredníctvom
výstavby buó koreĀovej éOV alebo dostavbou-intenzifikáciou súêasnej éOV, moderni-

záciou/rozšírením stokovej siete), pretože pri
súêasnom stave zaêne nevyêistená odpadová
voda pretekaČ, êo bude maČ negatívny dopad
nielen na kvalitu života všetkých obyvateüov,
ale aj na životné prostredie.
Rekonštrukcia stanice
Bitúnková
Ráno 5. novembra zaêala rekonštrukcia
éS na Bitúnkovej ulici v Stupave. Ukonêená
bola o 2:00 hodine ráno na druhý deĀ. Veüká
vóaka za ochotu a súêinne vykonávanú kvalitnú prácu patrí zamestnancom Aqua4um
s.r.o., In-kanál s.r.o. a Vak Stupava s.r.o.
V rámci rekonštrukcie prišlo k strojnotechnologickej obnove kanalizaênej êerpacej
stanice, ktorá zabezpeêuje preêerpávanie veükého množstva odpadových vôd do existujú-

cej kanalizaênej siete mesta Stupava, odvádzajúcej odpadové vody do éOV.
Strojnotechnologické zariadenie éS je
umiestnené v podzemnej betónovej šachte
s montážnymi otvormi v teréne. V êerpacej
stanici sú namontované 2 kompletné agregáty, vybavené pätkovým kolenom, spúšČacím
zariadením s vodiacimi tyêami, závesnou reČazou, napájacím a monitorovacím káblom.
Z dôvodu lepšej prevádzkovateünosti celej stanice boli osadené êerpadlá s vyššou
priechodnosČou ako mali pôvodné. Nové
êerpadlá majú v sebe zabudovanú detekciu upchávania, ktorá zaisČuje spustenie êistiaceho procesu êerpadla. òalšou výhodou
je funkcia êistenia mokrej komory, ktorá odstraĀuje plávajúce neêistoty a usadeniny a eliminuje potrebu nákladného êistenia.
Funkcia êistenia potrubia zaisČuje odstránenie usadením z potrubia a minimalizuje riziko jeho upchávania. éerpadlá majú zabudované aj funkcie správy alarmov a histórie,
softštartu a nemenného výkonu.
Prevádzka êerpacej stanice je plne automatizovaná, riadená výškami hladín v sacej
šachte z miestneho ovládacieho rozvádzaêa.
Hladina je sledovaná tlakovou sondou a zálohovým plavákovým spínaêom. éerpadlá
pracujú v zostave 1 prevádzkové + 1 rezervné. Pre êerpanie splaškovej odpadovej vody
v prípade enormného nátoku je možnosČ
krátkodobého zapojenia v zostave 2 pracovné êerpadlá.
Ing. Milena Prušanská
technológ ÎOV Stupava, foto: VaK
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Zmeníme školu na ZELENÚ!
Medzi predmety, ktoré majú na Základnej škole kpt. Nálepku premiéru, patrí environmentálna výchova. Postavená je na základoch ȴlozoȴe. Niekto to nazvebživotná
ȴlozoȴa, iný tento koncept pomenujebudržateĀným hospodárením. Nech už si vyberieme akékoĀvek oznaÏenie, podstata je rovnaká. Alfou a omegou je minimalizácia tvorby
odpadu abjeho recyklácia, ochrana životného prostredia a šetrenie našej planéty.

A

ko je na tom environmentálna výchova na základnej škole v Stupave,
opýtali sme sa zástupkyne riaditeüky Renáty éernej.
„Najdôležitejšie je, samozrejme, zaêaČ,“ boli jej
prvé slová a hneó prišlo aj óalšie vysvetlenie.
„Všetko môže fungovaČ, treba sa však naštartovaČ
a pohnúČ vecami, aj keó po malých krokoch, smerom k cieüu. Tým je naplnenie nášho ENV plánu,
teda znížiČ ekologickú stopu tak, aby žiaci svojím
konaním inšpirovali rodiêov aj samosprávu. Keó
zmeníme naše environmentálne správanie, môžeme prispieČ aj k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. Myslím si, že o problematike životného prostredia sa nestaêí len uêiČ, ale potrebné
je zároveĀ aj zmeniČ konanie. Naším základným
projektom je zapojenie školy do programu Zelená
škola, cieüom ktorého je založenie akêného plánu za
úêasti žiakov i rodiêov. Tento program pomôže zmeniČ správanie žiakov, necháva ich však participovaČ a rozhodovaČ.“

Základné pravidlá
Zelenej školy sú:

1. Odmietnite,
Ïo nepotrebujete.b

„Sme na zaÏiatku. Je to
veĀká výzva!“

2.bZredukujte všetko,
Ïo potrebujete.b

spolupráca s organizáciou Strom života, zameraná na rôzne aktivity, súČaže a êiastkové
projekty.

3.bÎo sa dá,
použite opätovne.b

Zapojenie školy do environmentálnych aktivít

4.bÎo musíte použiħ,
recyklujte.b

ZŠ kpt. Nálepku spolupracuje s organizáciami na viacerých projektoch a programoch:

Škola plánuje spoluprácu s rodiêmi a inými
subjektmi, napríklad pri akciách Svetový deĀ
jabúk, DeĀ zdravej výživy, DeĀ odpadu, Ekoolympiáda. Dôležitá je takisto aktívna spolupráca a pomoc pri êistení okolia školy, pri
realizácií podujatí ku DĀu odpadu, v projekte Recyklohry, Ekostopa. Nezanedbateüná je

J

ednou z nich bola i dopravná výchova
ako povinný predmet v druhom roêníku. Vzhüadom na to, že máme k dispo-

pravnom ihrisku sme si vytvorili obytnú a pešiu zónu, aby žiaci zistili rozdiely medzi nimi.
Ako cyklisti si preopakovali správnu jazdu v
pravom jazdnom pruhu s dodržiavaním dopravných znaêiek. Rozvíjali schopnosČ zosúladiČ pohyby rúk a nôh pri jazde na motokárach, kolobežkách êi bicykloch, koordináciu
pohybov pri jazde slalomom i jazde v nerovnom teréne. Svoju húževnatosČ prejavili nielen pri jednotlivých dopravných aktivitách
a hrách, ale aj pri plnení úloh v spolupráci
s rodiêmi. Touto cestou sa chceme poóakovaČ rodiêom za výbornú spoluprácu pri plnení kreatívnych domácich úloh.
Mgr. OĀga Adámek, foto: autorka

Zveĝadený areál TekviÜkový deĥ

V

októbri sa podarilo dokonêiČ úpravy
vonkajších priestorov areálu Materskej školy Janka Kráüa. Po revitalizácii budú poskytovaČ bezpeêný priestor na hru
a aktívne trávenie êasu detí navštevujúcich
dané predškolské zariadenie. Projekt Zveüadenie areálu MŠ Janka Kráüa v Stupave sa
mohol realizovaČ aj vóaka príspevku z Bratislavského samosprávneho kraja.
rr, foto: Peter KubiÏka

Keóže tohto roku sa nekonalo tradiêné kultúrne podujatie Dni zelá, do ktorého sa v rámci spolupráce pravidelne zapája
aj naša materská škola vystavovaním dyĀových strašidielok, rozhodli sme sa, že si
takú výstavu spravíme v spolupráci s rodiêmi na dvore našej škôlky. Výstavu sme spojili s akciou Tekviêkový deĀ. Rodiêia spolu
s deČmi vytvorili doma nádherné umelecké diela, ktoré boli okrasou a pýchou našej
materskej školy. Tá sa zahalila do tajomstva
kúziel, hádaniek, prekonávania športových prekážok a súČaží – na deti êakala cesta komínom, farebný neporiadok, chytanie
tekviêiek, rozlietané netopiere, tajomný pavúk, spev a hüadanie tekviêkového pokladu.

švo

Vzdelávací program Zelená škola

Školský rok zaÏal v Základnej škole kpt. J. Nálepku rôznymi novými nariadeniami
abpravidlami na ochranu zdravia (nosenie rúšok, pravidelná hygiena, nepremiešavanie
skupín Ïi dostatoÏné odstupy). Na žiakov však Ïakali aj rôzne pozitívne zmeny.

Chodci i cyklisti
Žiaci si vyskúšali správnu chôdzu po chodníku, krajnici êi priechode pre chodcov, a to
so svetelnou signalizáciou i bez nej. Na do-

Naše školské projekty
DeĀ jablka – v tomto netradiênom êase
pandémie pracovali žiaci na výrobkoch z odpadového materiálu (ilustraêné foto).
Ekoauto – žiaci na hodinách ENV pracovali na výrobe ekologického auta z odpadového materiálu.
Plánujeme vytvorenie babiêkinej záhrady
– spolupráca s OZ pri základnej škole v Stupave a a jeho êlenkou Mariannou Piršelovou.

– Škola zmeny – cieüom je zmeniČ seba a svoje okolie.
Recyklohry – odvoz a likvidácia odpadu
tak, aby sa separovanie stalo súêasČou životného štýlu.
Ekostopa – sprostredkovaČ žiakom nové
vedomosti pomocou hravých aktivít poêas

Hravou formou ide všetko lepšie
zícii veüké priestranné dopravné ihrisko, ktoré vzniklo vóaka spolupráci mesta Stupava
a Nadácie Volkswagen Slovakia, výuêbu sme
zaêínali prevažne na Āom. Žiaci prostredníctvom didaktických hier, zameraných na
dodržiavanie základných pravidiel pohybu
chodcov a cyklistov v cestnej premávke, rozvíjali a obohacovali svoje nadobudnuté vedomosti z predchádzajúceho roka a takisto tie,
ktoré získali v rodinnom prostredí.

samotného vyuêovacieho procesu.
Enviróza – monitorovanie a následné zachytenie skládok.

V novom šate
Materská škola na Ružovej ulici má rozsiahly školský areál, ktorý pozostáva
zbdvora pre menšie deti,
dvora pre staršie deti,
dopravného ihriska abfutbalového ihriska.

é

asto ho využívame na vzdelávací
proces i športové a relaxaêné aktivity. Vóaka záujmu a aktívnej
pomoci rodiêov, zamestnancov a priateüov našej školy sa nám podarilo obliecČ školský dvor do nového šatu. Pri jeho
revitalizácií priložilo ruku k dielu najmä
OZ Rodiêovské združenie pri MŠ Ružová v Stupave, štatutárom ktorého je Ing.
Eva Mrázová. V spolupráci s materskou
školou vypracovala už druhý projekt, na
základe ktorého nám mestské zastupiteüstvo poskytlo dotáciu z rozpoêtu na
rok 2020 vo výške 1000 eur na revitalizáciu školského dvora, trávnika a nákup
rastlín a drevín.
Bc. Monika Snopková, riaditeĀka MŠ Ružová

Celá škôlka bola odetá do oranžova a, samozrejme, nezaostávala ani školská jedáleĀ,
ktorá upravila aj jedálny lístok. Veüké poóakovanie tak patrí nielen rodiêom za ich originálne, kreatívne kostýmy detí, ale i pani
uêiteükám, školskej jedálni a pani upratovaêkám.
Bc. Monika Snopková, riaditeĀka MŠ Ružová
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aká nás rekonštrukcia zdravotného strediska
KeÑ sa 15. februára 1967 slávnostne otvorilo nové obvodné zdravotné stredisko v Stupave, malo slúžiħ pre spádovú oblasħ s vyše 11-tisíc obyvateĀmi zo Stupavy, Borinky,
Záhorskej Bystrice a Marianky. PodĀa archívnej správy tlaÏovej agentúry sa v stredisku
okrem ambulancií obvodných lekárov nachádzalo aj moderne vybavené detské oddelenie s poradĊou pre deti do jedného roka, detská stomatologická ambulancia, Ñalej
gynekologické a stomatologické oddelenie, pracovisko hygienicko-epidemiologické,
fyzikálna terapia a rehabilitácia pre deti i dospelých.

A

ká je súêasnosČ? Vzhüadom na vek,
spôsob výstavby a úêel využívania
budovy je objekt dlhodobo v zlom
technickom stave, bez systematickej údržby
a obnovy. OdstraĀujú sa iba havarijné stavy a údržba prebieha len sporadicky, spravidla podüa požiadaviek nových nájomcov.
Tento prístup k starostlivosti o budovu zapríêiĀuje narastanie investiêného dlhu, ako
aj zhoršovanie prevádzkových parametrov
budovy s priamymi dopadmi na narastajúce prevádzkové náklady, najmä z hüadiska
energetickej hospodárnosti. OdstraĀovanie
havarijných stavov bez systematického prístupu k udržiavacím prácam a obnove zariadení (najmä technických rozvodov) má
za dôsledok neefektívne vynakladanie prostriedkov na prevádzku a údržbu objektu. Z predložených údajov mesta Stupava vyplýva, že za obdobie od r. 2014 do
r. 2018 predstavovali výdavky na havárie
sumu vo výške 259 499,48 eur a výdavky
na prevádzku (bez miezd) sumu vo výške
420 876,78 eur. Uznesením mestského za-

stupiteüstva ê. 52/2019 zo dĀa 14.03.2019
bol preto vzatý na vedomie zámer transformácie Zdravotného strediska v Stupave s tým, že MsZ odporuêilo primátorovi
o. i. tento zámer dopracovaČ.
Ako Ñalej?
Mesto Stupava má záujem zveriČ zdravotné stredisko na základe definovaného práv-

neho rámca spoloênosti
– investorovi, ktorý by
zabezpeêil jeho rekonštrukciu vrátane prístavby, priêom by zachoval doterajšiu sieČ
poskytovateüov zdravotnej
starostlivosti, a to tak stanovením
minimálneho rozsahu
zdravotnej starostlivosti, ako aj jeho rozšírením najmä o odbornú
ambulantnú zdravotnú
starostlivosČ a o súvisiace synergické odbory.
Doplnkové služby by boli tvorené lekárĀou, optikou, službou informátora, prípadne prevádzkou zabezpeêujúcou rýchle obêerstvenie pre návštevníkov
a zamestnancov zdravotného strediska.
Koneêné zloženie jednotlivých poskytovateüov zdravotnej starostlivosti podlieha, samozrejme, regulácii zo strany VÚC

a bude závislé aj od aktuálneho dopytu po uvedených službách a vývoja medicínskych postupov. SieČ poskytovateüov
zdravotnej starostlivosti by bola tvorená
jednotlivými poskytovateümi, vykonávajúcimi svoju êinnosČ êi už formou obchodnej spoloênosti alebo v postavení samostatne zárobkovo êinnej osoby a nebola
by okrem nájomného vzČahu s osobou investora v inom majetkovo-právnom vzČahu. Uvedený model umožĀuje v prípade záujmu ponechaČ konkrétne subjekty
v rámci existujúcich poskytovateüov zdravotnej starostlivosti a súêasne ich doplniČ
o chýbajúce odbory.
Stavebno-technický zámer
Základným kritériom realizácie rekonštrukcie je zachovanie neobmedzenej prevádzky poskytovateüov zdravotnej starostlivosti. Nevyhnutným predpokladom
plynulej postupnosti prác je operatívne premiestĀovanie jednotlivých ambulancií do
nových, resp. zrekonštruovaných priestorov.
SúêasČou rekonštrukcie budovy ZS bude
prístavba, rozšírenie priestorovej kapacity
budovy, vybudovanie prístupových komunikácií, parkovacích miest, chodníkov a sadových úprav.
Realizácia zámeru bude vykonávaná v úzkej spolupráci so zástupcami mesta Stupava.
O óalšom postupe vás budeme informovaČ.
rr, foto: švo

Ožije železniÜná stanica?
Farebný park

J

esenné prechádzky v Kaštieüskom
parku majú svoje
osobité êaro. Ak sa do neho vyberiete,
privítajú vás zrekonštruované drevené mostíky, ktorým zamestnanci Verejnoprospešných služieb Stupava dali nový náter, opravili opotrebované konštrukcie a doplnili oporné
stúpiky. Renovácie sa doêkal aj kovový mostík
na Munkáêi, ktorý ešte êakajú drobné úpravy. Nezabudlo sa ani na êistenie celého priechodu okolo parku, takže vaše výlety budú
pohodlnejšie a bezpeênejšie. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojom rozpoête na
rok 2021 vyêlenené finanêné prostriedky na
obstaranie zámeru obnovy parku v Stupave.
Na základe jeho výstupov pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie a následne bude žiadaČ externé zdroje na jeho revitalizáciu. V zmysle rozpoêtových pravidiel
verejnej správy môže BSK financie investovaČ len do svojho majetku. Celkový zámer
obnovy bude konzultovaný aj s mestom
Stupava pre prípad spoloêného postupu obnovy oboch parkov.
rr, foto: Peter KubiÏka

Vlaky na železniÏnej trati Devínske Jazero – Stupava zaÏali premávaħ vbroku 1891. Táto
6,5 km dlhá železniÏná spojnica „Stupavka“ bola posledným veĀkým projektom Rakúskej štátnej železniÏnej spoloÏnosti (Österreichische Staatseisenbahngesellschaft) na
území Slovenska. Projektovaná bola aj ako odboÏka hlavnej trate zbDevínskej Novej
VsibdobKútovba následne dobSkalice. VbÏasoch minulých bola pred odboÏkou Devínske
Jazero vybudovaná aj traħ do Marcheggu, takže vlaky do Viedne nechodili úvraħou cez
Devínsku Novú Ves, ale priamo.

P

osledný parný vlak sa na cestu medzi
Devínskym Jazerom a Stupavou vydal 25. 5. 1967, následne bola parná
trakcia nahradená motorovou. V súvislosti
s výstavbou diaünice prešla traČ v roku 1988
rekonštrukciou. Bola prakticky nová a nepoužívaná. V roku 2008 však Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR lokálku
zrušilo. Neskôr, poêas jedného víkendu od
piatka 11. 5. do nedele 13. 5. 2012, boli koüaje rýchlo vytrhané, a to v úseku od kraja
Stupavy až takmer po chatársku oblasČ pri
Devínskom Jazere. Zostali tam len výhybky. A to napriek tomu, že všade vo svete sú
prímestské vlaky považované za najefektívnejší druh dopravy.
Je isté, že osobné automobily a autobusy
urêite budúcnosČ dopravy nepredstavujú, êas
späČ nevrátime. Ani tie koüaje. Areál bývalej železniênej stanice však zachrániČ môžeme. Vóaka iniciatíve vedenia mesta sa totiž
ŽRS dohodli s mestom Stupava na predaji
za sumu stanovenú znalcom – 197 500 eur
bez DPH. Prvým krokom bolo podpísanie

úhradu celej sumy. Hneó, ako bude táto
historicky významná budova aj s priüahlými pozemkami zapísaná do katastra, bude
dôležité nájsČ, akému konkrétnemu verejnoprospešnému úêelu bude slúžiČ.
Viete si predstaviČ, že by sa budova stanice zrekonštruovala a vzniklo nám v mesteêku nové komunitné êi informaêné centrum, že by sa toto verejné priestranstvo
mohlo zmeniČ na park, zónu urêenú na
šport, rekreáciu a víkendový turizmus? Ak
áno, svoje predstavy a návrhy nám napíšte
na noviny@stupava.sk.
švo, foto: Svetozár Prokeš sen., Eva ŠvoĊavová

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a úhrada vo výške 10 % kúpnej ceny vo výške 23
700 eur. Ministerstvo dopravy a výstavby
SR súhlasilo s prevodom vlastníctva majetku štátu a splátkovým kalendárom na
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Zo zápisníka Mestskej polície
21.10.2020
Hliadka MsP na základe prijatého
oznámenia vykonala v êase 15.20 hod.
kontrolu ulice Mariánska, kde stavebná
firma vykonávala rozkopávku asfaltového povrchu.
Vzhüadom na skutoênosČ, že pracovníci rozkopávku nevykonávali na základe
platných povolení, hliadka vec fotograficky zadokumentovala, zistila totožnosČ
pracovníkov, objednávateüa a óalšie skutoênosti.
Vec oznámila poverenému pracovníkovi MsÚ Stupava, ktorý sa dostavil na
miesto a vec si prevzal na óalšie konanie.
21.10.2020
O 20.10 hod. prijala hliadka MsP oznámenie, že na streche zastávky autobusu
pri hoteli Eminent sa nachádza bicykel.
Hliadka ho po príchode na miesto dala zo
strechy dole.
Následne sa jej podarilo zistiČ majiteüa,
ktorý k veci uviedol, že bicykel mu bol
odcudzený v dopoludĀajších hodinách.
òalším šetrením sa hliadke MsP páchateüov uvedených priestupkov spáchaných
proti verejnému poriadku a proti majetku
zistiČ nepodarilo.

24.10.2020
V êase 0.30 hod. prijala hliadka oznámenie
o rušení noêného pokoja na Žabárni v jednom z rodinných domov. Hliadka MsP po
príchode na miesto zistila, že oznámenú udalosČ už na mieste rieši hliadka OOPZ Stupava. Majiteü rodinného domu k veci uviedol,
že majú rodinnú oslavu, ktorú už ukonêia.
Majiteüovi domu bolo na mieste vysvetlené,
akých priestupkov sa dopustil a rovnako mu
bolo pripomenuté, že to nebol prvý prípad
rušenia noêného pokoja na uvedenej adrese.
Vec je v šetrení OOPZ Stupava.
2.11.2020
V êase 16.40 hod. prijala hliadka MsP
oznámenie, že na Hlavnej ulici skolaboval
v jednej z domácností muž. Hliadka vyrozumela preto RZP a dostavila sa na miesto,
kde ju dcéra pacienta informovala o jeho
stave. Hliadka následne postupovala podüa
telefonických pokynov RZP, kontrolovala
životné funkcie, a to až do príchodu RZP,
ktorá skonštatovala pravdepodobnú otravu alkoholom.
2.11.2020
O 19.40 hod. prijala MsP oznámenie, že
na hádzanárskom ihrisku pri futbalovom

štadióne dochádza k porušovaniu uznesenia vlády SR a vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva tým, že skupina 13-tich osôb
si tam robí párty. Pri preverovaní udalosti
bolo hliadkou MsP okrem iného zistené, že
mladistvé a maloleté osoby požívajú v uvedených priestoroch alkoholické nápoje. Na
základe tejto skutoênosti boli všetky osoby podrobené dychovej skúške, ktorou bolo
zistené, že alkohol požilo 8 osôb. Hliadka
MsP ich preto predviedla na útvar MsP, kde
vykonala óalšie potrebné úkony. ZároveĀ
vyrozumela zákonných zástupcov, ktorí si
ich prišli osobne prevziaČ. Vec bude odstúpená na óalšie konanie na príslušný odbor
sociálnych vecí a rodiny.
29.10.2020
V êase 10.10 hod. oznámil na skrátené
êíslo 159 pracovník SBS spoloênosti Billa,
že v priestoroch predajne zadržal osobu,
ktorá odcudzila z predajne tovar v hodnote 2,49 eur. Hliadka MsP po príchode
na miesto zistila totožnosČ páchateüa a lustráciou v evidencii priestupkov zistila,
že dotyêný sa rovnakého skutku dopustil opakovane, a to v období posledných
12-tich mesiacov. Pracovníka SBS požiadala preto o vydanie záznamov kamero-
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vého systému predajne a páchateüa po vykonaní potrebných úkonov predviedla
pred vyšetrovateüa PZSR pre podozrenie
zo spáchania trestného êinu krádeže. Páchateüovi tohto skutku hrozí trest odĀatia
slobody na 10 – 15 rokov, nakoüko tento skutok spáchal v êase núdzového alebo
výnimoêného stavu.
30.10.2020
Hliadka MsP prijala o 22.40 hod. oznámenie o narušovaní verejného poriadku na
ubytovni na Agátovej ulici. Po príchode na
miesto bolo zistené, že skupina piatich ubytovaných, ktorí boli pod vplyvom alkoholických nápojov, vulgárne osoêovala óalšiu osobu. Hliadka po zistení totožnosti prítomných
vyzvala, aby sa odobrali do svojich izieb a vec
vyriešila napomenutím.
31.10. – 1.11.2020
Cez víkend, poêas ktorého prebiehalo celoplošné testovanie obyvateüov, boli
posilnené hliadky MsP, a to v denných
i noêných hodinách. V priebehu hliadkovej êinnosti našli alebo im boli odovzdané
stratené doklady obêanov, ktoré boli následne ich majiteüom odovzdané. Hliadky MsP poêas tohto víkendu nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku,
ktoré by musela riešiČ v zmysle zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel.

Dobrovoĝný hasiÜský zbor Stupava
Pretrvávajúce dažde
V piatok 16.10.2020 bola v priebehu dĀa
naša jednotka vyslaná Operaêným strediskom Krajského riaditeüstva Hasiêského a záchranného zboru v Bratislave k dvom udalostiam vyžadujúcim technickú pomoc
v spojitosti s pretrvávajúcimi dažóami. Poêas
ranných hodín vykonala naša jednotka výjazd do Záhorskej Bystrice, kde odêerpávala dažóovú vodu z priestorov podzemnej garáže bytového domu. Vo veêerných hodinách
bola jednotka vyslaná preveriČ povodĀovú situáciu na vodnom toku Malina v k. ú. mesta Stupava. Jednotka na mieste vyhodnotila, že v tom êase nedochádzalo k ohrozeniu
priüahlých inžinierskych stavieb, objektov êi
dopravných infraštruktúr vplyvom zvýšenej
hladiny vodného toku, a preto nebola jej óalšia êinnosČ na mieste potrebná.

Cementárenskej ulici. Po príchode bolo zistené, že šlo o dopravnú nehodu osobného motorového vozidla a dodávky. Jednotka vykonala na vozidlách protipožiarne opatrenia
a zasypala unikajúce prevádzkové kvapaliny.
Vodiêi boli už pred naším príchodom mimo
vozidiel a bez zranení. Na mieste udalosti zasahovali celkovo traja hasiêi s jedným kusom
techniky, príslušníci MsP Stupava a PZ SR.
NoÏný požiar
V pondelok 9.11.2020 o 0.30 hod. bola
naša jednotka vyslaná k požiaru budovy
na ulici Dolná. Naša jednotka dorazila na
miesto udalosti súêasne s jednotkami Hasiê-

Celoplošné testovanie
na ochorenie COVID-19
Na zabezpeêení a priebehu celoplošného
testovania na ochorenie COVID-19 sa zú-

Dopravná nehoda
V pondelok 2.11.2020 o 11.44 hod. bola
naša jednotka vyslaná k dopravnej nehode na

P

ského a záchranného útvaru hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. éasČ objektu sa v tom êase nachádzala v druhom štádiu horenia, priêom požiarom bol zasiahnutý
interiér a êasČ strechy budovy. Vóaka rýchlemu zásahu sa podarilo zamedziČ rozšíreniu
požiaru. Dvaja hasiêi zo zasahujúcich êlenov
DHZO Stupava pracujú ako profesionálni
záchranári, preto boli schopní na mieste poskytnúČ odbornú predlekársku prvú pomoc
dvom osobám so zraneniami rôzneho rozsahu. Po príchode záchrannej zdravotnej služby
boli obe osoby odovzdané do ich starostlivosti. Zvyšní êlenovia nášho zboru vykonávali pomocné práce pri likvidácii udalosti. Na
mieste zasahovalo celkovo 13 hasiêov s tromi
kusmi techniky, príslušníci policajného zboru
a Záchranná zdravotná služba.

SkonÜil sprevráteným vozidlom

olicajti hliadky PMJ vykonávali hliadkovú službu v obci Plavecký Štvrtok,
kde spozorovali vodiêa protiidúceho
motorového vozidla zn. Ford Focus, ktorý
náhle odboêil bez použitia znamenia o zmene smeru jazdy. Z dôvodu porušenia ustanovení zákona o cestnej premávke sa preto rozhodli vodiêa predpísaným spôsobom zastaviČ
a podrobiČ kontrole. Vodiê však na výzvu policajtov nezastavil a vysokou rýchlosČou za-

êal unikaČ po Hlavnej ulici smerom do obce
Láb. Policajti po celý êas prenasledovania
vyzývali vodiêa na zastavenie. Ten však ich
výzvy nerešpektoval a bezohüadnou jazdou
ohrozoval život a zdravie ostatných úêastníkov cestnej premávky, priêom pokraêoval
v jazde smerom na ne- spevnenú cestu vedúcu k jazeru. Tu vodiê vedenie motorového vozidla nezvládol, dostal šmyk a vozidlo
sa prevrátilo na bok.

Policajti sa po pristúpení k vozidlu najskôr
presvedêili, êi vodiê a jeho óalší dvaja spolujazdci neutrpeli žiadne zranenia. Následnou

êastnili aj naši dobrovoüní hasiêi, ktorí boli súêasČou každého odberového miesta v Stupave. V súêinnosti s príslušníkmi Policajného
zboru SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky zabezpeêovali usmerĀovanie êakajúcich obêanov na testovanie a taktiež noênú
dezinfekciu odberových miest. Okrem toho
vykonávali množstvo potrebných êinností,
ako napríklad pomoc seniorom a üuóom so
zdravotnými ČažkosČami pri chôdzi. Taktiež
zásobovali zdravotníkov chýbajúcim zdravotníckym materiálom zo skladu. Drobných
êinností, avšak s veükým významom, bolo vykonaných obrovské množstvo, za êo im vedenie hasiêského zboru vyslovuje veükú vóaku!
Foto: HasiÏi Stupava

kontrolou bolo zistené, že vodiê má odobraté
vodiêské oprávnenie a tiež uložený zákaz êinnosti viesČ motorové vozidlá. Policajti preto
muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie.
Po vykonaní potrebných úkonov bolo proti 36-roênému Lukášovi z Malaciek vznesené obvinenie z preêinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a bol umiestnený do cely
policajného zaistenia. V prípade preukázania
viny hrozí obvinenému trest odĀatia slobody
až na dva roky.
Veronika Slamková
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OHabánkach rozhodnú obÜania
HneÑ ako sa pred vjazdom do Stupavy objavili pri ceste bilbordy s upútavkou na „Nové predmestie Stupavy“, zaÏala
rásħ zvedavosħ – Ïo sa chystá? Obyvatelia mesteÏka sa zakrátko rozdelili na dva tábory. Už v lete kolovala petícia,
ktorú s podpismi zaÏiatkom septembra odovzdal na mestskom úrade jej iniciátor Peter ValoviÏ.

V

nadväznosti na predstavenie projektu Habánky prebehla na októbrovom mestskom zastupiteüstve
rozprava so zástupcami investora a obêanmi. Mestský úrad sa preto rozhodol iniciovaČ na túto tému verejnú diskusiu. Jej óalším krokom je možnosČ vyjadrenia názorov
obêanov aj formou ankety. ZdôrazĊujeme,
že ide o anketu, nie hlasovanie.

Právo obÏanov
Všetky argumenty hlasujúcich budú
starostlivo vyhodnotené nezávislými odborníkmi a vedením mesta spolu s jeho
odbornými útvarmi. Mesto süubuje, že
bude svojich obêanov poêúvaČ a nechá si
od nich poradiČ. Vychádza z presvedêenia, že k budúcemu rozvoju mesta, prijatiu alebo odmietnutiu akejkoüvek ponuky na investiênú výstavbu, prípadne
k budúcim zmenám územného plánu,
by sa v prvom rade mali vyjadriČ samotní obêania, ktorí jediní majú zvrchované
právo rozhodnúČ, ako si budúcnosČ svojho mesta predstavujú. Žiadny investiêný rozvoj bez ohüadu na hodnotu ponuky
by sa teda nemal realizovaČ pokútnym
a utajeným, ale transparentným spôsobom na základe verejnej diskusie, kde sa
v najvyššej miere pri rozhodovaní berie
do úvahy názor a želanie obêanov mesta.
Všetky potrebné informácie k projektu
Habánky, ako aj petíciu a jej argumenty,
nájdete na oficiálnej stránke mesta.

Verejné zhromaždenie
Po vyhodnotení ankety by ako óalší
krok malo nasledovaČ zvolanie verejného zhromaždenia obêanov. Termín jeho
konania zatiaü ešte nie je ešte známy, no
podüa informácií zástupcov mesta bude
na Āom možné vyjadriČ svoj názor aj hlasovaním. V prípade, ak by z verejnej dis-

kusie, prípadne zo záverov zhromaždenia
obyvateüov nevyšiel jednoznaêný záver
v prospech alebo v neprospech jednej alternatívy riešenia, mesto zváži tiež možnosČ vyhlásenia referenda k tejto téme.
Jeho výsledky bude vedenie mesta plne
rešpektovaČ a vyzve na to aj poslancov
mestského zastupiteüstva, bez ohüadu na

to, êi sa dosiahne potrebná 50-percentná väêšina úêasti na referende alebo nie.
Odkaz na dotazník nájdete nab
www.stupava.sk vbsekcii Aktuality (príspevok Prieskum názorov obÏanov Stupavy kbprojektu Habánky)
dob31.bdecembra 2020.
rr, foto: Peter KubiÏka

Aké bude Trojerovo námestie?
Zadanie dvojetapovej architektonickej súħaže Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave pripravil
jej organizátor v spolupráci s vedením mesta a porotou. Riešené územie sa nachádza v centrálnej mestskej zóne, je
vymedzené ulicami KúpeĀná – Cementárenská – Agátová – Mlynská a potokom Mláka. Centrum mesta, ktoré dnes
predstavuje koridor Hlavnej ulice približne v úseku od križovatky so Zdravotníckou ulicou po mestský úrad, navrhuje územný plán mesta z októbra 2005 rozšíriħ o nové priestory.

N

ávrh nepodporuje óalej len lineárny rozvoj centra pozdúž Hlavnej
ulice, ale v súlade s prirodzenou
dynamikou existujúcich funkêno-prevádzkových vzČahov je navrhované jeho rozvetvenie do Mlynskej ulice s vyústením pri
existujúcom kultúrnom dome. V riešenom
území sa nachádza budova Mestského kultúrneho a informaêného centra, kde je sústredený kultúrno-spoloêenský život mesta.
V objekte sa nachádzajú priestory pre miestne obêianske združenia a v provizórnom režime tu fungujú aj niektoré êasti základnej
umeleckej školy, keóže jej aktuálna hlavná
budova na nároží Mariánskej a Cintorínskej
ulice jej kapacitne nepostaêuje. Druhou budovou v území je Troyerova kúria, ktorej rekonštrukcia by mala spolu s óalším novým
objemom ZUŠ rozvinúČ kultúrno-spoloêenský charakter územia. Na východnej hranici

s pozemkom, na ktorom je situovaná kúria,
sa nachádza trojpodlažný polyfunkêný objekt v súkromnom vlastníctve.
Kompaktnosħ a variabilnosħ
Od úêastníkov sa oêakával návrh riešeného územia, ktorý bude vhodným spôsobom
transformovaČ a rozvíjaČ lokalitu vzhüadom
na jej polohu v centrálnej mestskej zóne,
prítomnosČ Mestského kultúrneho a informaêného centra a budúcu prítomnosČ základnej umeleckej školy. Pri návrhu novej
zástavby bolo nutné dbaČ na to, aby boli dodržané vhodné odstupy od existujúcich súkromných objektov. Bolo tiež nutné zohüadniČ, že v priamom susedstve sa nachádza
kolektívna aj individuálna bytová zástavba,
ktorá by nemala byČ prehnane zaČažovaná
budúcou prevádzkou riešeného územia.
Charakter verejných priestranstiev mal

zodpovedaČ požiadavke na to, aby slúžili primárne pre denný pobyt obyvateüov
mesta. ZohüadniČ bolo treba aj veüké spoloêenské podujatia typu Dni zelá (požiadavka na pódium) a jarmoky. Pre tieto akcie je
potrebné zachovanie dostaêujúcej otvorenej plochy, ktorá bude variabilne využiteüná
a zároveĀ na Āu bude jednoduchý prístup
od cestnej komunikácie pre úêely vyloženia
techniky a tovaru pri podujatiach. Vítané je
teda riešenie, ktoré nebude terajšiu plochu
námestia rozdeüovaČ na menšie celky, ale zachová jej kompaktnosČ a variabilnosČ využitia poêas roka ( pri jednotlivých podujatiach
a pri každodennom užívaní).
Rozhodla kvalita
SúČaž bola vedená ako dvojetapová.
V prvej etape súČažiaci predkladali iba jeden súČažný panel, na ktorom prezentova-

li najmä krajinársko urbanistické riešenie
– ako sú v priestore rozmiestnené budovy,
kde sa do nich vstupuje, ako vyzerá verejné
priestranstvo. Z prijatých 28 návrhov porota vybrala 6 najlepších, ktoré v druhom
kole návrh dopracovali do väêšej podrobnosti. Každý z tímov odovzdal 4 panely,
na ktorých už bolo aj podrobnejšie riešenie verejného priestranstva a budovy základnej umeleckej školy. Porota po preštudovaní návrhov urobila ich poradie na
základe kvality.
Návrh ateliéru young.s architekti vybrali ako ten, ktorý najlepšie vyhovel zadaniu a má najväÏší prínos pre
mesto.
2021 ARCHITEKTI
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Pohĝad poroty
História už niekoĀkokrát ukázala, že ak si nieÏo nevieme predstaviħ, ešte to neznamená, že sa to nemôže staħ. Dvojetapová architektonická súħaž Troyerovo námestie
a Základná umelecká škola v Stupave pozná víħaza.

S

úČaž bola veümi dobre pripravená, s jasným zadaním a cieüom,
êoho dôkazom je 28 návrhov, ktoré boli doruêené na hodnotenie
v 1. kole. Množstvo návrhov však nepoukazuje len na atraktívnosČ témy a kvalitné súČažné podmienky, ale najmä sa tým
zvyšuje pravdepodobnosČ, že sa medzi návrhmi budú nachádzaČ naozaj kvalitné riešenia a bude, takpovediac, o êom diskutovaČ. To sa aj stalo a porota do druhého kola
vybrala 6 návrhov, ktoré zvolili rôzne prístupy k problému.

V druhom kole sa porote správnosČ výberu
potvrdila a návrhy boli predložené vo vyrovnanej kvalite. Kým v prvom kole sa posudzovala najmä kvalita urbanistického konceptu
a jeho vzČah s okolím, v druhom
kole vybrané návrhy prehúbili urbanistické riešenie
a podrobne rozpracovali budovu
ZUŠ v kontexte
navrhovaného námestia. Hlavným
kritériom posudzovania bola architektonická kvalita návrhu vo vzČahu k zadaniu. Jeden návrh
však medzi ostatnými jasne vynikal a porota
ho po diskusii napokon jednohlasne urêila za
víČaza celej súČaže.
Inovatívny pohĀad
„Porotu presvedêila jasnosČ a êistota urbanistického riešenia, ktoré posilĀuje charakter daného územia. Porota oceĀuje kontextuálnosČ pavilónovej koncepcie voêi okolitej
zástavbe, ktorá má veümi dobrý predpoklad
na etapizovateünosČ. Tým má veüký potenciál óalšieho rozvoja projektu po spresnení zadania. Návrh je bohatý v prelínaní vonkajších priestranstiev a vnútorných priestorov.
V kontexte ostatných návrhov prináša iný –
inovatívny pohüad na zastavanosČ územia aj
na riešenie jednotlivých dispozícií. Historický
objekt Troyerovej kúrie je zachovaný a rekonštruovaný vo svojej základnej podobe. Estetické a dispoziêné riešenie je na vysokej úrovni a vytvára inšpiratívne prostredie pre óalší
umelecký vývoj žiakov základnej umeleckej
školy. Návrh v najvyššej miere vyhovel požiadavkám súČažného zadania, a preto ho porota
jednohlasne odporúêa na realizáciu.“
ûudskou reêou povedané, autori návrhu
ponúkli netradiêné riešenie, ktoré logickým
spôsobom reaguje na okolitú nesúrodú zástavbu, veümi ohüaduplne pristupuje k budove Troyerovej kúrie a vdychuje jej nový život. Samotná budova školy je rozdelená na
menšie bloky, ktoré pôsobia ako samostatné budovy a svojou veükosČou pôsobia veümi

príjemne a prirodzene. Napriek rozsiahlemu lokalitnému programu, ktorý má budovu školy naplniČ, má objekt üudskú mierku,
êo sa ostatným návrhom nepodarilo celkom
dosiahnuČ. Takto êlenený objekt má však aj
veükú výhodu v tom, že je ho možné rozdeliČ na niekoüko etáp výstavby a nebude tak
predstavovaČ pre mesto jednorazovo veükú
finanênú investíciu, ako by to bola jedna
veüká budova.
O poradí óalších návrhov bolo po diskusii rozhodnuté tak, že druhé miesto nebolo udelené a tretie miesto obsadili 3 návrhy.
Hlavným posolstvom netradiêného rozdelenia poradia bolo vyzdvihnúČ kvalitatívny
rozdiel medzi víČazom a ostatnými návrhmi.
SúČaž návrhov je výborná príležitosČ, ako
pozvaČ odbornú verejnosČ na riešenie prob-

renie priestorového programu ZUŠ, spôsob
využívania námestia, režim trhoviska, ató.
Tu je pomerne široký priestor na diskusiu. Špecifickým problémom je využívanie
priestranstva poêas Dní zelá. V pôvodnom
súČažnom zadaní sa
táto požiadavka nachádzala a všetky návrhy s tým poêítali,
avšak nebola bližšie
urêená veükosČ podujatia, s ktorou je potrebné poêítaČ. Niektoré
požiadavky
sa môžu dostaČ do
vzájomného rozporu – požiadavka na
vytvorenie priestoru pre veüké podujatia s javiskom sa do-

ZároveĀ je potrebné uvedomiČ si, že v posledných rokoch toto podujatie opakovane
naráža na priestorové limity územia v centre
mesta. Toto všetko je potrebné si vydiskutovaČ, aby sme sa mohli posunúČ óalej.
Súbežne s diskusiou by malo prebehnúČ
uzatvorenie zmluvy medzi mestom a víČazným architektom. Zákazka môže byČ podüa súČažných podmienok zadaná iba úêastníkovi súČaže, návrh ktorého vyhodnotila
porota ako víČazný. Zákazka na poskytnutie služieb bude zadávaná v priamom rokovacom konaní. Predmetom bude dodávka
nasledujúcich služieb spoêívajúcich v dopra-

covaní súČažného návrhu vo vzČahu k objektu ZUŠ:
• Dopracovanie súČažného návrhu formou
architektonickej štúdie (aj so zapracovaním prípadných zmien a óalších špecifických požiadaviek mesta).
• Dopracovanie súČažného návrhu do formy použiteünej v konaní o vydanie územného rozhodnutia (v súlade s vyhláškou
453/2000 Z. z.).
• Dopracovanie súČažného návrhu do formy použiteünej v konaní o vydanie stavebného povolenia (v súlade s vyhláškou
453/2000 Z. z.).
• Dopracovanie súČažného návrhu do formy potrebnej na realizáciu stavby (v súlade s rozsahom prác podüa sadzobníka
UNIKA).
• Autorský dozor (v súlade s rozsahom
prác podüa sadzobníka UNIKA alebo
dohodou).

lémov mesta. Na tomto procese sa zúêastĀuje mnoho profesionálov, ktorí organizujú
súČaže po celej krajine. Mesto Stupava túto
možnosČ naplno využilo a po niekoükých rokoch príprav sa koneêne dostavili prvé výsledky, o ktoré s ktorými sa môže podeliČ
so svojimi obyvateümi. Ostáva už len veriČ,
že výsledok bude dotiahnutý k spokojnosti
všetkých a obyvatelia získajú kvalitný verejný priestor, na ktorý budú hrdí.
Ako Ñalej?
V prvom rade treba povedaČ, že výsledok
súČaže je len „vyhratá bitka, nie celá vojna“.
Od prvých analýz a tvorby zadania sme sa
súČažou dopracovali k výberu architekta
a rámcovému priestorovému návrhu, ktorý
by mal byČ východiskom pre všetky óalšie
aktivity okolo tohto projektu.
V prvom kroku by malo byČ zo strany
mesta spresnené zadanie projektu. Ide hlavne o spresnenie všetkých požiadaviek, ktoré by mohli maČ vplyv na výsledok – preve-
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V spolupráci s architektom bude potrebné dotiahnuČ etapizáciu výstavby tak, aby
jednotlivé etapy na seba priestorovo aj êasovo logicky nadväzovali. Projekt aj výstavba
budú financované z vlastných zdrojov mesta, zo štátnych dotácií, eurofondov, verejnej
zbierky a pod. V tomto bude záležaČ na šikovnosti a tvorivosti radnice.
stáva do priameho konfliktu s požiadavkou
na viac zelene a stromov na námestí, ktoré
ale potenciálne bránia výhüadu na javisko.

DobrovoĀná zbierka
|  9  9 Î 
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Po vydaní všetkých povolení a zabezpeêení financovania jednotlivých etáp bude možné vysúČažiČ dodávateüa stavebných prác. Po
uzavretí zmluvy s dodávateüom sa koneêne
budú môcČ robotníci a stavebné stroje zahryznúČ do územia a premeniČ ho na kultivované a hodnotné prostredie z vizualizácií.
Pred nami je ešte dlhá a küukatá cesta, treba však veriČ, že s pomocou architektov, zástupcov mesta a aj trpezlivosti obyvateüov to
spoloêne dotiahneme k úspešnej realizácii.
Ing. arch. Ján Jacko
Vizualizácie: young.s.architekti s.r.o.
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Veüké svetové diela, ako opery Richarda Wagnera, Borodinov Knieža Igor,
Musorgského Boris Godunov, Gershwinov Porgy a Bes, SuchoĀov Svätopluk
a óalšie, vyžadujú veüké obsadenie spevákov a hráêov. Aby sme mohli uviesČ Wagnerovho Lohengrina, založil som v roku
1976 externý zbor. Jeho 60 êlenov nám
dopúĀalo interný zbor a úêinkovalo v operách vyžadujúcich zvukovú a personálnu
monumentalitu.
(, 0& 0-,*ľ+1" + 7Ę&1(6
37,/"-"/6Ѹ7-,7!3&%+21&"
(1,/ğ%,01"3/,(2тъшф7ľ0()&, "Ҍ
+"+&" /&17#"+!2Ѿ
Keó som v roku 1970 nastúpil ako hlavný zbormajster, personálna situácia zboru
bola na zlej úrovni. Ani jeden z jeho êlenov
nemal patriêné odborné vzdelanie. Dal som
si za úlohu postupne ho sprofesionalizovaČ.
To sa mi aj podarilo. Keó som po dvadsiatich
dvoch rokoch odchádzal do dôchodku, všetci
êlenovia zboru mali odborné vzdelanie.

Ladislav Holásek:

„lovek sa uÜí do smrti.“

Post hlavného zbormajstra Opery Slovenského národného divadla zastával 22 rokov,
vokálne zoskupenie Slovenskí madrigalisti viedol 25 rokov a na Ïele Speváckeho zboru
mesta Bratislavy stojí 44 rokov (na jeho vystúpenie v stupavskom kostole sme sa dlho
tešili, ale pandémia nám ho odložila na neurÏito). Za sebou má vyše 80 premiér operných titulov, 180 premiér súÏasných slovenských diel abpribližne 106 rozhlasových abtelevíznych nahrávok. Abto je len Ïasħ zbumeleckej Ïinnosti, ktorej sa LADISLAV HOLÁSEK
venuje nepretržite už 56 rokov.

,), ƌƷ(ğ 7ľ0(ƌ 0& & % Ɣ 12  /"ƆҌ
-"(1Ѿ
Zbormajster musí maČ už pred prvou
skúškou jasnú intonaênú, výstavbovú a zvukovú predstavu diela. Túto svoju interpretaênú víziu realizuje postupne, citlivo a pomocou správnej metodiky. Jeho slová, gestá
a mimiku tváre sleduje a následne vyhodnocuje niekoüko desiatok oêí, preto jeho osobný prejav pred zborom by mal byČ pokojný,
ale presvedêivý a akceptovateüný. O naplnenie týchto kritérií som sa vždy snažil.

)%ğ /,(6 01" 3&"!)& ),3"+0(Ư %
*!/&$)&01,3ѷ/*"+&),1,73Ɔ"'
)û0(6(%&01,/& ("'%2!"ѾĘ,%,0
0()!)3ûƆ/"-"/1,û/Ѿ
Madrigalistov som v roku 1964 prevzal
od zbormajstra Slovenského filharmonic, & 01" 0 +/,!&)& + '2%2 01/"!Ҍ moc susedov. Janko Vicena nám pomáhal so vovaČ. Každý sme iný, každý máme iné kého zboru Jána Máriu Dobrodinského.
+ğ%,),3"+0(Ѹ,!/,(2тъщчƷ&'"1"3 stavbou klenbovej pivnice a tá slúži dodnes! dispozície rozvíjaČ svoje danosti, ale všet- Poêet jeho êlenov som zredukoval a takisRoky tak žijem v krásnom prírodnom pro- ci sme dostali rozum, aj keó nie rovnako to zmenil názov na Slovenskí madrigalis12-3"ѷV,3û00"*-/&1&%),Ѿ
U starých rodiêov mojej mamy, ktorá sa na- stredí, ktoré mi poskytuje pokoj a regenerá- (smiech), a vôüu na dosiahnutie svojich ti. Za cieü som si totiž dal interpretovaČ
predstáv. Zmysel života vidím v aktivi- okrem renesanênej, barokovej a klasickej
rodila v Malých Levároch, som prežil všetky ciu síl do óalšej umeleckej êinnosti.
te, túžbe po poznaní, v prekonávaní stále hudby aj slovenské skladby. Na môj poškolské prázdniny. Zažil som tam nezabud!" "*/&Ѹ1(*"/+&+, "Ѹ2Ҍ väêších cieüov a pozitívnom riešení prob- pud slovenskí skladatelia – J. Zimmer, P.
nuteüné a šČastné chvíle. Keó sa mi naskytla
Šimai, I. Zeljenka, I. Hrušovský, T. Salva,
možnosČ kúpiČ stavebný pozemok v Stupa- !"1",0)3,3ƌ+û!%"/+Ư %ът/,(,3ѷ lémov.
J. Hatrík, A. Moyzes, J. Cikker a mnohí
ve, s radosČou som sa rozhodol pre Záhorie. û1" +"'(Ư 1'+Ư /" "-1 + Ʒ&3,1+Ɣ
ť)"Ʒ&1,20ƔĘ0ƌ,23ûƆ%,2*")" Ҍ óalší – napísali pre nás skladby, ktoré sme
Na našej ulici vtedy skoro nikto nebýval. Sta- "+"/$&2Ѿ
Život je dar, ktorý sme nechtiac dosta- (ğ%, -ť0,"+& ,) -,7ľ & %)3Ҍ premiérovo uviedli na koncertoch alebo
vaČ som zaêal nie najmladší, už som mal štyridsiatku na krku. Ešte teraz oceĀujeme po- li a je len na nás, ako ho budeme spra- +ğ%,7,/*'01/-"/6ѷ1,/Ư nahrali v rozhlase.

Slovenskí madrigalisti
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Ladislav Holásek vyštudoval hru

na klavír na bratislavskom konzervatóriu abna Vysokej škole múzických umení
(VŠMU). Od roku 1955 pôsobil ako korepetítor Miešaného zboru Îs. rozhlasu vbBratislave a Slovenského ȴlharmonického zboru.
Verejnosħ však Ladislava Holáska najviac pozná ako dirigenta Speváckeho zboru mesta Bratislava, ktorý prevzal abdodnes vedie od roku
1977. Amatérske teleso priviedol na
samú hranicu profesionality – spoloÏne úÏinkujú na Bratislavských hudobných slávnostiach Ïi Pražskej jari. So
zborom sa Holásek úspešne prezentoval na medzinárodných zborových
súħažiach vbArezze, Llangolene, Middlesbroughu, Spittale abinde. Popri
umeleckej Ïinnosti sa venoval aj pedagogickej práci. Pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského,
bratislavskom konzervatóriu, VŠMU
abna Pedagogickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa vbNitre, kde viedol Akademický dievÏenský spevácky zbor. Za jeho odbornú pedagogickú
Ïinnosħ mu bol udelený titul profesor.

, &01"2Ʒ*)&-/5(,7,/*'Ҍ
01"/3&"Ɔ+,*7,/"V"0(,0),3"+Ҍ
0(ğ%, /,7%)02 3 /1&0)3"  3 ),Ҍ
3"+0(,* ) ޖ%/*,+& (,* 7,/"Ѹ
3/,(2тъчх01"7Ę)&+ÁƆ1ƔҌ
!&2* + ,!,/" !&/&$,3+& 7,/2
,/ %"01/ѷľ1&)&01"-,1/"2Ě)"'0&
/,7Ɔ&/,3ƌ37!")+&"1Ư*1,0*"/,*Ѿ
Dnešným slovníkom by sme to mohli
nazvaČ rekvalifikáciou. Mojou prvou odbornou kvalifikáciou bolo totiž absolvovanie hry na klavíri v roku 1955. Každodenná práca korepetítora so zborom,
praktický nácvik na delených a spoloêných
skúškach, sledovanie a priama úêasČ vynikajúcich našich i zahraniêných dirigentov
na skúškach SFZ ma priviedli k rozhodnutiu vyštudovaČ zborové a orchestrálne dirigovanie a plne sa mu venovaČ.
(ğ0Ɣ3Ɔ"!&/&$"+10(ğ37,/6Ѿ
V dnešnej digitalizovanej dobe máme
možnosČ prostredníctvom televízie êi videonahrávok nielen poêuČ, ale aj vidieČ špiêko-

vých svetových umelcov. Naskytuje sa nám
možnosČ prežiČ mimoriadny umelecký zážitok, obohatiČ sa o óalšie poznanie a maČ
vzor, ktorému by sme sa chceli priblížiČ alebo sa mu vyrovnaČ. éasto poêúvam najlepšie svetové orchestre – Berlínskych a Viedenských filharmonikov, éeskú a Peterburskú
filharmóniu, Londýnsky symfonický orchester – s vynikajúcimi dirigentmi ako Claudio
Abbado, Simon Rattle, Daniel Barenboim,
Jurij Temirkanov. Z ich výkonov êerpám potom inšpiráciu pre svoju óalšiu prácu.

stroja alebo orchestra. Je najkomfortnejšie. Poslednou kategóriou je operné zborové spievanie, ktoré vyžaduje herecké
akcie, pohyb na javisku a kontakt s dirigentom, priêom dramatické akcie evokujú väêšiu intenzitu spievania.

,7,/,3Ư*&1")"0*&01"3-/&"Ҍ
"%2/,(,336%,1,3&)&+", "+&1"Ő+ğ
!"!&Ę013,Ҏ+%/û3(6-/"),3"+0(Ư
/,7%)0ѷ(1,/Ɣ01"+'3& %/!ƯѾ
K všetkým slovenským skladbám, ktoré som v rozhlase nahrával, êi už na plat,(û)+" 1")"0ûѸ (1,/ğ 01" 3&"!)&Ѹ ne alebo na CD, som pristupoval zodpo*'Ɣ 3 /"-"/1,û/& ' +&"(1,/ğ  Ҍ vedne a snažil som sa ich interpretovaČ êo
--"))!&")ѷĘ,*'"& %&+1"/-/"1ûҌ najlepšie. éasto sa mi stalo, že po vypoêu&+û/,Ę+ûѾ
tí zvukovej nahrávky boli samotní autori
Zborové spievanie môžeme roztriediČ prekvapení, akú skladbu napísali.
do troch kategórií. Prvou je a cappella,
êiže spievanie bez sprievodu hudobného
/3&!")+" 01" ƔĘ&+(,3)& + 7Ҍ
nástroja, ktoré je nároêné na êistotu in- %/+&Ę+Ư %(,+ "/1, %Ę&0ƔƌƷ& %ѷ
tonácie a udržanie sa v tónine poêas ce- "*)&01"-/,)ğ* "01,3ƌ3!,"
lej skladby. Druhou kategóriou je zborové -/"! /,(,* тъщъѸ ("Ě 0 3þĘƆ&+"
spievanie so sprievodom hudobného ná- 0-"3û(,3Ѹ ' 0Ť),3Ư*Ѹ *,%), , 7Ҍ
%/+&Ę+Ư %'3&0(û %)"+0+ľ3ƌѾ
Socializmus sa podporou kultúry a reprezentáciou špiêkových umelcov a súborov v zahraniêí usiloval prekryČ totalitné metódy vládnutia. Zúêastnili sme sa na
zborových súČažiach v Anglicku, Taliansku, Grécku, Rakúsku, Nemecku, Poüsku
a Maóarsku. Na všetkých sme sa v rôznych
kategóriách umiestnili na prvých miestach.
(, 7,/*'01"/ +"-/"1/Ʒ&1" -/Ҍ
2'"1" 2Ʒ цч /,(,3ѷ û1" "Ɔ1" +"'Ҍ
(Ư +"0-)+"+Ư 2*")" (Ư 0"+Ѹ (1,/Ư
601"/û!7/")&7,3)&Ѿ
Nemám. Prežil som život v hudbe, mal
som možnosČ spoznaČ a interpretovaČ vrcholné diela svetovej a slovenskej zborovej tvorby. Som za to osudu vóaêný!

Po vystúpení Speváckeho zboru mesta Bratislava v pápežskom letnom sídle Castel
Gandolfo venoval Ján Pavol II. Ladislavovi Holáskovi striebornú medailu.

, &/û!-/ 2'"1"Ѹ-/"!-,()!û*Ѹ
Ʒ"0&3&"1"+û'0ƌ' %3ľŐ(2+,!!6 %ѷѷѷ
Keó sme sa presČahovali do Stupavy,

Ladislav Holásek s manželkou
Eugéniou.

bol som v plnej sile. Postavili sme dom,
založili sme nový vinohrad. Dokonca som
s manželkou sám klêoval staré korene.
Práca na záhrade a fyzická námaha, to bol
dôležitý protipól v mojom živote. Teraz
je môj relax o meditácii, rannom cviêení
a prechádzkach. Vždy si nájdem miesto,
kde hüadám pokoj a moja koncentrácia
nepripúšČa žiadne negatívne alebo utkvelé myšlienky. Verte, je to úžasná vzpruha!
Eva ŠvoĊavová
Foto: archív SZMB a Ladislava Holáska

Ladislav
Holásek

Miesto narodenia: Dolné RykynÏice,
okres Krupina
Vek: 90 rokov
Znamenie: kozorožec (som opatrný abvždy všetko dopadne ináÏ, ako by
som Ïakal...)
ObĀúbené jedlo: paprikáš (som mäsový, ale dobrá omáÏka musí byħ)
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Pred rozhodujúcimi zmenami

Posledná tretina 19. storoÏia sa niesla v znamení celkovej modernizácie krajiny a nástupu priemyselnej revolúcie
vbUhorskom kráĀovstve. Rozvíjajúci sa priemysel nutne potreboval zdynamizovanie dopravy. Od 60. rokov 19. storoÏia sa preto intenzívne budovala najmä železniÏná sieħ.

N

apriek tomu, že železniêná traČ
z Bratislavy do Viedne cez Devínsku Novú Ves a Merchegg sa
sprevádzkovala v tesnej blízkosti Stupavy
už v roku 1848, celé Záhorie si muselo poêkaČ ešte štyri desaČroêia, kým sa vybudovala odboêka smerom na Malacky a Kúty.
V roku 1889 sa pristúpilo k budovaniu odboêky z Devínskeho Jazera do Stupavy a už
1. mája 1891 zavítal do obce prvý vlak.
Slávnostná udalosČ bola spojená s cestovaním zadarmo medzi Stupavou a Devínskym Jazerom. Normálna prevádzka zaêala deĀ nato, ale cestovné nebolo najlacnejšie.
Ešte aj v roku 1910 sa za sedemkilometrovú jazdu zo Stupavy do Devínskeho Jazera
platilo 60 halierov vo vagónoch prvej triedy,
40 halierov v druhej a 24 halierov v tretej
triede. Lístok do Bratislavy v najskromnejšej triede vyšiel na 70 halierov, v prvej triede
sa do Bratislavy cestovalo o korunu drahšie.
Keó sa porovná cestovné napr. s hodinovou
mzdou už pomerne dobre plateného murára, ktorá sa pohybovala okolo 40 halierov,
je zrejmé, že cestovanie nebolo vtedy urêite
lacnou záležitosČou. Napriek tomu premávalo v roku 1913 z Devínskeho Jazera do
Stupavy päČ a v opaênom smere štyri vlaky, posledný o šiestej veêer. Cesta do Devínskeho Jazera trvala 20 minút; do Bratislavy
sa cestovalo aj s prestupovaním 70 minút.
Modernizácia dopravy vytvorila predpoklady na zvýšenú mobilitu obyvateüov. Najmä
zo Stupavy už aj pred dokonêením železniênej trate odchádzalo za prácou do priemyselných centier veüa üudí. Stupavania najviac
chodili do blízkej Viedne, ktorá od druhej
polovice 19. storoêia poskytovala množstvo
pracovných príležitostí. Menej üudí si hüadalo obživu v Bratislave, kde bolo práce ešte
poskromne a aj platy oveüa nižšie ako v metropole monarchie. Železnica však prispela aj k rozvoju obce a jej spriemyselneniu,
pri ktorom sa uplatnil takisto slovenský kapitál.
Za prácou do zámoria
Na sklonku 19. storoêia sa výrazne prejavila relatívna preüudnenosČ slovenského vidieka, ktorá bola dôsledkom krízy poünohospodárstva. Dedina jednoducho nebola
schopná uživiČ vzrastajúci poêet obyvateüstva a nerozvinutosČ priemyslu bránila, resp.
nedávala možnosČ nájsČ inú formu obživy.
K tomu pristúpil vzrastajúci národnostný
útlak, a tak pre mnohých sa jediným východiskom z Čažkej sociálnej situácie stal odchod za prácou do zámoria, najmä do Spojených štátov amerických. Medzi rokmi 1880
až 1910 sa takmer jedna tretina Slovákov
vysČahovala do Nového sveta. Do Ameriky
odišlo aj veüa Stupavanov, niektorí natrvalo, ale našli sa aj takí, ktorí sa vracali domov. Podüa štatistických záznamov z roku
1910 sa celkovo 173 Stupavanov zdržiavalo v zahraniêí, veüká väêšina z nich práve

v Amerike. V porovnaní s prítomnými obyvateümi, ktorých v tom êase žilo v Stupave
3 400, z toho v produktívnom veku 1 525,
sa ukazuje, že takmer 12 % produktívnych
pracovných síl odišlo za prácou do USA.
V Máste boli pomery ešte horšie. Obec mala
852 obyvateüov, z ktorých 84 sa trvale zdržiavalo v zahraniêí. Spomedzi obyvateüstva
v produktívnom veku (380) si hüadalo obživu za morom až 22 % üudí. Percentuálne mal Mást najvyšší poêet vysČahovaných
spomedzi všetkých obcí Bratislavskej župy.
Mnohí z tých, êo sa vrátili, sa doma výrazne angažovali v politickom živote, pretože
mali možnosČ porovnávaČ vyspelú obêiansku spoloênosČ v USA s polofeudálnymi pomermi v Uhorsku, ktoré sa snažili zmeniČ.
PoĀnohospodárstvo
Napriek blízkosti priemyselných centier i nesmelému nábehu k spriemyselĀovaniu na prelome 19. a 20. storoêia si Mást

slavskej župy mal Mást najväêší poêet koní
na jednu gazdovskú domácnosČ. Priemer
dva kone na jedného gazdu patril k najvyšším v celom vtedajšom Uhorsku.
Napriek tomu, že v Stupave bolo v porovnaní s Mástom omnoho viac živnostníkov, remeselníkov a obchodníkov, prevažnou formou obživy bola poünohospodárska
výroba a na Āu nadväzujúce aktivity. V roku
1896 sa nachádzalo v Stupave celkom
1 029 domácností. Chotár sa rozprestieral
na rozlohe 9 050 katastrálnych jutár, priêom 4 051 k. j. pokrývali lesy. Orná pôda
sa nachádzala na rozlohe 3 231 k. j., lúky
na 600 k. j., pastviny na 433 k. j., vinice na
162 k. j., záhrady na 150 k. j. a 11 k. j. bolo
porastených trstinou. Zastavaná alebo neplodná pôda tvorila z celkovej výmery chotára 412 k. j. Jedno katastrálne jutro predstavovalo rozlohu približne pol hektára.
V tom istom roku narátali sêítací komisári v chotári Stupavy 10 772 ovocných stro-

Stupavské tecinky na trhu.

aj Stupava zachovávali výrazný poünohospodársky charakter. Podüa štatistiky z roku
1896 bolo v Máste 266 sedliackych hospodárstiev, ktoré obrábali celkovo 2 067 katastrálnych jutár poünohospodárskej pôdy.
Z nich 1292 pripadalo na ornú pôdu,
235 boli lúky, 157 pasienky, 26 záhrady,
18 vinice, 275 lesy a 64 bola zastavaná alebo neplodná pôda. V chotári obce napoêítali sêítací komisári 1 342 ovocných stromov,
z nich 797 sliviek, 142 êerešní, 128 jabloní, 123 hrušiek, 101 orechov, 34 broskýĀ,
13 marhúü a 4 višne. V stajniach sa chovalo 337 kusov rožného statku, 206 koní,
193 kusov ošípaných a 14 kôz. Gazdom
slúžilo 31 volských dvojzáprahov, 93 konských dvojzáprahov a 5 konských jednozáprahov. V celej obci napoêítali len 4 vêelstvá. O 15 rokov neskôr (1911) sa zmenili
stavy živého inventáru na 265 kusov hovädzieho dobytka, 227 koní, 75 ošípaných
a 12 kôz. Spomedzi hovädzieho dobytka
22 volov bolo ešte urêených do záprahu.
V porovnaní s ostatnými dedinami Brati-

mov. Rovnako ako v iných obciach a mesteêkách Slovenska v tej dobe, aj tu dominovala
slivka s poêtom 3 995 kusov, hrušiek bolo
1 320, jabloní 1 315, orechov 1 026. òalej tu rástlo 844 marhúü, 721 êerešní, 994
moruší, 401 broskýĀ, 148 višní, 7 mandlí a jeden jedlý gaštan. éo sa týka hospodárskych zvierat, obyvatelia Stupavy chovali 796 kusov hovädzieho dobytka, 215 koní,
663 kusov ošípaných, 1 652 oviec, 42 kôz,
2 873 kusov väêšej hydiny a troch somárov.
Vêelstiev bolo 118. Gazdovia používali 72
konských a 101 volských dvojzáprahov, jeden konský trojzáprah a 9 jednozáprahov.
Okrem toho tu boli 3 kravské a jeden somársky záprah. O 15 rokov neskôr, v roku
1911, chovali hospodárske zvieratá v 339
stupavských domácnostiach. Poêet hovädzieho dobytka klesol na 734 kusov, koní na
184, zato poêet kôz stúpol na 124 a ošípaných na 936. Podstatne sa znížil poêet oviec,
a to len na 1 100 kusov. Z celkového poêtu
hovädzieho dobytka sa v záprahu používalo
193 volov a 7 kráv.

Ekonomické vzmáhanie sa obce našlo vyjadrenie aj v postavení nového obecného
domu, ktorý bol dokonêený v roku 1910.
Postavený bol v secesnom slohu hneó oproti kaštieüu a po prestavbe zo 60. rokov by
ho len málokto hüadal v budove „socialistického“ obecného úradu. NašČastie, prestavba zaêiatkom 21. storoêia mu vrátila pôvodnú secesnú podobu. Jeho vybudovanie stálo
vyše 52-tisíc korún, ktoré z väêšej êasti zabezpeêila obec. Obecný dom bol naprojektovaný veükoryso, êo odrážalo vtedajšiu ekonomickú silu Stupavy. Na prízemí mal tri
kancelárie, zasadaciu sieĀ a jednu miestnosČ
pre obecných sluhov. Na poschodí bol veüký byt pre vedúceho notára so štyrmi izbami, dvoma kuchyĀami, špajzou a izbou pre
slúžku.
Národnostné abnáboženské
zloženie
Napriek tomu, že vládnuce vrstvy v Budapešti sa pokúšali budovaČ mnohonárodné Uhorsko ako maóarský národný štát,
národný pohyb Slovákov sa ani napriek
brutálnym opatreniam a perzekúcii nepodarilo udusiČ tak v celonárodnom, ako i regionálnom rozmere. V roku 1895 vznikla
v Martine Muzeálna slovenská spoloênosČ
s cieüom aspoĀ êiastoêne nahradiČ zrušenú Maticu Slovenskú. V prvých rokoch
20. storoêia sa po nástupe mladej generácie národovcov aktivizoval aj politický život.
V decembri 1905 založili katolícki aktivisti
Andrej Hlinka, Ferdiš Juriga a Ferko Skyêák Slovenskú üudovú stranu, ku ktorej sa
hlásili aj iné názorové prúdy na êele s Milanom Hodžom. V tom istom roku vznikla aj Slovenská sociálnodemokratická strana
Uhorska. Hoci režim postupne maóarizoval
aj základné školstvo, spolu s rozvojom vzdelanosti sa zvyšoval záujem o tlaêené slovenské slovo. V êase najväêšieho maóarizaêného tlaku zaêiatkom 20. storoêia sa zvyšoval
poêet i náklad slovenských novín, kníh a êasopisov. Maóarizácia však úspešne napredovala najmä v radoch slovenskej inteligencie,
êo prispelo k duchovnému i politickému
zaostávaniu národa. V dobe, keó si vyspelé európske národy budovali vlastné národné štáty a nehatene rozširovali svoj hospodársky a kultúrny potenciál, Slováci museli
s vypätím všetkých síl bojovaČ za obhájenie
a zachovanie svojej holej existencie.
Maóarský jazyk sa od roku 1879 povinne uêil na všetkých üudových školách. Na
sklonku 19. storoêia sa na êisto slovenských
štátnych üudových školách uêilo 18 hodín v maóarêine a od roku 1907 mali žiaci už pri nástupe do školy v prvej triede výuêbu v maóarêine. Prirodzene, že v êisto
slovenských oblastiach uêiteü používal ako
výpomocnú reê slovenêinu. To platilo aj
o Stupave a najmä o Máste, kde mnohé deti
maóarêinu poêuli po prvý raz až v škole.
V roku 1880 si z 3 079 obyvateüov Stupa-
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vy slovenêinu ako materinský jazyk uviedlo 1 993 osôb, 797 si udalo ako materinský jazyk nemecký, 136 maóarský, štyria
chorvátsky a siedmi óalší iný jazyk. Zvyšných 142 osôb bolo dojêiat, u ktorých sa
materinský jazyk ešte neurêoval. V Stupave
žilo v tej dobe vyše 400 židov, ktorí si poväêšine udávali ako materinský jazyk nemêinu,
a preto tvoril podiel nemecky hovoriacich
obyvateüov viac ako štvrtinu zo všetkých
Stupavanov. V Máste z 893 obyvateüov bolo
824 Slovákov, 24 Nemcov a 45 detí v dojêenskom veku.
Boj za politickú absociálnu spravodlivosħ
Pod vplyvom rýchlych hospodárskych
premien sa menila aj spoloêenská štruktúra obyvateüstva. Z üudí „nižšieho“ pôvodu
vznikli moderné podnikateüské vrstvy a vyššie triedy, no vzrástla aj poêetnosČ poünohospodárskych a priemyselných robotníkov,
ktorí sa organizovali do strán so socialistickým zameraním. Stupavania mali mož-

ka za rovnakú mzdu. Dodala, že komu sa
nepáêi, nech z radu vystúpi. Nato však vystúpili všetci. Grófka vyhlásila, že každý
nespokojenec môže hneó odísČ, ale keó sa
bude chcieČ vrátiČ, dostane iba 50 halierov
na deĀ a žena 30. Dovtedy pracovali muži
za 70 halierov denne a ženy za 50.
Za takéhoto stavu bolo logické, že práve socialistické myšlienky o spravodlivejšom delení výsledkov práce boli mimoriadne príČažlivé. Okrem stále naliehavejšom
volaní po sociálnej spravodlivosti sa od zaêiatku 20. storoêia stala hlavným bodom
programu socialistov požiadavka zavedenia všeobecného, rovného a priameho volebného práva. V Uhorsku malo v tej dobe
právo voliČ poslancov do parlamentu len
6 – 7 % obyvateüov. V roku 1905 nastolili túto požiadavku aj êlenovia poslaneckého klubu nemaóarských národností. Výrazne sa v tomto smere angažoval aj Milan
Hodža. Spolu s nimi žiadali všeobecné právo takisto mimoparlamentné sily na êele so
sociálnymi demokratmi.
Sociálna demokracia
Pre vývoj socialistického hnutia v Stupave bolo dôležitou udalosČou založenie Slovenskej sociálnodemokratickej strany Uhorska v roku 1905 v Bratislave. Do tej doby
Slovákov celouhorská organizácia nepriČahovala. Národnostné cítenie a používa-

Budava niekdajšej Lesnej správy stupavského veĀkostatku.

nosČ oboznámiČ sa so zásadami socialistických hnutí vo Viedni, kde už od roku 1870
vyvíjala êinnosČ Sociálnodemokratická strana. Po vzniku Sociálnodemokratickej strany
Uhorska v roku 1890 sa politický vplyv socialistov ešte zintenzívnil. V Stupave bol dostatok proletárov, teda üudí, ktorí si zarábali
iba prácou vlastných rúk v Čažkých podmienkach modernizujúcej sa spoloênosti.
Neêudo teda, že myšlienky o sociálne spravodlivejšej spoloênosti v ich radoch padli na
úrodnú pôdu.
„V Stupave panuje bieda medzi üudom, bez
rozdielu stavu. Náš üud musí za chlebom do sveta, nechce li zahynúČ,“ písali Slovenské robotnícke noviny 17. júna 1909. Mnohí
z tých, êo zostali doma, lebo nemohli ísČ
za lepším zárobkom do sveta, pracovali po
celý deĀ za mzdy, ktoré im nestaêili pokryČ ich životné náklady. Zle platení sa cítili napr. nádenníci na károliovskom veükostatku. V auguste roku 1907 sa tak dostali
do konfliktu s grófkou Károliovou. Žiadala ich, aby pracovali nie od šiestej ráno do
šiestej veêer, ale od východu do západu sln-
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s politickou i sociálnou tematikou. DĀa
6. mája 1908 sa musel spovedaČ pred bratislavským župným súdom za êlánok, ktorý uverejnil v Robotníckych novinách v súvislosti s êernovskou masakrou. Štátny
žalobca ho žaloval z pošpinenia dobrého
mena Uhorska, spišského biskupa Párvyho i žandárov. Naproti tomu obhajca žiadal
Vachálka oslobodiČ, lebo skutok v éernovej bol naozaj barbarský a zasluhuje si odsúdenie. òalej žiadal porotu, aby vzala do
úvahy aj to, že obžalovaný sa snaží po Čažkej práci písaČ a venovaČ sa svojmu vzdelaniu. Okrem toho obhajca poukázal na to,
že slovenským deČom sa v škole zakazuje
zhováraČ i modliČ v materinskom jazyku.
Vachálkovi však obhajcove argumenty nepomohli a bol odsúdený na 3 mesiace väzenia a 60 korún pokuty.
Organizovanie stupavských robotníkov v odboroch a v sociálnej demokracii sa
prejavilo aj masovou úêasČou na generálnom štrajku v Uhorsku 10. októbra 1907.
Hlavnou požiadavkou bolo zavedenie
všeobecného volebného práva. V Stupave
sa v êase generálneho štrajku konalo protestné zhromaždenie, na ktorom sa zúêastnilo 250 robotníkov. K zhromaždeným
prehovorili Jozef Vachálek a Haneêka.
DĀa 5. apríla 1908 vznikol v Stupave výkonný výbor sociálnodemokratickej strany,
ktorý si vytýêil za hlavnú úlohu zakladaČ

Náhon Binderovho mlyna.

nie maóarêiny pri debatách Slovákov nepriČahovalo, aj keó sa mnohým socialistické
myšlienky páêili. Už v máji 1907 vznikla
v Stupave samostatná organizácia slovenskej sociálnej demokracie. Zakladacia schôdza sa konala v niekdajšej kolkárni na Hlavnej ulici, ktorá potom dlho slúžila aj ako
kino. Predsedom stupavskej organizácie sa
stal Ján Rác, jej zakladateümi a hlavnými organizátormi boli Jozef Vachálek, Ignác Daráš, Ondrej Šimonêiê a Štefan Buchta. Organizovali sa aj nádenníci, alebo ako sa im
v tej dobe hovorilo bíreši. Boli to zväêša bezmajetní poünohospodárski robotníci na veükostatku. Dvanásteho mája 1907 si založili
vlastnú odborovú organizáciu.
V dobe pred prvou svetovou vojnou
bol dušou stupavskej sociálnej demokracie murár Jozef Vachálek. Po Čažkej práci
si našiel êas na vzdelávanie a organizaênú
prácu. Pri vtedajšom 12-hodinovom pracovnom êase to bolo obdivuhodné. Bol
autorom Piesne proletára, ktorá sa êasto
spievala na rôznych robotníckych zábavách. Popri tom písal aj êlánky do novín

voüné sociálnodemokratické organizácie
v Stupave a na okolí a šíriČ slovenské alebo
i nemecké socialistické êasopisy. Heslami
stupavských sociálnych demokratov boli
– boj za spravodlivosČ, za chlieb a práva
üudu. Výkonný výbor viedol Jozef Vachálek, v tom êase ešte murársky pomocník.
Prípadní záujemcovia o êlenstvo v sociálnodemokratickej strane sa mohli prihlásiČ
každú nedeüu dopoludnia v hostinci u Zlatého JeleĀa, kde výkonný výbor úradoval.
Aj v tomto prípade sa potvrdil organizaêný talent a politický rozhüad Jozefa Vachálka. Sociálna demokracia bola mimoparlamentnou stranou a svoje požiadavky
mohla presadiČ len pomocou masového organizovania êlenstva. Bez všetkej pochybnosti bolo za êo bojovaČ.
Podmienky života robotníkov boli na zaêiatku 20. storoêia pomerne Čažké. Nemali žiadne politické práva a o akýchsi právnych zárukách pri práci sa im ani nesnívalo.
Pracovná doba bola 12-hodinová, nezriedka i dlhšia, zárobky slabé. V máji 1908
pochovávali v Stupave Vavrinca Daráša.

Podüa lekárskej správy umrel na vysilenie.
Nemal ešte ani osemnásČ rokov. Od štvrtej hodiny rannej až do veêera nosil stokilové vrecia škrobu v škrobovej továrni firmy
Biss v Stupave. Jeho pohreb sa stal politickou manifestáciou robotníkov, lebo sa ich

ŽelezniÏná stanica Stupava–Mást z r. 1891.

Obecný dom.

zišlo vyše tisíc. Na pohrebe mal smútoêný
prejav Jozef Vachálek, ktorý pripomenul,
že Vavrinec Daráš nie je prvou obeČou vysiüujúcej roboty a neüudských podmienok vo
fabrike, ale že na stupavskom cintoríne leží
už 5 mladíkov ako on, ktorí zomreli za podobných okolností.
Sociálnodemokratická strana sa v Stupave rýchlo rozvíjala. V roku 1908 bolo v nej
organizovaných až 162 üudí, z toho 35 stavebných robotníkov a 127 poünohospodárskych robotníkov. Bola to jedna z najväêších organizácii tejto strany v niekdajšom
Uhorsku. Iba vo Vrútkach, v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Devínskej Novej Vsi
a Trenêíne mala táto strana viac êlenov ako
v Stupave, êo svedêí o výraznej angažovanosti a národnej uvedomelosti stupavských
robotníkov.
Na III. zjazde slovenských sociálnych demokratov v Bratislave v roku 1908 stupavskú organizáciu zastupovali Anton Daráš
a Haneêka. A. Daráš vo svojom príspevku úêastníkov zjazdu upozornil na nezdravé národnostné pomery aj v celouhorských
robotníckych združeniach. Ako príklad
uviedol svoju nedávnu úêasČ na zjazde poünohospodárskych robotníkov (zemerobotníkov) Uhorska, kde vystúpil po slovensky,
ale mnohým robotníckym delegátom sa to
nepáêilo a Darášovi bol jeho slovenský prejav vyêítaný.
Politický vývin v dualistickej monarchii
spel rýchlym krokom k vyústeniu všetkých
rozporov, ktoré sa vĄšili zo dĀa na deĀ od rakúsko-maóarského vyrovnania roku 1867.
Národnostné rozpory, sociálne rozpory, neschopnosČ vlády tieto rozpory tlmiČ, skôr
naopak, vlády v oboch êastiach monarchie
ich sústavne vyostrovali, nakoniec priviedli krajinu na prah prvej svetovej vojny. Napriek nadšeniu vo vládnych kruhoch maóarskej džentry z vypuknutia prvej svetovej
vojny boli výhüady dvojhlavého orla veümi
zlé. O tom však až nabudúce.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc.
Foto: archív autora
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Úrodné roky stupavskej hádzanej (3.)
Po zostupe zbceloštátnej prvej ligy sa stupavskí hádzanári vrátili do národnej ligy. V roÏníku 1989/1990
boli tak ich súpermi Michalovce, Košice „B“, Hlohovec, Martin, Piešħany, Detva, ÎH Bratislava jun.,
Nováky, Rapid Bratislava, Prešov „B“ a Dubnica.

O

d zaêiatku súČaže sa na êele tabuüky
držali favoriti Stupava, Michalovce
a Košice „B“. Hráêi Tatrana si držali svoj strelecký potenciál a napríklad zápas
Stupava – Prešov „B“ sa skonêil výsledkom
31:21 (14:6), priêom najlepší strelec V. Pavlík
dal 10 gólov, ŠebeĀ 7, Tubler 6. V stretnutí Detva – Stupava 15:21 (10:10) sa darilo
najviac Pavlíkovi (7) a ŠebeĀovi (5). V zápase v Michalovciach sa stretli vedúce kluby tabuüky. Úspešnejší boli domáci, ktorí zvíČazili 23:17 (13:10). Jesennú êasČ ligy uzavrela
Stupava víČazstvom nad Hlohovcom 30:16
(12:9) a prezimovala na êele tabuüky.
Hneó v úvode jarnej êasti vzali body
Stupave PiešČany. V 15. kole sa však dostal
Tatran do êela a zostal tam celú jarnú odvetu. V 17. kole zvíČazil nad Michalovcami,
v 18. vyhral v Bratislave nad éH „B“ 24:23
(12:14) a v 19. priviezol dva body z Novák,
kde vyhral 20:16 (8:5). Už po 21. kole bola
Stupava znova prvoligová. V poslednom kole
zavĄšila svoje snaženie výhrou nad Martinom
19:8 (11:2). Poêas celého roêníka dali najviac
gólov V. Pavlík 121, Ivica st. 96 a ŠebeĀ 91.
Federálna liga 1990/1991
Úêastníkmi najvyššej súČaže boli: Dukla
Praha, Tatra KopĆivnice, VSŽ Košice, Baník
Karviná, Tatran Stupava, Škoda PlzeĀ, ŠKP
(éH) Bratislava, HC Zlín (TJ Gottwaldov),
Tatran Prešov, Slavia IPS Praha, Poünohospodár Topoüêany, Lokomotíva ŽOS Trnava.
Do mužstva Stupavy sa z éH Bratislava vrátil brankár J. Malec. Spolu s ním boli
v kádri û. Ivica st., û. Ivica ml., V. Pavlík, M.
Mikulêák, R. Obselka, M. Jánoš. Trénerom
bol J. KuchyĀka.
Hrávalo sa opäČ v bratislavskej hale na Pasienkoch. V prvom zápase vyhrala Stupava
nad Zlínom 25:22 (10:11). Na hre mužstva
sa prejavili väêšie skúsenosti, takže priaznivci
Tatrana sa mohli tešiČ na viacero vyrovnanejších a najmä vyhratých zápasov ako v minulosti. Napríklad v Prešove podüahla Stupava
domácim len 23:24 (11:15).
Zápas Karviná – Stupava, ktorý sledovalo
800 divákov, skonêil 19:16 (10:8), priêom
nováêik súČaže bol domácim vyrovnaným
súperom. V nasledujúcom stretnutí Stupava
– Trnava za stavu 17:17, keó sa „lámal
chlieb“, súper znervóznel a výborný hráê
súpera Zganêík sa nechal vylúêiČ. Poêas
jeho absencie na palubovke strelila Stupava s výborným Pavlíkom a Ivicom st. dva
góly, hneó nato óalšie tri a víČazstvo 22:19
(9:11) bolo naše.
O stretnutí 10. kola ŠKP – Stupava 21:15
(9:6) denník Šport napísal: „Bol to nepekný zápas, plný nervozity, chýb a faulov, ba jeden z divákov (poznáme ho, pozn. autora) vtrhol na ihrisko,
aby dohovoril rozhodcom. Stupava viedla 2:0, veümi v tomto zápase chcela uspieČ, až tak veümi, že sa
stala sama sebe najväêším súperom.“
V stretnutí Stupava – Dukla Praha 16:28
(8:15) mala Dukla veüký nástup, viedla 6:0

a bolo po zápase. V polovici súČaže patrilo
Stupave predposledné miesto. Poêas jej jesennej êasti sa však pripravovala špecialita –
do súČaže vstúpilo mužstvo USA ako trinásty
úêastník so všetkými z toho vyplývajúcimi
povinnosČami. Pamätáme, že Ameriêania bývali i v Stupave a trénoval ich vynikajúci bývalý hráê Dukly Praha a êeskoslovenský reprezentant Vojtøch Mareš.
VeĀké emócie
V jarných zápasoch sa nášmu mužstvu darilo striedavo. Na Pasienkoch však dokáza-

mom USA, ktorý skonêil víČazstvom Tatrana 23:22 (15:10). Hostia necelú polminútu pred koncom vyrovnali na 22:22. Ivica st.
však už po uplynutí hracieho êasu prestrelil z deväČmetrového hodu blok šiestich hráêov hostí a Tatran tak vyhral o gól! Odvetný zápas vyhrala znovu Stupava, a to 24:20
(11:13). Hrala v zostave: Vysokai, Jánoš –
Ivica st. 5, Pavlík, Benediktov 5, ŠebeĀ 3, Sivák 1, Georgijevskij 7, Blekaitis 1, Ivica ml.,
Mikulêák 2. Tréner J. KuchyĀka. V zápase
podal vynikajúci výkon brankár J. Vysokai.
Stupava – USA 2:0.

Radosħ hráÏov Tatrana po strelení gólu v dueli s košickými VSŽ.

re, takže išiel do kolien a k zemi. Kto si
pamätá na Brestovanského, vie, aký to bol
chlap a aké strely mal. Vysokai po ošetrení dochytal a Stupava dotiahla zápas do víČazného konca.
Brestovanský (v tom êase najlepší strelec
v histórii našej najvyššej hádzanárskej ligy) si
však musel vypoêuČ od stupavských divákov,
aký je vagabund (ale aj horšie tituly padli).
On sa Jánovi Vysokaiovi ospravedlnil, ale diváci to brali ináê.
Jediný gól!
Pred závereênými kolami boli kandidátmi
na vypadnutie Zlín, Trnava, Stupava a Slavia Praha. Tatran v závereênom stretnutí
v znaêne nervóznej atmosfére podüahol Trnave 17:21 (7:9). Nervy drásajúci duel napokon rozhodol gólom v poslednej minúte
Peter Dávid. Zápas mal neuveriteüný náboj
a v hale v Trnave ho sledovalo 1600 divákov. Mimochodom, Peter Dávid, ktorý bol
v predchádzajúcom období aj hráêom Stupavy, je dodnes aktívnym trénerom.
Záver ligy bol nepekný, nervózny, poznaêilo ho veüa emócií a podozrenia zo zákulisnej
diplomacie. Tréner KuchyĀka svoje pôsobenie v Stupave ukonêil a mužstvo neviedol už
ani poêas zápasu v Trnave.

M. MikulÏák pred stretnutím s Košicami.

Momentka zo stretnutia Tatran Stupava - VSŽ Košice v hale na Pasienkoch.

li vyhraČ i nad Prešovom 22:19 (7:7), hoci
v posledných minútach stretnutia to na palubovke vyzeralo ako na strelnici. Brankár
J. Malec bol dokonca diskvalifikovaný za nešportové správanie. Nepekný zápas sa odohral medzi Stupavou a Topoüêanmi, ktorý
skonêil napokon 17:16 (10:6). Viac ako hra
však zaujali rôzne nešportové prejavy a vylúêenia. Po stretnutí sa v zákulisí zaêali debaty
– kto je vinný? Rozhodcovia, hráêi, tréneri,
hlásatelia, diváci? V Stupave zasadal dokonca výbor Tatrana a rokoval o tom, êi mužstvo
vystúpi zo súČaže. Emócie však prešli a pokraêovalo sa óalej…

Boje obzáchranu
V skupine o 9. – 12. miesto sa stretnutie medzi Stupavou a Trnavou hralo v bratislavskej hale MladosČ. Pretože už išlo do
tuhého, Lokomotíva sa posilnila svojím
bývalým hráêom Brestovanským, ktorý
medziêasom pôsobil v Nemecku. Bola to
riadna „mastenica“, Stupavêania si museli obêas pripadaČ, akoby padli do mláČaêky.
Trnava si bola vedomá, že ide o všetko, našim sa však hra darila a v druhom polêase
viedli už o deväČ gólov. V tridsiatej šiestej
minúte nariadili rozhodcovia sedemmetrový hod pre hostí. V nervóznej atmosfére
zobral loptu do ruky Brestovanský, napriahol, ale loptu nevypustil z ruky. Na druhýkrát mieril nad hlavu brankára, ten však
v tej chvíli nadskoêil a loptu dostal do tvá-

Stupava premohla Ameriku
Pod týmto titulkom priniesol denník
Šport êlánok o zápase medzi Stupavou a tí-

VíČazom ligového roêníka 1990/1991 sa
stala napokon Dukla Praha, ktorá zvíČazila
nad Košicami na zápasy 3:1.
Na záver prvoligovej anabázy Stupavy možno konštatovaČ, že maximálne výkony sa nedajú dosahovaČ v amatérskych
podmienkach. SČažnosti odzneli aj na správanie divákov, ktorí boli neraz arogantní,
zaslepení túžbou po víČazstve. Po zápase
s Prešovom musela správanie divákov riešiČ až disciplinárna komisia v Prahe. Tieto
problémy uvádzame len z toho dôvodu, že
i diváci, ktorí v hojnom poête navštevovali
zápasy, sa nechovali vždy športovo. Ukázalo sa, že na 1. ligu treba vychovávaČ aj fanúšikov.
Svetozár Prokeš sen.
Foto: archív priaznivcov hádzanej
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ZAUJÍMAVOSTI

šalo spolu 157,7 mm. Od zaêiatku meraní (od roku 1987) ide o najvyšší úhrn
zrážok v tomto mesiaci. Doposiaü najviac
zrážok za október napršalo v roku 1998,
a to 106,2 mm. Len pre zaujímavosČ
spomeniem, že za posledných 33 rokov
spadlo cez 100 mm zrážok poêas mesiaca október len 3-krát, a to:
3/,(2усусѹтцшѸш**Ѹ
3/,(2тъъщѹтсчѸу**Ѹ
3/,(2уссуѹтсфѸу**ѷ

V tohtoroênom októbri tak napršalo
cca o 380 % zrážok viac, ako je dlhodobý
normál (roky 1987 – 2020). Zrážky sa
vyskytli až poêas 19-tich dní a štyri dni
priniesli dokonca aj búrky. Posledná búrka bola zaznamenaná 10. októbra 2020.
V|9ñ ѹтъ
 ÁÁ|éÎ 9ñѹ
фхѸу**ҙтфѷтсѷҚ
V|ÎѹхҙфѷѸхѷѸцѷтсѷтсѷҚ
V| Îѹс

PoÜasie v Stupave
Druhý jesenný mesiac bol vbStupave po teplotnej stránke
len mierne teplý. Îo je však dôležitejšie, skonÏil sa ako
najdaždivejší október od zaÏiatku meraní.

A

ko celok ho môžeme oznaêiČ
za teplotne len slabo nadnormálny,
s odchýlkou 0,1°C od normálu nameraného za roky 1987 – 2019. Priemerná
teplota mala v Stupave hodnotu +10,8°C.
Naposledy sme podnormálny október zažili
v roku 2016 (+9,3°C), naopak, veümi teplý
október bol pred dvoma rokmi (+13,5°C).
Prvá októbrová dekáda bola ešte v znamení teplého poêasia, keó maximálne
denné teploty presahovali +20°C. Nešlo
však o žiadne babie leto. Spravidla prevládala veüká oblaênosČ s êastými zrážkami.

Nové rekordy
Zrážkové hody, ktoré sme mali poêas augusta a septembra, pokraêovali aj
v októbri. V Stupave sme dokonca prepisovali rekordy. V októbri 2020 napr-

(12û)+"*"1",!û17,12-36Ѹ)"'
3Ʒ!6Ę"/013ğ-/"!-,3"!"-,Ę0&-/"12-Ҍ
32,(,)&"+û'!"1"+
444ѷ-, 0&"-,!)2-,2ѷ0(
Peter ŠtefanÏin,
foto: autor, Tomasz Anusiewicz, on,
Anna Vicianová

V druhej októbrovej dekáde sa pridalo
aj chladnejšie prúdenie a v Malých Karpatoch okolo výšky 450 m n. m. sa vyskytli dokonca prvé snehové zrážky. Veüká zmena v poêasí (teplotne a zrážkovo)
neprišla ani v poslednej októbrovej dekáde. Bohužiaü, poêas tohtoroênej jesene
sme sa na Slovensku typického babieho
leta nedoêkali.
 ÁÁ  ѹ
ۖуфѸъڦҙфѷтсѷҚ
  ñÁ   ѹۖхѸуڦҙфсѷтсѷҚ

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
i202001106
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NAŠA PORADĉA/MAS

Ako zazimovaœ záhradu?
„Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veĀká strata.“
Vytiahli vás jesenné lúÏe slnka do záhradky? Okrem tej
okrasnej máte aj kúsok úžitkovej – zeleninovej? Viete, že aj
po sezóne sa treba o ne postaraħ?
Ovocná záhrada
• ukonêiČ výsadbu viniêa a ovocných
drevín, hlavne jablone, hrušky, slivky
a ringloty; k mladým stromêekom už pri
sadení dáme vhodnú oporu,
• miesto oêkovania ovocných drevín
a viniêa chrániČ nakopcovaním zeminy

cca 10 cm nad, na jar nezabudnúČ odkryČ,
• vápnenie a hnojenie záhonov, ktoré si to vyžadujú, plnými priemyselnými hnojivami,
• odstrániČ z kmeĀov ovocných stromov machy, lišajník, lepové pásy a vhodne zlikvidovaČ; kmene natrieČ haseným
vápnom,
• odstrániČ z korún ovocných stromov mumifikované
plody a hniezda mníšky zlatoritky,
• všetko opadané lístie pohrabaČ a pokiaü boli stromy
napadnuté infekênými chorobami, ekologicky zlikvidovaČ,
pokiaü nie, je možné ho skompostovaČ,
• v miestach so silnejšími
holomrazmi chrániČ porasty
jahôd prikrývkou z êeêiny proti vymĄzaniu,
• pri nedostatku jesenných
zrážok ovocné dreviny výdatne
zavlažiČ,
• vo vinici podüa potreby
vápniČ, hnojiČ maštaüným hnojom alebo kompostom a plnými priemyselnými hnojivami,

• priebežne kontrolovaČ uskladnené
ovocie,
• dôsledná kontrola oplotenia záhrad
a vykonaČ ochranu proti ohryzu zverou.
Zeleninová záhrada
• dokonêiČ zber koreĀovej zeleniny,

ZO SZZ 6-19, foto: švo

O

bêianske združenie Dolné Záhorie so štatútom Miestna akêná skupina
(MAS) vyhlásilo na svojom facebookovom profile výzvu na zasielanie zaujímavých, nevšedných záberov z územia Dolného Záhoria, ktoré zahĄĀa obce
Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok,
Studienka, Suchohrad, Veüké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor, Malacky, Stupava, Záhorská Bystrica.

/&01ľ+ /0+ľ(,3û

Okrasná záhrada
• k drevinám a trvalkám opatrne zarýüovaČ kompost, aby sme nepoškodili korene,
• kry ruží pred zimou nestriháme, odstrihneme len kvety; srdieêka prihrnieme
pôdou, stromêekové ruže zazimujeme,
• chryzantémy môžeme vybraČ z pôdy,
presadiČ do êrepníkov a umiestniČ ich do
chladnej miestnosti – bez mrazu,
• trvalky a dvojroêné kvetiny citlivé na
väêšie mrazy chrániČ êeêinou,
• korene ihliênanov
a vždyzelených listnáêov
prihrnúČ pôdou a výdatne
zavlažiČ,
• stúpovité ihliênany
zviazaČ, aby ich sneh svojou
hmotnosČou nepolámal,
• ak napadne sneh, striasame ho zo stromov, najmä
z ihliênanov,
• k mladým stromêekom
už pri sadení dáme vhodnú
oporu, aby ich vietor nevykýval, prípadne nezlomil,
• skalku prikryjeme êeêinou, aby sme rastliny chránili pred mrazmi,
• pravidelne prikrmujeme užitoêné vtáctvo.
Vlado Havránek, predseda

Dolné Záhorie objektívom

Po zverejnení výzvy prišlo na adresu info@masdolnezahorie.sk viac ako 50 naozaj
zaujímavých fotografií. Redakcia Stupavských novín vybrala tri z nich, ktoré sa jej
najviac páêili. Ich autori – &/,0)3ÁĘ"-û+(Záhorská Ves), 2 &X2/& ,3û (Zohor)
a /&01ľ+ /0+ľ(,3û(Stupava) dostanú kalendár OZ na rok 2021. Gratulujeme!

zmulêovaČ zvyšky, podüa možnosti rozhodiČ kompost a zaêaČ pripravovaČ pôdu (rýüovaČ, pooraČ),
• dokonêiČ výsadbu jesenného cesnaku.

&/,0)3ÁĘ"-û+

2 &X2/& ,3û
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SPOLOÎENSKÉ TÉMY

Milí naši seniori,
v Stupave je peknou tradíciou, že sa vy, seniori, pravidelne stretávate pri rôznych príležitostiach na spoloêenských podujatiach. V októbri sme mali naplánovaný program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
mali sme maČ stretnutie s jubilantmi, avšak pandémia, ktorá nepoüavuje, znemožĀuje osobné stretnutia,
a tak sme sa spolu nevideli osobne už niekoüko mesiacov.
Musím priznaČ, úprimne, som z toho smutný. Vždy sa všetci tešíme na príjemné posedenia a milé rozhovory. Sme však povinní rešpektovaČ všetky nariadenia smerujúce k zastaveniu nárastu pandémie na Slovensku. Aj preto sme v Stupave zrušili všetky
verejné podujatia. To mi však nebráni, aby som vám vyjadril svoj obdiv, poóakovanie a úctu. Nemôžem to urobiČ osobne, preto som sa rozhodol pozdraviČ vás prostredníctvom Stupavských novín. Chcem sa vám poóakovaČ za váš prístup k životu, za vaše
múdre a dobre mienené rady, ktoré sú pre mĀa cennou inšpiráciou. Chcel by som sa poóakovaČ aj za to, že pokiaü to situácia dovoüuje, zúêastĀujete sa na podujatiach organizovaných mestom a mestským kultúrnym domom. Som nesmierne rád, keó sa vám
darí, ste zdraví, plní energie a môžete tak prežívaČ pokojné roky staroby v kruhu svojej rodiny êi najbližších.
V týchto dĀoch a mesiacoch sa ukazuje, že zdravie je to najcennejšie, êo máme, a že to nie je žiadna prázdna fráza. Dávajte si na seba pozor, vyvarujte sa zbytoêného rizika. Pevne verím, že keó sa situácia znormalizuje, že sa opäČ spolu stretneme.
Dovtedy vám prajem v mojom mene a v mene všetkých pracovníkov mestského úradu najmä pevné zdravie, energiu, optimizmus
a veüa pokojných dní.

SPOLOéENSKÁ
RUBRIKA

S úctou Peter Novisedlák, primátor mesta Stupava

Deĥ Üervených makov

Šecko najlepší!

„Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. My už však nevstaneme,
a je to možno zdanie,
že vêera ešte žili sme a teraz len ticho ležíme
na tejto flámskej pláni.
Len divé maky êervené óalej rastú na poliach
flámskych.“
Vážme si mier, v ktorom môžeme dnes
žiČ, a nikdy nezabudnime na hrdinstvo
tých, ktorí nám tento stav zabezpeêili.
DeĀ vojnových veteránov, nazývaný aj ako
DeĀ êervených makov, si üudia na celom
svete pripomínajú 11. novembra. V tento deĀ sa uskutoênila aj pietna spomienka na Stupavêanov padlých v prvej svetovej
vojne pri pomníku na námestí Sv. Trojice.
Po úvodnom príhovore primátora postupne položili k pomníku vence z êervených

makov zástupcovia mesta Stupavy, Jednoty dôchodcov a Klubu seniorov Pohoda,
éerveného kríža a ZO Slovenských protifašistických bojovníkov. Žiaü, vzhüadom na
aktuálnu pandemickú situáciu a s Āou súvisiacimi opatreniami sa na pietnej spomienke
mohli zúêastniČ len v obmedzenom poête.

Tento pamätný deĀ symbolizuje êervený mak. Vojenský chirurg, kanadský básnik John McCrae ,vyjadroval svoje pocity,
ktoré prežíval pri každodennej práci, vo
veršoch. éasČ z jeho poémy Na flámskych
poliach si pripomíname každý rok.
rr, foto: švo

Palec dole

Stupavské srdce

„Takto si tu žijeme,“ zašomral okoloidúci pán, ktorý preskakoval blatové kaluže.
„Veru, táto frekventovaná odboêka na
Barónové, kam smerujú Stupavêania
a návštevníci na sobotĀajší trh, má veümi
neprívetivú tvár. Tešíme sa na realizáciu
obnovy Trojerovej kúrie a celého priestoru,
ale to nebude tak skoro, preto by som chcel
poprosiČ kompetentných, aby túto cestu trochu skultúrnili.“

M

Tibor U.

Palec hore

Z

aêalo predvianoêné obdobie.
Možno tentoraz vo väêšej miere
využijete ponuku internetových
firiem a darêeky vám doruêí pošta. Pokiaü
sa stane nehoda a balík, napriek tomu, že
ho prinesie kuriér, bude maČ znehodnotený obsah, nezúfajte. Ak na poštu prídete
do 24 hodín po doruêení a balík bol poistený, spíšu s vami reklamáciu a o peniaze neprídete. AspoĀ u nás v Stupave sme
takto dobre pochodili. òakujeme.
Mária L.

esto Stupava organizuje charitatívny projekt
Stupavské srdce od roku
2015. Zameraný je na vzájomnú solidárnosČ a pomoc.
Cieüom projektu je darovaČ
nevyužité a zachované veci rodinám aj
jednotlivcom.
Zbierka výluêne zimného šatstva a obuvi sa uskutoêní: 1. - 4. decembra (utorok
až piatok) vo výstavnej sále MKIC, vêase
16.00 do 17.30 hod.
Sociálna burza sa bude konaČ 5. decembra, vo výstavnej sále MKIC, v êase
8.00 – 11.30 hod.
Charitatívnu burzu Stupavské srdce
tradiêne organizuje SoĀa Tomeková z referátu sociálnych vecí Mestského úradu
v Stupave. Kontakt: 02/6020 0914,
sona.tomekova@stupava.sk.

Fúkne vjetr studený, babku žene doĀútra.
Sadne teda ke kamnám, tot do kútka,
Ufám to už lecí tá osemdesátka?!
Ná babko! Jak je toto možná?
Ralbošanka rodzená, do Stupavy došua –
už AvaĀáêka jak vyšitá.
Dzecí dycky plný barák, na fotbali hulákaua.
Furt si nekde létaua,
v kosteli, lebo venku?
Dedo ríkau: V šenku!
Vêil už lepší doĀútra,
slaninku, oškvárek a štámpl vajêáku.
Do ruky bere páterka,
Lumenko naladí a za šeckých sa pomodlí.
A do neví, co se sebú, kam pújde?
Ná šak za babkú!
Enem tá už zas uteká, místo barle s motykú...
Ná babko, tak aspoĀ do tých 100 rokú!
Šecko najlepší praje vĀuêka Janka a šeci co
ċa majú rádzi.

Len ten, kto stratil toho, koho miloval, pochopí, êo je bolesČ a žiaü.
DĀa 20. 12. 2020 uplynul rok, êo nás
opustil náš manžel, otec, svokor a dedko
František Belošiê. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
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ZO ŽIVOTA V KAŠTIELI/TEKLA/SZTP

Jablkové pochutnanie
Ako každý rok, aj tentoraz sme dostali pre prijímateĀov sociálnej služby domáce jabüÏka. Tentokrát nám dostatok vitamínov zabezpeÏili pani Janka Sejáková abpán Marián
Surovka – obaja zo Stupavy.

é

asČ z nich sme dali obyvateüom,
ktorí mali záujem. Okrem toho
sociálni pracovníci v spolupráci s psychologiêkou vytvorilo niekoüko
skupín na spracovanie jabúk a peêenie koláêov. Na tejto êinnosti sa podieüalo spolu skoro 40 prijímateüov sociálnej služby.
V jednej skupine êistili a krájali jabúê-

Tekla nezaháĝa

é

as letí naozaj veümi rýchlo. Ani sme sa
nenazdali a už to bude rok, êo vznikla naša chránená dielĀa Tekla. Aj napriek tejto neüahkej dobe, ktorá nás všetkých
zastihla, sme veümi radi, že naóalej tvoríme,
pracujeme a uêíme sa vyrábaČ nové veci, ktoré môžu üudí potešiČ, skrášliČ ich domov alebo pomôcČ.
Jednou z hlavných êinností, ktorá nás
sprevádza tento rok, je šitie rúšok. Šijeme
ich v rôznych veükostiach, pre malých i veükých. Nie je pre nás problém dodaČ rúško

ka na menšie kúsky tak,
aby sa mohli namixovaČ.
K zmesi sme pridali cukor a hrozienka.
Vznikla tak výborná jablková výživa.
òalšie skupiny zase
pripravovali koláêe.
V rámci svojich
možností êistili a strúhali jablká, miešali cesto, ovoniavali suroviny, ochutnávali...
Bolo vidieČ, že si užívajú atmosféru. Na zlepšenie nálady hrala hudba a využili
sme tak aj prvky muzikoterapie – niektorí obyvatelia si
s chuČou zaspievali aj zatancovali (v rámci svojich možností), vládla príjemná nálada. K hotovému koláêu si
chceli všetci privoĀaČ (niekaj s potlaêou. Do nášho sortimentu pribudli krásne šité tašky, v ktorých pohodlne od-

torí aj ochutnaČ), rozprávali sme sa o tom, êo v Āom
najviac vonia, êo by sme
doĀ nabudúce mohli
pridaČ. OpäČ to malo
oêakávaný kognitívny
a reminiscenêný úêinok a urêite sme poobede na
posedení pri
káve potešili aj
chuČové poháriky.

zdravia prijímateüov vychádzky zrušili na
základe:
- odôvodnených rizík vznikajúcich pri vychádzkach prijímateüov v komunite,
- neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej
situácie v okrese poskytovateüa SS,
- na základe predpisov o zákaze vychádzania. Zaobstaranie nevyhnutných potrieb
pre prijímateüov sociálnej služby zabezpeêujú nákupom spravidla sociálni pracovníci
zariadenia. Naóalej trvajú prísne hygienické
opatrenia. éastejší kontakt prijímateüov sociálnej služby so svojimi blízkymi zabezpeêujeme opäČ nielen telefonátmi, ale aj online
– pomocou videohovorov.
Renáta Biksadská, sociálny pracovník
Foto: autorka

Postupné sprísĊovanie opatrení
Od 12. septembra sú v našom zariadení zakázané
návštevy. Od 29. septembra mohli prijímatelia sociálnej služby chodiČ na vychádzky len 1-raz týždenne,
a to v sprievode sociálnych
pracovníkov. Od 26. októbra
sa však z dôvodu ochrany
nesiete svoj nákup a šetríte životné prostredie. Veümi sme sa skamarátili s džínsovinou,
ktorú radi používame do našich výrobkov
a kombinujeme s krásnymi látkami.
Blížia sa Vianoce, preto sme pripravili pre
üudí možnosČ vyskladaČ si darêekové balíêky. Naše výrobky si po novom môžete kúpiČ
aj v predajni obuvi na Hlavnej ulici v Stupave (vedüa DM drogérie). Stále platí, že firmy prostredníctvom našej chránenej dielne
môžu realizovaČ náhradné plnenie.
Kontakt: fcb: Tekla chránená dielĀa
mail: teklachranenadielna@gmail.com
Petra Balogová, foto: autorka

Verní tradícii

S

talo sa už pravidlom, že každý rok
v tomto období navštevujú poverené êlenky MO Slovenského zväzu
telesne postihnutých našich imobilných
êlenov.
Návštevu využijú okrem odovzdania
malého potravinového balíêka aj na srdeêný rozhovor, morálnu podporu, prípadne na poskytnutie praktickej pomoci
navštíveným obêanom v Čažkej situácii.
Pripomíname, že MO Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Stupave
má dlhoroênú tradíciu. Obnovená bola
v roku 1990, teda pred tridsiatimi rokmi, a v minulosti vykazovala aktívnu
êinnosČ. Mnohí z jej dnešných 123 êlenov sa iste pamätajú na úspešné zájazdy
po Slovensku alebo Morave, o ktoré bol
vždy veüký záujem. Bohužiaü, nepodarilo sa uskutoêniČ tie, ktoré boli plánované na tento rok. Veríme však, že budúcnosČ bude priaznivejšia aj pre tieto naše
obüúbené aktivity.
V ostatných mesiacoch prežívame nepríjemnú fázu života. ċažkú pre nás
všetkých, ale pre telesne postihnutých
a imobilných mnohonásobne Čažšiu. Želáme im preto zo srdca, aby sa im podarilo udržaČ dávku optimizmu, duševnej
aktivity a sily do óalších dní.
Výbor MO SZTP v Stupave

i202001101
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Medziĝudské vzœahy

Psie pravidlá

Každý pes držaný nepretržite viac
ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. DrHovorí sa, že ten, kto miluje žiteü psa je povinný prihlásiČ psa do
evidencie v lehote do 30 dní v mieszvieratá, má bohatý život.
te, kde sa pes v danom roku prevažMožno aj preto máme v
ne nachádza. Evidenciu vedie obec.
Stupave veĀký poÏet psiÏká- Obec vydá držiteüovi psa zapísaného do
rov, registrovaných je ich
evidencie evidenênú známku psa. Na
až okolo 1 400. Aké pravidlá známke sa uvedie evidenêné êíslo psa,
názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj
by mali dodržiavaħ?
o tom, êi je pes nebezpeêným psom.
ko obêan Stupavy som znepokojená zo
správania niektorých psiêkárov. Na jed- Vodenie psa
nej strane je to neporiadok, ktorý špaVodiČ psa mimo chovného priestoru
tí naše mesto, aj v tejto civilizovanej dobe je ešte alebo zariadenia na chov môže len osostále problém nosiČ si na prechádzku so psom vrec- ba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobiko a zbieraČ exkrementy. Budovy a kolesá áut sú lá a schopná ho ovládaČ v každej situácii,
ocikané... òalšia vec je, že pes je niekedy viac ako priêom je povinná predchádzaČ tomu, aby
êlovek. Veta „on niê neurobí“ nepatrí do mesta. Tu je pes útoêil alebo iným spôsobom ohrozoveüký pohyb üudí, ktorí majú rôzne strachy a aj keó val êloveka alebo zvieratá, a zabraĀovaČ
psiêkár miluje svojho psa a je êlenom jeho rodiny, ne- vzniku škôd na majetku, prírode a životmal by obČažovaČ iných üudí. Pes má byČ na vôdz- nom prostredí, ktoré by pes mohol spôsoke. Ak budeme k sebe tolerantní a budeme sa rešpek- biČ. Na verejnom priestranstve musí maČ
tovaČ, tak sa nám tu bude lepšie žiČ.“
Iveta V. nebezpeêný pes nasadený náhubok.

„A

Îo hovorí Zákon Ï. 282/2002 Z. z.
z roku 2002, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov?
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ANKETA

Za psa vždy zodpovedá držiteĀ psa
alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohĀad.

Jeseĥ je bohatá...

ZneÏisħovanie verejných
priestranstiev

Ak pes zneêistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániČ. Obec umiestni
na miestach, kde je voüný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažóovanie výkalov a zabezpeêí priebežné hygienické odstraĀovanie ich obsahu. a kontajneroch
musí byČ viditeüne oznaêený úêel ich použitia.
(V Stupave spravuje VPS 27 košov na psie
exkrementy.)
Priestupky

Držiteü psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiČ svoje meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes
pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiČ osobe, ktorú pes pohrýzol, aj
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteüa psa. Súêasne je povinný skutoênosČ, že pes pohrýzol êloveka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiČ obci, kde je
pes evidovaný.
Vydávanie všeobecne záväzných
nariadení obcami

Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziČ miesta, kde je
a) voüný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.

Priestupku sa dopustí držiteü psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný
alebo má byČ evidovaný, každú zmenu skutoêností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespúĀa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol êloveka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo
v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zniêenie alebo
stratu známky,
f) nezabráni voünému pohybu psa okrem
priestorov na to urêených.
Za priestupok podüa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiČ pokutu do
165 eur a za priestupok podüa odseku 2 písm.
d) až f) možno uložiČ pokutu do 65 eur.
Priestupky podüa tohto zákona prejednáva
obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
rr, foto: švo

...listy má zo zlata, listy má zo zlata,
púšħa ich do blata...

P

ozerám z okna na sivú oblohu, na
êüapot dažóových kvapiek, ktoré êeria bariny vody.
Dnes je to tak. ûudí nevidno. Zúri korona. Opustené sú aj záhradky za mojím domom. Ale zároveĀ potešuje pohüad na stále
upravené hriadky, záhonêeky rôznej zeleniny, ktorá môže prezimovaČ, pestré farby jesenných kvetov popri plotoch a vzorne pokosený trávnik. Tak je to v mojom okolí – sú
tu dobrí hospodári. Len je tu úplné ticho,

chýba džavot detí, ktoré šantievali v bazénikoch. Mám v takýchto chvíüach smútok
v duši za letom, za slnkom, za pestrou paletou kvetov. Bolo to tak každoroêne, alebo
len teraz, keó pribudli roky a Čaží myšlienka, êo bude óalej?
Takéto myšlienky však hneó zavraciam
a hüadám z môjho okna nieêo pozitívneho,
pekného. Pozorujem jemné chvenie zlatožltých listov na urastených breziêkách, ich
bielu kôru v kontraste so zeleĀou ihliênanov
na stíchnutej ulici. Sem-tam psíêek so svojím majiteüom. Ináê ticho... Ladím sa teda

do spomienok na stupavský park, ktorého
návštevu som si aj s priateükou napriek obmedzeniam neodpustila. A tam je ten balzam na dušu!
Jazierko so šedivými kaêkami a hrdými,
krásne vyfarbenými káêermi. K tomu modrastý odraz korún stromov. A predovšetkým gigantická krása starých platanov, tá
tvorí tú chrámovú atmosféru okolo jazierka.
Našu óalšiu cestu lemujú gaštany, ktorých zažltnuté listy tvoria podstielku jesennej vychádzke. Všade je êo pozeraČ, êo krok,
to nová scenéria, vtáêik, veveriêka, žblnkot
potôêika. Moja spoloêníêka – bylinkárka –
trhá žihüavu aj lieêivý lopúch.
Pri jednej z laviêiek som si spomenula na zážitok s deČmi. Stáli pri laviêke, kde
mali rozložené rôzne škatuüky, füaštiêky, detské výrobky. Vraj, êi nieêo nepotrebujeme.
Hneó dali aj návod, êo je na êo urêené a koüko to stojí. Hovorili jeden cez druhého, že to
samé vyrobili, že získané peniaze chcú minúČ na óalší materiál a že tvoria tím priateüov. Kúpili sme si. Bolo to sympatické,
poctivé podnikanie. Nech sa uêia, budú to
potrebovaČ.
Žijeme Čažké, nikdy neodskúšané êasy.
Život sa skomplikoval a najmä seniorom
veümi zovšednel. Park, to bolo to správne
miesto, ktoré som potrebovala, jeho atmosféra je balzamom na dušu, vlieva silu. Veó
jeseĀ len symbolicky súvisí s jeseĀou života! A tak sa pousilujem ísČ s chuČou do óalších dní...
Alica Šimková, foto: Anna Vicianová
i2020001102
KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 127x172.indd 2
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KULTÚRA

Testovanie v knižnici
Ako všetky samosprávy na Slovensku, aj Stupava sa zapojila do celoplošného testovania na ochorenie COVID-19.

J

edným z administratívnych pracovníkov odberového miesta, nachádzajúceho sa v priestoroch
Mestskej knižnice Ruda Morica,
bol poêas oboch testovacích dní aj jej
vedúci František Brunner.
Ako nám sprostredkoval svoje dojmy z tohto neštandardného víkendu,
práca to bola nároêná, ale pekná. Pochvaüoval si všetkých êlenov testovacieho tímu, vyzdvihol profesionalitu a príjemnú atmosféru.
Týmto by chcel vyjadriČ svoje poóakovanie aj všetkým üuóom, ktorí sa
na testovaní zúêastnili, priêom prízvu-

Michaela Víchová, foto: autorka

Oprášte fotoalbumy

.AĜH@MRJDYCQTţDMHD@QSD UH@

Mestské kultúrne a informaÏné centrum v Stupave
vyzýva obÏanov na zapožiÏanie starých fotograȴí
abpohĀadníc Stupavy.

D0HVWVNÆNXOW×UQHDLQIRUPDĦQÆFHQWUXPY6WXSDYH

V

najbližších mesiacoch pripravuje totiž vydanie knihy o Stupave.
Touto cestou by vás preto
chcelo poprosiČ o pomoc.
Pokiaü sa u vás nachádzajú staré pohüadnice Stupavy a Mástu a radi by ste sa
o ne podelili, doneste ich
do kancelárie Mestského
kultúrneho a informaêného centra na Agátovej
ulici 9 v pondelok a piatok
v êase od 07.30 do 15.30 h. Po spracovaní
ich dostanete obratom späČ do svojich rúk.

'(27925(1¹&+'9(5

ateliéru arte.via
3R]ÚYDPHY¾VQDYÚVWDYXGLHODWYRUE\DWHOLÆUX@QSD UH@ 
NWRU¾VDEXGHNRQDŰY'RPHNXOW×U\6WXSDYDYHŐN¾V¾OD

OD

koval, že všetko prebehlo v poriadku
a všetci êakajúci boli milí a trpezliví.
Poêas prvého dĀa sa v knižnici otestovalo 847 üudí, poêas nedele to bolo
znaêne menej, presne 251 üudí. Knihovníci poêas týždĀa pred testovaním pripravovali knižnicu vypratávaním potrebných vnútorných priestorov,
chystali vonkajšie priestory a odberné
miesto a, samozrejme, po skonêení akcie znovu dávali všetko na svoje miesto.
Knižnica bola po testovacom víkende
dezinfikovaná.

24. 10. 2020
DO 12. 12. 2020

Barbora Rajtárová

2795$&,(+2',1<

SR–SL13.00 – 15.30G
VR10.00 – 12.00G

Výzva pre obÜianske združenia

C
Monika Balogová I Petra Balogová I Barbora .RĥLxRY¾
Stanislava Lantayová I Milada Lengyelová
Martina 0LWLFN¾ I Miloš 8OU\FK I Agneša 9DYULQRY¾
9SUâSDGH]ÀXMPXRSUHKOLDGNXPLPRRWYÀUDFâFKKRGâQ
]DYRODMWHQDWHO0903 401 295

PARKOVANIE
KARAVANOV,
KEMPEROV, LODÍ,
NÁKLADNÝCH
VOZIDIEL
Bližšie informácie: lubomir.makky@mkm.sk, kontakt: 0903465711
i2020011007

hcete byČ informovaní o aktuálnych výzvach a grantových
programoch? Prihláste sa nám!
Referát komunikácie v spolupráci
s referátom projektov a komisiou školstva, športu a kultúry vyzýva obêianske združenia so sídlom alebo pôsobnosČou v Stupave, ktoré majú záujem
byČ informované o aktuálnych výzvach
a grantových programoch, aby sa nám
prihlásili elektronicky na denisa.kominekova@stupava.sk.
Ako predmet správy uveóte INFO
O VÝZVACH PRE OZ, do správy napíšte celý názov združenia, oblasČ pôsobenia (kultúra a umenie, šport, vzdelávanie a výchova a pod.) a kontaktnú
e-mailovú adresu. Vždy, keó budeme
maČ informáciu o novej výzve, do ktorej by sa mohlo zapojiČ aj Vaše obêianske združenie, obratom Vám takúto informáciu pošleme. Uvedomujeme si, že

v dnešnej dobe, poznaêenej pandémiou
a s Āou súvisiacimi opatreniami, je nároêné pripravovaČ a vykonávaČ svoju
êinnosČ pre akúkoüvek organizáciu. Veríme, že vêasným informovaním o aktuálnych výzvach sa budete môcČ do
nich zapojiČ a ak sa vóaka tomuto kroku podarí získaČ grantovú podporu êo
i len jednému obêianskemu združeniu,
malo to zmysel.
Denisa Komíneková
referát komunikácie MsÚ

K výzve pre obÏianske združenia sa
pridáva aj redakcia Stupavských novín. Ak máte v Stupave založené obÏianske združenie, ktoré pôsobí v
oblasti kultúry, športu Ïi umenia, napíšte nám obvás! Príspevky obvašej
Ïinnosti radi zverejníme.
Kontakt: noviny@stupava.sk
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TURISTIKA

Tip na výlet:
Zo Stupavy do RaÜe
Romantický park, pekné miesta na piknik, schovaná
studniÏka aj ohrada so zvieratami. Tento výlet je ako
stvorený pre rodinu s väÏšími deħmi.

Stupava – KaštieĀ

Biely kríž, ohrada
so zvieratami
Božia muka
nad Mariankou

Stupava, Kostol sv. Štefana

Biely kríž nad
Mariankou
KaštieĀ
Biely kríž, chata Klinec

StudniÏka
ZbojníÏka

Dolný Îervený kríž

Jajcayov kríž

Polder nad RaÏou
Biely kríž, HoráreĊ

Dolný Îervený
kríž

Z

aêneme v stupavskom parku, kde sa
nachádza krásny kaštieü s jazierkom.
Naša trasa nás óalej zavedie cez Svätý vrch, Bystrické, okolo Bieleho a Dolného
êerveného kríža až do Raêe. S prestávkou potrvá výlet tak 4 – 5 hodín, trasa je dlhá 17,5
km a prevýšenie 450 metrov. ŠČastnú cestu!

Popis trasy: Stupava – Svätý
vrch – Bystrické – Biely kríž –
Dolný Ïervený kríž – RaÏa
• Výlet môžme zaêaČ od kostola sv. Štefana. Vyberieme sa po žltej turistickej znaêke
smerom na Biely kríž. Zaêiatok výletu bude
mierne stúpaČ, až sa dostaneme na tiahly hrebeĀ Svätého vrchu. Tu na nás êaká celkom
pohodlná êasČ túry, kde sa rovinaté úseky
striedajú s kratšími úsekmi do kopca.

• Po trase budeme míĀaČ stupavskú strelnicu, božiu muku na Klêovaniciach êi neóaleký mariánsky Biely kríž nad Mariankou. Za
ním nás êaká jediné dlhšie, avšak len mierne
stúpanie smerom na Biely kríž. Po jeho zdolaní narazíme po pár metroch pod lesnou cestou na studniêku Stupavienka, kde si môžme
nabraČ êerstvú vodu. Asi kilometer pred Bielym krížom budeme míĀaČ pekne zrekonštruovaný Jajcajov kríž. Tesne pred koncom
lesného chodníka je po üavej strane malé jazierko a potom už len dôjdeme po asfaltke
k horárni Biely kríž.
• Biely kríž je najnavštevovanejšia križovatka turistických a cyklistických trás nad
Bratislavou. Na tomto mieste je zrekonštruovaná horáreĀ s možnosČou ubytovania, ohrada so zvieratami, dva bufety s obêerstvením,

pekná lúêka s prístreškami a možnosČou posedenia. V prípade, že by ste chceli zmeniČ
cieü výletu, môžete sa z Bieleho kríža vybraČ
napríklad do Svätého Jura, Borinky, Vajnôr
êi do Raêe.
• Naša trasa výletu z Bieleho kríža pokraêuje óalej po êervenej turistickej znaêke.
Kúsok sa vrátime po asfaltke a potom ideme
priamo cca 2,5 km mierne klesajúc smerom
na Dolný êervený kríž. Po ceste budeme míĀaČ peknú lúêku s jazierkom êi trošku schovanú studniêku Himligárka.
• Dolný êervený kríž je tiež obüúbené piknikové miesto nielen Bratislavêanov. Nachádza sa tu veüký drevený prístrešok, gril, stôl
na stolný tenis, stoly s laviêkami, ohniská,
udržiavaná lúka. Neóaleko sa nachádza
studniêka Zbojníêka, kde sa dá nabraČ pit-

ná voda. Nad Dolným êerveným krížom sa
týêi aj vrchol kopca Veüká BaĀa, z ktorého je
celkom pekný výhüad na východnú êasČ Malých Karpát.
• Z Dolného êerveného kríža pokraêujeme
ešte cca 200 m po asfaltovej ceste vpravo, až
prídeme k Zbojníckej studniêke s dobrou pitnou vodou. Od nej budeme pokraêovaČ óalej
doüava po zelenej turistickej znaêke. Po chvíli
nás chodník dovedie na asfaltovú cestu a zaêneme po nej klesaČ až do Raêe. Nad Āou
si môžeme všimnúČ polder na potoku, ktorý
zadržiava prívalové dažde z okolitých kopcov.
• Na okraji lesa je parkovisko a pod ním
známy raêiansky amfiteáter, popri ktorom
prejdeme a miestnymi ulicami sa dostaneme
až na zastávku MHD, kde trasa nášho výletu
konêí.
Zdroj: BSK
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ŠPORT

Ako si viedli družstvá
Tatrana? (1.)
Hádzanárske súħaže sa síce vbseptembri rozbehli, avšak vzhĀadom na prijaté opatrenia vbsúvislosti sbpandémiou sa vbpolovici októbra opäħ pozastavili.
Radi by sme vám preto priblížili aspoĊ doterajšie výsledky dorasteneckých
abdospelých kategórií nášho klubu. Obzhodnotenie zaÏiatku sezóny sme
požiadalibtrénerov jednotlivých družstiev HC Tatran Stupava.
p
Ženy – tréner
Peter Olšavský
Prípravu na novú sezónu 2020/2021
sme zaêali koncom júla a trvala 6 týždĀov. Tréningy prebiehali v areáli parku na zelenom dvore a jeho okolí.
Týždenne sme absolvovali 6 až 8 tréningových jednotiek.
Keóže sme kvôli známym obmedzeniam nemohli využívaČ školskú
športovú halu, tréning sme museli
êastokrát kvôli nepriaznivému poêasiu prerušiČ alebo úplne zrušiČ. Prípravu negatívne ovplyvnilo aj prerušenie
tréningového procesu z dôvodu karantény. Obmedzenia sa prejavili takisto pri plánovaných prípravných zápasoch, ktoré sme chceli odohraČ
v našej domácej školskej hale, no napokon sme absolvovali stretnutia len
mimo nášho mesta. Prvá, zároveĀ
však aj posledná herná skúška nás
êakala na turnaji v Bánovciach nad
Bebravou, na ktorom štartovali štyri
tímy – Prešov (MOL liga), Zlatná (1.
liga), Bánovce (1. liga) a my. Obsadili
sme druhé miesto za Prešovêankami,
s ktorými sme odohrali z nášho pohüadu výborný vyrovnaný zápas.
Ženská 1. liga sa zaêala naêas, avšak obmedzenia v školskej hale pokraêovali a my sme museli odohraČ
všetkých 5 zápasov až do prerušenia
súČaže na pôde súperiek. Prvý duel
sme úspešné odohrali na pôde B-tímu
Dunajskej Stredy, v ktorom sme zvíČazili 25:20 (15:9). Druhý zápas sme
odohrali v Košiciach a hoci náš výkon

TENTO
BICYKEL
UŽ ČAKÁ
NA VAŠE
DIEŤA

nebol optimálny, vyhrali sme 26:23
(12:14). Stretnutie 3. kola sme hrali v Seredi a opäČ sme dokázali bodovaČ naplno, vyhrali sme 40:28 (16:9).
V posledných dvoch zápasoch, ktoré sme odohrali postupne v Zlatnej 21:22 (11:11) a o týždeĀ neskôr
v Nesvadoch 23:25 (13:14), sme Čahali za kratší koniec a v oboch sme

Hlavná 40

STUPAVA
0903 743 881
www.koliesko.eu
i202001103

prehrali tesným rozdie-lom. Po dvoch týždĀoch
spoloêného trénovania
od posledného odohratého zápasu v Nesvadoch sa naša súČaž opäČ
äČ
prerušila a prešlo sa na individuálnu prípravu. Dievêatá pracujú
v domácich podmienkach podüa urêených individuálnych plánov a dvakrát
v týždni robievame spoloêné on-line
tréningy, dúfajúc, že sa všetko êoskoro
vráti do normálu…
Staršie dorastenky
– trénerka Veronika
Rumpelová
Sezónu 2020/21 sme zaêali spoloêne so ženským družstvom
prípravou, v ktorej sme absolvovali 6 až 8 tréningových
jednotiek za týždeĀ. Dievêatá si zahrali hádzanú len
na jedinom turnaji v Šali, na
ktorom sa zúêastnili napokon
len družstvá Dunajskej Stredy a domácej Šale. Tešili sme
sa na náš Stupava Cup, ale
ten bol kvôli pandemickej situácii zrušený.
SúČažných zápasov sme odohrali päČ, všetky na pôde súpera, pretože
školská hala nebola k dispozícii. Prvý
zápas sme hrali v Dunajskej Strede. Aj
napriek vysokej prehre15:28 dievêatá
bojovali a odohrali kvalitné stretnutie. Druhý a tretí zápas sme odohrali
v priebehu dvoch dní na východe Slovenska. So ŠŠK Drábová Košice sme si hladko poradili 43:26, ale
na druhý deĀ nás êakal
nároêný súper z Michaloviec. Vo vyrovnanom zápase nám
v závere došli sily a nakoniec sme súperkám
podüahli 27:33. òalšie
kolo nás êakali nepríjemné súperky zo Zlatnej na Ostrove a napínavý zápas sme dotiahli do víČazného
konca 29:28. Posledné stretnutie pred
prerušením súČaže sme odohrali pod
hradom Matúša éáka, v ktorom sa
nám v prvom polêase vôbec strelecky
nedarilo a domácim Trenêankám sme
podüahli vysoko 27:38.
V tejto neüahkej situácii sa snažíme
trénovaČ aj naóalej. Od 12.10.2020

ttrénujú dievêatá podüa individuálnych plánov a dvakrát
do týždĀa máme on-line tréning, kde pracujeme hlavne na zlepšení silových schopností.
no
Mladšie dorastenky
– tréner Róbert Popluhár
Mladšie dorastenky zaêali prípravu zaêiatkom augusta vstupnými testami v domácich podmienkach. Prípravu okrem uzavretia školskej haly
ovplyvnili aj dve zranenia našich küúêových hráêok, ktoré boli tak vyradené na veümi dlhé obdobie. Po prvom týždni sme absolvovali herné
sústredenie v Zlatnej na Ostrove, kde

sme odohrali aj dva priateüské zápasy s domácimi hráêkami. Závereênú
êasČ prípravy sme mali doma a odohrali sme óalšie dva priateüské zápasy
s Veselí nad Moravou (doma i vonku).
Okrem toho sme sa ešte zúêastnili na
turnaji v Šali. Plánovaný domáci turnaj Stupava Cup sme museli zrušiČ
kvôli COVID-u 19. Tohtoroêná príprava bola veümi špecifická, nakoüko
bola poznaêená pandémiou a zranením hráêok.
Kvôli uzavretiu našej školskej haly
sme odohrali zápasy I. dorasteneckej
ligy na palubovkách našich súperiek.
Do dorasteneckej ligy sme vstúpili
v Dunajskej Strede prehrou o 3 góly,
potom sme však zvíČazili v Košiciach
a Michalovciach. V óalších dvoch zápasoch v Zlatnej na Ostrove a v Trenêíne sme našim súperkám podüahli.
S prístupom dievêat poêas letnej
prípravy som bol veümi spokojný. Bohužiaü, ich tréningové nasadenie sa
neprenieslo do majstrovských zápasov, êo sa odzrkadlilo na celkovom
umiestnení v tabuüke po neúplnom
5. kole, kde sme zatiaü na 7. mieste
z 13-tich družstiev.
rr, foto: Lesanka Jánošíková
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Z NAŠEJ KUCHYNE

Záhorácke recepty
Tentoraz sme pre vás pripravili dva tradiÏné, starostlivo uchovávané recepty Miloša LachkoviÏa,
ktorý nám o nich prezradil: „Je to dnes všeobecný trend, vracaħ sa k receptom našich starých mám.
VeĀkým kladom je, že v kuchyni využívame regionálne suroviny a vôĊa hotových koláÏikov vás zase
príjemne prenesie až do detstva. Po dlhom Ïase som upiekol sadelĊáky a zelovníky.
Vyskúšajte, sú výborné! Dobrú chuħ!“

Zelovníky
Ingrediencie
Cesto
300 g polohrubej múky
1 žútok
3 êajové lyžiêky cukru
soü
mlieko
20 g droždia

Plnka

Postup

400 g bielej hlávkovej kapusty
soü
mleté êierne korenie
1 pl kryštálového cukru
olej na potretie

Cesto – z mlieka, cukru a droždia pripravíme kvások. Potom z kvásku, múky,
žútka, oleja a soli vypracujeme cesto (konzistencia ako na buchty).
Plnka – v kastróliku pripravíme karamel, pridáme osolenú a nastrúhanú kapustu. Dusíme do mäkka, ochutíme korením.
Vykysnuté cesto si rozdelíme na 9 kúskov, ktoré naplníme plnkou. Poukladáme na vymastený plech, stlaêíme do placky a peêieme pri teplote 1800C asi
20 minút. Po upeêení potrieme olejom.

SadelĊáky
Ingrediencie

Postup

300 g bravêovej masti
300 g hladkej múky
kávová lyžiêka octu
štipka soli
voda
1 žútok
vanilkový cukor
práškový cukor
vajíêko na potretie
slivkový lekvár

Sadlo si pomelieme, pridáme 100 g múky a vytvarujeme do veükosti masla. Zo zvyšku múky, soli, žútka, octu a trošky vody vypracujeme
cesto, ktoré necháme odpoêinúČ 10 min. Cesto rozvaükáme, do jeho
stredu vložíme pripravené sadlo zmiešané s múkou, zabalíme, znova rozvaükáme a cesto skladáme (ako pri lístkovom ceste). Skladáme
aspoĀ 3-krát po 40-tich minútach. Pripravené cesto rozvaükáme na hrúbku 3 – 4 mm, nožom narežeme kocky, naplníme
a šatôêky uzatvoríme. Potrieme
vajíêkom.
Pri teplote 180°C peêieme
25 – 30 min.
Posypeme práškovým a vanilínovým cukrom.
PS: cesto je lepšie pripraviČ
deĀ vopred.
Foto: Sára LachkoviÏová
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STUPAVA WINTER TROPHY
´

23. JANUAR 2021

kategória FATBIKE
sobota 23.1. 11.00hod. štart MTB 25km
sobota 23.1. 11.15hod. štart RUN 10km
sobota 23.1. 11.30hod. štart RUN 25km

®

