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STUPAVSKÉ NOVINY
Opatrne, ale s úsmevom
KeÑ sa po dlhých týždĊoch zaÏali na mape Slovenska jednotlivé okresy koneÏne prefarbovaħ z Ïiernych na Ïervené abobjavili sa prvé informácie o uvoĀĊovaní opatrení, Āudia
sa zaÏali viac usmievaħ.

„N

apriek tomu, že stále nosíme rúška
a respirátory, üudia sú spokojnejší
a majú lepšiu náladu,“ potvrdili aj pracovníêky v stupavskom Agroservise
a dodali : „Naša prevádzka bola otvorená aj vtedy, keó ostatné obchodíky v meste museli byČ zatvorené. Nie je to celkom spravodlivé. NašČastie, niektorí sa vynašli a zaêali predaj cez okienko.“
Tí, ktorí chceli zaêaČ v minulom roku podnikaČ, êasto na opatrenia a pandemickú situáciu doplatili. Ich prevádzky toto Čažké obdobie neprežili. „éo vám budem hovoriČ, aj tuto
susedia sa už odsČahovali, chceli predávaČ Čahané štrúdle, koláêe, ale nebol to vhodný êas na zaêiatok,“ potvrdil jeden z majiteüov obchodu na Hlavnej ulici a s úsmevom dodal:
„Dnes sme koneêne otvorili, verím, že sa k nám
zákazníci vrátia. Poêas posledných mesiacov si
zvykli cez internet objednávaČ skoro všetko, aj
špáradlá... Dnes sme teda otvorili a zatiaü je to
s návštevnosČou také diétne.“

Ħažký rok
Áno, máme za sebou Čažký rok. Keó sa to
vlani v marci všetko zaêalo, netušili sme, êo
nás êaká. Ani v najhoršom sne si však nikto nemyslel, že korona takto ovplyvní naše
životy. Dlhodobá izolácia je psychicky veümi vyêerpávajúca, náš život sa preklopil do
on-line priestoru. Zaêali sme hüadaČ viac informácií na sociálnych sieČach, êoraz êastejšie sme podliehali strachu, rozkmotrili sme sa
s priateümi, dokonca aj s rodinou. Rok sme
bez koncertov, bez kina, bez divadla. Chýba nám cestovanie. Ako to zvládate? Pomáha vám športovanie? Prechádzky v prírode?
Testovanie
Žiaü, aj napriek tomu, že prebieha oêkovanie, naóalej sa musíme stále testovaČ.
V Stupave sú k dispozícii dve mobilné odberové miesta na Agátovej 7, ktoré prevádzkuje súkromný subjekt, a to od 9.00 do 13.00
hod. a od 13.30 do 17.30 hod. Posledný odber sa realizuje vždy polhodinu pred uzavretím odberového pracoviska.
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SÏítanie v Stupave

Mestský úrad
„Keóže sa situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 zlepšila, zaviedli sme od 19. apríla do
odvolania regulovaný vstup na vybrané pracoviská mestského úradu,“ potvrdil primátor Peter
Novisedlák. „Podüa úradných hodín sa to týka
podateüne, matriky a pokladne. Písomnosti nechajte, prosím, v schránke pred vstupnými dverami. Vo
vstupnej chodbe majú návštevníci k dispozícii telefón, ktorým môžu kontaktovaČ príslušného pracovníka. Samosprávy sa v boji s pandémiou postavili
naozaj do prednej línie. Aj tento rok je pre nás Čažkou skúškou. Teraz, keó sa uvoüĀujú pravidlá, zisČujeme, ako nám ten êas chýba“, dodal primátor.
OÏkovanie
Podüa aktuálnych informácií ku dĀu uzávierky novín vieme, že na Slovensku sa blí-
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EKOLÓGIA

VyÏistíme Stupavu

žime k poêtu milión zaoêkovaných üudí. K
plánovanej 60 %-nej zaoêkovanosti nám
teda chýbajú ešte skoro 3 milióny üudí.
Keó to nestihneme do jesene, môže sa nám
to vrátiČ v podobe tretej vlny. Problémom
sú najmä nezaoêkovaní seniori a üudia
nad 65 rokov, ktorých je viac ako 30 %.
Na oêkovanie si môžu Stupavêania vybraČ
niektoré z 12-tich vakcinaêných centier
v Bratislave, alebo jedno v nemocnici Malacky a dve v Skalici. Veükokapacitné oêkovacie centrum v Bratislave má za sebou už
šiesty víkend v priestoroch Národného futbalového štadióna. Za ten ostatný tam lekári zaoêkovali celkovo 8 854 üudí. Oêkovalo sa tiež v Poliklinike Karlova Ves, kde
vakcínu proti ochoreniu COVID-19 dostalo 492 üudí.
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PRÍRODA

Dravce v meste

Editoriál
Prehupli sme sa do novej jari a okrem
prísüubu lepšieho poêasia sa tešíme aj na
uvoünené opatrenia. Otvorené sú už obchody, obchodné centrá a služby – kaderníctva, kozmetické salóny, ubytovacie zariadenia. Môžu sa organizovaČ
podujatia do 6 osôb, otvorili sa kostoly. Medzi jednotlivými fázami uvoünovania budú vždy dva týždne. Tešíme sa,
že epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov ochorenia Covid-19 to umožĀuje, rýchlosČ návratu
do normálu však nechceme „prepáliČ“.
Veríme, že to najhoršie máme za sebou. Že vás êoskoro budú môcČ Stupavské noviny pozvaČ na výstavu alebo do
kina. Že sa opäČ zaêneme stretávaČ.
Takisto by sme chceli obnoviČ debatu
o nedeünom pokoji. Aj keó sa obec rozrástla na mesteêko, môžeme maČ svoje
pravidlá. Napíšte nám, êo si o tom myslíte: noviny@stupava.sk.
Pripravili sme pre vás pestrú mozaiku
informácií, lebo všetko na internete nenájdete...
Príjemné êítanie!
//
Školy
V prvej fáze oêkovania bolo prednostne zaoêkovaných 50 700 uêiteüov a óalšie tisícky odborných a nepedagogických
zamestnancov. Aj vóaka tomu je v súêasnosti možné zodpovedne postupovaČ pri
otváraní škôl pre jednotlivé skupiny žiakov pri súêasnom zachovaní êo najbezpeênejšieho prostredia na školách. Od pondelka 26. apríla sa fungovanie škôl prepína
do režimu podüa pravidiel Covid automatu
Ministerstva zdravotníctva SR. Otváranie
škôl a postupný návrat k prezenênej výuêbe v týchto týždĀoch sú podüa podmienok
epidemiológov možné aj vóaka systematickej vakcinácii zamestnancov škôl a školských zariadení êi kvalitným pravidlám
Covid semaforu pre školy v êase pandémie.
Ambíciou ministerstva školstva je zabezpeêiČ oêkovanie êo najväêšieho poêtu uêiteüov do konca leta, aby deti, žiaci, ako aj
samotní pracovníci škôl mohli v novom
školskom roku nastúpiČ v ešte bezpeênejšom prostredí.
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Medvedí cesnak v kuchyni
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Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24,
900 31 Stupava

V zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona SNR ê. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov

zbvbe r e j Ċ ubj e
zámer prenájmu nehnuteüného majetku mesta Stupava z dôvodu hodného
osobitného zreteüa:
predmet nájmu: êasČ pozemku, parcela reg. „C“, KN ê. 772/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
s celkovou výmerou 20 094 m2, a êasČ
pozemku, parcela reg. „C“, KN ê.
295/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s celkovou výmerou
494 m2, vo vlastníctve mesta Stupava, nachádzajúca sa v okrese Malacky, obec Stupava, katastrálne územie
Stupava, evidovaná na LV ê. 2783, vedená Okresným úradom v Malackách,
katastrálnym odborom, pre budúceho nájomcu WOLFIX s.r.o. Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava, IéO:
47 653 337, v zastúpení AK Inžiniering s.r.o., Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava, IéO: 35 794 984, za cenu
nájmu 10,00 eur/rok ako nájom na
dobu neurêitú. Dôvod hodný osobitného zreteüa: zámer prenájmu nehnuteüného majetku mesta Stupava ako
prípad hodný osobitného zreteüa bol
schválený Mestským zastupiteüstvom
v Stupave trojpätinovou väêšinou všetkých poslancov dĀa 25.3.2021 uznesením êíslo 33/2021.
Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24,
900 31 Stupava

V zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9,
písm. c) zákona SNR ê. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov

zbvbe r e j Ċ ubj e
zámer prenájmu nehnuteüného majetku mesta Stupava z dôvodu hodného
osobitného zreteüa:
predmet nájmu: êasČ s výmerou cca
27 m2 z pozemku, parcela registra
C KN ê. 193/34 s celkovou výmerou 23 613 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v okrese Malacky, obec Stupava,
katastrálne územie Stupava, evidovaný na LV ê. 2783, vedenom Okresným úradom v Malackách, katastrálnym odborom, pre budúceho nájomcu
GTIS charging SK s.r.o. so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenêín,
IéO: 45 425 183 za cenu nájmu
1,00 euro roêne ako nájom na dobu
20 rokov životnosti zariadenia – stanice nabíjania elektromobilov.
Dôvod hodný osobitného zreteüa: vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily. Zámer prenájmu nehnuteüného majetku mesta Stupava ako
prípad hodný osobitného zreteüa bol
schválený Mestským zastupiteüstvom
v Stupave trojpätinovou väêšinou všetkých poslancov dĀa 25.3.2021 uznesením êíslo 36/2021.
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Asistované sÜítanie obyvateĝov vέStupave
Naše mesto sa pripravuje na poslednú etapu sÏítavania obyvateĀov, ktorá je urÏená pre
tých, ktorí sa zbrôznych dôvodov nemohli samosÏítaħ.

A

sistované sêítanie je urêené predovšetkým pre digitálne vylúêených
obyvateüov, ktorí nevedia robiČ
s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sêítaČ poêas on-line
samosêítania do konca marca 2021.

Kontaktné miesta
Asistované sêítanie sa od samosêítania odlišuje tým, že obyvateü sa nesêíta sám, ale
pri jeho sêítaní mu asistuje asistent. Na úêely asistovaného sêítania vytvorí mesto Stupava dve kontaktné miesta, ktoré sa budú nachádzaČ v budove mestského úradu. Každé
kontaktné miesto bude vybavené poêítaêom.
Obyvateüovi, ktorý sa dostaví do kontaktného miesta, pomôže sêítaČ sa tzv. stacionárny
asistent, ktorý mu poskytne potrebnú podporu najmä tým, že na základe poskytnutých
informácií vyplní elektronický sêítací formulár. Prevádzková doba kontaktných miest sa
zaêne 15 minút po zaêiatku pracovnej doby
mestského úradu a poslední žiadatelia o sêítanie v danom dni budú môcČ požiadaČ o pomoc pri sêítaní 15 minút pred koncom pracovnej doby mestského úradu.
Mobilný asistent
Ak sa obyvateü, ktorý sa chce sêítaČ, nemôže dostaviČ do kontaktného miesta

z dôvodu svojho zmeneného zdravotného
stavu alebo iného vážneho dôvodu, môže
požiadaČ o službu asistovaného sêítania vo
svojej domácnosti alebo na mieste, kde sa
obvykle zdržuje. ŽiadosČ možno podaČ telefonicky (02/6020 0916, 02/6020 0917),
mailom ( scitanie-obyvatelov@stupava.
sk) alebo prostredníctvom svojho príbuzného, suseda alebo známeho. V tomto prípade je potrebné uviesČ meno a priezvisko,
adresu, kde sa žiadateü zdržiava, a telefonický kontakt, aby bolo možné dohodnúČ návštevu mobilného asistenta sêítania,
ktorý žiadateüovi pomôže sêítaČ sa.
Mobilní asistenti sêítania sa budú preukazovaČ preukazom asistenta sêítania, ktorý im vystaví mesto na tlaêive vyhotovenom štatistickým úradom. Ak vám bude
ponúkaČ pomoc pri asistovanom sêítaní niekto, kto sa nepreukáže príslušným preukazom a s ktorým ste neboli vopred dohodnutí, informujte o takomto incidente mestskú
políciu. Naši asistenti sêítania budú riadne
vyškolení a preskúšaní, aby sme našim obyvateüom mohli poskytnúČ dostatoêné garan-

cie na to, že im dokážu pomôcČ sêítaČ sa, že
s ich údajmi budú nakladaČ korektne, v súlade so zákonom a iba na ten úêel, na ktorý
ich sêitujúci sa obyvateü poskytne. UpozorĀujeme, že asistenti sêítania nebudú vyhüadávaČ záujemcov o sêítanie sa, ani ich nebudú navštevovaČ bez predchádzajúcej dohody.
Aj bez trvalého pobytu
Asistované sêítavanie sa zaêne v termíne, ktorý urêí predseda Štatistického úradu
Slovenskej republiky v závislosti od vývoja
epidemiologickej situácie. Oêakávame, že
v prvých okresoch Slovenska sa asistované sêítavanie zaêne zaêiatkom mája. TrvaČ
bude 6 týždĀov. O zaêiatku asistovaného
sêítavania v našom meste, ako aj o kontaktnom e-maili a telefónnych êíslach, na
ktorých bude možné požiadaČ o asistované
sêítanie v domácnosti, vás budeme informovaČ v dostatoênom predstihu tak, aby
sa táto informácia dostala ku každému, kto
sa chce týmto spôsobom sêítaČ.
O asistované sêítanie v Stupave môže
požiadaČ každá osoba bez ohüadu na trvalý
pobyt. Ak niekto požiada o asistované sêítanie s využitím mobilného asistenta sêítania, túto službu mu poskytneme len na
území mesta Stupava.
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Spomienka na oslobodenie

P

red blížiacim sa frontom druhej
svetovej vojny prechádzali cez Stupavu kolóny nemeckých vojakov
a s nimi aj rodiny maóarskej buržoázie.
V noci zo 4. na 5. apríla 1945 prenikli sovietski vojaci do Stupavy od Borinky, prestrelky trvali celú noc. V ranných hodinách 5. apríla obsadili jednotky éervenej
armády okraje obce, tuhé boje boli najmä v Novej ulici. Hitlerovci sa dali na
útek, mnohí padli alebo sa dostali do zajatia. O 14.00 hod. zbrane utíchli a Stupava bola oslobodená.
V bojoch padlo vyše 40 sovietskych
vojakov, 32 nemeckých, 3 maóarskí
a 9 obêanov Stupavy a Mástu. Doêasné hroby sovietskych vojakov boli väêšinou na stupavskom cintoríne. Nemeckých a maóarských vojakov pochovali
do spoloêného dlhého hrobu za krížom
cholerového cintorína, dnes v priestore záhrady. V Obore je pomník trom
zastreleným
sovietskym
vojakom.
Šiesteho apríla zhodilo sovietske lietadlo
omylom bombu na námestie pred kostolom, zahynulo pri tom 6 sovietskych vojakov a dôstojníkov. Pochovaní boli vpravo od kostola.
V roku 1975 odhalili v Stupave pamätník oslobodenia, známy aj ako Kvet vóaky. Dala ho postaviČ cementárenská firma
pred budovou svojho závodného klubu.
Jeho autorom bol stupavský rodák, výtvarník Milan Spál. V roku 2002 bol rekonštruovaný a pribudla naĀ pamätná
tabuüa, ktorá pripomína padlých sovietskych vojakov a vymenováva civilné obete prechodu frontu cez Stupavu a Mást.
Tohtoroêná pietna spomienka sa vzhüa-

Stupavské
srdce
Mesto Stupava organizuje od
roku 2015 charitatívny projekt
Stupavské srdce, ktorý je zameraný na vzájomnú solidárnosČ
a pomoc. Cieüom projektu je darovaČ nevyužité a zachované veci
rodinám aj jednotlivcom.
Sociálny trh sa bude konaħ
vb sobotu 24.apríla vb Ïase od
8:00 do 11:00 vo výstavnej
sále MKIC.b

dom na pandemickú situáciu uskutoênila v úzkom kruhu. Pri pamätníku položili
vence zástupcovia mesta Stupavy, Jednoty dôchodcov a Klubu seniorov Pohoda,
ZO Slovenských protifašistických bojovníkov, éerveného kríža a Mestského kultúrneho a informaêného centra. Veríme,
že takto o rok budú môcČ byČ opäČ prítomné aj najstaršie roêníky základnej školy a širšia verejnosČ.
éesČ ich pamiatke!
Antónia Turanská, foto: Peter KubiÏka

Nájdete pomoc s jarným
abletným obleÏením, obuvou
a bytovým textilom (oblieÏky, uteráky).

Charitatívnu burzu Stupavské
srdce tradiêne organizuje SoĀa
Tomeková z Referátu sociálnych
vecí Mestského úradu v Stupave.
Kontakt: 02/6020 0914, sona.tomekova@stupava.sk
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Zasadnutie mestského zastupiteĝstva
Marcové zasadnutie Mestského zastupiteĀstvo vbStupave sa uskutoÏnilo opäħ formou videokonferencie. Na on-line zasadnutí boli prítomní všetci šestnásti poslanci. Medzi najdôležitejšie body rokovania patrili informácie obprioritách mesta na
rok 2021, upravené zásady vybavovania sħažností rozšírené aj obvybavovanie petícií abmajetkové body.

V

zmysle schváleného programu podal najskôr primátor ústnu informáciu o dianí v meste od ostatného zastupiteüstva. V úvode tohto bodu informoval
o zmene na pozícii prednostu mestského úradu, keó mesto ku dĀu 31.3.2021 ukonêilo
spoluprácu s dovtedajším prednostom na základe vzájomnej dohody.

konštrukcie komunikácií a chodníkov vo
vlastníctve mesta, ako aj cyklotrasu Stupava - Lozorno, na ktorú mesto získalo právoplatné územné rozhodnutie a pripravuje podklady pre projektovú dokumentáciu.
Konkrétny rozsah rekonštrukcií bude urêený až po schválení závereêného úêtu mesta
za rok 2020.

Priority mesta
Primátor potom informoval poslancov o prioritách mesta na rok 2021. Prvou
z nich je nadstavba panelovej budovy základnej školy, výstavba ktorej by sa mala zaêaČ už v júni tohto roku a hrubé práce by
mali byČ dokonêené do konca augusta.
Predpokladá sa, že výzva bude vyhlásená
v apríli a nenávratný finanêný príspevok by

Rekultivácia skládky
Samostatnou prioritou mesta je dokonêenie rekultivácie skládky odpadov. Návrh jej
zmluvného zabezpeêenia v spolupráci so spoloênosČami Cevaservis a Cevarec bude predložený na májové zasadnutie zastupiteüstva.
Mesto zaêína pracovaČ aj na strategickom zámere premiestnenia mestskej organizácie VPS a zberného dvora mimo obytné

Majetkové body
V rámci bodu rokovania zameraného
na majetkové veci bolo prerokovaných
14 návrhov, z ktorých sa 8 týkalo schválenia vecných bremien, spravidla za úêelom uloženia inžinierskych sietí (zmluva o budúcej zmluve). V jednom bode
bol ako prípad hodný osobitného zreteüa schválený zámer nájmu pozemku za
úêelom výstavby nabíjacieho centra pre
elektromobily. Zastupiteüstvo schválilo
aj päČ prechodov nájmov pozemkov pod
garážami.
Samostatnú pozornosČ si zasluhuje
schválenie úêasti na projekte vybudovania
atletickej dráhy a multifunkêného ihriska v areáli základnej školy. Hodnota diela sa odhaduje na cca 174 tis. eur, z toho

Kontroly
Hlavná kontrolórka mesta Stupava informovala mestské zastupiteüstvo o výsledku kontroly sČažností a petícií v rokoch
2019 a 2020, vykonanej na základe plánu
kontrolnej êinnosti. Pri kontrole vybavovania sČažností neboli zistené nedostatky.
Pri kontrole vybavovania petícií bol zistený nedostatok, ktorý spoêíval v nezverejnení výsledku vybavenia petície na webovom sídle mesta.
Hlavná kontrolórka taktiež kontrolovala
interné smernice upravujúce oblasČ vybavovania sČažností a petícií. Kontrolovaným subjektom odporuêila aktualizovaČ príslušné interné predpisy.
V óalšom bode rokovania zastupiteüstva
hlavná kontrolórka navrhla vydaČ upravené zásady vybavovania sČažností rozšírené aj
o vybavovanie petícií. Návrh bol po diskusii
zameranej na to, êi sa má každoroêne predkladaČ správa o vybavovaní sČažností a petícií
na rokovanie MsZ, schválený.
Mestské zastupiteüstvo upravilo plat hlavnej kontrolórky mesta Stupava v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na vývoj priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.
Opatrenia proti komárom
V bode Rôzne diskutovali poslanci predovšetkým o potrebe prípravy opatrení proti komárom. Poslancov zaujímali predovšetkým možnosti vykonania preventívnych
opatrení ekologickými postrekmi. Primátor
informoval poslancov o tom, že ekologické
postreky sú drahé a lacnejšie alternatívy sú
zamerané skôr na larvy a vyliahnuté komáre. Bližšia informácia s nárokmi na rozpoêet

mohlo mesto získaČ v optimálnom prípade
najskôr v októbri. Z toho vyplýva, že bude
potrebné zabezpeêiČ finanêné zdroje na zabezpeêenie plynulého financovania formou
úveru.
Druhou prioritou je zaêatie výstavby materskej školy na Zvonêekovej ulici. V najbližších týždĀoch by malo dôjsČ k podpisu
zmluvy o nenávratnom finanênom príspevku. Po jej podpise bude potrebné obstaraČ
zhotoviteüa stavby.
TreČou prioritou je dokonêenie výstavby
Ekocentra. Stavebné práce na tomto objekte pokraêujú a mali by sa ukonêiČ v novembri tohto roka.
Štvrtou prioritou je realizácia modernizácie verejného osvetlenia s využitím garantovanej energetickej služby. V máji by malo
mestské zastupiteüstvo schváliČ prepracovaný projekt zahrĀujúci ulice vo vlastníctve
mesta a óalšie ulice, kde sa dosiahla dohoda
s vlastníkmi. Po definitívnom schválení modernizácie bude možné obstaraČ dodávateüa
a vykonaČ potrebnú modernizáciu.
Z ostatných priorít treba spomenúČ ešte
rekonštrukciu obecného domu v Máste, re-

zóny a vytvorenia územných predpokladov
na zvyšovanie kapacity Vodární a kanalizácií Stupava.
V rámci informácie o dianí v meste podal vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej
správy MsÚ informáciu o priebehu sêitovania obyvateüov v meste. Ku dĀu konania zastupiteüstva sa v Stupave samosêítalo takmer
10 500 obyvateüov. Taktiež podal informáciu
o príprave asistovaného sêitovania.
Hlavná kontrolórka mesta Stupava podala
informáciu o stave plnenia uznesení mestského zastupiteüstva. V tejto informácii navrhla
zastupiteüstvu konštatovaČ, že bolo splnených celkom 7 uznesení a óalších 19 uznesení alebo ich êastí je v plnení. Zastupiteüstvo
predložený návrh uznesenia schválilo.
Okrem toho hlavná kontrolórka navrhla
vypustiČ zo sledovania tri uznesenia, a to predovšetkým z dôvodu nerozpoêtovania výdavkov na príslušné akcie (rekonštrukcia ulice Lesná, koncepcia starostlivosti o majetok
– zabezpeêenie programového vybavenia)
a v jednom prípade z dôvodu prerušenia konania o stavebnej uzávere. Tento návrh bol
schválený.

spolufinancovanie mesta vo výške 50 %
predstavuje êiastku takmer 87 tis. eur. Ak
bude projekt mesta úspešný, predpokladá sa jeho realizácia v roku 2022, pretože v tomto roku sa bude realizovaČ nadstavba panelovej budovy základnej školy.
(Viac informácií o pripravovanej atletickej
dráhe a multifunkênom ihrisku nájdete na str.
5 – pozn. red.)

bude pripravená na najbližšie zasadnutie zastupiteüstva..
Pavol Baxa, foto: Peter KubiÏka

Najbližšie zasadnutie Mestského
zastupiteĀstva v Stupave sa uskutoÏní 6.5.2021 vo veĀkej sále kultúrneho
domu od 14:00 hod.
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Vέznamení jari
Jar nás zastihla najmä pri upratovaní a Ïistení nášho
mesteÏka. Okrem tradiÏných prác sme sa tak venovali aj
odstraĊovaniu Ïiernych skládok, upratovaniu verejných
priestranstiev a oprave mestského mobiliáru. Nechýbala
ani jarná výzdoba, opravy verejného osvetlenia a chodníkov Ïi inštalácia nových smetných košov.

Starostlivosħ o trávniky
Medzi naše jarné práce patrí aj starostlivosČ o trávnaté plochy, aby ste si mohli
užívaČ šport êi relax v prírode. Bránením
sme preto rozhrabali krtince a prevzdušnili trávniky, takže vás budú êakaČ pripravené poêas prechádzok êi bicyklovania.

Bezbariérový priechod pre
chodcov
Na Hlavnej ulici pri križovatke so Železniênou pribudol bezpeênejší a pohodlnejší priechod pre chodcov s novým bezbariérovým nájazdom a navádzaním pre

Na zbernom dvore bolo rušno
V sobotu 27. marca sa na Zbernom dvore zbieral nebezpeêný odpad od obyvateüov
Stupavy. Prišlo vás naozaj neúrekom, za êo
sme vóaêní, pretože to znamená, že vám

úprava, ale veríme, že aj tak prinesie peším
o nieêo príjemnejší pohyb v rámci mesteêka.
Jarné kvety ozdobili centrum
Prvé jarné dni sme strávili aj vysádzaním
kvetinovej výzdoby na hlavných Čahoch
Stupavy. Nezabúdame ani na óalšiu starostlivosČ a pravidelne kvety polievame. Veríme,
že vás budú tešiČ êo najdlhšie.
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Opravy ciest
Teplejšie dni nám dovolili venovaČ sa aj
oprave ciest a výtlkov po zime. Na frekventovaných Čahoch sme sa tak venovali
zlepšovaniu plynulosti cestnej premávky
aj týmto spôsobom.
Viac informácií o aktuálnych prácach v meste nájdete na facebookovej stránke Verejnoprospešné služby Stupava.
Silvia Nagyová, VPS

na triedení odpadu a životnom prostredí záleží. Najbližšie bude možné odovzdaČ
nebezpeêný odpad 25. septembra 2021.
VeĀkonoÏná výzdoba dotvárala
atmosféru
Sviatoênú atmosféru Veükej noci nám
spríjemĀovala aj výzdoba od našich šikovných kolegov.

nevidiacich obyvateüov. ZároveĀ sme upravili aj „nástupný mostík“. Je to síce malá

Triedime viac
Za prvý štvrħrok 2021 odovzdali Verejnoprospešné služby
Stupava na Ñalšie spracovanie viac ako 76 ton papiera,
50bton skla a 14,5 ton plastov (PET fĀaše, vrchnáky).

J

e skvelé, že obyvatelia Stupavy sa
triedeniu odpadu venujú êoraz intenzívnejšie. Vóaka množstvu vytriedeného odpadu za rok 2020 zostal roêný poplatok za odpad v rovnakej
výške i tento rok.

o odpad, ktorý môžu obyvatelia Stupavy
odovzdaČ na zbernom dvore. Prosím, buóme
k sebe a k nášmu životnému prostrediu nielen ohüaduplní, ale zároveĀ i ostražití – ak zistíte, že sa niekde êierna skládka vytvára, dajte
nám o nej vedieČ.

Îierne skládky
Existujú však stále cesty, ako spoloêne podiel separovaného odpadu óalej zvyšovaČ.
Jednou z nich sú napríklad êierne skládky,
ktoré si svoje cestiêky do prírody êi odüahlejších kútov mesta nachádzajú naóalej. Za prvé
tri mesiace sme takto zlikvidovali takmer
30 ton pohodených odpadkov. Väêšinou šlo

Smeti pri stojiskách
Triedenie nám komplikuje aj komunálny odpad, hádzaný do košov na separovaný
odpad. Znamená to totiž zvýšenú potrebu
ruêného preberania priamo na triediacej linke v areáli VPS. Odpad zbierame aj od stojísk, kde sa voüne povaüuje. Okrem toho, že
ho môže rozfúkaČ po okolí vietor, môže byČ

nebezpeêný pre zvedavé deti alebo priČahovaČ rôzne zvieratá. Naši smetiari takto od stojísk za prvé tri mesiace tohto roka pozbierali
takmer 3 tony smetia.
Elektronická evidencia
Aby bolo triedenie odpadu v Stupave jednoduchšie, pripravili sme aj nové nálepky na nádoby s triedeným odpadom. Neustále hüadáme takisto vhodné miesto pre
voüne prístupné veükokapacitné nádoby na
separovaný odpad a na zbernom dvore pribudlo komunikaêné zariadenie êi nový displej na váhe. Rozšírili sme poêet kontajnerov

Silvia Nagyová, VPS

Deratizácia kanalizaÜnej siete
Ako každú jar, aj tento rok prebieha poÏas apríla deratizácia kanalizaÏnej siete mesta
Stupava. Viac nám obnej prezradil riaditeĀ Vodární abkanalizácií Stupava Michal PolakoviÏ.

ĖV

podstate ide o niêenie hlodavcov
– predovšetkým potkanov. Keóže ich reprodukêná schopnosČ je
obrovská, dochádza k ich premnoženiu a stávajú sa êiniteüom ohrozujúcim verejné zdravie.
Aby sme predišli vzniku a šíreniu infekêných
ochorení üudí i zvierat, deratizáciu vykoná-

va špecializovaná firma s odbornou
spôsobilosČou na reguláciu živoêíšnych škodcov. V 1. fáze jej zamestnanci umiestnia návnady do verejnej
kanalizácie a v 2. fáze stav návnad
skontrolujú. Na miestach, kde ubudlo
veüa návnad a je tam teda vysoká koncentrácia

na nosené šatstvo a rozbiehame spoluprácu s obyvateümi pri ich susedských êistiacich
akciách. Nezabúdame ani na osádzanie nových smetných košov a košov na psie exkrementy v lokalitách, kde chýbajú. Tento rok
nás êaká takisto štart zberu kuchynského
odpadu a spustenie nového systému elektronickej evidencie odpadu. Veríme, že tieto
menšie êi väêšie kroky nám budú všetkým
pomáhaČ v tom, aby sa nám triedilo üahšie
a pohodlnejšie. Aj vóaka každému z nás tak
potom bude na skládkach odpadu pribúdaČ
menej odkazov pre budúcu generáciu.

hlodavcov, pridajú óalšie. Deratizáciu
vykonávame najmenej dvakrát roêne, a to schválenými chemickými látkami používanými proti škodcom. Jedine pravidelnou deratizáciou možno
efektívne regulovaČ populácie škodlivých
hlodavcov a predísČ ich premnoženiu. òalšia

deratizácia verejnej kanalizácie v Stupave nás
bude preto êakaČ na jeseĀ tohto roka.
Aby sa zabránilo premnoženiu hlodavcov,
uvítali by sme, keby sme v domácnostiach nakupovali a varili len toüko, koüko zjeme, aby
sme zvyšky jedál nemuseli splachovaČ do
kanalizácie. Samozrejme, aby odvádzanie
odpadových vôd fungovalo správne, neodporúêame splachovaČ ani oleje, handry, vlhêené obrúsky alebo akýkoüvek iný materiál, ktorým by sme kanály mohli upchaČ,
prípadne êerpadlá alebo iné zariadenia
na stokovej sieti poškodiČ.ġ
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Škola poÜas dištanÜnej výuÜby
VzhĀadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme vlani v októbri prešli na druhom
stupni na dištanÏnú výuÏbu. Nová forma výuÏby bola veĀkým otáznikom nielen pre rodiÏov abuÏiteĀov, ale ajbpre deti. Napriek tomu naÑalej spoloÏne statoÏne bojujeme. Aby sme
všetko zvládli, prosíme rodiÏov: „Motivujte deti!“

V

sklamali a dokázali, aké sú šikovné a že sa
chcú uêiČ. Rodiêom za to, že pomáhali vo
výbere textov a v príprave.

RecitaÏné abtvorivé chvíle
Recitaêná súČaž Zúbkove pramene patrí
k tradiêným školským súČažiam. Tento
rok sme sa napriek obmedzeniam rozhodli v 2. A triede usporiadaČ aspoĀ triedne
kolo. Porotu tvorili žiaci z triedy a pani uêiteüka. Tí, ktorí neboli v škole prítomní, sa s

Îítanie kníh
Marec sa už odpradávna spája s príchodom jari, keó sa príroda opäČ prebúdza
k životu. Je to i mesiac odpoêinku v podobe êítania kníh. Prváêikovia v 7. oddelení
ŠKD sa zahrali na malých veükých spisovateüov a ilustrátorov. Každé dieČa si vytvorilo svoju vlastnú knižku – leporelo. Fantázii sa medze nekládli, a tak deti vytvorili
nové rozprávky, komiksy. A možno z nich
raz vyrastú noví spisovatelia....

eríme, že poêas tohto neštandardného obdobia, ktoré prinieslo aj
veüa zaujímavých chvíü, získajú
žiaci nové skúsenosti, zocelia sa a stanú sa
zodpovednejší a citlivejší.

Olympiády absúħaže
Dejepisná olympiáda – okresné kolo
Našu školu reprezentovalo on-line formou celkovo 8 žiakov v štyroch kategóriách a dosiahli výborné výsledky: na
1. mieste sa umiestnili Veronika Voletzová
(7. A) a Nina Vrláková (8. A), na 2. mieste Jakub Zajak (9. B) a Samuel Ambróz
(6. A), na 3. mieste Juraj Holešêák (7. A)
a Kristína Brozmanová (8. A). Úspešnými riešiteümi sa stali V. Voletzová, N. Vrláková, J. Zajak, S. Ambróz, J. Holešêák,
K. Brozmanová, O. Kolariê, N. Hrabovêáková. Do krajského kola DO postúpili
V. Voletzová, N. Vrláková, J. Zajak.
nami spojili on- line. Deti predviedli výborné a zaujímavé prednesy. Bol to pre nás nevšedný zážitok a skúsenosČ z krásneho umeleckého slova. Odmenili sme ho potleskom,
darêekom a víČazov diplomom.
Na prvom mieste v kategórii próza sa
umiestnil René Hostaêný, na druhom
mieste skonêil Teodor Piršel a na treČom
mieste Nikolka òurigová. V kategórii poézia sa na prvom mieste umiestnil Adam
Dobrovodský, na druhom mieste Zojka
Stašíková a na treČom mieste Daniel Fuksa. DeČom patrí poóakovanie za to, že ne-

Biologická olympiáda – okresné kolo
Našu školu reprezentovali on-line formou dve žiaêky v kategórii C. Na druhom
mieste sa umiestnila Nina Vrláková, ktorá postúpila do krajského kola, na piatom
mieste Karolína Hornová.
Geografická olympiáda – okresné kolo
Našu školu reprezentovalo on-line formou celkovo 9 žiakov. V kategórii G (5. roê-

ník) obsadili všetky medailové miesta. Na
1. mieste sa umiestnila Barbora Vlasatá, na
2. mieste skonêil Martin BeĀadik a tretiu
prieêku obsadila Alena Chladná. V tejto kategórii sa do krajského kola nepostupuje.
V kategórii F (6. a 7. roêník) sa najlepšie
umiestnila Barbora Sára Jánošová, ktorá
skonêila na 5. mieste, Sophia Anna Hozlárová obsadila 7. miesto a Karolína Janštová skonêila na 12. mieste.
V najstaršej kategórii E (8. a 9. roêník) sa
na 2. mieste umiestnila Zara Komíneková,
na 3. mieste skonêila Lucia Draškoviêová
a Šimon Vargonêík obsadil 9. miesto. Obidve dievêatá postúpili do krajského kola.
Matematická olympiáda
Okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z5 (piaty roêník) prebehlo v
pôvodnom termíne on-line formou. Úlohy
boli distribuované elektronicky priamo súČažiacim v deĀ súČaže. Zo 14-tich zúêastnených žiakov našej školy sa úspešnými riešiteümi stali jedenásti – Tereza Barancová,
Cyril Dzirbík, Richard Gebhardt, Alena
Chladná, Tamara Markoviêová, Alan Sta-

Atletická dráha a multifunkÜné ihrisko
Jedným zo schválených bodov marcového zastupiteĀstva bola úÏasħ mesta na projekte
„Vybudovanie atletickej dráhy abmultifunkÏného ihriska vbareáli ZŠ Stupava“.

M

esto tak reagovalo na výzvu fondu na podporu športu a zapojilo sa do predmetnej výzvy s projektovým zámerom vybudovania atletickej
dráhy s rozbehovou rovinkou a doskoêiskom. Vo vnútornej êasti atletickej dráhy
bude situované multifunkêné ihrisko.
Atletická dráha bude trojdráhová s dúžkou okruhu 160 m, na rovinke bude zároveĀ možnosČ behu na 60 m. Doskoêisko
bude pre skok óaleký. Uprostred atletickej dráhy budú plochy pre ihriská – multifunkêné ihrisko 33 x 18 m pre futbal

a volejbal s umelým trávnikom a 2 x bedmintonové ihriská v oblúkoch atletickej
dráhy s polyuretánovým športovým povrchom. Krátke strany ihriska za bránkami budú oplotené do výšky 5 m. Vyznaêením êiar a stavebnými úpravami ihriska je
umožnené hraČ na športovej ploche futbal
a volejbal.
Vzhüadom na realizáciu nadstavby panelovej budovy základnej školy v r. 2021 je
výstavba naplánovaná na rok 2022 s možným presahom do roku 2023 na základe
verejného obstarávania.
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šík, Michaela Adamíková, Lucia Kreheüová,
Šimon Petráš, Daniel Sedlák a Ján Totka.
Anglická olympiáda
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku prebehlo takisto on-line. V kategórii
1A sa zúêastnilo 18 žiakov, v 1B 25 žiakov
a v 1C 28 žiakov. Úspešných riešiteüov bolo
33. Do okresného kola postupovali víČazi,
v kategórii 1C postúpila víČazka priamo do
krajského kola.
1A – 1. Kristína Cvoligová, 6. D, 2. Andrea Pastvová, 7. D, Stanislav Sajan, 7. C,
3. Vivien Seewaldová, 7. B
1B – 1. Filip éerný, 9. D, 2. Jakub KrajĀák 8. C, 3. Nina Hrabovêáková, 9. C
1C – 1. Laura Jo Harbeck, 8. A, 2. Marek Mráz, 5. B, 3. Alex John Johnson, 9. D
Okresné kolo OAJ: 1A – Kristína Cvoligová, 6. D – 7. miesto, 1B – Filip éerný, 9. D – 3. miesto. Krajské kolo OAJ:
1C – Laura Jo Harbeck, 8. A – 4. miesto.
Všetkým gratulujeme a óakujeme sa
vynaložené úsilie a reprezentáciu školy.
Environmentálna výchova
Náš školský projekt najkrajšia Ekofotografia stále pokraêuje. Žiaci vytvárajú na
hodinách kúsok prírody aj u seba doma,
svoj vlastný ekosystém, o ktorý sa treba
staraČ. Najväêší úspech patrí žiakom, ktorí sa v Recyklohrách zapojili do súČaže zberáme starý mobilný telefón, aby naše životné prostredie odbremenili od starých
mobilných telefónov a pokraêovali v ceste robiČ dobré veci pre našu Zem. Na prvom mieste skonêil Alan Stašík, na druhom a treČom Aleš Horváth a Adam
Ambruš, medzi odmenených žiakov patrili aj Magda Jakub a Michaela Adamíková.
Nezabudli sme ani na našu Babiêkinu záhradu. V nej bolo dôležité urobiČ jarné rezy
našich ovocných stromêekov, za ktoré veümi óakujeme pani Marianke Piršelovej
a Vladovi Havránkovi zo skupiny stupavských záhradkárov.
Dištanêné vzdelávanie je nároêné pre všetkých, vytrhlo nás z bežného života. Spojením
všetkých síl však nájdeme spôsob, ako prejsČ Čažkým obdobím .Vóaka patrí všetkým vytrvalým
uêiteüom za prípravu a realizáciu akcií. Veüké
óakujeme.
Renáta Îerná

Rozpoêet projektu atletickej dráhy s multifunkêným ihriskom na základe rozpoêtu
s výkazom výmer je 171.924 eur s DPH.
Oprávneným výdavkom sú aj náklady vynaložené na prípravu projektovej dokumentácie, ktoré boli vo výške 1 800 eur.
rr
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VyÜistíme Stupavu
PoÏas pandémie zažíva príroda doslova nájazdy návštevníkov. Do lesa sa vyberajú aj tí,
ktorí to pred tým nemali vo zvyku. Îasto však nechávajú za sebou neporiadok. Abtak
vietor naháĊa medzi stromami vrecúška po keksíkoch Ïi plastové fĀašky...

mu rybníku veükokapacitný kontajner,
do ktorého mohli obêania vhadzovaČ odpad. Mesto Stupava poskytlo vrecia. Dva
kontajnery nakoniec pohltili takmer dve
tony odpadu.

A

j preto vznikajú skupinky nadšencov, ako napríklad vedüa u susedov v Záhorskej Bystrici, snahou
ktorých je vyêistiČ prírodu od odpadkov.
Podobná iniciatíva sa formuje aj u nás
v Stupave. Tí, ktorí nie sú üahostajní
k svojmu okoliu, sa rozhodli spojiČ svoje sily a pod heslom Upracme si Stupavu
odštartovali poêas víkendu 9. – 11. aprí-

la svoje aktivity spojené s êistením okolitej prírody. Poêas prvej brigády v období zákazu organizovania hromadných
podujatí zbierali dobrovoüníci odpad iba
v rámci svojej vychádzky do prírody.
Tentoraz to bola cyklocesta smerom na
Devínske Jazero.
Zamestnanci Verejnoprospešných služieb Stupava pristavili k Vachálkov-

„Pomohli sme prírode, zapojili sa aj deti
a akciu hodnotíme ako úspešnú,“ povedala Iveta Vachálková, jedna z organizátoriek z OZ Pohodka. „V našom snažení budeme pokraêovaČ aj poêas prvého
májového víkendu 30.4. – 2.5. Tentoraz upriamime našu pozornosČ na Stupavský park, kde je niekoüko skrytých miest,
ktoré fungujú podüa hesla: malá kopa pýta
viac...“ dodala.

K

Aj naše mesto sa zapojilo do celosvetovej kampane vóaky nain-

Toto nebola posledná brigáda. Na
stránke mesta vás budeme o každej
aktivite v predstihu informovaħ. Spojme sily a spravme spoloÏne nieÏo pre
krajšie prostredie, v ktorom žijeme!
K aktivite sa pripájajú VPS Stupava,
mesto Stupava, OZ Pohodka, EKOTOÎKA a Stupavské noviny.
rr, foto: Iveta Vachálková

Putujúce srdce vâaky
rásne, veüké svietiace êervené srdce na budove mestského kultúrneho a informaêného centra
vyjadruje úprimnú vóaku, záblesky nádeje a radosti pre lekárov,
zdravotnícky personál, ako i všetkých üudí v prvej línii, dennodenne bojujúcich proti ochoreniu
COVID-19.

MKIC a Mestská knižnica
Do osláv Svetového dĀa Zeme sa zapojilo aj mestské kultúrne a informaêné
centrum a mestská knižnica. Ich zamestnanci v závislosti od poêasia êistili a skrášüovali okolie kultúrneho domu a knižnice. V rámci platných opatrení súvisiacich
so spomalením šírenia ochorenia Covid-19 sa zamerali na brehy potoka Mláka, trávnaté plochy, ako aj detské ihriská.
Záujemcom poskytli ochranné pracovné
pomôcky i vrecia na odpad.

štalovaním tohto putujúceho symbolu poóakovania v tvare veükého
srdca, ktoré preukazuje podporu
nielen zdravotníkom, ale i mnohým üudom pomáhajúcim na viacerých frontoch v Maóarsku, Rakúsku, Mexiku, na Ukrajine,
v éeskej republike êi Francúzku.
Vo svete koluje takýchto sĄdc aktuálne 30. Bezplatne nám ho zapožiêala spoloênosČ Blachere Ilumination Central Europe.
rr, foto: Peter KubiÏka

Všetky kompostéry
odovzdané

M

esto Stupava získalo v roku 2018 nenávratný finanêný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR, Operaêný program Kvalita životného prostredia, vo
výške 183 217 eur na zakúpenie kompostérov do
rodinných domov v Stupave.
Vzhüadom na to, že mnohí z vás sa dopytujú na kompostéry, dovoüujeme si pripomenúČ, že distribúcia kompostérov bola ukonêená
k 22.7.2020 a všetky kompostéry zaobstarané
prostredníctvom uvedeného projektu boli odovzdané do domácností.

Kampaĥ, ktorá nekonÜí
TohtoroÏnou Valentínskou kvapkou krvi pripomenul Slovenský Îervený kríž verejnosti stále aktuálnu tému darovania krvi. Aj napriek prísnejším podmienkam darovalo krv poÏas piatich týždĊov viac ako 20-tisíc Āudí.

T

ento roêník sa nevyhol témam
ako lockdown, sprísnené protiepidemiologické opatrenia êi obavy
o vlastné zdravie. Každá z týchto tém má
priamy vplyv na zásoby krvi, preto kampaĀ upozorĀovala verejnosČ aj na túto
skutoênosČ. Koneêné êísla ukazujú, že üudia napriek pandémii nezostali üahostajní
voêi tým, ktorí sú na darovanie krvi od-

kázaní. Poêas kampane prišlo na odberové miesta Národnej transfúznej služby SR
(NTS SR) êi hematologicko-transfúziologické oddelenia (HTO) nemocníc 23 476
üudí. Krv nakoniec darovalo 20 234 üudí.
„òakujeme všetkým, ktorí sa tento rok do
kampane zapojili. S potešením sme sledovali,
ako s nami darcovia krvi zdieüali svoj humán-

ny êin. V týchto êasoch plných neistoty a negatívnych správ zverejĀovali na sociálnych
sieČach svoje posty plné optimizmu a nádeje.
Povzbudzovali svojich blízkych a priateüov,
vybrali sa v rovnakom termíne v menších skupinách darovaČ krv. Náš obdiv a poóakovanie patrí aj 1 936 prvodarcom, ktorých súêasná situácia neodradila, prekonali poêiatoêné
obavy a rozšírili rady bezpríspevkových dar-

cov krvi,“ povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského
éerveného kríža.
Slovenský éervený kríž óakuje za spoluprácu na kampani všetkým odberovým
miestam NTS SR a HTO a všetkým médiám, ktoré upozorĀovali na dôležitosČ
bezpríspevkového darcovstva krvi.
Silvia Kostelná
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SAMOSPRÁVA

Zo zápisníka mestskej polície
8.3.2021
O 23.40 hod. hliadka MsP pri vykonávaní kontroly dodržiavania nariadenia vlády SR a opatrení ÚVZ zistila, že na Cementárenskej ul. sa pohybuje motorové vozidlo,
vodiê ktorého svojím manévrovaním ohrozoval odstavené vozidlá. Keó zbadal hliadku MsP, zaêal s vozidlom akcelerovaČ a unikaČ vysokou rýchlosČou. Hliadka preto
vozidlo prenasledovala a svetelnou signalizáciu STOP mu dávala znamenie na zastavenie. Keóže vodiê nereagoval, hliadka unikajúce vozidlo vymanévrovala a prinútila
zastaviČ. Kontrolou bolo zistené, že šlo o vodiêku, ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov. Na miesto bola preto
privolaná hliadka OOPZ Stupava. Tá podrobila vodiêku dychovej skúške, jej výsledok bol pozitívny – 0,74 promile alkoholu
v dychu. Vec si na realizáciu prevzala hliadka OOPZ Stupava, ktorá vodiêku predvied-

la za úêelom vykonania óalších potrebných
úkonov. Hliadka MsP vyriešila vodiêku
v blokovom konaní za porušenia zákazu vychádzania a nedodržanie protipandemických opatrení a nariadenia vlády SR.
14.3.2021
V êase 5.40 hod. prijala hliadka MsP
oznámenie pracovníka Domova sociálnych
služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieü, že
na terase na prvom poschodí budovy sa nachádza neznáma osoba. Hliadka po príchode na miesto osobu zadržala a šetrením zistila, že muž sa na prvé poschodie dostal po
toêitom schodisku popri budove a následne rozbil výplĀ terasových dverí, aby sa dostal do budovy. Z miestnosti, do ktorej vnikol cez terasu, vyhadzoval stoliêky a drobný
nábytok. Hliadka MsP preto odovzdala vec
príslušníkom OOPZ pre podozrenie zo spáchania trestného êinu.

22.3.2021
Hliadka MsP prijala o 17.40 hod. oznámenie operaêného strediska ORPZ Malacky, že na Hviezdoslavovej ul. sa na vozovke
pohybuje muž, ktorý ohrozuje bezpeênosČ
a plynulosČ cestnej premávky. Hliadka na
mieste zadržala muža, ktorý sa nachádzal
v strede vozovky a bol znaêne pod vplyvom alkoholických nápojov, bez vonkajších
viditeüných zranení. Po kontrole totožnosti
a vykonaní potrebných úkonov mužovi dohovorila a pouêila ho o správaní sa úêastníkov cestnej premávky.
26.3.2021
V êase 8.40 hod. priniesol na MsP poctivý
nálezca finanênú hotovosČ, ktorú našiel nevyzdvihnutú v bankomate Prima banky na
Hlavnej ul. Po vykonaní potrebných administratívnych úkonov hliadka dostupnými
prostriedkami majiteüa hotovosti vypátra-

la a ten sa ešte v dopoludĀajších hodinách
dostavil na MsP, kde mu po overení všetkých relevantných údajov a informácií bola
finanêná hotovosČ vrátená.
26.3.2021
Pri hliadkovej êinnosti na Železniênej ul.
bola hliadkou MsP za budovami garáží zistená skládka odpadu, ktorú tvorilo niekoüko starých poškodených pneumatík, staré kancelárske kreslo, podlahové parkety
a množstvo drobného komunálneho odpadu. Hliadka odpad fotograficky zadokumentovala a následne odstúpila na odbor životného prostredia MsÚ Stupava.
PoÏas februárových víkendov vykonávali
príslušníci MsP Stupava asistenciu na
odberových miestach, kde prebiehalo
testovanie obyvateĀov na ochorenie
COVID-19.

Dobrovoĝný hasiÜský zbor Stupava
Požiar na Novej ulici
V utorok 2.3.2021 bola o 16.05 hod.
naša jednotka vyslaná Operaêným strediskom Krajského riaditeüstva Hasiêského
a záchranného zboru v Bratislave k požiaru na Novej ulici v Stupave. Po príchode

Požiar v Devíne
V sobotu 6.3.2021 o 17.24 hod. bola
naša jednotka vyslaná k požiaru budovy
nachádzajúcej sa v bratislavskej mestskej
êasti Devín. Pred príchodom našich jednotiek sa na mieste udalosti nachádzali príslušníci Hasiêského a záchranného

útvaru hl. mesta Bratislavy a dobrovoüní hasiêi z mestskej êasti Devínska Nová
Ves. élenovia nášho zboru vykonávali
pomocné práce pri lokalizácii a celkovej likvidácii požiaru. Po odchode profesionálnych hasiêov bolo nášmu zboru odovzdané velenie na mieste zásahu.
Krátko po polnoci vystriedali náš zbor
êlenovia DHZO Bratislava-DNV, ktorí óalej pokraêovali pri kontrole a likvidácii požiaru.
Únik prevádzkových kvapalín
V utorok 30.3.2021 bola o 9.05 hod.
naša jednotka vyslaná k technickej pomoci na Cementárenskej ulici v Stupave. Na cestnej komunikácii sa nachádzali uniknuté prevádzkové kvapaliny
z neznámeho vozidla. Jednotka zasypala kvapaliny sorpênou látkou a následne
cestnú komunikáciu oêistila.

na miesto udalosti bolo zistené, že šlo o požiar kompostéra. Jednotka požiar uhasila a v súêinnosti s hliadkou PZ SR udalosČ
zdokumentovala. Požiar vznikol pravdepodobne biologickým samovznietením obsahu nádoby.

Technická pomoc
V stredu 31.3.2021 o 10:10 hod. bola
naša jednotka vyslaná k technickej pomoci na parkovisko pri Artézskej studni v
katastri obce Lozorno. Na cestnej komu-

Nedajte sa oklamaœ a okradnúœ!
Bratislavská polícia eviduje za krátke Ïasové obdobie viacero prípadov nového modelu
podvodného konania na internete, pri ktorom dochádza kbzneužitiu platobného prostriedku abkbnáslednej realizácii podvodných platieb zo strany neznámeho páchateĀa.

S

pôsob spáchania trestného êinu
s jeho špecifickými znakmi bol vo
väêšine prípadov rovnaký. Neznámy páchateü cez jednu z bezplatných mobilných aplikácií slúžiacich na konverzáciu
kontaktuje poškodených, ktorí sú aktívni na inzertných portáloch. Následne sa
spojí s poškodenými osobami a napíše im,
že za inzerované veci im posiela peniaze

cez internetový link, ktorý im poskytne aj
v mobilnej aplikácii. Po otvorení linku poškodení za úêelom získania dohodnutej
sumy vyplnia na uvedenej stránke všetky údaje zo svojej platobnej karty, vrátane
bezpeênostného kódu a taktiež sms kódu,
ktorý im príde z banky. Platby sú zrealizované ihneó, a tak poškodené osoby prichádzajú o svoje peniaze. Vždy ide o rôzne

telefónne êísla, ktoré nie sú registrované
na území Slovenskej republiky a tiež môže
ísČ o anonymný dobíjací predplatený systém bez uvedenia konkrétneho užívateüa
(éeská republika, Poüsko, Rusko), priêom
bankové úêty, na ktoré predmetné podvodné platby odchádzajú, sú vo väêšine
prípadov tiež mimo územia SR ( Francúzsko, Rusko, Poüsko).

nikácii sa mali nachádzaČ uniknuté prevádzkové kvapaliny zo stojaceho nákladného vozidla. Jednotka po komunikácii
s vodiêom nákladného vozidla a prieskume zistila, že nešlo o prevádzkové kvapaliny, ale o êistú vodu, ktorá bola použitá
pri údržbe vozidla.
òalší spôsob spáchania podvodu spoêíva v tom, že poškodené osoby dostanú sms,
kde je uvedené, že im bude doruêená zásielka zo Slovenskej pošty. Táto zásielka im
však príde až po uhradení poplatku cez priložený internetový link. Následne poškodené osoby vyplnia všetky údaje týkajúce
sa ich platobnej karty, a tak opäČ dochádza
k podvodným bankovým prevodom.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na obêanov: nedôverujte neznámym osobám, neposkytujete im osobné údaje a nedovoüte im pripojiČ sa k vašim mobilným
êi softvérovým zariadeniam. Môže to byČ
zneužité vo váš neprospech, rovnako ako
v týchto prípadoch.
Veronika Martiniaková
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Pre skvalitnenie života vέnašom meste
Dokumentácia na stanovenie základných funkÏno-priestorových aspektov štruktúry mesta Stupava, vypracovanie
ktorej iniciovala komisia stavebná, územnoplánovacia abživotného prostredia, je v súÏasnosti už hotová. Predložená
bola aj na rokovanie komisie, ktorá tento zámer od zaÏiatku podporuje.

V

ypracovanie
materiálu „Základné funkêno-priestorové aspekty
štruktúry mesta Stupava“ vychádzalo z celomestskej koncepcie
rozvoja mesta, ako aj zo znalostí
charakteristík Stupavy ako sídla.
Cieüom pri zadávaní vypracovania
dokumentácie bolo:
A) Identiȴkovaħ verejné priesto-

mesta, dôležité z celomestského
hüadiska – deȴnovaħ celomestskú
ry

štruktúru verejných priestorov.
B) Navrhnúħ kritériá kategorizá-

verejných priestorov a dopad
kategorizácie na ich budúcu reguláciu.
C) Kategorizovaħ identifikované
verejné priestory.
cie

D) Navrhnúħ funkÏné využitie jednotlivých priestorov.
E) Výklad územného plánu mesta vo vzČa-

hu k verejným priestorom.
Viac nám o vypracovaní materiálu „Základné funkêno-priestorové aspekty štruktúry mesta Stupava“ prezradili jeho autori Ing.
arch. Eva Balašová a Ing. arch. Karol Balaš.
Pri tvorbe sme vychádzali z chápania, že
„Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohüadu na vlastnícke vzČahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon
neustanovuje inak“ , ako to definuje Zákon
o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov v § 2b. V tomto
duchu sme identifikovali verejné priestory
mesta Stupava v êlenení na komunikaêné
koridory, ktorými sú líniové priestory ako

ulice a chodníky a uzlové a plošné priestory,
ktorými sú námestia, rozptylové plochy, nástupné priestory, zelené plochy a podobne.
Keóže našou úlohou bolo priniesČ pohüad na verejné priestory zb celomestskej
úrovne, nezaoberali sme sa súêasným stavom a detailmi priestorov, ale urêovali sme ich význam z hüadiska celomestskej štruktúry mesta. Verejné priestory
sme tak rozêlenili do viacerých kategórií
– od priestorov nadmestského významu
cez význam celomestský, zonálny, lokálny
až po najnižšiu úroveĀ – miestny význam.
Takéto êlenenie je dôležité z viacerých dôvodov. Je to východisko pri stanovovaní
priorít mesta pri riešení verejných priestorov, pri stanovovaní okruhu zainteresovaných, ako aj pri umiestĀovaní rôznych
funkcií obêianskej vybavenosti.
V materiáli podrobne vysvetüujeme, êo
ovplyvĀuje význam verejného priestoru

v meste a z akých dôvodov je to dôležité.
Podrobnejšie sa venujeme aj otázke aktérov vo verejnom priestore. Ukazujeme, že
na plánovaní, tvorbe, užívaní êi udržiavaní
verejného priestoru sa podieüajú rôzne subjekty, a to práve v súvislosti s významom
daného priestoru. Napríklad pri líniách
nadmestského významu vstupujú do hry
aj štátne inštitúcie êi orgány samosprávneho kraja. Naopak, pri priestoroch najnižšieho významu je najdôležitejším aktérom len
obmedzený okruh obyvateüov a vlastníkov
najbližších nehnuteüností.
Význam verejného priestoru je dôležitý aj
z hüadiska lokalizácie zariadení obÏianskej
vybavenosti. Tieto zariadenia tiež êleníme
podüa významu – napríklad základná škola má celomestský význam a význam aj pre
spádové obce, preto by mala byČ lokalizovaná pri komunikácii celomestského až nadmestského významu.

òalšia êasČ materiálu sa zaoberá fenoménom, ktorý sme nazvali „pamäħ
miesta“. Prestavuje syntetickú hodnotu, ktorá v sebe obsahuje historický vývoj sídelnej štruktúry, stavebné
pamiatky, kultúrne a hospodárske dejiny mesta, osobnosti mesta a óalšie.
Samostatný výkres identifikuje práve tie prvky štruktúry mesta, ktoré
tvoria jeho historickú podstatu. Ide
o identifikáciu priestorov, koridorov
a hmôt, ktoré v sebe nesú historickú stopu. Sú to elementy, ktoré je potrebné v meste chrániČ, nakoüko práve tieto prvky sú nositeüom identity,
genia loci. Sú to stavby, miesta, ulice,
sochy a iné prvky, podüa ktorých môžeme poznaČ, že sme v Stupave. Tieto
prvky sme vytipovali najmä preto, že
pri riešení verejných priestorov musia
dostaČ osobité miesto a individuálny priestor
na riešenie, aby duch miesta ostal zachovaný
a nestratil sa v uniformných riešeniach moderných verejných priestorov. V závere materiálu dávame odporúêania pre óalšie kroky
a pre stanovenie priorít mesta pri riešení verejných priestorov.
Vypracovaná dokumentácia Ing. arch. Evy
Balašovej a Ing. arch. Karola Balaša poslúži
ako prvotný analytický materiál, na základe ktorého sa vb širšom odbornom konzíliu
navrhnú na spracovanie ab realizáciu Ñalšie
procesyb potrebné na dosiahnutie skutoÏnej kvality bytia abžitia vbnašom meste. Materiál garantuje správnu postupnosħ krokov abokrem iného sa opiera aj obskúsenosti
zbiných miest. Širšie názorové platfomy vbnásledných diskusiách urÏite podporia tento
dobrý zámer abzvýšia kvalitu výsledku vbspoloÏnej spolupráci.
rr, foto: Peter KubiÏka

Miesto, kde sa chceme stretávaœ aέhraœ

K

eóže naša lokalita (Liesková ková. Do projektu sa zapájajú susedia
ul. a okolie) patrí medzi oblasČ na dobrovoüníckej báze, nielen fyzicky,
novostavieb, kde žijú prevaž- ale aj prostredníctvom finanêných príspevkov. S prichádzajúcou jarou
ne mladé rodiny s deČmi, vo veünám poêasie dovolilo vyklêovaČ nekej miere nám chýbalo miesto, kde
žiaduci porast, zarovnaČ terén a naby sme sa vedeli stretnúČ, relaxovaČ
tiahnuČ textilnú fóliu.
a hraČ s našimi deČmi v bezpeênom
PRIŠLO
Oêakávame dovoz štrku na úpraprostredí.
Spojili sme sa preto a vytvori- POŠTOU vu pozemku a následne sa pustíme
li komunitu, cieüom ktorej je vytvoriČ do výsadby okrasných kríkov, trvaliek a vyoddychovú zónu prostredníctvom revi- sokých tráv. Na ploche plánujeme z prírodtalizácie a premeny nevyužívaného verej- ných a recyklovaných materiálov zriadiČ
ného priestoru. V roku 2020 sme požia- aj voünoêasovú zónu pre deti a dospelých.
dali o možnosČ revitalizácie verejného Koniec prác je naplánovaný na toto leto.
priestoru na križovatke ulíc Lesná a LiesViera Ternovszká, foto: autorka

DobrovoĀná zbierka
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Fot
súœa o
ž
Vo februári vyhlásilo Mestské kultúrne a informaêné centrum Stupava
pre deti školského veku fotografickú
súČaž. Uzávierka bola 31. marca a na
adresu info@mkic.sk prišlo 40 fotografií od 16-tich autorov. Možno sa
vám to zdá jednoduché: chodiČ po vonku a fotiČ na mobil. Opak je pravdou,
záleží presne na okamihu, kedy stlaêíte spúšČ. A tak môžeme aj my sledovaČ, ako si naši školáci užívajú svoj voüný êas v prírode, aké miesta a neznáme
zákutia v Stupave a jej okolí objavili.
Fotografie vznikali za rána, ale aj krátko po tom, ako zapadlo slnko.
Nájdete ich zverejnené na webovej stránke www.mkic.sk a na Facebook-u. Každý autor fotografie bol
odmenený drobnou sladkosČou. VíČazov vybrala redakcia Stupavských
novín spoloêne s odbornou porotou.
Všetky fotografie si pozorne prezrela profesionálna fotografka Jena Šimková a grafický dizajnér a fotograf
Matej Kotuüa.
Ako hodnotenie dopadlo?
1. miesto – Alexandra Balážová,
10 rokov
(fotograȴa na našej titulnej strane)
2 miesto – Adamko Szucs,
6 rokov
3. miesto – Romanko Harasník,
6 rokov

Všetkým zúêastneným gratulujeme a süubujeme, že vymyslíme aj óalšiu súČaž!
//

Alexandra Balážová

Naša zlatá mládež
Majú krásny vek, celý život pred sebou, hlavu vboblakoch abvbušiach pevne zasadené slúchadlá. Niektorí už plánujú, na ktorú svetovú univerzitu sa vyberú, iní žijú život tu abteraz.

V

šetci spoloêne patria ku generácii
Z, a teda digitálnym domorodcom, ktorí ako prví na tejto planéte nikdy nezažili život pred príchodom
internetu. Vóaka nemu sa môžu venovaČ
svojim koníêkom a ísČ za svojou vášĀou
bez kvalifikaêných êi finanêných obmedzení. Streaming im umožnil prezentovaČ
a zároveĀ aj financovaČ svoje záüuby a ešte
sa staČ aj populárnymi. Pre našu mládež
už geografické a jazykové hranice neexistujú. Hranie poêítaêových hier s kamarátom v Peru êi konverzácia pri varení s kamarátkou z Taiwanu je dnes taká bežná
ako vysedávanie na prašiaku medzi panelákmi v roku 1982.
Vbzajatí štyroch stien
Mnohí z dnešných tínedžerov sa už stali
odborníkmi na marketing, pretože k nemu
prirodzene priêuchli vlastnou propagáciou
na sociálnych sieČach. Vóaka všetkým týmto možnostiam je pre mnohých z nich nepredstaviteüné nasadnúČ na vlak rutiny a zamestnaČ sa, chcú si naóalej užívaČ slobodu
a voünosČ, ktorú vidia vo vlastnom podnikaní. Dnešní Zoomers (generácia Z) majú však
aj oveüa vyššie povedomie o globálnych výzvach. Sami sa preto zapájajú a organizujú
kampane na odstránenie plastov z oceánov,
za práva zvierat êi za duševné zdravie. Od
svojho okolia vyžadujú, aby im veci hovorilo na rovinu, pravdivo a autenticky, pretože
lož a polopravdu rýchlo prekuknú. Pandémia zasiahla do ich životov obzvlášČ kruto,
prišli o fyzickú blízkosČ svojho rovesníckeho
druhu, tak potrebnú pre vývoj ich vlastnej
identity, a žijú v zajatí štyroch stien a príslušníkov úplne nepochopiteüného kmeĀa.

Niektorí sa prispôsobili veümi dobre, zaží- svojho skvelého a schopného adolescenta povajú obrovský pocit kontroly nad vlastným maly vypúšČaČ na cestu nezávislosti.
êasom, sú disciplinovaní, zorganizovaní, naMgr. Katarína Rezníková, Reziliencia-Psychouêili sa hraČ na hudobných nástrojoch, sklalogické poradenstvo, Stupava,
dajú piesne, kreatívne vyzdobili každý cenkontakt: +421 951 421 737
timeter štvorcový stien svojich izieb a spoza
Foto: na návšteve v izbe tvorivej tínedžerky,
ich dverí sa ozýva hlasný smiech êastejšie
Pavla 14 rokov, švo
ako kedykoüvek predtým. Na opaênej strane spektra však máme tých, ktorí sú stratení, izolácia v nich vyvoláva úzkosČ, samota
im neprospieva a cítia sa stále viac demotivovaní, deprimovaní a bezradní.
Na cestu nezávislosti
A ako má k tomuto novému živoêíšnemu
druhu pristupovaČ zmätený rodiê z generácie X? Obozretne. Pozorne poêúvaČ, keó mu
tínedžer vyhradí jeho 6-minútové okno poêas dĀa, sledovaČ, êi sa z izby jeho potomka ozýva skôr smiech, ticho alebo depresívna hudba, ponúkaČ spoloêné výlety v rámci
okresu, povzbudzovaČ v akýchkoüvek malých
úspechoch, poskytovaČ veüa bezpodmieneênej lásky, prijatia a podpory. Všetky ostatné
dobré rady, pokarhania, varovania, usmernenia, ponauêenia aj dvojhodinové prednášky
už máte za sebou a vašou najväêšou úlohou je

SPOLOéENSKÁ
RUBRIKA
PoÑakovanie
„Lúêim sa s vami moji
milí, ruky stisk dnes už
vám nemôžem daČ. Srdce mi
dotúklo, odišli sily, lúêim sa
naposledy so všetkými.“ DĀa 12. marca sme
sa naposledy rozlúêili s našou drahou mamou Máriou Martinkoviêovou. Všetkým
veümi pekne óakujeme za prejavenú sústrasČ a kvetinové dary.
Zdenka Šušková

Adamko Szucs

Spomienka
Je to veüa rokov, ale smútok zostal. Spomíname si
na Lukáša Stankovského, nášho milovaného syna
a brata, ktorý zomrel 22. apríla 2003 vo
veku 18 rokov a 18 dní.
Desiateho mája 2021 uplynie od jeho
tragickej smrti presne rovnaké obdobie
– 18 rokov a 18 dní. Kto ste ho poznali
a mali radi,venujte mu spomienku.
Ðakujeme. Rodina Stankovská

Romanko Harasník
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POPHÿAD DO HISTÓRIE STUPAVY

Spomienky na stupavskú cementáreĥ
Svet stále bojuje s pandémiou, ktorá zasiahla do života všetkých obyvateĀov planéty. Niekoho pripravila obsociálne
kontakty, niekoho obprácu, niekoho dokonca obživot. Vo svetle týchto udalostí celkom pochopiteĀne zanikol fakt, že
1. mája 2020 uplynulo presne deväħdesiat rokov od oȴciálneho spustenia výroby cementu vo vtedy celkom novej
abmodernej cementárni vbStupave.

H

oci výrobaa cementu bola ukonêe
ukonêená už dávno,
vno, presnejšie v októbri
1982, zanechala
echala na tvári mesta nezmazateünú stopu.
opu. Výstavbou
cementárne sa Stupava
pava posunula z poünohospodársky
ársky orientovaného mesteêka
ka smerom
k priemyselnému centru mikroregiónu so širšouu a pestrejšou
možnosČou uplatnenia
enia jej obyvateüov. ZároveĀ mala,
a, najmä v období po
roku 1945, enormnýý vplyv na jeho rozvoj,
êi už z hüadiska výstavby,
avby, štruktúry obyvateüstva êi dostupnosti
ti služieb.
Pamätná publikáciab
ikáciab
Okrúhle výroêie spustenia výroby cementu v Stupave je však významné aj
z iného dôvodu. Postupne totiž odchádzajú pamätníci, bývalí zamestnanc
zamestnanci
ci cementárne, ktorí by moh
mohli
doplniČ
ohhli dop
plniČ chýbajúce êriepky informácií o êinnosti podniku tak
významného pre históriu nášho mesta.
Kolektív zložený z pamätníkov a nadšencov sa preto rozhodol pripraviČ publikáciu,
ktorá by mapovala celú históriu podniku
v ucelenej forme. Keóže jej vznik v podmienkach poznamenaných pandémiou
sprevádzali problémy, jej vydanie vám ponúkame s oneskorením až teraz. Napriek
tomu veríme, že prinesie zaujímavé poznatky všetkým záujemcom o históriu mesta,
a nielen im.
Táto skromná publikácia si dala za úlohu zosumarizovaČ doteraz získané poznatky
z archívnych materiálov, ako i osobné spomienky jedného z jej autorov tak, aby ostali zachované pre budúcnosČ. A možno sa

získaČ nové
aj vóaka nej podarí získa
materiály, poznatky êêi spopamätníkov. Tie
mienky pamätníko
budúcnosby mohli v bud
ti poslúžiČ pre zostaobsiahlejšieho
venie obsiahl
diela, ktoré bby túto
stupavských deêasČ stupavský
jín zmapovalo s podrobnosČou, akú si jedVenovaná
noznaêne zaslúži. Ve
stupavských ceje pamiatke stupavský
mentárov, ktorí už nie sú
s nami.
publikáciu
Ak máte záujem, pub
si môžete pozrieČ v elektronicelek
internete:
kej podobe na internet
http://www.kulturnefohttp://www.kultu
rum.sk/files/Stupavskacerum.sk/files/Stupav
prípade vášmentaren.pdf. V prípad
verziu si
ho záujmu o tlaêenú ve
ju môžete vyzdvihnúČ v Knižnici Ruda Morica na Hlavnej
ulici.
Odznaky
V spolupráci s MKIC
Stupava bola vydaná aj limitovaná edícia odznakov. Svojím stvárnením nadväzujú na
odznaky, ktoré podnik v priebehu svojej existencie vydával. Ak máte o ne záujem,
napíšte nám na e-mailovú
adresu odznak@kulturneforum.sk. Vzhüadom na ich obmedzený poêet kusov rešpektujte, prosím, možnosČ
objednaČ si na jedno meno len jeden kus.

V potvrdzujúcej rezervaênej správe od nás
vám napíšeme, kedy si ho budete môcČ
v mestskej knižnici vyzdvihnúČ. Odznak

Tekla ani na jar nezaháĝa PALEC HORE

N

aše zariadenie podporovaného
bývania a chránená dielĀa
sa aj v tejto neutešenej dobe snaží naóalej prinášaČ pre zákazníkov stále nové a nové výrobky.
Nauêili sme sa veüa nových tvorivých techník. Keóže jednou
z êinností našej dielne je i recyklácia a riadime sa heslom „dajme
veciam druhú šancu“, zaêali sme s renováciou drobného nábytku. Zvládame už poliêky, stoliêky, stolêeky ató. Sme veümi radi,
že niekoüko üudí sa zapojilo aj do našej výzvy – darovania starých vianoêných ozdôb
a dekorácií, ktoré vieme opätovne využiČ
v aranžmánoch.
Odštartovali sme aj výrobu tzv. „praktických darêekov“, ako napríklad šitých podpivníkov, ekologických tašiek, držiakov na
hygienické vreckovky êi krásnych obalov
na knihy. A keóže milujeme srdieêka, rozhodli sme sa, že ich budeme tvoriČ rôznymi

technikami a všelijakých tvarov. Na zavesenie, nalepenie, zapichnutie....
Novinkou je, že budeme vyhlasovaČ rôzne súČaže o naše výrobky a vždy niekomu
urobíme radosČ. Budeme preto veümi radi,
keó nás budete sledovaČ aj na našom facebooku: TEKLA chránená dielĀa. Vyrábame usilovne ako vêielky a stále veríme, že
sa êoskoro budeme môcČ spoloêne stretnúČ
na nejakej akcii êi trhu a budeme vám môcČ
všetko naživo predviesČ a ukázaČ.
Chránená dielĊa Tekla
teklachranenadielna@gmail.com

i publikáciu získate bezodplatne alebo za
dobrovoüný príspevok, ktorým podporíte
aktivity týkajúce sa prezentácie stupavských pamätihodností.
Ivan Klas, Svetozár Prokeš st.
Zostavil: Martin Muráni

PALEC DOLE

V spodnej
êasti starého
cintorína stojí od nepamäti ruêná pumpa
na vodu. Jeden
z našich susedov
sa rozhodol, že
ju rozoberie, vyêistí, opieskuje, nafarbí, vymení potrubie,
sací valec, tiahlo... Že na svoje náklady
a vo svojom voünom êase opraví prasknuté a ohnuté držadlo a spraví všetko preto, aby pumpa opäČ fungovala. Dokonca k studni pristaví menšiu 50 l zbernú
nádobu na vodu a výlevku s trativodom
do trávy, aby sa pri odvádzaní odêerpanej
vody nerobilo blato. Takže, ak by ste na
cintoríne niekoüko dní pumpu nevideli,
vedzte, že si ju odviezol Jozef Kršek.
òakujeme.
rr

Iste to poznáte aj vy. Koneêne prídete veêer unavený z práce domov, no nemáte kde
zaparkovaČ. Na vašom zvyêajnom mieste stojí iné auto a vy ste nútený zaparkovaČ
tam, kde sa dá, niekedy aj na druhom konci
ulice. A ráno si nájdete za stieraêom odkaz
od majiteüa vedüajšieho rodinného domu,
aby ste pred jeho domom neparkovali! Ako
keby verejná komunikácia bola súêasČou
jeho pozemku... Nájdu sa však aj takí háklivci na svoje súkromie, ktorí si neváhajú
na verejnú komunikáciu pred domom namaüovaČ vlastné
miesto na parkovanie. Alebo si na
plot svojho obydlia
pripevniČ tabuüku
s nápisom Zákaz
parkovania!
éo na takéto
svojvoüné príkazové
a zákazové „znaêenie“ mesto?
on
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Naše miesto vo vesmíre
V roku 1998 absolvoval štúdium astronómie a astrofyziky na Matematicko-fyzikálnej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku zaznamenal významné
pozorovanie meteorického roja Leoníd, a to z observatória v Modre. Získané poznatky
publikoval neskôr v ÏasopisebEarth, Moon, and Planets. Slovenský astronóm a vysokoškolský pedagóg doc. RNDr. JURAJ TÓTH, PhD.

O

rok neskôr po pozorovaní oblohy a roja Leoníd mu na zemi uêarovala sleêna zo Stupavy. Odvtedy je aj on Stupavêan. Spolu majú tri
deti (21,19 a 15), dvoch chlapcov a jednu
dcéru. Ani jedno dieČa však nejde po stopách otca. Svoju cestu si vybral sám, to isté
umožnil preto aj svojim deČom.

„Sonde by to trvalo dva až tri roky, ak by sme
išli priamo. Ale êastejšie sa v tejto oblasti používajú dynamické manévre za pomoci gravitaêného
poüa okolitých planét, êo trvá ešte dlhšie. Jedno je
isté – zostávam na Zemi.“
Ako sa Vám žije v Stupave?

„Stupavêanom som od roku 1999. Prišiel som
za svojou láskou Katarínou Žiakovou a našiel som
tu dobrých üudí. Spolu s mojou rodinou tu žijem naozaj rád. Vnímam, ako naše mesteêko rastie a ako
sa zahusČuje, êo už vytvára nové problémy. Rád
chodím na prechádzky ku kostolu, do parku, alebo
do Borníka. Tým, že Stupava leží na úpätí Malých Karpát, rýchlo sa dá prejsČ na túru do kopcov,
ale aj bicyklovaČ na rovine popri Morave, êo rád
využívam. Veümi rád však chodím aj do Marianky, pútnického miesta. Všetci sme na ceste, púti životom a hüadáme svoje miesto vo vesmíre...

VyuÏujete astronómiu na Fakulte matematiky, fyziky abinformatiky UK. Na
Ïom aktuálne pracujete?

„Absolventi, ktorí zostali v odbore, našli skvelé
uplatnenie. JiĆí Šilha sa po štyroch rokoch vo Švajêarsku, kde sa venoval vesmírnemu odpadu, vrátil
na Slovensko a Peter Vereš je v USA, pracuje v Bostone (Astrofyzikálne centrum Harvard-Smithonian). òalšiu absolventku Evu Lilly-Schunovú
máme tiež v USA, tá momentálne v rámci Planetary Society pracuje z domu pri dvoch malých deČoch. Paüo Matloviê z neóalekého Zohoru pokraêuje
po škole, podobne ako ja, na fakulte v oblasti spektier meteorov a je veümi úspešný.“

Dostal meno Apophis, patrí medzi potenciálne nebezpeêné planétky. Jej óalšie prelety v blízkosti Zeme sú vypoêítané na roky 2035, 2036
a 2037. Ani toto teleso sa však s nami nezrazí.
To ale neznamená, že doteraz neobjavený asteroid
to nemá namierené presne na nás.“
Publikujete v mnohých odborných Ïasopisoch pre astronómiu. Vašou špecializáciou sú meteory a meteority.
Máte s nimi aj osobné skúsenosti?

„V rámci terénnej expedície v obci Vyšný Klátov som 20. marca 2010 našiel prvý úlomok
meteoritu „Košice“, ktorý spadol z 28. februára na 1. marca. Ide o prvý slovenský meteorit s rodokmeĀom a 14., respektíve 15. na svete.
Bol to nesmierny zážitok držaČ v ruke mimozemské teleso, materiál starý 4,5 miliardy rokov, z ktorého vznikali planéty. O nieêo podobné sme sa na Slovensku snažili posledných
minimálne 10 rokov a aj tým to bolo umocnené.

Zaujímavý bol aj pád meteoritu 15. februára
2013 v okolí mesta éeüjabinsk. Vtedy sa zranilo vyše 1 500 üudí. Jeho odhadovaná hmotnosČ
bola 10-tisíc ton a priemer asi 19 metrov. Vo výške 30 až 50 km nad zemou sa rozpadol, ale tlaková vlna dokázala v oblasti vyraziČ okná na tisíckach budov a tie êrepiny zranili üudí. Poniêené
boli strechy domov a niekoüko múrov. Na zamrznutom jazere éebarkuü najväêší meteorit z tohto
telesa vytvoril kráter s priemerom 6 metrov. Neskôr, pri vytiahnutí z dna jazera, mal 650 kg.“
Ste Ïlenom Medzinárodnej astronomickej únie. Na akom princípe funguje táto organizácia abÏlenstvo v nej?

„Medzinárodná astronomická únie združuje
profesionálnych astronómov a astrofyzikov z celého sveta a je to najvyšší podobný orgán vo svete,
ktorý rozhoduje napríklad o definícii planét, pomenovaní jednotlivých telies vo vesmíre, astronomických jednotkách a pod. Na návrh Národného

SpoluobjaviteĀ planétok: 21802 Svo-

reĀ, 29824 Kalmanêok, 59389 Oskarvonmiller, 20664 Senec
Odborné publikácie: celkovo viac ako
150 vedeckých a odborných publikácií, z toho 40 karentovaných, viac ako
300 citácií v medzinárodných databázach, kapitoly v monografiách Cambridge Univ. Press, Springer.
Îlenstvá abocenenia: êlen Slovenskej
astronomickej spoloênosti; êlen IAU
(Medzinárodnej astronomickej únie), komisie F1; asteroid (24976) „Jurajtoth“
pomenovaný IAU na jeho poêesČ; viceprezident International Meteor Organization; vedúci projektu AMOS; prodekan pre vedu, výskum a zahraniêné
vzČahy na FMFI UK.
Eva ŠvoĊavová
Foto: Tomáš Madeja a archív Juraja Tótha

doc. RNDr.

Z Ïasu na Ïas sa dozvieme, že nejaké
väÏšie Ïi menšie teleso sa blíži k zemi...

„Áno, aj nedávno sme vo vzdialenosti okolo
400-tisíc km zaznamenali asteroid, ktorý však
neznamenal pre nás žiadnu hrozbu.“
Takže nás neÏaká žiaden drvivý dopad?

„V roku 2029, konkrétne 13. apríla, oêakávame prelet asteroidu v tesnej vzdialenosti od
Zeme, to znamená približne 30 – 40-tisíc km.

VbMinor Planet Centerbste uvedený ako objaviteĀ a spoluobjaviteĀ
šestnástich planétok, abto za obdobie rokov 1998 až 2001. Dokonca jedenbasteroid nesie vaše meno –b24976
Jurajtoth. Je to naozaj úžasné, klobúk
dole! NieÏím takýmto sa môže pochváliħ len málokto...

Ako dlho by sme tam leteli?

„Ako malý chlapec som chcel byČ kozmonautom.
Viete, ako je to. Deti majú nespoêetné množstvo
otázok. Potom to obdobie prejde a zvedavosČ ustupuje. U mĀa to tak však nebolo. Tá zvedavosČ mi
zostala dodnes.“

Îo nám prezradíte o svojich študentoch? Ako sa uplatnili v živote?

komitétu IAU na Slovensku sa môže aktívny astronóm staČ aj êlenom IAU. Slovensko má limitovaný poêet êlenov.“

„Je príjemné keó, Medzinárodná astronomická únia ocení vašu prácu. Nemám však k „môjmu“ asteroidu nejaký osobný vzČah. Nachádza sa
v páse medzi Marsom a Jupiterom a nejako zvlášČ
som ho neskúmal.“

Ako sa Ïlovek stane hvezdárom? Jedna vec sú chlapÏenské sny a druhá realita. Aké ste mali predstavy?

„Máme rozpracovaných niekoüko projektov. Jedným z nich je dlhodobá práca na našom zariadení
AMOS. Umiestnené je v Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre. Na každodennej báze ním sledujeme celú oblohu a urêujeme
dráhy meteorov. Toto zariadenie bolo vyvinuté na
našej fakulte a od roku 2007 ho prevádzkujeme
ako prototyp systému v rámci Slovenskej videometeorickej siete. AMOS je patentovo chránený a bol ocenený zlatou medailou na výstave vynálezov a inovácií INVENTO 2013. Našou veükou ambíciou
je inštalácia systému AMOS po celom svete. Doteraz máme inštaláciu okrem Slovenska aj na Kanárskych ostrovoch, v Chile a na Havajských ostrovoch. Pripravujeme kamery do Austrálie a Južnej
Afriky. Potom by sme vedeli pokryČ celú severnú aj
južnú oblohu a monitorovaČ prítok medziplanetárnej hmoty 24 hodín 7 dní v týždni.“
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

Meteorický roj Leoníd 1998, celooblohová
fotograȴa s rekordným poÏtom meteorov
na jednu 4-hodinovú expozíciu.

Prvý nájdený meteorit Košice, Vyšný Klátov.

Juraj Tóth, PhD.

Miesto narodenia: Bratislava, vyrastal
v Modre
vek: 46 rokov
znamenie: nie som fanúšik astrológie,
ale keby sa tak všetko netoÏilo v Ïase, bol
by to baran...
obĀúbené jedlo: také to pravé TOP nemám. Mám rád mäso aj ryby, zeleninu,
zvlášħ stupavské zelé. Ak by som si naozaj musel nieÏo vybraħ, tak volím asi nieÏo sladké, makové šúlance.
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Majster so svojím dielom pred inštalovaním.

Îsl. legionári pri odhaĀovaní pomníka
M. R. Štefánika.

Premeny obce vέprvej republike
Druhé voĀby do obecných zastupiteĀstiev na Slovensku sa konali na jeseĊ roku 1927. Aj vbtýchto voĀbách zvíħazila
sociálnodemokratická strana a ambiciózny Jozef Vachálek mohol koneÏne prevziaħ richtárske žezlo do svojich rúk.
Prvým podstarostom sa stal Leopold Rác za Āudovú stranu. Obdobie starostovania Jozefa Vachálka bolo jedným
z najzložitejších nielen v dejinách obce, ale prakticky celosvetovo.

V

roku 1929 vyvrcholila povojnová
konjunktúra a na jeho konci „prehriata“ svetová ekonomika skolabovala a nastala najväêšia celosvetová hospodárska kríza, aká kedy svet postihla. VyrovnaČ
sa s Āou museli štáty, regióny i obce. Urêitým šČastím pre Stupavu bolo, že práve v êase
nastupujúcej hospodárskej krízy sa v obci zaêala stavaČ fabrika na výrobu cementu, a tak
v najzložitejších êasoch ekonomickej krízy
zamestnávala znaêný poêet robotníkov, ktorí
by boli ináê nezamestnanými.
Prvý územný plán
V prvom období Jozefa Vachálka vo funkcii sa pokraêovalo v budovaní pevných ciest,
skrášüovaní verejných priestranstiev a v elektrifikácii. Po zavedení elektrickej energie sa
okamžite pristúpilo k osvetleniu verejných
priestranstiev. Z hüadiska rozvoja obce bolo
významné, že 13. októbra 1928 prijala obec
uznesenie, ktorým schválila zadanie na vypracovanie prvého územného plánu Stupavy
a vyêlenila naĀ 10 000 Kês z vlastného rozpoêtu. Plán bol spracovaný v roku 1930 a na
jeho základe sa v neskoršom období pristúpilo k budovaniu nových obytných celkov v lokalitách Agátky, Za BírešĀou, Na Pažiti a Bitúnkovej ulici.
Oslavy jubilea
Rok 1928 bol jubilejným rokom trvania prvej éesko-Slovenskej republiky. Všetky obce štátu pristúpili k okázalým oslavám a budovaniu pomníkov, ktoré mali
dokumentovaČ ich vzČah k vlastnému štátu.
Stupava nezostala pozadu. Na hlavnom námestí vybudoval Okrášüujúci spolok Jubilejný sad a Osvetový zbor v Stupave nechal
z verejných zbierok postaviČ sochu Milana

rila k najväêším výrobcom portlandského cementu v éSR.
Rastislava Štefánika povedüa starej budovy
üudovej školy. Hlavným podujatím v obci
pri príležitosti jubilea bol popri slávnostnom zhromaždení aj lampiónový sprievod,
ktorý v deĀ výroêia prešiel po Hlavnej ulici od obecného zastupiteüstva až na zaêiatok
Mástu a späČ. Ináê lampiónový sprievod býval veümi êastým podujatím, ktorým si obec
pripomínala významné udalosti a jubileá
poêas celého obdobia prvej éSR.
Stupavská cementáreĊ
Najvýznamnejším podujatím volebného
obdobia Jozefa Vachálka, ktoré poznamenalo život viacerých generácií nielen obêanov
Stupavy, ale aj širšieho okolia, bola výstavba Stupavskej cementárne, úêastinnej spoloênosti. CementáreĀ sa rozhodlo vybudovaČ
a stavbu v roku 1928 zaêalo konzorcium, na
êele ktorého stála êeská banka Union. Slávnostné spustenie prevádzky bolo naêasované
na 1. mája 1930. Už predtým cementáreĀ
požiadala o odpustenie obecných prirážok
na 5 rokov. Obecné zastupiteüstvo žiadosti 5. novembra 1929 vyhovelo, hoci – ako
vyplýva z neskorších záznamov – išlo o nie
malú sumu, roêne približne o 30 000 Kês.
Táto suma predstavovalo výrazné percento
rozpoêtu obce.
Stupavská cementáreĀ patrila vo svojej
dobe k najmodernejším cementárĀam nielen na Slovensku, ale v širšom stredoeurópskom priestore. Okrem cementu vyrábala aj
slinok. V silnej konkurencii si poêínala veümi
dobre, jej výroba s urêitými konjunkturálnymi výkyvmi neustále rástla a zanedlho pat-

Ðalšie voĀby
Na jeseĀ roku 1931 sa konali na Slovensku
tretie, posledné obecné voüby na celoštátnej
úrovni na dlhé obdobie, ktoré prebehli v pokojnom ovzduší a spúĀali kritériá demokratických volieb po všetkých stránkach. Obecné
zastupiteüstvá, ktoré z nich vzišli, riadili obce
až do roku 1938. Vo voübách bola v Stupave
opäČ najsilnejšou stranou sociálna demokracia, ktorá získala celkovo 10 miest v 30-êlennom obecnom výbore (zastupiteüstve). Druhou najsilnejšou bola agrárna strana s piatimi
mandátmi, nasledovala strana živnostníkov
so štyrmi mandátmi, üudová strana s tromi mandátmi, komunistická strana s dvoma mandátmi, dve židovské strany a národní
socialisti mali po jednom mandáte a nepolitický blok získal 3 mandáty. Za starostu bol
20. novembra 1931 zvolený Eduard Vyhnálek za živnostníkov. Podnikal v autobusovej
doprave a patril k veükým fanúšikom športu.
Pri obecnom zastupiteüstve dal zriadiČ športovú komisiu a taktiež bol iniciátorom zakúpenia pozemku v Agátkoch od grófa Károliho,

Sociálne problémy
Napriek výstavbe a spusteniu Stupavskej
cementárne priniesla hospodárska kríza v rokoch 1929 – 1933 veüké sociálne problémy a nezamestnanosČ. Štát i obec sa pokúšali riešiČ situáciu rozširovaním verejných prác
a vytváraním podmienok na núdzové práce, ktoré sa financovali zo štátnych príspevkov. V ich rámci sa postavila cesta s pevným
povrchom medzi Stupavou a Borinkou. Cesta bola slávnostne daná do prevádzky v októbri 1931.
V roku 1930 sa konali veükolepé oslavy
osemdesiatin prezidenta Tomáša G. Masaryka, ktoré sa, samozrejme, neobišli bez tradiêného lampiónového sprievodu. Pri príležitosti osláv obec pozvala zástupcov všetkých
významných inštitúcií, ktoré pôsobili na jej
území.
Z pozvánky sa teda môžeme dozvedieČ, že
prednostom železniênej stanice, ktorá niesla
oznaêenie Stupava – Mást, bol Alojz Hradil, veliteüom
êetníckej (žandárskej) stanice Alojz
Stejskal, lesný úrad
spravoval ûudovít
Károli, starostom
Sokola bol Alojz
Hradil, predsedom
Robotníckej telovýchovnej jednoty Sebastián Uher,
veliteüom dobrovoüných hasiêov
Výletné miesto StupavÏanov v rokoch medzi vojnami.
Ján Zeman ató.
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Pamätná lipa slobody.

na ktorom sa v roku 1932 vybudoval prvý
riadny futbalový štadión v obci. Taktiež spolu s lekárom Adolfom Zimprichom uvažovali o postavení kúpeüov a bazénov pod dnes už
neexistujúcou škrobárĀou grófa Károliho.
Rozpory vbzastupiteĀstve
Veüké plány nového starostu boli však výrazne limitované situáciou v obecnom zastupiteüstve, ktoré bolo rozložené a nebolo
schopné dohodnúČ sa na základných otázkach. Podüa obecného kronikára hlavnou
príêinou rozporov a búrlivých zasadaní zastupiteüstva bola záležitosČ prenajatia poüovného práva v poüovných revíroch na katastrálnom území obce. Pravdepodobnejším
sa však zdá, že bývalý starosta Jozef Vachálek
a sociálni demokrati nevedeli prežuČ volebnú porážku a stratu dominantnej politickej
pozície v obci. Zo zápisníc zo zasadania zastupiteüstva sa dá vybadaČ, že sociálni demokrati hüadali akúkoüvek zádrapku, aby mohli
sproblematizovaČ prerokovávané záležitosti.
Rozpory v zastupiteüstve nakoniec vyvrcholili do zásahu štátu, ktorý v polovici roku 1932
obecné zastupiteüstvo rozpustil a vymenoval
vládneho komisára, ktorým sa stal dovtedy
úradujúci starosta Eduard Vyhnálek.
Dlhodobá nevraživosħ
Už poêas roku 1933 sa Krajinský úrad
zaujímal, êi v obci nenastali pomery, ktoHostinec potravného družstva.

HISTÓRIA
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Stupavská cemntáreĊ po zaÏatí výroby.

ré by umožnili vykonaČ nové voüZaÏiatok výstavby Stupavskej cementárne.
by. Okresný úrad sa s vypísaním
volieb napriek tomu neponáhüal.
Vyšším orgánom verejnej správy
len oznamoval, že starosta Eduard
Vyhnálek si poêínal veümi svedomito a úrad bol s jeho prácou veümi spokojný. Nakoniec však musel aj on ustúpiČ a 7. októbra 1934
sa v Stupave konali nové voüby.
OpäČ ich vyhrala sociálna demokracia. Ako to už v takýchto pomeroch býva, porazená strana sa proti
výsledku volieb odvolala. Neuspela síce, ale obecné zastupiteüstvo
bolo nezmieriteüne rozhádané.
Stupavské obecenstvo bolo znaêne zainteresované do rozporov v obci a chce- k exponovanému sociálnemu demokratolo svojou úêasČou napomôcČ víČazstvu „svo- vi Jánovi Nálepkovi, urêite súviseli s dlhodobou nevraživosČou v zastupiteüstve
jej“ strany.
Až po dlhých Čahaniciach zvolilo 1. feb- medzi sociálnodemokratickou väêšinou
ruára 1935 novozvolené obecné zastu- a obêiansko-pravicovou menšinou.
piteüstvo Antona Mózu zo sociálnodemokratickej strany za starostu. Prvým RozpoÏet abhospodárenie
K najdôležitejším úlohám obecného zapodstarostom sa stal agrárnik Štefan
Horecký a druhým podstarostom Ján stupiteüstva patrilo pravidelné roêné schvaKovaêovský, reprezentant komunis- üovanie rozpoêtu obce na nasledujúci rok
tickej strany. Toto zastupiteüstvo vydrža- a schvaüovanie závereêných úêtov za rok
lo v obci až do 7. novembra 1938, keó predchádzajúci. Rozpoêet bol takou dôlebolo autonómnou vládou rozpustené. žitou otázkou, že sa mohol prerokovávaČ
Neprístojnosti, ktoré sa v tejto súvislos- v zastupiteüstve len za predpokladu, ak sa
ti v Stupave odohrali, najmä vo vzČahu na zasadnutí zúêastnili aspoĀ 2/3 êlenov zastupiteüstva, t. j. 20 poslancov. Akékoüvek
politické obštrukcie robili preto vedeniu
obce v týchto otázkach znaêné problémy.
Keó zoberieme napr. závereêný úêet obce
za rok 1931, tak zistíme, že jej celkové príjmy predstavovali 575 016,30 Kês, výdavky 476 209,48 Kês a pokladniêný zostatok
predstavoval 98 806,82 Kês. Plus – mínus
v týchto dimenziách sa pohyboval dlhodobo.
Napríklad v roku 1942 sa príjmy vyšplhali
na 524 688,70 Ks, výdavky dosiahli sumu
499 666,90 Ks a pokladniêný zostatok predstavoval 25 021,80 Ks. V tom istom roku
obec vykazovala aktívny majetok v sume
1 283 801,50 Ks a pasívny majetok, teda záväzky 922 907,40 Ks. Ako vidieČ, obec hospodárila v oboch prípadoch s prebytkami,
êo bolo vo väêšine prípadov za celé obdobie.

Z hüadiska štruktúry príjmov základ tvorili príjmy
vlastné a dotácie. Z vlastných príjmov najdôležitejšiu položku predstavovali
obecné dane a prirážky, rôzne poplatky a paušály, napr.
zo vstupného do kina, divadla alebo na športové zápasy. Niektoré paušálne náhrady stanovila obec najskôr
absolútne a potom ich rozpísala na platcov. Takým bol
napr. paušál z nápojov.
Výdavky obce
Výdavky obce tvorili najmä náklady na fungovanie a údržbu
úradu, plnenie si povinností vo vzČahu k üudovej a meštianskej škole, platenie obecných sluhov a hájnikov, subvencie
na êinnosČ spolkov, klubov a najmä budovanie a úprava obce, udržiavanie ciest
a vnútro obecných komunikácií, verejné osvetlenie a óalšie pravidelné i nepravidelné výdavky. Od roku 1928 k pravidelným výdavkom patrilo aj vydržiavanie
obecnej knižnice, kde obec prispievala znaênou êiastkou na nákup kníh, êím
sa veümi rýchlo stala významnou kultúrnou inštitúciou so širokou pôsobnosČou
a veükým êitateüským zázemím. K pravidelným platbám patrilo aj kolektívne
êlenstvo v organizáciách, akou boli Slovenská liga (podporovala slovenské školstvo na juhu Slovenska), Matica Slovenská, Slovenská muzeálna spoloênosČ
a iné. K nepravidelným výdavkom patrili rôzne podpory a humanitárne aktivity, ako napr. poukázanie finanênej podpory vyhorenému Važcu alebo upísanie
5 000 Kês v roku 1938 fondu obrany republiky. Okrem týchto príjmov obec
spravovala celkom 6 základín (nadácií) ako Základina chudobných, Základina sv. Vendelína, Základina na výstavbu
obecného chudobinca, Základina Heleny
Strýêkovej a óalšie, ktoré využívala na základe štatútu alebo rozhodnutia donora.
PhDr.bAnton Hrnko,bCSc., foto: archív autora
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NAŠA PORADĉA

z ochrana pred neskorými mrazíkmi (zakrývanie fóliou, rosenie, parafínové sviece),
z prihnojovanie priemyselnými hnojivami – bezchlórovými,
z ošetrovanie proti chorobám, škodcom,
hlavne broskyne proti kuêeravitosti fungicídnymi prípravkami, pozor na štádium vegetácie, využitie predjarného postreku pri teplote nad 7 °C,
z nezabudnúČ na rez stromov orecha kráüovského, zaêiatok mája,
z ošetrenie štepencov – kontrola ujatia,
uvoüĀovanie úväzku, aby sa hrubnúce kmene „nezaškrtili“.

Záhradka v apríli
KeÑ v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplĊuje. PodĀa tejto
pranostiky nám budú v Stupave stodoly praskaħ vo švíkoch.
VeÑ veterných dní sme mali tento mesiac bezpoÏet...
Ovocná záhrada
z pokraêovanie v prevrúbüovaní ovocných
a okrasných stromov a kríkov, glejotokové
rany na kôstkovinách vyêistiČ a natrieČ zrie-

deným octom a štepárskym voskom,
z kyprenie pôdy, výdatná závlaha,
z trsy jahôd podložiČ (fólia, plastové podložky, stružliny…),

Okrasná záhrada
z zakladanie trávnika – sejbou, položením
trávneho koberca, pravidelné kosenie, prihnojovanie, závlaha trávnika,
z rez a tvarovanie živých plotov a solitérov,
z odstránenie odkvitnutého súkvetia orgovánu,
z skrátenie boêných výhonkov vistérie
na podporu tvorby kvetných púêikov pre
budúci rok,
z u oêkovaných ruží odstránenie planých výhonkov,
z výsadba drevín s koreĀovým balom,
z novovysadené dreviny üahko tieniČ a rosiČ,
z výsadba hüúz georgín a meêíkov,
z výsadba predpestovaných letniêiek na zá-

Zdravie vâaka rozmanitosti
Každý z nás potrebuje pre svoj rast a vývoj zdravé prostredie. Dobré vzħahy s okolím
sú základom prosperovania všetkého života na zemi. Rovnako ako Āudia, aj rastliny sa
cítia dobre v spoloÏenstve s ostatnými. Nástroje na dosiahnutie takejto rovnováhy má
v rukách každý záhradník. My sa vám pokúsime vysvetliħ, ako tieto dobré vzħahy medzi
rastlinami vytvoriħ.
Monokultúra vs. polykultúra
Je mnoho spôsobov, ako vypestovaČ úrodu. Jedným z nich je monokultúrne pestovanie, v ktorom vysievame jednu plodinu na
veüké územie. Tento spôsob výsadby má svoje výhody aj úskalia. Medzi výhody patrí jednoduché obsluhovanie záhonov a ich uniformné riadky, ktoré poskytujú dobrý prehüad
o tom, ako nám semienka vzišli, jednoducho sa v nich identifikuje burina alebo iné nežiaduce javy. V tomto pestovateüskom systéme sa prehüadne použije aj systém vysádzania
pomocou 1., 2., a 3. trate, ktorý nám pomáha správne rozložiČ plodiny podüa ich výživových nárokov.
Monokultúrna výsadba má aj svoje nevýhody. Hlavnou z nich je potreba zvýšenej pozornosti pri starostlivosti aj výžive, pretože
monokultúrne spoloêenstvo je viac ohrozované škodcami a nepriazĀou poêasia ako polykultúrne (zmiešané) spoloêenstvo rastlín. Pre
menšie záhrady sa javí preto vhodnejšie voliČ cestu polykultúrnej výsadby. Biodiverzita
v nej pomáha aj pri získavaní vyšších výnosov – obživa sa zabezpeêuje z rôznych plodín a ak sa jednu sezónu nedarí jednej, nájdeme v záhone mnoho óalších, ktoré budú
prosperovaČ. Okrem toho zmiešané výsadby môžu do našich záhonov priniesČ vizuálnu dynamiku a staČ sa tak aj esteticky príČažlivými prvkami v záhrade. Pre pestovateüov
s menšou záhradkou alebo výmerou políêka
môže byČ rastlinná rozmanitosČ tou správnou

cestou, ako si vypestovaČ zdravé rastliny. SadiČ môžeme tak, že striedame riadky, alebo
dokonca v rámci jedného riadku prestriedame rôzne plodiny. Najpresvedêenejší prírodní
pestovatelia dokonca pomiešané osivo z rôznych druhov rozhadzujú len tak po riadkoch
a nechávajú na rastliny, aby si vytvorili v záhone svoju rovnováhu.
Polykultúra abrastlinné spoloÏenstvá
Kto aspoĀ trochu pozoroval život vo svojej záhrade, mohol si všimnúČ, ako sa navzájom rastliny ovplyvĀujú. Okrem toho, že si
vedia konkurovaČ v potrebe prijímania vlahy,
slneêného svetla êi živín, vedia si navzájom aj
pomáhaČ. Jedna odpudzuje škodce, ktoré nivoêia rastlinu vedüa, druhá pomáha tým, že
pod zemou prostredníctvom koreĀového systému posiela živiny najbližším susedom alebo
vypúšČa plynové výluêky do vzduchu. Rozmanité rastlinné spoloêenstvá tak vedia v záhone vytvoriČ zdravé podporné vzČahy. My sa
bližšie pozrieme na niektoré z nich.
CibuĀa abpór
Tieto dve plodiny odháĀajú škodce od koreĀovej zeleniny. V polykultúre ich môžeme
zasadiČ vedüa mrkvy, ale i ako opakujúci sa
element rôzne po záhone.
Bôbovité rastliny (leguminózy)
Bôbovité rastliny viažu zo vzduchu dusík

a prostredníctvom svojich koreĀov ho
uvoüĀujú do okolitej pôdy. Medzi najkrajšie bôbovité rastliny patria kapucínka (má
chutné kvety), krásne kvitnúci hrachor êi
fazuüa. Zo susedstva s nimi profituje nielen
zelenina, ale aj ovocné kríky êi stromy, po
ktorých sa Čahavé bôbovité rastliny vedia
šplhaČ. Všetko sú to letniêky a podobne
ako zeleninu ich vysievame každú sezónu
odznovu. Kapucínka vytvára dobré spoloêenstvo s paradajkami, pokrýva pôdu, aby
nevysychala, zásobuje ju dusíkom a svojimi
kvetmi prispeje aj do paradajkového šalátu.
Medzi leguminózy patrí aj veüa rastlín zeleného hnojenia, ktoré však nie je veümi vhodné aplikovaČ do záhonov poêas sezóny pestovania. Naopak, vysievame ich na jeseĀ, aby
sme ich stihli na jar zapracovaČ do pôdy a pripraviČ ju tak na novú sezónu.
Aromatické rastliny abbylinky
Aromatické rastliny mätú svojou prenikavou vôĀou škodce, odpudzujú ich a tým
chránia ostatné plodiny pred ich inváziou.
Mnohé z nich vieme využiČ aj v kuchyni ako
korenie alebo êaj.
Kôpor a saturejka vóaka výraznej vôni odpudzujú vošky, kôpor svojím vysokým kvetenstvom dokáže vniesČ do záhonov üahkosČ
a estetiku. Vysádzame ho skôr ako solitér
alebo len v menších skupinkách. Koriander, mäta êi šalvia odpudzujú vošky, šalvia aj
mlynárika kapustového. Mäta a šalvia sú tr-
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hony a do nádob,
z vyloženie êrepníkových kvetín na „letnenie“ von na terasy, loggie, balkóny, sledovanie predpovede poêasia,
z odstraĀovanie odkvitnutých kvetov tulipánov, narcisov…,
z zavlažovanie, ochrana proti chorobám
a škodcom,
z prihnojovanie kvetín a okrasných drevín
špeciálnymi hnojivami.
Zeleninová záhrada
z zasiatie semena kapusty-zelá pre vypestovanie plánt, prikrytie vzdušnou fóliou pre
udržanie tepla, vlahy a ochrany pred škodcami, hlavne pred skoêkami,
z výsevy uhoriek, tekvice, melónov, kukurice, fazule, najskôr koncom apríla,
z výsevy óalšej série mrkvy, kalerábu, hrachu, šalátu pre postupný zber,
z okopávanie a jednotenie mrkvy, petržlenu, v êase sucha zalievanie, hlavne mladých
rastlín,
z kontrola výskytu škodcov, chorôb v skleníkoch, fóliovníkoch, êasté vetranie,
z vêasná chemická ochrana proti chorobám,
škodcom, burinám,
z postupný zber prvej úrody skorej zeleniny – špenát, šalát, êínska kapusta, kaleráb,
reókovka.
Ing.bHana Szabóová, Vlado Havránek, foto: švo

valky, preto ich treba vysadiČ na miesto, kde
s nimi budeme rátaČ najbližšie roky. Navyše, obe tieto rastliny krásne voĀajú a potešia
nás aj v kuchyni. Bazalka odpudzuje vošky
a molice a tvorí ideálne spoloêenstvo s paradajkami, uhorkami alebo paprikou. Nechtík a aksamietnica odpudzujú pôdne parazity háóatká. Kvety nechtíka sú navyše jedlé,

môžeme si ich usušiČ na êaj alebo z nich pripraviČ lieêivú mastiêku. Aksamietnica je kvetina záhrad našich starých mám, vídavame ju
skoro v každej dedinskej záhradke. V záhone pôsobí rovnako ako nechtík veümi dekoratívne.
Vbprírodných záhradách sa stiera rozdiel medzi okrasnou ab úžitkovou Ïasħou. Obe do seba zapadajú, prelínajú sa,
ponúkajú rastlinám aj živoÏíchom biodiverzitu abkvalitný priestor na ich zdravý vývoj. Záhrada, ktorá nie je striktne
oddelená na jedlú ab nejedlú Ïasħ, vnesie do prostredia dynamiku abposkytne
nám veĀa možností, ako si dopestovaħ
vlastnú potravu. Zmiešané zeleninové
záhony sa tak môžu staħ výrazným estetickým prvkom vbzáhrade abmy si do
nich môžeme zájsħ nielen pre chutné
jedlo, ale aj pre potešenie zbvizuálneho
zážitku.
Marianna Piršelová, foto: Koliesko dobrých
vzħahovb– Alter Nativa o. z.
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Minerály Stupavy aέblízkeho okolia
Pohorie Malých Karpát je jedným zbnajzaujímavejších mineralogických regiónov na Slovensku. Nájsħ vbĊom možno
viac ako 160 druhov minerálov viazaných na rôzne typy hornín abložísk nerastov. Najviac ich bolo zistených vbširšom
okolí Pezinka, kde sa v minulosti ħažili antimonitové, pyritové a zlaté rudy. Aj západná strana pohoria je bohatá na
výskyty minerálov abložísk, abto najmä vblokalitách Perneku, Kuchyne, Lozorna, Jablonového abStupavy.

V

Stupave a jej blízkom okolí sa
vyskytujú niektoré druhy minerálov, popis ktorých nájdeme
v encyklopédiách minerálov alebo v odborných êlánkoch. RozdeliČ ich možno do
troch skupín.

cit (uhliêitan vápenatý) a nachádza sa tu
v podobe bielych guüôêkových agregátov
zložených z drobných ihliêiek perleČového lesku.
òalším minerálom vyskytujúcim sa
v okolí Stupavy je sadrovec. Ten sa v starých banských chodbách vyzrážal na voüných plochách a puklinách. Takýto prípad sa podarilo objaviČ v starej štôlni pri
Stupave. Nález krásnych priehüadných
kryštálov sadrovca na plochách bridlíc vytvára v štôlni veümi pekný pohüad. Rovnako prekvapivé bolo aj množstvo sadrovca,
keó jeho povlaky pokrývali steny štôlne
na plochách s veükosČou až niekoüko decimetrov štvorcových. Agregáty sú zložené z kryštálov sadrovca veükých niekoüko
cm, ale hrubých iba niekoüko milimetrov
a vytvárajú typické dvojêatné zrasty nazývané lastoviêí chvost. ŠtôlĀa s povlakmi
sadrovca je v súêasnosti zasypaná.

Kryštál pyritu v kremitých fylitoch, veĀkosħ 1,5 mm
(južný kameĊolom v Marianke).

Prvá skupina
Tvoria ju minerály, ktoré zaujmú svojou
estetickou stránkou a predstavujú okrasu súkromných zbierok minerálov. Patrí
medzi ne kremeĀ vystupujúci v kremenno-karbonátových žilách vo vápencoch.
Pekné vzorky tohto minerálu sa vyskytujú najmä na svahu západne od hradu
Pajštún, v lome Prepadlé, a v starom vápencovom lome pod Pajštúnom. Vyvinu-

kremeĀa (vtedy sa oznaêujú ako krištáü)
s vysokým skleným leskom. Ich veükosČ je
niekoüko mm až do 5 cm.
Vo vápencoch sa objavujú pekné vzorky kalcitu. Vyskytujú sa v žilách, v ktorých tvorí malé kryštály bielej farby. Tiež
sa vyskytuje v êisto kalcitových žilách,
kde tvorí pekné kryštály v tvare stúpêeka
buó bielej alebo žltej farby. Kalcity z êistých kalcitových žíl sa vyznaêujú intenzívnou žltou luminiscenciou v krátkovlnnom
UV žiarení.

PriehĀadný kryštálik kremeĊa. VeĀkosħ
kryštálu – 1,5 mm (starý vápencový lom
pod Pajštúnom).

tých je niekoüko typov kryštálov kremeĀa, ktoré tvoria najvýznamnejšiu lokalitu
výskytu zberateüských vzoriek kremeĀa
v Malých Karpatoch. Najêastejšie v žilách vystupuje mlieênobiely kremeĀ, avšak vyskytujú sa aj kryštály priehüadného

Agregáty kalcitu zbkalcitových žíl
– luminiscencia vbkrátkovlnnom UV
žiarení (starý vápencový lom pod
Pajštúnom).

òalšie zberateüské vzorky z blízkeho
okolia Stupavy predstavujú kryštály pyritu nachádzajúce sa v horninách v okolí Marianky. Pekné kubické kryštály pyritu
sa zriedkavo vyskytujú vo väêšom marianskom kameĀolome. Sú zlatožltej až mosadzne žltej farby, na povrchu majú êasto
pestré farby do êervena, modra a zelena.
UpozorĀujeme však, že hüadanie kryštálov nie je možné pre nebezpeêenstvo pádu
úlomkov a blokov uvoünených hornín zo
stien lomu.
Druhá skupina
ZaradiČ možno do nej minerály ložísk,
ktoré sa v minulosti Čažili banským spôsobom. Šlo o mangánové rudy obsiahnuté
v marianskych êiernych bridliciach. Mangán je po železe druhým najrozšírenejším
kovom v zemskej kôre. Medzi jeho menšie
ložiská patria aj ložiská v Malých Karpatoch. Prieskum a Čažba mangánových rúd
prebiehala v minulosti vo viacerých lokalitách medzi obcami Borinka, Stupava, Lozorno, Jablonové a Marianka. Na haldách
vyČaženého materiálu z povrchovej Čažby
a zo štôlní sa nachádzajú úlomky êiernych
bridlíc obsahujúce mangánové rudy. Hlavnými minerálmi mangánového zrudnenia
sú kutnohorit a rodochrozit, spolu s nimi
sa vyskytujú aj óalšie oxidy mangánu.

Zrasty sadrovca na marianskych bridliciach zo Stupavy, veĀkosħ najväÏších kryštálov
je 1 mm (Stupava-Îervený domÏek).
Sadrovec, veĀkosħ
kryštálu 7 mm
(Bridlicová štôlĊa
vbMarianskom
údolí vbMarianke).

Okrem týchto minerálov, ktoré sa v minulosti Čažili, sa v ložisku Stupava-éervený domêek vyskytuje aj minerál aragonit.
Má rovnaké chemické zloženie ako kal-

Tretia skupina
ZaradiČ možno do nej tie druhy minerálov, ktoré nevytvárajú pekné zberateüské
vzorky väêších rozmerov, ani neboli zistené pri banskej Čažbe, ale ich objavenie
má význam z hüadiska poznania výskytov rôznych druhov mineralizácií. Výskyt
hydrotermálnej mineralizácie sa našiel
v malom marianskom lome. Drobná rudná šošovka pozostáva hlavne zo sfaleritu,
galenitu a jedným z rudných minerálov
je aj tetraedrit. Tento minerál je, podobne ako v iných lokalitách, striebronosný.
S trochou nadsádzky možno teda tvrdiČ,
že v Marianke sa vyskytuje aj striebro,
hoci je neviditeüné a tvoria ho iba atómy striebra obsiahnuté v inom mineráli,
v tetraedrite.
Silvia Bednárová, Radoslav Bednár,
Peter Ondrus, Jozef KráĀ
Foto: Radovan Bednár, Luboš HrdloviÏ

STUPAVSKÉ NOVINY | APRÍL 2021

Dravce v meste
Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia – obÏianske združenie, ktoré sa venuje výskumu
a ochrane voĀne žijúcich dravých vtákov a sov na celom
území Slovenska.

S

ležité zachovaČ staré stromy s dutinami.
V mestskom prostredí by sme preto mali
dbaČ o to, aby stromy ošetrovali odborníci – arboristi, ktorí vedia posúdiČ zdravotný stav stromov a vhodnými zásahmi im predúžiČ život o óalšie desiatky
rokov. Pri neodbornom ošetrovaní dochádza k rýchlemu chradnutiu stromov,
ktoré êasto vyústi k úplnému vypíleniu.

kupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) založil v roku
1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku Mgr. Štefan Danko. Od roku 2004 vystupuje pod názvom Ochrana dravcov na Slovensku
(RPS), priêom skratka organizácie vychádza z anglického názvu Raptor Protection of Slovakia. V súêasnosti združuje
vyše 150 êlenov a sympatizantov, medzi ktorými sú profesionálni i dobrovoüní ochrancovia prírody, odborníci, ako aj
aktívni a nadaní študenti vysokých škôl
s prírodovedným zameraním. Tomáša Veselovského, odborného pracovníka pre
ochranu dravcov, sme sa spýtali na hlavné
aktivity tohto združenia.

Ako funguje monitoring stavu populácie dravcov a sov? Máte dobrovoĀníkov, ktorí s vami spolupracujú?

že ich üudia nájdu posedávaČ na chodníkoch, balkónoch êi iných neobvyklých
miestach. Niekedy si ich zoberú k sebe
domov. V dobrej viere však môžu mláóatám uškodiČ. V prípade nájdenia mláóaČa je potrebné kontaktovaČ príslušnú
správu Štátnej ochrany prírody SR. Jej
pracovníci posúdia zdravotný stav jedinca, êi je mláóa zranené a potrebuje odbornú pomoc, alebo je už samostatné a treba ho len preložiČ na bezpeênejšie miesto
v blízkom okolí. Chovaním mláóat doma
môžeme znemožniČ ich návrat do voünej
prírody, nevhodná strava môže viesČ dokonca k ich úhynu. Ešte podotknem, že
všetky voüne žijúce druhy vtákov na území Slovenska sú chránené zákonom.
Sovy lovia Ïasto v pásoch vegetácie
okolo ciest.bStáva sa, že sa s autom
priamo nezrazia, ale ich strhne prúd
vzduchu idúceho vozidla. Îo môže
vbtakejto situácii pomôcħ?

Do monitoringu jednotlivých druhov
sa aktívne zapájajú nielen êlenovia našej organizácie, ale aj óalší dobrovoüníci. Úzko spolupracujeme takisto so Štátnou ochranou prírody SR. Poêas celého
roka zbierame v teréne údaje o stave populácie jednotlivých druhov a všímame
si aj tie faktory, ktoré predstavujú hrozbu pre skúmané druhy. Takýmito faktormi sú napríklad nelegálna êinnosČ v okolí hniezd êi niektoré nebezpeêné typy
elektrických stúpov, na ktorých dochádza
k úhynom vtákov po zásahu elektrickým
prúdom. Do výskumu zapájame aj širokú verejnosČ, ktorá nám pomáha s monitoringom sov, napríklad prostredníctvom
SúČaže s myšiarkami.

na Slovensku máme viacero druhov orlov.
Práve orol kráüovský žije hlavne v nížinných oblastiach a na pahorkatinách. Dobrovoüníci však zaznamenávali aj óalšie pozorované dravce vrátane tých, ktoré sa
u nás vyskytujú iba poêas zimy. V rámci
sêítania bolo na Slovensku pozorovaných
106 orlov kráüovských, 73 orliakov morských, 30 sokolov rárohov a óalších vyše
1 300 jedincov z 11-tich druhov dravcov.
Poêas víkendu bolo zaznamenaných celkovo 763 orlov kráüovských a 1 347 orliakov morských. Okrem toho dobrovoüníci zaznamenali viac ako 20 000 jedincov
z 19-tich druhov dravcov. Hoci sa poêty
orlov na prvý pohüad zdajú byČ vysoké, je
potrebné si uvedomiČ, že sêítavanie prebiehalo na území siedmich štátov.

V januári sa uskutoÏnil 4. roÏník Medzinárodného sÏítania orlov v Panónskom
regióne. Ako je na tom Slovensko?

Ako sme na tom so sovami v okolí Stupavy? Pomohlo by, keby boli v
Stupavskom parku na stromoch búdky?

Orly nepoznajú hranice štátov. Aby sme
získali êo najpresnejší obraz o ich výskyte v Panónskom regióne, zapojili sme sa aj
my do sêítania realizovaného pod hlaviêkou medzinárodného projektu LIFE PannonEagle. Vykonávali ho dobrovoüníci zo
siedmich krajín, okrem Slovenska to boli
dobrovoüníci z éeska, Rakúska, Maóarska,
Srbska, Rumunska a Slovinska. Projekt sa

Aj v Stupave sú sovy. V mestskom prostredí sa najêastejšie vyskytuje myšiarka ušatá. Tento druh spoznáte üahko, na
hlave jej trêia pierka, ktoré pripomínajú
ušká. Podüa nich dostala druhový názov
ušatá. Myšiarky sa cez zimu zoskupujú
a na stromoch v parkoch alebo pri školách môžete poêas dĀa vidieČ aj desiatky
jedincov. Najväêšie zimovisko myšiarok
ušatých sa nachádza v srbskom meste
Kikinda, kde na stromoch na námestí
ornitológovia napoêítali až 734 jedincov!
Toto mesto si na myšiarkách vybudovalo turistický ruch. Koncom zimy odlietajú zo zimovísk a v tomto období už
hniezdia. éo je zaujímavé a mnoho üudí
o tom nevie, sovy si hniezdo nestavajú,
ale na hniezdenie využívajú dutiny, alebo
ako je tomu v prípade myšiarok, opustené hniezda strák, havranov a holubov.
Myšiarkám vieme preto pomôcČ vyvesením polobúdok na vhodných miestach.
Pre dutinové hniezdiêe, ako sú napríklad sova obyêajná êi výrik lesný, je dô-

uskutoênil v polovici januára a zameraný bol hlavne na orla kráüovského. Mnoho üudí si myslí, že orly žijú iba vo vysokohorskom prostredí, ale nie je to pravda. Aj
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Prichádzame tak o stromy a sovy êi iné
zvieratá o dutinové úkryty. (pdf búdky)
Jarná sezóna prináša návrat vtáctva
do miest. Îo nám lieta nad hlavami
na Záhorí?

OblasČ Záhoria je pestrá. Život v tejto
êasti krajiny významne ovplyvĀuje blízkosČ rieky Moravy. Mimo mesta môžeme
pozorovaČ vzácne druhy dravcov, ako napríklad haju êervenú êi nášho najväêšieho
dravca orliaka morského, ktorý má rozpätie krídel takmer 2,5 metra.
V meste sa stretneme s bežnejšími
druhmi, spomedzi dravcov hlavne so sokolom myšiarom. Tento druh sokola êasto
zahniezdi v kvetináêi êi inom výklenku na balkóne panelákov. Niektorí üudia
tak môžu v priamom prenose sledovaČ
priebeh hniezdenia. V období po vyliahnutí mláóat, keó sú mláóatá už trošku
väêšie a skúšajú prvé prelety, sa stáva,

PrispôsobiČ rýchlosČ vozidla je základ. Nedá sa vyhnúČ všetkým zrážkam,
ale znížiČ rýchlosČ, zvlášČ vo veêerných
a noêných hodinách, môže pomôcČ predísČ nepríjemnej situácii. Sovy sa dostávajú do kolízií s autami z viacerých dôvodov
– êasto lovia hlodavce v pásoch vegetácie okolo cesty, alebo pri krátkych preletoch zvyknú lietaČ len pár metrov nad
zemou. Jedným z riešení je vytváranie
pestrej krajinnej štruktúry. Keó sa dnes
pozriete na polia, tak sú to êasto viac než
stohektárové plochy bez jediného stromu,
kríku, medze êi trávnatého pásu. A práve tieto prvky v krajine životne chýbajú.
Nielen sovám, ale všetkým živoêíchom.
Keó máte stohektárovú oráêinu, tak jediný hodnotnejší krajinný prvok je práve
ten pás zelene okolo cesty, v ktorom nájde útoêisko množstvo organizmov. Lenže pohyb v tomto páse vegetácie sa stáva
mnohým zvieratám osudným. Pestrá krajina je preto rozhodujúca. Pestrá krajina
je živá krajina.
Eva ŠvoĊavová
Foto: archív RPS
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Po dvoch predchádzajúcich daždivejších mesiacoch prišiel skôr suchší február. Za celý mesiac spadlo v Stupave
len 18,5 mm zrážok, êo predstavuje cca
50 % z dlhodobého priemeru.

PoÜasie v Stupave
Meteorologická zima trvá vždy od 1. decembra do
28.bfebruára. Pri tej ostatnej sme mnohí mali pocit, že
sme prežívali veĀmi teplú zimu. V skutoÏnosti tomu tak
však nebolo. Zima 2020/2021 sa vbStupave umiestnila až
ako dvanásta najteplejšia. Len pre zaujímavosħ – predchádzajúca zima 2019/2020 bola šiesta najteplejšia,
priÏom od roku 1987 kraĀuje vbstupavských štatistikách
neustále zima z rokov 2006/2007.

Z

ima 2020/2021 mala v našom meste priemernú teplotu (december –
február) +2,1°C, êo je cca o 1°C
viac, ako je dlhodobý normál (1987 – 2020).
S najväêšou kladnou odchýlkou skonêil mesiac december, ktorý bol teplejší o cca 2°C.
S kladnou odchýlkou skonêil aj mesiac január (1,1°C). S najmenšou kladnou odchýlkou skonêil mesiac február (o cca 0,1°C).
Najteplejší deĀ poêas zimy 2020/2021 sme
prežili 25.2.2021 s maximom +18,4°C.
Naopak, najnižšia teplota v Stupave poklesla na hodnotu -11,4°C, a to 12.2.2021.

Zrážky
Dojem, že vonku sme mali naozaj teplú
zimu, nám spôsobil aj nedostatok snehovej pokrývky. Súvislú snehovú pokrývku
(1 cm snehu), ktorá by sa udržala aspoĀ
24 hodín, sme v Stupave zaznamenali len
3 dni, a to od 11. do 14. februára. Najvyššia snehová pokrývka za celú zimu bola
v dĀoch 10. až 12. februára a mala výšku 3 cm. S udržaním súvislej snehovej pokrývky máme tak problém už druhý rok
po sebe, keóže aj v zime 2019/2020 sa
sneh udržal vždy len pár hodín.
Zrážkovo skonêili jednotlivé mesiace
takto: v decembri 2020 spadlo nadpriemerné množstvo zrážok, a to až 71 mm. Január
2021 bol na zrážky takisto bohatý (42,5 mm)
a až február 2021 skonêil suchší ako dlhodobý normál, keó spadlo len 18,5 mm zrážok. Súhrnne teda môžeme povedaČ, že zima
2020/2021 bola na zrážky bohatšia ako dlhodobý normál.
Február 2021
Tohtoroêný február bol v Stupave z teplotnej stránky takmer úplne normálny, kladná odchýlka od dlhodobého normálu bola
len 0,1°C. ZaujímavosČou je, že poêas februára sme prežili najteplejší (+18,4°C –
25.2.2021) a zároveĀ aj najchladnejší deĀ
(-11,4°C – 12.2.2021) zimy 2020/2021.
Prvá februárová dekáda bola teplejšia, keó

sa denné teploty šplhali aj cez +10°C, ale
zlom v poêasí prišiel v druhej februárovej dekáde. Práve od 11. do 14. februára sme zaznamenali nielen vrchol tohtoroênej zimy, ale
aj celodenné mrazy. Teploty nemali problém
v noêných hodinách klesnúČ aj pod -10°C,
a tak sa prvýkrát dalo poêas zimy dokonca
na prírodných vodných tokoch aj korêuüovaČ.

V|9ñ ѹтф
V|ñ|ѹч
 ÁÁ  9éѹ
ф *ҙтсѷƷтуѷуѷҚ
 ÁÁ|éÎ 9ñѹ
цѸч**ҙшѷуѷҚ
(12û)+"*"1",!û17,12-36Ѹ(,'
3Ʒ!6Ę"/013ğ-/"!-,3"!"-,Ę0&-/"12-32
,(,)&"+û'!"1"+444ѷ-, 0&"-,!)2-,2ѷ0(
Peter ŠtefanÏin, foto: autor, IvR
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L’Etape by Tour de France aj vέStupave!
„L’Etape je jediná športová udalosħ, pri ktorej sa budeš cítiħ ako ozajstný
šampión abužiješ si jedineÏnú atmosféru Tour de France, najväÏších svetových cyklistických pretekov. Každý rok ich vášnivo sledujú fanúšikovia na
celej zemeguli, takže sa prirodzene stali inšpiráciou pre vznik L’Etape by
Tour de France.“

T

akto predstavil unikátne cyklistické podujatie urêené pre
verejnosČ Christian Prudhomme, riaditeü legendárnej Tour de France. Vzniklo v roku 1993, rýchlo sa rozšírilo do mnohých krajín a v tomto
roku sa do zoznamu úêastníckych krajín zaradilo prvýkrát aj Slovensko. Akcia sa v roku 2021 uskutoêní celkovo
v 14 krajinách na 5 kontinentoch.
L´Etape Slovakia by Tour de France
bude maČ bohatý športový a kultúrny
program. Rozdelený bude na dva dni:
Sobota 21. 8. 2021 - FAMILY DAY
NedeĀa 22. 8. 2021 - RACE DAY

V rámci FAMILY DAY sa uskutoênia dve disciplíny:

a Kamzík) a celkovým prevýšením približne 750 m.

- dopoludnia detské preteky (600 m
– 2,5 km) – KIDS RACE (deti od 3 do
14 rokov),
- popoludní nesúČažná hobby jazda
(20 km) – FAMILY RIDE (pre úêastníkov od 11 rokov).
V rámci RACE DAY sa uskutoênia
taktiež dve disciplíny:
RACE – dlhá trasa: 120 km so štyrmi stúpaniami (Strmina – Pezinská
Baba – Biely kríž a Kamzík) a celkovým prevýšením približne 1500 m,
RIDE – kratšia trasa: 70 km s dvoma stúpaniami (Strmina/Biely kríž

Trasa pretekov: štart Ružinovská cesta – centrum mesta Bratislava
– ostrý štart Devínska cesta (Riviéra)
– Devín – Devínska Nová Ves – Stupava – Borinka – strmina – (Ride/kratšia
trasa smer Biely kríž) – Lozorno – Jablonové – Pernek – Pezinská Baba – Pezinok – Limbach – Biely kríž – Cesta
mládeže – Kamzík
Registrácia na podujatie L´Etape Slovakia by Tour de France bola
spustená vo štvrtok 8. apríla na
stránke www.letapeslovakia.sk,
kde nájdete aj všetky aktuálne informácie zbprípravy podujatia.
rr

Nová cyklolávka
UŽ 28 ROKOV
STE AJ VY
NAŠA RODINA.
ĎAKUJEME!

Hlavná 40

STUPAVA
0903 743 881
www.koliesko.eu
i20210406

Cyklisti, ktorí sa vydali na svoju prvú jarnú jazdu
po cyklotrase zo Stupavy do Vysokej pri Morave,
ostali pri prejazde železniÏnej trate pri Devínskom
Jazere zaskoÏení. Od marca ich tam totiž vítajú
nové dopravne znaÏky, ktoré pokraÏovanie jazdy
do Vysokej pri Morave zakazujú. Dôvod? Výstavba
novej cyklolávky cez rieku Morava!

P

nila, most bude široký 4 metre, jeho
dúžka bude 270 metrov, konštrukcia bude železobetónová. „Musí byČ
zachovaná aj plavebná výška 7 metrov,
nábehové rampy na most nesmú maČ väêší sklon ako 6 percent. Najväêšie rozpätie
pilierov nad hladinou rieky Morava bude
80 metrov, piliere budú maČ výšku ma-

rojekt je financovaný z Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.
Bratislavský samosprávny kraj sa bude podieüaČ na
jeho realizácii spolufinancovaním vo výške približne 110 tisíc eur. Keby išlo
všetko podüa pôvodného
návrhu, zaêalo by sa stavaČ
už minulé leto. Avšak korona zmenila aj tieto plány
a aktuálne sa skonêili iba
práce spojené s prípravou
staveniska.

ZbVysokej pri Morave do
Marcheggu
„Nová cyklolávka bude napojená na trasu Eurovelo 13, tiež známej ako cyklocesta
Železnej opony,“ prezradil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Ako dodal, cyklolávka bude
prejazdná aj pre záchranné zložky.
Most má pracovný názov VYSOMARCH podüa zaêiatkov názvov obcí, ktoré bude spájaČ. O jeho koneênom názve
sa však ešte rozhodne. Od Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi bude
vzdialený len nieêo viac ako 10 kilometrov. „Dá sa povedaČ, že touto výstavbou

vznikne ucelený okruh, ale presne zmerané to
nie je. Most je realizovaný najmä ako cyklodopravné prepojenie. Veríme však, že podporí aj cykloturizmus,“ doplnila hovorkyĀa samosprávneho kraja Lucia Forman.
Najskôr obrok
Podüa pôvodných plánov sa stavba
mosta posunula o 200 metrov nižšie
po prúde rieky Morava. „V rámci prípravy projektovej dokumentácie bolo zmenené umiestnenie mosta najmä z dôvodu
menšieho zásahu do životného prostredia,
lepšieho technického riešenia a pre zlepšenie prístupu z už existujúcej cyklotrasy,“ informovala Forman. Ako dopl-

ximálne 17 metrov. V koryte rieky nebude žiaden pilier,“ prezradila technické
parametre budúceho cyklomosta hovorkyĀa BSK.
Výstavbu mosta schválili poslanci
BSK ešte v septembri 2019. Predmetom Dohody medzi obcami Vysoká pri
Morave a Marchegg je úprava vypracovania realizaênej dokumentácie výstavby, financovania, realizácie a údržby
cyklolávky ponad Moravu. A hoci plány na jej otvorenie sa posúvajú na prvý
štvrČrok 2022, veríme, že si ho peši êi
na bicykli rovnako vychutnáme.
rr, foto: Marián Trúsik
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100 rokov stupavského futbalu (2.)
Vbtomto roku oslávi stupavský futbal už svoju storoÏnicu. PohĀadmi do histórie by sme si preto spolu sbvami chceli
zaspomínaħ na jeho poÏiatky, dosiahnuté úspechy ibvšetkých hráÏov abfunkcionárov, ktorí sa zaslúžili obrozvoj tohto
športu vbnašom meste. Mnohí nájdete vbnašich Ïlánkoch mená svojich príbuzných, priateĀov, na fotograȴách spoznáte legendy stupavského futbalu. Spomínaħ na nich budeme aj pri oȴciálnej oslave stého výroÏia založenia klubu, a to
v sobotu 4.bseptembra 2021 na stupavskom štadióne vbparku.

V

sezóne 1932 – 33 hrala Stupava
v III. triede spoloêne s mužstvami
zo Zohoru, Lozorna, Vysokej, Lábu
a Devínskej Novej Vsi. Najúspešnejším
bolo obdobie rokov 1933 – 34, keó Stupava vyhrala svoju skupinu bez jedinej porážky a postúpilo do II. triedy. Aj v tomto období udržiaval klub êulé styky s rakúskymi
a najmä viedenskými mužstvami. Stupava doma remizovala s Leopoldstädter Wien
4:4 a vo Viedni prehrala 3:6. Okrem toho
dosiahla aj niekoüko pekných výsledkov.
S divíznym VAŠ Bratislava hrala 3:3, s rezervou ŠK Bratislava 3:1, s RŠK Malacky
5:2 a s Donaustatom Bratislava 0:1. Predsedom klubu bol vtedy Eduard Vyhnálek,
stolár, ktorý stál aj na êele mesteêka ako starosta. Hospodárom klubu bol na zaêiatku
ûudovít Kozma, neskôr Pavlíêek, tesár.
Veükým rivalom bol susedný Zohor. Na
zápasy s týmto mužstvom prichádzalo vyše
200 fanúšikov súpera. Podobne do Zohoru nás vyprevádzalo mnoho fanúšikov zo
Stupavy. Po roku 1935 sa mužstvo zaêalo
meniČ. V Bráne hrával Ján Záleský. Z hráêov striedali František Klas, Matej Ort, Jozef Grusnský, Jozef Talaê a óalší.
Podüa rozprávania p. Šmelíka zapísal Viliam Maroš
Vojnové abpovojnové rokybbb
Futbal sa v Stupave hrával aj v Čažkých
rokoch vojny. Pôsobil tu klub pod názvom
Štefánik, ktorý sa neskôr spojil s klubom
ŠK. Jeho zakladateümi boli Ladislav Vanek
a Ladislav Rác. Prvým predsedom FO bol
Alexander Hason st. a tajomníkom Štefan
Hrdina. Mužstvo bolo zaradené do III. triedy bratislavskej župy a bojovalo o majstra
župy s ŠK Kúty. Na starom ihrisku sa hrával
dobrý futbal, preto i návštevnosČ bola vysoká. Najêastejšími súpermi boli kluby z okolitých dedín (Zohor, Lozorno). éasto si merali sily aj s klubmi zo susedného Rakúska.
Dorast získal putovný pohár bratislavskej
župy ako najslušnejšie mužstvo. Pri tejto
príležitosti zohral priateüský zápas s dorastom ŠK Bratislava s výsledkom 1:1. Za do-

Rok 1962.

Rok 1958: pred stretnutím so Slovanom Bratislava.

rast vtedy hrávali Karol Slezák, Ján Bauer,
bratia Kristínovci, Štefan Daráš a óalší.
V roku 1946 už mužstvo hralo v I. triede
a dokonca bojovalo o postup do divízie.
Najväêšia fabrika v Stupave – CementáreĀ – podporovala futbal, aj názov klubu sa
zmenil na Sokol CementáreĀ. Jeho predsedom sa po roku 1948 stal Jozef Jelaêiê, tajomníkom bol Karol Kulíšek. V óalších rokoch sa vystriedali na stupavskom ihrisku
a v súČažiach óalšie generácie hráêov a funkcionárov. Od roku 1953 niesol klub dlhé desaČroêia názov Tatran Stupava. (pozn. dnes
sa voláme FKM Stupava) S týmto názvom
dosiahol aj svoje najväêšie
úspechy. Medzi hráêov, ktoríí
v tomto období najêastejšie
hrávali, možno zaradiČ bratov Kristínovcov, J. Pavlíêka, P. Brbúcha, A. Bencu, F.
Malca, F. Geržu, Š. Kubíêka,
J. Bartalského.
Neskôr sa do mužstva dostali i mladší hráêi ako F. Ivica, J. BrliČ, Š. Piaêek, J. Samuel, Živnér, Koširér, Ján a Jozef Chrupkovci,

A. Dostál, B. Kovaêiê. V tom êase sa tréneri nemenili tak êasto a dlhé roky túto funkciu zastávali Jozef Sedlák a Ján Malinovský.
Dlhoroênými hospodármi boli Rudolf Pavlíêek a Štefan Daráš s manželkami. Vo funkcii predsedu sa vystriedal rad obetavých üudí
– J. Jelaêiê, J. Slezák, F. Brezovský, Š. Kalina a óalší. Zaêiatkom 50-tych rokov sa zaêal
brigádnicky budovaČ dnešný štadión, na ktorom sa zaêalo hrávaČ na jar roku 1959.
Brigády
Poêas stavby nového ihriska – terajšieho
štadióna v parku, konêili chlapci v cementárni o druhej. My sme
už êakali na nich a potom
sme spoloêne, celé partie,
išli brigádovaČ. Najprv sa
zaêali robiČ terénne úpravy
chodníka a drenážovanie
plochy trávnika. V našej
partii boli Královci z Marianskej, Klimovci,
Kubíêek „Mogi“, druhý Kubíêek z dolného
konca, Rudi Taraba, Janek Chrupka. Týchto
skupín bolo však viac. Je zaujímavé, že nikto nás nemusel zvolaČ rozhlasom ani nútiČ,
išli sme radi, chceli sme to jednoducho urobiČ, tak sme to spravili. A bolo veselo, žartovalo sa, rozprávali sa vtipy, aj sa pospievalo
a priateüstvá, ktoré takto vznikali, vydržia až
do smrti. Poêas výstavby štadióna sa hrávalo v Agátkoch. Neskôr dobudovali i tribúny a oplotenie. Keó bol štadión dostavaný,
ihrisko na Agátkoch bolo rozparcelované na
stavebné pozemky a vznikla na nich Lipová ulica. Neboli sme takí nároêní a boli sme
viac ochotní urobiČ nieêo, êo slúžilo aj ostatným. Bola to iná doba, ale boli sme spokojnejší, priateüskejší a možno aj jeden voêi
druhému üudskejší.
Podüa Anny Darášovej spracoval P. Slezák.

Smoliarsky zápas proti
Pezinku
Vbroku 1958 mala Stupava blízko kbnajväÏšiemu úspechu vbtomto období. Bojovala
obpostup do divízie na neutrálnom ihrisku
VAS vbBratislave. VbkvaliȴkaÏnom stretnutí
prehrala sbTatranom Pezinok 1:2, keÑ
náš jediný gól strelil Rudolf Koširér. StupavÏania dali síce ešte jeden gól, žiaĀ, do
vlastnej siete.

Prechod na nové ihrisko
Na novom ihrisku sa ako prvý predstavil
majster republiky Slovan Bratislava s mnohými hráêmi reprezentácie, medzi ktorými
nechýbali napr. Popluhár, Schrojf, Vengloš.
Domáci síce prehrali, ale hanbu si nespravili.
Zápas sa odohral na hody 8. septembra 1958
na poêesČ prestupu Stupavêana Antona Daráša do tímu Slovana. Výsledok bol 2:5 a obidva góly za Stupavu strelil Jaro Pavlíêek.
Neskoršie prichádzali do Tatrana mladší
hráêi. Spolu s ostatnými vytvorili dobré mužstvo a niekoükokrát bojovali o postup do divízie, kde odohrali celý rad dobrých zápasov
s mužstvami Senice, Skalice, Kútov, Hlohovca, Šamorína, éalova. Okrem starších hráêov
tvorili káder aj mladíci Miro Horecký, Pavol
Németh, Jozef Dugoviê, Štefan Móza, František Víger, Dušan Janeêek, Rudolf Daráš,
Štefan Barinka, Anton Daráš, Jozef Taraba,
Milan Michalík. Trénermi boli Štefan Kubíêek, František Malec, Anton Dostál. O mužstvo sa starali hospodári Anton Klas a Jozef
Michal s manželkami. Predsedami a tajomníkmi boli Ján Obermár, Štefan Klas, Jozef
Mader a Jozef Bátora.
Podüa rozprávania Štefana Piaêka spracoval
Ivan Bartalský.
Text: Ján Katona, Matej Holásek z FKM Stupava

STUPAVSKÉ NOVINY | APRÍL 2021

Na štartovacej Üiare
Martins Berkis mal príležitosħ prvýkrát hraħ basketbal
ako šesħroÏný. Bolo to na tréningu jedného kamaráta.
Vtedy ešte netušil, že hra pod vysokými košmi sa mu
stane celoživotnou láskou. PokiaĀ sa vám zdá, že meno
Martins neznie celkom slovensky, potom máte pravdu
– Martins Berkis pochádza z Lotyšska a od roku 2010 je
StupavÏanom.

„B

ohužiaü, pre mojich rodiêov bol tréningový harmonogram veümi Čažko
zvládnuteüný,“ vracia sa k svojim zaêiatkom Martins. „Dôvodom bolo cestovanie a zamestnanie mojich rodiêov. Bývali sme

a mládež. Bol som veümi nadšený z toho, ako deti
vnímajú basketbal a šport celkovo, êo som vnímal
ako dobrý základ na vytvorenie prvého medzinárodného basketbalového kempu pre deti na Slovensku. Keóže êasový harmonogram profesionálneho
športovca je veümi nároêný, êakal som na správnu
príležitosČ po ukonêení kariéry. Už niekoüko rokov bývam v Stupave a zistil som, že basketbalu
sa v širšom okolí nikto nevenuje, ale záujem oĀ je
obrovský, z êoho sa veümi teším. Minulý rok som
preto založil MI Basketbalovú akadémiu pre rozvoj basketbalu na Slovensku, zázemie ktorej tvorí práve Záhorie.“
Îo vás najviac motivuje?
„V športe ma motivujú rôzne veci a situácie.
Pozitívne naladení üudia, poêasie, sny, ciele... Pre
mĀa motivácia rovná sa progres. V osobnom živote ma jednoznaêne motivuje rodina.“

30 km od centra hlavného mesta Riga, v obci Saliena (ako Stupava êi Lozorno od Bratislavy).
Skúšal som rôzne aktivity, ako futbal a tanec, pretože pohyb mi bol od maliêka blízky. Mojím životným snom však bolo hraČ basketbal. Pamätám
si pre mĀa významný dátum 5. septembra 1993,
keó som mohol naplno zaêaČ s tréningom basketbalu. Pokraêovalo to bez prestávky óalších 22 rokov.
Vystriedal som rôzne kluby v ôsmich štátoch sveta
a som za túto skúsenosČ veümi vóaêný.“
Idú basketbal abZáhorie dokopy?
„Už poêas svojej profesionálnej basketbalovej
kariéry som pôsobil ako hosČujúci tréner pre deti
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Ktoré úspechy, Ïi už kolektívne
alebo individuálne, si najviac
ceníte?
„Najcennejšie sú pre mĀa skúsenosti, ktoré som nabral poêas svojej kariéry. Každá
krajina, každé mesto, každý spoluhráê, tréner, funkcionár tímu alebo fanúšik nechal vo
mne stopu. Mnohí z nich zostali kamarátmi
dodnes. Mojím snom bolo hraČ v tíme Ventspils v Lotyšsku, êo sa mi aj podarilo. Dokonca
sme získali aj titul majstra Lotyšska. S tímom
Snaefell sme si na Islande vybojovali majstrovský titul a stali sme sa víČazmi Islandského pohára. Na Slovensku sme vyhrali s tímom Iskra
Svit Slovenský pohár. Bol som viackrát zvole-

ný na zápas All-star game v Lotyšsku aj na
Slovensku.“
Aký odkaz by ste poslali deħom, aby ste ich motivovali
hraħ basketbal?
„Pre mĀa osobne je basketbal najkrajšou tímovou hrou. UmožĀuje cestovaČ do rôznych kútov sveta. Je úžasné spoznávaČ nové kultúry, poêúvaČ iné jazyky a stretnúČ nových üudí. Toto
všetko vás prirodzene posúva dopredu. Život sa
nekonêí hranicami Slovenska, netreba sa báČ
cestovaČ. Plánujeme preto tréningové výlety aj do
USA, êo je mekka basketbalu. Takisto chceme
vytvoriČ program pre slovenské deti a ich štúdium v Amerike po ukonêení základnej alebo
strednej školy.“
Aké by malo maħ dieħa predpoklady, aby mohlo hraħ basketbal?
„Páêi sa mi príslovie „tvrdá práca porazí talent, keó talent nechce tvrdo makaČ“. Takže žiadne predpoklady, treba maČ hlavne chuČ a dobrú
náladu, všetko ostatné príde :). Basketbal je tímová hra a tímová práca, urêite si každý nájde
svoje miesto êi pozíciu na ihrisku.“
Îo sa skrýva za projektom PoÑ
hraħ basket?
„Pokiaü to epidemiologická situácia dovolí, v máji budeme organizovaČ 3 dni otvorených tréningov a nábor nových detí do našej
basketbalovej akadémie. ZúêastniČ sa na Āom
môžu všetky roêníky, pretože zaêaČ hraČ basketbal nikdy nie je neskoro :o). Na školský
rok 2021/22 budeme organizovaČ nábor mladých basketbalistov vo veku od 5 do 18 rokov,
a to v dĀoch 19.5 – 21.5. v Lozorne a 26.5
– 28.5. v Stupave. Tréningy budú na vonkajších ihriskách za základnou školou v Lozorne
a základnou školou v Stupave. Skupiny budú
rozdelené takto: 1. – 3. roêník (ZŠ), 4. – 6.
roêník (ZŠ), 7. – 9. roêník (ZŠ + SŠ).“
Pre viac info: telefonicky 0917778681 (aj sms)
alebo e-mailom:bmibasketball@mibasketball.sk
švo, foto: archív MB

Slovenský
pohár SLA 3D
Poslednú marcovú sobotu sa V Rimavskej Sobote
pod patronátom Tibora
Lévaya a jeho družiny
LKbBašta Bástya konalo
výborne zorganizované
1. kolo Slovenského pohára SLA 3D 2021.

StupeĊ víħazov BBbDeti (do 12,99 r.)
1. Matúš KubiĊák
2. Ivo Saling
3. ÿubomír Gažák, Stupava

N

ieêo okolo 170 súČažiacich vyzbrojených príslušnými potvrdeniami sa v êase zákazu vychádzania vydalo cez celé Slovensko do
Rimavskej Soboty. Policajti boli ráno na
všetkých prístupových cestách do okresov a kontrol bolo naozaj dosČ. Napriek
tomu nik nemal problémy.
SúČažný deĀ zaêal ráno od 7:30 povinným testovaním. Po hodine odchádzali
prví pretekári na traČ, poslední až okolo obeda. Organizátori z Bašta Bástya si
na nás pripravili nároênú traČ s 28 terêmi. Premiérovo sa na SP štartovalo formou letmého štartu. Celý deĀ sme mali
nádherné poêasie, okolo 18 °C. Viac
sme si naozaj nemohli želaČ. Pre väêšinu úêastníkov to bola prvá súČaž po piatich mesiacoch, tak sa nevedeli nabažiČ lukostreüby, terêov, terénu a blízkosti
kamarátov lukostrelcov. Od obeda cca.
do 15. hodiny sa postupne vyhodnocovali jednotlivé divízie, ktoré sa už vrátili z trate. Najlepší získali poháre za celkové poradie SP 2020, ako aj medaily
s novými SLA 3D stuhami. Poêas súČaže
sme otestovali nielen kopu novuêiêkých
3D terêov SLA 3D, ale aj nové oranžové kolíky na trati, ktoré bezplatne požiêiavame organizátorom SP z SLA 3D.
Potešilo nás, že podujatie prebehlo bez
problémov aj za tejto nepriaznivej situácie, že sme vybavili všetko, êo bolo treba. Veó aký iný amatérsky šport sa môže
popýšiČ tým, že organizuje v tejto dobe
súČaže?

Ešte raz veĀká vÑaka Tiborovi
Lévayovi abjeho poÏetnému tímu
LKbBašta Bástya, že sa bez váhania dali do príprav 1. kola SP
abzorganizovali ho NA JEDNOTKU!
Ivan Filip, Lukostrelecký klub Stupava
Foto: autor
i20210401
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Daniel Polák vέtop desiatke!

niky streüby. Okrem toho po tréningu zostávam v hale s brankárom Miškom Kosákom,
s ktorým si vždy zasúČažíme medzi sebou.

VbtohtoroÏnej sezóne sa výnimoÏne darilo hráÏovi HC Tatran Stupava Danielovi Polákovi, ktorý má iba 21 rokov abuž patrí medzi najlepších strelcov slovenskej hádzanárskej
extraligy. Dostal sa dokonca aj do reprezentaÏného výberu Slovenska.

Zo Stupavy si to dotiahol až do seniorskej reprezentácie. Îo by si odkázal/
poradil mladším hráÏom?

V

btejto sezóne sibzaznamenal
výrazný výkonnostný rast.
Îomu to pripisuješ?

poêúvaČ. Veümi rád pôjdem v jeho šüapajach.
Strýka touto cestou pozdravujem.
Vbextralige si zaznamenal vbtejto sezóne v 17-tich zápasoch 107 gólov abstal si
sa 4. najlepším strelcom súħaže. Trénuješ aj špeciálne streĀbu?

Urêite k tomu prispela trénerova dôvera vo mĀa. Od zaêiatku mi veril, každý zápas ma stavia do základnej zostavy. Tým som
si zaêal viac veriČ, keóže predtým som hrával v Šali na strednej spojke. òalej by som
to pripísal individuálnej príprave, ktorú som
absolvoval poêas leta v Stupave na asfaltovom ihrisku v parku a v posilĀovni. Zameral som sa najmä na cviêenia, ktoré by mohli
byČ küúêové pre hru na krídle, kde sa vyžaduje rýchlosČ, dynamika i technika streüby.

Medzi mužmi si sa vbextralige už udomácnil. Aký ħažký bol pre teba prechod
zbprvej ligy do extraligy?

Keóže v Šali som bol ako 18-roêný „hodený“ na pozíciu strednej spojky, bolo to veümi
Čažké. Bol som pod neustálym tlakom, s ktorým som sa musel vedieČ vyporiadaČ. Taktiež hra v extralige bola oveüa tvrdšia, agresívnejšia a rýchlejšia. Postupom êasu som si
však zvykol a zaêal som všetko zvládaČ lepšie
a lepšie. Momentálne hrávam na krídle, kde
sa cítim ako doma.
Tento rok si dostal pozvánku do seniorskej reprezentácie. Îo to pre teba znamená?

Pre mĀa je to splnený sen. Ako malý chlapec som chodieval na väêšinu reprezentaêných zápasov ako divák. Veümi sa mi páêila
predstava hraČ za reprezentáciu pred plným
hüadiskom. Teraz som dostal možnosČ zahraČ si v seniorskej reprezentácií proti éesku a U21 Maóarska. Musím na sebe ešte
veüa pracovaČ, pretože konkurencia je veüká
a každý tam bojuje o svoje miesto. Každý sa
chce dostaČ na ME 2022, ktoré sa budú ko-

Áno, poêas týždĀa si dopoludnia chodím
zastrieüaČ na bránu a skúšam si rôzne tech-

Neviem, êi môžem rozdávaČ rady mladým, pretože sám som ešte mladý, neskúsený a stále sa uêím. Možno by som im však
odkázal, že ak sa zdajú byČ veci Čažké, tak je
to len dobre. Ak by to bolo jednoduché, robil
by to každý. Cesta k úspechu je Čažká. Raz si
dole, raz hore, raz prehráš, raz vyhráš. Hlavné je, aby si to nevzdal a šiel óalej.
Rudolf DraškoviÏ
Foto: HKM ŠaĀa b

naČ u nás na Slovensku. Nepoüavujem a stále
budem bojovaČ o to, aby ma tréner Kukuêka
zavolal aj na óalšie zrazy.
Vbextralige si zaujal rôznymi parádiÏkami pri streleckom zakonÏení. Vidno, že
si veríš. Îomu to pripisuješ?

So spoluhráêmi máme natrénované niektoré akcie, ktoré si obêas zahráme aj v zápase. NašČastie to tam êasto aj „padalo“. Musím ale povedaČ, že bez poriadnej prihrávky
by som také góly dávaČ nemohol. Pri sedmiêkách som už ako žiak mal voünú ruku. Nikto
mi nehovoril, êo a kam mám hodiČ. Už odmala som si skúšal pár fínt a postupom êasu
ich zdokonaüujem. Na sedmiêkách si celkovo
musí êlovek veriČ.
Vyzerá to tak, že chceš prekonaħ Uja?
Tvojho strýka ÿuboša Ivicu, hádzanársku legendu HC Tatran Stupava, ktorý
mal pre súperových brankárov takisto
pripravené svoje parádiÏky?

Strýko je pre mĀa jeden z najväêších vzorov, aké mám. Bohužiaü, hrávaČ som ho už
nevidel, o jeho parádiêkách môžem preto len

i20210402

OPTICKÉ CENTRUM EVERGREEN

Potrebujete
oÏné vyšetrenie?

- 30%

Špecialisti na multifokálne okuliare
zn. Rodenstock - záruka kvality teraz

Pri kúpe okuliarov vyšetrenie zadarmo
ZĀava: 30 €, alebo 50 € - info v optike

Adresa: Hlavná ulica 15, Stupava, Objednávanie: 0948 018 804
Kontakt: Info@optickecentrum.sk, www.optickecentrum.sk
i20210405
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Mokraâ pod Pajštúnom
Abnormálne zmeny poÏasia, ako
následok klimatickej zmeny, sa
stali súÏasħou nášho života.bVšetci
potrebujeme, aby každý z nás prispel kbzlepšeniu stavu prostredia,
vbktorom žijeme, na svojej úrovni.
Îi už sme štát, samospráva alebo
jednotlivec.

O

bêianske združenie Pajštún sa preto
v spolupráci s obcou Borinka rozhodlo
obnoviČ mokraó v CHKO Malé Karpaty. Stalo sa tak symbolicky k 50. výroêiu podpísania Dohovoru o mokradiach. Vóaka financiám,
ktoré obêianske združenie získalo z programu Klíma nás spája (financovaného dm drogerie markt
Slovensko a koordinovaného CEEV Živica), zrealizovalo projekt na obnovu mokrade a vyschnutej
studniêky pod zrúcaninou hradu Pajštún v blízkosti populárneho turistického chodníka.
Foto: Zuzana Papp

Uvoĝĥovanie opatrení
vέšporte
Športovanie od pondelka 19. apríla riadia
svetlá na športovom semafore
Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutoênili za posledné mesiace množstvo rokovaní a stretnutí s lekárskym
konzíliom, predstaviteümi Úradu verejného zdravotníctva, ministrami aj êlenmi vlády. Chceli tak
dostatoêne vysvetliČ a komunikovaČ možnosti, ako
uvoüniČ opatrenia v oblasti športu. „Výsledkom je
kompromis a veümi optimistická prognóza uvoüĀovania v
óalších fázach v rýchlejšom slede,“ ozrejmil štátny tajomník pre šport Ivan Husár.
Vláda prijala v piatok spresĀujúce uznesenie,
na základe ktorého prišlo k óalšiemu uvoüĀovaniu
opatrení. Tie sa týkajú aj športu. Od 19. apríla
2021 sa totiž do praxe zavádza Covid automat pre
šport, ako nosné opatrenie z dielne Sekcie športu
rezortu školstva. Pre lepšiu zrozumiteünosČ opatrení rezort školstva vypracoval prehüadnú infografiku pre aktuálny III. stupeĀ varovania, športovci
sa tiež môžu riadiČ opatreniami na webovej stránke www.covidsport.sk, na ktorej staêí zadaČ okres
a druh športu. „Podüa druhu športu automat prezradí organizovaným i rekreaêným športovcom, ako bezpeêne vykonávaČ obüúbenú aktivitu v exteriéri aj interiéri.
Aj keó zatiaü iba v obmedzenom režime," dodal Ivan
Husár.
rr
i20210404
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Z NAŠEJ KUCHYNE

Medvedí cesnak v kuchyni
Je jedným z prvých poslov jari. Naši predkovia ho hojne využívali v kuchyni a pri lieÏbe mnohých ochorení. Svojej obĀube sa teší aj
ublesných zvierat, ktoré zvyknú rozkopaħ zem, aby sa dostali kbjeho cibuĀkám. PodĀa legendy je medvedí cesnak prvou rastlinou,
ktorú medveÑ zožerie po prebudení sa zo zimného spánku.
Variant s kváskom:
500 g hladkej múky špeciál (špalda 100 %)
250 g taveného syra (klasika, ochutený šunkou, nivou, údený...)
100 ml mlieka
100 ml oleja
2 bielka
2 êl soli
40 g kvásku
Do cesta môžeme pridaČ mleté êierne korenie, êili korenie, pizza korenie, provensálske korenie...
Na dokonÏenie

K

eó sa poĀ vyberiete do lesa, buóte
opatrní, aby ste si ho nepomýlili s listami konvaliniek. Vyzerajú naozaj podobne. Listy konvalinky voĀavej (Convallaria
majalis) sú jedovaté a okrem žalúdoênej nevoünosti vedia spôsobiČ aj halucinácie. Jedným z
najbezpeênejších spôsobov, ako rozoznaČ medvedí cesnak od konvalinky, je jeho ovoĀanie.
Medvedí cesnak má výraznú cesnakovú vôĀu.
Ak máte slabší êuch, listy medzi prstami požmoüte. Na rozdiel od jedovatej konvalinky je
medvedí cesnak jedlá a chutná bylinka, ktorá
sa na jar v hojnosti využíva v kuchyni. Pripravili sme pre vás tieto zdravé recepty.

Cesnakové slimáky
Suroviny

25 g droždia
1 lyžica cukru
0,5 dcl mlieka
350 g hladkej múky
70 g bieleho jogurtu alebo kyslej smotany
1 vajce
štipka soli
0,5 dcl oleja
Plnka:

100 g masla
1 lyžiêka soli
60 g medvedieho cesnaku

2 žútka
2 pl mlieka
sezam, üan...
hrubozrnná soü (nemusí byČ)
Na potieranie:

1 vajce
üanové alebo sezamové semienko

Príprava
1. Vo vlažnom mlieku rozdrobíme droždie,
pridáme cukor a necháme niekoüko minút
kysnúČ.
2. Medzitým si do misky navážime múku,
pridáme jogurt, vajcia, soü a olej. Pridáme
nakysnuté droždie a potom vypracujeme na
dobre formované a pružné cesto.
3. Prikryjeme êistou kuchynskou utierkou
a necháme kysnúČ (asi 50 minút). Medzitým
nakrájame medvedí cesnak na malé kúsky,
rozmixujeme ho so soüou a mäkkým maslom.
Na plech si dáme papier na peêenie.
4. Cesto preložíme na pomúêenú podložku,
dobre premiesime a rozdelíme na 4 êasti.
Každý diel rozvaükáme do kruhu s priemerom
25 cm.
5. Jeden kruh z cesta potrieme plnkou z medvedieho cesnaku a prikryjeme druhým kruhom. Kolieskom na pizzu nakrájame kruh na
16 dielov a zrolujeme do rožkov.
6. Rožky ukladáme na plech, potom potrieme vyšüahaným vajíêkom a posypeme semienkami. Necháme 15 minút podkysnúČ a vložíme do vyhriatej rúry na 180°C. Peêieme asi
15 minút.

Postup
1. Všetky suroviny dobre zmiesime a prikryté
necháme pri teplote do 20°C pracovaČ 12 hodín.
2. Potom cesto vyklopíme na pomúêenú dosku,
rozdelíme na štyri bochníky. Každý bochník vyvaükáme na kruh s hrúbkou asi 3 mm. Jeden
kruh z cesta potrieme plnkou z medvedieho cesnaku a prikryjeme druhým kruhom. Rádlikom
narežeme na osminky, širšie kraje v strede mierne nakrojíme a zrolujeme do tvaru rožteka.
3. Preložíme na plech s papierom, prikryjeme
a necháme hodinu – dve oddychovaČ. Pred peêením potrieme žútkom rozmiešaným s mliekom,
posypeme soüou, sezamom a podobne. Dáme
do rúry vyhriatej na 180°C a peêieme do ružova.
Necháme chladiČ na mriežke.

Jemná polievka
s medvedím cesnakom
Suroviny

300 g medvedieho cesnaku
2 lyžice masla
1 strúêik cesnaku
štipka korenia
štipka soli
muškátový oriešok
120 ml šüahaêkovej smotany
500 ml vývaru
1 cibuüa

Príprava
1. Stonky a listy z medvedieho cesnaku
opláchneme a nakrátko oblanžírujeme (zabaríme horúcou vodou), potom schladíme v studenej vode a nakrájame nadrobno.
2. Na masle opražíme nakrájanú cibuüu a poprášime hladkou múkou. Pridáme pretlaêený
cesnak (podüa toho, ako ho máme radi), pridáme nasekaný medvedí cesnak a zalejeme vývarom (môžeme aj vodou).
3. Rozvaríme a potom vmiešame smotanu na
šüahanie. Ponorným mixérom rozmixujeme na
pyré, dochutíme soüou a korením.
Ako vložka do tejto polievky môžu byČ chlebové krutóniky, ale urêite vám zachutia aj
opražené kocky so slaninky.
Eva Veselá, foto: švo
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Je jar
a my sa
rodíme
VYKRAČUJTE
POTICHU

PSÍKA DRŽTE
NA VÔDZKE

NECHYTAJTE NÁS
V HNIEZDACH

V tomto období (apríl – jún) prichádzame na svet MY MLÁĎATÁ divej zveri
a vtákov. Doprajte nám ľudkovia pokoj, bezpečie a láskyplnú starostlivosť našich rodičov.
Po lese vykračujte potichu, psíka držte na vôdzke, nechytajte nás v hniezdach, ani v tráve,
kde nás mama iba nachvíľu odložila.

Les patrí všetkým. Les patrí životu.
www.polovnickakomora.sk

POĽOVNÍCTVO
MÁ ZMYSEL

