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Mesaèník pre ¾udí dobrej vôle ijúcich v kraji pod Pajtúnom.

Na slovíèko

Èitate¾om Podpajtúnskych zvestí zvestujeme jednu dôleitú novinu. Mesaèník je
dobrá vec, ale nie vdy je aktuálny.
To je nad jeho sily. Môeme písa o tom èo
bolo alebo o tom èo bude, ale ten èasový
posun ani pri najlepej vôli nedokáeme
preklenú.
Preto sme, vo vaom záujme, pristúpili na
spoluprácu s novinami - týdenníkom
Malacko, kde máme pre vás svoju celú
stranu. Na nej informujeme
o aktualitách, pretoe týdeò
je predsa len kratia doba ne mesiac.
Nestratíme vás, dúfam, naich verných
èitate¾ov, keï na stránkach
Podpajtúnskych zvestí
sa budeme venova skôr témam
ako aktualitám. Postupne sa chceme
pretransformova èi premeni
na kultúrno-spoloèenský mesaèník,
ktorý pôjde skôr do håbky,
dá priestor problémom
a názorom verejnosti.
Napokon, nemusíme si to vysvet¾ova,
vdy ide o kompromis, je dôleité,
aby bol rozumný. Sme presvedèení,
e vám sa týmto dostanú èerstvé správy
v Malacku a zaujímavé informácie v
Podpajtúnskych zvestiach. Teí nás vá
záujem a zároveò nás zaväzuje,
aby sme boli lepí ...
Pavel Slezák
éfredaktor

S nami 50% z¾ava

Mestské kultúrne stredisko Stupava
pripravuje v spolupráci s RPIC
Bratislava a PPS Actoris System
kolenie podnikate¾ov a poradenstvo pre poskytnutie mikropôièiek,
zaradenie do podporných
úverových programov, vypracovanie
podnikate¾ských plánov pre iadosti
o nenávratné granty.
Info: 02/6593 4312.

Keï sa stretnú susedia, vdy si majú èo poveda. Bystrièania sa stretli s Mariatálèanmi a bystrický
starosta V. Kuboviè podaroval starostovi Marianky J. Královi prvý meter kanalizaèného potrubia,
veï nejako zaèa (budova kanalizáciu) musia... ( o stretnutí Súsedé -súsedom èítajte na str. 4)
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Opýtali sme sa...
Ing. Jána Belea, primátora mesta Stupava
Ppzv: V návrhu na ininiersku
projektovú èinnos sa objavila poloka na projekt námestia sv.
Trojice a nám. M. R. tefánika
a projekt peej zóny od kostola po
ulicu kolskú. Aká je predstava
mesta pri rieení týchto centrálnych plôch v meste?
Ing. J. Bele: V rámci projektovej
prípravy bolo zadané vypracovanie
projektovej dokumentácie na úpravu
plôch v centre mesta. Na financovanie chceme získa zdroje z predvstupových grantov, konkrétne Grantovej schémy regionálneho rozvoja,
kde sa dotácie pohybujú v rozpätí
50-100 tisíc euro. Úprava námestia
M. R. tefánika spoèíva v premiestnení novinového stánku, vybudovaní prístupovej komunikácie k bytovým domom a parkovacích miest
a oplotení bytového domu na námestí. Úprava Námestia sv. Trojice
bude nároènejia. Chceme sprístupni parèík a upravi ho tak, aby zodpovedal poiadavkám záhradnej
architektúry. Asfaltový chodník ku
kostolu nahradí nový zo zámkovej
dlaby, upravia sa plochy okolo historických líp a budú spevnené obrubníkmi. Odstránime rôzne drobné
stavby, ktoré sú pri "Srdieèku" a dohodli sme sa s majite¾om tejto budovy, e odstráni aj "terasu" pred hostincom. Na námestí budú vyznaèené
parkovacie plochy. Realizácia týchto úprav bude závisie od finanèných moností mesta. Projekt peej
zóny od námestia sv. Trojice po
kolskú ulicu bude zadaný tudentom Technickej univerzity v Bratislave. V spolupráci s katedrou architektúry tudenti vypracujú nieko¾ko
alternatívnych rieení. Z nich bude
vybraný najlepí projekt, ktorý bude
dopracovaný v spolupráci s odborníkmi z tejto koly. Projekt bude
zadaný v októbri t.r. a výsledky budú prezentované vo februári 2004.
Ak sa nám podarí získa finanèné
prostriedky zo trukturálnych fondov EÚ, investièná akcia sa bude
realizova v roku 2004-2005.
Ppzv: Obèanov zaujíma, ako sa
bude riei námestie sv. Trojice a
predovetkým budova "Srdieèka". Bez vyrieenia terajej situácie budú akéko¾vek úpravy námestia len èiastoèným rieením...

Ing. J. Bele: Z podnetu mestského
úradu sa konalo rokovanie s majite¾om tejto nehnute¾nosti. Predmetom rokovania boli výhrady mesta
ku podnikate¾ským aktivitám, ktoré
sa v tejto budove prevádzkujú
a tie k prenájmom priestorov na bývanie. iadame zásadnú zmenu vo
vyuívaní objektu na podnikanie,
ktoré musí repektova predstavy
mesta o podnikaní v tejto lokalite.
Mám na mysli najmä úpravu interiéru, sociálnych zariadení a vôbec
celkového vzh¾adu objektu. Zloitejím problémom sa ukazuje obývanie objektu osobami, ktoré nemajú uzatvorené nájomné zmluvy, kde
iadame, aby v objekte bývali len
skutoèní nájomníci. Hovorili sme
s majite¾om aj o zákaze chovu psov
v objekte. Stavebný úrad Stupava
vydal nariadenie týkajúce sa úpravy
fasády a strechy budovy, podobné
nariadenie vydal i na bývalý komunál. Obidve budovy majú rovnakého
vlastníka.
Ppzv: Rozhodnutím mestského
zastupite¾stva je na predaj budova na ulici Kúpe¾nej, ktorá doteraz slúila pre stupavských seniorov ako Klub dôchodcov. Aké je
alternatívne rieenie pre umiestnenie Klubu a kedy sa bude realizova?
Ing. J. Bele: Mesto na základe
rozhodnutia mestského zastupite¾stva odpredáva budovu Klubu dôchodcov. Robí sa to formou verejného oznámenia o predaji nehnute¾nosti a jediným kritériom je cenová ponuka. Podmienkou predaja je,
aby záujemca s najvyou ponukou
zloil preddavok vo výke 50%
z ceny. Potom sa aj z týchto peòazí
zaène rekontrukcia súèasného stravovacieho strediska v rámci prvej
etapy projektu Domu sociálnych
sluieb. Pokým sa rekontrukcia
nedokonèí, klub bude fungova
v terajej budove. Na rekontrukciu
potrebujeme 2-3 mesiace, po dokonèení sa klub presahuje do nových
priestorov, uvo¾níme predávaný
objekt a jeho nový majite¾ doplatí
kúpnu cenu. Vieme, e klub plní urèité poslanie vo vzahu k naím seniorom, preto musíme postupova
citlivo a oh¾aduplne. Objekt stravovacieho strediska sa bude upravova
postupne, upravíme aj dvor, aby

slúil k spokojnosti stupavských
seniorov.
Ppzv: Hrozivo vyzerajúca "Karkulka" stále straí a hyzdí vzh¾ad
mesteèka. Ako pokraèujú rokovania v tejto veci a je tento problém
skutoène nerieite¾ný?
Ing. Ján Bele: Na rokovanie mestskej rady dòa 19. augusta bola prizvaná súkromná spoloènos, ktorá
má záujem riei tento objekt.
V súèasnosti ide o dva problémy,
ktoré spolu súvisia - v prvom rade
záloným verite¾om na tento objekt
je konsolidaèná banka, kde bol
objekt zaloený na úverové èerpanie
vo výke cca 20 miliónov Sk. Druhým momentom je neukonèené dedièské konanie po vlastníkovi objektu. Povinnosou subjektu, ktorá chce
riei tento problém, je odkúpi poh¾adávku od konsolidaènej banky
a následne doriei vlastnícke vzahy. Poiadavkou mesta je, aby sa
v tomto priestore realizoval polyfunkèný dom s priestormi na sluby,
administratívu prípadne bývanie.
Mesto je ochotné za urèitých podmienok odpreda pozemok za niiu
cenu vzh¾adom na súèasné zaaenia pozemku objektom Karkulky.
Poiadavkou mesta je, aby objekt
bol odstránený najneskôr do 12 mesiacov po podpise kúpno-predajnej
zmluvy. Rada vzala na vedomie zámer spoloènosti s poiadavkou, aby
vypracovala návrh zmlúv a predloila situaèné osadenie polyfunkènej
budovy, prièom nová zastavaná plocha by nemala by väèia ako doteraz. Na záver treba ete poveda, e
na odkúpenie poh¾adávky od konsolidaènej banky mesto nemá finanèné prostriedky a preto volí cestu
spolupráce s iným podnikate¾ským
subjektom.
Ppzv: Na mestskom zastupite¾stve dòa 3. júla poslanci prerokovali iados MVDr. Kazarku na
odkúpenie èasti pozemku v areáli
tzv. Malého parku. Dr. Kazarka
v iadosti uviedol i svoj zámer vybudova na tomto pozemku útulok pre zvieratá. Poslanci jeho zámer podporili a súhlasili s odpredajom pozemku do výhradného
vlastníctva. Vy, pán primátor, ste
výkon uznesenia o odpredaji
nehnute¾nosti pozastavili. Vyuili
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ste svoju právomoc v súlade so
zákonom o obecnom zriadení, ale
aké dôvody vás viedli k takémuto,
doteraz neobvyklému, postupu?
Ing. J. Bele: Predaj tohto majetku
povaujem za nevýhodný pre mesto,
pretoe ide o súèas Parku a ten je
chránenou krajinnou oblasou. Na
túto skutoènos som upozornil i poslancov, ktorých som poiadal, aby
poèkali so svojím rozhodnutím na
vyjadrenie Krajského pamiatkového
úradu (ïalej KPÚ) Bratislava. KPÚ,
ktorý je vecne prísluným správnym
orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, vo svojom stanovisku zo dòa 21.7. t.r. nesúhlasí s odpredajom èasti parku, pretoe ide o
pamiatkový objekt. Okrem iného sa
vyjadruje i k budove, v ktorej je veterinárna ambulancia. Odpredaj povaujem za nevýhodný pre mesto aj
z h¾adiska ceny 110 korún za m2,
prièom ide o pozemok s výmerou
850m2.
Na pozemku sa nachádza viac ako
15 vzrastlých stromov, ktoré tie patria medzi chránené dreviny. Budova, v ktorej je ambulancia, je do
dneného dòa majetkovo nevysporiadaná.
Viem pochopi aj dôvody, ktoré Dr.
Kazarku viedli k podaniu iadosti.
Ponúkal som mu prenájom tejto
èasti parku, ktorá by bola citlivo
oddelená od ostatnej plochy a slúila by jeho zámerom. Mesto musí riei aj problém túlavých zvierat a ich
umiestnenie v útulku alebo inom zariadení. Pripravujeme vybudova
takýto areál vrátane hygienickej stanice v priestoroch skládky odpadov.
Takéto rieenie má viac výhod - nie
je v bezprostrednej blízkosti zóny na
bývanie, je tu nepretritá 24-hodinová sluba, èím sa zjednoduí príjem oetrovanie i vydávanie zvierat.
Je v záujme mesta riei problém,
ale nie v priestoroch parku. Navye
cez pozemok prechádzajú ininierske siete (mestská kanalizácia, rozvod plynu, SITEL) a sú tu poloené
i kabelové rozvody medzinárodného
významu, èím sa pozemok stáva
nepouite¾ný pre akúko¾vek stavebnú èinnos. Na záver chcem poveda, e k rozhodnutiu pozastavi
výkon uznesenia ma viedli len záujmy mesta a repektovanie zákonov.
-rozhovor pripravil:ps-
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Poslanci schválili úpravu rozpoètu

Stupava - Poslanci MsZ v rámci Úpravy a zmeny rozpoètu mesta Stupava ku dòu 3.7.2003 schválili pouitie finanèných prostriedkov v objeme 3 milióny korún na opravu chodníkov a komunikácií. Na opravu
výtlkov schválili èiastku 1 mil. Sk, na elezniènú ulicu 300 tis. Sk, Lipovú ul. 400 tis. Sk, na úpravu parkoviska na Hlavnej ulici èiastku 600
tis., na opravu betónovej cesty k Cevaservisu 450 tis. Sk, na dopravné
znaèenie 250 tis. Sk. Schválili aj pouitie prostriedkov z kapitoly
"Opravy a údrba" v objeme 2221 tis. Sk na vecné plnenie - oplotenie
základnej koly 400 tis. Sk, úprava ihriska pri Z - 100 tis. Sk, oprava
budovy pre mestskú políciu 500 tis. Sk, rekontrukèné práce na mestskom úrade 400 tis. Sk, oprava strechy na budove Z spolufinancovanie 400 tis. Sk, úprava priestorov pred budovou MsÚ 200 tis. Sk,
oprava zastávok SAD 100 tis. Sk a na ostatnú údrbu odsúhlasili 121
tis. korún. Do úpravy ruzpoètu poslanci schválili aj príspevky na opravu veových hodín v Máste vo výke 60 tis. korún, na kolské portové strediská 40 tis. Sk a na prekládku vysokého napätia v areáli
skládky odpadov Stupava - abáreò èiastku 300 tis. korún. Na investiènú výstavbu boli schválené finanèné prostriedky nasledovne: na
projektové práce 1 800 tis. Sk, na územný plán -aktualizácia 800 tis.
Sk, na ostatné projektové práce 1000 tis., na oplotenie trnice 500 tis.
a na vybudovanie Parku oddychu J. Krá¾a 350 tis. korún.
-pod¾a msú-

Mesto podalo projekty

5JKF=L= - Na zasadnutí MsZ primátor informoval poslancov, e mesto
podalo projektový zámer na dobudovanie stokovej siete v meste Stupava, na intenzifikáciu ÈOV Stupava a vybudovanie 124 kanalizaèných prípojok. Mesto poaduje grant vo výke 613 371 EUR. Poslanci
schválili spolufinancovanie z rozpoètu mesta vo výke 8,383 mil. Sk
na realizáciu projektu Kanalizácia Stupava - èas Mást v zmysle spracovaného projektového zámeru. Okrem toho mesto podalo iados
o príspevok na dokonèenie oplotenia Z, úpravy asfaltového ihriska
v areáli koly a na projekt Domu sociálnych sluieb v Stupave.
-pod¾a msú-

Upozornenie pre ivnostníkov
a podnikate¾ov, ktorí zabudli!

Mesto Stupava, referát tátnej správy ochrany ovzduia pred zneèisujúcimi látkami si dovo¾uje upozorni tých, ktorí do dneného dòa
nemajú zaplatený urèený poplatok za zneèisovanie ovzduia malými zdrojmi zneèisovania, aby ho prili uhradi do pokladne mesta.
Posledný termín pre úhradu poplatku bol do 30.6.2003. Upozoròujeme, e po tomto termíne sa naratáva 0,1 % penále z omekania za
kadý deò z celkovej sumy poplatku.
Taktie ivnostníci a podnikatelia, ktorí si medzièasom bez riadneho
povolenia vybudovali a umiestnili nový malý zdroj zneèisovania ovzduia, prípadne tí, ktorí podnikajú a nemajú prevádzku malého zdroja vykurovania, prípadne iného zdroja zneèisovania ovzduia do
dneného dòa oznámenú upozoròujeme, aby tak urobili najneskôr
do konca októbra tohto roka.
M s Ú - V a P.

Mesto Stupava ponúka na predaj nehnute¾nos
nachádzajúcu sa v Stupave na Kúpe¾nej ulici è. 2
(Klub dôchodcov), súpisné è.1107, parc.è. 4117/36 o
celkovej výmere 299 m2, ktorej je výluèným vlastníkom.
Obhliadka nehnute¾nosti sa bude kona v stredu
dòa 3.9.2003 o 17.00 hod.
priamo v mieste predávanej nehnute¾nosti.
Ponuky s návrhom ceny doruète písomne na adresu:
Mestský úrad Stupava, primátor mesta, Hlavná è.1/24,
900 31 Stupava,
prípadne na e-mailovú adresu: primator@stupava.sk
najneskôr do 22. 9. 2003. Hlavným kritériom je cena.

Ospravedlnenie

Ospravedlòujeme sa p. Jánovi Valachovièovi, predsedovi finanènej
komisie MsZ v Stupave, za technické pochybenie pri uverejnení jeho
odpovedí v rubrike Predstavujeme vám - Podpajtúnske zvesti èíslo
7. Redakcia sa týmto ospravedlòuje za prípadnú ujmu, ktorá mohla
týmto autorovi nasta.
Pavel Slezák, éfredaktor

Fontána oila

Stupava - V areáli vodnej priekopy pred stupavským katie¾om
býval vo¾akedy dávno francúzsky
parèík. Vysadené kríèky popri
upravených chodníkoch poskytovali panstvu nielen chládok,ale
i poteenie. Zo vetkej tejto krásy
sa zachovala len fontánka. Pracovníci Domova sociálnych sluieb pri úprave okolia katie¾a iniciatívne "zakopli" i hlbie ne im
prikazovali pracovné povinnosti
a vyèistili nádr fontány. Nali sa
i peniaze na èerpadlo, obnovili
prívod vody a napokon cez trysky vytryskla, skoro po esdesiatich rokoch, voda. Osadili tu i lavièky pre obyvate¾ov domova,
ktorí na tomto mieste môu relaxova. Pozoruhodné je to, e vedenie domova napriek ne¾ahkým
ekonomickým podmienkam nalo prostriedky a pracovníkom sa
chcelo urobi nieèo navye. Treba uzna, e starostlivos aj o pri¾ahlý park svedèí o dobrom vzahu zamestnancov k tomuto zariadeniu. Domov je v správe BSK a
u nieko¾ko rokov sa hovorí o
nutnej rekontrukcii celej budo-

vy, ktorá si vyiada stomiliónové
investície. Samosprávny kraj
v tomto èase predloil iados
o poskytnutie financií z verejných
zdrojov, o tom, ako to dopadne
rozhodne vláda. Riadite¾ka Domova Ing. V. Nagyová okrem
iného nám povedala: "Otázka
budúcnosti domova nemá len
technický a investièný rozmer.
Správy, ktoré priniesli médiá o
tom, e sa postaví nové zariadenie alebo obyvatelia domova sa
budú sahova, zbytoène naruili
pokojný ivot jeho obyvate¾ov.
Starí ¾udia ve¾mi ako znáajú
zmeny a pomaly si zvykajú na
nové prostredie. Problém má
teda i ¾udský rozmer. V kadom
prípade budova nutne potrebuje
sanáciu, s ktorou by sa malo
zaèa èím skôr. Zriaïovate¾ navye z bývalého Domova dôchodcov vytvoril Domov sociálnych sluieb, èo znamená, e sú
tu umiestnení i mladí ¾udia, ktorí
sú odkázaní na sociálnu pomoc
a starostlivos. Zmeny prináajú
so sebou nové nároky a vyiu
záa pre personál, ktorého
máme aj tak nedostatok."
-ps-

Zasadnutie komisie sociálnych vecí

Stupava - V stredu 27. augusta sa stretne komisia sociálnych vecí,
zdravotníctva, kolstva a portu. Prerokuje iadosti o jednorázovú
dávku sociálnej pomoci, spôsob vyuitia prídavku na diea poukázaného mestu, iados o sponzorovanie úèasti na majstrovstvách sveta
v písaní na stroji. Komisia bude oboznámená o èinnosti materskej
koly na ulici Ruovej. Komisia sa pravidelne zaoberá problematikou
zákoláctva, ktoré sa stalo zjavným problémom najmä po zmene
legislatívy, kedy pri opakovanom neplnení povinnej kolskej
dochádzky je pozastavené vyplácanie prídavkov na deti. Tieto prostriedky sú potom poukázané na úèet mesta, ktoré je povinné
preukáza ich vyuitie.
-kom-

V predveèer výroèia SNP

Stupava - Pietnou spomienkou pri príleitosti 59. výroèia SNP si obèania pripomenú udalosti 29. augusta i pamiatku obetí protifaistického povstania. Pietna spomienka sa uskutoèní v predveèer výroèia
vo tvrtok 28. augusta o 17.00 hodine pri pomníku obetí SNP (pri
mestskom úrade). Pozývame vetkých obèanov, aby si svojou úèasou na tomto podujatí uctili obete SNP i význam tejto udalosti v moderných dejinách Slovenska.
-msú-3-
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Súsedé súsedom
Horúce leto prepa¾uje vetko
okolo a príroda pomaly ukazuje
svoje pazúriky, ale na Vlkovkách
sa aj napriek tomu neustále ozýval v sobotu 9.8.2003 smiech,
hudba, rados a veselá zábava.
Susedia sa bavili. Tradièná akcia
stretnutia Záhorskej Bystrice
a Marianky opä ukázala, e na
Slovensku je to aj naozaj tak a
dobre. Na pomedzí oboch chotárov sa na lúke rozprestreli farebné stuhy, pódium a tu znela veselá hudba p. Boráka. Celú akciu
otvorili starostovia, za Záhorskú
Bystricu pán Vladimír Kuboviè
a za Marianku pán Jozef Krá¾. O
zdravý humor nebola núdza.
Program uviedol spevácky súbor Matice slovenskej, ktorého
piesne popretkávané temperamentom spevákov a vskutku kvalitným výkonom, pod vedením
umeleckého vedúceho p. doc.
RNDr. Jaroslava Kotlebu Csc.,
zneli ïaleko do okolia. Vetkým
rozihrali ilky a potvrdili starú múdros, e èo sa robí s radosou, to
je dobré a pekné.
A akoe by to bolo,keby sme si
popri tom nezmerali i sily. Na vyjadrenie dobrých susedských
vzahov daroval starosta Z.B.
pán Kuboviè, starostovi Marianky
pánovi Krá¾ovi prvý meter kanali-

Záhorská Bystrica

zaèného zberaèa pekne opentleného ma¾ou na dôkaz budúcej dobrej susedskej spolupráce
na poli nielen kultúry.
V programe sa pokraèovalo súaou, ktorých obèanov prilo
viac. Starostovia na oboch stranách mali za sebou úèastníkov
stretnutia a sympatizantov, vyhrali síce Bystrièania, ale ani starosta Marianky za sebou nemal
prázdno, podporilo ho vye stovky obèanov, ostáva iba elanie,
aby to tak bolo stále.
Súa o najkrajiu kyticu z po¾ných kvetov sa niesla v znamení
ozajstného záitku. Malí i ve¾kí
súaili a vytvorili skutoène umelecky viazané dekorácie. Starostovia s porotami vybrali troch najlepích, ale mali akú úlohu, lebo kytice boli skutoène krásne.
Mimo súa zaujala aj kytica malého úèastníka v národných farbách, ktorá poteila vetkých.
Odovzdávanie cien bolo veselé
i dôstojné ale i tí, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach neobili naprázdno, do vyhrnutých trièiek dostali sladkosti
na zahojenie. Súa v rozprávaní
vtipov zavàila veselý program,
ale tým sa vetko neskonèilo. Veselá zábava pokraèovala a do
tmy. Na druhý rok je na rade Marianka, aká bude ostáva iba sa
tei a oèakáva!
- Skog -

Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici srdeène pozýva svojich
èlenov na slávnostné stretnutie pri príleitosti 15. výroèia
zaloenia Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici.
Stretnutie sa uskutoèní v nede¾u 7. septembra 2003
o 15.00 hod. v Spoloèenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Veobecne záväzné nariadenie

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drania psov na území mestskej èasti Bratislava
Záhorská Bystrica, ktoré nadobudlo právoplatnos 15. júla 2003. Vyberáme: Vymedzenie pojmov a)
zvlátny pes - sluobný, pouívaný pri záchranných prácach, po¾ovný, ovèiarsky , vodiaci, vo výcviku
poèas súae, b) nebezpeèný pes, vo¾ným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov. Evidencia psa je pre vetkých povinná ak sa pes nachádza nepretrite viac ako 90 dní na území Z.B., kadú zmenu je majite¾ povinný zahlási do 30 dní na MÚ. MÚ
Z.B. vydá bezplatne známku psa majite¾ovi, táto je neprenosná, stratu musí majite¾ nahlási do 14
dní na MÚ, kde za 100Sk dostane náhradnú. Vodi psa môe len osoba, ktorá je spôsobilá ho ovláda. Nebezpeèný pes musí by vodený osobou, ktorá ho ovláda a musí ma náhubok. Za psa vdy
zodpovedá drite¾ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva doh¾ad. V prípade
napadnutia je drite¾ psa aleba osoba, ktorá ho vedie povinná oznámi napadnutému adresu majite¾a
i svoju, meno drite¾a i svoje. Pes nesmie by k útoku vyprovokovaný. V MÈ Záhorská Bystrica je zakázaný pohyb psov na: Ihrisku TJ Záhorská Bystrica, na ihrisku M a Z na Hargaovej ulici, v areáli
miestneho cintorína. AK pes výkalmi zneèistí verejné priestranstvo, je ten kto psa vedie,povinný výkaly bezprostredne odstráni. Priestupku sa dopustí drite¾ psa ak psa neprihlási, umoní, aby psa
viedla osoba, ktorá nesp¾òa na to podmienky, neohlási, e pes pohrýzol èloveka bez toho, aby bol
k tomu vyprovokovaný, neoznámi znièenie alebo stratu známky. Ïalej sa priestupku dopustí ten, kto
ten kto neohlási meno a adresu drite¾a psa osobe, ktorú bezdôvodne napadol, nezabránil incidentu a neohlásil ho, evidenènou známkou nepreukázal totonos psa, nerepektoval zákaz vo¾ného pohybu psa. Pokuta za poruenie je od 500 do 5000 Sk. MÈ môe uloi pokutu do jedneho roka odo
dòa, keï sa o poruení povinnosti dozvedela, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu dolo. Ak sa drite¾ dopustí priestupku opakovane mono mu uloi pokutu a vo výke dvojnásobku pokút. Presné a úplné znenie VZN è. 2/ 2003 je moné si preèíta vo výveske MÚ na námestí
sv. Petra a Pavla.
(vybrané z materiálov MÚ)

Pohybom za zdravím,
zábavou a spoloènosou

To je charakteristika turistických podujatí èlenov Klubu dôchodcov
v Záhorskej Bystrici. Sú zaujímavé, vedia èlenov zauja a radi ich vyuívajú. Svedèí o tom poèetná turistická skupina úèastníkov. Majú významný podiel na zlepení zdravia, vytvárajú iroký priestor príjemnej
turistickej atmosféry a vnútornej psychickej pohody. Sú tie príleitosou na spoznávanie a obdivovanie krásnej prírody náho blízkeho
okolia. Nae stretnutia obyèajne vyústia do príjemnej pohody. Posedíme, zaspomíname! Sme síce starí, ale nie smutní. Vieme sa dobre
zabavi, pookria pri tónoch pekných pesnièiek. V takejto pohode, èo
i len na chví¾u, zabúdame na svoje choroby, starosti, èi iné svetabôle.
Turistické podujatia sme si ve¾mi ob¾ubili, býva na nich veselo, naèerpáme nových síl a s peknými záitkami sa vraciame spä. Samozrejme sa dohodneme pre ve¾ký úspech na nasledujúcej trase turistického podujatia. Naim programom bolo nieko¾ko výletov do prírody
v rôznych roèných obdobiach. Seniorské párty v prírode v bufete PO¼OVNÍK "Na Plácku". Gulá párty, grilovanie, pstruhy. Spoloèný obed
v prírode. Peia túra na Kaèín, posedenie pri ohníku, opekanie, pohoda a dobrá nálada pri speve, hudobne doprevádzal pánn Anton Hubinský na mandolíne, výborný chlebík daroval Ing. Kubaský "Pekáreò
u Floriánka". Krásny bol aj Annabál v prírode pri tanci, hudbe pána
Pribila a nechýbalo ani obèerstvenie v bufete PO¼OVNÍK. Nie sme
dvadsiatky ale sme dobrí a ikovní a cyklotúra s trasou na DNV, cyklistickou dráhou smerom na Hajpród - Orlica, s okrunou cestou na
Stupavu, to dokázala. Ve¾a najazdených kilometrov ale vetci sme sa
cítili v dobrej pohode, bez akýchko¾vek problémov. Boli sme hrdí, e
sme to dokázali. Hurá do ïalích záitkov teraz na Malom slavíne.
Teíme sa na ïalie turistické stretnutia.

Hody, hody, nae hody...

Sú sviatky a dni výnimoèné pre jednotlivé miesta na zemi. V tradícii
naich obcí sú takýmito dòami i hody.
Tie na svätých Petra a Pavla sme oslávili, teraz nás èakajú tie druhé.
30. a 31. augusta sa v Záhorskej Bystrici bude dia ve¾a zaujímavého.
V sobotu 30.augusta 2003 od 13.00 hod. sa bude kona medzinárodný futbalový turnaj. Po skonèení turnaja bude na ihrisku druobné
posedenie, ktorého zlatým klincom bude odovzdávanie cien víazom.
Pri dobrom obèerstvení a veselej hudbe nám bude urèite dobre.
Príïte podpori svojich z telovýchovnej jednoty FO Záhorská Bystrica
a urèite budete zvedaví aj ako dopadnú nai druobní hostia z Brumovíc z Èeskej republiky. V nede¾u 31. augusta bude slávnostná
svätá oma. Máme pre vás aj prekvapenie, ale o tom sa dozviete
z plagátov pred hodami.
-Skog-
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Oznamujeme obèanom nové telefónne èísla na Miestny úrad
Záhorská Bystrica: matrika: 02/6595 6110
sekretariát: tel./fax: 02/6595 6210, starosta: 02 /6595 6250
ref. výstavby: 02/6595 7128 Redakcia sa ospravedlòuje
majite¾ovi linky za obaovanie, ku ktorému prilo vinou
chybného uvedenie telefónneho èísla miestneho úradu.

Záhorská Bystrica

Podpajtúnske zvesti

Pä otázok

pánu poslancovi MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica PhDr. Tomáovi Besedièovi
Pp.zv.: Pán poslanec ako vnímate zmeny Záhorskej Bystrice
v období minulých 12 rokov
a ako sa to odrazilo vo vaom
volebnom programe.
p.Besediè: Ako Bystrièan vnímam zmeny, ktorými prechádza
moja rodná obec za posledných
50 rokov. Po období relatívneho
rozvoja prilo obdobie stavebnej
uzávery a v dôsledku nej vy¾udòovania obce. Doslova stavebný
boom zaíva Bystrica po roku
1989. Dôleité je, aby miestne
zastupite¾stvo podporovalo vetky rozumné investièné zámery.
Verte, e nie je jednoduché priláka serióznych investorov, pre
obrovskú konkurenciu na území
ve¾kej Bratislavy. Výhodou MÈ
Záhorská Bystrica je, e je na
èom stava obrazne i doslova.
Veï u v minulých volebných
obdobiach sa zrealizovali investièné zámery, ako vybudovanie
kanalizaèného zberaèa do èistièky v DNV. Bez neho by nebolo
moné teraz realizova stavebnú
èinnos v takom rozsahu ako
v súèasnosti plánujeme. Najdôleitejím faktorom je najdenie
spoloèného kompromisu medzi
majite¾mi pozemkov a investormi
a dohodu o obojstranne prijate¾nej cene pozemkov, bez snahy
o neprimeraný zisk na ktorejko¾vek strane. Za môjho doterajieho osemmesaèného pôsobenia
vo funkcii poslanca môem
skontatova, e terajie zloenie
zastupite¾stva má vetky predpoklady tieto zámery uskutoèni
a posunú tak Záhorskú Bystricu
dopredu.
Pp.zv.: Pôvodným povolaním
ste etnograf a dobre poznáte
silu pôsobenia tradícií, ich
atraktivitu pre cestovný ruch
a zachovávanie tradícií v modernom slova zmysle, èo by ste
adresovali naim obèanom
z tohoto h¾adiska.
p. Besediè.: Poprosil by som
touto cestou tak "starých" ako
i "nových" Bystrièanov, aby sa
viac zapájali do beného ivota
obce. Zaráa ma, e na Deò
otvorených dverí v TV Markíza
putujú celý deò od skorého rána
èastokrát celé rodiny s malými
demi, aby videli na vlastné oèi
"televízne celebrity" a hviezdy
oubiznisu a na folklórne slávnosti "S Bystrièanma pri muzice"

s atraktívnym programom, ktorého 11. roèník v rámci kultúrneho
leta organizovala kultúrna komisia a MÚ, sa sotva zaplnil kultúrny dom. Akcie náho kultúrneho
leta sú príleitosou pozna duchovnú i materiálnu kultúru naich predkov. Nikto nás predsa
nechce obliec do "konopných
gatí", ale to, èo iných k nám priahuje sú predovetkým nae tradície a kultúra. Európa sa amerikanizuje, na budúci rok vstúpime
do EU, ale som presvedèený, e
je naou prvoradou povinnosou
aspoò sa snai o zachovávanie
a rozvíjanie ¾udových tradícií, tak
v duchovnej ako i v materiálnej
oblasti.Uvedomme si, e Amerika bola objavená pred 511 rokmi
a kultúru v modernom slova zmysle si tvorí nie celých 250 rokov,
ale my v roku 2004 budeme slávi
690 - te výroèie prvej písomnej
zmienky o Záhorskej Bystrici.
Máme teda by na èo hrdí.
Pp.zv.: Aké sú vae priority ako
poslanca MZ MÈ Z.B. v oblasti
rozvoja náho regiónu a monosti ich rieenia.
p. Besediè.: Rád by som pomohol pri rieení niektorých krívd,
ktoré sa stali v minulosti, a ktoré
ete stále nie sú vysporiadané.
Ide najmä o problém vrátenia
hraníc katastrálneho územia do
pôvodného stavu. Administratívnym rozhodnutím bola èas KU
Z.B. prièlenená ku katastru DNV
kvôli výstavbe závodu BAZ.
Dneného Volkswagenu. Týmto
zásahom prichádza obecná kasa
kadoroène o nemalé finanèné
prostriedky. Taktie majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
s pôvodnými majite¾mi je problém, ktorý treba riei k spokojnosti zainteresovaných strán.
Ïalím nedorieeným problémom je existencia záhradkársskej osady v lokalite Strmé vàky,
ktorá bezprostredne súvisí s novozastavanou èasou Záhorská
Bystrica. Majitelia pozemkov, ktoré im boli protiprávne zaèlenené
do JRD a následne v tejto lokalite
vznikla záhradkárska osada, sa
ani po viac ako 13 rokoch od nenej revolúcie nemôu dovola
svojich vlastníckych práv. A podobné problémy má i lesné spoloèenstvo a urèite i ïalí!
Pp.zv.: Èo by ste chceli v Záhorskej Bystrici zmeni?

p. Besediè: Trápi ma prístup obèanov k ivotnému prostrediu.
Ekologické vedomie niektorých
¾udí je stále bohuia¾ na ve¾mi nízkej úrovni. Pálenie plastových
obalov najmä zo stavebných materiálov a minerálnych vôd je ete
stále jav, proti ktorému musíme
vetci neustále bojova. A pritom
po obci sú rozmiestnené peciálne kontajnery na ich zber.
Taktie odha¾ovanie zneèisovate¾ov vodných tokov a realizátorov divokých skládok odpadu je

Chválime....

povinnosou nás vetkých. Za
èistotu ivotného prostredia sme
zodpovední vetci bez výnimky!
A èím skôr si to uvedomíme, tým
lepie pre nás.
Pp.zv.: Vá odkaz obèanom
Záhorskej Bystrice?
p. Besediè.: Páèi sa mi heslo
"By Bratislavèanom nás baví". Ja
by som ho parafrázoval: "By Bystrièanmi je výsada". A pod¾a toho sa aj správajme.
(Zhovárala sa skog)

ijú medzi nami a èasto si ich prítomnos ani neuvedomujeme, ale hlavne v týchto dòoch sme vetci odkázaní na ich profesionalitu a ikovnos. Pýtate sa kto sú
to? No predsa nai HASIÈI. Sú nenápadní, ale vdy pri kadej akcii tam, kde je to
najpotrebnejie. Predseda pán Anton Urdoviè a velite¾ pán Miroslav Liïák dobre
vedú svoj zbor. Pri akcii Súsedé súsedom sa aj vïaka im niè nestalo. Ich prítomnos aj tým najzarytejím fajèiarom pripomenula, e opatrnos je na mieste. Vïaka
naej neopatrnosti a aj lajdáctvu museli hasi v poslednom èase nejeden poiar.
atvu si bez ich prítomnosti nevieme ani len predstavi. Tak isto Deò otvorených
dverí Televízie MARKÍZA je ich zásluhou bezpeèný. Okrem toho sa zúèastnili
súae v Rakúsku a boli výborní. Mladí hasièi v Okresnom kole získali prvé miesto
a záro-veò nai zabezpeèovali ako spoluorganizátori celú súa. Pekný bol aj trojdòový tá-bor a súa v hasièských disciplínach. Nie je toho málo. Ïakujeme za
vau prá-cu, chceme vás ubezpeèi, e si ju váime a oceòujeme.
-Skog-

ijú medzi nami...

Nenápadný v lesníckej uniforme, vdy ochotný pomôc, je pracovník
Lesov Slovenskej republiky LS Bratislava OZ Smolenice pán Marian
Turanský. A teraz , keï v rámci sucha platí zákaz vstupu do lesov si
uvedomíme, aká zloitá je jeho úloha. Mimoriadne sucho ho núti by
stále v teréne a beztak nároèné pochôdzky ete väèmi zhusti a zabudnú na vlastnú únavu a starosti. Mono mu ich pridávame aj my,
svojou nedisciplinovanosou a on nám vdy ochotne zabezpeèí Máju,
drevo na vatry, èi u na Deò detí alebo na Deò ústavy, alebo na
Kultúrne leto. Sponzorstvo je nenápadné a predsa potrebné pre
rados nás vetkých.
Deò ústavy
Slovenská republika - aké jednoduché, aké samozrejmé! Dnes po
jedenástich rokoch si u málokto uvedomuje , e o túto samozrejmos
bojovali nai predkovia stároèia. Ve¾akrát sa sami tylizujeme do
mladého národa a popritom sme iba mladý tát. Nevedomos vlastnej
histórie a snaha by zadobre so vetkými, nás obèas vedú k tomu, e
z¾ahèujeme vlastnú národnú hrdos. Nie nacionalizmus, to je èosi iné,
ale uvedomenie si vlastnej identity a uznanie identity toho druhého
bez výhrad a poníenia je to, èo robí národ rovnocenným i keï je malý
poètom. My nie sme najmenej poèetní a predsa akosi tendenène vnímame vlastnú identitu. Amerièania pri hymne stíchnu, majú slzy v oèiach a priloia si pravicu k srdcu, my sa obèas i porozprávame a
akoby sa nás to netýkalo popritom sa poprechádzame a na srdce si
priloíme iba pocit vlastnej malosti. Pevne verím, e nai mladí
pochopia svoje miesto a nebudú s nadením stá iba pri Óde na
rados hymne EÚ a my narodení pred trochu dávnejími rokmi im to
hádam budeme vedie predvies aj na Deò ústavy, ktorý spoloène
oslávime "Na plácku" 1. septembra 2003, veèer o 19.00. Zapálime aj
vatru ako symbol oèistného plameòa, e sme tu, e sme nezradili zem
dedov a starých materí, e prvého mája 2004 vstúpime do EÚ so zdvihnutou hlavou. Aj o tom budeme rozmý¾a pri hudbe o 21.30, keï
priloíme fak¾u k vatre, lebo malí a bezmocní sú iba tí, ktorí takými
chcú by.
Dr. Gabriela korvanková
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Zohor

portové akcie OZ ROCONABA

Poèas prázdnin usporiadalo OZ ROCONABA dve portové akcie. Prvá sa konala na zaèiatku prázdnin v sobotu 5. 7. 2003 v areáli Základnej koly v Zohore. Bol to 1. roèník turnaja Zohor Streetbal 2003. Èo
je to vlastne Streetbal? Je to basketbal, ktorý hrajú traja na troch na
jeden kô. Hra sa môe kdeko¾vek, kde sa nachádza basketbalový
kô. Turnaja sa zúèastnilo 6 mustiev, èo bola napriek nepriazni poèasia ve¾mi pekná úèas. Prvé miesto získal tím "Bytovkárov", druhé
"Four stars" a tretie "Tuèniaci". Pre divákov bolo pripravené obèerstvenie a celý deò hral DJ Casper (ÈR) a veèer sa aj poèasie umúdrilo
a vetko nakoniec dopadlo dobre.
Druhú portovú sobotu pre nás pripravili uprostred prázdnin a to 9. 8.
2003. Tento raz to bol Beachvolejbal, ktorý sa konal v areáli OÁZA na
volejbalovom ihrisku pri Z. Bolo by dobré tie vysvetli, èo to ten
Beachvolejbal vlastne je. Hrá sa na piesku a drustvo tvoria dvaja hráèi. Bol to turnaj, na ktorom hrali zmieané dvojice (mix), èie mu
a ena. Zúèastnilo sa ho 24 párov. Najlepí pár, ktorý vyhral celý turnaj bol zloený z manelov Slezákových. Na ïalích miestach sa
umiestnili Mifkovièovci, Èoro moro, Michalových. Poèasie sme si na
tento deò objednali slneèné a k pláovému volejbalu nám u chýbalo
len more.
OZ ROCONABA by Vás chcelo pozva na poslednú akciu tohto leta,
ktorou bude turnaj v pláovom volejbale, nazvaný "Rozlúèka s letom
2003". Uskutoèní sa opä v areáli OÁZA na volejbalovom ihrisku pri Z
Zohor. Rozlúèka sa bude kona 23. augusta. Príïte sa pozrie a povzbudi vetkých volejbalistov a mono sa o rok prihlásite aj vy. Pre
vetkých bude pripravené obèerstvenie, po celý deò bude hra DJ
a veèer po skonèení bojov pod sieami si môete ete zakrepèi v Kultúrnom dome na zábave. Do tanca i na poèúvanie Vám zahrá skupina Con spirito unpluged (Beatles, U2, Eric Clapton, Deep Purple,
REM...). Dúfame, e poèasie nám bude pria aj v túto sobotu a zároveò radi privítame vetkých divákov.
Na záver tohto èlánku by sme chceli poïakova naim sponzorom,
ktorými sú: Rex Tar s.r.o., VH Cosmetics výhradný dovozca kozmetiky
Yves Rocher, Aupark Palace Cinema, Kníhtlaè Gerthofer, Woerman,
Pohostinstvo Vendelín, Inforeg Záhorie, Pohostinstvo Ponorka, Sakra
s.r.o.
- ROCONABA -

Zo zasadania Obecného zastupite¾stva
konaného 25.7.2003 - Výpis z Uznesenia è. 8

Schva¾uje:
- Poskytnutie 50000,- Sk na opravu strechy kostola. Finanèné krytie je
z neplánovaných kapitálových príjmov za odpredaj pozemku p.
Lízalovi.
- navýenie príspevku 8000,- Sk pre Obèianske zdruenie ROCONABA na letný tábor kresanskej mládee
- vyplatenie odmeny starostke obce vo výke 50% zo súètov platov za
mesiace apríl a máj 2003,
- Ing. Stanislava tibraného ako stavebný dozor v obci na výstavbu
kanalizácie. Ing. tibraný dodá návrh zmluvy.
- prijatie úveru z PKB vo výke 15.000.000,- Sk na investiènú akciu
"splaková kanalizácia Zohor III. etapa"
Splnomocòuje:
- p. starostku obce HAVRANOVÚ ¼UBICU na uzatvorenie zmluvy
o úvere 15.000.000,- Sk na investiènú akciu "splaková kanalizácia
Zohor III. etapa".
Súhlasí:
- s výkou èerpania úveru na kanalizáciu do 15 mil. Sk.
- so zriadením záloného práva na nehnute¾ný majetok obce Zohor:
budova ÈOV, objekt dezodoraèného filtra, objekt bioèistenia a stoiarová trafostanica

Obecný úrad informuje
Výstavba kanalizácie:

Dòa 11.8.2003 sa zaèala výstavba kanalizaèného zberaèa na ul. Kováèska, vrátane prípojok k rodinným domom (po hranicu pozemku).
Upozoròujeme obèanov na uzáver tejto ulice a iadame obèanov
ijúcich v pri¾ahlých lokalitách a na uvedenej ulici, aby si zabezpeèili
parkovanie osobných áut tak, aby neruili prácu na stavbe.
III. etapa výstavby kanalizácie predstavuje vybudovanie kanalizaèného zberaèa na ul.Kováèska; Dolná ulica od potravín ofka ku
kanálu Malina; Dolná ulica od potravín po Vendelína a Kninicu; A.
Hubeka; prepojenie k ul. Na Záhumní. Predpoklad: vybudovanie
zberaèa pre ulice Krivá - Krátka a Nám. Mládee po ulicu Mlynská.
Zároveò budú vybudované èerpacie stanice na ulici Kováèska, Na
Záhumní, Dolná a pri kanály Malina. O budovaní a priebehu prác
budú obèania priebene informovaní prostredníctvom Miestneho
rozhlasu. Z tohto dôvodu prosíme obèanov o trpezlivos v tých oblastiach kde je slabia poèute¾nos tohto obecného média. Pracovníci
Obecného úradu monitorujú tieto úseky a postupne prichádza k ich
údrbe.
Starostka obce

Zohorské hody

Zohorské hody oslavujeme vdy na svätú Margitu, kedy bol vysvätený ná kostol. V tomto roku pripadli hody na 13. júla, ale hodova sme
zaèali u v sobotu 12. júla prvým zohorským jarmokom, ktorý zabezpeèil Obecný úrad spolu so zdruením Rinkop Zohor. Jarmok sa zaèal o 7 hodine pred Kultúrnym domom, ale niektorí predávajúci rozloili svoje stánky u v piatok veèer. Okrem odevov ste si mohli kúpi aj
výrobky u mnohých remeselníkov. Predávali sa aj cigánske peèienky,
vypráané ryby a samozrejme obèerstvenie pri ktorom vyhrávala
dychová hudba Záhorienka. I retaurácia u ulaja pripravila jarmoèné
menu ako napr.: langoe, zemiakové placky a iné jarmoèné dobroty.
Napriek nepriaznivému poèasiu sa v Zohore ziiel ve¾ký poèet kupujúcich ako i predávajúcich, ktorých stánky stáli od Kultúrneho domu
a po potu. Ohlasy boli ve¾mi priaznivé a preto veríme, e sme týmto
nadviazali na tradíciu zohorských jarmokov, ktoré sa u nás konali u
v minulosti. Srdeène Vás pozývame i na 2. zohorský jarmok v roku
2004.
Popoludní hodovanie pokraèovalo medzinárodným futbalovým turnajom, ktorý poriadal Rinkop Zohor na tadióne FC od 12,00 hod.
Turnaja sa zúèastnili mustvá - Pøerov (CZ), Gajary, Vendelín a Rinkop. Palmu víazstva si nakoniec odnieslo mustvo pohostinstva Vendelín. Pripravené bolo i obèerstvenie a dobrá nálada. Veèer sa konala
hodová zábava v Kultúrnom dome. Nálada bola ve¾mi dobrá ako to u
býva na zohorských zábavách.
Tie pravé hody sa zaèali v nede¾u dvomi svätými omami a poobede
sa u koneène doèkali aj deti, ktoré sa rozbehli na kolotoèe. To je
vlastne na hodoch to pravé, pretoe sú len dvakrát do roka a to vdy
malé hody, ktoré sú cez prázdniny a ve¾ké hody, ktoré sú v septembri
na Michala. O 17:00 pokraèovalo hodovanie znovu na tadióne FC,
keï na trávnik vybehlo zohorské "Áèko", aby si zmeralo sily s Rohoníkom. Tento zápas vyhrali domáci. Kto nemá rád futbal mohol ís
pred Ponorku, kde od 17:00 hrala hudobná skupina Silent Duo. Keïe táto dvojica u nás nevystupovala po prvý raz, ¾udia ich u poznali
a radi si ich prili vypoèu. Známe pesnièky, slovenských i zahranièných hudobných hviezd, mali ve¾ký úspech a diváci sa doèkali aj
nieko¾kých prídavkov. Vystúpenie sa nakoniec skonèilo a pred polnocou. Toto bol vlastne koniec zohorského hodovania.
V pondelok sa deti rozlúèili s kolotoèmi a u sa teia na tie nasledujúce a preto dovidenia v septembri.
èepánková
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Úspený tart

Zohor - Prvý futbalový zápas II. kola tvrtej ligy majú zohorskí futbalisti úspene za sebou. V nede¾u 10. augusta na tunajom tadióne
zaiarili domáci gólmani a porazili súpera K Lozorno. Prvý gól vsietil
Leo Krian, ktorý sa tak stal hviezdou zápasu a mono i maskotom
sezóny... Druhý gól utedril súperovi Miro Polák a výsledok bol jasný.
Zápas skonèil 2:0 a poteil domácich , ktorí víazstvo zapili studeným
pivom. Zaslúili si ho oni aj futbalisti, a vlastne v tom horku vetci. Tak
to má by!
(zoh)

Rekontrukcia obecného úradu

Zohor - Obecné zastupite¾stvo podporilo iniciatívu starostky obce p.
¼. Havranovej, aby sa pristúpilo k rekontrukcii obecného domu.
V tejto budove sídli úrad u od roku 1914. Budova bola nieko¾kokrát
prestavaná, momentálny stav vak nezodpovedá po stránke reprezentaènej ani administretíve, ktorá sa na úrade vykonáva. Komplexnú
rekontrukciu chcú financova z prostriedkov rozvojových fondov.
Bol vypracovaný stavebný projekt a podaná iados na fond regionálneho rozvoja. Hodnota diela predstavuje èiastku 12 miliónov korún.
Okrem kancelárskych priestorov budú v budove aj reprezentaèné
priestory ako obradná a výstavná sieò. Obec tak získa dôstojné priestory, ktoré budú vizitkou jej obyvate¾ov. Súèasou rekontrukcie je aj
úprava nádvoria, ktorému bude dominova pôvodná studòa. (zoh)

Pripravujú oslavy výroèia
Zohor - Na zasadnutí obecného zastupite¾stva predloila starostka
obce p. ¼ubica Havranová návrh programu osláv 690. výroèia prvej
písomnej správy o obci. Zohor v posledných rokoch preíva skutoèný
rozkvet o èom svedèí rozsah verejných investícií, budovanie kanalizácie, nových komunikácií, podpora výstavby a podnikania. Obecné
zastupite¾stvo nezabúda ani na podporu kultúry, portu a záujmovej
èinnosti obèanov. Výroèie povaujú za dobrú príleitos prezentova
obec v tom najlepom svetle. Oslavy budú prebieha po celý rok - od
úèasti obce na výstave Slovakiatour 2003, vyhlásenia súae pre kolské deti na tému "iari nám európska hviezdièka", cez tradièné
faiangy, stavanie máje, deò matiek, hasièské slávnosti, deò detí.
Priestor dostanú miestni umelci a obèianske zdruenia RINCOP
a ROCONABA, ktoré sa u teraz aktívne podie¾ajú na kultúrnom portovom a spoloèenskom ivote obce. Oslavy vyvrcholia poèas 11.
roèníka Michalských hodov s bohatým programom. Zohor vak
nechce zabudnú ani na svojich hrdinov a do programu osláv zaradili
i pietnu spomienku na amerických letcov, ktorí padli pri oslobodzovaní naej vlasti. Súèasou osláv bude i vydanie kalendára podujatí,
pamätnej mince, cd a videokazety o Zohore. Poslanci návrh podporili
a na programe sa bude ïalej pracova. Oslavy výroèia sa stanú udalosou, ktorá bude obèanov spája. Pod¾a slov starostky - oslavy sa
stali záleitosou nielen obecného úradu, ale aj kôl miestnych
spolkov a obèianskych zdruení i obèanov - aktivistov. S takouto podporou sa urèite vydaria.
-ps-

Do Zohora prili Prusi
- utekajte Prusi idú!

Do naej obce prili viackrát pruské vojská a tak sa stalo aj 21.júla
1886, kedy obsadili Stupavu a okolité obce. Zachovala sa i fotografia
starej koly dvojtriedky, ktorá bola postavená v roku 1750, na nej je
vidie ako pred dverami koly stoja vojaci s kosírkami na èapiciach,
asi boli v kole ubytovaní. Chlapi nechali vetku prácu a ili sa do
lesov ukry.
V tom èase si musel kadý obèan povinne zobra do domu na ubytovanie jedného vojaka Prusa a upiec mu peceò chleba. Za cintorínom
bol dom, ktorý je u zbúraný, musel ustúpi rozirovaniu cintorína.
V tom dome bývali Suchových starenka. Aj do ich domu pridelili vojaka. Bol to Prus, ktorý mal troch synov vojakov, tí padli na území
Slovenska.
Otec troch synov hovoril, e keï príde domov povie, akí sú dobrí ¾udia
v Zohore na Slovensku, ako ich pecòom chleba pohostili a dali im
noc¾ah. Prusi - Prajzi obyèajne nechali eny na pokoji, ale chlapov
brali do vojska.
(prevzaté z knihy A. Havlíkovej Zohor v spomienkach...)

V druhom tvrroku 2003 sa v Zohore
Narodili
Dúbravèík Simon, Na záhumní 15
Koreniè Adam, Kvetná 15
Mifkoviè Miroslav, Kováèska 18
Polakoviè Ronaldo, Dolná 132
èuka Milan, Poiarnicka 16
Tóthová Michaela, Domkárska 3
Krajèiová Linda, nám. Mládee 5
Zomreli
Fóra Tomá 1975, Záhradná 1
èasná Elena 1917, nám. Mládee
Slobodová Valéria 1931, Struhárova
Navrátil Jozef 1932, Na záhumní 23
Havránková Berta 1924, Dolná 32

Môj názor

Vachálek Ján 1927, Záhradná 56
Badrnová Zuzana 1920, Domkárska
Fibová Ernestína 1919, Sadová 27
Zosobáili
Benkoviè Radoslav Plav.tvtok Herchelová Petra Bratislava
Rybár Pavol Vysoká p.M. Polgárová Martina Zohor
Funka Jozef Zohor Smejová Petra Zohor
Mackoviè Branislav Zohor Kovárová Martina Zohor
Michalèík Martin Láb Poláková Sylvia Zohor

Jazykové kurzy

So záujmom som si preèítal príspevok na tému, preèo nemôe by
v Zohore letná terasa. Cítim sa by oslovený týmto príspevkom, nako¾ko bývam v bezprostrednej blízkosti Kultúrneho domu. Podobne,
ako mnohí ïalí obyvatelia tejto lokality, mám dos skúseností
a záitkov, aby som vedel posúdi, èo prináa prevádzkovanie retauraèných zariadení pre pokojný ivot obèanov. Myslím si, e k veciam, ktoré sa dotýkajú obèanov majú obèania právo vyjadri sa.
Akéko¾vek podnikanie musí bra na zrete¾ i jeho dopad na okolie. Svoj
názor som vyjadril ako obèan, bez akejko¾vek závisti a neprajnosti
voèi ktorémuko¾vek podnikate¾ovi, ktorý má prevádzku v kultúrnom
dome. Komisia i zastupite¾stvo pri svojom rozhodovaní vzali do úvahy
argumenty i pána Havlíka, ale aj názor obèanov. Nepovaujem tento
postup za fraku, ale za seriózne konanie zo strany samosprávy.
Frantiek Kluka, Zohor

Mestské kultúrne stredisko pripravuje jazykové kurzy v spolupráci s renomovanou jazykovou kolou PROGRESKA so sídlom v Bratislave (vedie jazykový kurz
na pokraèovanie v denníku Pravda). Kurz povedú erudovaní lektori s pedagogickými skúsenosami. Ponúkame jazykové kurzy pre zaèiatoèníkov, mierne
pokroèilých: anglický, nemecký, francúzsky, panielsky
Zaèiatok kurzu: 22. septembra 2003
Jeden roèník predstavuje dva semestre - jeden semester je 60 vyuèovacích hodín,
ponúkame vám monos vyskúa si kurz a to tak, e zaplatíte vopred len za jeden
cyklus (30 hodín).
I. cyklus: do 12. 11. 2003 - 14.11.2003
II. cyklus: od 16. 11. 2003 - do 30. 01. 2004
Cena za prvý cyklus:
2100 Sk = 30 hodín , pri zaplatení kurzovného na jeden
semester t.j. 4 200,- Sk bonus.
Kurz sa bude kona: 2 krát týdenne v dòoch: pondelok - streda alebo utorok tvrtok v èase: od 17. 30 prípadne od 19.00 ( 2x 45 minút) miesto: Kultúrny
dom Stupava, Uèebnice: nemèina - MOMENT MAL, angliètina - NEW HAEDWAY
Bliie informácie na tel: 02/65934 314, prihláky najneskôr do 12. septembra
2003. Kontaktná osoba: Erika Stankovská, e-mail: info@msks-stupava.sk
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Stupava je nesmierne bohatá

Hoci nadpis môe zvádza k úvahe a pátraniu po tom, èi mesto
neprilo k miliónom, ktoré by potrebovalo ako so¾ pre svoj rozvoj,
nepôjde o peniaze, ale o predpoklady a danosti, ktoré majú nevyèíslite¾nú hodnotu. My domáci,
to tak ani nevnímame, vdy sa
musí nájs niekto s nadh¾adom
alebo lepie povedané s odstupom, aby nás upozornil na veci,
ktoré sa nám zdajú by nepodstané, bené a nezaujímavé. Ak
si predstavíme, e polohou sme
mesteèkom neïaleko metropoly,
ktorá raz bude ma európske parametre, u to je výhoda, e urèitým spôsobom chceme, aby Stupava mala charakter sídla zameraného na kvalitné bývanie, rekreáciu, kultúrne a portové vyitie. Aspoò tak je to definované
v materiáloch pre prípravu územného plánu. Pozitívny je aj zámer
obmedzi výrobu, ktorá by zaaovala ivotné prostredie. S tým
u máme problém, pretoe prevádzka skládky odpadov nesie
so sebou riziká, o ktorých vieme
u dlhé roky. V Európe sa momentálne ekológia nosí, je to
hlavná téma pre 21. storoèie,
zdravý spôsob ivota v zdravom
ivotnom prostredí je jednoduho
hitom nielen tejto sezóny, ale pod¾a zámerov únie, hitom storoèia.

V èom sme tak bohatí?
Jednoduchá otázka a jednoduchá odpoveï. Vo vetkom. Z h¾adiska histórie na území Stupavy
sú lokality s archeologickými náleziskami u mladej doby bronzovej. Rímska stanica, na ktorej
sa archeologický výskum vleèie
desiatky rokov je otvorenou výzvou aj pre mesto aj pre podnikate¾ské subjekty. Múzeum
v prírode, múzeum Ferdia Kostku, Stupavská krèma so známym
lágrom F.K. Veselého - toto keby
mali bratia Èesi pokope, tak z toho urobia "zlatý dul". Pochopite¾ne, my nie sme Èesi.
Zámocký park - jedineèný prírodný priestor, ktorý pokraèuje bývalou oborou do lesov Malých Karpát. Apropó, viete, e Pajtúnsky
hrad patrí do katastra Stupavy?
Aj ten ná (bohuia¾). Prekrásna
príroda poskytuje monos krátkych výletov s obrovským záitkom.
Stupavský potok - tok, ktorý prechádza lesmi, zásobuje rybníky,
poháòal mlynské kolá a preteká

centrom mesta. U ste to v niektorom susednom meste videli?
Je to málo? Èi potrebujeme aspoò more, aby bolo pre nás zaujímavé?
Areál parku so vzácnymi drevinami. Malý park oproti mestskému
úradu. Tu vo¾akedy býval grófsky
skleník. Teraz z neho sú len tehlové ruiny so zaujímavým liatinovým krovom. Ten keby sa zrekontruoval a len tak poskytol záhradníckej firme, alebo niekomu,
kto má obrovskú zbierku kaktusov (poznám takého, ale nelobbujem), mali by sme atrakciu aj
pre verejnos a návtevníkov náho mesta.
Námestie sv. Trojice - prekrásny
farský kostol so vzácnym organom, neïaleko baroková Kalvária, ktorá bývala pútnickým miestom opradeným zázraènou mocou. Z iného súdka tu máme synagógu tzv. ¾vovského typu, jedinú v tomto regióne i idovský cin-

torín, ako jediný u doklad
o idovskej komunite...
Èo sme zdedili po grófoch?
No chátrá nám to pred oèami, ale
po bývalom stupavskom panstve
sme podedili dos. Okrem katie¾a, ktorému prestavba v pädesiatych rokoch ve¾mi neprospela,
zanechali nám tu Majer, ktorý je
hniezdom bezdomovcov, ale ako
stavebná pamiatka je zaujímavý
nielen týlom, ale aj rozlohou.
Okrem vidite¾ných stavieb je tu i
zaujímavý systém pivníc a podzemných chodieb, ktorých rozloha a èlenenie je ve¾mi zaujímavé.
Podobne ako pivnice vytesané
v pieskovci, ktoré sa nachádzajú
pod Mástom, ale tie nepatrili grófom.
Po grófoch tu zostala i obora,
zvernica, na ktorej sa zaèiatkom

20. storoèia hospodárilo s ve¾mi
dobre vypracovaným podnikate¾ským plánom - zver sa chovala,
nielen strie¾ala a Károlyiovci poloili základy moderného po¾ovníctva, boli aj pri zaloení európskej po¾ovníckej organizácie. To
sú významné podnety, ktoré je
moné vyui ako zaujímavosti
pre turistov, iní by z tohto dokázali vytåc kapitál...

A ete nieèo, o èom sme
nevedeli
Nad Stupavou sa v komplexe Vrchnej hory (280 m n.m.) na ploche asi sedem hektárov zachovali prírodovedne unikátne sa doposia¾ zachovalé porasty travinno-bylinnej vegetácie tzv. malokarpatských vinohradníckych
pustákov (puákov). Na opustených viniciach sa sformovali jedineèné stepné spoloèenstvá
s bohatým zastúpením chránených rastlín. Z tých najvzácnej-

ích treba spomenú kriticky
ohrozené chránené orchideje jazýèkovec jadranský a hmyzovník ème¾ovitý, ktoré sú súèasou
zoznamu druhov európskeho významu, na ktorých ochranu sa
vyhlasujú chránené územia. Tieto orchideje patria k stredoeurópsky ohrozeným druhom. Na
Vrchnej hore sa vak vyskytujú
v rekordnom mnostve nieko¾ko
tisícov exemplárov. Výskyt v takomto mnostve nebol zaznamenaný ani na Devínskej Kobyle,
ale ani v Rakúsku a Maïarsku sa
nenachádzajú lokality s takouto
koncentráciou, èím vysoko narastá medzinárodný ekologickoochranársky význam tejto lokality. Biotop Vrchnej hory je charakterizovaný ako suchomilné, krovinno-bylinné a krovinné porasty
na vápnitom substráte s význam-
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ným výskytom druhov èe¾ade Orchidaceae. Okrem u spomínaných druhov sa tu vyskytujú vstavaè vojenský a vstavaèovec strmolistý pravý a z ïalích chránených druhov sú to jasenec
biely, kosatec dvojfarebný, záraza alsaská, kavy¾ pôvabný, záraza útla, turgénia irokolistá.
V zmysle zákona è. 543/2002 je
"zakázané pokodzova a nièi
biotop chránenej rastliny" a pretoe hodnota jedinca v priemere
presahuje tisíc korún, kytièka
z tejto lokality môe vynies
pokutu minimálne dvadsa tisíc
korún(!)
Redakciu Podpajtúnskych zvestí oslovil s týmito zisteniami a výsledkami výskumu p. Ivan Ondráek, èlen Slovenskej botanickej spoloènosti pri SAV v Bratislave. Vypracoval podnet na
ochranu lokality Vrchná hora,
ktorý zaslal Mestskému úradu
v Stupave, tátnej ochrane prírody SR, Ministerstvu ivotného
prostredia SR. Navrhuje Vrchnú
horu vyhlási za chránený areál,
nako¾ko má ekologické a legislatívne predpoklady, aby sa stala
"územím európskeho významu"
v súvislej sústave chránených
území NATURA 2000. Odpoveï
zatia¾ od kompetentných nedostal, ide len o návrh.
Sme bohatí, ale...
Nedá sa vetko vypoèíta a vymenova, èo vetko môe Stupava ponúknu. Je toho urèite dos,
èo ete leí ¾adom a èaká na
svoje objavenie - prebudenie,
aby poslúilo mestu a jeho obèanom. I z tohto poh¾adu by sme
mali myslie na to, ako za pár
rokov bude Stupava vyzera. Èi
to bude územie bezhlavo zastavané vilami a rodinnými domami
aj tam, kde predtým boli lúky,
polia a vinohrady, alebo sa dokáeme zastavi s vedomím, e máme tento kus zeme len poièaný
a musíme sa stara, aby sme ho
odovzdali aj naim potomkom.
Tak ako sa u nikdy nevráti do
mesteèka gatanová alej a na
miesto bytoviek na Hlavnej u
nikdy nebudú typické domy, tak
sa u nevráti niè z toho, èo dopustíme, aby zaniklo, znièilo sa,
èi u pre peniaze alebo len tak
z ¾ahostajnosti.
Pavel Slezák (pre Vrchnú horu
poskytol materiál I. Ondráek)
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Organový koncert v Stupave

Vïaka nákladnej renovácii organu vo farskom kostole sa tento krá¾ovský nástroj stal vyh¾adávaným pre organistov zvuèného mena. Medzi
významné organistky urèite patrí i Miroslawa Semeniuk - Podraza,
ktorá je okrem iného riadnou profesorkou Hudobnej akadémie v Krakove, vedie majstrovskú triedu i v Holandsku, Nemecku a vo vajèiarsku. V rámci XII. medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické organy sa táto popredná po¾ská interpretka predstaví v stupavskom kostole koncertom, ktorý bude v utorok 26. augusta o 19.30
hodine. Koncert sa koná v spolupráci s Kultúrnym intitútom Po¾skej
republiky v Bratislave. Koncert na takejto úrovni len potvrdzuje, e iniciatíva tunajieho správcu farnosti vdp. Mikulu opravi a zretaurova
organ, bola skutoène predvídavá. Dvojmanuálový organ pochádza
z roku 1827 a postavil ho doteraz neznámy organár. Rozsiahla a finanène nároèná retaurácia zachovala pre nás a ïalie generácie nástroj
mimoriadnej hodnoty.

Na stupavské hody
Na Stupavské hody 2003 sa v Sedliackom dvore konal u 9. roèník
festivalu dychových orchestrov Stupavská krídlovka 2003. Podujatie
zaèalo sprievodom dychoviek z Námestia sv. Trojice, na jeho èele pochodovali malacké maoretky a za nimi sedem dychoviek z celého regiónu. Zúèastnili sa ho dychové orchestre: Veselá muzika zo Stupavy,
Záhorienka, Senèanka, Vituèanka, arfianka, Zóhranka a Svätojurská dychovka. Podujatie organizovalo Mestské kultúrne stredisko
v Stupave v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom so
sídlom v Pezinku a bolo zaradené medzi kultúrne podujatia Bratislavského samosprávneho kraja. Festival, napriek horúèavám, sa stretol
s ve¾kým diváckym záujmom, ktorý trval dlho, dlho do noci...

Turistický prievodca
Stupava a okolie

Stupava - Mestské kultúrne stredisko pripravuje vydanie turistického
sprievodcu pod názvom Vitajte v Stupave a okolí - na vidieku pri Bratislave. Mesto získalo na publikáciu príspevok od Slovenskej agentúry pre rozvoj cestovného ruchu. Sprievodca má predpísaný formát
a je súèasou programu propagácie Slovenska v zahranièí, preto sa
pripravuje v slovenèine, anglickom a nemeckom jazyku. Projekt bude informova o Stupave, Marianke, Borinke, Záhorskej Bystrici, Zohore, Vysokej pri Morave, Záhorskej Vsi, Plaveckom tvrtku, Lábe
a Suchohrade. Termín vydania sa predpokladá v októbri t.r.
-ps-

Kalendár si kúpte na Deò zelá

Stupava - Na budúci rok si nae mesto pripomenie dve významné výroèia. Stupava oslávi 735. výroèie prvej písomnej správy a zároveò si
pripomenieme 690. výroèie prvej písomnej správy o Máste, ktorý bol
a do roku 1952 samostatnou obcou. Mestské kultúrne stredisko pri
tejto príleitosti vydáva stolový kalendár s fotografiami zo starej Stupavy a Mástu. Vïaka záujmu podnikate¾ov o inzerciu na stránkach
kalendára, bude sa predáva za ve¾mi výhodnú cenu. Prezentácia
a predaj kalendára bude poèas Slávností kapusty (3.-5.10.)
-ps-

Klub Morava - March informuje

Stupava - Klub Morava-March momentálne pripravuje závereènú redakciu kalendára, ktorý je zostavený z výtvarných prác detí z rakúskych a slovenských kôl. Téma Moja obec, moje mesto oslovila vye
stovky detí na obidvoch brehoch rieky Morava. Na dvanástich
stranách nástenného kalendára budú uverejnené tie najkrajie výtvarné práce. Slávnostná prezentácia kalendára spojená s výstavou
súaných prác a výstavou fotografií na tému Morava-March sa uskutoèní 22. septembra v mesteèku Hohenau/March a potom dòa 3.10.
v Stupave. Kancelária pre cezhraniènú slovensko-rakúsku spoluprácu Klub Morava- March (KMM) pripravuje pre podnikate¾ov v oblasti
turizmu a cestovného ruchu exkurziu spojenú so seminárom na
tému Rakúsko v EÚ - turistická ve¾moc. Celodenná exkurzia je spojená s návtevou a prehliadkou retauraèných zariadení, s prehliadkou zariadenia pre agroturistiku a návtevou nových termálnych
kúpe¾ov v meste Laa/Thaya, ktoré boli vybudované z finanèných
prostriedkov EÚ. Súèasou podujatia bude odborný seminár na tému podnikanie v turistickom ruchu. Termín exkurzie: 9. september.
Záujemci o exkurziu sa môu informova na t.è. 02/65934 312 sl.
Slezáková, p. Ukropec.
Zároveò KMM oznamuje, e sa zúèastní hospodárskej výstavy v Angern/March, ktorá sa uskutoèní v dòoch 12.-14. septembra. KMM bude na výstave prezentova mesto Stupava a okolité obce, zároveò
pripravuje na túto príleitos Informatórium - katalóg firiem, ktoré majú záujem o propagáciu v rakúskom pohranièí.
Bliie informácie na t.è. 02/ 6593 4312.
-9-
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Vyjde kniha "TISÍC OÈÍ"?

Mestská kninica Ruda Morica
v Stupave informuje:
MsK Ruda Morica Vám ponúka
na spríjemnenie posledných letných dovolenkových dní irokú
paletu kniných noviniek.
Do lekárskeho prostredia s kriminálnou zápletkou Vás zavedú
knihy Leonarda Goldberga - Smrtiace prostriedky a Smrte¾ná procedúra, od Patrície Cornwellovej
sú to knihy - Neblahé následky a
Kruté a nezvyèajné a od Paula
Carsona - Skalpel.
Milovníkom Sci-fi románov ponúkame nový bestseller populárneho amerického spisovate¾a Kurta
Vonneguta - Èasotrasenie a najnoví román Michaela Crichtona Hranica èasu.
Ak sa èlovek cíti sám, neraz mu
pomôe nemá tvár... a najmä na
stránkach ïalej knihy Jamesa
Herriota o ¾uïoch a zvieratách s
názvom Zverolekár to nemá ¾ahké.
Vetky romány jednej z najpopulárnejích spisovateliek USA Danielly Steelovej spája spoloèná
téma - láska. Tak je tomu i v jej
posledných románoch - Osamelý orol, Zrkadlový obraz, èi v ïalích 54, ktoré máme v kninici. Aj
v románoch slovenskej spisovate¾ky Táni Keleovej - Vasilkovej,
ktorá píe vo svojich knihách,
väèinou o osudoch ien sa
prelínajú slzy a smiech, astie
a neastie. Z posledných sú
to: Èaro vednosti a Pozlátka.
Detektívny áner reprezentujú
knihy Dieka Francisa - Tigria
klietka, Ed McBaina - Múr, èi
detektívne príbehy od Donny
Leonovej, ktoré sa vetky
odohrávajú v Benátkach. Smr
v divadle La Fenice, Smr v cudzine, Rúcho smrti i Smr
a rozsudok.
Lowis L´Amour je viac ako kronikárom divokého západu, je
vynikajúcim rozprávaèom, ktorého umenie je také ivé, e
priam cítite prach spod kopýt
koní a teplo táborového ohòa.
V súèasnosti vychádza od
tohto autora séria kníh Sackettovci, ktorá má zatia¾ 8
pokraèovaní. Súèasná americká autorka Karen Essexsová
napísala ve¾kolepú ságu o jednej z najfantasickejích ien
sveta, kde zaha¾uje historickú
fikciu èarovným závojom svojskej rozprávaèskej mágie.
Knihy Kleopatra na egypskom
tróne a Kleopatra egypská
princezná sú vetkým tým, èím

by mali dobré knihy by - pôitkom i pouèením zároveò. Paul
Doherty je uznávaný historik,
ktorý vyuíva svoje vedomosti pri
písaní napínavých detektívnych
príbehov, odohrávajúcich sa na
pozadí skutoèných historických
udalostí. Aj v románoch Maska
boha slnka a Záhady Horovho
chrámu, dokonale uplatnil vedomosti o Egypte a tak vznikli strhujúce príbehy, kde sa pôsobivo
prelína fikcia so skutoènosou.
Tieto a ete mnoho ïalích titulov
z 24 tisícového kninièného fondu rôznych vydavate¾stiev u nás
èaká na Vás. Treba len prís a
zapísa sa do kninice. O knihách
populárno-náuènej a det-skej literatúry si preèítate v budúcom
èísle.
Ete upozornenie: v naej kninici sa knihy nielen poièiavajú, ale
aj predávajú. V ponuke sú vdy
najnovie knihy pre deti i dospelých a je tie monos, aby ste si
objednali knihy, ktoré si vyberiete
z katalógov, ktoré u nás nájdete.
Momentálne je v predaji asi 300
kniných titulov. Prídite sa presvedèi, veï kniha je ten najkrají
darèek.
Zlatica Obadalová

Referentka pre sponzoring a propagáciu vodiacich psov v Klube
drite¾ov vodiacich psov pri Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Soòa Macejáková spolu
s Jurajom Pukárom sa v dòoch
13.-20. júla 2003 zúèastnili v Ríme 44. Kongresu INTER-STENO
- Majstrovstvá sveta v písaní na
poèítaèi a v úprave textu na poèítaèi, v stenografii, v stenotypistike a v protokolovaní. Slovenská
republika bola zastúpená iestimi pretekármi. Soòa Macejáková
obsadila v silnej svetovej konkurencii 31. a 46. miesto. Naa
Monika Karolová získala 1. miesto za rýchly prepis diktovaného
textu a 2. miesto za úpravu textu
na poèítaèi. Podmienky úèasti na
pretekoch sú ve¾mi prísne, take
samotná úèas na pretekoch je
úspechom. Pri tej príleitosti
navtívili v Taliansku aj výcvikovú
kolu vodiacich psov - Servizio
cani guida dei Lions v Limbiate.
Výcvik vodiacich psov v podstate
prebieha podobne ako u nás na
Slovensku s niektorými odlinos-

napr. aj 30-minútový dokument
ako prebieha výcvik a odovzdávanie vodiaceho psa nevidiacemu v Taliansku.
Nako¾ko navtevujeme koly,
kde informujeme ako pomáha
nevidiacim, uskutoèòujeme výstavy fotografií "TISÍC OÈÍ" - je to
fotoreportá zo ivota vodiaceho
psa a jeho nevidiaceho pána a
predvádzame èo vetko vodiaci
pes dokáe, spomínaný propagaèný materiál má pre nás ve¾kú
cenu. V prípade záujmu navtívime aj Vau kolu. Môete sa
kontaktova na è. 02/4487 2178,
02/4445 3494 /domov/, 0908
044508 - Soòa Macejáková.
V roku 2004 sa pripravuje vydanie knihy pre deti "TISÍC OÈÍ",
kde by bol výber najkrajích fotografií. Èi sa kniha objaví na naich pultoch bude zálea od
sponzorov, ale deti aj vyuèujúci
personál by ju ve¾mi privítali,
nako¾ko prostredníctvom knihy
by deti pochopili, e medzi nami
ijú ¾udia, ktorým treba pomáha.
Deti z naich akcií kreslia krásne

ami. Zaujímavé bolo, e v priestoroch koly sa vo¾ne pohybovali maèky, ktoré boli s budúcimi
vodiacimi psami najlepie kamarátky. Vodiaci pes toti nesmie
prejavova iadne známky agresivity voèi druhým zvieratám.
Výcviková dráha v stredisku obsahovala vetky prekáky, na
ktoré môe vodiaci pes so svojím
nevidiacim pánom pri prechádzke mestom natrafi. Priniesli sme
hodnotný propagaèný materiál,

obrázky. Niektoré z nich budú
uverejnené aj v knihe "TISÍC
OÈÍ", ktorej autorkou bude Soòa
Macejáková.
Výstavu fotografií "TISÍC OÈÍ" si
budete ma monos prezrie
v Stupave na akcii DNI ZELÁ
v dòoch 3.-5.októbra, kde tie
predvedieme ako vodiaci pes
poslúcha svojho nevidiaceho pána v kadodennom ivote.

02/ 6593 5833
espresso
TINI CLUB
Vás pozýva denne
od 1800 do 2400 hod.
- letná terasa
- èapovaný
Pilsner Urquell
- znaèkové vína
- kuchyòa
Agátová 16
Kultúrny dom
Stupava
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Pripravuje novú knihu poviedok
Stupavského rodáka Adolfa Lachkovièa poznajú vïaka jeho poviedok nielen
Stupavèania. Autor knihy Sladké èasy, ktorej "krst" bol práve v Stupave, pripravil pre svojich èitate¾ov ïaliu lahôdku. Vydavate¾stvo Spolku slovenských spisovate¾ov zaradilo do svojho edièného plánu vydanie zbierky 19
poviedok urèených predovetkým pre detského èitate¾a. Poviedky spadajú do
obdobia rokov 1938 a do èias tesne po druhej svetovej vojne. O tom, e
poviedky sú autobiografické svedèí nielen podobnos postáv, ktorá urèite nie
je len náhodná, ale aj z popisu miest, kde sa dej odohráva ¾ahko zistíme, e
vïaka autorovi sme "doma". Vydanie knihy sa plánuje na budúci rok.

Adolf Lachkoviè
Nádielka

V druhej A chlapèenskej to dnes búchalo a trieskalo ako v kováèni. Nu taký
tvrdý orech len tak ¾ahko nerozbije.
Naj¾ahie to ide opätkom, zvlá ak má
na òom plieok alebo podkovièku. Krásne
rozlúsknu sa dá "Sarajevom" ale kto tu
vlastní taký výborný noík. Vari okrem
Ruda Zemana a Domina Hrica asi nikto.
Meniu "rybièku" má hocikto, ale tá je
zasa prislabá na rozpoltenie orecha.
Miki sedel v prvej lavici a dianie v triede,
akoby ho vôbec nezaujímalo. Striedavo
pozeral raz von oknom do hmlistého dòa,
raz na lavicu pred sebou. Veèer si tie
starostlivo vyèistil a vyletil topánky,
a naèo? Ráno bol cez pätoro topánok
preloený otcov umastený remeò.
- To som vedel, - zabruèal Viki a vytiahol spod neho papierové konèisté vrecko.
Na irom vyhladenom konci bol atramentovou ceruzkou nakreslený èert
s ve¾kým vyplazeným jazykom a dlhým
chlpatým chvostom. Ved¾a neho tajomným písmom stálo:
Deti,
ste ve¾mi zlé a neposluné, preto vám
Mikulá nepriniesol
niè. Keï nebudete poslúcha mamièku,
uvidíte, èo sa s vami stane!
Èert!!!
Miki sa zachvel, ale Viki pohrdlivo
zmàtil tvár. - To písala mama. - Miki si
náhle spomenul, e má dnes meniny aj
narodeniny a prstami pre istotu premátral obe topánky. Niè. Ani ho to neprekvapilo. V rodine sa na tieto veci ve¾mi
neprihliadalo, vlastne vôbec. Miki sa
hneval na svoje meno a keï sa mamy
pýtal, preèo mu dali také karedé a dlhé,
iba sa usmiala. - Aké si si priniesol,
Mikinko, také sme ti dali.
Do triedy vstúpil pán uèite¾ Kritof.
S chápavým úsmevom èakal, kým vetci
vstanú. Vojensky vzpriamenou postavou
a najmä rapnelom rozseknutou bradou
vzbudzoval úctu a repekt. - Sadnite si! Poloil na stôl triednu knihu a poúchal si
preedivelú, nakrátko ostrihanú hlavu.
Zatváril sa pritom ve¾mi mrzuto. - Deti, za
ten svet si neviem spomenú, aký je dnes
deò.
- Mikuláa ...! - s radosou zarevala trieda.
- Ach, pravdae, a ako vidím bol bohatý.
Ale to "bohatstvo" by vari skôr patrilo do
koa, èo poviete?
Ako na povel sa hneï vetci pustili do

zbierania orechových krupín a papierikov.
Dôstojným, dlhým krokom zaèal pán
uèite¾ premeriava triedu. Uprostred sa
zastavil a zamyslene si chytil bradu. Chlapci, - prihovoril sa váne, - keby
medzi vojakmi nejestvovalo priate¾stvo
a vzájomná pomoc, mnohí by vojnu v zákopoch nepreili. To mi verte.
iaci mu dojedného verili. Oèi sa im
zaligotali od napätého oèakávania, e im
ako zvyèajne zaène rozpráva o vojne,
mainkveroch, eroplánoch a o Kozákoch
s ostrými ab¾ami. Ale pán uèite¾
pokraèoval trochu inak.
- Nu, a tak mi zilo na um, - povedal
a oèami skúmavo preiel po iakoch, vyskúa, aké mocné je priate¾stvo medzi
vami. Badám, e mnohí z vás dostali od
Mikuláa i cukríky ...
- Aj èokoládu! - vykríkol Milan Karas
a zdvihol do výky jej prázdny staniolový
obal.
Pán uèite¾ iba pokýval hlavou a pokraèoval: - ... ale nazdávam sa, e medzi vami
sa nájdu i takí, èo od Mikuláa nedostali
niè, vake? - skúmavo sa poobzeral po
triede.
Miki pred jeho poh¾adom rýchlo sklopil
oèi.
Uèite¾ vystúpil na stupienok a obrátil sa
k celej triede. - Nikoho nenútim, ale tí,
ktorí sú ochotní podeli sa s tými, èo
nedostali niè, poprosím, aby to doniesli
a poloili na stolík.
Trieda sa nepokojne pomrvila. iaci sa
ve¾mi k stolíku nehrnuli. A Milan Karas,
ktorý sa rád ukazoval, odrazu vyskoèil
a priniesol malé ltuèké jabåèko. Po òom
sa zdvihol Ervín a za ním i starosta triedy
Rudo Zeman. Okolo Mikiho sebavedome
preiel aj Domin Hrica. Poloil pred
uèite¾a dva orechy a keï sa vracal, vrhol
na Mikiho posmený poh¾ad.
Miki sa zaèerveòal a stisol zuby. Vedel,
èo ten jeho poh¾ad znamenal. Zahanbene
sklopil oèi. Opä videl to, èo sa medzi
nimi nedávno odohralo. Nikdy niè od
nikoho nepýtal. Iba raz, jediný raz
prelomil v sebe to, èo mu vdy zabraòovalo si nieèo vypýta. A práve od
nadutého Domina. Ete aj dnes sa za to
musí hanbi. Vlastne ani by nevedel poveda, ako k tomu prilo. Celé to prebehlo
tak neèakane rýchlo.
Vonku pralo a iaci cez ve¾kú prestávku
zostali v triede. Zrazu, ako pozeral na hru
s pierkami, udrela mu do nosa vôòa
bravèovou masou natretého sedliackeho
chleba. Úasná vôòa a taká prenikavá, e
jej chu priam zacítil na jazyku. Áno, chu

ltohnedej, vypeèenej, chrupkavej kôrky!
Cítil, ako sa mu od túby po nej sahuje
alúdok. Doma miesený sedliacky chlieb
mal úplne inú chu, ako ten, èo oni kupovali u Hýblovej. Vari aj preto, e sám
desiatu, ako obyèajne nemal, zaraz sa
poobzeral, odkia¾ sa tá vôòa íri. Tri lavice
od neho si Domin noíkom ukrajoval
z hrubého dup¾ovaného krajca. Sám by
nevedel poveda, ako mu odrazu napadlo
si kúsok vypýta. Má ho dos, pomyslel
si, h¾adiac na ve¾ký okruch. Ostýchavo
priiel k Hricovej lavici a ticho, aby to
ostatní nepoèuli mu povedal: - Ten tvoj
chlieb tak vonia, nemohol by si mi da
kútik ochutna?
- Co?! - Domin výsmene vyvalil oèi, ani
èoby nechápal, èo od neho chce. Postavil
sa a hlasno vykríkol: - Co to sce!?
Kúèek chleba!? Èujte, ludé! - obrátil sa
k triede. - Benkoviè ebre! Dzi si ebrat do
Mariatálu, alebo ke kostelu! Máme tu
ebráka, volá sa Mikulá Benkoviè...!
ebrák, ebrák ...! -reval ako komediant
pri kolotoèi.
Miki akoby dostal facku. Oèi vetkých
spoluiakov sa obrátili k nemu. Myslel si,
e od hanby zhorí. Èakal, e ho Domin
odmietne, ale toto nie. Zbledol a chví¾u
stál celkom neschopný pohybu a slova.
Vzápätí celý oèervenel a h¾adiac na zem,
prikrèený ako zbitý pes, sa dovliekol do
svojej lavice. Takáto hanba! Urobi mu
pred celou triedou takúto hanbu!
Chrapúò, u¾avil si v duchu. Mimovo¾ne si
pomyslel na brata. Viki by mu hneï jednu
strelil a bolo by po hanbe. Ten sa nikdy
nehanbil si nieèo vypýta. Dokázal ís za
furmanom, ktorý v prútenej koine viezol
vrchovato naloené uhorky, a aj keï sa
sedliak po òom oháòal bièom, dovtedy
obronil, kým mu jednu nepohodil.
Mikimu ten chlieb vtedy naozaj neuverite¾ne zavoòal. Ako raz obyèajné
neumyté zemiaky, ktoré Emilova mama
zloila zo sporáka a odokryla. Ovalila ho
taká voòavá para, e chví¾u váhal, èi si
aspoò jeden nevypýta. Boli to malé alebo
naseknuté zemiaky varené v upách pre
svine. Vrtká Emilova mama mu vak ve¾a
èasu na rozmý¾anie nedala. Len èo
z nich zliala pinavú hnedú vodu, posypala ich otrubami a zaèala elezným
tlaèidlom mliadi. Voòala od nich celá
kuchyòa aj s èiernym otvoreným
komínom, kde viseli vyúdené kusy mäsa
a pláty slaniny. Tým vyúdeným komínom
vdy voòala celá Emilových kuchyòa.
Dobre si pamätá aj to chladné októbrové
popoludnie, keï si nedokázal vypýta ani
jeden hlúbik. Na dvore u Sabolov ich eny
vysekávali z bielych kapustných hláv
a hádzali na kôpku. Iba tam od zimy
pre¾apoval a sliny sa mu zbiehali
v ústach, keï iadostivo pozeral, ako ich
ostrými nomi na tri vpichy z kapusty
vylupujú.
- Tak, kto chce ete èosi priloi na
zbierku? - spýtal sa uèite¾, keï u nik
k stolíku nechodil.
Výzva pána uèite¾a, Mikiho rýchlo vrátila od spomienok do skutoènosti. Zdvihol
hlavu a pozrel na "zbierku" zloenú z troch
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neve¾kých jabåk a nieko¾kých orechov.
- Nu ko¾ko máme, to¾ko dáme, povedal pán uèite¾ s vidite¾ným
rozèarovaním. - Prosím teda k tabuli tých,
èo niè nedostali!
Mikim trochu cuklo. Prehltol slinu a pozeral, ako sa Vilo okúòavo ahá k stupienku. Màtil tvár a pozeral po plafóne, akoby
na òom nieèo h¾adal.
- Ty nejde, - spýtal sa ho eptom
sused, ale Miki iba zavrtel hlavou.
K Vilovi sa z prvej lavice priuchol malý
Lojkoviè z dvanástich detí. Tmavými
oèkami ivo pozeral po triede.
Grimasami, ani èoby chcel zakry svoju
chudobu, dotiahol sa k stupienku aj Joo
Malý. Posledný priiel chudor¾avý Cyro
s rozstrapkanou hnedou álou na krku
a jednostaj pritom pozeral do zeme.
Miki cítil, akoby ho èosi zdvíhalo z lavice, ale nepohol sa. Najmä, keï pán uèite¾
naò tak zaèudovane pozrel. Akoby sa ho
tým poh¾adom pýtal: A ty èo? Ty si nieèo
dostal? Ty u nepatrí k najchudobnejím?
- Viac vás nie je? - opýtal sa uèitel tých
tyroch, tak trochu udivene.
Miki si uvedomil, e v tejto chvíli by ete
mohol vsta a zaradi sa k ostatným, ale
zostal sedie. Nie, nikam nepôjde! Nie je
obrák. Oèi uprel na èierne atramentové
kvrny okolo kalamára zastrèeného do
lavice a èakal.
Pán uèite¾ poh¾adom pomaly preiel po
triede.
Miki rýchlo odvrátil zrak. Tàpol. Èo povie,
keï sa ho spýta, èo dostal od Mikuláa?
- Benkoviè, poï sem!
Mikiho trhlo, ani èoby doòho strelil.
So sklonenou hlavou sa pobral k stolíku.
- Prosím a, zabehni k ternovi a kúp
nejaké cukríky!
Uèite¾ mu podal korunu a Miki hneï
vyletel von.
Do obchodu bolo neïaleko a z obchodu
akoby ete bliie. Zadýchaný podal pánu
uèite¾ovi do pica skrútené novinové
vrecúko.
- Ïakujem, - povedal pán uèite¾, ale keï
sa Miki pohol k lavici, zastavil ho. Poèkaj !
Zmätený Miki sa stiahol k okraju
dreveného výstupka a len pozeral, ako
pán uèite¾ chlapcom pri tabuli rozdáva
orechy, jablká a po dvoch cukríkoch.
Vôbec mu to nebolo ¾úto. Naopak, cítil vo
vnútri akúsi ¾ahkos. Bol rád, e nie je
medzi obdarovanými. Chlapci sa pri
rozdávaní tvárili rozpaèito, chrip¾avými
hlasmi ticho ïakovali, no pán uèite¾ ich
rýchlo poslal do lavíc. - Poïakujte
spoluiakom a bete, u bete na miesta!
- Zavrel vrecúko, v ktorom ete zostalo
trochu drobných cukríkov a ványmi,
chápavými oèami pristúpil k Mikimu.
- Miki naòho uprel ve¾ké prekvapené oèi.
- No, a nieèo zostalo aj tebe, - povedal
a podal mu cukríky. - To má za cestu
i k meninám! - Prstami mu pocuchal
husté vlasy a povedal mu ticho: - Choï si
sadnú ty hrdina!

Podpajtúnske zvesti
Pripravujú Deò zelá 2003

Stupava - Napriek obavám o tohtoroènú úrodu "zelá", poèas horúcich augustových dní Mestské kultúrne stredisko v Stupave pripravuje definitívnu podobu Slávností kapusty - Deò zelá 2003, ktoré sa
uskutoènia v Stupave v dòoch 3.-5. októbra. Na svete je aj podoba loga slávností, ktoré pre Stupavu vytvoril akademický maliar Rudolf Cigánik.
Okrem hlavného - trojdòového programu
sa pripravujú i sprievodné podujatia.
V nede¾u 28. septembra sa v Kultúrnom
dome predstaví malacké Divadlo na hambálku so enským zákonom a oficiálne
otvorí "zelový týdeò". V rámci sprievodných podujatí bude nieko¾ko výstav, vrátane výstavy chryzantém, ovocia a zeleniny, súae o najkrajie dyòové straidlo
"dzivokú buèu" a najaiu hlavièku kapusty. Súèasou programu bude i rezbárske
sympózium, Záhorácky jarmark (výhradne
remeselnícky) a Týdeò záhoráckej kuchyne v stupavských retauráciách. Pri príleitosti slávností bude prezentovaný kalendár na rok
2004, kniha receptov kapustných jedál. V bohatom programe vystúpia slovenskí umelci, v sobotu na festivale Susedia - susedom domáce folklórne súbory i súbory z partnerských miest v Rakúsku a Maïarsku. Pre návtevníkov slávností pripravuje Mestské kultúrne stredisko
celodenný program, ktorý je okrem návtevy podujatia spojený s návtevou pútnickeho miesta v Marianke, prehliadkou múzea F. Kostku,
nákupom v podnikovej predajni Hamé (za výhodné ceny). Záujemci
o zorganizovanie autobusových zájazdov sa môu informova na t.è.
02/6593 4312.

Mestská kninica Ruda Morica v Stupave na
Hviezdoslavovej 44 oznamuje, e predáva kniné novinky
pre deti i dospelých z náuènej literatúry i z beletrie.
V ponuke sú tie nasledovné publikácie:
- Záhorácky slovník od p.Magdalény Dovièièovej
- Konc jak ivé od p.Pavla Slezáka

Riadková inzercia
l Predám 2 sudy na kapustu
(2x22q) a kanoe.
Tel: 0905/210090, 02/ 65956701
l Predám koèík PEG-PEREGO
modro-károvaný aj s nánoníkom. Tel.: 02/6593 3219
l Prenajmem 30 m2 nebytových
priestorov na Hlavnej 57 v Stupa-

ve, ihneï! tel.: 0904 900926
l Predám svadobné aty è.36.
Cena dohodou.
Tel.: 0907 333 559
l Kúpim väèí byt v Stupave.
Tel.: 0903 797 851
Predám fikus 3m. Cena dohodou
Tel.: 02/ 6593 4024

Mestská èas Bratislava - Záhorská Bystrica h¾adá uèite¾ku v Materskej kole v Záhorskej Bystrici. Poadované kvalifikaèné predpoklady: vzdelanie pod¾a vyhláky M SR è. 41/1996 z.z. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorích predpisov, ukonèené úplné stredné odborné vzdelanie,
uèite¾stvo pre materské kolyV prípade záujmu kontaktujte
riadite¾ku Materskej koly t.è. 02/ 65 956 116

Zo zápisníka
Mestskej polície Stupava

l Pod vplyvom alkoholu a horúèav sa u o 16.00 hodine v retaurácii Stupava strhla bitka. Privolaná hliadka na mieste zistila hlavných
aktérov potýèky. Ich prítomnos donútila bitkárov ukonèi ruvaèku,
prípad doetrila hliadka OOPZ Stupava.
l Vrátnik Cevaservisu vyruil neznámeho páchate¾a, ktorý sa snail
vniknú do areálu. Po odhalení sa vlamaè dal na útek smerom k abárni, kde mal zaparkovaný automobil nezistenej PZ. Privolaná
hliadka preverila okolie a prípad odovzdala na ïalie etrenie OOPZ
Stupava.
l Poiar na ståpe elektrického vedenia na Hlavnej ulici bol nahlásený
5. augusta v skorých noèných hodinách. Poiar zapríèinil pravdepodobne skrat. Vzh¾adom na jeho malý rozsah a okamité hasenie sa
nerozíril.
l Po obore vo¾ne pobiehajú kone - táto správa bola nieko¾kokrát
ohlásená policajnej hliadke. Naastie kone dnes nechovajú v kadom dvore, take majite¾a nebolo aké vypátra. Majite¾ bol upozornený na svoje povinnosti chovate¾a a bol poiadaný, aby zabezpeèil
ich riadne ustajnenie.
l Výtrnosti v areáli Sedliackeho dvora nemajú konca-kraja. Kadý
deò je obèanmi bývajúcimi v susedstve tohto areálu privolaná hliadka, aby rieila ruenie noèného pokoja, zneèisovanie okolia a najmä
obmedzovania, ktoré spoèíva v tom, e výrastkovia "okupujú" dané
teritórium a nikto im nevadí. To, e svojím poèínaním obmedzujú
ostatných to im tie nevadí a zdá sa, e je to nerieite¾ný problém.
V nede¾u 10. augusta museli policajti poui rázne opatrenia na
uk¾udnenie partie mládencov, ktorí v podnapitom stave nabrali
nesmiernu odvahu a silu a pochopite¾ne aj drzos. Ich správanie vyvrcholilo huckaním psa na hostí espresa Tini-Club v Kultúrnom dome.
Problémy sú tu vak na dennom poriadku, na èo sa najviac saujú
obyvatelia bytových domov na Kúpe¾nej ulici. Rieením azda bude
oplotenie areálu, uvidíme, kam sa táto partia presahuje potom...
l Neznámy páchate¾ odcudzil bicykel z dvora majite¾ky rodinného
domu na Marchéggskej ulici, ktorá privolala hliadku polície. Po obhliadke okolia bolo zistené vlámanie do neïalekej predajne potravín.
Majite¾ nahlásil odcudzenie strelnej zbrane a dokladov. Na miesto
bola privolaná hliadka OOPZ Stupava, ktorá prevzala vyetrovanie.

Tenisové kurty v Záhorskej Bystrici oijú súaou

Tenisový turnaj o Pohár starostu Záhorskej Bystrice sa bude
kona 6. septembra 2003 na kurtoch v Záhorskej Bystrici. Priïte
sa pozrie a zasúai si. Na dobré vony sa vopred teíme.
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Spoloèenská kronika - Stupava
Zosobáili sa:
Maro Horecký
a Miroslava Koreòová
Ján Homola
a Zuzana Slezáková
Narodili sa:
Ján Zárecký
Anna Tomeková
Nikola Tomanová
Viktória Findlová
Richard Belzár
Viktória Temerová
Sofia ablicová

Lucia Bilaèièová
Erik Malec
Ema Frolová
Viktor Voèek
Lenka Malá
Katarína Fúsková
Opustili nás:
tefan Drdák /1946/
Anton Èas /1929/
Alena áliová /1962/
Anastázia Janèová /1913/
Marta Baginová /1948/
O¾ga Krywultová /1922/

