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

Milí priatelia,

Vy starí èasto hovoríte, e svet sa ve¾mi mení.
Porovnávate ako to bolo kedysi, ako je to dnes.
Zároveò vak dodávate, e je aj ve¾a toho, èo sa
nemení. Choroby boli vtedy a sú aj teraz, vojny
boli a sú aj teraz, aj vtedy boli chudobní a bohatí,
ako je tomu aj dnes.
Napokon vak ete poviete: ¼udia vak boli akýsi
spokojnejí a astnejí ne sú dnes.
Vianoce sú krásnym obdobím, kedy sú ¾udia spokojnejí a astnejí. Èlovek sa vak môe opýta- Preèo to vetko trvá tak krátko? Nemohol by
som by spokojnejí aj po Vianociach ? Nieko¾ko
dní, týdòov, stále ? Jei nám odpovedá - Môe
by astný a spokojný, ak uverí, e ja som
Svetlo, ktoré chce svieti v tmách tvojho ivota.
Èo je vak tou tmou, v ktorej ijeme? Je to èasto
naa nespokojnos. Urèite, kadý z nás by vedel
rozpráva o tom, èo vetko mu spôsobuje nespokojnos. Vedeli by sme rozpráva o politike,
o zlých susedoch, o nedostatku peòazí a o rôznych osobných trápeniach.
Èo je to, èo nám chce Kristus ukáza, aby sme
boli spokojní? Napríklad nám chce pripomenú
jeden poh¾ad. Aký?
Milí rodièia, aký je to pocit, keï veèer vae deti
zaspia a vy sa na ne pozeráte. Nie je to fantastický pocit? Povedzte, za èo by ste ho vymenili?! Alebo, ak niekto z vás po návteve nemocnice preiel sklenenými dverami von a tu si uvedomil ve¾kos zdravia - nie je to dôvod poveda
si "Boe, ïakujem Ti za zdravie"?
Alebo za èo by ste milí manelia, predali svoje
manelské astie? Zaiste si uvedomujete, aká je
to ve¾ká hodnota vo svete preplnenom neastnými manelstvami. Pri spomenutých, ale mnohých iných ve¾kých hodnotách, nám Jei chce
otvori oèi, aby sme videli to, o èom si myslíme,
e je samozrejmé, e to tak musí by, e na to
máme právo, e sa to nikdy nezmení. To je to
jeho svetlo, ktoré nám má vráti pokoj. Na jedny
svoje Vianoce spomína najznámejí a najväèí
operný spevák Luciano Pavarotti takto: " Mal
som 40 rokov. Bol som bohatý, slávny, na vrchole popularity. Mnostvo práce a ve¾ký úspech
mi vak zruinoval ducha. Dosiahol som vetko,
èo sa dá, ale to vo mne vyvolávalo pocit znudenia a nechuti. V rodine som si dokonca prestal rozumie so enou a dcérami. Dòa 22. decembra
1975 som sa vracal lietadlom z Ameriky do Talianska. Bol som pohrúený do svojich mylienok. U sme mali pristá, keï pilot ohlásil, e je
hmla a nemôe pristá. Urobil ete nieko¾ko
okruhov a pokúsil sa o pristátie. Nepristal vak
presne. Keï sa lietadlo dotklo nerovného terénu,

krídlo sa nachýlilo a prasklo na polovicu. Jeden z dí dobrej vôle. Radujme sa z toho, èo máme a pomotorov vyletel ako z praku a druhý tie máhajme aj iným otvára oèi i srdce, aby spozodpadol. Lietadlo pokraèovalo vo svojom ia- nali, èo Boí pokoj znamená pre èloveka.
lenom behu, strane nadskakujúc. Keï sa kýpe
krídla dotkol zeme, lietadlo sa otoèilo okolo seba
V tichu pokoja Betlehemskej udalosti na
a rozlomilo sa na dve èasti. Vo vnútri panoval vetkých bez rozdielu myslí Felix Mikula, správchaos. ¼udia krièali, plakali, volali o pomoc. Tej ca farnosti v Stupave
noci, keï som bol u koneène doma pri ene
a dcérach, pochopil som, aký pekný
a cenný je ivot. Vetko sa mi zrazu
stalo dôleité: popílené drevo v ohrade, psi, ktorí skákali okolo mòa, starý
oblek, kadý kút môjho domu.
Nemohol so zamrúi oka. Chodil
som po izbách a pozeral spiace dcéry.
Nuda a apatia, ktoré ma u celé mesiace aili, úplne zanikli. Nasledujúcich nieko¾ko dní dovolenky som preíval v eufórii dieaa. Pomáhal som
doma robi jaslièky a poèúvanie kolied ma nútilo do plaèu. Zaèal som pri
betlehemskej biede môj druhý ivot."
Áno, taký býva èasto ná ivot. Musí
sa nieèo sta, a potom si uvedomíme,
èo vetko máme, alebo èo sme stratili.
Preto nemá pravdu známy psychoanalytik Sigmund Freud, ktorému vïaèíme za niektoré poznatky o hlbinách
due, e èlovek sa len preto obracia
k Bohu, lebo ije v tme a neastí.
Nie, èlovek sa preto obracia k Bohu,
lebo vdy má za èo ïakova. Vdy sa
má z èoho tei. Nech Jei - Svetlo
osvecuje ná ivot, aby sme videli, èo
vetko sme v Bohu dostali.
Iste vdy budú medzi nami i nespokoHudobná skupina Vega zo Zohoru získala ocenenie
jní ¾udia. Ïakujme vak novonaroDetský èin roka. Èítajte na strane 9.
denému Jeiovi za dar pokoja pre ¾u-
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O vianoèných sviatkoch zvykneme
rozpráva s urèitým pátosom. Tak
rozprávame o veciach a udalostiach,
ktoré majú osobitnú hodnotu, urèitý vnútorný zmysel a duchovný význam. Jednoducho aj pri vyjadrovaní
sa kladieme dôraz na to, èo povieme, aby to vyznelo slávnostnejie
a dôstojnejie ako zvyèajná vrava.
Tri dievèatá sa rozhodli, e s rozdávaním radosti a tedrosti zaènú u
na Mikuláa. Z vlastných úspor kúpili cukríky, podotýkam tie drahie,
vysypali ich do pekne uitého vrecka, obliekli si masky a vyli do ulíc.
Zaèali v "Mesteèku", zastavovali dospelých, chceli to urobi naopak,
najmä starích a ponúkali im nádielku zo svojho vrecka tedrosti.
Predsa len rodièom to nedalo, nemohli len tak pusti svoje deti na
skusy. A dobre urobili. Aké boli toti
reakcie zástupcov dospelých na
tento milý nápad? Predovetkým neverili, e by im niekto len tak nieèo
ponúkal. Najprv sa opýtali, èo ten
cukrík stojí, mysleli na dílerov a rôznych obaovaèov, ktorí ponúkajú,
ale za peniaze a zisk. Druhá skupina, tak podobná námu naturelu,
brala plnými hrsami, ko¾ko sa len
dalo... ako posúdi, aká by mala
by správna reakcia. Mono zobra
z ponúkaného (symbolicky jeden
kus) a pohladi slovom, èi pohladi
po tvári. Veï sú medzi nami ¾udia,
ktorým nemá kto da darèek, oslovi
ich, pozdravi, opýta sa na zdravie
alebo aspoò prihovori sa. Sme navzájom ve¾mi odcudzení, cudzinci,
ktorí sa stretávajú na chodníkoch,
preívame "jazykovú bariéru". Dievèatká síce nezaili traumu, ktorá by
ich odradila od dobrých nápadov
alebo úmyslu kona milé skutky, ale
urèite dostali lekciu o tom, e dobrý
úmysel nemusí kadý pochopi.
koda len, e nestretli viac tých chápavých ne tých nechápavých. Zvykli sme si skôr na lekcie ne na pochopenie. Zostávame akýsi nechápaví, posudzujeme pod¾a seba a nemáme èas sa zamyslie, èo chcel ten
druhý poveda, èo tým myslel, preèo
tak konal, èo od nás oèakával, èo
nám chcel darova. Nemáme èas zaobera sa takýmto premý¾aním.
Keï budete ma poèas Vianoc èas sa
zamyslie, porozmý¾ajte aj nad tým,
ako dopadli tie dievèatká s cukríkami. Andersen, dánsky a vlastne aj
svetový rozprávkar, napísal príbeh
Dievèatko so zápalkami. Málokto ju
pochopil a hoci ponúkalo zápalky,
skoro zmrzlo od ¾udskej nevímavosti a ¾ahostajnosti. Aby sme raz
nedopadli podobne...
Pavel Slezák
éfredaktor

Advent u susedov

Obecný úrad v Drösingu organizoval bohatý kultúrny program pri
príleitosti Adventu. V piatok 28.
novembra bola otvorená výstava
remesiel, na ktorej sa predstavili
slovenskí remeselníci a výtvarníci
p. Forgáèová (obrázky zo slamy)
a Stano Pekár - drevorezby.
V stredu 3. decembra v spoloèenskej sále vystúpil enský spevácky zbor Nevädza zo Stupavy
s Vianoèným koncertom.

Kalendár Bratislava-Pajtún

V piatok 14. novembra sa vo výstavnej sieni Kultúrneho domu konala
vernisá výstavy stupavského výtvarníka Pavla Mózu. Tohtoroèná výstava bola autorovým vyznaním k rodnému kraju pod Pajtúnom. Hoci
býva dlhé roky vo Zvolene, nezabudol na Stupavu a jej okolie, èo dokázal perfektným stvárnením dominantnej architektúry v Stupave, Zohore,
Lozorne, Záhorskej Bystrici, Borinke. Olejoma¾by poslúili ako podklad
pre nástenný kalendár, ktorý vyiel pod názvom Bratislava - Pajtún.

Stretnutie s plynármi

Stupava - V piatok 15. novembra
sa konalo stretnutie zástupcov
spoloènosti SPP a.s. s obèanmi
Stupavy. Cie¾om stretnutia bolo
informova verejnos o pripravovanom rozsiahlom projekte rekontrukcie a výmeny rozvodov
plynu v meste. Ide o výmenu
starých rozvodov, ktoré sú
starie ne tyridsa rokov a majú po ivotnosti a tie o pretlakovanie rozvodov v niektorých èastiach mesta na strednotlaké rozvody. Investièná akcia sa týka
ve¾kej èasti mesta a dotýka sa
kadého majite¾a domu, najmä
tých, ktorí majú staré rozvody
plynu (nezvárané potrubia). Obèania budú povinní pred pripojením sa na nové rozvody splni
dnes platné predpisy. Na stretnutí sa zúèastnilo osem obèanov, plynári vak budú dotknutých majite¾ov rodinných domov,
bytových domov a ïalích stavieb vèas informova o priebehu
rekontrukcie.

Poputuje do areálu koly

Na rokovaní MsZ v Stupave dòa 13. 11. informoval primátor mesta
Ing. J. Bele, e sa na mestský úrad obrátili so iadosou - návrhom
zástupcovia Zväzu protifaistických bojovníkov. Okrem iného primátora informovali, e v mesiaci november uplynulo 60 rokov od smrti
kpt. Jána Nálepku a pri tejto príleitosti podali návrhy, aby jazdecká
socha Hrdinu ZSSR a Hrdinu SNP (in memoriam) bola premiestnená z doterajieho stanovia na Obore do priestorov Základnej koly
v Stupave, ktorá nesie jeho meno. Riadite¾ koly súhlasí s jej umiestnením v areáli s parkovou úpravou pri hlavnom vchode do koly.
Poslanci návrh prerokovali a premiestnenie sochy kpt. Jána Nálepku
schválili. Bronzová socha stála pred budovou starej koly v parku,
ktorý bol pre tento úèel vybudovaný v èase jej intalovania. Po roku
1989 bola socha pokodzovaná a vtedajie mestské zastupite¾stvo
rozhodlo o jej premiestnení do Obory, kde bola umiestnená v bezprostrednej blízkosti hrobu vojakov Èervenej armády, ktorí padli pri
oslobodzovaní Stupavy.

Mesto podalo iadosti

Stupava - Mesto Stupava vypracovalo iadosti o grant v rámci výzvy Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja. Pre podávanie iadostí bol stanovený termín 27. novembra. V rámci výzvy mesto podalo dva projekty jeden pre prioritu Stratégia a partnerstva a druhý pre prioritu Rozvoj projektov. Cie¾om
je získa finanèné prostriedky na vypracovanie Programu ekonomického a sociálneho rozvoja mesta Stupava, druhá iados je zameraná na získanie finanèných prostriedkov pre vypracovanie projektovej dokumentácie strategicky dôleitých investièných akcií verejnej infratruktúry ide okrem iného o pokraèovanie
vo výstavbe kanalizácie, rieenie dopravných problémov v meste, rekontrukcia zdrojov a zásobníkov pitnej vody, rozírenie kapacity biologického stupòa ÈOV Stupava, revitalizácia areálu Starého cintorína vrátane parkovej úpravy, rekontrukcia a modernizácia verejných budov - mestská kninica a mestský úrad,
rieenie daïovej cestnej kanalizácie v lokalite Pod Kremenicou, projekty vybudovania tlakových pásiem
pre pitnú vodu v lokalite ul. Lesná. Odsobitnou kapitolou je projekt Architektonického a urbanistického
rieenia centra mesta od Nám. sv. Trojice po Z. Mesto poiadalo o finanèné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie, výsledky hodnotiacej komisie budú známe najskôr vo februári budúceho
roku. Pod¾a slov primátora mesta Stupava Ing. J. Belea mesto usiluje o finanèné zdroje z pred a povstupových fondov EÚ vzh¾adom na svoje rozvojové zámery, výhodnú polohu s cie¾om zvýi kvalitu ivota
v meste, uspokojova potreby obèanov, rozvíja podmienky pre podnikanie v meste, pri zachovaní princípov trvaloudrate¾ného rozvoja tejto lokality.

Pozvánka na koncert

Mestské kultúrne stredisko Stupava pozýva na Vianoèný koncert v podaní mestskej
dychovej hudby Veselá muzika a enského speváckeho zboru Nevädza, ktorý sa
uskutoèní v piatok 19. decembra o 19.00 h v Kultúrnom dome v Stupave.
Vstup vo¾ný. Info: 02/ 6593 4312
-2-
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Míting impulzných centier v Stupave

Zasadalo mestské zastupite¾stvo

Stupava - Pod zátitou primátora mesta Stupava, v spolupráci s Klubom Morava-March sa dòa 19. novembra konal siedmy míting siete
cezhranièných impulzných centier GIZ-Net. Za úèasti prezidenta Ecoplus Viedeò Dr. Illana Knappa a odborníkov na hospodársku cezhraniènú spoluprácu z Rakúska a Slovenska sa diskutovalo na tému
moností spoloèného podnikania, obchodu, sluieb, kooperácie a vytvárania spoloèných podnikov. Na podujatí sa zúèastnilo 40 zástupcov impulzných centier z Rakúska, Èeska a Slovenska. Z regiónu sa
podujatia zúèastnili starostovia obcí Láb, Záhorská Ves, podnikatelia
zo Stupavy. V diskusii na tému výmena skúseností zo spoloèného
podnikania vystúpil p. Viliam Maro, majite¾ spoloènosti Willi sport
v Stupave.

Stupava - Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupite¾stva sa
v utorok 2. decembra zili stupavskí poslanci. Predmetom rokovania
bolo hodnotenie plnenia rozpoètu mesta k 30.9.2003 a návrh rozpoètu mesta Stupava a príspevkových organizácií na rok 2004. V rozprave k vývoju hospodárenia niektorí poslanci poukázali na nesplnenie
dvoch investièných zámerov - vybudovanie parkoviska na Hlavnej ulici a vybudovanie detského ihriska na ulici Janka Krá¾a. Primátor poslancov informoval, e výberovým konaním vybratý dodávate¾ nemá
momentálne kapacity na realizáciu parkoviska a zároveò vzh¾adom
na klimatické podmienky nemôe poskytnú obvyklé záruky na práce.
Investièné akcie sa budú realizova na budúci rok. Návrhy rozpoètov
preli prvým èítaním a pripomienkovaním. V návrhoch boli akceptované pripomienky poslancov, verejnosti, ktoré prili do termínu spracovania. Poslanci rozhodli, aby v rozpoète bola zahrnutá i èiastka urèená na kofinancovanie projektov, na ktoré mesto vypracuje iadosti na
základe výzvy pred a povstupových fondov EÚ. V zmysle zákona sú
návrhy rozpoètov na rok 2004 zverejnené na obvyklých miestach (tabuli oznamov) k verejnej diskusii. Obèania môu podáva návrhy a námety k rozpoètu, nako¾ko sa bude schvalova na poslednom zasadnutí v tomto roku t.j. dòa 18. decembra.

Zástupcovia NP Donau Auen v Stupave

Zasadnutie mestského zastupite¾stva

Stupava - Vo tvrtok 13. novembra sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupite¾stva. Poslanci prerokovali: kontrolu uznesení, správu
HK o dodriavaní zákona è. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní pri
vynakladaní finanèných prostriedkov z rozpoètu mesta v roku 2003.,
dodatok è. 1 k VZN mesta Stupava è.1/2003 o podmienkach drania
psov, dodatok è. 2 k VZN mesta Stupava è. 3/2002 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava., VZN mesta Stupava è.3/2003 o dani z nehnute¾nosti na
rok 2004 - návrh., vo¾ba èlena mestskej rady, predsedu komisie a èlena komisie MsZ., veci majetkové., odmeny primátorovi mesta a hlavnej kontrolórke za III. tvrrok 2003., správa o èinnosti Mestskej polície v Stupave za október 2003., interpelácie, rôzne, návrh uznesenia.

Detskí ostre¾ovaèi
S blíiacimi sa sviatkami a najmä s bujarými oslavami Silvestra sa ozývajú
stále intenzívnejie a drastickejie delobuchy. Napriek tomu, e väèina z
nich má na obale napísaný výstraný text o tom, e manipulácia s nimi je dovolená osobe starej ako 15 rokov, malí ostre¾ovaèi tento vek veru nedosahujú ani z ïaleka. Práve preto majú odvahu, vhodi vám rachaèku pod nohy,
pod koèík, èi automobil, aby ste si záitok z rany uili naplno. Kto za to môe? No mono predajcovia, ktorí nedbajú na zákazy, mono rodièia, ktorí zásobujú svoje ratolesti muníciou, lebo u im ide na nervy argument, e vetci
spoluiaci takúto "muníciu" majú v kolských aktovkách i po vreckách.
V jednom èeskom meste sa mestská polícia zamerala na takýchto expertov
a rieenie nali - pohovor s rodièmi, vysoké pokuty predajcom pyrotechniky,
èím sa ich poèet nielen zníil, ale dokonca sa stali poctivými predajcami.
Skutoènos, e za peniaze je dnes dostupné vetko, e predajcovi ide o to, aby
predal a je mu jedno komu neobstojí. Zákony sú na to, aby sa dodriavali a
mali by sme, ako obèania, trva na tom, aby sa dodriavali a uplatòovali. Bez
akýchko¾vek okolkov, výnimiek alebo ¾ahostajnej a pohodlnej tolerancie.
Preèo by sme sa mali necha obmedzova ulièníkmi, ktorým teraz ete teèie
z nosa. Keï u teraz nezakroèíme, èo budú robi, keï budú starí? Potom im
u nikto nepovie a vola na nich policajtov, je predsa len nedôstojné dospelých ¾udí.
-

V pondelok 24. novembra 2003
navtívili Klub Morava-March pracovníci národného parku Donau
Auen. Predmetom diskusie bol
plán ïalej spolupráce na nasledovné obdobie. Klub Morava
March v spolupráci s Národným
parkom Donau Auen a biologièkou RNDr. Katarínou Zlochovou,
CSc. pripravuje vernisá fotografií národného parku spojenú
s diaprojekciou a odbornou
prednákou na tému Príroda
a ochrana prírody. Klub MM zorganizuje videoveèer, kde premietneme film o tudentovi a jeho
jedineènom priate¾stve s bobrami. Pre základné koly zorganizujeme pútavé prednáky spojené
s diaprojekciou a premietaním

videofilmu.Na jar budúceho roka
a na jeseò budúceho roka pripravujeme súae o pekné ceny
z národného parku Donau Auen.
Pre záujemcov je v Klube Morava-March k dispozícii najnovie
èíslo Au-Blick (jeseò 2003). Nájdete v òom pútavé èítanie napríklad o divom vinièi prapredkovi vinièa hroznorodého, o monostiach prehliadky národného parku so slovenskou sprievodkyòou,
o nebezpeèných komároch
a mnohé iné zaujímavosti. Je to
ideálny spôsob preèíta si nieèo
zaujímavé a úpritom si obohati
svoju slovnú zásobu, èi nauèi sa
nové slovíèka v nemèine. A navye úplne zadarmo!
-kmm-

Vianoèné nebezpeèenstvo poiaru
Vianoce sú najväèími a najkrajími sviatkami roka a s nimi sa nám v posledných rokoch vrátili aj
tradièné predvianoèné zvyklosti. Horiace svieèky na vianoèných stromèekoch sú u minulosou, ale na
adventných vencoch pouívame tradièné svieèky, ktoré pri nepozornosti môu by zdrojom poiaru.
Ohòu môete predís tak, e pouijete hrubie, pomaly horiace svieèky, ktoré dobre upevníte tak, aby
sa nenakláòali a nepadali. Do blízkosti horiacich svieèok nedávajte ¾ahko hor¾avý materiál. Svieèky
na venci nikdy nenechajte horie bez dozoru.
Obdobie vianoèných sviatkov je spojené s rozlúèkou so starým rokom a príchodom nového roka.
Silvestrovské oslavy a vítanie nového roka je kadoroène sprevádzané výbuchmi a svetelnými efektami zábavnej pyrotechniky. Pyrotechnické výroby, prskavky, raketové svetlice, ohòové vodopády,
bengálske ohne, fontány, búchacie gu¾ôèky, rímske sviece a pod. svojím zloením sú nebezpeèné aj
z h¾adiska poiarnej bezpeènosti.
Aby sa zábava nezmenila na tragédiu, treba dodriava urèité pravidlá:
- nakupujte výrobky zábavnej pyrotechniky len v obchodoch, kde vám predavè dokáe naozaj
vysvetli ako sa pouívajú.
- vímajte si, èi je na obale uvedený výrobca, názov výrobku, dátum výroby, èas spotreby.
- vímajte si obal - nesmie by nikde ani troku pokodený.
- vdy dodriavajte návod na obsluhu a pouívajte jednotlivé druhy pod¾a ich urèenia tak, ako je
uvedné v návode.
- výrobky skladujte tak, aby boli chránené pred vplyvmi okolitého prostredia, ktoré ich môu znehodnoti - vlhkos, chlad, teplo.
Aj dodriavaním zásad poiarnej bezpeènosti môete predís tomu, aby sa vianoèné sviatky, èi oslava príchodu nového roka nestali smutnou udalosou.
Spokojné preitie Vianoèných sviatkov a astný nový rok Vám praje
Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v Malackách
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CANTÓRES V BRUMOVICIACH NA MORAVE

Brumovice, s ktorými má Záhorská Bystrica priate¾ské vzahy, oslavovali v novembri 2003 100. výroèie od vybudovania kostolnej vee a od
posvätenia kostola /3. 11. 1903/. Rímsko katolícka farnos preniesla
toto jubileum na nede¾u 9. 11. 2003. Starosta obce Josef Charvát spoloène s duchovným správcom dekanom Vladimírom Koneèným pripravili dôstojné oslavy tejto nevednej udalosti.
Na oslavách sa zúèastnila delegácia zo Záhorskej Bystrice ne èele
s jej starostom Vladimírom Kubovièom, ktorú v podstate tvoril ná
chrámový spevokol CANTORES SANCTORUM PETRI ET PAULI
s umeleckým vedúcim a dirigentom Doc. RNDr Jaroslavom Kotlebom
Csc. Zbor zaspieval dopoludnia pri slávnostnej svätej omi i po nej
a odpoludnia slávnos vyvrcholila ïakovnou bohoslubou s ekumenickou úèasou. V nej mali slávnostné príhovory zástupcovia troch
miestnych vierovyznaní. Potom u nasledoval slávnostný koncert
náho spevokolu a domáceho speváckeho zboru /ten zaspieval
úvodnú pieseò a dva sólové spevy/
Program náho vystúpenia i teraz moderovala RNDr. Helena Kotlebová. Odzneli v òom skladby Schneidera - Trnavského, G. F. Händla,
W. A. Mozarta, C. Francka a iných. Hosom slávnostného koncertu
bola koncertná umelkyòa,hereèka a muzikálová speváèka, sólistka
Novej scény v Bratislave Mária Schweighoferová, ktorá podala brilantný výkon. Brumovièania sú právom hrdí na svojich predkov, uchovávajú si svoje dedièstvo s posvätnou úctou a snaia sa zve¾aïova bohatstvo, ktoré im ponúka prekrásna príroda. Sme radi, e sme boli
úèastní na takom významnom podujatí a obohatili sa o nové poznatky
i priate¾stvá.
RNDr. Helena Kotlebová

Nai jubilanti

V nede¾u 23. novembra 2003 sa naplnil Spoloèenský dom v Záhorskej
Bystrici vravou a úsmevmi naich seniorov. Bol to skutoèný sviatok pre
nás vetkých. Veï pred nami sedeli tí,ktorí celý svoj ivot venovali
Záhorskej Bystrici. Preívali s òou jej úpadok i vzostup a neraz si povzdychli i nad krivdami minulých i súèasných èasov, ale nikdy nehádzali
flintu do ita ale robili vetko pre to, aby bola krajia a bohatia. Klub
dôchodcov,ktorého èinnos môeme iba obdivova a pria mu len to
najlepie obohatil jubilantov programom, v ktorom vystúpili deti Materskej kôlky pod vedením pani uèite¾ky Dankovej. Bolo dojemné s akou
vervou sa zhostili svojej úlohy a my sme im nielen tlieskali ale aj mali
slzy radosti v oèiach.
Najstarími jubilantkami sú 93 roèné mária Poláková a Mária Noseková. Krásnych 91 rokov sa doíva aj Frantika Ivánková. 90. rokov sa
doívajú Velschmidtová Frantika, Dobrovodský Frantiek, Hostýn
Leonard. Medzi mladích jubilantov, ktorým sme blahoelali patrili
Anna Ragasová, Kríik Frantiek, Peèimonová Helena, Poláková Hedviga, Liïák Frantiek, Hurbanièová Emília, Kaiserová Jolana, Krausová Mária, Ing. Frantiek Liïák, Molnárová Jozefína, Rácová Rozália,
úplatová Eva, Pogay Rudolf, Blaek Antonín, Granec tefan, Haraslín Ján, Janatová Emília, Králiková O¾ga, Partlová Anna, ípková Vlasta, Vígerová Anna, Belková Vilma, Bielovièová Bernardína, Fabianek
Frantiek, Ing. Jozef Granec, Juraèiè Jozef, Juraèièová Mária, Kralovièová Jozefína, JUDr. Ján Pospi, Liïáková Genovéva, Badròová Helena, Cálik Pavol, Jánoíková Marta, Liïáková Mária, Prvonièová Anna.
Vetkým sa prihovoril starosta Vladimír Kuboviè a dôstojný pán ThDr.
Solèiansky. Jubilanti okrem darèekov a pekného programu dostali ako
dar i pekné pesnièky interpretované Triom veteránov.
Vzácne jubileum 50 rokov spoloèného ivota oslávil aj manelský pár
pán Jozef Papík a Frantika rod. Onrejkovièová.

Ako sa bude vola?

Váení obèania èoskoro tu bude o pár nových ulíc viac.
Naa Záhorská Bystrica krásnie a roziruje sa. Postupne
vznikajú tyri nové ulice. Od SOU - e a po Bratislavskú
ulicu je návrh na pomenovanie "Pod holým vrchom",
Ulica "Strmý vàok" tie u má svoje meno pri Vrbanskom
potoku vzniká "Vrbanská ulica" a ako nazva jej susednú,
ktorá ete pomenovanie nemá. Pomôte a podumajte ako
by sa mohla vola? A znovu prila na stôl aj otázka premenovania ulice Èsl. tankistov, ostanú nám tankisti alebo
porozmý¾ate nad adekvátnejím názvom? Kontaktné èísla
65956210 sekretariát, 65956110 p. Kubíková.

Ochrana ivotného prostredia je vecou nás vetkých

Èasto sa nahnevaní obzeráme okolo seba na znièené a zdevastované zastávky, neporiadok, divoké skládky, spa¾ovanie odpadov aj tých najkodlivejích,
nezabezpeèené veci a domy proti poiarom. Ano, hnevá nás to, ale èi aj my
sami nerobíme priestor na takéto chovanie. Akosi sme sa stali vy¾akanejími.
Bojíme sa ohlási, aby sme sa nedostali do konfliktov a tak tým, ktorí nám
otravujú ivot nechávame vo¾nú ruku. Veï kde nie je alobcu, nie je ani
sudcu. Popri tom, èo nám zdvíha lè je tu aj ve¾a dobrého. Opravujú a stavajú sa domy, pred nimi vyrastajú pekné priestranstvá a upravené záhrady.
Udriavaná je aj zeleò a chodníky. Pomaly sa blíi zima a my veríme, e si
kadý uvedomí, e aj chodník pred domom je jeho. Vimli ste si? Ko¾ko len
bezbariérových chodníkov vzniklo za posledné roky, za ktoré sú vïaèní vozíèkari, mamièky s koèíkmi a starí ¾udia s palièkami. Mali by sme hodnoti klady
i zápory a h¾ada cesty ako urobi nau mestskú èas krásnu pre vetkých.
Máme tu ve¾a u dlhé roky pracujúcich organizácií SÈK, portovcov, hasièov,
po¾ovníkov, záhradkárov, iných rôznych spolkov, Klub mladých. Porozmý¾ajme èo môeme urobi pre to, aby sa nám tu dobre ilo. Udrujme tradície
toho dobrého a pekného ako bola aj tradícia Huberta, ktorá nám pripomenula, e po¾ovníctvo nie je len o po¾ovaèke, ale o celoroènej drine v lese pri
ochrane zveri a lesa. Danek, ktorého slávnostne po¾ovníci na sviatok sv.
Huberta priniesli ako obetu a prosbu o ochranu do kostola bol ich vyjadrením
úcty k ivotu a prírode. Robí sa ve¾a dobrého a veríme ,e ten prínos neostane
bez odozvy u vetkých naich obèanov a prídu s podnetmi, èo urobi ete lepie.

Vianoce voòajúce ihlièím

Nadiiel èas adventu. Pomaly sa kloní rok, ako zrelý klas, k svojmu
èasu, keï odbije polnoc a my si zmeníme èíslo v dátume na 2004.
Vdy sa pýtame, èo prinesie tento rok, aký bude?
Pohoda Vianoc v nás umocní èaro domova a my budeme dúfa, e
vetko to preijeme hlavne v zdraví a vzájomnom porozumení. Roziarený strom nádeje a prís¾ubu, e vetko nie je márne, v nás mono
evokuje nádej veèného ivota a jeho pokraèovanie v deoch, práci
a radi sa k tejto mystérii pripojíme duchovne. Vianoce nie sú iba o daroch a v tejto situácii, keï sa vzájomne odde¾ujú dva svety duchovný
a materiálny a markantne narastajú rozdiely, by sme to mali vníma
intenzívnejie, nás to ponúka zamyslie sa nad sebou. Ten budúci rok
bude iný ako tie predolé u aj tým, e sa staneme èlenmi Europskej
únie. Nako¾ko to bude strata alebo zisk závisí i od nás vetkých.Vo
ve¾kom dome je moné by sluhom i pánom. Èo si vyberieme moji
rodáci? Prajem nám, aby sme si vybrali dobre!
Do Nového roku 2004 Vám prajeme astie, zdravie a ve¾a radosti,
dostatok síl na prekonanie prekáok, úspechy vo vetkom, èo budete
robi.
Dr. Gabriela korvanková
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Pä otázok pani poslankyni Polepený Mikulá
Marte Maderovej
P.zv. Vae pôsobenie vo funkcii
poslankyne Miestneho zastupite¾stva dovài u rok.
Aké boli priority váho volebného programu a na èo ste sa zamerali pri jeho plnení v uplynulom období?
M. Maderová: Dôleitým faktorom je pre mòa v rámci splnenia
volebného programu ukonèenie
výstavby kanalizácie v celej
Mestskej èasti Bratislavy - Záhorskej Bystrice, aby sa zlepili podmienky ivotného prostredia
a skultúrnilo bývania. Nemenej
dôleitou oblasou je pre moju
poslaneckú prácu zabezpeèenie
riadneho chodu Základnej koly,
ktorá po delimitácii je u skutoène naou kolou a potrebuje ve¾a
rôznych finanèných injekcií na
údrbu, energie, rozvoj, èo je stále nároènejie vzh¾adom na rast
nákladov na vstupy práve v týchto oblastiach. Nové zákony nám
zároveò kladú ve¾a otáznikov
v ekonomike poètu iakov
a v ohrození málopoèetných
kôl. V takom istom postavení je
aj materská kola. Je to záleitos nás vetkých, aby nae deti
mali dobré podmienky na vzdelávanie. Ïalou prioritou je pomoc mladým rodinám s demi
a taktie starím a bezvládnym
obèanom. Táto oblas je aj dôleitým faktorom rozvoja a budúcnosti naej obce, pretoe bez
mladých by nebola moná ïalia
rozvojová aktivita. Sledujem aj
Klub mládee a podporujem jeho
èinnos, ako jeden z faktorov realizácie aktivít vo¾ného èasu detí
a mládee. Som rada, e práve
ich èinnos prispieva k zmysluplnému tráveniu èasu.
Ako obèianke my nie je ¾ahostajná ani bezpeènos osôb a majetku v Záhorskej Bystrici. Èistota a
poriadok by mala by prvoradým
cie¾om vetkých nás. Poma¾ované steny, neporiadok, skládky a
mnoho ïalieho nás trápi. Chceli
by sme to zmeni.
P.zv. Aké cesty vidíte pre uskutoènenie volebného programu?
M. Maderová: Spoloènými skúsenosami a prácou v komisiách
s dobrými poradcami a hlavne
odborníkmi je potrebné vypracova programy na èerpanie prostriedkov PHARE. Uskutoènenie

takýchto zámerov by bolo urèite
prínosom pre naplnenie volebných programov a ich priorít
v Záhorskej Bystrici.
P.zv. V èom vidíte monosti získavania zdrojov na rozvoj MÈ
Z.B. a na pomoc pre pomoc
obèanov?
M. Maderová: V èerpaní úverov,
ktoré nám pomôu pri pokraèovaní budovania a dokonèení kanalizácie. V rozvánom vyuívaní
financií na údrbu a opravy Z
a M. Vyuívaním sociálnej pomoci mladým rodinám, kde bol
zvýený jednorázový príspevok
z 2000 na 3000 Sk.- pri narodení
dieaa. Získavaním zdrojov pre
príspevok obèanom postihnutým
alebo v hmotnej núdzi. Tak isto je
to aj prispievanie èlenom rodiny
pri úmrtí najbliieho.

Odkedy sa v kalendári objavil december v naej budove sa deje malý
zázrak. Vetci sa snaíme by k sebe oh¾aduplnejí, viac sa usmievame, usilujeme sa urobi druhému rados, ak potrebuje pomôc. Dospelí hovoria, e tomu nerozumejú, krútia pri hodnotiacich komunitách hlavami "to u nie je to èo to bývalo, sme my vôbec v DCM?" My
vak máme svoj dôvod, veï idú Vianoce. Niekto rád darèeky dáva,
my ich radi dostávame. Aj to si treba zaslúi!!!
Nako¾ko máme medzi sebou herecké talenty, pani vychovávate¾ka
Olinka imeková prila s nápadom nacvièi predstavenie "novodobej,
muzikálovo spracovanej ¾úbostnej rozprávky pre dospelých - Èakanie
na Mrázika." Tento strhujúci príbeh Nastenky, Ivánka, Marfy a ïalích
sme predstavili poèetnému obecenstvu v spoloèenskej sále DCM 5.
12. 2003 o 14.30 h. Nechýbali ani médiá - cvakal fotoaparát a beala
kamera. Aj keï sme mali spoèiatku trému, s prvými tónmi hudby odpadla a 40 min. sme sa spoloène zabávali. e sa nám podaril "husársky kúsok", o tom svedèili hlavne roziarené tváre dospelákov. Predstavenie bolo naim mikuláskym darèekom a ich zas sladké balíèky.
Troku to zbabrali, pretoe nepriiel "ivý" Mikulá, ospravedlnenka
bola, e sme u dospelí. Ale ako vidie z fotiek, sme len ve¾ké deti. ha
ha ha
Herci z DCM

P.zv.: V èom vidíte monosti
svojho pôsobenia medzi obèanmi, aby ste ich získali pre
plnenie horeuvedených zámerov?
M. Maderová: V budovaní dobrých medzi¾udských vzahov,
aby sme boli voèi sebe úprimní
a otvorení. V priamom kadodennom kontakte s obèanom, lebo
iba tak je moné získa ho pre
veobecný záujem a naplnenie
volebného programu. Dôleitým
faktorom sa stáva aj spojenie starého a nového. Da ancu a monos realizova sa aj naim novoprisahovaným spoluobèanom,
aby sme prispievali k ochrane
náho ivotného prostredia a
aby sa tu tie cítili doma. Medzi
naimi obèanmi aj tými èo sa len
nedávno prisahovali je ve¾a významných osobností a odborníkov, myslím, e by sme sa viac
mali zaujíma o nich a vyuíva
ich skúsenosti pre rozvoj obce.
P.zv.: Èo by ste chceli poveda
obèanom Záhorskej Bystrice
z postu poslankyne.
M. Maderová: Chcela by som
vyzva vetkých naich spoluobèanov, aby sme prispievali
k ochrane ivotného prostredia.
Apelujem na vetkých, aby sa
podie¾ali na ochrane náho kultúrneho dedièstva a tradícií
naich predkov.
/zhovárala sa Skog/
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Mikulá pre deti priiel vèas a mal úspech

Kadý rok sa teíme na roziarené oèi naich detí. Aj tento rok priiel. Bol veselý a milý. Nae deti nevy¾akal a bolo ich neúrekom 163
a boli veselé a astné. Bavili sa výborne. Pod¾a nich super. Náladu
zvyovali nielen darèeky ale i rôzne výmyselnosti usporiadate¾ov.
Sme radi, e sa tradície udriavajú a Mikulá si vie nájs cestu aj
k nám a nae deti odmeni i troku potekli ak to vetko nebolo ako
má by. V Spoloèenskom dome znelo slovo i dobrá hudba a veselý
smiech.

Záhorská Bystrica
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Volebný program Miestneho zastupite¾stva
Mestskej èasti Záhorská Bystrica - Bratislava na roky 2003 - 2006
Dvadsiateho piateho októbra sa konalo verejné zhromadenie obèanov, na ktorom boli oboznámení
s volebným programom MÈ Z.B. na
ïalie roky. Uvádzame výber z tohoto programu, aby si v òom obèan
mohol nájs priestor pre svoje záujmy a aktivity. V úvode programu sa
hovorí o slube pre obèana a zároveò o úsilí nevyhnutných zlepení
v MÈ Z.B. a o povzbudzovaní kadej
poctivej obèianskej a ekonomickej
aktivity na jej rozvoji. Prioritou bude
realizácia efektívnosti samosprávy,
jej odbyrokratizovanie a modernizácia v rámci jej celotátnej reformy.
Zastupite¾stvo vytvorí podmienky
pre efektívny boj s korupciou
v miestnych podmienkach s oh¾adom
na národný program. Dôleitým faktom bude spolupráca s cirkvou pri
posilòovaní morálnych hodnôt pri
vzájomnej vyváenosti a úcte. Mimoriadnu pozornos sa bude venova
ochrane práv detí pred monosou
týrania a sexuálneho zneuívania.
Zastupite¾stvo sa zaväzuje uplatòova princípy trvalo udrate¾ného
rozvoja prostredníctvom rozvojovej
politiky s dôrazom na jej vyváený
ekonomický, sociálny a enviromentálny rozmer.
V oblasti ekonomickej politiky a verejných financií sa budeme zameriava na dlhodobo udrate¾ný ekonomický rast obce vytváraním priaznivého podnikate¾ského prostredia pre
rozvoj podnikate¾skej sféry, snahou
o prílev zahranièných investícií
a uplatòovaním daòových a poplatkových zákonov. Sprísnia sa pravidlá
obstarávania a nakladania s majetkom obce. Dôleitým faktorom bude
vyváený resp. prebytkový rozpoèet
a zvýená efektívnos vyuívania verejných zdrojov. Posilnenie právomocí samosprávy s vyuitím osobitného právneho predpisu umoní vymedzenie a truktúru daòových príjmov obcí a kritérií ich prerozde¾ovania do rozpoètov obcí, èo umoní

stabilizáciu príjmov MÈ.
Spreh¾adníme pravidlá hospodárenia s rozpoètovými prostriedkami
a budeme aplikova prenesenie úloh
zo tátnej správy na územnú samosprávu. Zvýime efektívnos výberu
daní a poplatkov postupne aj s vyuitím internetu. V kapitole o podpore
podnikania sa zameriame na zlepovanie podnikate¾ského prostredia,
priemyselný park Záhorie, na nákupné zóny a aktivity pre otvorenie moností pracovného uplatnenia mladých.
MZ vytvorí podnikate¾ské fórum ako
neformálne zdruenie na rozvoj aktivít MÈ Z.B.
Podporíme prílev investícií, rozvoj
agroturistiky, vidieckeho cestovného
ruchu vo väzbe na participáciu
územnej samosprávy. V kapitole výstavba, doprava, ivotné prostredie
vyuijeme decentralizáciu kompetencií na ovplyvòovanie rozvoja svojho
územného celku.
Základným nástrojom enviromentálnej politiky bude ekologicky podloené plánovanie. Konkrétne úlohy
budú zamerané na dokonèenie výstavby kanalizaèných zberaèov v jestvujúcej zástavbe, zabezpeèovanie
údrby a obnovy ciest a chodníkov
v spolupráci s hl. mestom SR Bratislava, zaèatie výstavby nájomných
bytov v lokalite Nové CENTRUM aktívna pomoc pri výstavbe rodinných
domov v okrajových lokalitách. Dotvoríme kultúrno - spoloèenské centrum, dobudujeme rozvody káblovej
televízie, zaèneme práce na rekontrukcii plavárne, v spolupráci
s vlastníkmi pozemkov budeme riei
vyuitie pozemkov na investiènú výstavbu. Dokonèíme infratruktúru obce v náväznosti na jej ïalie vyuitie.
Zlepíme dopravnú situáciu a zvýime bezpeènos chodcov budovaním
a oznaèením chodníkov. Podporíme
aktivity miestneho farského úradu
zameraného na obnovu historického
jadra Záhorskej Bystrici. Vytvoríme

prostredie pre rozvoj fauny a flóry
v naom prostredí Malých Karpát.
Budeme iniciova prostredníctvom
oprávnených spoloèností priebené
zabezpeèenie starostlivosti o zaburinené pozemky v extraviláne. V kapitole pôdohospodárstvo podporíme
vyuívanie potenciálu po¾nohospodárskej pôdy, podporíme rieenie
vlastníckych vzahov k pôde, zúèastníme sa na regulovanom procese vysporiadania pôdy a príprave komasácie a dorieenie vydávania náhradných pozemkov. Poskytneme súèinnos pri rieení problémov urbáru. V kapitole regionálny rozvoj sa
zameriame na bezhraniènú a medzinárodnú spoluprácu a posilnenie
interregionálnych sluieb a na kofinancovanie regionálneho rozvoja
s prostriedkov tátneho rozpoètu
a z fondov EÚ.
MZ zvýi mieru informovanosti
prostredníctvom verejných zhromadení, internetu a tlaèených médií. V kapitole sociálna oblas vyuijeme decentralizáciu systému dávok
sociálnej pomoci, prièom cie¾om bude adresnos, dôsledná kontrola
a úèelovos ako aj zvýenie kontroly,
postihov pri neoprávnenom poberaní. Budeme sa podie¾a na programoch ochrany práv detí. Budeme
podporova a stimulova dobrovo¾nú
pomoc pre pre chudobnejích prostredníctvom charity. Zabezpeèíme
flexibilitu poskytovania zdravotnej
starostlivosti, pravidelne budeme organizova preventívne prehliadky
obèanov v programe ZDRAVÁ
OBEC. Zorganizujeme letné tábory
pre deti z neúplných a sociálne slabích rodín. Finanène a materiálne
podporíme èinnos Klubu dôchodcov. V oblasti kultúry budeme dba
na právo prístupu k historickým
a kultúrnym hodnotám. Budeme pokraèova v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, osobitnou príleitosou bude pre nás v roku 2004 oslava
690. výroèia prvej písomnej zmienky

Podpajtúnske zvesti päroèné
Milí nai èitatelia a opä sa stretne rok s rokom a mono si ani neuvedomíte, e nae noviny u vstupujú do iesteho roèníka. Veru je to
neuverite¾né ale máme za sebou pä rokov práce a èlánkov o tom, èo
sa deje u nás. Pokusili sme sa mapova dni vedné i sviatoèné, reagovali sme na vae podnety a pripomienky. Myslíme si, e sme aspoò
trokou prispeli k informovano sti a trochu vás zaujali. Sme mesaèník
a tak niektoré veci sa v tejto hektickej dobe, plnej tých najpodivnejích zvratov, ani nedajú komentova, èi postrehnú, preto by sme uvítali vae názory a návrhy, èo by ste v nich chceli ma. Za redakciu vám
môeme s¾ubi, e vás radi vypoèujeme, alebo si preèítame vae
pripomienky. Za vau priazeò vám ïakujeme a prajeme astný a dobrý rok 2004.
-skog-

o Záhorskej Bystrici a 170. výroèie
posvätenia miestneho kostola. K tomuto výroèiu miestne zastupite¾stvo
vydá pamätnú publikáciu o Záhorskej Bystrici. Budeme podporova
miestny hasièský zbor a ostatné spoloèenské organizácie, usporiadame
sochárske sympózium pre mladých
umelcov a budeme naïalej zve¾aïova nae folklórne tradície. Podporíme èinnos spevokolu Matice Slovenskej. V spolupráci s farským úradom obnovíme drobné sakrálne pamiatky v katastri obce. Pomôeme
pri ïalom rozvoji futbalového klubu
a hasièského portu.
V kapitole vnútorná bezpeènos a verejná správa budeme presadzova
princíp slunosti k obèanom a nekompromisnosti voèi zloèinu. Budeme vyuíva celotátnu národnú
stratégiu prevencie kriminality, systém finanènej podpory preventívnych
projektov a aj projektov na zvyovanie zodpovednosti obèanov za ich
vlastnú, ale aj veobecnú bezpeènos. Zabezpeèíme ochranu osobných údajov a obyvate¾ov v súlade
s poadovanými tandardmi. Budeme iniciova zmenu truktúry Mestskej polície z h¾adiska zabezpeèenia
poriadku a bezpeènosti tzv. malých
mestských èastí.
V závere programu boli prizvaní
vetci nai obyvatelia a rodáci Záhorskej Bystrice na spoluprácu pri
oslave 690. výroèia prvej písomnej
zmienky o Záhorskej Bystrici a 170.
výroèia posvätenia kostola. Z materiálu citujeme: "Záhorská Bystrica
má dôvod na sebavedomie. Spája sa
v nej tradícia a nové. Starousadlíci
s novými obyvate¾mi majú najlepie
predpoklady vytvori z tejto obce,
ktorá je dnes súèasou hlavného
mesta SR krásny kút Slovenska, ktorý
bude milovaný jeho obyvate¾mi ale
aj návtevníkmi z domova i irokého
zahranièia."
/Z materiálov MÚ/

Milostiplné Vianoèné sviatky, ve¾a astia, zdravia,
lásky a ¾udského porozumenia Vám v roku 2004 praje

Vladimír Kuboviè, starosta MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica

SILVESTER BEZ TUKU A CHOLESTEROLU

Aj vám sa stalo, e ste sledovali svoju figúru po sviatkoch so smútkom
v oèiach? Asi áno. Prichádzame k vám s prvou pomocou. Stretneme
sa 31. decembra 2003 o 10.00 pri MÚ v Záhorskej Bystrici a spolu sa
vydáme smerom na Kaèín. Kadý si prinesie jedla, èo unesie atrament
a iné tekutiny vítané. Polienko na ohníèek pod pazuchou ako vstupné
(povinné). O dobrú zábavu sa u postaráme spoloène.
Teíme sa na vás!
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Zohor

UZNESENIE è. 11
zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
v Zohore konaného 5. decembra 2003
Obecné zastupite¾stvo
A. Berie na vedomie:
1. správu z rokovania finanènej komisie,
2. správu z rokovania stavebnej komisie,
3. správu z rokovania komisie kultúry, portu a sociálnych vecí,
4. správu poiarneho zboru a finanènú poiadavku,
ktorá je v rozpoète obce zahrnutá,
5. správu Obèianskeho zdruenia ROCONABA
o ïalích aktivitách zdruenia v roku 2004,
6. správu kontrolórky obce Ing. Grmanovej,
7. informáciu starostky o návrhu iakov 5 triedy Z Zohor o umiest
není pamätnej tabule na rodný dom Albína Brunovského,
8. správu o výsledku finanènej kontroly è. I/7 484/2003 obce Zohor
o pouití finanèných prostriedkov na odstránenie povodòových
kôd
9. informáciu starostky o ocenení skupiny VEGA "Detský èin roka
2003" v kategórii "Dobrý nápad".

Poklona

Pri opise narodenia Boieho Syna vidíme aj ¾udí, ktorí sa mu prili
pokloni. Sú to pastieri a mudrci z východu. Pastieri uverili anjelom,
ktorí im zaspievali a oznámili zves o narodení. Ili a poklonili sa.
Podobne aj traja králi vo hviezde uvideli znamenie, ktoré ich zmobilizovalo k h¾adaniu toho koho naznaèovala.
V obidvoch prípadoch vidíme ochotu a následnú aktivitu h¾ada, snori
a ís za vecou, ktorá pre nich znamenala hodnotu, nieèo nádejné.
Matka Terézia: ¼udstvo zomiera na nedostatok lásky a úcty. Nikto
nemá pre nikoho èas, iba pre seba.

B. Schva¾uje:
1. èlenov návrhovej komisie,
2. dodatok è. 5 k VZN o èistení odpadových vôd v obci Zohor mení sa èlánok 5: cena za vyèistenie odpadových vôd, ods. 2
a ods. 5: zmena platieb stoèné - domácnosti 8,90 Sk/1m3,
právnické osoby 27,- Sk/m3,
3. rozpoèet obce na r. 2004 v navrhovanej výke. Výdavková èas je
podmienená tým, e financovanie kultúrnych aktivít k 690. výroèiu
zaloenia obce bude spolufinancované prostriedkami zo získaného
grantu a sponzorských príspevkov,
4. úpavu VZN è. 1/2002 v bode C) o zvýených poplatkoch v M¼K,
5. úpravu VZN è. 1/2002 v bode E) ostatné poplatky pod¾a
predloeného návrhu stavebnej komisie,
6. návrh o dani z nehnute¾nosti VZN è. 2/2003,
7. úpravu rozpoètu obce na rok 2003 - pre Z upravi bené
výdavky v príjmovej a výdavkovej èasti rozpoètu,
8. úpravu rozpoètu obce na rok 2003 - zvýenie finanènej dotácie
vo výke 10000,- Sk
9. návrh zmluvy o prenájme nebytového priestoru MUDr. Grancovej
v budove na Staniènej 5, na dobu 2 roky,
10. finanènú odmenu starostke obce za kvalitné plnenie úloh vo
výke 15% súètu platov za posledné 3 mesiace,
11. výrub stromu na Domkarskej 17 z bezpeènostných dôvodov,
12. odpredaj èasti obcného pozemku parc. è. 845/2 o výmere 62m2
za cenu súdnoznaleckého posudku, ktorý si iadate¾ka hradí sama,
13. zdruenie obcí do mikroregiónu,
14. ïalie zasadanie OZa je 19.12. 2003

Dolinou sa ozvenou letel z chrámu hlas:
Oroduj za nás, oroduj za nás!
U päty Boej muky v tôni starej lipy uchol sa tieò.
Úbohé chlapèa v slzách zopälo ruky,
pery mu epkali bolestnú alobu na otcov, na matky, na dobu.
Ó, krásna Pani, odpus, neviem sa modli, nenauèili ma.
Som sirota moderných èias, i keï mám otca i ma.
No i ja mám srdce èo cíti a chce milova.
Mama modli ma nenauèila, ona vdy vraví: nemám èas!
Otec, ako mnohí iní, vdy to iste zas: Práca, auto, rádio, noviny, niet
vraj èas. Niet èas.
Oni sa nemodlia. Nechcú! Neviem! Mono v tom zhone zabudli hanbia sa prizna.
Jedno viem, e nie sú astní, nevedia milova.
Lev Ve¾ký: "Èlovek spoznaj svoju hodnotu. Dostal si úèas na boej
prirodzenosti, preto sa nevracaj skutkami k predchádzajúceho
potupnému spôsobu ivota"
Vianoèné a novoroèné prianie kadému a vetkým Zohoranom
Aby si zostal uetrený od kadého utrpenia,
- to ti neprajem.
Ani to, aby tvoja ïalia cesta bol samá rua,
aby po tvojej tvári nestiekla iadna slza,
aby si nezakúsil iadnu boles.
Nie, niè z toho ti na Vianoce a v novom roku neprajem.
Veï slzy oèisujú srdce, utrpenie zu¾achuje, boles a úzkos a
dovedú do spoloèenstva s Máriou a Dieaom a ich úsmev a naplní
dôverou a útechou.
Moje prianie znie takto:
kie by si bol vïaèný a vdy si naiel èas pre dobré, pravdivé,
duchovné veci svojho ivota
- aby si vdy statoène obstál v skúke
- aby Boie dary v tebe rástli a pomáhali ti vnáa silu a rados do
duí tých, s ktorými a spája láska
- aby si vdy mal priate¾ov hodných tvojho priate¾stva
- aby v radosti i bolesti sprevádzal a láskyplný úsmev vteleného
Slova a jeho Matky.
J. Slamka, farár - dekan zo Zohoru

C. Nesúhlasí:
1. so iadosou o zámenu pozemkov vo vlastníctve iadate¾a za
obecný pozemok. Predmetný obecný pozemok je v zmysle ÚPN
urèený na zastavanie,
D. Splnomocòuje:
1. starostku obce podpísa zmluvu o zriadení mikroregiónu
-7-
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Ako slávime sviatky v Zohore

V decembri sú dva sviatky, ktorými
vdy ije celá kola aj naa obec. 6.12.
ubehol "najsladí" sviatok v roku.
Sladkosti v topánke poteili urèite kadé posluné (aj tie menej posluné)
diea.
Veèer pred príchodom Mikuláa vystúpil detský spevácky zbor KVAPKY
pod vedením p. uè. Mackovièovej
v zohorskom kostole. Deti sa nieko¾ko
týdòov pripravovali na jeho príchod
usilovným cvièením piesní. Netrpezlivo ho oèakávali a teili sa naò. Vo chvíli, keï vstúpil do kostola, niesla sa ozvena piesní celým kostolom. Oèká sa
vetkým zaleskli zvlátnym jasom
a oèakávaním. Mikulá sa so vetkými
pozdravil, vysvetlil im, odkia¾ priiel,
preèo je takto obleèený a priniesol deom plný kô dobrôt. Pomáhali mu
malí i ve¾ký anjeli.
My, zohorskí iaci, sa v tento deò riadime heslom "Na sv. Mikuláa, neuèí
sa, neskúa sa..." Toto heslo si vzali k
srdcu aj nai uèitelia, a tak pre nás zorganizovali Mikulásky basketbalový
turnaj. Atmosféra v telocvièni bola ako
na skutoèných majstrovstvách a za výdatného povzbudzovania padal jeden
kô za druhým. Víazi z kadej kategórie si odniesli pekný diplom a cukrovinky. Ete poèas dopoludnia nás navtívil Mikulá s anjelmi a èertmi, ktorí
odmeòovali dobré deti a tie neposluné
hádzali do vreca. Je to u akousi tradíciou na naej kole - deviataci sa preobleèú a rozdávajú rados a dobrú náladu po kole. Takto sme slávili v kole.

Na víkend (nede¾u) pripravilo obèianske zdruenie ROCONABA v spolupráci so kolou a Obecným úradom mikulásku párty. Z ve¾kej dia¾ky priiel
do praskajúceho kultúrneho domu medzi deti najoèakávanejí hos - sv. Mikulá s celým sprievodom vysmiatych
anjelikov. Na postraenie najmeních
nechýbali ani vtipní èerti, vlastne èertice. Mikuláa privítali malí koláci veselými pesnièkami a básnièkami. Na-

Organizácie a spolky v Zohore

Ani nie pred rokom sa nám predstavilo v Podpajtúnských zvestiach
novovzniknuté Obèianske zdruenie ROCONABA. A tak nás napadlo,
e by sa aj iné nae spolky a organizácie mohli prezentova na stránkach Podpajtúnskych novín, aby sme sa mohli dozvedie nieèo z ich
minulosti, ale hlavne z prítomnosti. Zároveò by sme chceli poprosi
ostatné spolky (organizácie), ktoré v Zohore fungujú, aby svoje poznámky (o svojich aktivitách, akciách a pod.) priniesli do Miestnej ¾udovej kninice v Zohore p. èepánkovej pre lepiu informáciu naich
obèanov. Ako prvý príspevok Vám milí spoluobèania Zohora pravé teraz predkladáme.

stal okamih, na ktorý sa asi vetci najviac teili... rozdávanie sladkostí
a ovocia. Keï u boli deti obdarované
a spokojne si pochutnávali, Mikulá sa
s nimi rozlúèil, prièom im nezabudol
pripomenú, aby poslúchali rodièov aj
uèite¾ov. Deti pozdravila aj starostka
obce, ktorá vyslovila elanie a zároveò
aj presvedèenie, e tak ako v tento deò
budú poslúcha rodièov celý rok. Zaelala im ve¾a radosti a astia k nastávajúcim vianoèným sviatkom. Program pokraèoval diskotékou, na pesnièky v podaní skupiny VEGA sa
vybláznili èerti, anjeli a hlavne astné
decká (ale aj my deviataèky). Pred takto rozbláznené publikum predstúpili
mladí zohorskí chalani sa svojou skupinou VYPRÁANÉ NOHY Z GAUÈA a kultúrny dom sa dal do spevu.
Ich vlastné pesnièky a tie skladby rôznych iných skupín nás dostali... Veèer
po programe sme sa presunuli pred
kultúrny dom, kde sa roziaril prekrásny ve¾ký vianoèný stromèek.
U nás v kole je teda v decembri ve¾ký
ruch. Kadá trieda sa usiluje o èo najkrajiu výzdobu. Na nástenkách je na
obrázkoch napadaných kopec snehu,
v oknách murkajú ozdoby a niekde aj
svieti stromèek, ktorý naviac íri aj príjemnú vôòu lesa.
K predvianoènej nálade prispela aj výstavka kníh, ktorú v kole pripravila p.
uè. tefanovièová. Deti si tu mohli objedna knihy a nimi obdarova najbliích.
U teraz sa vetci teíme na vianoèné
trhy. Tie si ako minulý rok urobíme na

kolských chodbách a v triedach. Kadý iak na ne prispeje svojím vlastným
výrobkom. Tak u teraz vyrábame vianoèné ozdoby, pozdravy, darèekové
tatièky, kreslíme obrázky. Triedy sa
premenia na cukrárne plné voòavých
zákuskov, medovníkov, oblátok...
Na Vianoce sa kadý teí. Aj ja. Vetci
sa naháòajú za darèekmi, deti snoria
v skriniach, maminy v tejto zime umývajú okná... Bàà! Kadý sa teí na

Èervený krí Zohor - vèera a dnes

Spolok Slovenského Èerveného kría má v Zohore dlhoroènú tradíciu. Pri jeho vzniku stála skupina ¾udí, ktorých oslovila mylienka humanity a vzájomnej pomoci druhým ¾uïom.
Èinnos spoèívala v rôznych akciách: konali sa cvièenia hliadok prvej
pomoci, kolenia, kde sa ¾udia uèili ako pomôc pri rôznych mimoriadnych udalostiach (poiare, povodne) a boli vykolení na poskytovanie prvej pomoci. Hlavná èinnos vak spoèívala v bezpríspevkovom darcovstve krvi. Popri týchto èinnostiach sa èlenovia ÈK zúèastòovali rôznych poznávacích zájazdov a výletov.
Územný spolok ÈK v Zohore má dnes okolo 260 èlenov. Jeho èinnos sa sústreïuje najmä na darcovstvo krvi. Je ve¾mi poteite¾né, e
v dobe, keï na okolí zanikli niektoré spolky ÈK pre nezáujem ¾udí nae rady sa rozrastajú o nových, hlavne o mladých darcov. Krv je tá
najvzácnejia tekutina, nièím nenahradite¾ná. V naom zdravotníctve
je jej stále nedostatok a nikto z nás nevie, kedy ju bude práve on potrebova. Preto si naich darcov nesmierne váime a radi by sme im
aj touto cestou chceli vyjadri nau ve¾kú vïaku za ich obetavos.
Dnes máme 55 stálych darcov krvi. Od roku 1989 bolo v Zohore udelených 31 bronzových, 30 strieborných,12 zlatých plakiet a 1 diamantová plaketa.
Naa organizácia je bezpríspevková a preto touto cestou chceme
poïakova Obecnému zastupite¾stvu v Zohore, ktoré kadoroène
odsúhlasuje finanèný príspevok z rozpoètu obce na zvoz a obèerstvenie pre naich darcov. 28. novembra 2003 pod zátitou starostky
obce sa uskutoèní slávnostný zápis darcov krvi do kroniky naej
obce. Chceme týmto vyjadri nau vïaku vetkým, ktorí darujú krv
a zároveò oslovi tých, ktorí sa ete nerozhodli a váhajú vstúpi do
naich radov. Radi uvítame kadého èloveka, ktorý si uvedomuje, e
len v pomoci druhým ¾uïom sa stávame bohatími.
Za MS ÈK Bencová Jana
chvíle so svojimi najbliími. Málokto
si vak uvedomí, e nie vetky deti majú to¾ké astie. Nemajú maminu, ocka, príbuzných. Mnohé nemajú ani najlepie zdravie, trpia nejakým postihnutím.
Chodím do koly posledný rok, som
deviataèka. Spolu so spoluiakmi a naím triednym uèite¾om P. Vavákom
sme sa rozhodli nemyslie v tomto
predvianoènom èase len na seba, netei sa len na darèeky, ktoré dostaneme.
Chceme sa tei aj z darèekov, ktorými
by sme radi obdarili naich rovesníkov
z Detského domova v Malackách. Po
dohode s pracovníkmi DD sme na kole aj v obci rozbehli zbierku, do ktorej
sa aktívne zapája celá trieda. My deviataci sa budeme snai kadý deò a do
Vianoc vyzbiera èo najviac peòazí, za
ktoré potom pôjdeme kúpi drobné
darèeky a kolské potreby práve pre
deti z DD v Malackách. Chceli by sme
ich osobne zanies a pokia¾ to bude
moné, aj im spríjemni nejakú chví¾u.
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Ïakujeme vetkým dobrým ¾uïom,
ktorí sa rozhodli, e nás v naej snahe
podporia. Skupina Vega nacvièila
s demi z Detského domova a domova
sociálnych sluieb ROSA detský muzikál "O Perníkovej chalúpke". 2.decembra vystúpili v Zrkadlovom háji Bratislava a výakom z predstavenia podporili charitatívnu zbierku pre deti z detských domovov.
Bez vaej pomoci by sa nám ná nápad
a dnes u stále skutoènejí sen nepodarilo uskutoèni. A ak by mal ete
niekto záujem a chcel by sa do tejto
zbierky zapoji, môe tak urobi kadý
pracovný deò. Budeme radi, ak nás
nájdete v IX. triede. Ïakujeme!
Vianoce môu prís...
my v Zohore sme na ne pripravení.
S prianím pokojných vianoèných
sviatkov
Janka Havranová, iaèka IX. triedy
Uèitelia Z v Zohore

Podpajtúnske zvesti
Postavenie a význam Miestnej ¾udovej
kninice v obci Zohor

FITNES - MASÁE HARAMIA ponúka

Miestna ¾udová kninica má bohatý kninièný fond, ktorý tvorí: odborná literatúra pre dospelých (4055 ks), krásna literatúra pre dospelých
(7860 ks), odborná literatúra pre deti (878 ks) a krásna literatúra pre
deti (2567 ks), vrátane periodík. V okrese Malacky zaberá Miestna ¾udová kninica medzi profesionálnymi kninicami 1. miesto v poète
zväzkov kníh na obyvate¾a, 2. miesto (hneï za obcou Gajary) v poète
kníh na pouívate¾a a 1. miesto v poète výpoièiek na obyvate¾a.
Z týchto skutoèností mono usúdi, e naa kninica nám ponúka
pestrý výber kniných jednotiek a mnohí Zohorania to dokáu vyui
a zároveò oceni, èo nás nesmierne teí.
Cie¾om Obecného úradu, a veríme, e radi to uvítajú i nai obèania, je
v budúcnosti zmodernizovanie priestorov M¼K: jej rozírenie o monosti získania informácii prostredníctvom nových technológií, vybudovanie tudovne a èitárne i v záhradných priestoroch, automatizované
spracovávanie kninièného fondu.
Priláka a vplýva na obyvate¾ov obce a predovetkým na deti v èase
rozvoja moderných technológií, pouívania internetu, k èiastoènému
získavaniu informácií prostredníctvom knihy nie je vôbec jednoduché.
Treba si vak uvedomi jedno, e aj pri vyuívaní nových technológií
je potrebné vedie èíta, lebo aj internet tie najzaujímavejie informácie podáva písomnou formou. A èím èlovek vie lepie èíta, tým rýchlejie získava informácie, ktoré k svojmu ivotu a práci bezpodmieneène potrebuje. Èlovek vak neije iba pre získavanie informácií, ale
potrebuje i relaxova, poznáva históriu národa a iných národov, poznáva jeho zvyky a obyèaje, ¾udovú slovesnos i krásu rozprávok a toto vetko dokáe poskytnú kniha, ktorej najväèím zdrojom sú kninice.
Vypracovala: Ing. Iveta Matlovièová
Prameò: Správa Malokarpatskej kninice (2003)
Kninica oznamujeme starým i novým èitate¾om, e od
1.januára 2004 bude zápisné v kninici nasledovné:
Deti, ktoré navtevujú Z budú platit 20,-, tudenti a dôchodcovia
30,- a dospelí 50,-. Dúfame, e týmto zvýením zápisného neodradíme naich obèanov, aby sa prihlásili do kninice aj v roku 2004.

Radi by sme Vám, milí obyvatelia ZOHORA a irieho okolia, opätovne ponúkli sluby v naom zariadení. Fitnes je zariadené profesionálnymi posilòovacími strojmi. Skúsení portovci sa ve¾mi ¾ahko
zorientujú a zaèiatoèníkom radi poradíme a pomôeme. Platí sa vdy
za jeden èasovo neobmedzený vstup pred cvièením, alebo si môete zakúpi permanentku, ktorá je cenovo výhodnejia.
Teraz Vám ponúkame dve vianoèné akcie.
* Prvou je vianoèné darèekové balenia permanentky.
* Druhou akciou bude vianoèné losovanie z pomedzi permanentiek
predaných v decembri. Losovanie sa uskutoèní v utorok 23.12.2003
Výherca získa malú desa vstupovú permanentku.
Okrem toho Fitnes Haramia ponúka masáe (klasickú masá), ako
výbornú formu regenerácie po cvièení a po namáhavej práci. Fitnes
je Vám k dispozícii:
Po - Pia 14.00-21.30
Sobota 14.00 - 20.00
Bliie informácie a objednávky na masáe Vám budú poskytnuté na
tel. èísle: 0903 311 193
Teíme sa na Vás!

Vega rozdáva rados i lásku
Zohor - Známa detská a u dnes mládenícka skupina Vega rozdáva
rados nielen svojim poslucháèom a fanúikom. O ve¾kom srdci mladých ¾udí hovorí aj skutoènos, e v rámci akcie Detský èin roka rozhodla detská porota o udelení ocenenia za dobrý skutok, práve tejto
hudobnej skupine. V minulom kolskom roku vyzvala spoloènos Whirlpool Slovakia u po tvrtý raz deti zo slovenských základných kôl,
peciálnych základných kôl a osemroèných gymnázií, aby napísali
o svojom dobrom skutku, alebo o dobrom skutku, ktorý si vimli a oceòujú u svojho rovesníka. tvrtý roèník projektu Detský èin roka vyvrcholil 3. decembra 2003 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Príbehy o dobre,

Zápis do Pamätnej knihy obce

Dòa 15.11.2003 a 28.11.2003 sa konali na Obecnom úrad slávnostné
zápisy do Pamätnej knihy obce Zohor.
- 15. novembra 2003 - 60. roèní obèania
- 28. novembra 2003 - darcovia krvi
Pani starostka im vo svojom príhovore poïakovala za ich prácu pre
nau obec. U Darcov krvi obzvlá ocenila ich vysoký humánny postoj k ivotu - tým, e darujú to najvzácnejie èo èlovek má.
Deti z Materskej koly v Zohore svojou kultúrnou vlokou boli príjemným spestrením týchto slávnostných aktov.
OcÚ Zohor

láske a porozumení podporilo v detskej porote 73 696 detí. Do Bratislavy si prilo prevzia ocenenia sedem detí a jeden detský kolektív. Do
ankety sa zapojilo 13 145 detí, triednych a kolských kolektívov z 267
kôl. Zo vetkých dobrých skutokov vybrala expertná skupina 30 nominácií do detskej poroty, ktorá prebiehala v 1000 vybraných kolách.
Ocenenie získal Kolektív detskej skupiny VEGA zo Zohoru v kategórii
Dobrý nápad a za integrovanie mentálne postihnutého dievèatka a vydanie spoloèného CD. Z príbehu vyberáme: "Detská skupina Vega
chodieva pravidelne vystupova. Raz na Mikuláa v detskom domove v
Malackách stretli postihnuté dievèatko menom Siska, ktorá s radosou
spieva vetky pesnièky s kapelou. Siska je milé a vtipné dievèa, schopné i napriek handicapu si ve¾a vecí zapamäta. Tak nás napadlo vyui
jej talent a skúsi s òou naspieva nieko¾ko piesní. Spoèiatku to lo trochu aie, museli sme jej pomáha a trochu sa jej prispôsobova. Ale
stálo to za to. Vylo nám prvé CD s názvom: Vetci túia po láske. Sme
hrdí na to, e sme nali priestor, v ktorom Siska i my sme si úplne rovní." To¾ko príbeh, ktorý je ve¾kým príbehom o láske, citlivosti a vzájomnom pochopení, nie je o ¾útosti, alebo o jednorazovej podpore. Urèite
aj èlenov skupiny táto skúsenos vnútorne obohatila a povzbudila k dobrým skutkom. V dnenej dobe je tento príbeh nielen osvieením, ale
obrovským povzbudením nielen pre ich rovesníkov, ale aj pre svet dospelých. Je o tom, e dobro víazí nad ¾ahostajnosou, nad krutosou
osudu, e dobro je v nás a musíme nájs odvahu prejavi lásku, milosrdenstvo voèi svojim blínym. Aj vïaka tomuto skutku máme my, èloveèie spoloèenstvo nádej, e láska sa nevytratila, len èaká na svoju príleitos. Hudobnej skupine Vega, kolskému kolektívu a Siske úprimne
blahoeláme.
-ps-
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Adventné dni v Brucku

Veselá muzika hosovala v Maïarsku

Bruck/Leitha - Pri príleitosti otvorenia Adventých slávností v rakúskom meste Bruck/Leitha sa konalo priate¾ské stretnutie primátora
mesta Stupava Ing. Jána Belea s rakúskym partnerom Franzom
Pergerom. Po slávnostnom otvorení adventých dní sa oficiálni hostia
odobrali na prehliadku výstavy betlehemov na zámku Prugg. V pria-

Stupava - Pri príleitosti 40. výroèia zaloenia folklórneho súboru Soproni Testvériség Táncegyüttes vystúpila mestská dychová hudba Veselá muzika v slávnostnom galaprograme. Medzi oficiálnymi hoami
podujatia bol primátor mesta Stupava Ing. Ján Bele s manelkou
a delegácia Mestského kultúrneho strediska v Stupave. Veselá muzika za svoje vystúpenie bola odmenená ve¾kým aplauzom. Na slávnostnej recepcii odovzdal stupavský primátor predstavenstvu súboru
gratuláciu a dar. Poïakovaním bolo skandovanie "Stupava, Stupava",
pretoe súbor je u druhým rokom hosom Slávností kapusty. Bolo
ve¾mi príjemné poèu pochvalné a uznanlivé slová o tomto podujatí,
na ktoré sa opronèania vdy teia. V priate¾skom ovzduí sa hovorilo o ïalích monostiach spolupráce a kultúrnej výmeny. Stupavskú
delegáciu prijal starosta miestnej èasti Ágfalva a starosta mesta
Sopron.
-ps-

te¾skom ovzduí debatovali o monostiach cezhraniènej spolupráce
na rôznych úrovniach. Ve¾kú ancu pri kultúrnej a spoloèenskej výmene vidia práve vo vznikajúcich vzahoch a spolupráci medzi záujmovými a obèianskymi zdrueniami rôzneho zamerania. Vzdialenos medzi mestami nie je prekákou pre intenzívnu spoluprácu. Diskutovali
aj o ekoprojekte, v ktorom je zapojené mesto Bruck. Projekt riei problematiku vyuívania obnovite¾ných zdrojov energie, ochranu prírody,
zachovanie podmienok pre trvaloudrate¾ný rozvoj mesta. Záujem
o spoluprácu je i v hospodárskej oblasti, ktorá bude dôleitým prvkom rozvoja spoloèného euroregiónu zvlá po naom vstupe do EÚ.
Kontakty sa budú naïalej rozvíja a zaèiatkom budúceho roku príde
na návtevu Stupavy starosta a delegácia poslancov mestksého zastupite¾stva. Klub Morava March, ktorý stretnutie organizoval, spolupracuje s tunajím impulzným centrom u druhý rok.
-kmm-

Nevädza úspene koncertuje

Stupava - V rámci Kultur Advent Tage v mesteèku Drösing sa konal dòa 3. decembra Vianoèný koncert v podaní
enského speváckeho zboru Nevädza zo Stupavy. Súbor
privítala a predstavila p. Gertrude Wawrowski, vicestarostka obce. Vystúpenie súboru zorganizoval Klub MM.
Nadené publikum zahrnulo spevokol potleskom a poïakovaním. núra vystúpení pokraèovala dòa 9. decembra
na Kamennom námestí v Bratislave, kde zbor vystúpil v
rámci vianoèného programu Bratislavských vianoèných
trhov. Slávnostný vianoèný koncert s polu s Veselou muzikou môete zai v piatok 19. decembra o 19.00 hodine
v Kultúrnom dome v Stupave.V sobotu 20. decembra sa
s nevädzou môete stretnú na koncerte v Malackách.
Poèas vianoèných sviatkov bude zbor úèinkova 26. decembra pri sv. omi o 10.45h vo farskom kotole a poobede
o 15.00 h bude tamtie koncert. V kostole v Borinke bude
úèinkova v nede¾u 28.12. pri sv. omi a v mástskom kostole pri sv. omi v nede¾u 4. januára. To¾ko vystúpení na
záver roka ete zbor neabsolvoval, prajeme enám - speváèkam pevné nervy a zároveò ïakujeme, e pri tom
predvianoènom zhone si nájdu èas na skúky i vystúpenia.
Pavel Slezák, riadite¾ MsKS Stupava
- 10 -
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Exkruzia v Energie- Parku Otvorenie retitúcií
Stupava - Bruck/Leitha Klub Morava-March v rámci realizácie II. etapy projektu, ktorý získal podporu z fondu Phare, zorganizoval exkurziu do Energie-Parku v meste Bruck/Leitha (7,5 tis. obyvate¾ov). Exkurzie sa zúèastnili zástupcovia samosprávy, podnikatelia, zástupcovia
obèianskych zdruení zo Stupavy, Zohoru, Kuchyne, Malaciek a Lábu.
Cie¾om podujatia bolo predstavi monosti vyuívania obnovite¾ných
zdrojov energie. Tento trend má podporu EÚ a v Rakúsku ma mnoho
zástancov. Podnikanie v tejto oblasti je legislatívne oetrené zákonom, ktorý bol úèelovo prijatý na podporu podnikania vo výrobe energie z obnovite¾ných zdrojov. Prekvapením bola skutoènos, e ide
o klasické podnikanie s priváttnym kapitálom, prièom návratnos investícií je viac ako sedem rokov (pri zariadeniach s vyuitím sily vetra)
a dvadsa rokov pri teplárni spa¾ujúcej biomasu - drevný odpad, kôru
a podobne. Najprv navtívili tepláreò, ktorá predstavuje investíciu 240
mil Sk (financovali ju traja farmári). Po siedmich kilometroch rozvodu
zásobuje teplom a teplou vodou najmä mestské zariadenia a intitúcie (úrady, koly, materské koly), ale aj domácnosti. Spa¾uje sa tu len
drevný odpad - kôra, palivové drevo, odpad atï., ktoré vykupujú od
spracovate¾ov a súkromníkov. Záitkom pre úèastníkov bola prehliadka veterného zariadenia so zaslúeným (po prekonaní 300 schodov)
výh¾adom z rozh¾adne vo výke esdesiat metrov. Jedno takéto zariadenie predstavuje investíciu 80 mil. korún, prièom vetci kontatovali, e v tejto lokalite rastú ako huby po dadi. Vyrobená energia sa
predáva do siete, roène vyrobia energiu, ktorá sa rovná spotrebe 5
700 domácností. Koneèní odberatelia platia za túto energiu benú cenu. Výhodou je fakt, e sa chráni ivotné prostredie, vyuíva obnovite¾ný a vlastne nevyèerpate¾ný zdroj energie a to je v myslení ekologicky zmý¾ajúcej spoloènosti to najdôleitejie. Zaujímavé na celom
projekte je to, e úplne na zaèiatku bol nápad jedného jediného èloveka, take neváhajte svoje nápady dobre prezentova a hlavne úspene preda!
-ps-

Bývalí majitelia pôdy dostali od vlády a parlamentu ete jednu ancu,
aby sa prihlásili o svoju pôdu.
Umoòuje im to nedávno schválený
zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom. Od januára 2004 si budú
môc poèas celého roku poslednýkrát opä iada naspä svoj pôvodný majetok z po¾nohospodárskeho
a lesného pôdneho fondu.
Retitúcie sa týkajú ¾udí, ktorí si nárok na navrátenie pôdy nestihli
uplatni do konca roka 1992 pod¾a
vtedajieho federálneho zákona
o pôde. Vtedy mali predloi doklady do konca roka 1995, ale mnohí
o tomto zákone buï nevedeli, alebo
nezískali vèas potrebné dokumenty
na preukázanie pôvodného majetku.
Pôdu si môu iada vlastníci alebo
ich dedièia, ktorým ju odobral tát
poèas komunistického reimu od 25.
februára 1948 do 1. januára 1990.
Zákon sa vak netýka náhrady za
bezodplatný prevod majetku èlenov
jednotlivých ro¾níckych drustiev do
majetku tátu.
iadatelia môu dosta naspä maximálne 150 hektárov po¾nohospodárskej alebo 250 hektárov lesnej
a inej pôdy. Do tej druhej výmery sa
zapoèítava aj výmera pôdy vydanej
pod¾a zákona o úprave vlastníckych
vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku z roku 1991.
Ak tát nebude môc zabezpeèi prinavrátenie pôdy pôvodnému vlastníkovi, tak bude musie vyplati bývalému majite¾ovi finanènú náhradu. Retitúcie môu tát stá okolo
2,5 miliardy korún. Náhrada sa riadi
bonitou a výmerou, ako boli pôvodné pozemky.
Èo s pôdou, ktorá nebude ma
majite¾a?
Pôda, ktorá nebude do 31. decembra
2005 identifikovaná, prejde do správy a neskôr do vlastníctva obcí. Tie
ju u v roku 2006 budú môc prenajíma. Obce vak nebudú môc získané pozemky do desiatich rokov od
úèinnosti zákona preda ani zaloi.
tát si má ponecha iba èas pôdy na
výstavbu objektov a infratruktúry
celospoloèenského významu.
Vlastníctvo k pozemkom nemono
navráti:
Ø ak je pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby,
Ø ak je pozemok moné vyvlastni
vo verejnom záujme,
Ø ak sa na pozemku nachádza cintorín,
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Ø ak sa pozemok nachádza v pásme
hygienickej ochrany vodných zdrojov prvého stupòa alebo tvorí koryto
vodného toku,
Ø na pozemku sú prírodné lieèivé
zdroje a zdroje prirodzene sa vyskytujúcich stolových minerálnych vôd,
Ø ak bol pozemok po prechode
alebo prevode do vlastníctva tátu
alebo inej právnickej osoby zastavaný,
Ø na pozemku bola zriadená záhradkárska alebo chatová osada,
Ø na pozemku je botanická záhrada
a arborétum zamerané na záchranu
a zachovanie genofondu,
Ø na pozemku je ¾achtite¾ská plocha na ¾achtenie nových druhov
a odrôd rastlín alebo les urèený na
lesný výskum,
Ø na pozemku sú telovýchovné
a portové zariadenia.
Retitúcie budú riei pozemkové
úrady
Obèania sa budú môc obráti so
svojimi iadosami o navrátenie pôdy na obvodný pozemkový úrad,
v obvode ktorého vlastnili pozemok.
Odbor posúdi, èi sa pôda pod¾a zákona naozaj má vráti. Proti rozhodnutiu obvodného pozemkového úradu môu obèania poda opravný
prostriedok na súd.
Bývalí vlastníci alebo dedièia musia
z archívov, pozemkových kníh èi
z evidenèných listov, kde je uvedené, kto èo kedy vlastnil, zabezpeèi
vetky potrebné dokumenty vrátane
katastrálnych máp. Treba myslie aj
na prípadné dedièské konania, ak
prebehli.
Pokia¾ iadate¾ pôvodné doklady
nemá, ministerstvo po¾nohospodárstva odporúèa o ne poiada prísluný archív.
Konfikáciu netreba vdy preukáza
pôvodným rozhodnutím o prepadnutí majetku, ale aj inou hodnovernou
listinou, napríklad výpisom z evidencie nehnute¾nosti.
Kto môe iada spä svoju pôdu
Ø obèania s trvalým pobytom na
Slovensku,
Ø bývalí vlastníci alebo ich dedièia,
Ø obèan, ktorý preukáe, e jeho
pôda prela od roku 1948 do roku
1990 do vlastníctva tátu,
Ø ak doloí hodnoverné dokumenty,
ktoré dokazujú vlastnícky vzah
k pozemku,
Ø iadate¾, ktorý u raz poiadal
o navrátenie pôdy, ale doteraz ju nedostali.
-msú-
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Unikát zo Stupavy verejnos zatia¾ nepozná
Archeologický výskum
rímskej vojenskej stanice

Na zaèiatku októbra slovenská vláda
rozhodla o uvo¾není finanèných prostriedkov, ktoré by mali urýchli dokonèenie vleklej rekontrukcie kúrie
na ikovej ulici è.16 v bratislavskom Podhradí. Reálnu perspektívu
teda získava otvorenie výstavných
priestorov Slovenského národného
múzea. Ako o jednom z exponátov
v rámci expozície praveku Sloven-

dve krídla budovy a vysoký ohradný
múr so systémom vonkajích podpier. Unikátom je u to, e sa zachovalo súvislé nadzemné murivo rímskej stavby. V naich náleziskách ho
nachádzame iba vo fragmentoch. Na
rozdiel od podobných nálezov, napríklad v Carnuntu na území Rakúska,
bolo stupavské murivo nato¾ko
zachované, e bola moná rekontrukcia, ktorej prvú etapu pred dvoma rokmi dokonèili odborníci
z Oblastného retaurátorského ateliéru (ORA) Pamiatkového úradu SR
(Jozef Hrvo¾, Vojtech Pohanka a Peter Jáchym).

akcent èervenými pásmi okolo okien,
prièom retaurátori pod¾a, ia¾,
ve¾mi skromných zvykov zistili, e
pôvodná výzdoba fasády bola ove¾a
bohatia. Zachovaný fragment drevenej výplne umonil rekontruova
aj tvar okenného rámu. Retaurátor

Pä metrov autentickej antiky

ska, Slovensko v antike, sa u dlhie
hovorí o unikáte z archeologického
výskumu rímskej vojenskej stanice
v Stupave, o ktorom verejnos dosia¾
málo vie. Ide o rekontruovaný múr
chodby sesediacej s átriom zo stavby
v západnej èasti hornej terasy stupavskej stanice. Átrium ohranièovali

Antický múr s omietkou sa zachoval
preto, lebo sa zrútil, takpovediac
"sklopil", na rovnú plochu átria, èím
sa exteriérová èas dostala na vnútornú stranu a bola dobre konzervovaná pod vrstvou zeminy. Omietka sa
zachovala a na zhruba 24 metroch
tvorcových. Príèiny "sklopenia"
múru odborníci vysvet¾ujú dvojako buï ako dôsledok nadmerného statického zaaenia narueného múru
strechou alebo ako dôsledok zemetrasenia. V oboch prípadoch predpokladajú, e sa to stalo, keï budova
bola u opustená. astnou zhodou
okolností boli v "sklopenom" úseku
dve okná reprezentaènejieho rázu,
èie nie s obyèajným rovným prekladom, ale s vymurovaným záklenkom.
Fasáda mala decentný výtvarný

Jozef Hrvo¾ z ORA pre transfer omietok do ateliéru zostrojil podloky, na
ich prezentáciu kovovú kontrukciu,
ktorá imituje múr. V ORA dokonèili
zatia¾ panely s oknami a pä ïalích úsekov, ïalích viac ako dvadsa èastí z pä metrov dlhého a pribline tyri a pol metra vysokého múru èaká na dokonèenie.

V Stupave by Rimania
nezatrúbili na útok

Stupavská stanica, takzvané cas-

trum, s troma ve¾kými objektami, na
rozlohe pribline 70 krát 70 metrov
pre nieko¾ko desiatok legionárov bola jedna z troch podobných stavieb
na ¾avom brehu Dunaja, o ktorých
dnes vieme. Rimania stanicu na strategickom mieste neïaleko Jantárovej cesty, na junom svahu vyvýeniny zvanej dnes Kopec, udriavali
viac ako sto, mono stopädesiat rokov. Postupne si v nej vybudovali urèitý komfort, napríklad vykurované
terazzové podlahy.
Pod¾a Vladimíra Turèana z Archeologického múzea Slovenského národného múzea, ktorý spolu s Ivanom
Staníkom z Krajského pamiatkového
úradu Bratislava uskutoèòuje v lokalite výskum, význam stanice, ktorú
Rimana opustili niekedy v druhej polovici 3. storoèia, bol v naznaèení
vojenskej prítomnosti v oblasti. Nemala pevnostný ráz, múry boli toti
hrubé len asi 80 centimetrov. V prípade hroziaceho vojnového konfliktu
by sa zrejme legionári z objektu stiahli. Výskum lokality, ktorý sa v tejto
fáze uskutoèòuje od roku 1986, zïaleka nie je ukonèený. V terajom
tempe, podmienenom finanènými
prostriedkami môe pod¾a odhadu
Vladimír Turèana potrva ete aj
desa rokov.
Prevzaté z èasopisu Slovensko
a REALITY è. 22/2003
Karol Vlk, Foto: Archív PÚ SR

Zasadnutie mestského zastupite¾stva v Stupave
Stupava - Vo tvrtok 18. decembra sa uskutoèní riadne zasadnutie MsZ v Stupave s nasledovným programom: kontrola uznesení., dodatok è. 1 k "Poriadku
odmeòovania
zamestnancov
mesta a volených predstavite¾ov
mesta Stupava"., dodatok è.1 k
"Organizaènému poriadku Mestského úradu Stupava"., Rozpoèet Mesta Stupava na rok 2004,
rozpoèty príspevkových organizácií mesta na rok 2004, stanovisko HK k predkladaným rozpoètom na rok 2004., správa
o èinnosti Mestskej polície Stupava za mesiac november 2004.,
veci majetkové, interpelácie, rôzne, návrh uznesenia.
K návrhom rozpoètov
Návrhy rozpoètu mesta a príspevkových organizácií boli prerokované beným postupom - vo

finanènej komisi, mestskej rade
a prvé èítanie rozpoètov bolo na
mestskom zastupite¾stve v novembri. Návrhy boli obvyklým
spôsobom zverejnené na vývesných tabuliach k verejnej diskusii. Zo stanoviska HK mesta Ing.
Zdenky Packovej vyplývajú urèité
pripomienky k rozpoètom s tým,
e ich odporúèa schváli. Návrh
rozpoètu mesta na rok 2004 je
vyrovnaný. V prevádzkovom rozpoète sa ráta s príjmami v objeme 39,6 mil Sk, èo v porovnaní
s rokom 2002 predstavuje nárast
o 3,7 mil Sk. Do návrhu rozpoètu
je zapracovaný aj pribliný plán
dotácie pre kosltvo vo výke
30,4 mil. Sk èo je na úrovni predpokladanej skutoènosti r. 2003,
rozpoèet skôl bude schválený po
schválení zákona o tátnom rozpoète. Výdavky mesta sa predpokladajú vo výke 39,6 mil Sk.

Samosprávne výdavky predstavujú 31% celkových výdavkov, na
komunikácie a dopravu je navrhnutý rozpoèet 3,1 mil Sk. V príjmovej èasti v poloke poplatok
za uloenie odpadu právnických
a fyzických osôb je rozpoèet navrhnutý vo výke 4,250 mil Sk
a vo výdavkovej èasti vo výke
4,459 mil. Sk, èo je rozdiel 209
tis. korún. Mesto týmto rozdielom
dopláca na odpadové hospodárenie, pretoe miestny poplatok
za odvoz a likvidáciu odpadu pre
rok 2004 zostáva nezmenený, na
úrovni roku 2003 t.j.350 Sk na
obèana. Kapitálový rozpoèet v
oblasti príjmov oèakáva objem
12,830 mil. korún - pôjde predovetkým o príjmy z predaja
majetku mesta,prièom kapitálové
výdavky sa rozpoètujú v celkovom objeme 19,671 mil. korún.
Rozpoèty mesta apríspevkových
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organizácií budú poslanci schvalova na tomto poslednom zasadnutí mestského zastupite¾stva v tomto roku. Prvé zasadnutie MsZ v roku 2004 sa koná dòa
29. januára.
Noví poslanci
Z dôvodu odstúpenia poslaneckého mandátu p. Alenou Hricovou postúpil na uvo¾nené miesto
poslanca Ing. Jaroslav Majtan.
Na miesto prednostu MsÚ bol
prijatý bývalý poslanec MsZ p.
Jána Valachoviè (od 15.11.2003),
na uvo¾nené miesto poslanca
postúpil p. Frantiek Lachkoviè.
Obsadenie poslaneckých postov
vychádza z umiestnenia kandidátov na poslancov pod¾a výsledkov posledných komunálnych volieb. Mestské zastupite¾stvo v Stupave má 13 poslancov.
-ps-

Podpajtúnske zvesti
N á d i e l k a - Adolf Lachkoviè (poviedka z pripravovanej knihy)
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 o 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 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 rozstrapkaným hnedým álom 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!
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Podpajtúnske zvesti
Èo nového v zohorskom futbale?

Biankina rozprávka ROZPRÁVKA
Doba ¾adová v Jablonovom

V mojej dedine bola krásna zima. Ale zrazu zaèalo husto snei a bolo poèu hrmot. A prvý krát sme videli MAMUTA. Aj AB¼OZUBÉHO
tigra LEÒOCHODA, ba aj pravekých ¼UDÍ. Dospelí videli e ich AUTÁ sú v nebezpeèenstve a preto utekali pre svoje autá aby ich nepodupal MAMUT. A vtedy som uvidela ako sa moja sestra hrá s malým
chlapcom menom Cherro zaèal hovori na Teu, moju sestrièku... hala
buda gu dza ga buda laga "Poim?" spýtala sa moja sestrièka. Tiger
jej povie" Ja viem èo hovorí."
V tom som prila JA. "PROSÍM! JAJ! MMMMAMI POMOC!"
Tiger zakrièí: "ÈU!"
"NO DOBRE! A ÈO TEDA HHHHOVORÍ?"
"HOVORÍ: JA SOM CHERRO A ..."
V tom sa ozval Mamut: "PRESTAÒ HOVORÍ TO ZLE: JE TO..."
"TAK ÈO JE TO?" ZAZNELO TROJ HLASNE.
"JE TO..."
"Bianka, vstávaj, má tu VIANOÈNÉ darèeky!!!"
V tu ránu vetko zmizlo.
"Mami, môem ís von?"
"Áno!" Keï som vyla von uvidela som svojich STREDOVEKÝCH
kamoov.
"TAK ÈO JE TO?"
"JE TO..."
"Bianka!!!"
"U idem, mami!"
CHI CHI CHI CHI CHI....

Katarínska zábava

Dòa 21.11.2003 sa v priestoroch retaurácie Stupava konala Katarínska zábava, ktorej organizátorom bol výbor ZR pri Z kpt. J. Nálepku
v Stupave v spolupráci so základnou kolou. Napriek tomu, e to u
bol 5. roèník, rodièia o úèas neprejavili ve¾ký záujem, aj keï výaok
zo zábavy je urèený pre zakúpenie uèebných pomôcok. Táto skutoènos zaskoèila i organizátorov, nako¾ko sa èakalo okolo 100 záujemcov. Tak sa nakoniec zilo 60 skalných, ktorí sa ve¾mi dobre bavili a rozhodli sa, e vydarená akcia nemôe zaniknú a o rok sa opä
vetci stretnú. Na nákup uèebných pomôcok sme takto získali
14.000,- Sk
Za kolu, ktorá potrebuje kadú pomoc, by som chcel poïakova
predovetkým dvom hlavným organizátorkám pani Eve Slezákovej
a pani Zuzane Minarovièovej z výboru ZR, pani Marianne Minarovièovej za poskytnutie príjemných priestorov a výbornú kuchyòu. Ïalej
pánovi Borákovi za vynikajúcu hudobnú produkciu a vetkým sponzorom, ktorí prispeli svojimi darmi do tomboly, èo je hlavným zdrojom finanèného výaku pre kolu. Sú to: rod. Illiová, p. Gramblièková, Shu Guang, rod. Demetrová, FA-LA-DRO - p. Pír, lekáreò Centrum, kvetinárstvo p. Kovaèiková, kaderníctvo Veronika, firma Miroslav Bele, retaurácia Zelený dvor p. Beleová, p. Stankovský, firma
M+V s.r.o., p. B. Hasonová, rod. Weissová, firma ZANA, Sport moda
Milica, TIP-TOP kúpe¾òa, Ventura - p. Poláková, kvetinárstvo Flortex,
p. ¼ubomír Nezník, Sypané èaje a byliny p. Králová, p. Miroslav Rác,
p. M. Wieslová, rod. Kubicskóová, p. Mrázová, rod. Tyrpáková, rod.
Pavúrová, RGM s.r.o., rod. Cidylová, kvetinárstvo Kytièka, rod. Kolínková, AV&AD eleziarstvo, firma Siemens - p. Slezák, Rybárstvo Stupava, rod. Serdelová, p. urina, potraviny BB, p. A. Slezáková, p.
Ján Morávek, p. Milan Peschl, sl. Barbora Serdelová, retaurácia
Stupava p. Minarovièová, p. Ján Bele primátor mesta Stupava
Záverom chcem vyslovi presvedèenie, e o rok sa vetci v zdraví
stretneme a budeme pokraèova v dobrej nálade a v nových priate¾stvách, ktoré pomôu prekona súèastnú nedobrú situáciu kolstva.
Veï vetko èo robíme, robíme pre astnú budúcnos naich detí.
-cs-

U viac ako 10 rokov futbalové dianie
v obci Zohor priahuje nielen muskú
èas obyvate¾stva, ale èastokrát i ich
ivotné partnerky alebo priate¾ky.
Tieto s nimi zdie¾ajú priebehy zápasov
prítomnosou na tadiónoch. V nevypísanej súai o divácku úèas na zápasoch, naa obec zohráva prím v poète
návtevníkov na zápasoch IV. B ligy
Bratislavskej futbalovej súae. O tom
svedèia i tatistické údaje za uplynulý
roèník, prièom tento trend pokraèuje
i naïalej. Pokia¾ nai hráèi hrajú svoje majstrovské zápasy na súperovom
ihrisku, nie je u vôbec prekvapením,
e prevaha zohorských fanúikov nad
domácimi je evidentná. Rados z tejto
skutoènosti majú súperi iba pri vyberaní vstupného a z trieb v bufete. Invázia fanúikov na ihriská súperov bicyklami a osobnými autami je neodmyslite¾nou súèasou ivotného týlu zohorského obèana.
Z tohto poh¾adu a najmä z priazne fanúikov, finanèných podporovate¾ov
futbalového diania, povaujeme za potrebné zhodnoti jesennú èas súae.
Poèas letnej prestávky dolo k výraznej
obmene funkcionárskeho kádra a výsledkom bol nový výbor FC Zohor. Obnovila sa èlenská základòa, prièom na
èlenskej schôdzi bol potvrdený devä
èlenný výbor. Prezidentom FC sa jednomyse¾ne stal p. Jozef Braunecker. Po
prvopoèiatoènom oboznamovaní sa,
výbor prijal opatrenia na zabezpeèenie
kontinuity èinnosti pre nový súaný
roèník. Poteite¾ná bola aktivita obèanov, prís¾uby sponzorov, èlenov FC
a OcÚ v Zohore. V poèiatoènej fáze sa
výbor stretával èastejie, s úmyslom
nielen deklarova, ale i vidite¾ne
a hmatate¾ne premeni s¾uby na èiny.
V priebehu súae sme vykonali intaláciu mreového systému, na zabránenie nekontrolovaného prístupu mladistvých obèanov na tribúnu mimo hracieho èasu. Príèinou tohto opatrenia je
nekultúrnos niektorých mladích spoluobèanov. Realizáciu vykonali èlenovia Rincopu a Vendelína. S malým èasovým odstupom sa zapoèala rekontrukcia strechy a strenej krytiny na
budove atní. Malé nedorobky odstránime poèas budúcoroènej opravy a obnove fasády atní a tribúny.
K samotnému priebehu súaí dodávame nasledovné poznatky:
Mustvo muov hrá IV. B ligu BFZ,
umiestnenie po jesennej èasti súae je
vcelku uspokojivé, 3. miesto vak nezodpovedá tradícii. Dôvodom je i tá
skutoènos, e do súae zostúpili silné
celky Studienky a Stupavy, ktoré boli
a sú kvalitatívnym prínosom pre súa.
Svedèí o tom i ich tabu¾kové postavenie, obidve sú pred nami, prièom nás
porazili na vlastnom ihrisku. Nai hrá-
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èi získali viac bodov na ihriskách súperov ako doma, èo potvrdzuje útoènos
náho mustva. Na väèej strate bodov
sa podpísali i dve zlomeniny hráèov,
úèas na pracovných smenách a tie
neudranie jazyka medzi zubami, po
zápase v Gajaroch. Nekontrolovaná
emotívnos prejavov bola ocenená disciplinárnou komisiou, stop pre 3. hráèov na 5 zápasov. Týmto výrazne naruili trénerovu koncepciu a ance mustva. Dúfame, e toto bude dostatoèným pouèením i pre ich prípadných nasledovníkov.
Osobitným a ojedinelým prípadom je
pôsobenie mustva dorastencov v III.
lige. Kolektív je znaène oslabený odchodom hráèov do vyej vekovej kategórie a najmä nedostatkom schopných
nástupcov. Odchod trénera, príchod
neskúsených hráèov zo iackej súae,
poznamenalo celý priebeh ich snaenia. Absencia tréningov, nedostatoèná
úèas na tréningoch a iné neiaduce
prejavy samotných aktérov, vyústili
v nulový bodový zisk Prvé polèasy ako
tak zvládali, v druhej èasti hry nestaèili
dra krok so súperom a pod¾ahli i rozdielom triedy. Vetka èes tým dorastencom, ktorí sa i napriek fyzickým nedostatkom, malému poètu hráèov v zápasoch, postavili statoène voèi súperovi a nevzdali svoj márny boj. Èastokrát to bol boj Dávida voèi Goliáovi,
avak s tým rozdielom, e mal iného
víaza ako v biblickom príbehu. Je to
váne memento ako ïalej? Východiská
sa èrtajú, pomocnú ruku podali bývalí
hráèi p. Polgár, kvaridlo a teffek.
Generácia terajích dorastencov bude
v budúcnosti výrazne ovplyvòova úroveò futbalu v Zohore. Preto apelujeme
na rodièov, aby boli nápomocní pri
výchove nastávajúcej futbalovej generácie ich kontrolou a povzbudzovaním. Pokia¾ sa nachádzajú pod dozorom dospelých, tak je predpoklad
menieho ivotného zakopnutia.
Zohorskí iaci si úspene poèínajú vo
svojej kategórii a po jeseni sú na peknom 5. mieste. Vïaka patrí trénerovi
p. M. Zálesòákovi, ved. Mustva p. M.
Kovárovi, ako i vetkým rodièom, ktorí
sprevádzajú iakov na zápasy.
Tak isto úspene si poèína i prípravka
najmladích iakov pod vedením p. V.
Honza, ktorý svojím zanietením,
skúsenosami a najmä trpezlivosou
zmysluplne zamestnáva deti vo vo¾nom
èase.
Z tohto miesta chceme poïakova vetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom konajú v prospech náho futbalu, poslancom Obecného zastupite¾stva v Zohore, p. starostke ¼. Havranovej, sponzorom, trénerom, vedúcim mustiev, hospodárskym pracovníkom, hráèom, èlenom FC a obèanom naej obce. Výbor
FC Zohor

Podpajtúnske zvesti
Aktivity stupavskej koly

Spoloèenská kronika

Stupava - Stupavská základaná kola rozbehla v tomto kolskom roku nieko¾ko aktivít. Zapojila sa do projektu Comenius prièom sa vedúca projektu Mgr. M. Zemanová a zástupkyòa riadite¾a koly p. Lundová zúèastnili prvého pracovného stretnutia v Bruseli. Ïalie stretnutie
sa predpokladá na budúci rok na Slovensku. kola bola úspená aj
v rámci projektu Infovek - Otvorená kola. Projekt, ktorý vypracovala
Mgr. J. Fierová získal finanèné prostriedky na zakúpenie video-dataprojektora, ktorý bude slúi iakom koly i mestu na prezentáciu
a bude súèasou vybavenia poèítaèovej uèebne. Nielen prostredníctvom projektov získava kola pomoc a podporu svojím aktivitám. Výrazne kole pomáha spoloènos alfa comp a Mgr. Martin Prokop, ale
aj rodièia ako napríklad Ing. Ladislav Cidylo. Odborne i prakticky pomáhajú pri údrbe poèítaèových uèební a modernizácii ich vybavenia.
kola sa aktívne podie¾a na portových aktivitách s regionálnym dosahom. U nie novým, ale stále dravým fenoménom je hokejbal, ktorý
pod vedením uèite¾a Jaroslava Fiera oslovil chlapcov a ich rodièov.
V stredu 5.11. sa v telocvièni koly konalo regionálne kolo hokejbalovej súae. Ako povedal riadite¾ koly Mgr. Csillaghy kola je stále
viac aktívna, mono povzbudil záujem uèite¾ov a iakov aj fakt, e
koneène sa o problémy koly aj niekto zaujíma a riei ich. K skvalitneniu ivota v kole urèite prispela kompletná rekontrukcia strechy
novej budovy koly. Dotácia z ministerstva kolstva a pomoc zo strany mesta koneène vyrieili nieko¾koroèný problém.
-ps-

Narodili sa:
Lenka Malá
Katarína Fúsková
Natália Maderová
Sára Lachkovièová
Samuel Hasoò
Michaela Retzerová
Viktória Kürthyová
Patrik Barto
Adam Chrupka
Lea Kovárová
Natália Lednárová
Jakub Pír
Matej Jáno
I¾ja Soldán
Sarah Csordásová
Juraj Bendík
Opustili nás:
Zuzana Závacká /1934/
Elígius Babulic /1930/
Rudolf Jakaboviè /1927/
Jozef Sucha /1932/
Mária Masarovièová /1915/
Henrich Weiss /1938/
Jozefína Vainová /1920/
tefan Moravanský /1953/
Frantiek Tóth /1928/
Milan Drakoviè /1944/
Anna Rácová /1912/
Milo Antol /1979/
Karol Juria /1925/
Jozef Lachkoviè /1908/
Cyril korík /1930/
tefan Ondru /1959/
Anna Blechová /1919/
Anton vec /1935/
Ján Onduko /1945/
Emília Lachkovièová /1943/
Anton Volnár /1935/
Mária melíková /1919/
Rudolf Apotol /1932/
Anna Ïatková /1921/

V utorok 11.11. o 11.00 hodine

Stupava - Základná kola v Stupave sa zapojila do medzinárodného
projektu Sokrates. Pod vedením Mgr. Marty Zemanovej sa kola zúèastòuje na programe "Európa deò po dni". Cie¾om je, aby deti v rôznych krajinách Európy zaznamenávali do "denníka" udalosti, ktoré sú
zaujímavé, charakteristické pre ich kolu, obec i krajinu. Vznuikne tak
ojedinelý denník, ktorý spolu so stupavskými kolákmi píu deti zo
kôl v Belgicku, Francúzsku a panielsku. Program trvá tri roky a na
záver budú denníky vydané, ako spoloèné dielo, svedectvo o mylienke spoloènej Európy. V utorok 11. novembra sa v celej Európe
konalo podujatie na podporu povedomia spoloènej existencie v Európe. V Bruseli zasadala komisia, ktorá realizuje spomínaný program
a tak z rôznych kútov kontinentu poslali deti pozdrav - balóniky s lístoèkami, na ktorých boli napísané rôzne odkazy ako napríklad: Teíme sa na deti Európy, Chceli by sme spieva s demi Európy atï.
V rámci koly sa do projektu zapojili iaci tretieho roèníka a jedna trieda tvrtákov. Zaèali písa aj denník, k záitkom zo slávností kapusty,
z tvorivej dielne na tému dyòové straidlá, pribudne aj záznam o tejto
nevednej balónovej akcii.
-ps-

Rozprávka o Stupavskom krá¾ovi

Dávno pradávno il na Pajtúnskom hrade krá¾ Peter. Aby mu tam nebolo samému smutno, vdy v lete iiel býva dolu do Stupavského katie¾a. Krá¾ Peter mal peknú dcéru Adrianu. Krá¾ Koíc sa dopoèul
o kráse Petrovej dcéry, tak sa vybral na pytaèky na Pajtún. Ale krá¾
Peter mu ju nechcel da za manelku. Pre svoju dcéru si predstavoval
bohatého enícha. Koického krá¾a to nahnevalo a vyhlásil mu vojnu:
"Keï mi ju nedá podobrotky, tak si ju vydobyjem vojnou!" Adriana si
vak potajomky sledovala Koického krá¾a. Tak sa zaèala vojna, ktorá
trvala jeden rok. Po roku to Adriana u nemohla vydra a povedala
svojmu otcovi: "Otec, ja ho milujem. Skonèi u tú nezmyselnú vojnu".
Krá¾ Peter neodolal dcérinej prosbe a súhlasil so svadbou. Po vojne
vak z Pajtúna zostali iba zrúcaniny, tak sa krá¾ Peter natrvalo
presahoval do Stupavy do svojho katie¾a. Svadba trvala 6 dní a 6
nocí.
Ete do dnes je vak zrúcanina Pajtúna známa ako výletné miesto
pre obyvate¾ov okolia. Kto by chcel Pajtún navtívi, nájde ho na kopci nad Borinkou.
Natália Sláèiková

Bohumír Hodul /1934/
Jozef Slezák /1922/
Johanna Slezáková /1920/
ofia Noskovièová /1913/
Anna Béberová /1930/
Peter Fríbert /1962/
Ladislav Filípek /1947/
¼udovít Koreò /1950/
Zosobáili sa:
Aurel Sava - Lenka Kavická
Radko Grulich Zuzana Jánoíková
Rastislav Schwarz Miroslava Záleíková
Bohumil Zicho - Elena Drahoová
Peter Juria - Jana èepánková
Peter Brený - Petra Slepánková
Frantiek Pel - Lenka Kotulová
Mgr. Adam Andráko Barbora Bajzová
JUDr. Vladimír Kán Martina Maroová
Martin Mazag - Milada Kolláriková
Ing. Jozef Baranec Miroslava Psotová
Ivan Lukas Ing. Jana Mikuláková
Daniel Klenko - Daa Prieslová
Tomá Rumanko Jasna Korièanská
Ján Sajan - Miriam Pavlíèková
Peter Horecký Veronika Kastelová
Radovan Vláèilík Katarína Tomkovièová
Robert Jurica - Mária Tomová
tefan Timár - Denisa Krajèírová
Frantiek Kraloviè Zuzana Rácová
Igor Tóth - Daniela Veselca
Milan Mikula - Mgr.Viera Kmeová
Milan Trebický - Martina Hejlová

kolská hokejbalová liga - Street Hockey
okresné kolo, Z kpt.J.Nálepku v Stupave, 5.11.2003

V telocvièni základnej koly v Stupave sa 5. novembra 2003 odohrali zápasy
okresného kola kolskej hokejbalovej ligy - Street Hockey, ktorú organizuje
Slovenská hokejbalová únia. Z prihlásených drustiev (Stupava, Záhorská
Bystrica, Malacky-tefániková ul., Malacky - 1. mája, Malacky - Klátorné
nám., Závod, Záhorská Ves, Láb, Plavecký tvrtok) sa turnaja zúèastnili len
prvé tri uvedené koly. Ostatní sa ospravedlnili kvôli ve¾kej chorobnosti
hráèov! (???). Ale i tak bolo moné vidie zaujímavé hokejbalové stretnutia,
najmä dva zápasy Stupava - Malacky priniesli divákom ve¾a dramatických
momentov. Víazstvo v turnaji a postup do krajského kola si zabezpeèilo domáce drustvo Z kpt. J. Nálepku Stupava.
Finále sa uskutoèní vo februári 2004 za úèasti víazov okresných kôl: 1. Z
kpt.J.Nálepku STUPAVA, 2. Z Kalinèiakova BRATISLAVA, 3. Z Fándlyho
PEZINOK, 4. Z Tajovského SENEC
Hokejbalisti ïakujú vetkým, ktorí nejakou trokou prispeli k dôstojnej organizácii turnaja v Stupave - potraviny p.Nezník a p. Brbúch, cukráreò p.Polák,
Rozlièný tovar, lekáreò Fortuna, Cevaservis Stupava, agentúra BOBO, èajovòa, p. Maríková, p Pozsgay, drogéria na Hlavnej ulici a p. Borákovi.
Výsledky okresného kola:
Záhorská Bystrica - Malacky 1:12 a 2:16, Stupava - Záhorská Bystrica 13:4
a 10:2, Stupava - Malacky 2:3p a 7:3
Poradie: 1. Z kpt. J. Nálepku STUPAVA 10 bodov, 2. Z tefánikova ul.
MALACKY 8 bodov, 3. Z Hargaova ZÁHORSKÁ BYSTRICA 0 bodov
Zostava víazného drustva STUPAVA:
Peter Sedlár, Adam Bubniè /C/, Michal Badròa, Robert Biro, Peter Brezovský, Luká Mlynárik, Filip Matrla, Luká Valent, Luká Cagáò a Matú
Jevèák.
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Podpajtúnske zvesti
Konc jak ivé(II)

Mneua sem eèe v léce, cez to horko èas. Gdo by si iéu pro infarkt
do zahrádky, ket to sunko peèe jak tá turbo trúba. Tak sem sa pusciua
do papírú. ak dneskáj aj taká mauá domácnost, se starým sme dvá
ludé, má tých dejakých papírú pjeknú hromádku.
Jak sem to prebíraua, aj sem si poklébiua, lebo ecko to byli dejaké
inkasa, popuatky, dane, ná a to vám byuo aj dost penez. Co sme my
mohli za tí peníze u mjet a co ecko nemáme!
Ná douo aj na obèanku. Co já s òú, já ju a tak nepotrebujem, starý
ecko vybavuje, a mòa tam má napísanú, tak sem byua spokojná. Jak
si ju tak prehlédám a ucírám si suze aj sopel sa mi pusciu, ket sem sa
zhlédaua na podobence spred dvacet rokú, hledzím, e u je dva roky
nepuatná. ak mi dzeci vyprávjali, e dajte si to staren predúit, a múj
e on si dá, on nech si dá, povidám, já moc nedoijem. Dám si ju robit
novú a doví co sa moe stat, naráz mòa nebude. Ná, ale zas konc
takto it té nemoem, pomysleua sem si, naráz eném pújdeme do tej
únie a já s takú obèankú moem konc doma ostat a natahovat sa s
tyma bezdomovcí volade pri kontajnéri. No nic, mosím sa já vyrichtovat a vybavit si to zakát je eèe èas.
Aj sem sa vybraua, aj sem to naua a hnet ten vrátník tam, e kam mám
namírené. Sem mu to svoje trápení vypovidaua a on, e mosím sa dat
odfotit. Já reku naè, ak túto moú odtrhnút, je zachovauá, co sa u
mne povidat nedá a co sa já u budem fotit, co sem já nafocení ?! No,
ale e bez teho to nepujde. Tak sem sa iua dat odfotit, ne sem sa vráciu, u zas e pujdú na objed. Ne sem vystáua tú radu, tá za tým
okénkem mi povidá, e ona mi to u nevybaví. Ná reku, co já fèil
budem, kam pujdem? - Kam pujdete vy, to já nevím, povidá, ale já
idem na objed. Dojdzite neskúr. U to ve mne vreuo, ná nevidzí starú
enu, e konc mòa mosí takto vybavit ! No nemneua zlutování, srce jak
kameò. Ona iua k objedu a já sem sa iua ovlait k tej fontáne, co tam,
chvalabohu, voda stríká. Vráciua sem sa a zas mneua pripomínku, e
de sem byua dva roky, jak sme tak mohua it. No friko sem si nevjedzeua spomenút, jak sem tí dva roky iua, ná ale ak konc dobre,
nepamatám sa, e by sme sa se starým nejak vjec vadzili ne predtým,
teda ani ménej. No kukua na mòa jak keby sceua pochybovat, èí si já
tú obèanku vúbec zasúím. Eèe í nestaèiuo, eèe sceua vjedzet, kde
sem to teda byua. Abych nevypádaua konc jak sprostá, spomenua
sem si, e tí muadé eny chodzá za tí opérky do Rakús... Tak sem ju
oidziua, reku byua sem opérkú ve Vídni. Moc mi nevjeriua a sa opýtaua, e co sem tam robiua. Ná jak opérka, opraua sem co byuo,
opiglovaua, já eèe nejsem nemoná. Na to u nepovidaua nic, presvjedèiua sem ju, vjec otázek nemneua. Potom mòa napaduo, reku mám
v tem starém obèanském napísanú krevní skupinu, já chodzím darovat
krév, ket je treba a zas keby mòa neco prejeuo, nech by mi hnet
vjedzeli pomocit. To sa tam moe napísat, to sem zas já èítaua, lebo
ket ide èovjek na úrad mneu by si to natudovat, co to vlastne od tých
úradníkú sce,aby nevypádau eném jako obèan. To zas nevjedzeua
ona, e to není eném tak, e dohoví esli to puací a gdo to tam je vlastne
podpísaný, e sa to mosí ovjerit. Jak èlenka èerveného kría sem jí
povidaua, e nemosí mjet strach, krevní skupina sa eném tak nedá
vymenit a nebudem si tam dávat nejakú inaèí, kerá by mòa mohua
zabit. Vidzeua odborníèku, necháua sa pouèit, napísaua mi to tam aj to
zalepiua do takého obalu. Pjekne sem podzekovaua a konc sem byua
ráda, e mám novú obèanku. Dá to èovjeku roboty, ale zas dá to èovjeku aj takú nádej do ivota. Hnet je proè it, ak mi puací a do smrci!

Mari Pilná ze Stupavy
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Pozvánky na podujatia
Mestské kultúrne stredisko pozýva na Vianoèný koncert dychovej
hudby Veselá muzika a Nevädza v piatok 19. decembra t.r. od 19.00
hod v Kultúrnom dome.
Mestské kultúrne stredisko pozýva na Trojkrá¾ový koncert v podaní
súboru Tamburizza z Parndorfu (A), ktorý sa usktuoèní v nede¾u 4. januára 2004 vo farskom kostole v Stupave o 15.00 hodine.
Pripravujeme
Expozíciu Stupava a okolie v rámci medzinárodné ve¾trhu cestovného ruchu Slovakiatour 2004 na výstavisku Incheba v Bratislave
od 15. do18. januára t.r.
Slávnostné otvorenie roku 735 - výroèia prvej písomnej správy
o Stupava a 690 - výroèia prvej písomnej správy o Máste, ktoré sa
uskutoèní dòa 25. januára v Kultúrnom dome. V programe vystúpi:
Komorný súbor Nonet-vocal Bratislava. (Èlen zboru opery SND
a jeho hostia)
XI. mestský reprezentaèný ples pod záatitou primátora mesta
Stu-pava Ing. Jána Belea, ktorý sa uskutoèní v sobotu 14. februára
2004 v Retaurácii Stupava. Predpredaj a rezervácia vstupeniek:
kancelária KD, tel: 02/6593 4312

Riadková inzercia
l Vymením 2-izbový byt za väèí
v Stupave. Tel.: 02/6593 5088
l Predám kodu Favorit RV
1991, garáovaný, v dobrom technickom stave. Cena dohodou.
Tel.: 0903 818 475
l Predám modernú spálòu /zeleno-modrú/, 4 ks skrine, manelskú poste¾ s lamelovými rotami
+ úloný priestor, 2 ks noèné
stolíky. Podmienka: Predám len
celú zostavu /nie po kusoch/.
Tel.: 0905 222 032
l Predám dámsky horský bicykel - zachovalý - cena 1.500,- Sk,
pouitý digestor - cena 800,- Sk,
starie okná nepokodené 900 x
1200 mm výka, pravé, aj so alúziami - 2 ks , cena dohodou.
Tel.: 0905 562 257.
l Odstúpim priestory na podnikanie 17 m2, /dámske krajèírstvo/ v Stupave, Hlavná 999/56.
Tel.: 0908 208 043.
l Výhodne predám 2 ks plynové
piecky FÉG, pol roka pouívané vývod do komína. Tel.: 0904 269
218.
l Predám plynové kachle MORA
- vývod do komína, za symbolickú cenu 600 ,- Sk. Tel.: 02/65 956
354, 0903 935 432.
l Predám autosedaèku zn.CAM
od 0-18 kg. Tel.: 0905 506 696.
l Predám zn.koèík INGLESINA
tmavomodrý, bielym károvaný,
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taku, priplá. Koèík je vo ve¾mi
dobrom stave. Tel.: 0905 506
696.
l Stavebná firma M-STAVBÁR
h¾adá stavebného ininiera,
alebo stavebného technika s praxou na výstavbu bytov na Budovate¾skej ulici v Stupave. Tel.:
0908 915 174, 0905 873 126,
0903 228 714
l Predám PO¼SKÝ FIAT 125 P
1300 - najazdených 100.000 km na súèiastky. Tel.: 0904 976 612
l Odstúpim obchodný priestor 12 m2 na Hlavnej ulici v Stupave.
Tel.: 0903 686 285
l Zahranièná firma h¾adá asistentku riadite¾a s výbornou znalosou nemeckého jazyka slovom aj písmom, s dobrými organizaènými schopnosami a skúsenosami s MS Office - Word,
Excel, Outlook a praxou v administratívnej oblasti. Malacky a blízke okolie. S nástupom od 7.1.
2004. ivotopisy prosím zasielajte na: novy.job@azet.sk
l Zahranièná firma h¾adá hlavnú
úètovníèku s praxou v obore min.
5 rokov. Znalos nemeckého jazyka a skúsenosti v programe
SAP a HERCULES SOFTIP výhodou. S nástupom od 7.1.2004.
ivotopisy prosím zasielajte na:
novy.job@azet.sk

Chcete sa nauèi toèi na hrnèiarskom kruhu?
Chcete preniknú do tajomstva výroby keramiky?
Ak áno, zavolajte do ateliéru do Záhorskej Bystrice
na t.è. 02/65 9563 54, alebo 0903 935 432

