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V tomto čísle: Z okresného úradu#Vyznamenaný prezidentom#Vianočné
sviatky na ZáhorítŠportový život v Lozorne#Marianka žila na plnotPlastic Omnium od m arcatp ráce na kaplnke pokračujú*A Vaša Mariš Pilná
Vitaj tretie tisícročie
Pred pár dňami sme vykročili do tretieho
tisícročia a prekročiti sme hranicu storočí.
Noc, ktorá predelila tieto veky, nás osvet
ľovala tisíckami svetiel ohňostrojov a rakiet
a jej magické čaro sme si uchovali ako čosi
výnimočné. Stati sme sa účastníkmi vyv
olených dietok prelomu a s pýchou, vlast
nou len ľudskému rodu, budeme zvestovať
budúcim generáciám, že sme boli pri tom,
keď sa to stalo. Vkročili sme do večnosti
času.
Naša doba sa rozdelila, ale je to naozaj
tak. Zmenilo sa niečo a zmenili sme sa my?
Čo nám zanechalo minulé storočie? Mnohí
z nás budú hovoriť, že sa narodili v minlom
storočí a bude to znieť ako čosi magické.
Pozrime sa na to dobré čo sme zdedili, je
to zrýchlenie informácií, skvatitnenie pozna
nia, technické zlepšenia dopravy, vybave
nia domácností, iietanie do kozmu, teleko
munikácie, pohodlnejší spôsob života,
teplo a teplá voda stále k dispozícii, otvore
nie sa celému svetu, znižovanie detskej
úmrtnosti a mnoho iného.
Čo sme zdedili zlé? Tragédiu dvoch veľ
kých vojen a množstva iokáinych, z ktorých
si masmédiá veľakrát urobili skvelý biznis.
S pohodlným životným štýlom stratu súcitu
a spolupatričnosti v naivnom domnení, že
človek môže žiť sám. Množstvo civiliza
čných chorôb, nedoriešených hádaniek
okolo výskumu A!DS a rakoviny a mnoho
dálšieho. Jednoznačne sa akoby zhoršili
medziľudské vzťahy a vzájomné porozume
nie. Honba za materiálnym nedovoľuje bu
dovať súcit a nezištnú lásku.
Dajme na váhu pre a proti. Pokúsme sa
sťať deťmi nového veku, vráťme hodnoty
ľudstvu, nielen my všetci, lebo to nie je
možné bez toho, aby sme to neboli kon
krétny ja, ty a každý jeden z nás. Skúsme
začať a poskytnime budúcnosti šancu, aby
nemusela znova začínať na tejto zemi od
začiatku.
/Dr.Gabriela Škorvanková/

Faš/angy v Sŕupave s/fonč/a í/ž ŕraď/čným "PAPL/G4KOM", Ato/ý sa /foná 27. februára 2007 od 78°°
hod. s/ rešfaurác/Y Sfupaya. Vprograme úé/n/ŕu/ú: Zá/7orác/, žens/q? speľácAy zbor Meľádza a ľšeŕc/ /losf/'a, Mor/' pov/'nne pr/cŕu s/ mas/rác/?.

Mesto Stupava a Mestské kultúrne stredisko Stupava oznamujú, že

M estský reprezentačný ples,
prvý v treťom tisícročí sa koná dna
10. februára 2001 v Reštaurácii Stupava. Rezervácia vstupeniek
na t. č. 65934 313.

Napíšeme o vás
Redakcia. Podpajštúnskych zvestí pripravuje pravidelnú mesačnú prílohu súčasť časopisu zameranú na inzerciu firiem a spoločností podnikajúcich v
regióne. Príloha bude zameraná na podporu a rozvqj podnikateľských aktivít,
tak vzácne výrobné podniky, poľnohospodársku výrobu ale aj remeslá a drob
né podnikanie. Ponúkame podnikateľom a živnostníkom reklamu a publicitu
za zvýhodnených podmienok. Príloha začne vychádzať od februára. Infor
mujte sa na t.č. 0 905 564 224.

Kto nezaváha, ten BODUJE!!!

AktuaHzácia územného p!ánu mesta
V zmys/e sfavebné /70 záhona
č. 50/7 976 Zb., y znen/ neskorš/čh nov/e/ č. 709/7998 Z.z. zá
kona č. 775/7999 Z.z. a zákona
č. 237/2000 Z.z., pocf/ä § 2a, §
76, § 20 c/ŕovanéŕ7o zákona /e
mesfo pov/'nné každé šŕyr/ roky
akŕua/zzovaŕ' svo/ územný p/án.
C/'e/ôm akŕua/ŕzác/'e /e zabezpečen/'e rozvo/a mesŕa h/avne y
ob/asŕ/ bývan/'a a t/ýsŕavby ŕechn/'cke/ /nŕ/-aáŕruAíú/y pod/á na/novš/čh pož/'adav/'ek a poŕn'eb
občanom. Kom/s/a sŕavebná a
ma/eŕku mesŕa predk/adá návrh
/oka//? určených na r/ešen/'e.*
7. Obchvaŕová komun/'kác/á v/oka//'ŕe "7abo/y" - posun komun/'kác/'e od okresne/ komun/'kác/'e
v záu/me uce/enosŕ/ výsŕavby rod/'nných domov.
2. Ľoka//ŕa Másŕ za Ho//ého u//cou - zmena z byŕových domov
na /BV nako/ko záu/em o výsŕavbu byŕových domov pok/eso/.
3. LokaZ/ŕamedz/Š/ben/cným vrš
kom a mecŕian/'začným sŕred/'skom Združen/'a sŕupavských
v/asŕn/kov pôdy na Ma/acke/
u//c/ - zmena z obč/anske/ vyba
venosť na po/yfunkc/'u.
4. Loka//'ŕa Kopce - rozš/ren/'e
/BV až po po/hú cesŕu oko/o
nového c/'nŕor/ha.
5. Ľoka//'ŕa Kremen/'ca pod sŕre/n/'cou - rozš/ren/'e /BV až po c e s 
ŕu popod Kráŕke Grefŕy (kon/ec
areá/u v/n/c) vráŕane /oka//'ŕy Pekárky
6. Rozš/ren/e /oka//ŕy za u//'cou
J/7emn/ckého, na/ávo od u/, Ferd/ša Kosŕku na po/yfunkc/'u až
po p/ánovanú obchvaŕovú ko-

mun/'kác/'u.
7. Zmena funkčného využ/'ŕ/a
p/ochy oproŕ/ k//'maŕ/začnému
sk/adu v /oka//ŕe Ko/ôn/a zo
sk/adov na t/ýrobu a zar/aden/ na
/BV (po vsŕup do a. s. E/ekŕrovod).
8. Pozemok za býva/ou Moŕoŕechnou predaný mesŕom - zme
na zo ze/ene na po/yfunkc/'u
9. Pozemok ph Ku/ŕúmom dome
- zmena zo ze/ene na po/yfunk
c/'u (už vydané povo/en/e pre
výsŕavbu po/yfunkčného domu).
70. Pozemky vo v/asŕn/'cfve L^rbárske/ spo/očnosŕ/ Másŕ medz/
areá/om Sŕavm/x a /nŕrav/7ánom
pozd/ž okresne/ komun/'kác/'e
cca 70 m od komun/'kác/e na
po/yfunkc/'u, zvyšok po poŕok na
/BV
7 7. /4reá/ býva/ého DZP Praha v
časŕ/ cca 50 m pozd/ž u/. M/'erove/ - zmena funkčného využ/'ŕ/a
na /BV
72. Mesŕský pozemok za areá/om býva/ého DZP Praha pozd/ž
že/ezn/ce - zmena na po/y
funkc/'u.
73. Posun rezervy /BV na /Vove/
hore až po cesŕu vedúcu popod
WM (veden/e vysokého napáŕ/'a)
74. Loka//Ya /Vov/ny od c/'nŕouha
po W/V - zarad/'ŕ' do rezervy pre
/BV Tento návrh je predložený
na verejnú diskusiu. Od 10. ja
nuára t.r. je zverejnený na tabuli
oznamov - v budove mestského
úradu a na budove N - markete.
Občania môžu svoje návrhy,
podnety a pripomienky podať
na mestskom úrade a to najne
skôr do 10. februára t.r.
-msú-

Rada gymnázia zasadaia
Stupava - V decembri sa konalo zasadnutie rady gymnázia v Stu
pave. Riaditeľ Školy PaedDr. M. Daniel informoval o výchovnovzdelávacom procese. Gymnázium, nakolko je od minulého roku
rozhodnutím ministerstva školstva v útlme, má teraz dve triedy
sekundu a terciu, spolu 50 žiakov. Napriek všetkým problémom a
komplikáciám, s ktorými táto škola od svojho vzniku zápasí, nebol
zaznamenaný výraznejší pokles počtu žiakov. Rada zároveň konš
tatovala, že treba nadálej usilovať o záchranu gymnázia. Rada sa
obráti i na zástupcov samosprávy, aby aj mesto Stupava, v rámci
svojich možností pomohlo riešiť túto vleklú situáciu, -ps-

Vandalská noc?
Stupava - Občania kriticky hodno
tia vzhľad nášho mesta, porovnáva
jú ho s mestami v okolí. Výhrady
majú k čistote i údržbe mestskej ze
lene. Mesto v snahe skultúmiť cen
trum zakúpilo ťažké, veľké kveti
náče a vysadilo najprv kvety, ne
skôr odolné kríčky, len aby prežili
nepriazeň okoloidúcich. Na pomer
ne rušnom mieste pri Vinárni "S r
diečko" bol umiestnený kvetináč,
ktorý padol za obeť vandalom. Vy

číňali pred Štedrým dňom, pravde
podobne v noci. Prevrhli ho, čo na
tom, že bol ťažký, a rozbili. Spo
kojní, veď nič sa im nestalo ani nes
tane sa možno rehotali nám, ktorí
sme boli z toho pohoršení. Skutoč
ne je naše mesto tak veľké, aby sme
trpeli chorobou veľkomiest ANO
N Y M ITO U ? Nebude to len naša
slepota, hluchota, nevšímavosť a
ľahostajnosť, ktoré pomáhajú rôz
nym živlom rušiť pokoj a poriadok
v našom meste(čku)?
-ps-

Čaro kontajnerov
Stupava - Pred sviatkami i v čase medzi nimi boli kontajnery a ostatné
nádoby na smetie konečnou pre všetko nepotrebné z našich domácnosti. Je
zaujimavé, že práve počas sviatkov máme najviac problémov s odpadmi a
smetím. Možno je to aj preto, že práve po tieto dni sme "všetci" doma.
Navyše prácu mali i pracovníci technických služieb, ktorí pomáhali aspoň
ako tak skultúmiť miesta pri kontajneroch, z ktorých sa sypalo a kypelo
smetie, najmä pri bytových domoch. Veď kto by si volal technické služby
do dvora svojho rodinného domu, aby mu tam upratali? Veď to stačí urobiť
aj sám! A tak je namieste otázka, či by sa správcovia nemali zamyslieť nad
počtom kontajnerov a počtom bytov v domoch. Nemali by ste si kúpiť ešte
aspoň jeden kontajner? -ps-

Nominácia na cenu Stupavona
Redakc/'a mesačn/ka Sŕupavan
//'zác/'u d/'e/a Morový kr/ž - pamáŕvyh/asu/'e ph pr/7ež/'ŕosŕ/ pre/omu n/k obeŕ/'am morových ep/dém/7
ŕ/s/croč/ súŕáž na ude/en/e ceny
4. vdp. Fe//xa M/ku/u, sŕupav
Sŕupavana za č/n, d/e/o kŕoré
ského /arára za /n/'c/ovan/'e a orsvo//m významom predsŕ/ho/ gan/'zovan/'e obnovy ku/ŕúrnych a
svo/u dobu. Vzh/ádom na ŕo, že
sakrá/nych pam/'aŕok na územ/
súŕáž sa vyh/asu/e po prvýkráŕ sú
mesŕa Sŕupava
kr/'ŕér/'á pre phh/ásen/e "č/'nov" 5. profesora Dr Já n a Horeckého za ce/ož/voŕné //'ŕerámo - ve
vo/hé a o /ch ocenen/ rozhodne
š/'roká č/'ŕaŕe/ská vere/nosŕ' prodecké d/e/o
sŕredn/čŕvom ankety. Nom/nác/'a
6. /ng. V/eru ŕVagyovú, r/'ad/'ŕe/ku
by sa ma/a ŕýkaŕ' osôb a spo/oč Domova dôchodcov za obnovu
nosŕ/', ktoré vykoná// č/n hodný a údržbu Zámockého parku nas/edovan/a a všeobecného
Vodné pr/'ekopy
uznan/a, svo/'/m konan/m pr/spe// 7. S ÍO O P S (Spo/ené ŕrampské
k rozvo/u a skráš/en/u mesŕa Sŕuosady ochrancov pr/rody Sŕupa
pava, vykoná// skuŕok, kŕo/ým va) za organ/zovan/'e podu/'aŕ/'a
mesŕo zv/d/Ye/h/7/ a pr/spe// k je  Sŕupavský š/'rák
ho dobrému menu. Súŕáž bude
Cena Sŕupavana /e symbo//cká,
preb/ehaŕ' v dvoch eŕapách.
/e pre/avom všeobecného uznaV prve/ eŕape súŕáže r./. do 75.
n/'a občanov Sŕupavy n/'e /e //februára 2007 môžeŕe do redaknančne doŕovaná. Po uzáv/'erke
c/'e pos/'e/aŕ' svo/e námeŕy a ná nom/'nác/'e súŕáž pokraču/e dru
vrhy - nom/'nác/'e na ude/en/e
hou eŕapou, kedy sa uskuŕočn/
Ceny Sŕupavana. Pre /nšp/'rác/'u ' verey'né h/asovan/e formou ankepredk/adáme návrhy redakc/'e,
ŕových //šŕkov. í/'eŕo budú uverej
kŕorá na ude/en/e Ceny Sŕupa nené v mesačn&u Sŕupavan v
marc/ a v apr/7/ roku 2007 s uvevana nom/'nu/e.'
7. pan/ Magda/énu Dov/č/čovú
den/m všeŕkých nom/'novaných.
za nap/šan/'e "Kráŕkeho s/ovn/ka
Na zák/ade h/asovan/a bude Ce
náreč/'a s/ovenského Záhorác
na Sŕupavana ude/ená na S/ávkeho Sŕupavského", kŕo/ý bo/ vy nosŕnom ga/akoncerŕe v má//
daný v roku 2000
budúceho roku. Spôsob h/aso2. spo/očnosŕ Povod/e Duna/a
van/á bude oznámený v marco
za rea//'zác/'u pro/ekŕu Sŕav/'d/o vom č/š/e. Sŕupavana. /Va regu/érnosŕ'súŕáže bude dozeraŕ're
na Sŕupavskom poŕoku za spô
dakčná rada časop/'su Sŕupavan
sob rea//'zác/'e a za c/'ŕ//'vý pnsŕup
k pnrodnému prosŕred/'u a dona če/e s predsedom redakčne/
rady /ng. A Darášom, pr/'máŕoŕvoren/'e Ma/ého parku
3. akadem/'ckého ma//'ara M;/arom mesŕa Sŕupava.
na Kub/cka za /n/'c/ovan/'e a rea-

/MŕMO, py/ezvMko, aďresa, ŕť/. čts/o;
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K!ub dôchodcov stáTne

Roztúčka s Bohdanom Warchatom
Vo veku nedožitých 71 rokov po ťažkej chorobe zomre) v sobotu 30.
decembra v Bratistave Bohdan Warchat, dthoročný sótista a dirigent
Stovenského komorného orchestra a husťový virtuóz.
Posiedná roztúčka sa konaia v Koncertnej sieni Stovénskej fitharmónie vo štvrtok 4. januára 2001. Bohdan Warcha), po zádušnej
omši v borinskom kostote, bo) pochovaný na tunajšom cintoríne.
-red -

Stupava - Týždeň pred Vianoca
mi sa konato tradičné posedenie
čtenov Kiubu dôchodcov v Stu
pave. Prítomných päťdesiat čle
nov ktubu pozdraví) primátor
mesta )ng. Daráš a pracovníčka
referátu sociátnych vecí MsÚ p.
Btažeková. Vianočné stretnutie je
prítežitosťou btahožetať jubitantom - tentokrát ich boto jedenásť
a najstaršou jubitantkou bota
osemdesiatpäťročná pani Viktó
ria Bartatská. V príjemnom pros
tredí si ktubisti zaspomínati, debatovati a ptánovati, čo by chceti
urobiť v budúcom roku.
Na otázku, ako pracuje Ktub a
v čom chcú vo svojej činnosti
pokračovať, vedúca ktubu Marta
Mindákova povedata: "Čtenská
záktadňa ktubu stárne, vekový
priemer je 75,5 roka. Každý rok
nám zomrie niekotko čtenov. Privítati by sme medzi sebou mtadších dôchodcov, ktorí majú chuť
a situ organizovať, sú mobitnejší
a chcú niečo urobiť pre seba
i druhých. Pravdepodobne sú
však zaneprázdnení inými sta
rosťami, ako chodiť do ktubu. Ra
di by sme pokračovati v mno
hých aktivitách, ktoré sme spotu
s mestským úradom ešte nedáv
no organizovati - spotočné výtety,
návštevy divadiet, výstav. Ženy,
ktoré boti šikovné na ručné práce

Profesor Horecký
vyznamenaný prezidentom
Stupava - S vetkou radosťou a
uznaním prijatí Stupavčania sprá
vu o tom, že 1. januára 2001 pre
zident SR Rudoif Schuster zapožiča) vysoké štátne vyzname
nanie stupavskému rodákovi a
občanovi profesorovi PhDr. J á 
novi Horeckému, DrSc. Význam
ný stovenský jazykovedec, ktorý
cetý svoj život (viac ako 50 ro
kov) pracovai v Jazykovednom
ústave SAV, má za sebou bohaté
vedecké a iiterárne dieto a podťa
jeho siov: "... je ešte veta tém,
ktoré ho zaujímajú." Na jeho poc
ity a dojmy sme sa pána profe
sora opýtati pred prijatím u pri
mátora, ktoré sa konato v pondetok 15. januára.
Podpayšíúns/fe zvesí/; Pán pro
fesor dosta/o sa vám nayvyáš/eho uznan/a, čo ío pre vás
znam ená?
*Vážim si vyznamenanie, ktoré
som dostat za jazykovednú prá

cu. Týmto ako keby bot ocenený
a zároveň spotočensky docene
ný i význam tohto vedeckého od
boru a spotočenskej vedy vôbec.
J e to ocenenie aj práce kotektívu
jazykovedného ústavu, ťudí s
ktorými som spotupracova). Sto
venský jazyk má svoje významné
miesto a postavenie v súčasnej
stovenskej spotočnosti. Jazyk je
kotektívnou pamäťou a mystím
si, že schopnosť používať reč a
jazyk je najvyšším atribútom čtoveka. Momentátne premýšľam a
uvažujem o jazyku a snažím sa
nájsť záktadné princípy fungova
nia a kritéria pre posudzovanie
správnosti jeho používania.
Na prijatí primátor mesta vyzdviho) význam dieia profesora
Horeckého a vystovit mu v mene
mesta uznanie. Po gratutácii sa
profesor Horecký podpísat do
Pamätnej knihy mesta.

už pomretí, dátšie medzi nás neprišti. Mužov máme v ktube ten
štyroch. Každý, kto má chuť a
zájde do ktubu nájde tu pohodu,
miesto, kde si môže odpočinúť,
porozprávať sa, zabudnúť aspoň
na chvíťu na probtémy a starosti.
Možno si niekto povie, že nemá
čas na debaty atebo ktebety. Sú
medzi nami starší ťudia, ktorí sa
nemajú ani s kým porozprávať,
nemá im kto poradiť a cítia sa byť
opustení. Ak v ktube nájdu seb e
rovnú spotočnosť, aj to je vetké
plus. Veď čo už starší čtovek po
trebuje? Niekedy stačí ten táskavé stovo, stačí si ho vypočuť a
zabudne na všetky bolesti... Mrzí
ma, že ktub stárne, neomtadzuje
sa a tým stagnuje aj činnosť. Ťaž
ko sa robia zájazdy, keď potovica
čtenov je imobitných! Mesto Stu
pava má záujem, aby starší ob
čania mati svoj ktub - miesto, kde
sa môžu stretávať. Ktub dôchod
cov a jeho dvere sú otvorené pre
všetkých, ktorí majú chuť prísť
medzi nás. Všetci sú vítaní!"
Stať sa č!enom ktubu je veľmi
jednoduché. Stačí prísť do kiu
bu, ktorý sa nachádza na Kúpeihej uiici č. 2 a to v dňoch
pondeiok až štvrtok v č a se pre
vádzky od 14.00 do 18.00 hod.
Biižšie informácie: tei.č. 07/
6593 4205 p. Mindákova.
ps-

Na slovíčko...
Tak už je to za nami! Vykročiti sme do nového miténia, a našťastie,
napriek ťadu na chodníkoch a na cestách sa nám nič nestato (komu
stato, nech nám odpustí...). Vstúpiti sm e skutočne do nového
tisícročia a hoci je to fakt a pravda, nekonato sa to za zvukov bom
bastických dunení ostavných sátv a výkrikov aspoň nie tak mohut
ných, ako o takomto ča se presne pred rokom. Rektama je skutočne
všemocná a dokázata nás zmiasť, poptiesť nám htavy a tak pod doj
mom, že je to tak, ostáviti sm e nové miténium aj minutý rok. Má
obrovskú moc, ak dokáže zmaniputovať veci, fakty a pojmy, ako si
sam a predstavuje atebo potrebuje. Teda vážení priatetia, pozor na
rektamu, vrtí s nami, vykrúca nás podťa vtastnej muziky. Skutočný
pretom je za nami, život ptynie dátej svojím tempom, zvykáme si písať
nový tetopočet a to je asi tak všetko. Ešte chvíťu pocítime priateťské
stisky rúk, doznievajú stová prianí a vinšov a putujeme dátej.
Ak ste si našti ča s a hneď prvého večer ste stedovati vzácny fitm s
mimoriadne sitným posotstvom - Všetci moji btízki, tak viete, o čo išto
a nedá mi ku všetkým mitým a srdečným stovám nepridať jedno pria
nie pre nás všetkých. Chráňme sa všetkých - izmov. Štáte, ako čierne
havrany, potetujú nad našimi htavami, aby nám ohtasovati dthú zimu.
Odptašme všetkých, ktorí v seb e chovajú zárodky OMYLU o jedinej
pravde, jedinej čistote, výnimočnosti a nebodaj "zvtáštneho postania".
Zbystrime zrak i stuch pri týchto predavačoch itúzií. Ako však uspoko
jiť pocit, že niečím treba byť výnimočný, že sme tu na tomto svete
kvôti nejakému postaniu? Áno, máme vetké postanie - byť
ČLOVEKOM. Ťažká útoha a na cetý život.
-ps-

-
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Centrátny regionáiny sktad

STRESNE OKNA

K o m p t e t n ý s e r v i s pre s t r e c h u z d a r m a

Zameranie na stavbe
Komplexné poradenstvo

Cenová kaikuiácia
Skiadovanie tovaru

Možnosť vrátenia u nás zakúpeného tovaru
BRA TISLA VA

STAV-BUILD
http://www.netax.sk /jj j/

Z?<7
Prosím o bezpiatné zasianie informačných materiáiov.
Meno a priezvisko..........................................
Ulica..........................................................
PSČ Mesto............... ...................................
Teiefón..................................................... .

KO S!CE

u). Čsi. tankistov 1/a, Záhorská Bystrica
R O. BOX 3, 841 06 Bratisiava
Tet./fax: 07/ 6595 6647, 07/ 6595 6684
Jarmočná u!, č. 2, 040 01 Košice
Te!./fax: 095/ 6771 570

/ P ŕ '/ g
Prosíme kupón viožte do obáiky
a záštite na adresu:
JJJ STAV - BU!LD
Čs!. tankistov 1/A
Záhorská Bystrica
841 06 Bratisiava 48

__ !

P o b p A jŠ tÚ tls ItC
Napojenie vodovodu
Zohor - Podťa informácií z OcÚ
v týchto dňoch prebieha napoje
nie vodovodu pre Plastic Omnium na vodovodnú sieť obce.
Stavbu reaiizujú Banské stavby
a. s. Prievidza. V súvistosti s tým
bude podkopaná štátna cesta
medzi uticami Štúrova a Poťná.

Počas rozkopávky bude v tejto
časti obce odklonená doprava.
Pri zemných prácach zároveň
bude na Poľnej ulici uložené
kanalizačné potrubie. Materiál je
financovaný z rozpočtu obce.
Uloženie potrubia bude vyko
nané v rámci výstavby vodovo
du.

Silvestrovská zábava

Ma!í ko!edníci

V zohorskom Kuitúrnom dome
zorganizovat miestny Dobrovoľ
ný požiarny zbor Sitvestrovskú
zábavu. Do tanca hrali Krištofov
ej, o občerstvenie sa postarata
Pizzeria U Šutaja. Okrem výbu
chov z otvárania fliaš so šam
panským, iný tomoz a hluk v sáte
neboio počuť. K dobrej zábave
nebolo treba detobuchy ani piráty. Roztúčky so starým rokom a
privítania nového Miténia sa
zúčastnilo okoto 350 hostí.

Zo/zor - Aŕŕ/ýw pre^vapen/fM pre
.yŕanasŕ%M oŕ?ce o pracov/?ŕ%ov očecwe/zo MríK/H ŕ?a/a wóv-ŕŕew? 36 áfeŕŕ,
žŕaAov prvéAo a
ročn/Ŕa

Vianoce v Zohore
Vianoce v podobe voňavého ih
ličia, vanilkových rožkov, medov
níkov, vyzdobovania stromčekov,
príbytkov, domov, to všetko v
týchto chvíľach už patrí minulosti.
Sila a neobyčajná atmosféra
sviatkov Božieho narodenia do
voľujú ešte i teraz písať o nich, lebo doznievajú v nás. Do našich
príbytkov sa vrátila tradícia koledníkov, ktorí pesničkami zves
tovali radostnú zvesť. Nehovoriac
o slávnostnej polnočnej omši, jasličkovej pobožnosti na prvý svi
atok vianočný, na ktorej sa pred
stavil najmladší cirkevný zbor
Margarétky. O deň neskôr sme
prežívali zážitok z deviateho sa 
mostatného koncertu cirkevného
zboru Glória. Po vianočných svia
tkoch nás čakala ešte jedna výz
namná udalosť - 29. decembra
sa v Kultúrnom dome konal 1.
vianočný benefičný koncert.
Zorganizovala ho kultúrna komi
sia pri obecnom zastupiteľstve
v spolupráci s Farským úradom.
Účinkovati na ňom všetky zohorské zbory, kapely a tiež sólisti.
Tatiana Kimličková a Martin Kluka (klavír), Janka Sofková, Agátka Havlová a Zuzka Grmanovánaši najmenší vystúpili ako prví.
Tanečné vystúpenie Petry Višvaderovej a jej kamarátiek zožalo
velký potlesk. Krásne vianočné
piesne a citlivé hovorené slovo
v podaní členov najmladšieho
cirkevného zboru Margarétky,
pod vedením Zuzky Vaiovičovej
a Márie Pavláskovej, mnohým
vtislo do oka slzu dojatia. Po nich

zá/r/aJne/ áAa/y. ^ p/aŕoA
22. í/ecewAra /7ŕ*ŕi/;' 3 %o/eíŕaw/ j9ayMK%2fMŕ a MsHŕŕAa/Mí zav/MÍovaľ
-ŕ;asŕ/ŕvé vŕaKocné .s'v/a/^y. Der; poď
večŕenŕ??!
pp. F?ce??ave/,
a Ja^/owÁre/', /?r//a/a
.Tŕaro.T&a a
wa/ý/w očcer.y/ven/w a ^/aí/Á:o^ľaw/.

ty.y/MŽŕ/;

Á:/orM

a^ec venova/a í/o Aaží/e/

vystúpili staršie Ovečky s čer
nošskými spirituálmi so sólistkou
Dánkou Matlovičovou (účinkuje v
zbore Lúčnica). Klasika zohorskej scény - hudobná skupina
Vega nesklamala a odchádzala
z pódia s búrlivým potleskom. Tb
už atmosféra v sále gradovaia,
nastúpil miešaný cirkevný zbor
Glória pod vedením Jany Valovičovej. Účinkovali na mnohých
podujatiach, v lete spievali do
konca Svätému otcovi v Ríme.
Program sprevádzala skúsená
konferencierka Milka Zátesňáková. Na záver boli všetci milo pre
kvapení občerstvením - dobrým
vínom, malinovkou, makovníkmi,
orechovníkmi z rúk pani Gitky
Mifkovičovej, ktoré pre všetkých
návštevníkov koncertu dala pri
praviť starostka obce. Ako dar
ček, podákovanie i pozornosť.
Cieľom koncertu bolo potešiť ľudí
dobrej vôle a tiež pomôcť tým,
ktorí sú v núdzi - zdravotne a so
ciálne odkázaným. Návštevní
kom benefičného koncertu touto
cestou dákujeme za ich príspev
ky a ubezpečujeme ich, že vy
zbierané peniaze sa dostali tým,
ktorí boli na to najviac odkázaní.
O spravodlivom rozdelení rozho
dla komisia, v zložení: zástupco
via obecného úradu, vdp. Jozef
Slamka (dekan farnosti) a niekoľ
kí občania obce.
Čo povedať na záver? V Novom
roku 2001 Vám želáme veľa
zdravia, šťastia a božieho po
žehnania!
kultúrna komisia OcZ Zohor

Návšteva z Vysokej
Zohor - Pred koncom roka, 29. decembra zavítati na obecný úrad
zástupcovia samosprávy z Vysokej pri Morave - starosta obce p.
Lapčík, Dr. Poláková a Dr. lomečková. Prišii spolu s tekármi - MUDr.
Vesetou, MUDr. Grancovou a MUDr. Jenisovou, ktorí majú svoje
obvody v obidvoch obciach. Stretnutie bo!o podákovaním i zhod
notením spotupráce medzi obcami.

Vianočný turnaj

Poďakovanie

Zohor - Na Štefana sa v telocvični
základnej školy konal Vianočný
volejbalový turnaj, ktorí organizo
vali Rastislav Stroš a Leo Križan.
Zúčastnilo sa ho päť družstiev. Na
ceny pre účastníkov a víťazov
prispel i obecný úrad.

Mážen/ občan/a, doľo/fe m/, aby
som podá/fova/a všeŕAým ŕvorcom a organ/záŕorom Benef/čnébo v/anočnébo /concerŕu. Óa/ov/em predsedov/ /fu/ŕúrne; /rom/s/e
pr/ obecnom zasfup/'fe/šŕve /ng.
Sfan/'s/avoľ/ Po/a/rov/čow a č/enom /rom/s/e, vdp. Jozefov/ S/am/rov/, dekanov/ v Zobore, manže/om Šfeŕanov/čoycom, Kaŕanne
Jur/fov/čove/ a všeMým úč/n/fujtve/m. Vašou zás/ubou y/anočné
sv/aMy ^ Zobore dýcba// aŕmosŕérou /ás/ty pn'aŕe/sŕva, poroztvmen/a a so//dar/ŕy s ŕrp/ac/m/.
Oŕvon'// sŕe /uds/fé srdc/a a nap/n/7/ /cb šfásí/m. Sŕa// sme sa as
poň na cbv/7u /epš/m/, darova//'
sme a 1ým sme bo// obdarovaná
Óa/ru/em/
Ľub/ca Havranova, sŕaros&a
obce Zobor

Rozpočet vo februári
Zohor - Na decembrovom roko
vaní obecného zastupiteľstva sa
poslanci vyjadrovali k jednotli
vým kapitolám rozpočtu. Vzhľa
dom na skutočnosť, že v tom
čase nebol prijatý štátny rozpo
čet a z toho vyplývajúce odvody
pre obce, poslanci rozhodli, že
rozpočet ako rozhodujúci doku
ment pre život obce bude schvá
lený po dopracovaní pripomie
nok na februárovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Na Troch kráľov
Príbytky Zohorčanov na tento cirkevný sviatok navštevovalo niekoiko
skupín koledníkov, jedna z nich mala dokonca česť koledovať nášmu
pánu prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Korunky, ktoré si vyspievaii, poputujú ako dar a pomoc chudobným do krajím tretieho sveta.

/Va/m/adš/' c/r/reyný zbor MargaréŕAy nám vobna// s/z/č/(y do očŕ

- í
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P o b p A ÍŠ tM M s ltC Z V C S tí

N O V O R O Č N É PR E D SA V Z A T IE
Býva dobrým zvyAom dá var' s/ na
rosŕa obce pán M/'/an Lapč/ík vo
pre/ome sŕarého a nového roAa no svojom novoročnom pr/hovore zavoročné predsavzaŕ/e. /V/e váeŕAy a že/a/ všeŕAým ve/á dobrého zdrav/a,
n/e vždy sa da/ú z rôznych pnč/n šŕásŕ/a, /ásAy a pohody. Vyzdv/ho/ /'
sp/n/ť Predsavzaŕ/a ŕypu "schud pr/or/ŕy obce pre ŕenfo roA / ŕoŕo
nem, presŕanem ŕa/č/ŕ', začnem
vo/ebné odbdob/e.'
šporŕovaŕ", sprav/d/a ŕrva/ú /ba Aráŕ- - doAonč/ŕ' Aana//zác/u a umožn/ŕ'naAo. Zabehané roAm/ naučené sŕe- po//ŕ' sa na ňu občanom na Sŕan/čreoŕypy nás časŕo zabrzd/a v /ch ne/, Po/ne/ a Záhradné/ u//c/, urob/f
sp/nen/'. Každé mesŕo, č/ obec všaA ŕu cesŕy a chodn/lky a/r sa podan
mus/ mar' v novom roAu predsavza z/s/raŕ'na ŕenŕo úče/ áŕáŕnu doŕác/u,
ŕ/a, v/ž/u ŕoho, čo chce urob/ŕ[ aby - začaŕ' s vyŕváran/m pr/emyse/ne/
ŕen nový roA bo/ pre /e/ obyvaŕe/bv zóny v Aaŕasŕr/ obce, Aŕorá by ma/a
/epš/m a Ara/š/m, aAo ŕen odchá ponúAnuŕ'pracovné m/esŕa pre 300
dzajúc/. V obe/ VysoAá pr/ Mora s/e a perspeAŕ/vne /v/ac občanov z ob
sme Motý roA 2007, nové sŕoroč/e / ce /oAo//a,
ŕ/s/croč/e pr/v/ŕa// už ŕrad/čne 7. ja  - ná/sŕ' /nvesŕora, Aŕor/ by v cenŕre
nuára s/ odpo/udňa/š/ch hod/nách obce na pozemAu po býva/e/ sŕare/
pred obecným úradom. K zhromaž /are posŕav/7 po/yŕunAčný dom, Ade
deným občanom sa pnhovor/7 sŕafý by bo/o /n/eAo/Ao byŕov pre naš/ch
a nový roA v podan/' Den/sa K/r/po/- občanom
sAého a JanAy Ševč&ove/ / pravý,
- ná/sŕ' /nvesŕora, Aŕorý by zrenovone/a/šovaný Aom/nár pán Mar/an D/- va/ sŕarú MŠ na dom opafrovaŕe/véAy. Kapusŕn/cu pre všeŕAých na sAe/ s/užby
var// nas/ovovzaŕý odborná pán
- začaŕ' s reAu/ŕ/vác/ou smeŕ/sAa a
Pranŕ/šeA ŕVá/éAsfaršŕ a varené v/no premen/ŕ' ho na Ara/á/u časŕ'obce,
pracovníc/ obecného úradu, všeŕAo - vysad/ŕ'sŕromy na Poboŕn/'cAe/ u//c/
pod ŕaAŕovAou pána Karo/a Dvora a obnov/ŕ'časŕ'ze/ene v obe/,
na. /Vovoročný ohňosŕro/ zabezpe- zachovávala rozš/rovaŕ'v obe/ Au/čova/ už ŕrad/čne pán Lang a Aon/íky ŕúmo-spo/očensAé a šporŕové ŕrad/v/edo/ pán M//an Kap/rán.
c/e a aAŕ/v/ŕy.
V up/ynu/om roAu sa v obe/ zrod/Va Sú ŕo nema/é predsavzaŕ/a. Že/áme
nová šporŕová ŕrad/'c/a - žensAý ŕuŕ- s/ všeŕc/, aby nezosŕa// /ba predsa
ba/. Č/enAy ženského ŕuŕba/ového vzaŕ/a, a/e aby sa v novom roAu zaA/ubu pozdrav/// občanov n/e/en ča/o s /ch rea//zác/ou. K ŕomu /e
peAným v/nšom, a/e zábeh// /"ŕaA/o- všaA poŕrebné n/e/en pochopen/e,
vý beh vdäAy druhému ŕ/s/croč/u" a
a/e /pomoc a spo/upráca všeŕAých
ŕo /napne/r nepr/azn/ počas/a. Sfaobčanov.
DrAnna 7bmečAová

Zm/ešaný c/rAevný zbor z VysoAe/ pr/ Morave

Pán Franŕ/áeA /-/á/eAserv/ru/e občanom novoročnú Aapusŕn/cu

Práce pokračujú v interiéri

Bhhožehnia susedom

Medené Hámre - Skutočným klenotom, ukrytým v záptave zelene
iesa, môžeme nazvať obnovenú kaplnku svätého Michala v lokalite
Medených Hámrov. Ako povedal akad. mal. Milan Kubíček, iniciátor
rekonštrukcie a vlastne i záchrany barokovej kaplnky, práce na
záchrane pokračujú už desiaty rok. Tempo prác závisí od peňazí,
ktoré pochádzajú väčšinou od drobných sponzorov a z verejnej
zbierky. V novembri t.r. na rekonštrukciu - dokončenie už začatých
prác prispel i Okresný úrad v Malackách. Za pomoci a podpory p.
Wtodarskej odbornej pracovníčky odboru školstva, kuitúry a pamiat
kovej starostlivosti OÚ v Malackách, úrad poskyto) finančné
prostriedky vo výške 50 tisíc korún. Z nich sa financovali asanačné
omietky interiéru kaptnky (do výšky 1 metra) a nakúpili sa špeciátne
farby. Podľa pamiatkového zámeru rebrá klenby a pilastre (drieky
stĺpov) budú natreté pompejskou červenou, ostatné plochy bielou.
Ďalej sa dofinancujú štukatérske práce, ktoré zrealizuje firma tng.
Vajčovca. Tato firma odviedla ukážkovú remeselnú a odbornú prácu
na vonkajších stenách kaplnky a je zárukou, že práce v interiéri
budú rovnakej kvality. Napriek tomu, že kaplnka je zapísaná v
Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, napriek tomu, že jej
záchrana a všetky práce sú osobnou iniciatívou akad. ma). M.
Kubíčka a niekolkých nadšencov, finančná injekcia zo strany štát
nych orgánov
napomôže zavŕšiť a dokončiť rekonštrukciu,
interiérová výbava kaplnky sa nezachovala, v kaplnke bude umiest
nený oltár, ktorého autorom návrhu a realizátorom je Doc. akad.
sochár Anton Cepka, vo svte uznávaný vytvárník so zameraním na
šperkárstvo. Po dokončení obnovy kaptnka bude stúžiť cirkevným
účelom.
-ps-

Starosta obce Vysoká pri Morave
spolu s prednostkou OcÚ pani JUDr.
Annou Polákovou navštívili dňa
29.decembra 2000 starostku a sta
rostov obcí Zohor, Láb a Záhorskú
Ves. Najbližším susedom a priate
ľom našej obce odovzdali novoročné
blahoželania pre všetkých funkcio
nárov a občanov týchto obcí. Zaže
lali im do Nového roku, storočia i
tisícročia veľa dobrého zdravia,

mierový a šťastný život.
V priateľskom stretnutí vyslovili
všetci spoločné želanie, aby sa pre
hĺbila vzájomná spolupráca obcí,
ktoré kedysi tvorili v poľnohospo
dárskom odvetví JR D Záhorská
N iva, aby boli vzájom ne lepšie
informovaní o dianí v nich a podľa
možnosti si navzájom pomáhali. Čo
viac si možno ešte priať? Len aby sa
splnili i tieto novoročné predsavza
tia.
Dr.Anna Tomečková

POĎAKOVAN!E
Komisia pre kuttúru a mládež vo Vysokej pri Morave touto cestou sr
dečne ďakuje všetkým účinkujúcim, ktorý vystupovali na vianočnom
koncerte v obci dňa 16.decembra 2000 a poskytli tak prítomným ob
čanom neopakovateľný kultúrny a estetický zážitok, naplnený radost
ným očakávaním najkrajších sviatkov v roku ViANOC.
Ďakujeme: ženskému speváckemu zboru Nevädza zo Stupavy pod
vedením pani Evy Šimkovej, zmiešanému cirkevnému speváckemu
zboru z Vysokej pri Morave pod vedením pána Róberta Dinuša, č)enom Slovenskej filharmónie z Bratislavy doc.Jozefovi Luptáčikovi
a jeho synovi Jozefovi, sólistkám Katke Mikutáškovej, Andrejke Novoveskej, sestrám Dinušovým a Julke Jánošovej, deťom materskej
a základnej školy a ich učiteikám pani Laššovej, Uhrovej, Šimkovej
a Tbmečkovej, pani Eve Luptáčikovej za krásne emotívne sprievodné
slovo. Tento, takmer profesionálny koncert by si bol zaslúžil iba jedno
- vyššiu účasť našich občanov.
Dr. Anna Tomečková
6
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PobpAÍŠtMMsltC ZVCSÍÍ
Rozpočet schvátený

Marianka - mestskou iasťou Bratislavy?
Občania Marianky, postanci a
starosta dospeti k presvedčeniu,
že obci Marianka prospeje, ak sa
stane mestskou časťou Bratistavy. Už v rokoch 1996 - 98 sa
obec snažiia o začienenie do
štruktúry mestských častí. Ožive
nie tejto témy spôsobiti aj návrhy
začieniť okres Malacky a tým aj
Marianku do vyššieho územného
ceiku - Trnava. Starosta obce sa
obráti) tistom na čtenov Re
gionálneho združenia mestských
častí h), mesta SR Bratislavy (sta
rostov), ktorým ich žiada o pod
poru v tejto záležitosti. V liste
uvádza dôvody ako napríktad
skutočnosť, že obec nie je pria
mo dostupná z okresu Maiacky,
do okresu sa prechádza cez
Záhorskú
Bystricu
- teda
Bratislavu. Až 85% občanov pra
cuje v Bratistave, školopovinné
deti po ukončení 4. ročníka od
chádzajú z marianskej školy na
školu v Záhorskej Bystrici. Pri
pravovaný návrh výstavby diaľni
ce - nultý okruh, ktorý pôjde tes
ne po severnej hranici katastra

Poslanci prerokovali a schvátiti obecný rozpočet, ktorý v obtasti príj
mov je o niečo vyšší v porovaní s rokom 2000. S velkou zodpoved
nosťou a predvídavosťou prijali rozpočet, ktorý je mierne prebytkový.
Príjmy obce vystačia na pokrytie bežných prevádzkových výdavkov a
splácanie úveru (na vybudovanie obecného vodovodu).

Marianky a Stupavy vytvorí pri
rodzenú hranicu nielen medzi tý
mito obcami, ate aj regiónmi. Pri
ptynofikácii obce, ktorá je rieše
ná spoločne so severnou časťou
Záhorskej Bystrice, bude reatizovaná spoiočná reguiačná stanica
pre obe obce v Záhorskej Byst
rici. Vodovodná sieť na území
Marianky je napojená na bratistavský vodovodný systém. Ma
rianka pre Bratistavu znamená najstaršie pútnické miesto na
Stovensku, turistické, rekreačné
a oddychové zázemie, exkluzívne miesto pre individuátnu by
tovú výstavbu. Podľa terajšej !egisiatívy, o pričtenení novej mest
skej časti rozhoduje hiasovanie
všetkých občanov - voiičov Bratisiavy. Tato procedúra je tech
nicky, finančne veľmi náročná.
Definitívne riešenie môže priniesť
noveta zákona o Bratisiave, kde
sa uvažuje, že o týchto zmenách
môže rozhodnúť mestské zas
tupiteľstvo (cca 80 poslancov).

Novotočný prípitok
Marianka - Starosta obce B. Biecha pozvat občanov na novoročný
prípitok, ktorý sa konat 1. januára v čase od 00.30 hodiny na námestí
4. apríta. V prvých minútach nového tisícročia si prišta so starostom
pripiť stovka občanov Marianky.

Ma r i a n k a ž i t a n a p l n o
Vlani sa v malej, no nielen u nás
známej obci Marianka odohrával
rok významných jubileí. Či už to
bolo 970. výročie zhotovenia sošky
Bohorodičky, pripomínanie si položenia základného kameňa chrámu,
alebo niekoľko významných a po
pulárnych púti k Panne Márii...
Cirkevné sviatky majú tu svoje
pevné a významné obradné miesta.
Ich história je pohnutá a pestrá.
Málokto však vie, že ešte pred sto
rokmi sa k Marianke viazal a medzi
dvomi vojnami existovala chvíľu po
tvrdých zmenách rokov päťdesia
tych pokračoval aj život práce a
kultúry. Koncom devätnásteho sto
ročia v obci ťažili a spracovávali
bridlicu, (po záhorácky š i f r/ a
dolovali vápenec. Kameňolom spo
lu so "šifrovou jamou" boli pracov
ným miestom - a dielňa na výrobky
z bridlice tiež - pre celé generácie
marianských chlapov. Mnohí si naš
li prácu v Prešporku, kde sa núkala v
"Dynamitke", čokoládovke Stollwerek, a v rafinérii Apollo. Časť si
našla zamestnanie na železnici,
v továrni na muníciu na dnešnej
Patrónke a mnohí sa začali plaviť
ako lodníci v paroplavebných spo
ločnostiach na Dunaji. Ani šoférov
nákladnej a autobusovej dopravy
nebolo málo. Dochádzali do Stupa
vy, Bratislavy ba aj Malaciek...
Pracovné istoty dávali podnet aj
pre miestnu kultúru. V niekdajšom
kaštieli grófa Schwarzenberga sa
hrávali ochotnícke divadlá, fungo
val spevokol a počase pribudlo
kino. V hostinci ph Vávrovom dome
bol pod oblohou tanečný parket.
Tam sa zastavovali aj turisti, ktorí
prešli od Rače a Peknej cesty hre
beňom Santopéru popri Marián
skom potoku a potrebovali sa
osviežiť. Tf druhí sa po prekonaní

-ocú-

Zasadalo zastupiteľstvo
Marianka - Dňa 12. decembra zasadalo obecné zastupiteľstvo v Marianke.
V rámci programu poslanci prerokovali zmluvu na Likvidáciu tuhého
komunálneho odpadu (TKO). Rokovania sa zúčastniľ riaditeľ spoločnosti
Tekos Malacky Ing. Kľíma, ktorý poslancom predložil upravený cenník
vývozu TKO pre rok 2001. Poslanci zmluvu odsúhlasili. Občania zaplatia za
týždenný vývoz vlastnej 1101 nádoby (plechovq) 880 Sk, za 120 1 nádobu
(plastová) 915 Sk, za vývoz 11001 kontajnera 5860 Sk. Tekos ponúka aj
možnosť prenajatia si nádoby, poplatok za vývoz je v tom prípade o niečo
vyšší. Občania k problematike likvidácie domového odpadu pristupujú
vcelku disciplinovane až na pár výnimiek cca 20 domácností, ktoré ignoru
jú svoju povinnosť zabezpečiť si nádobu na odpad a zaplatiť za odvoz. Títo
však predstavujú necelých 5% domácností.
Len päťdesiat metrov do Bratis!avy
Ďaiším bodom programu bolo prerokovanie a stanovisko k územné
mu piánu mesta Bratislava. Marianka, ako susediaca obec, s mest
skou časťou Záhorská Bystrica, sa vyjadrovala najmä k rozvoju výs
tavby v tejto časti. Rozširovaním zastavaných častí v zmysle územ
ných lánov Marianky a Záhorskej Bystrice v lokalitách Ovsisko a Lúky
sa dosiahne stav, kedy vzdialenosť medzi obytnými objekatmi v obid
voch obciach bude len 50 metrov.

-
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stúpania zo Železnej studničky cez
Kačín a Stánisko zastavovali v
hostinci "U Nováka", aby si potom
ešte zašli po čistú vodu zo " Svätej
studne"...
Ešte pred polstoročím bolo dostať
pohľadnice, na ktorých je zachyte
ná Marianka nielen ako miesto pú
tí, ale aj ako turistická khžovatka a
malebná zastávka na oddych. Tu sa
križovali a križujú dodnes žltá a
modrá značka s červenou, ktorá vás
dovedie od Devína až na Duklu! Zo
Stániska a z Novej role dovidíte až
do Viedne. Pred vami sa otvorí po
hľad na Moravu a je j záplavové nivy
a v ostrom čistom vzduchu, aký bý
va po jesennom daždi, dovidíte na
Tauerské Alpy a na ich predsunutú
hliadku - Schneeberg...
Chceli by sme vám, milí čitatelia,
priblížiť kúsok z histórie Marianky
aj obrazom. Vyzývame vás preto ku
spolupráci. Ak sa u vás doma niekde
nájdu fotografie, alebo pohľadni
ca, pošlite ju prosím do redakcie aj
s tým, ako ste ku nej prišli. Radi to
uverejníme a tak sa nám za vašej
pomoci možno podarí vzkriesiť
spomienky nielen na Marianku, ale
aj na iné mestečká a dediny, ktoré
sú je j susedmi. Verte - zasľúžia si to
všetky...
My vám ako prvý ponúkame starý
pohľad na terajšiu konečnú zas
távku SAD pod veľkým gaštanom.
Snímka bola spravená asi v roku
1898 a kamenný svah na je j ľavej
časť patrí k pozemku Lidäkových,
kde je dnes už množstvo rodinných
domov a bistro Tuto.
Ján Sand
Kontakt: redakda Podpajštúnske
zvesti, Kultúrny dom Stupava,
Agátová

16 ,

900

31

te t/fax: 0 7 /6 5 9 3 4312

Stupava
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Dobudujú kanalizáciu

7. PP/FMYSEL/VÝ P/SPK PRE AĽ7*OMOS/ĽOVÚ

yýpoeu Z4HOP/F

Lozom o - Na slávnostnom zasadaní obecného zastupiteľstva 17. 12. 2000
poslanci schválili rozpočet pre rok 2001. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom j e mieme prebytkový. Z plánovaných investičných akcií sa bude reali
zovať rekonštrukcia bývalého obecného domu v objeme 3,5 mil. korún.
Pokračovať budú práve na stavbe kanalizačného zberača. V tomto roku bude
preinvestovaná zvyšná časť príspevku fondu Phare, ktorý obec získala v min
ulom roku. Z objemu 700 tisíc E U R O bolo už prestavaných 4 5 0 tis. EURO.
Táto nenávratná pôžička pomohla obci vyriešiť odkanalizovanie. Z vlastných
zdrojov by stavba trvala najmenej pätnásť rokov a každoročne by neúmerne
zaťažila obecný rozpočet. Projekt, ktorý predkladal starosta a obecný zas
tupiteľstvo získal podporu a Lozomo má takpovediac o jednu veľkú starosť
menej. Po dokončení stavebných prác bude Lozom o kompletne odkanalizované. V tomto roku začnú práce na príprave projektovej dokumentácie kom
plexnej úpravy miestnych komunikácií. Predpokladá sa úprava povrchu
vozoviek, vybudovanie chodníkov, čím obec získa nový imidž.
- ocú -

2. PL4S77C OMML/M s. r.o. BP^7*/SMM4
3. VŕPOBA/ŕ/1 SKMDOW/SPF/SL - Z4MEP

V prevádzke od marca
Lozomo - V katastri obce ako z vody vyrastá objekt financovaný
francúzskou spotočnosťou Ptastic Omnium. Dve prevádzkárne, ktoré
tu vznikajú sú výrobným programom napojené na automobilku VW
v Devínskej Novej Vsi. Prudký nárast výroby automobilov tejto značky
si vyžiada) uvoľnenie areálu automobitky a presun zmtuvných dodá
vateľov do blízkeho okotia. Vhodné priestory pre výstavbu "na zelenej
lúke" našiel investor práve v Lozorne. Firma stavia na vykúpených
pozemkoch, ktoré patriti fyzickým osobám, Pozemkovému spoločen
stvu Lozomo a časť obci. Vzhľadom na rozsah investície a vytvorenie
cca 600 pracovných miest, vtáda SR - garantuje a financuje reatizáciu
technickej vybavenosti a infraštruktúry až po hranicu pozemkov. Na
pozemku o výmere 14 hektárov sa budujú dve prevádzky Ptastic
Omnium na výrobu nádrží a Ptastic Omnium Exterior so zameraním
na plastové doptnky a špeciátne komponenty pre medicínu. Prvý
závod začne s výrobou v marci t.r., druhý o tri mesiace neskôr.
Výstavba bude pokračovať i v dátšej tokatite "Bahna" industriátnym
parkom Záhorie. Tu vzniknú subdodávateľské prevádzky na výrobu
dátších komponetov do automobitov - prevodovky, patubné dosky
atď. So začatím výroby sa ptánuje už tento rok.
-ocú-

Lozomianska štatistika
V roku 2000 sa v Lozorne narodito 21 detí a zomreto 25 občanov.
Manžetstvo uzavreto osem párov.
* Tradične aktívny a početný je i
turistický oddiet, ktorý pracuje
pod vedením predsedu Vtadimíra
Minaroviča. Aktívni čtenovia vý
boru pripravujú pre svojich čtenov rad zaujímavých podujatí. Z
turistov treba spomenúť Já n a
Drahoša, Alojza Drahoša, Mitana
Havta, Ján a Minaroviča. Turistika
je práve odbor, v ktorom sa zdru
žujú skoro ceté rodiny, rodičia i
deti ako budúca turistická gen
erácia sú nádejou pre pokračo
vanie tohto športu.
* Činnosť TJ výrazne ovptyvňuje
život v obci. Činnosť oddietov
ponúka náplň pre voľný čas detí
a mtádeže. J e to vtastne jediná
ponuka a atternatíva bezcietnemu potulovaniu sa, zabíjaniu
času vysedávaním v krčme a po
dobne. Obec preto činnosť špor
tovcov všestranne podporuje,
financovata rekonštrukciu budo
vy TJ, štadiónu, rekonštrukciu tri
búny a priestorov, ktoré stúžia
ako šatne. Obnovené boti pries
tory pre ktubovú činnosť. V tom
to roku obec prenajata všetky bu
dovy a priestory TJ, ktorá na ma

žŕvo ŕ p
Významným subjektom, ktorý sa
podieľa na organizovaní nieten
športového, ate i spotočenského
života v obci je miestna TJ. V sú
časnosti združuje dva oddiety futbatový a tenisový a dva odbo
ry - turistický a rekreačno - tetovýchovný. Pracuje pod vedením
výboru v zložení: podpredseda
Ladistav Rác, hospodár Mirostav
Dujnič, čtenovia výboru Pavot
Pospíšit, Ľud mita Došeková, Ká
ro) Ondrovič st., Karot Ondrovič
m), o financie sa vzorne stará
ekonómka Mária Kovarovičová.
i .Futbatový oddiet tvoria 4 druž
stvá - muži, dorast, starší a mtadší žiaci. Predsedom oddietu je
Ladistav Rác, tajomníkom Ľudo
vít Zavagyet. Muži v minutom ro
ku postúpiti do tV. tigy. Trénujú
pod vedením tvana Morávka,
ktorý okrem toho je i významným
sponzorom. Najiepšie výstedky
dosiahto družstvo starších žia
kov, hrajú divíziu. Pod vedením
trénera tng. Stanistava Karoviča

(nastúpi) po Štefanovi Vatentovi)
a vedúceho mužstva Stanistava
Cabadaja chtapci majú šancu na
úspech. Mtadších žiakov, ktorých
je početne najviac, trénujú Pavot
Pospíšit a Vtadimír Jánoš. O tom,
že tvrdá príprava má zmyset
svedčí skutočnosť, že do tnteru
prestúpi) tatentovaný Róbert Vatent (starší žiaci), ate treba spo
menúť aj hráčov Andreja Bačeka,
Danieta Horváta, Petra Cabadaja
a Tótha.
* Tenisu sa v Lozorne venujú
muži a veteráni, predsedom od
dielu je Karot Ondrovič mt. Du
šou tenisového oddietu je Ladis
tav Vicena, z hráčov spomenie
me Mitana Hubeka, Antona Hubeka, Karota Ondroviča mt., z ve
teránov Antona Jánoša, Františ
ka Jánoša.
Lozornianske ženy pod vedením
Ludmity Došekovej sa venujú
rekreačnej tetovýchove a tetesnej
kultúre. Momentátne cvičia aerobik v tetocvični záktadnej škoty.
-
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jetku o b ce bude hospodáriť.
Vytvoriti sa tak podmienky pre
postupnú finančnú nezávistosť
organizácie. Športovci sa chcú
starať o zverený majetok a hos
podáriť na ňom tak, aby nemu
seli čerpať prostriedky z rozpočtu
obce. Už teraz sú niektoré voľné
priestory prenajaté, obnovuje sa
prevádzka reštaurácie, funguje
ubytovňa. Podľa stov Ladistava
Ráca, tieto príjmy stačia pokryť
bežné prevádzkové náklady, roz
siahle opravy sú financované aj z
peňazí obce a z darov sponzo
rov. Materiálne zázemie a nadše
nie ľudí sú dobrým odrazovým
mostíkom pre dálšiu činnosť.
Chceti by obnoviť činnosť hádza
nárskeho oddielu, chýbajú však
ľudia, ktorí by oddiet viedti. Mož
no začne pracovať aj stotnotenisový oddiel. Všetko však závisí aj
od finančých možností a zatiaľ
výdavky sú vyššie ako príjmy.
Športovci sa však nevzdávajú!

podľa L. Ráca
spracovat Pavel Stezák -

PEKA - PLAST

PREDAJ
MONTÁŽ PLASTOVÝCH OK!EN

PRE VÁS

Bratislava, Nejeďého 51,
Te!.: 07/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

B

1

PRVA STAVEBNA
SPO RtTELŇ A

JAN MORAVEK

H!avná 17
3^ Stupava
T g ,. QQQg/ 325 316 '

PRÁČKY
CHLADNIČKY
MIKROVLNKY
MRAZNIČKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAČKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIČE
TELEVÍZORY AUDIO - VIDEO

0905/ 636 349
0905/ 898 352

Výroba a servis akvárií a akvaristika

NAJVÄČŠÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV
PREDAJ NA SPLÁTKY TELERVIS
V HOTOVOSTI, NA PÔŽIČKY

Jarná ponuka:
objednávky

-

Te!.: 07/ 65 93 59 90

E L E K T R O S P O T R E B I Č E - OBCHOD - S E R V ! S

H Obchod pre chovateľov

r zo o *!
CENTRUM

900 31 STUPAVA
H!avná 46 - budova N - MARKETU

nosnice
brojiery
morky
káčatá
húsatá

Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
tel: 07/6436 2311, fax: 07/6436 3900
Hlavná 85, 900 31 Stupava
tel: 07/6593 4524, fax: 07/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Malacky
te!:0703/772 5465, fax:0703/772 5466
Hollého 657, 908 41 Šašttn - Stráže
tel: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ S O R TiM EN T - DOVOZ TOVARU DO DOMU

Predajňa pracovných
a poľovníckych odevov
kľúčová služba

Zmesky pre všetku hydinu,
a ošípané

Predajňa REN A oznamuje svojim
zákazníkom, že sa presťahovaia do
nových priestorov na u!ici Janka Kráľa
č.1 v Stupave. Teiefón: 07/ 6593 6166.

Otváracie hodiny:
pondeiok - piatok
gOO _ -jgOO

sobota

-

9

-

PobpAjŠtM M shc ZVCSt)
Žijú m edzi nami
Pezinok - Komediálne spracova
nie témy pomocných technick
ých práporov a pétepákov, kto
rých pre ich pôvod prezývali
"čierni baróni", odľahčeným spô
sobom pripomenulo najmä mla
dej generácii osudy mladých
mužov, ktorých sa snažil "prevy
chovať" povojnový režim. V sku
točnosti títo ľudia prežívali krivdu
a nespravodlivosť, čo poznačilo
ich životné osudy až do dneš
ných dní. Po novembri 89 vznikla
aj na Slovensku organizácia, kto
rá združuje bývalých pétepákov Slovenský zväz VTNP - PTR
V Pezinku sa dňa 3. januára kon-

a!a výročná členská schôdza, na
ktorej sa zo Stupavy zúčastnil
p. Rudolf Apoštol a z Borinky
p. Rudolf Nespala. Zo žijúcich
treba spomenúť ešte pána Š. Antala zo Stupavy. Minulý rok sa
podobné stretnutie konalo v Marianke a vyvrcholilo slávnostnou
svätou omšou, ktorú celebroval
páter Viliam, taktiež bývalý pétepák. Organizácia okrem starost
livosti o svojich členov, úsilia o
nápravu spáchaných krívd na
svojich členov, sa snaží informo
vať verejnosť o tejto tienistej
stránke našej nedávnej minu
losti, aby sa nezabúdalo na to,
čo dokázala mašinéria totalitné
ho režimu.
-ps-

Vianočné drobnosti
Stupava - Poznáme drobnosti majstrov, ako veci a vecičky, ktoré napriek
svojej "veľkosti" sú čarovné krásne, milé a potešia oko i srdce. Drobnôstky,
ktoré dokážu vyčarovať ženské ruky ihlou a niťou na kúsku plátna, sme
mohli vidieť na Vianočnej výstave v Kultúrnom dome. Členky výšivkárskeho krúžku (pri MO M S v Stupave), ktorý už dlhé roky vedie pani Mária Hardenová, tu predstavili svoje práce inšpirované často i výšivkami svojich
starých a prastarých mám. Výstavu výšiviek vhodne dopĺňali vyrezávané
betlehemy A lojza Machaja z Plaveckého Štvrtka, aranžmá z dielne M ájky
Kollárociovej, keramické hrnčeky Vlastim ila Havlíčka z Pemeka, sviečky a
strieborné predmety od Jarky Škrovanovej, rezbárske práce Róberta Žilika.
Výstavu videlo najviac návštevníkov počas Mikulášskeho jarm oku, postup
ne záujem upadal. Škoda, že na rozdiel od susedných obcí, kde podobné
výstavy sú hojne navštevované, v našom meste sa zatvárame skôr do seba a
nič nás nezaujíma. Veď pozrieť si niečo pekné, inšpiratívne, ešte nikomu
neublížilo!
-ps-

Dopravná súťaž pre štvrtákov

Pomoho! sponzor

Sŕupava - Vec/, /fŕoré rob/me
pre seba a svo//cŕi b//z/cycb
ma/ú vždy zv/ášŕnu cenu / ŕiodnoŕu. Poc/ŕ rozdávať radosŕ'vyc/iuŕna/z /' ž/ac/ sŕupavs/ce/ s/co/y, Aton pod veden/m Dr Bobdany Soche/ nacv/c/V/ pásmo s
v/'anočnoo ŕémaMou. Vp/'aŕoA
22. decembra vysŕúp/7/ pred
svo//m/ spo/už/a/cm/ v M3. Bás
ne, scénAy; p/esne / ŕanec.
Ž/'adne ve/ľcé, naŕú/fnuŕé "umen/'e" a predsa zau/'a// svo/7'cb
Aamaráŕov - m/adš/cb /' sŕarš/cb a v sá/e bo/o úžasné ŕ/cbo, ŕ/cbúč/co. Všeŕc/ počúva//
/ ŕ/ŕes/fa//. Lebo ŕo v/asŕné, má
zv/ášŕnu bodnoŕu / úč/no/f.
Pre/cvap/^ očar/', možno /
územný a/e vycbuŕnaŕ' s/ bo
cbce Aaždý. Dob/ý nápad/
-ps-

&roAro
roz/ŕeAaf j a
PýRý ^ He/rowcčnoM %?YMOM
Pane/MM ČMŕoŕa co zrač/ z 7eZ?a
Opó/o ma áŕna? i/ay/ŕ/H.
áŕŕrofMy, /ŇAy, ďo/Zny.
Arw e j^o/wé Aonc/ore
<S7e j/oí&OM po^oM wo/'/cA od/
co z rá/!o wo z w v o w / wo pozorov.

Dzv/'c v/eŕor a vowh/ z/wo zMr/.
Áfŕo
Ma/ýw/ M&ožŕaŕÁro?
Äľŕo
o
v Zľŕečŕc po^ŕoró?
Mo/'c M/?o/?c

Fožc wcí/qpMyŕ'za/?yMMŕ/e.
Powóž /w v Mz/ro^ŕ/.
NccA /?rez//M ž/ŕ/o Mŕropy
co
/w živor pr/prov//.

^Bopr/Je a p//yľ /WM7y'oro.
Čoj /cpí/e/zo ž/ŕ/o
a nó&y, čo ^v/ŕó v ŕcwŕo co^,

WCí/Ów/ MOMM
Z ŕvorAy Á^0MA0wŕ/M0 ČM/cwo
z PcrwcÁ:

Zákon o prístupe k informáciám
Zákon 211/2000 Z.z. zo 17. m ája 20 0 0 o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
vstúpil do platnosti dňom 1. januára. Podľa tohto zákona sa povinnosť sprís
tupňovať informácie vzťahuje na (povinné osoby) štátne orgány, obce ako aj
právnické osoby (organizácie) založené štátnymi orgánmi, ale aj obcami.
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dis
pozícii. Sprístupňujú sa len informácie o hospodárení s verejnými prostried
kami, nakladaní s m ajetkom a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných

Stupava - Trieda pani učitetky Potakovičovej - štvrtáci tunajšej ZS, sa zapojiti do stovenského
kota medzinárodnej súfaže (esta a ja. Ma Stovensku sú vyhtasovatefmi a garantmi súťaže
spotočnosf Renauit, ministerstvo škotstava a ministerstvo vnútra. Stupavskí štvrtáci reprezentu
jú okres Matacky, nakotko v podmienkach súfaže je, že okres môže byť zastúpený ten jednou
triedou. V zahraničí má súfaž niekotkoročnú tradíciu a je vefmi obfúbenó, u nás prebieha po
prvýkrát. Vífaz celoslovenského kota - ce!á trieda - sa zúčastní trojdňovej medzinárodnej súfaže
vo Francúzsku. Žiaci dostati dopravný kufrík, ktorý obsahuje pracovné zošity, plagáty s
dopravnými značkami a dopravné noviny. Trieda dostala jedny triedne dopravné noviny s desi
atimi útohami, ktoré najprv individuálne riešia žiaci a potom spotočne vypracujú tist v triednych
dopravných novinách, ktoré postupujú do súžfaže. Pracovné zošity a vôbec útohy sú premystené
a formutované netradičnými formami, ktoré rozvíjajú aktivitu a záujem detí. Súfaž bude
vyhodnotená v marci t.r. V triede vzniko) dopravný krúžok Dopraváčik pod vedením pani
učiteľky Potakovičovej. Charakter súfaže, útohy a spôsob ich riešenia deti zaujatí. Držíme im
patce!
-zš-

Marianka - Priestor pred budo
vou Obecného úradu, v ktorej
zároveň sídli i pošta nepatril prá
ve k reprezentatívnym miestam v
Marianke. Vzhľadom na finančnú
situáciu a iné, dôležitejšie výdav
ky, sa v obecnej pokladnici nikdy
nenašli "zvyšné peniaze" na
úpravu priestoru, ktorý je veľmi
frekventovaný. Starosta obce sa
obrátil na spoločnosť Renoving,

Z es

Ško!áci škoiákom

na základe uzatvorenej zmluvy. Inform ácie sa poskytujú bez preukázania
právneho alebo iného dôvodu alebo zájmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Hromadným prístupom k informáciám je prístup najmä prostredníctvom
internetu. Zverejnenou informáciou je informácia publikovaná v tlači alebo
vydaná na inom hmotnom nosiči dát, vystavená na úradnej tabuli alebo umi
estnená vo verejnej knižnici. Zákon ďalej rieši povinné zverejňovanie infor
m ácií obcí sa týka najmä: zverejňovanie termínov zasadnutí obecného zas
tupiteľstva, návrh programu, zápisnice z verejných zasadnutí a ďalšie infor
mácie. Na mestá sa vzťahuje povinnosť zverejňovania informácií interne
tom. V tomto čase sa pripravuje intemetová stránka mesta Stupava, o ktorej
vás budeme v budúcom čísle informovať, -ps-

Mestské kuitúrne stredisko Stupava v spolupráci s AS
Actoris systém pripravuje od 12. februára:
Kurz "P ráca s personálnym počítačom
pre začiatočníkov"
stručná osnova: Windows, MS Word, MS Exce!
10 dni /40 hodín, v čase od Í6^° do 19^" cena kurzu: 2750,- Sk

spol. s r.o., ktorá v obci realizuje
stavebné práce na výstavbe
súkromnej bytovej výstavbe, s
prosbou o sponzorovanie úpra
vy tohto miesta. Firma, vedená
tng. Jagnešákom , reagovala
tým, že realizovala terénne úpra
vy a vydláždenie zámkovou dlaž
bou na vlastné náklady. Za tento
dar obci Marianka starosta i tou
to cestou spoločnosti Renoving
s r.o. däkuje.
-ocú-

Kurz je akreditovaný MŠV SR, č.
kred. 0653. Úspešní absolventi
získajú osvedčenie o absolvovaní
kurzu. Prihlášky a bližšie informácie:
07/ 65 93 43 12 p. Mózová
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Sčítanie ľudu, domov a bytov
Nedávno sme oslavovali najkrajšie

lo samozrejme o dane. Významné bolo

sviatky roka a ani sme si neuvedomili,

v novodobých dejinách sčítanie ľudu v

že nás s nimi spája aj niečo, čo nás ča

novovzniknutej Československej repu

ká v tomto roku, sčítanie ľudu. Veď Je

blike, ktoré bolo vykonané 15. 2. 1921

žiš sa narodil v meste Betleheme preto,

a na jeho základe bo! vytvorený aj prvý

lebo jeho rodičia museli ísť na sčítanie

štatistický lexikón obcí v republike.

ľudu, ktoré sa vtedy konalo podľa

Najnovšie sčítanie ľudu bude vyko

kmeňov a Jozef bol z kmeňa Dávidov

nané 26. mája 2001 podľa zákona 163/

ho. Toto sčítanie malo nemalý význam

1998 Z.z. Bude sa ním sledovať kom

nielen pre zistenie počtu ľudí v jednot

plexný vývoj štátu a demografické

livých kmeňoch, ale aj pre rôzne iné

znaky /meno, dátum narodenia, povo

Ako sme hospodári !)
s i nvest í ci ami
/nvesŕz'čná čznnosŕ' na územ/ Mesŕs/fe/ časŕ/ Braf/'s/ava - Zá/iors/fá
Bysŕr/ca bo/a v/ac a/fo pesŕrá. Časŕo s/ an/ neuvedomu/eme, že ŕu sa
čosz zmenz'/o, /e mene/ b/aŕa, mene/ prob/émon mene/ ŕobo neprz/emnébo, čo /ez/e na nervy a do peňazí /Vz'e/fedy nechcem e a n/'e/fedy anz
nevz'eme presne posúd% čo všeŕ/fo sa už urobz'/o a čo ŕo sŕo/z'. Vz'dzme
/en svo/u bo/esŕj svo/ prob/ém a svo/ dvoz; prečo ešŕe /a nemám ŕo, čo
má drubý a zabúdame na ŕo, že /e ŕreba na/prv zaobsŕaraŕ' mzmorozpočŕové prosŕned/^ poŕom odborn/lkov /fŕorz' budú rob/ŕ'/acno a
dobre a na/fonz'ec porozmyš/áŕj čo uprednosŕnz'ŕ'a čo ešŕe z/feďbo/ávo

účely ako bolo platenie daní, zistenie

lanie, zamestnanie, bývanie, hmotná

bohatstva štátu, možnosti uživiť jeho

zabezpečenosť, miesto bydliska a i.

obyvateľov, potencionálnu vojenskú

Ochranu údajov je riešená zákonom

silu v prípade napadnutia. Mladnutie a

322/1992 a nesmú byť zneužité na iné

starnutie populácie a možnosti rozvoja.

účely. Ak by sa o to niekto pokúsil

V podstate nemá iné účely ani dnes.

treba mu pripomenúť, že zneužitie sa

ešŕe cbvzTú poč/faŕ!

Od cisára Augusta, ktorý dal sčítať ľud

trestá pokutou až do výšky dvestotisíc

v roku narodenia Ježiša sa sporadicky

korún. Rozhodujúca pre sčítanie bude

konali sčítania stále. V našom kraji bo

polnoc z 25. na 26. mája 2000. Každý

lo najvýznamnejšie po hladomore a

občan si vyplní sčítací hárok sám, ko

V
ro/fu 2000 ŕobo nebo/o urobené má/o. Bo//' začaŕé a budované
/fana/zzačné zberače A 4 - /. časŕ' a domové przpo//fy na u/. Čs/. ŕan/fz'sŕov po Braŕ/'s/avsAú u//cu A4 - //. časŕ' a domové pnpo/Ay od
Braŕz's/avs/fe/ u/z'ce po Púŕnz'c/fú u/z'cu, A4 3 a A4 4 a domové przpo//fy
na 7ešedz7fove/ u/zcz a ŕa/f /sŕo A4 3 v d/z/fe 207,5 m /Va V//fov/fácb.
/nvesŕz'čná čznnosŕ' ce//fOvé výda/e.* Mzesŕna časŕ' Zábors/fá Bysŕr/ca;
5.349.006,20 S/f Z ŕobo na /fana/zzačný zberač A4 t časŕ' pn'spe//.'
Vodárne a /fana/zzác/e; 7.298.938 S/f. Šŕáŕny/ondžz'voŕnébo prosŕredz'a;
3.000.000,00 S/f. /Va 7rsŕzns/fe/ u/z'cz sa ŕz'ež mob/z poŕešzŕ'z odvodnenza
/fomunz/fácze, ŕz^ /fŕor/ ŕam cbod/'fe /sŕe poznáŕe ŕen nešŕásŕný rob, /fde
by bo/a ma/a byŕ' ŕabu/á v obdob/ daždbv "/en pre p/avcov" a/e z ŕa/f
bude ešŕe ŕreba dorz'ešz'ŕ' vyúsŕenz'e sŕarébo poŕrubz'a do rz'go/a ved/á
ŕra/osŕanzce na Zábors/fe/ u/z'cz. /sŕe sŕe sz všz'm/z, že v novembn sa
zača/z práce na úprave povrcbu /fomun/'/fác/e na u/zcz Čs/. ŕan/f/sŕov v
úse/fu od Braŕzs/avs/fe/ u/zce po Gbe/s/fú u//cu. Túŕo úpravu na zá/f/ade
pož/adav/fy MČ rea//zova// 7ecbn/c/fé s/užby Braŕ/s/ava a /z'nancova/o /u
mesŕo. /Va Zábors/fe/ u//c/bo/a ZfZ zre/fonšŕruovaná ŕra/osŕan/ca, /fŕorá
bo/a vo ve/mŕ z/om ŕecbn/c/fom sŕave. Sŕavebné povo/en/e na ^sŕavbu
nove/ ŕra/osŕan/ce V/V a /V/V na 7rsŕ/ns/fe/ u//c/. Od Braŕ/s/avs/fe/ u//ce,
po u/zcz Čs/. ŕan/f/sŕov až po Púŕnzc/fú u/z'cu, bo/a zrea/zzovaná /fabe/zzácz'a ŕe/e/fomunz/fačnýcb rozvodov V ráme/ ŕýcbŕo prác bo/o u/ožené a/

epidémii v roku 1400, keď mala Bratis

misára smie požiadať len o vysvetle

lava iba 7000 obyvateľov a priľahlé

nie. Ide o formu sebasčítania.

Pajštúnske panstvo niečo cez 14000.

Celá akcia bola zverená Štátnemu

Veľké sčítanie ľudu bolo aj za panova

štatistickému úradu, ktorý zodpovedá

nia Márie Terézie, ktorá potom dala

za je j priebeh. Samozrejme hlavná ťar

označiť ľud priezviskami, lebo dovte

cha celého sčítania a jeho zabezpeče

dy sa písalo iba krstné meno, meno ot

nia bude v rukách samospráv. Aby ne

ca a miesto napr. Vavrinec Benediktov

mohli byť tieto údaje zneužité, alebo

z Nedožier. Od tohoto sčítania sa už

aby sa niekto nemohol vydávať pod

používali priezviská stále. Druhé výz

rôznymi zámienkami a cieľmi za ko

namné sčítanie ľudu bolo nariadené po

misára, budú mať títo preukaz, ktorý

Rakúsko - Uhorskom vyrovnaní, keď

treba, ak ide o neznámu osobu, dobre

sa v roku 1869 rozdelila monarchia na

skontrolovať a nevpúšťať nikoho do

dva autonómne celky, v prvom rade iš

domu alebo bytu bez kontroly.

Viete, že...
Z rokovania zastupiteľstva Mest
skej časti Záhorská Bystrica Bratislava.
- bo!o schválené všeobecné naria
denie o dani z nehnuteľnosti na
rok 2001, ktorá zostáva v podobe
ako za rok 2000
- bol schválený rozpočet Mestskej
časti Záhorská Bystrica na rok

kal dálšie finančné zdroje na výs
tavbu kanalizačného zberača.
- bolo uložené komisii vypracovať
návrh riešenia ambulantného predja v ZB
- bolo schválené uznesenie o po
dávaní, vybavovaní a archivovaní
žiadostí o informácie v zmysle zá
kona číslo 211/2000 Z.z. o slo
bode informácií od 1.1. 2001.

môže ŕrocbu počkať Každý, /fed z'de o nebo býva váčš/'nou mene/ /frzŕzc/fý vočz svo/z'm požz'adav/fám a ŕa/f /e prob/ém bo presvedč/ŕ] že mus/

Votajte čísio 0907 156 003

vedenze pre /fábe/ovú ŕe/evzzzu, /fŕoré v przpade sybudovanz'a b/avnébo
przvodu z mesŕa bude s/un/fčnené. /Va /o/fa/z'ŕu Cenŕrum /e przpravená
urbanz'sŕzc/fá šŕúdz'a. Bo/a vypracovaná a/ arcbzŕe/fŕonzc/fá šŕúdz'a na
revz'ŕa/zzáczu /Vám. Sv. Peŕra a Pav/a. Práce na povrebove/ úprave /Vám.
Sv. Peŕra a Pav/a zača// v decembrz. /Va zá/f/ade opa/fovanýcb žz'adosŕ/
sŕarosŕu bo/z vy/fonané práce na preb/benz a vyčz'sŕenz Manans/febo
poŕo/fa Povodzm Duna/a. V ŕe/ŕo súvz's/osŕz bo/a vypracovaná šŕúdz'a na
vybudovanze mz'esŕne/ /fomunz'/fácz'e poprz Marzans/fom poŕo/fu.
Opravené a dop/nené bo/o a/ dopravné značenz'e a výmena sŕarýcb
neposŕaču/úc/cb značenz'. V /fnžovaŕ/fe pred Mz'esŕnym úradom bo/z
osadené nové zvz's/é dopravné znač/fy a upravz'/z sa cbodnzTfy pre
bezbarz'érové vsŕupy. /Vás/edne v /amýcb mesz'acocb sa dop/n/' /fnžovaŕ/fa vodorovným značen/m. Bo/a rzešená a/ Dons/fá u/zca, /fde bo/z
osadené spoma/ovače a cbýba/úce zvz's/é dopravné značenza. Čo
povz'eŕe an/ sz ve/á ráz neuvedomu/eme, čo všeŕ/fo sa urobz'/o, /feď ŕo
nz'e /e na naše/ u/z'cz pred našz'm domom. Omnobo /ábš/'e sa bovor/^ že
by bo/o ŕreba ešŕe v/'ac, a/e za čo ŕo sa spýŕa má/o/fŕo. Budme ŕrpez/zve/šz^ veď všeŕ/fo ŕo, čo sa urob/ /e pre nás všeŕ/fýcb Zábors/fú
Bysŕr/'cu /epš/u a /fra/š/u.

Pre M estskú potíciu bo! zab ezp ečen ý mobi!, na ktorý m ôžete
v prípade potreby zavotať. Upozorňujem e, že mobí! s!úži [en
na príjem, preto nežiadajte, aby vám poiícia vo!a!a naspäť.

Stranu pripraviia Dr. Gabrieia Škorvanková

2001

- starosta bol požiadaný, aby zís

/Podľa materiálov MÚ MČ ZB/

Poďakovanie Miestnemu úradu a rodičom
R/ad/ŕe/ka Maŕers/re/ š/fo/y y Zábors/fe/ Bysŕnc/ fva Bo/erázs/fa, /fo/e/fŕ/v uč/'ŕe//'e/f a ďe% dá/fu/ú Mz'esŕnemu úradu Mesŕs/fe/ čas ŕ/ Braŕz's/ava
Záŕiors/fá Bysŕr/ca, osobz'ŕne sŕarosŕovz V/adz'mzrovz Kubov/'čovz a rodzčom der/ z maŕers/fe/ š/fo/y, menovz'ŕe roď/ne Kaz'serove/, Sed/á/fove/,
Magu/ove/, Bagarove/, Sŕernmú/erove/, Požgayove/, Kubas/fe/ za sponzors/cú pomoc s cze/bm sAva/zŕn/f a oboŕiaŕ/'ŕ' maŕená/no - ŕecbnz'c/fé
vybavenz'e preďš/fo/s/fébo zanadenz'a a /ebo výcboynovzďe/ávac/ pro
ces. Že/áme všeŕ/fým, aby Vám ro/f 2007 nade/ŕ/ zdrav/e, šŕásŕze a
spo/fo/nosŕ! J e dobre vedz'eŕj že s/ prácu pedagógov vážz'ŕe.
R/ad. MŠ a /fo/e/fŕzv
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Kone jak živé...
Nemôžem si pomocit, ate jak sa
dneskáj Čovjeku neco stane, ne
dajbože nejaká choroba na neho
sedne, konec, kone ostane opuscený - hotová opica! Lézua sem
na húru s nošú turešiny a jak
sem už byua vytezená a vidzeua
sem cez ptot k susedom, zadzívaua sem sa se závisťú na jejích
novú oktáviu. Jak tak hledzím a
snívám o tem, že im ju negdo
ukradne,zapomneua sem sa,
špatné sem stúpiua a kombŕc!
Už sem byua v realite s narazenú
prdelú, už sem mneua dušu v
perú... Keby eném to, aj v pteci
mi rupuo až mi ruka omodraua.
No nie, povidá céra, mosíme ít s
tým do nemocnice. Pokukaua mi
to doktorka, že výpadá to jak vy
skočené, ate že mosím ít s tým
na rengen. Došti sme na ten rengen a to dzífča chodziuo hore
dote s týma snímkama, ešče zabatenýma a prirovnávaua mi to k
tej mojej modrine. Já s sem si
mysleua, že sú to votajaké obkiady, hygienicky batené, aby sa
dati vjeckrát použit. Šak dneskáj,
ket sa mosí najvjec ve zdravot
níctve šetrit, reku ufám vymysteli
také putovní obkiady. Jeden to
dostane na predpis a ostatním to
potom požičá... Čoby, to htedaua
ten správný formát na to moje
p!eco, jeden byu moc mauý a
druhý zas veliký a to by prekročiua normu a moseua by to zdúvodnit, proč tak iachtikársky hos
podári s majetkem zdravotních
poiscovní, do kerých posíláme
naše peníze. Správne tak na
nich, na sestričky a dobre nám
tak, ket puacíme tak máuo?! No
nemohua mi utrefit ten optimáiní
snímek, aby aj to pteco byuo
odfotené a aby aj tá poiscovňa
skrz mňa neskrachovaua. Už mi
to lézuo na nervy, reku já si tú po-

M KM

dobenku dopuacím. Že to nejde.
Tak reku nás odfoťte dvje na je 
den obrázek - povidám - reku tot
s céru nás môžete odfotit aj tak
sňú nemám žádný obrázek
eném z její svatby aj tam je ošklébená, co sa už po totkých rokoch
ani nedivím. Dzífča sa začauo
smít, že vyprávjám jak kebych
byua u fotografa. Radší by sem
išua k fotografovi, kerý by mňa
odfotiu pinofarební aj s tú modrinú, než tuto sa dožadovat neja
kej podobenky! Nakonec mňa
odfotiua, doktorka mi ruku napraviua a modrina pomáty bled
ne. Po úrazy ostaua eném tá pre
drahá snímka. Ešče sem mneua
problém - se zubem. Došua sem
se zubem a doktor mi povidá, že
má už vyčerpanú kvótu . pro
dekádu, že budem moset moc
dopuácat, že ket mi može poradzit, abych došua po vánocách,
hnet v januári v druhej trecine...
počúvám ho jak sprostá, ná co
budeme hrát hokej? V jakéj treci
ne prvního kvartálu trecího milé
nia, ket já potrebujem zub na zaj
tra, lebo si mám ít na obecní dúm
pro dárek k životnímu jubileu.
Jak tam budem vypádat, jak volajaká co si tam ide pro dárek po
slední krát?! A reku, ináč to nej
de? Že jak ináč - opýtau sa mňa.
Ná tak, že by sem to sceua ešče
v poslední minúte tehoto zápasu
a za peníze. Ten zub mi tak svíciu, šeci sit všimii, aj tí co už horší
vidzá, šeci sa mňa pýtati jak sem
k nemu došua. No byua sem
hvjezda a nigdo nepochybovau,
že dojdem si pro dárek aj za pjet
rokú. Ná jak by sem si mohua
dovolit umrít s takým zubem
v hubje? Co sem mitionárka,
abych mohua vyhadzovat eném
tak peníze. Ná vidzíte, dajte si
spravit zuby a hnet je proč žiť!

Civiiná ochrana obyvateľstva a jej postanie v súčasnosti
Mnohí z nás si ešte pamätajú
rôzne cvičenia a školenia civilnej
ochrany, ktoré sa ani veľmi ne
tešili velkej popularite a až na
tých skôr narodených, ktorí zažili
vojnu, si ani dosť dobre nevykladali jej zmysel. Všetko sa zmeni
lo až vtedy, keď sa stala dajaká
katastrofa alebo živelná pohro
ma, na ktorú už nestačili hasiči
ani iné zložky. Vtedy nastúpili
školení i dobrovoľní členovia ci
vilnej ochrany. Zvlášť dô!ežitá sa
ukázala úloha civilnej ochrany pri
priemyselných haváriách, alebo
pri záplavách, ktoré hlavne v po
sledných rokoch strpčili život
mnohým ľudom a pripravili ich o
plody celoživotnej práce. Zvlád
nutie mimoriadnych udalostí,
ktoré sú súčasťou úloh civilnej
ochrany, ale vyžaduje aj informo
vanosť a spoluprácu so všetkými
zložkami obyvateľstva. Napĺňa sa
tým najzákladnejšie právo člove
ka, ktorým je ochrana života a
zdravia človeka, nielen vo vojne
ale aj v mierových podmienkach.
Naplnenie tohoto poslania sa
deje v rámci medzinárodnej
spolupráce a v rámci priateľ
ských zväzkov s civilnými ochra
nami iných štátov, lato spotupráca sa ukázala ako život a hodno
ty ochraňujúci činiteľ práve pri
záplavách alebo pri požiaroch
skladov s umelými hnojivami
alebo inými chemickými iátkami.
Zákon číslo 42/1994 a 117/1998
spolu so zákonom 261/1998 Z.z.
nás oboznamuje so základnými
pojmami civilnej ochrany SR.

Jedným z nich je aj §2,^kde sa
hovorí." Na účely CO zákona sa
mimoriadnou udalosťou rozumie
živelná pohroma, havária alebo
katastrofa, pričom:
a) živelná pohroma je mimoriad
na udalosť, pri ktorej môžu pôso
biť nebezpečné látky, alebo pô
sobia ničivé faktory, ktoré majú
negatívny vplyv na život, zdravie
alebo majetok,
b) havária je mimoriadna uda
losť, ktorá spôsobí odchýlku od
ustáleného prevádzkového sta
vu, v dôsledku čoho dôjde k úni
ku nebezpečných látok alebo
pôsobeniu iných ničivých fak
torov, ktoré majú vplyv na život,
zdravie alebo majetok,
c) katastrofa je mimoriadna uda
losť, pri ktorej dôjde k narastaniu
ničivých faktorov a k ich násled
nej kumutácii v dôstedku živelnej
pohromy a havárie."
Tým sa napĺňa aj poslanie CO,
vycvičiť ľudí tak, aby vedeli chrá
niť seba, svojich blížnych a to
nielen životy, ale aj hodnoty, pre
to by sme nemali brať vedomosti
z CO na ľahkú váhu.
Poučil nás o tom aj prípad po
žiaru v tuneli, kde začali horieť
vozne a kde ako vieme sa
zachrániti len 15 - ti Nemci, o kto
rých je známe, že majú najlepšie
vycvičených ľudí v CO, tí jediní
správne zareagovali a bežali
správnym smerom, ostatní zmätkovali a stálo ich to život. Polož
me si otázku ako by sme dopadli
my?
-skog-

Výzva
Redakcia sa obracia na bývaiých zamestnancov Cementárne s pros
bou o zapožičanie závodného časopisu Stupavský Cementár, kon
krétne ide o číslo 4/1965. Kontakt: 07/ 6593 4312.
tP red ám Wartburg 353 v dobrom stave. Kontakt: 0905/ 429 380
Vymením veľký 3-izb o v ý byt 7 8 n f v o so b n o m v iastn íctv e
v S tu p a v e za m e n ší v S tu p a v e . l e i .: 0 9 0 3 / 7 5 6 2 1 7
Predám ŠKODU FAVOFHT 136L . C ena dohodou.
Teiefón: 0 7 / 6 5 9 3 4 2 1 4

, s.r.o. Stupava D!há u!. 1264

Prosím náiezcu resp . nového majiteľa dospeiej feny n em ec
kého ovčiaka čiernej farby, ktorá s a nám stratiia p o ča s V ia 
n o c zo záhradkárskej o sa d y v Dúbravke, aby s a ohiási! na
teiefónnom čísie: 0 9 0 5 1 0 2 16 3 . Za jej vrátenie ponúkame
vysokú finančnú odm enu.

MKM, s.r.o. Stupava D!há u!. 1264, veľkoskiad miiečnych a mäsových výrob
kov, hydiny a koioniáineho tovaru roz
širuje prevádzkovú dobu - počas pracov
ných dní od 7.00 do 18.30 hod, v sobotu
od 7.00 do 11.30 hod. Tešíme sa na Vašu
návštevu!
Kontakt: tei/ fax: 07 /65933 523,
65933 522.
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