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

V tomto èísle: Sèítanie obyvate¾ovlBezpeènos pre kadéholRokovali k
zámerulMagna via - o èom to bude?lObjavila zabudnutý svetlAko dlho
bude èistolGróf Károlyi...lMarianske ivnosti a remeslálA Mari Pilná

Na Deò detí
do Stupavy

Po minuloroènom úspenom podujatí Môj
sen - môj dom, sa tohto roku koná opä
výstava firiem zaoberajúcich sa stavebníctvom spojená s bohatým programom
pre deti. Tentoraz sa 2. júna od 10.00 do
20.00 hodiny stretneme v areáli spoloènosti TONDACH Slovensko na elezniènej ulici
(pri budove, kde je aj Stavmix). Okrem vystavovate¾ov z radov najväèích slovenských
výrobcov stavebných materiálov tu uvidíte
aj výrobky z dreva, keramiky, ponuku krbov,
vykurovacích kotlov a ïal-ích doplnkov do
domu i na dvor. A èo je pripravené pre deti?
Momentálne odtartovala výtvarná súa na
tému "Môj dom - pod strechou dom" urèená
kolákom. Súaia koly a tri najkrajie
kolekcie obrázkov budú ocenené vecnými
darmi v hodnote 5000, 3000 a 2000 korún,
ceny venovala spoloènos TONDACH a
pochopite¾ne kadý malý výtvarník dostane
darèek. Program zaèína o 10.00 hodine
vystúpením country skupiny Modrá línia,
pokraèuje stretnutím s moderátormi
ob¾ubenej televíznej "Bábovky", ïalej vystúpia taneèné skupiny pri MsKS - Modan a
New II, detviansky súbor Muzièka a Bryndza, skupina historického ermu URSUS,
vystúpi dobre známy silák Zdenìk Chobot,
gajdoské trio. Bonbónikmi bude vystúpenie chodú¾ového divadla z Vranova nad
Top¾ou, koncert Záhorienky (15.30) a na
záver koncert skupiny Bukasový masív
(18.00). Súèasou podujatia bude aj výstava signovaných historických tehál zberate¾a
akad. mal. Milana Kubíèka. Pre vetkých
hostí podujatia bude vyhlásená súa o
zaujímavé ceny. Ak si plánujete, èo budete
robi druhého júna, potom nevá-hajte a
navtívte areál spoloènosti TONDACH
Slovensko.
Na podujatie vás pozývajú MsKS Stupava a
TONDACH Slovensko.

Fotografka Ester Hartmanová vystavovala v bratislavskej galérii FOCUS reprodukcie grafických kresieb z I. svetovej vojny, ktorých autorom je jej starý otec a vlastnú tvorbu zameranú na prírodu Nivy Moravy. Na snímke je luný les v Hajpróde.

Oficiálna prezentácia CD-ROM

Kongregácia bratov teite¾ov z Getseman pozývajú na prezentáciu CD-ROM-u " Marianka najstarie pútnické miesto na Slovensku" autora Jozefa Krá¾a z Marianky. Prezentácia sa koná
6. mája v Exerciènom dome v Marianke. V programe vystúpi mládenícky spevácky zbor
Oveèky zo Zohora. Z úèastníkov budú vylosovaní výhercovia plných verzií CD-ROM a disketovej demoverzie, na záver SUPER prekvapenie!

Pozvánka na preteky

Pozývame priaznivcov pretekov malotraktorov do vrchu ECCE TERRA na jarné kolo sezóny
2001, ktoré sa uskutoèní v Bílovicích nad Svitavou v sobotu 12. mája t.r. Pre záujemcov organizujeme autobusový zájazd do Brna (návteva nákupného centra) a Bílovic nad Svitavou.
Cena zájazdu je 150,- Sk Informácie: 07/ 6593 4312. -et-

Pozvánka - Deò matiek

Mesto Stupava, Mestské kultúrne stredisko Stupava pozýva na divadelné prestavenie "O
hlúpom èertovi" v podaní iakov Literárno-dramatického odboru ZU v Stupave. Predstavenie
pri príleitosti Dòa matiek sa uskutoèní v Kultúrnom dome v piatok 11. mája o 17.30 hodine.
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Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov
napríklad výstavbe domovov dôchodcov.
Výsledky sèítania obyvate¾ov budú smerodajné napríklad aj pri
rozde¾ovaní podielových daní,
ktoré rozde¾uje tát obciam práve
na jedného obyvate¾a a teda poèet obyvate¾ov pre presun peòazí
zo tátu do obce je smerodajný.

Aký to má zmysel?
Nejden z nás si poloil otázku,
aký má vlastne zmysel - sèítanie
obyvate¾ov. Pamätáme si posledné sèítanie obyvate¾ov, pamätáme si aj popisovanie stavu hospodárskych zvierat... Obèan povaoval takéto zisovanie informácií o svojom majetku za zasahovanie do svojich práv. Mono aj
tam sú korene alergických reakcií, nechuti a nedôvery k pripravovanému sèítaniu. Veï informácie z Èeska, kde sèítanie u prebehlo, nie sú ve¾mi optimistické.
Sèítanie obyvate¾ov zisuje údaje
o stave obyvate¾stva k urèitému
okamihu, na celom území tátu.
Získava tak zaujímavý preh¾ad o
pohybe osôb, ale aj vybrané údaje o obyvate¾och, ich demografické, ekonomické, sociálne, kultúrne charakteristiky, základné informácie o úrovni bývania v domácnostiach. Z týchto informácií
bude moné vychádza pri ïalom plánovaní výstavby, komunikácií, kôl, nemocníc alebo

Èo je to sèítanie
Sèítanie sa vykoná na celom
území Slovenskej republiky k 26.
máju 2001. To znamená, e rozhodujúcim okamihom sèítania je
polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001.
Sèítanie sa vzahuje na:
a/ vetkých obyvate¾ov s výnimkou cudzích tátnych prísluníkov
poívajúcich diplomatickú imunitu,
b/ vetky byty,
c/ vetky domy urèené na bývanie a vetky iné stavby, ktoré boli
v rozhodujúcom okamihu sèítania
obývané, s výnimkou sídiel diplomatických misií vo vlastníctve
cudzích tátov.
Samotného sèítania sa zúèastòujú v zmysle zákona è. 165/1998
Z.z., vetci obyvatelia, ktorým
vzniká povinnos poskytnú tatistické údaje, a to úplne, správne,
pravdivo a vèas. Za maloletých a
za obyvate¾ov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôu sami poskytnú údaje, je povinný poskytnú
údaje ich zákonný zástupca
alebo iná najbliia plnoletá oso-

Rokovanie k zámeru

Ministerstvo ivotného prostredia
SR zvolalo prerokovanie ïalieho
postupu a rozsahu hodnotenia zámeru "Priemyselný park pre automobilovú výrobu - Záhorie", ktoré sa konalo v pondelok 26.3. Na rokovaní
boli prítomní zástupcovia 15 dotknutých orgánov a intitúcií a tie investor AUTO Martin a.s. Medzi prítomnými boli i zástupcovia Mestského
úradu Stupava a splmnomocnenec
obèianskej iniciatívy (OI) Pavel Slezák. OI podala stanovisko k zámeru,
ktoré podporilo 504 obèanov svojím
podpisom. V stanovisku boli jasne
deklarované poiadvky obèanov, aby
bola vylúèená nákladná doprava cez
Stupavu poèas výstavby priemyselného parku i v budúcnosti pri jeho
prevádzkovaní. Podobné stanovisko

vyjadrilo i mestské zastupite¾stvo.
Po úvodnom predstavení projektu a
informácii o niektorých zmenách sa
pristúpilo k prerokovaniu pripomienok. Z tri a pol hodinového rokovania sa prvé tri hodiny diskutovalo o
tom, èi má priemyselný park stá v
loklite, ktorú uznesením vybrala vláda SR alebo na pozemku oznaèenom
ako Varianta 2. Dokonca niektoré
ochranárske zdruenia navrhovali
h¾ada tretiu monos "hnedé polia".
Tento terminus technicus v dnenej
hantírke znamená pozemky bývalých tátnych podnikov. Pod¾a vyjadrenia Ing. Michalika, zástupcu spoloènosti VW a.s. Bratislava, v okolí
Bratislavy neexistuje taký pozemok
(výmera 25 ha), ktorý by vyhovoval
potrebám dodávate¾ských spoloè-

ba.
Jednoduché a príalivé
Zisované údaje budú obyvatelia
zaznamenáva na peciálne sèítacie tlaèivá (pouité budú tri druhy
sèítacích tlaèív - List obyvate¾a,
Bytový list a Domový list)., a to
formou zápisu do predkódovaných políèok (okrúhle - menie
políèka) a vyplòovaním údajov
pomocou znakov (hranaté - väèie políèka). Vzh¾adom na to, e
tlaèivá bude vypåòa ve¾ký okruh
respondentov rôznej vekovej a
vzdelanostnej úrovne sú tlaèivá
navrhnuté tak, aby boli nielen po
obsahovej a grafickej stránke, ale
aj z psychologického h¾adiska
príalivé a aby sa:
a/ minimalizovala práca a chyby
pri ich vyplòovaní uplatnením zakrtávacích políèok,
b/ zefektívnil prevod údajov z tlaèív do elektronickej formy,
c/ skrátil èas na prezentáciu prvých výsledkov zo sèítania,
d/ zoh¾adnili poiadavky na ochranu osobných údajov.
Na spracovanie a prezentáciu budú pouité technológie v súèasnosti pouívané a rozvíjané v rezorte Ú SR na spracovanie tatistických zisovaní. Spracovanie
údajov zo sèítania bude zabezpeèené:
- decentralizovane na vetkých
krajských správach Ú SR,
- centralizovane na Ú SR, ktoré
sa uskutoèní v troch etapách
ností. Priemyselný park sústreïuje
subdodávate¾ské firmy, ktoré budú
montova komponenty pre koneènú
výrobu - automobil VW Colorado v
Devínskej. V borovicovom poraste,
ktorý patril do majetku slovenskej
armády, vláda vybrala tvorec 500 x
500 m, ako optimálnu plochu pre
umiestnenie parku. Zástupcovia ochranárov mali k projektu i k samotnému výberu lokality to¾ko pripomienok a výhrad, e sa chví¾ami zdalo,
e priemyselný park sa stava nebude. Vetky pripomienky boli zapracované a musí ich akceptova projektant v projekte. Koneène prilo i
na nau pripomienku. Projektant u
v úvodnom slove avízoval, e dopravou sa zaèali zaobera podrobnejie, avak kompletne sa problém dá
vyriei rozsiahlou dopravnou túdiou. Zástupca spoloènosti VW sa
verejne zaviazal, e zmluvných
prepravcov zaviae pouíva dia¾-
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I. etapa - spracovanie a publikovanie základných výsledkov za
obce, okresy, kraje a SR - do
konca roku 2001.
II. etapa - spracovanie a publikovanie úplných výsledkov za obce,
okresy, kraje a SR - do konca roku 2002.
III. etapa spracovanie údajov pod¾a osobitných poiadaviek uívate¾ov a spracovanie Lexikónu
obcí, poskytovanie údajov - rok
2003.
Vetky údaje o jednotlivých osobách, domoch a bytoch zistené
pri sèítaní, sú chránené proti zneuitiu pod¾a zákona SNR è.
3222/1992 Zb. o tátnej tatistike
a budú vyuité len na tatistické
úèely. V celom procese sèítania
je zabezpeèovaniu ochrany zisovaných osobných a individuálnych údajov od obyvate¾stva venovaná osobitná pozornos. Dôkazom toho je aj skutoènos, e
pre Ú SR bol vypracovaný osobitný bezpeènostný projekt, v
ktorom sú definované opatrenia
na zabezpeèenie bezpeènosti vo
vetkých fázach sèítania.
Ako bude prebieha
(nielen) v Stupave?
Presnejie informácie budú známe a v polovici mesiaca máj. V
Podpajtúnskych zvestiach prinesieme o tom správu nabudúce.
Momentálne mono získa ïalie
informácie na MsÚ Stupava,
kancelária è. 3.
nicu a tie informoval o výnimke,
ktorá bude plati poèas výstavby
priemyselného parku na pouívanie
dia¾nice (bezplatne, vrátane soboty a
nedele) pre prepravcov materiálu na
stavbu. Pripomienky zo Stupavy
budú v projekte akceptované.
V stredu 25. apríla sa v Stupave konalo verejné prerokovanie zámeru za
úèasti obèanov Stupavy a Lozorna,
ako dotknutej obce. Obèania i zástupcovia u spomínaných organizácií predniesli opätovne svoje pripomienky a výhrady k projektu.
Stupavèania mali najviac výhrad k
doprave, prièom zástupca VW nieko¾kokrát zopakoval ponuku spoloène riei túto situáciu a to za
úèasti spoloèností, ktoré budú v priemyselnom parku podnika. V diskusii odzneli pripomienky aj k iným
miestnym problémom, na ktoré
odpovedal primátor.
-ps-
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Projekt BEZPEÈNOS PRE KADÉHO
Stupavské deti sa cítia by ohrozené a pýtajú sa, èo robíme pre
ich bezpeènos!
Stupava - U sme informovali o
tom, e iaci 4. A triedy pod vedením p. uèite¾ky M. Polakovièovej sa zapojili do medzinárodného projektu Bezpeènos pre
kadého. Cie¾om projektu je výchova i vzdelávanie detí ako
úèastníkov cestnej premávky.
Trieda sa pustila do rieenia
úloh, ktoré vyplývali z projektu a
súèasou, èi zavàením je tvorba
detských dopravných novín. Tie
si tvorí kadý iak a jedny sú za
triedu - spoloèným dielom a výsledkom práce detí v krúku
"Dopraváèik". V týchto dòoch je
uzávierka pre slovenské kolo
súae a naím tvrtákom dríme
palce, aby v súai obstáli èo najlepie! Dopravné noviny svedèia
o tom, e deti ve¾mi citlivo vnímajú dopravnú situáciu v naom
meste a preto, na posúdenie i zamyslenie, sme vybrali zaujímavé
názory, ktoré by nás dospelých,
kompetentných i zodpovedných
nemali necha "v pohodièke".
Kapitola Cesta a ja
"Sme malí a preto nás niektorí
vodièi nákladných áut nevidia.
Keï chodím do koly a zo koly,
nikto mi nezastaví. Ale keï sme
sa boli kúpa v Rakúsku, kadé
auto zastavilo. Berte si z nich
príklad!"

"Aj my deti sme úèastníkmi cestnej premávky. pri ceste do koly
prechádzame cez cestu. Je tam
vyznaèený prechod pre chodcov,
ale nie je tam semafor. Niektoré
deti sú menej disciplinované, iné

sú zase ve¾mi malé. Dávajte na
nás na ceste väèí pozor, lebo
sme ve¾mi zranite¾né."
Kapitola Dopravné
problémy v Stupave
Nae názory, postrehy a nápady
Martin: Ve¾ké kamióny prechádzajú cez Stupavu a nie po dia¾nici, ktorá vedie neïaleko Stupavy. Vodièi kamiónov si asi
nechcú kúpi dia¾nièné známky, a
preto chodia tadia¾to. Preto by
som zakázal vstup kamiónov do
Stupavy. Vymyslel by som dopravnú znaèku "Pozor korèuliari!", aby vodièi videli, e na okraji

Spoluúèas obèanov na verejných investíciách je TABU?

(pokraèovanie z minulého èísla)
Na problém spoluúèasti obèanov pri financovaní verejných stavieb sme sa
opýtali starostov susedných obcí. V minulom èísle sme uverejnili vyjadrenie starostky obce Zohor p. ¼. Havranovej. Pokraèujeme vyjadrením
starostu miestnej èasti Záhorská Bystrica p. Vladimíra Kubovièa:
S týmto problémom sa stretávame v kadodennej praxi. Ak by sme vzali do
úvahy len to, èo je obec povinná vykona pre uspokojenie stavebníkov, vytrhli
by sme tento jeden problém zo súvislostí a z celkového kontextu. Lebo povinní sú okrem obcí aj tát a dodávatelia. Dnes je normálne, e pre prípojku
elektrickej energie si musíte na vlastné náklady zakúpi a da osadi ete aj
ståp, aby ste ho potom na základe zmluvy bezodplatne odovzdali tomu, kto
vám energiu predáva. Teda ijeme v stave, kedy praktické uplatòovanie
zákonov pokulháva. Vzh¾adom na skutoènos, e ani Záhorská Bystrica neovplýva finanènými zdrojmi, aby mohla uspokoji poiadavky vetkých stanovili
sme si priority. Momentálne je to kanalizácia a prijali sme úzus, e najprv
odkanalizujeme zastavané èasti obce, tam kde ijú starousadlíci, ktorí èakajú dlhé roky na odkanalizovanie. Pochopite¾ne, e súèasne prebieha aj výstavba nových domov. Bohuia¾ vetci stavebníci si náklady súvisiace s
ininierskymi stavbami hradia zo svojich prostriedkov. U pri kúpe pozemkov
by sa mali informova, èi v danej lokalite sú siete vybudované - veï o tejto
vybavenosti sa odvíja cena pozemkov. A oèakáva, e obec zo svojich
prostriedkov bude okamite budova siete, je v dnenej dobe naivné. (na
budúce sa k problému vyjadrí primátor mesta Stupava Ing. Dará)
-pripravil -ps-

ciest sa môu objavi aj deti na
kolieskových korèuliach.
Raso: Pravidelne natiera priechody pre chodcov, aby boli
výrazné. Na hlavnej ulici by mali
by semafory.
Spravi
a
zabezpe-èi
nové znaèky
"Zákaz vjazdu
kamiónov".
Chýbajú nám
spoma¾ovaèe
áut. Polícia by
mohla
viac
kontrolova
neporiadnych
vodièov, ktorí
nedodriavajú
pravidlá cestnej premávky.
Elenka: Budovate¾ská ulica je
úzka a stáèa sa do ostrej zákruty.
Autá tu jazdia rýchlo a môe sa
sta dopravná nehoda. preto
navrhujem na zaèiatok nebezpeèeného úseku da výstranú
znaèku "Pozor zákruta!"
Riko: Myslím si, e pri ZU by
mali by semafóry. Stretáva sa tu
pä ulíc, z ktorých môe rýchlo
vyjs auto a znaèka "Pozor deti!"
je tak znièená, e sa nedá ani
rozozna.
Veronika: Pred kolou chýbajú

spoma¾ovacie pásy, ktoré by mali
by z obidvoch strán. Na kolskej
ulici chýba zábradlie medzi
chodníkom a cestou. Nemáme
pri naej kole na Hlavnej ulici
semafory, ktoré by tam mali by.
Peter: Ja si myslím, e najväèím
problémom Stupavy sú nákladné
autá a kamióny, ktoré jazdia cez
mesto, spôsobujú ve¾ký hluk, nièia povrch vozovky, ohrozujú nae zdravie a ivot. Preto navrhujem vytvori znaèku, ktorá zakáe
kamiónom prechod cez Stupavu.
Hrdinský èin
Raz v zime sme sa s kamarátom
bobovali, spúali sme sa dole zo
strmého kopca. Jeden bol vdy
dole a dával pozor, èi nejde
nejaké auto. Akurát ja som bol
dole a on hore. Krièal som mu, e
poèujem auto, nech radej nejde, lebo ho zrazí. A naozaj, zo
zákruty vyletelo auto. On u bol v
strede kopca, ale nepoèul, èo
som mu krièal. Iiel plnou rýchlosou. U bol skoro dole na
ceste, ale ja som po òom skoèil.
Keby som ho takto nezastavil, asi
by teraz leal niekde v nemocnici. Mojím rýchlym konaním som
zabránil nehode, ktorá by mohla
ublíi môjmu kamarátovi.
Luká Haraslín
(Súa O putovné srdieèko za
hrdinský èin v cestnej doprave)

Poslanci KDH v Stupave

V pondelok 30. apríla mesto Stupava navtívili poslanci NR SR za
KDH. N astretnutí s primátorom mesta boli poslanci Fronc a Minárik.
Zaujímali sa o názor samosprávy na pripravovanú reformu verejnej
správy. Poèas pobytu v meste navtívili Domov dôchodcov, Základnú
kolu, Základnú umeleckú kolu, Pastoraèné centrum. Najmä na
kolách si vypoèuli v akej zloitej ekonomickej situácii sa kolstvo
nachádza, na umeleckej kole sa hovorilo aj o podmienkach, v
ktorých kola funguje a tie o jej budúcej existencii. ivú diskusiu
vyvolala aj téma reformy verejnej správy, najmä problém odovzdania
kompetencií samospráve. V prevej etape prejdú pod samosprávu tie
najproblematickejie rezorty - kolstvo, zdravotníctvo, doprava. Na
záver poslaneckého dòa sa konalo stretnutie s obèanmi v Kultúrnom
dome.
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Pozvánka na MOTOCROSS

Dòa 13. 5. 2001 sa v Lozorne uskutoènia
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v motocrosse v kategórii do 80 ccm a vo¾ný:
125 - 500 ccm. Zaèiatok pretekov je od 13.00
hod. Vyhlásenie výsledkov o 17.00 hod.

Podpajtúnske zvesti

Záhorská Bystrica

Vystavovali sme
Blíila sa Ve¾ká noc a my sme sa
zamý¾ali nad tým, ako spestri jej
oslavu nielen tým, e budeme vyzdobova svoje domovy, vyèistíme vetko zlé a zatuchlé po zime zo svojich
domovov ale zároveò ako by sme ukázali vetkým celú tú nadýchanú krásu,
èo sa skrýva v usilovnej a najmä tvorivej práci naich ¾udí. Nedávno sme
poèuli aj také slová, e veï to u vetci videli, tak naèo vystavova. Z druhej
strany zasa ¾útos, e keby sa dalo aspoò nieèo kúpi z tej krásy, veï nie
kadý má talent na vetko. Niekto vie
výborne piec, niekto vyrezáva, niekto ma¾ova atï., tak preèo si vzájomne
nepomôc. Okrem toho je naa Mestská èas stále atraktívnejia a chodí
sem ve¾a ¾udí, ktorí radi poobdivujú èo
je vystavené, veï zatia¾ nemáme múzeum ani malú galériu, kde by bolo
moné vystavi to, èo sa tu urobí aj na
dlhiu dobu a hlavne preto, aby sa toto
umenie zachovalo aj pre budúcnos.
Práve v predve¾konoènom èase 5. - 8.
apríla sme pripravili výstavu ve¾konoèných dekorácií a bolo èo obdivova, krásne výivky pani Violy Pilvaòovej, ktoré sú tak krásne vypracované, e h¾adáte rub a líc, nehovoriac o
vkusných a tradièných vzoroch. Pestré
práce pani Dany Balaovièovej, vystihujúce charakter etnograficky zaujímavého ornamentu Záhoria, nené drobné
gobelíny pani Márie Batrlovej spracované ako originálne pozdravy k Ve¾kej
noci, ktoré samy o sebe sú malé umelecké diela.Veselé a milé výivky a dekorácie pani Zdenky Faangovej a korbáèe jej manela Janka. Túto pestrú a
zaujímavú kolekciu zdobili krásne
umelecky spracované vence a ma¾ované vajíèka na vysokej úrovni skutoèného ¾udového umelca pani ¼udmily
Pogayovej, ktoré vystavuje aj na
úrovni Slovenska. Pestré dekorácie v
koíkoch a kvetinové dekorácie v èrepníkoch zasa vystavovala pani ¼ubica
Fabiánková, veselé a ve¾mi vkusné
práce bolo moné na výstave aj kúpi a

Oznámenie

veru sa míòali jedna rados.Zaujali i
pekné práce pani Viery Mokovej,
Gabriely Zsigmundovej, Márie Iliovej, Emílie Osuskej, ktoré sa vyznaèovali precíznym spracovaním a citlivým
výberom motívov. Zaujímavé boli aj
aranované dekorácie pani Márie Horínkovej z halúzok, kvetín a kraslíc.
Miesto si tu nalo i nene zdobené
vajíèko Magduky Miklíkovej. Bolo èo
obdivova. V tejto záplave nehy a krásy sa mune vynímali aj korbáèe pána
Frantika Sajana, tefana Pilárika a výrobky z dreva pána Duana Prokopa.
Výstavu ozdobovali aj prekrásne keramické predmety z dielne náho mladého mimoriadne schopného keramikára - ¾udového umelca Petra Luáka,
ktoré zdobia ve¾a priestorov súkromných i verejných nielen u nás doma, ale
aj v zahranièí. Vïaka patrí aj pani Eve
Fríckej, ktorá poskytla ve¾mi pekné
poh¾adnice s ve¾konoènou tématikou a
monosou predaja v prospech obce zo
svojho vydavate¾stva Ave Eva.
No azda najväèiu rados nám urobili
nai najmení svojimi výrobkami, ktoré poteili oèi i duu tým, e rastie generácia, ktorej nebude ¾ahostajní osud
¾udovej kultúry a mono po vzore
mnohých zahranièných aktivít raz bude i významným ekonomickým prínosom pre svojich tvorcov. kolský klub
detí pri Základnej kole v Záhorskej
Bystrici vystavoval svoje práce a podielal sa na spestrení výstavy. Detièky
z Materskej koly nám predstavili
svoje práce a boli to milé a zaujímavé
dielka. Poïakovanie patrí samozrejme
nielen im, ale i paniam uèite¾kám z
Klubu pri Z a z M, ktoré takto citlivo vedú nae deti.
O úspechu výstavy hovorí aj to, e
zápisy v pamätnej knihe sú plné superlatívov a elaní, aby sme nae výstavy
robili aj ïalej, je tu ve¾a obdivných
slov, vyslovených nad trpezlivosou
naich tvorcov a tvorkýò a ich umeleckým cítením.
/Kultúrna komisia MZ MÈ ZB/

Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2001
Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov patrí medzi
najvýznamnejie a najrozsiahlejie tatistické
zisovania, ktoré sa tradiène uskutoèòujú v
desaroèných intervaloch. Význam sèítania je predovetkým v tom, e jednemu rozhodujúcemu

okamihu sa zisujú vybrané údaje o obyvate¾och,
ich demografické, ekonomické, sociálne a kultúrne
charakteristiky, základné údaje o úrovni bývania v
domácnostiach ako aj údaje o domovom a bytovom
fonde. Sèítaním sa ziskavajú aj údaje o ekonomic-

Drahá naa Hermuka, ïakujem za
podporu i pochvaly, ve¾a raz mám akú hlavu, keï chodím a prosím o príspevky, ale poèujem len, preèo sa mám
chváli, nech napíu druhí, a èo by ¾udia povedali, e sa vytàèam. Preto sme
sa rozhodli výjs v ústrety Vám vetkým. Pred dverami Miestneho úradu je
schránka, kde je nápis príspevky do
Podpajtúnskych zvestí. Prosíme Vás,
ktorí chcete prispie, aby ste do
schránky hodili svoje príspevky, èitate¾ne napísané na stroji alebo i rukou,
a aby ste napísali, èi chcete príspevok
upravi alebo uverejni v znení, ktoré
ste napísali. V kadom èísle bude uve-

rejnené ko¾ko príspevkov prilo a odpovede v rámci moností. V celých novinách máme len jednu nau stranu, na
ktorú sa musia zmesti správy, pozvánky, novinky, ktoré sú pre väèinu
obèanov potrebné, za tú zodpovedám
ja a teda sa musím pod òu i podpísa a
uverejni, èo kto napísal. Ak je rozsiahlejí materiál postupujeme ho priamo
éfredaktorovi a ten rozhoduje o uverejnení. Som rada, e je o nae noviny
záujem, i keï sme u iba jediná lokalita, kde ich dostávate bezplatne, je to i
preto, e príspevky nie sú honorované,
ani úprava, písanie na diskety a iné
práce, je to vlastne dar MÚ naim
obèanom a aj snaha o èerstvé informácie.
/Skog/

Ako dlho bude èisto?

Váení spoluobèania, neraz sa rozèu¾ujeme nad tým, e nieèo niekde je rozhádzané, e sú tu skládky a neporiadok, frfleme na mláde, e nemá cit k veciam, e vetko nièí, ale zamysleli ste sa nad
tým ko¾ko toho máme na svedomí my?
Nie je to ani tak dávno èo sme upratovali, bolo to v sobotu 31. marca, mnohí si vydýchli,keï boli
pristavené kontajnery a mohli sa zbavi haraburdov, ktoré sa iba ako dajú skladova a zaberajú
miesto. Na cintoríne upratali pracovníèky Miestneho úradu neporiadky po zime za tých, èo to zabudli
urobi po sebe. Brigádovalo sa vade, Po¾ovnícke zdruenia sa zapojili do práce a urobili kus dobrej
roboty na èistení a odstraòovaní neporiadku, èinili sa. Pred Materskou kolou bolo vidie rodièov i
uèite¾ky ako sa snaia èo najväèmi skráli prostredie pre ten ná drobizg a veru nebolo toho èo treba
odstráni málo, za dva plné kontajnery. Hneï ved¾a sa o èistotu a stopy po neporiadnikoch a zime
snaili uprata iaci zo Základnej koly aj s pedagógmi a tie mali èo robi. Mono ich to v budúcnosti
trochu podnieti neby ¾ahostajní voèi svojmu okoliu. Do akcie sa zapojili aj tudenti SOU - energetického, ktorí mali v rozsiahlom priestore svojej koly a internátu èo robi, aby bol pekný a èistý.Pomohli
aj chovanci Diagnostického centra pre mláde, ktorí sa tie zúèastnili na prácach pri èistení obce. Do
práce sa u tradiène zapojili aj èlenovia Èerveného kría, ktorým leí na srdci hygiena a èistota v obci
a ktorí sa starajú aj o zdravie naich obèanov organizovaním zaujímavých podujatí.Ve¾ký podiel na
prácach pri odstraòovaní neèistôt mali aj nai hasièi, sú vdy a vade, kde je treba ich pomoci, podujatia v obci si bez ich prítomnosti a pomoci nevieme u ani predstavi, dodávajú nám istotu,e sú tu,ak
bude treba pomôu, patrí im nae poïakovanie.
Zvlá patrí poïakovanie OLO Bratislava, ktorí nám BEZPLATNE dal osem ve¾ko kapacitných kontajnerov na odvoz smetí, ak si uvedomíme, e jeden stojí okolo osem tisíc je to pekný èin a predstavte
si, e vetky plné odviezol. Poïakovanie patrí aj Drustvu podielnikov, ktoré poskytlo devä kontajnerov za 50% cenu, èo pri vlaòajích stratách je skutoène ve¾korysé. Miestny úrad venoval od zaèiatku roka doteraz 100.000.- Sk na odvoz neporiadku èo je dos, preto by nám malo zálea na tom,
èo a ako si budeme strái, veï to ide i z náho a mohli by sme za to ma aj daèo lepie. Veï sa len
zamyslime nad tým, e 152 domácností nemá smetné nádoby,e by vetok odpad zuitkovali?
Poïakovanie patrí i vetkým tým, ktorí sa snaia upravi si svoje okolie pre rados svoju i vetkých,
èo do naej Mestskej èasti prídu, vetkým tým, ktorým nie je ¾ahostajné ako a v èom ijú. /SKOG/
kej aktivite obyvate¾stva, ale aj údaje o národnostnej a náboenskej truktúre obyvate¾ov Slovenska.
Na rozhraní nového tisícroèia sa vo väèine krajín sveta uskutoèòuje sèítanie obyvate¾ov, domov a
bytov, ktorému jednotlivé krajiny pripisujú mimoriadny význam. Pre Slovenskú republiku je význam sèítania o to dôleitejí, e je to prvé sèítanie
v samostatnej Slovenskej republike. Výtvorí sa údajová základòa pre prognózovanie rozvoja náho
hospodárstva a spoloènosti v ïalom období.
Rozhodujúcim okamihom sèítania je polnoc z
piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001. Dobu
sèítania stanovila vláda Slovenskej republiky od
19. mája do 10. júna 2001, èo je èasový úsek, v
ktorom sèítací komisár vykoná sèítanie v urèených
sèítacích obvodoch. Doba sèítania je navrhovaná
tak, aby bol dostatok èasu na doruèenie sèítacích
tlaèív obyvate¾om a aby sèítací komisári, ktorí
navtívia domácnosti, mali dostatok èasu na zber
vyplnených sèítacích tlaèív. Sèítací komisári si pri
rozdávaní tlaèív dohodnú termín, kedy budú
vyplnené tlaèivá prebera.
Sèítanie sa týka vetkých obyvate¾ov, ktorí sa v
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rozhodujúcom okamihu budú zdrova na území
Slovenska. Ak sa niekto v èase sèítania nebude
zdrova na Slovensku, mal by poiada zodpovednú osobu v mieste trvalého bydliska, aby za neho
poskytla potrebné ínformácie a vyplnila sèítacie
tlaèivo.
Zákon obèanovi ukladá povinnos vyplni dotazník, nie je vak potrebné vyplni meno, priezvisko,
ani rodné èíslo.
V prípade,e obèan nebude dôverova sèítaciemu
komisárovi, môe osobne odovzda tlaèivo starostovi obce v zalepenej obálke. Sèítací komisár do
bytu vojs bez toho, aby ho obèan vpustil, nemôe.
Právo kontrolova pravdivos údajov teda nemá.
Mestské èasti môu vopred v rámci informácií pre
obèanov uvies na vývesných tabuliach èísla jednotlivých sèítacích obvodov a k tomu meno a
priezvisko sèítacieho komisára, ktorý bude v ich
sèítacom obvode navtevova domácnosti. Mestská
èas Záhorská Bystrica je rozdelená na 9 sèítacích
obvodov.
Mgr. Stanislava Krivoíková, vedúca odboru
veobecnej vnútornej správy
Stranu pripravila Dr. Gabriela korvanková
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Vo Swedwoode nielen dosky, ale i nábytok
Nábytkárstvo sa vrátilo do
Malaciek
O oivenie nábytkárskej tradície v Malackách sa v posledný
aprílový týdeò postarala svetoznáma védska firma IKEA a
jej dcérske firmy Swedwood a
Modul Service AB, ktoré tu za
prítomnosti predsedu vlády SR
Mikuláa Dzurindu, ve¾vyslanca
védskeho krá¾ovstva pána Ingmara Karlsona s manelkou a
ïalích významných osobností,
otvorili v rámci svojej 1,5 miliardovej investície svoju ïaliu
slovenskú poboèku. V rámci
koncernu u u nás pracujú
poboèky v Trnave a v Závanej
Porube.
Po poèiatoèných problémoch
nali védska i slovenská strana
zastúpená najmä mestom Malacky a Okresným úradom v Malackách spoloènú reè a v januári
roku 2000 sa zapoèalo so stavbou. U koncom roku 2000 poèas skúobnej prevádzky opustili nový závod prvé výrobky. Oficiálne otvorenie závodu sa slávnostne konalo 26. apríla 2001.
O èo a o aký druh výroby tu
vlastne ide?

Závody Swedwood v Malackách tu vyrábajú drevotrieskové

ve¾koploné dosky, v ïalej sa
èas z nich spracuváva na

- Premiér vlády SR Mikulá Dzurinda sa musel poèas otváranie výrobného komplexu Swedwood popasova i s touto pílkou, ke musel okrem prestrihnutia stuhy
prepilova i symbolické drevárske poleno.

dosky a finalizujú ich na na
kuchynský a skriòový nábytok,
ktorý sa bude predávava v
obchodných domoch IKEA na
celom svete. Ako u bolo spomenuté, ide vlastne o tri prevádzky. V prvej sa z menej hodnotnej drevnej hmoty vyrábajú

Oznamy zo Zohoru
9.mája - uskutoèní sa zber plastových f¾ia z domácností, ktorý
organizuje Z v Zohore v spolupráci s Obecným úradom
19.-20. mája - Majstrovstvá BR mui, eny v tenise o pohár firmy
SIBAMAC

spomínaný kuchynský a skriòový nábytok a tu do hry vstupuje
i tretia prevádzka firma Modul
Servis, ktorá sa zaoberá výrobou kompletného kovania pre
finálne výrobky. Èinnos malackej prevádzky spoèíva predbene v nákupe, skladovaní, balení
a distribúcii nábytkových kovaní
pre dodávate¾ov firmy IKEA v
krajinách východnej a strednej
Európy. Vetky tieto tri prevádzky pracujú v jednom areáli
a priame pracovné príleitosti tu
nalo okolo 500 ¾udí z Malaciek

a ich okolia. Toto mnostvo v
rámci ofenzívnej plánovanej
expanzie by malo ete v budúcnosti výrazne vzrás.
Èinnos Swedwoodu pokrýva
vetky výrobné aktivity poènúc
lesným hospodárstvom s vlastnými pílami a drtièkami a po
finálnu výrobu ve¾koploných
dosák a výrobu nábytku.
Preèo si tento svetový koncern
vybral práve Malacky? Faktorov
je viacero. V prvom rade je to
strategicky výhodná pozícia
Malaciek, ktoré sa nachádzajú
blízko hlavného mesta SR
Bratislavy, hraníc s Rakúskom,
Maïarskom a Èeskou republikou a navye i medzinárodného
letiska vo Viedni. Ïalím podstatným momentom je i tesná
blízkos elezniènej trate i existencia elezniènej vleèky, nako¾ko podstatná èas vyrobeného tovaru sa bude prepravova eleznicou, èo má
výrazné ekonomické, ale i ekologické výhody. Navye lesy
Záhoria sú bohatou zásobáròou
drevnej hmoty, ktorá sa takto
nemusí dováa zo vzdialených
oblastí.
Zásluhou novootvorenej firmy
sa nezamestnanos v Malackách a na blízkom okolí zníila o
14 percent.
Text a foto: ¼ubomír Szomolányi

13. mája - sa uskutoèní v KD v Zohore oslavy "Deò matiek". Deti pre
eny - matky pripravili príjemné prekvapenie a pestrý kultúrny program

Vybrané body z uznesenia Oza v Zohore
konaného dòa 27. 4. 200:

Oslávili sviatok práce

Berie na vedomie:
- správu obecného kontrolóra o plnení uznesení
a úloh v oblasti hospodárenia obce
- informáciu o ÚPN obce Zohor
- správu kultúrnej komisie
- správu komisie výstavby, ivotného prostredia
a územného plánovania

Oslavy sviatku 1. mája privítali

poháre. Na prvom mieste sa umi-

Zohorania posedením pri dy-

estnili hráèi zo Zohora. Najlepím

chovej hudbe VESELKA, ktorá

strelcom bol hráè z Dúbravky

vyhrávala v priestoroch areálu

Szelepcseny.

KD. Na tadióne zase súaili v

odovzdávala starostka obce.

priate¾skom

drustvá

Poèas dòa návtevníci turnaja

GULLA Petralka, Devínska Nová

mali monos ochutna cigánske

Ves, Dúbravka, Rinkop Zohor.

peèienky, dobré pivo a iné nápo-

Vetci si prili na svoje pri

je.

turnaji

Ceny

víazom

odovzdávaní cien - zástavky s
emblémom RINKOP a víazné
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Schva¾uje:
- usporiada inauguráciu známky A. Brunovského
a vyèleni finanèné prostriedky na zabezpeèenie akcie
- odpredaj hudobných nástrojov DH Zóhranka
za symbolickú cenu 1,- Sk/kus
- vyhlásenie "Dní èistej obce" pod¾a návrhu stavebnej komisie
- prenájom nebytových priestorov na dobu neurèitú s výpovednou
lehotou 2 roky pre SPP Bratislava - vidiek (pota).
Nájomná zmluva bude prerokovaná na ïalom Oza.
- kritéria na prenájom KD pod¾a návrhu kultúrnej komisie

Podpajtúnske zvesti

Objavila svet zabudnutej vojny

V pamäti nás Európanov predstavuje
prvá svetová vojna akoby menie zlo,
èi menej významnú epizódu jistórie 20.
storoèia. Je to mono aj preto, e tragické následky tej druhej vojny boli
väèie, trpela celá európska populácia i
ostatný svet. ijú jej úèastníci, bola
mnohokrát sfilmovaná, je o nej nesmierne mnostvo dokumentov. O to
cennejie je objavenie kresieb - obrázkov zachytávajúcich kadodenný ivot
na fronte i v jeho tyle. Zachytenie skutoènosti, ktorá je v nenávratne, ceruzkou a talentom priameho úèastníka - to
je objav hodný obdivu a uznania. Ester
Hartmanová zo Stupavy vedela, e po
jej starom otcovi - slobodníkovi v prvej
svetovej vojne, Jozefovi Mitinovi,
zostali "poklady", ktoré s láskou a pietou chránili generácie Mitinovcov. Poklad v podobe kresieb na malých kúskoch papiera, èi na brezovej kôre, tá
mnohokrát slúila ako poh¾adnica z
fronty, objavila pre irokú verejnos.
Fotografické reprodukcie grafických
kresieb dostali nový rozmer. Plastickos zobrazenia, detaily a nepopierate¾ný výtvarný talent autora - predstavili naim oèiam neobyèajný poh¾ad
vojaka sanitnej jednotky. "Po vetky
vojnové roky s kamarátmi rovnakého
zadelenia zachraòoval s pomocou prideleného psa, vlèiaka Ajaxa, ranených
a zablúdených vojakov v lesných porastoch alebo opustených zákopoch,
bez oh¾adu na to, èi sa jednalo o vojakov z vlastných radov alebo o vojakov
nepriate¾a. Màtvych vojakov nájdených v opustených zákopoch identifikovali a na nosidlách dopravovali do
po¾ných márnic. V dòoch k¾udu, keïe ve¾a zábavy bolo málokedy, otec to,
èo videl buï priamo alebo z predsta-

vivosti nakreslil na kus papiera alebo
na brezovú kôru." - napísal o svojom
otcovi, psovodovi, syn Ing. Jozef Mitina. Nápad pani Ester, zreprodukova

kresby ceruzkou staré skoro devädesiat rokov, sa stretol s ve¾kým záuj-

mom. Oslovila ministra obrany a ten ju
odporuèil na Vojenské historické múzeum. Pracovník múzea plukovník
Bystrický prejavil záujem o kolekciu
fotografií s tým, e budú postupne vystavené v Bratislave, Svidníku a v Trenèíne. Autorka sa rozhodla fotografie

Bratislave bola kolekcia po prvýkrát
sprístupnená verejnosti. Súbor èiernobielych reprodukcií a fotografie
prírody Nivy Moravy tvorili prvú
autorskú výstavu, ktorej kurátorom bol
Ján Lofaj. Výstava sa stretla s ve¾kým
ohlasom.

venova múzeu pre stálu expozíciu. V
galérii Focus pri katedre urnalistiky v

....a teraz o autorke
Pani Ester je skromná, nerada o sebe
rozpráva, radej pred vás predloí svoje fotografie. Jemné, citlivé zábery polí, nivy, stromoradia, pekné zábery na
zákutia záhrad pri rodinných domoch
(aj stupavských), detailné zábery na
kvitnúce skalnièky, drobné kvietky, ale
i pekne naaranovanú zeleninu. To
vetko prezrádza, e autorka má vycibrený vkus, zmysel pre krásu a harmóniu, citlivos pre detail, ktorý robí celok dokonalým. Jej priate¾ka a spolupracovníèka Viola Ivaková o nej napísala. "Pristupuje citlivo ku kadej fotografii, ktorú vydá z rúk. Veï napokon
urobila nieko¾ko výstav renomovaným
fotografom! Èi u to boli reprodukcie
fotografií Dea Hoffmanna na výstavu
hudobnej skupiny Beatles, alebo zväèeniny fotografií na výstavu Igorovi
Grossmannovi. Vynikajúco zreprodukovala grafické kresby svojho starého
otca z prvej svetovej vojny. Jej koníèkom je aj farebná fotografia záhrad a
vôbec prírody, ktorá ju oèarúva. Má
zmysel pre jej krásu."
Ester Hartmanová objavila svet zabudnutej vojny, ktorý zaznamenal ceruzkou jej starý otec. Profesionálna fotografka, ktorá fotografuje momentálne
pre èasopis Záhradkár, objavuje aj
krásy prírody, èaro kvitnúcich záhrad,
pripravuje výstavu fotografií na Slávnosti kapusty. U sa teíme. Myslíte si,
e aj tá vaa záhradka by si zaslúila
"podobenku" a svoje miesto na výstave? Zavolajte, poradíme vám... -ps-

URSUS znamená medveï...

ale aj stupavskú skupinu historického ermu. Aby sme boli konkrétnejí a presní - zo Stupavy je len nieko¾ko zakladajúcich èlenov medzi
nimi tefan Balog, Stano Jáno a Barbora Kováèiková a ïalí
Stupavèania: Andrea Klasová, Andrej Kónya, Eva Králová, Veronika
Hasonová, Adriana Hasonová a Marián Móza (ten je teraz na "vojne").
Mylienka venova sa historickému bojovému umeniu, tudova ivot a
spôsoby rytierov, bojovníkov i oldnierov stredoveku, ktorý bol krutý i
romantický zároveò, zaujala i ïalích mladých ¾udí najmä z okolitých
obcí, ale aj z Bratislavy. Veï staèí vidie ich vystúpenie a v nejednom
divákovi sa prebudí túba po romantike. Zábery pochádzajú z
fotografovania a nakrúcania videofilmu pre propagaèné úèely. Miesto
- Zámocký park a jeho zákutia (na fotografiách vyzerajú lepie ako v
skutoènosti, chválime fotografa J. Gerthofera!). A tak náhodní
návtevníci mali monos na vlastné oèi vidie ukáky ermu v rôznych
historických podobách,ale i vtipné scénky a hudobné èísla Rasa
Trnovca a jeho bandy poèas prestávok. A potom, e nemáme atrakcie,
ktoré by zaujali návtevníkov náho mesta. S tým treba nieèo urobi!
-ps-, foto: J. Gerthofer
-6-

Podpajtúnske zvesti

Gróf Károlyi ako vzorný po¾ovný hospodár

Naastie u dos rokov ijeme v demokratickej spoloènosti a jedným z
jej charakteristických rysov je i h¾adanie objektívnej pravdy o minulosti.
Uèíme sa pozera a najmä hodnoti
dejiny bez ideologických nánosov.
Zhodnoti konanie ¾udí v konkrétnych spoloèenských, politických a
ekonomických. Pokusom o takýto poh¾ad na osobnos grófa Károlyiho,
posledného majite¾a stupavsko - pajtúnskeho panstva, neskôr ve¾kostatkára, je publikácia Ladislava
Molnára: ¼udovít Károlyi vzorný
po¾ovný hospodár. Autor neusi¾uje o
podrobnú analýzu èinnosti grófa,
syna popredného rakúsko - uhorského diplomata, potomka maïarskej ¾achty (veï iná tu ani nebola).
Svoj uhol poh¾adu zameral na grófovu èinnos v oblasti intenzívneho
po¾ovného hospodárenia. Je to
oblas, v ktorej je Károlyi priekopníkom nielen v Rakúsko - Uhorsku a
neskôr v bývalom Èeskoslovensku.
Ako jeden z iniciátorov zaloenia
medzinárodnej po¾ovníckej organizácie (CIC), je priekopníkom a
dodnes uznávanou autoritou v po¾ovnom hospodárení i v európskom
kontexte. Autor sa v útlej knike zaoberá hlavnými mylienkami po¾ovného hospodárenia a ich praktickou
realizáciou na majetkoch Károlyiovcov. Nás urèite zaujmú state o
Stupavskej zvernici a lesnom hospodárení v naom kraji. Aj preto, e
dodnes existujú hmotné dôkazy tohto
úsilia a najmä stav zveri v Malých
Karpatoch - bezpochyby najcennejie dedièstvo, ktoré nám po grófovi
zostalo. Napriek jeho pôvodu a postaveniu, musíme grófa Károlyiho
"zobra na milos" a s úctou uzna
jeho ve¾kolepé dielo, z ktorého máme dodnes úitok. Zvlá dnes, keï
sme svedkami skôr drancovania a
plienenia vetkých moných bývalých majetkov tátu novými "grófmi",

ktorí síce nebudovali, ale si bohatým
priehrtím len berú...
Okrem podrobného popisu chovate¾stva, stavu zveri i hodnotenia jej kvality sú v knike i zaujímavé a málo
známe fakty o budovaní zvernice. Z
kniky pre ilustráciu vyberáme èas
o zvernici.
"Aká teda bola stupavská zvernica?
Vstup do nej bol pokraèovaním gatanovej aleje vedúcej z anglického
parku pri katieli. Stavite¾ stupavského katie¾a, architekt Mikulá Ybl
navrhol aj výstavbu vstupnej brány
do zvernice, èo sa vak nerealizovalo (jej nákres sa dodnes zachoval).
Ved¾a cesty do zvernice stála jednoposchodová budova urèená pre
správcu zvernice a hlavného lovca.
Napriek tomu, e lo o úèelovú
budovu, bola zdobená eklekticko romantickými architektonickými prvkami. V pädesiatych rokoch 20. storoèia interiér budovy rekontruovali
pre potreby lesovne, prièom sa jej
exteriér zachoval ete donedávna, no
drastickým zásahom sa napokon
architektúra tohto historického objektu celkom znehodnotila.
Oplotenie zvernice sa budovalo v rokoch 1860 - 1870 a na tie èasy bolo
moderné, teda nebolo celé z dreva,
ale pouili i oce¾ový drôt. Len ståpy
zapustené do zeme boli z agátového
dreva. Hrubé boli asi 15 cm, nad zemou vysoké 2,2 m a rozostavané boli
vo vzdialenosti 2,5 m. Na ståpoch bolo klincami pripevnených 18 radov
oce¾ového drôtu s priemerom 3 mm.
Oplotenie celej zvernice sa skonèilo
v roku 1870 a stálo 90 tisíc zlatých
korún. Náklady na òu predstavovali
vlastne celý majetok. Celý plot meral
36 kilometrov a u len jeho vytýèenie
si vyadovalo odborné znalosti, nehovoriac u o vykonanej práci. Myslím, e nie je nezaujímavé pozrie sa
na mnostvo materiálu, ktorý sa
musel spotrebova pri jeho výstavbe:
14 000 trojmetrových agátových ståpov, 28 000 dvojmetrových agátových kolov, 640 kilometrov oce¾ového drôtu s celkovou hmotnosou
nieko¾ko ton, 260 tisíc klincov a nieko¾ko ton spojovacieho drôtu. V plote boli vytvorené tyri tzv. záskoky,
cez ktoré sa zver zvonka mohla dosta do zvernice, ale von z nej u nie.
Desa prístupových ciest, kriujúcich plot bolo uzavretých bránami.
Cez celú írku cesty na hrubých dubových ståpoch bola zavesená ¾ahia
dvojkrídlová brána, ktorá sa zamykala na k¾úè. Plot zvernice sa ahal
od stupavských záhrad nad Borin-

kou, odde¾oval po¾nohospodárske
obecné pozemky, na juhu susedil s

Plastické zobrazenie bohato
zdobeného erbu rodu Károlyiovcov,
jedna z mála zachovaných pamiatok
v stupavskom katieli

mestskými lesmi Bratislavy, na juhovýchode s mestskými lesmi Svätého
Jura a Pezinka. Na severe pri Bukovine susedil s oplotením zvernice
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Mikuláa Pálffyho, majite¾a malackého panstva. Vo zvernici bolo vybudovaných desa hájovní, ktoré dodnes nesú rovnaké meno ako v minulosti: Boleka, Brandeis, Steinzinger,
Úboè, Medené Hámre, Santoberg,
Horvátka, Koarisko, Skála, Rusòáky, Zvernica zaberala plochu 6 330
hektárov. Najniím bodom oploteného priestoru bol Vápenný jarok
(204 m.n.m.) a najvyí sa nachádzal
na Volhovisku (598 m.n.m.) Pre celú
plochu boli charakteristické hlboké
strmé jarky (výmole), dlhé doliny s
bohatými prameòmi a pstruhovými
potokmi." - to¾ko v skratke o stupavskej zvernici. Z obsahu vyberáme
aspoò názvy kapitol Po¾ovníctvo na
stupavsko - pajtúnskom panstve,
Krajinotvorné prvky vo zvernici,
Ob¾úbené po¾ovnícke zbrane ¼udovíta Károlyiho, po¾ovné hospodárenie mimo zvernice, Ïalie osudy stupavskej zvernice atï. Zaujímavú
kniku si môete kúpi v Mestskej
kninici R. Morica za 125 korún.
-ps-

Magna via - o èom to bude?

Stupava - V týchto dòoch sa v Pezinku konal u iesty roèník Vínnych trhov Malokarpatského
regiónu. Garantom podujatia sú u tradiène obecné a mestské úrady tejto oblasti, Zdruenie
Malokarpatská vínna cesta, vinári - podnikatelia a tie Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku. Pri tejto príleitosti bol aj seminár zameraný na výmenu skúseností zo znaèenia vínnych
ciest v Rakúsku. Aj keï nie sme vinári a nemáme tento produkt ako dominantný, seminár bol
pouèný pre vetkých, ktorí sa usi¾ujú o podporovanie rozvoja turistického ruchu. A o to sa chceme
pokúsi. Ve¾mi dôleitý poznatok, ktorý ako svoju skúsenos prezentoval rakúsky zástupca vínnej
cesty Modrá frankovka je, e od plánu a chcenia ku skutoènej realizácii a výsledku je cesta tànistá.
To povedal Rakúan, a èo potom u nás? V stredu 16. mája sa v Stupave koná ustanovujúce zhromadenie sekcie Zdruenia Magna via. Toto u funguje ako celoslovenské zdruenie s cie¾om
vybudova najdlhiu turistickú cestu po Slovensku od Bratislavy a do Preova. Nám na tej dlhej
trase "patrí" kúsok od Bratislavy do Malaciek. Je to dos i keï je to kúsok... O èo nám pôjde?
Chceli by sme spoloène s predstavite¾mi samosprávy, podnikate¾mi v turistickom ruchu i s ïalími,
ktorí by v tejto sfére chceli podnika vytvori "trasy", ktoré by zaujali výletníkov z Bratislavy i
zahranièných hostí hlavného mesta. Ak si premietneme, èo tu vlastne máme tak môeme poveda, e okrem nevýraznej hrdosti na nieko¾ko atraktívnych miest, vôbec nie sme pripravení. Ani
materiálne, ani manaérsky ani ¾udským potenciálom. Do Marianky - pútnického miesta príde
turista ak o nej tuí a potom do nej trafí, ¾udová architektúra v Záhorskej Bystrici - perla a skvost
náho regiónu je ponechaná svojmu osudu a majitelia majú s òou len problémy, v Stupave pamiatky nie sú oznaèené, chvalabohu a vïaka, e správca farnosti vdp. dekan Mikula ich spolu s
farníkmi zachraòujú, jedno z najväèích a najlepie vybavených zariadení Park hotel nemá
kúpalisko prièom susedí s areálom toho náho "mestského". A èo tátne zariadenia? Rodný dom
Ferdia Kostku - naa pýcha - síce funguje, ale jeho zriaïovate¾ - Krajský úrad nemá 180 tisíc
korún na vybudovanie WC (dobrý trapas pred zahraniènými návtevníkmi!!!). V Zohore - retaurácia U ulaja síce ponúka iroký sortiment chutných miestnych pecialít, ale parkovisko i cesta
pred kultúrnym domom zahranièných hostí urèite odradia. Aj podnikanie v agroturistike, o ktorú
je teraz mimoriadny záujem, sa rozvíja opatrne, bez skúseností, bez podnikate¾ských zámerov,
teda tak, aby sa stalo zdrojom obivy. Nehovoriac u o kultúrnych a spoloèenskýcjh podujatiach,
ktoré sú priam predurèené zvýrazni príalivos obcí a miest. Zdruenie chce iniciova spoloèný
postup k skvalitneniu sluieb, ich rozíreniu, efektívnej propagácii, podpore malých a stredných
podnikate¾ov a ivnostníkov s jediným cie¾om - oivi záujem o prímestskú "vidiecku" oblas
Bratislavy. Bliie informácie: 0905 364 224 p. Slezák.
-ps-

AB Z

S E RV I C E S T U PAVA
(oproti èerpacej stanici) ponúka
mopedy do 50 cm3 (Korado, Babeta)

PRÍVESY - rôzne druhy

MALOTRAKTORY, záhradná technika
s prísluenstvom
AGRO.TECH.SALON
Tel.: 07/ 6593 4828
10.00 - 17.00 hod.

Kozmetika BD

Obchod pre chovate¾ov
Hlavná 17
900 31 Stupava
Tel.: 0905/ 325 316
0905/ 636 349
0905/ 898 352

- kozmetika
- manikúra
Prevádzka od 1. 4. 2001:
Barbora Drahoová
Marchéggska 72
Stupava 900 31
Tel.: 0907/ 334 085
privat: 07/ 6593 4249

Objednávky

Otváracie hodiny
pondelok - piatok:
od 10.00 - 19.00

l nosnice l brojlery
l morky l káèatá l húsatá

sobota:
od 8.00 - 15.00

Predaj kàmnych zmesí

NOVINKA!

KNIHVIAZAÈSTVO

filtre do záhradných rybníkov

Ïuríèek Karol, 900 32 Borinka 305, tel.: 07/ 6593 8007

- kompletné spracovanie knihárskej tvrdej ruènej väzby V8
- viazanie diplomových prác
- viazanie èasopisov, katalógov
- viazanie spoloèenských a hospodárskych tlaèív
- razenie fóliou (zlatotlaè, striebrotlaè a farebné fólie)

UV lampa na likvidáciu
rias a baktérií v rybníku do 50m3
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok
900 - 1800
sobota
800 - 1200
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Milí Záhoráci srdeène Vás pozývame na

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
v sobotu 12. mája o 1500 hod.

v priestoroch naej firmy v Záhorskej Bystrici, na ul.Èsl.Tankistov 1/a. V toto prekrásne sobotòajie popoludnie uvidíte
najväèiu prezentáciu strených materiálov, aká u nás len môe by. Budú Vám predstavené najnovie strené okná
NORDIC od spoloènosti VELUX, naj¾ahia strená tepelná izolácia ISOVER, peciálne strené fólie DORKEN,
sadrokartóny RIGIPS, austrálske úsporné slneèné strené kolektory, odkvapy a laby a samozrejme najkvalitnejia
strená krytina BRAMAC.
Vyvrcholením bude krst novej kridle Bramac MAX, naj¾ahej skladanej strenej krytiny na Slovensku.
Celým popoludním Vás budú sprevádza odborní poradcovia a radi Vám pomôu pri rieení práve Vaej strechy.
Pre Vás vetkých i pre tých najmeních je pripravené mnostvo súaí a prekvapení, sprevádza celým popoludním Vás
bude moderátor Ivo Hlaváèek, uvidíte jedineèné vystúpenie slovenských karatistov a i kúzelník prispeje k dobrej nálade.
Obèerstvenie, peèené prasiatka, grilované i iné Záhorácke peciality sú pripravené.

Teíme sa na Vás

JJJ

V AREÁLI V ZÁHORSKEJ BYSTRICI NA UL. ÈSL. TANKISTOV 1/A
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STAV-BUILD

JJJ

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

STAV-BUILD

MALACKY

http://www.jjj.sk

ul. Èsl. tankistov 1/a,
P. O. BOX 3, 841 06 Bratislava
Tel./fax: 07/ 6595 6647, 07/ 6595 6684
Pezinská è. 2
Malacky 901 01
tel./fax: 0703/ 772 6849

Do zastreenia, priatelia!
Prosím o bezplatné zaslanie informaèných materiálov.
Meno a priezvisko.................................................................................................................
Ulica.....................................................................................................................................
PSÈ Mesto...........................................................................................................................
Telefón.........................................................................

Prosíme kupón vlote do obálky
a zalite na adresu:
JJJ STAV - BUILD
Èsl. tankistov 1/A
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava 48

#

VYBERTE SI VAE
STAVEBNÉ SPORENIE

PEKA - PLAST
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AKCIA
- 10%

NOVÉ

ROÈNÝ
ÚROK
SPORENIA
ROÈNÝ ÚROK
STAVEBNÉHO
SPORENIA

KLASICKÉ

2%

3%

4,7 %

6%

+ 50% bonus*

* 50% bonus z úrokov za celú dobu sporenia vám pripíeme
po vypovedaní zmluvy, ak po 6 rokoch sporenia nebudete
èerpa stavebný úver

PRVÁ STAVEBNÁ
SPORITE¼ÒA

F PREDAJ
F MONTÁ PLASTOVÝCH OKIEN

900 31 STUPAVA
Hlavná 46 - budova N - MARKETU

Tel.: 07/ 65 93 59 90

Bratislava, Nejedlého 51,
Tel.: 07/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

ELEKTROSPOTREBIÈE - OBCHOD - SERVIS

JÁN MORÁVEK

PRÁÈKY
CHLADNIÈKY
MIKROVLNKY
MRAZNIÈKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAÈKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIÈE
TELEVÍZORY, AUDIO - VIDEO

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
tel:0703/772 5465, fax:0703/772 5466

NAJVÄÈÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPOTREBIÈOV
PREDAJ NA SPLÁTKY TELERVIS
V HOTOVOSTI, NA PÔIÈKY

Hollého 657, 908 41 atín - Stráe
tel: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORTIMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU
Mestské kultúrne stredisko Stupava v spolupráci s AS
Actoris system pripravuje na mesiac máj 2001:
Kurz "Práca s personálnym poèítaèom
pre zaèiatoèníkov"
struèná osnova: Windows, MS Word, MS Excel
10 dní /40 hodín, v èase od 1630 do 1930 cena kurzu: 2750,- Sk

Kurz je akreditovaný MV SR,
è. kred. 0653. Úspení absolventi
získajú osvedèenie o absolvovaní
kurzu. Prihláky a bliie informácie:
07/ 65 93 43 12 p. Mózová
e- mail: mozova@msks-stupava.sk
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Podpajtúnske zvesti
Vyhodnotenie literárnej súae Najväèí betlehem bude
Stupava - V kninici R. Morica sa 11. apríla konalo zasadnutie
poroty, ktorá vyhodnotila VI. roèník literárnej súae "Príroda je ivot
pre kadého". Propozície súae boli odoslané 20 - tim Z okresu
Malacky a Z SNP Suèany. Literárne práce do súae poslali tieto
Z: Jakubov, Kuchyòa, Láb, Plavecký tvrtok, Z Dr. J. Dérera
Malacky, Rohoník, Studienka, Stupava, Ve¾ké Leváre, Záhorská
Ves, Závod, Zohor. Porota zasadala v zloení: Mgr. Eva Horniová vydavate¾stvo Mladé letá, Marta urinová - redakcia èasopisu Slnieèko, Eva Maderová - pedagóg. Vzh¾adom na to, e úroveò literárnych prác bola slabia ako po iné roky, porota nevyhodnotila
práce od prvého po piate miesto, ale vybrala z 27 prác pä, ktoré
budú ocenené. Sú to práce: O èom rozprávajú stromy od Maroa
Majerèíka, 9. roèník Z kpt. Nálepku Stupava., Dunajské dobrodrustvá od Jakuba Valachovièa, 9. roèník Z Dr. Dérera Malacky.,
Trpaslíèkovia prírodníèkovia od Moniky èasnej, 5. roèník Z kpt.
Nálepku Stupava, Zem od Veroniky Chromíkovej, 9. roèník Z kpt.
Nálepku Stupava., Tajommstvo lesa od Patrika Surovièa, 7. roèník
Z Jakubov. Oceneným iakom blahoeláme a aj ostatným, ktorí sa
do súae zapojili, eláme ve¾a tvorivých síl a chu súai aj v budúcom roku. Ïakujeme tie za spoluprácu uèite¾om kôl, ktoré sa do
súae zapojili, porote, ktorá literárne práce ohodnotila a osobitne
vydavate¾stvu Mladé letá za kniné dary poskytnuté do súae.
Zlatica Obadalová, vedúca kninice

ZEM

z Plaveckého tvrtka
Plavecký tvrtok - Majite¾ Záhradnej galérie v Plaveckom tvrtku
Alojz Machaj usilovne pripravuje
zaujímavý program, ktorý sa akoe ináè odohraje opä "na jeho
dvori". To je ivot, otvoríte dvere
bytu a ste v galérii! Najbliie uvidíme jeho práce na výstave Môj
sen - pod strechou dom, ktorá sa
koná v Stupave dòa 2. júna. U
teraz pripravuje druhý roèník výstavy Hlina a jej podoby na Slovensku, ktorú natrvalo zaradil do
svojho programu i kadoroèného plánu. Svojou tvorbou sa tu
predstaví dvadsa keramikárov z
celého Slovenska a budú tu vystavova plastiky, záhradnú keramiku, fontány, ale i úitkovú keramiku ako stolový riad a iné. Zaèiatkom augusta sa uskutoèní "malé
sympózium" troch rezbárov zo zahranièia a potom, pred otvorením

Veronika CHROMIKOVÁ, IX.roè. Z kpt.Nálepku Stupava
Príroda je ivot pre kadého zaujímavé, pekné i oh¾aduplné,
ale ia¾ pod¾a mòa - iba fráza. V
skutoènosti sa tak vôbec nesprávame, ba naopak, myslíme si, e
vetko ivé patrí nám. Èi nie je
pravda, e bezoh¾adne vyrubujeme a nièíme vetko zelené, èo
nám príde pod ruky? Azda sme
nevyhubili nespoèetné mnostvá
ivoèíchov a nezneèistili svojím
"bordelom" rozlièné miesta Zeme
a po hranicu únosnosti? Hej,
ve¾ké ¾udstvo, môe by na seba
hrdé! A tie úbohé tvory, èo tu s
nami preili a dodnes? Ako dlho
ete vydria? Èo s nimi bude?
Ak zaèneme napráva svoje
chyby dnes - aj tak je u neskoro
- dobre, ale ak nie, dúfam, e sa
nám Zem raz kruto vypomstí. A
èo ak práve takto:
Je noc. Mesiac svieti. Osvet¾uje
krajinu zvlátnym svetlom. Celý
deò pralo, pôda je rozmoèená
a kde - tu vznikajú bahniská. Vade je ticho. Ticho pred búrkou.
Búrkou, ktorá zahàòa vetok temperament, zlos, vo¾nos a nespútanos prírody v tých najväèích
a najkrutejích rozmeroch. Vo

vzduchu je cíti napätie a strach.
Vetky zvery uháòajú a letia
preè zo strachu pred smrou.
Nevedomé tvory netuia, e aj
ony sú súèasou prírody a smr
ich môe zastihnú kdeko¾vek.
Kadé z nich, v zápale boja so
sebou samým, uháòa na inú
stranu. Potkýnajú sa o zrútené
kmene stromov a vemoné
trosky ¾udskej civilizácie. Vzápätí
sa zdvihnú a absurdné divadlo zbytoèný boj o ivot - pokraèuje.
Nieko¾ko sa ich dostane do
moèiara, z ktorého niet návratu.
Po írej pláni sa roz¾ahnú predsmrtné pazvuky a posledné
vzdychy duí, tak strane brániacich sa smrti.
Roztvárajúce sa hlbiny Zeme
vyvrhujú krvavé príery v podobe
najväèích neastí. Vetka dlho
opatrovaná zúrivos sa pomaly
predrala na povrch.
Ale preèo vlastne to vetko?
Nie je to kvôli nám - "hrdým hrobárom?" Je to u jedno. Zomiera
posledný. Príroda sa upokojuje
nad telom posledného z nás ...
Príroda je ivot pre vetkých
alebo pre nikoho!

RIADKOVÁ INZERCIA
lADOS h¾adá zdravotnú sestru
na VPP. Tel.: 07/ 6224 7398
lPredám:
- radiátor 20 cm x 30 èlánkov
- nové kridle 70 m2 (Moravská
pálená)
- staré kridle 80 m2
- biely záchod

- 2 ks nové okná 120 x 150 cm,
jednodielne, drevené
- alovacie dielce
Tel.: 07/ 6595 6792
lPredám kovovú nádr vhodnú
na umpu, obsah cca 47 m3.
Kontakt 0905 720 200.
lPredám chovné èínske kaèice.
Telefón: 07/ 6593 4963

tvrtého roèníka výstavy Dotyky
bude prebieha rovnomenné
sympózium slovenských rezbárov. Témou sympózia bude tvár,
busta. U v týchto dòoch zaèínajú prípravy skutoèného ve¾diela.
Tu na Machajovom dvore budú
deviati rezbári z rôznych kútov
Slovenska vyrezáva najväèí betlehem na Slovensku i okolí. Slávnostná premiéra Jaslièiek 2001
bude 21. decembra. Pod¾a projektu betlehem bude ma skutoènú stavbu mata¾ky, postavy a
zvieratá v ivotnej ve¾kosti. Na
Vianoce bude v Plaveckom tvrtku, na budúci rok je u zadaný na nádvorie Starej radnice v Bratislave a na ïalí bude vystavený
v Markíze. Práce na betleheme
sleduje televízny táb STS Markíza.
-ps-

Súa pre deti

21.marca zaèína kalendárna jar. K jari neodmyslite¾ne patria
kvietky. Majú hlavne bielu, ltú a modrofialovú farbu. Poznáte ich?
Bledu¾a, Poniklec, Sneienka, Zárulie, Hlaváèik

1.

4.

2.

3.

5.

Vyrieenú úlohu vystrihnite a odovzdajte alebo polite na adresu:
Kninica R. Morica, Hviezdoslavova ul., 900 31 Stupava a pripíte svoju
adresu. Vyrebovaný výherca získava peknú knihu.
Výherca z minulého èísla je: Ivanka Kubovièová, Keltská 8, Stupava,
10r. Cenu si môe prevzia v kninici R. Morica v Stupave.

Meno:
Adresa:
Vek:
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Marianske ivnosti a remeslá

Vodiaci psi v uliciach Bratislavy
Aktívnu èinnos a jej prezentáciu
Klubu drite¾ov vodiacich psov
pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ve¾mi dobre poznáme z mnohých podujatí v Stupave. V Bratislave na Námestí
slobody sa v sobotu 21. apríla
konali 7. Majstrovstvá SR vo výkone vodiacich psov. Peter vec
zo Stupavy skonèil so psíkom
Bessy na 24-tom mieste. Súa
neunikla pozornosti a záujmu
médií. S naím Petrom, ako pretekárom, urobila rozhovor Patrícia Jariabková (bude odvysielaný 15. mája o 18.00 na STV2 pod
názvom Cesty nádeje). Súèasou

podujatia bola výstava fotografií
"Tisíc oèí" autorky Soni Macejákovej. Spolu so svojou sestrou
Libuou Pukárovou, sú aktívnymi èlenkami Klubu a venujú ve¾a
èasu a síl dobrovo¾níckej èinnosti v tejto organizácií. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pozýva pri príleitosti Týdòa
dobrovo¾níkov na ukáky poslunosti vodiacich psíkov, ktoré sa
uskutoènia: 17. a18. (od 14.00
do 18.00 hodine a 19. mája 2001
po celý deò pred obchodným
domom TESCO na Kamennom
námestí v Bratislave.
-lp-

U po tvrtý raz sa vraciame v spomienkach pamätníkov ku histórii
Marianky a v nej aj ku pôsobeniu jej
obèanov na poli remesiel a ivností.
Keï sme v minulom èlánku opustili
bridlicový lom - "ifrovú jamu"- a
zaèali pátra po remeselníkoch, ktorí
s bridlicou pracovali, boli sme úspení. Marianèania nás usmernili k
Frantikovi Smolinskému, jednému
z najstarích muov tejto obci. Èulý,
trocha slabie poèujúci pán Frantiek
bol celý svoj plodný ivot pokrývaèom. Pred tridsiatimidvomi rokmi
iiel do penzie z podniku Stavoindustria. Ete si pamätá, ako k tomuto
remeslu "privoòal" u svojho otca
tefana, ktorý bol chýrny pokrývaèský majster. Spomína si na deò, kedy
mu - asi ako desaroènému chlapcovi - venoval za pomoc otcovi pri pokrývaní vee mariánskeho chrámu a
strechy na katieli drobnú zlatú mincu sám prior klátora. Samozrejme,
e otec za pomoci syna pracoval s
bridlicou - prírodným materiálom,
ktorý ponúkala neïaleká "ifrová
jama"...
Na jednej z poh¾adníc, ktoré sa
zachovali vïaka zberate¾om, vytlaèenej u Karla Schwidernocha vo
Viedni - Leopoldstadte, je v ¾avom
dolnom rohu obrázok "ifrverku"dielne na spracovanie bridlice - ktorá
stála , ako sme minule písali, nad
lomovou jamou. Pororné oko
rozozná tmaví pás v lesnom poraste
nad strechami dielní. To je dnená
cesta, ktorá vedie od ihriska na Novej roli smerom na "Fuskové", a odtia¾ po ltej znaèke ku chotáru Borinky a na "Santopér" - Svätý vrch.
Je vyrúbaná v lesnom poraste v
miestach, kde sa skrúca okolo okraja
kamenolomu a kopíruje vrstevnicu

335 metrov nadmorskej výky
terénu.
Poh¾adnica bola odoslaná 25 marca
1901(!) do Holzmengenu. Teda pred
sto rokmi a tridsiatimipiatimi dòami!
Na nej je ete zobrazená aj budova
kancelárie (v kruhovom výreze nad
rohovým obrázkom dielne) majite¾ov lomu. Ved¾a - v ornamentovom
okienku - je poh¾ad na domy dnenej
Karpatskej ulice od miesta, kde je
dnes koneèná zastávka autobusu.
Tri budovy na ¾avej strane okienka
sú uvádzané nemeckým textom ako
"Schrámekov obchod a hotel Millenium". Poh¾ad na ne je poh¾adom
asi od miesta, kde je teraz oporný
múr pozemku Liïákových na úrovni
kaviarnièky "Tuto".
V dobovej literatúre, ktorá sa zaoberá dejinami Marianky ako pútnického miesta, sú aj odkazy na jej svetské záleitosti. Bridlicový lom a baòa (ailo sa aj v tôlòach pod povrchom) v osemnástom storoèí sa rozirovali a v polovici 19. storoèia boli
vlastníctvom francúzskej banskej
spoloènosti. Dodnes je v Marianke
moné vidie stopy po stavebnej èinnosti, ktorej základom bola bridlica.
Zopár striech, pokrytých bridlicou,
základové murivo prekladané tmavými platòami tohto kameòa a zvyky ozdobných platní na náhrobkoch...
To¾ko "ifru" ostalo ako pamiatka na
slávne aiarske èasy marianskych
lomárov a baníkov.
Èulý ivot obchodnícky a niektoré
zaujímavé ivnosti z malebného
"Marietálu"si tie zaslúia nau
pozornos. O nich si nieèo preèítate,
váení èitatelia, v budúcom èísle!
Ján Sand

MsKS Stupava pozýva
12.5. Preteky malotraktorov v Bíloviciach nad Svitavou (ÈR)
19.5. Absolventský koncert iakov ZU v KD od 18.00 hod
23.5. Okresná prehliadka Záhorácky slávièek 2001
26.5. Taneèné soireé - ZU , KD
27.5. Vyhlásenie súae o Cenu Stupava-na, KD o 16.00 hod.
2.6. Podujatie Môj sen - pod strechou dom, areál TONDACH, Stupava od 10.00 hod.
Informácie o podujatiach: 07/ 6593 4312

Viac ako sto rokov má poh¾adnica, na ktorej môete rozozna v èlánku opisované zaujímavosti.
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Deò spevu

Divadelné predstavenie

Pod týmto názvom sa 10. apríla konala v Dome kultúry v Zrkadlovom háji v
Bratislave Krajská súaná prehliadka detského zborového spevu. Jej usporiadate¾om bolo Malokarpatské osvetové strediskov Pezinku. Riadite¾ka
MOS FDr. A. Píchová spolu s organizátorkou súae p. G. Belanskou sa
postarali o príjemné prostredie a pokojný priebeh celej akcie. Súa hodnotila tvorèlenná porota, ktorej predsedal Mgr. Kolena z VMU v Bratislave. V
súanej èasti sa predstavili nakoniec len tri detské spevácke zbory, nako¾ko
spevácky zbor "kovránok" úèas odmietol z dôvodu zdravotných problémov
detí. V podaní zborov zazneli dve povinné skladby Zdenka Mikulu "Zavri u
oèièká" a "Oslava". Okrem týchto skladieb, kadý zbor predviedol ete
nieko¾ko ïalích. Najbohatí a ánrovo najpestrejí program mal ná
spevácky zbor "Perlièky" pri Základnej umeleckej kole v Stupave. Na treom
mieste sa umiestnil detský spevácky zbor mesta Pezinok, na druhom mieste
detský spevácky zbor "Margarétka" z Bratislavy. Po prvýkrát sa zúèastnil
súae aj detský zbor "perlièky" a preto obsadenie prvého miesta prijali nae
deti so spontánnou, búrlivou radosou.
Nae poïakovanie patrí predovetkým rodièom za porozumenie pre nae
"nadèasy", rozvozy detí a finanènú podporu pri sústredeniach. V neposlednom rade ïakujeme aj Nadácii pre deti Slovenska, ktorá nám v rámci projektu "Hodina deom" poskytla finanèný grant, výrobnému drustvu AvanaStupava, ktorá nám poskytla materiál na rovnoaty a krajèírskej dielni pani
Gitky Vlèkovej, za to, e nám ich v rekordne krátkom èase uila.
Naim deom zostáva na prípravu na celotátnu súa v Prievidzi v dñoch 8.10. júna 2001 len pár týdòov. Prajeme im ve¾a zdaru!
Zdenka Nezníková, dirigentka DSZ- Perlièky

Stupava - Na stupavskej premiére divadelnej hry Frantika Jurigu Matka sa v stupavskej kinosále stretlo na nae pomery ve¾a divákov.
Hra v natudovaní ochotníckeho divadelného súboru zo Stupného
(okres Povaská Bystrica) zaujala kadého, kto si dokázal uvedomi
v akom stave medzi¾udských vzahov ije súèasná slovenská rodina.
Herci presvedèivo vypovedali o svojich postavách, veï súbor je laureátom najvyieho ocenenia divadelnej súae Palárikova Raková.
Po predstavení autor a MO MS Stupava pripravili pre hostí stretnutie, na ktorom sa debatovalo o umení, divadle, kultúre i problémoch
dneného ivota. Medzi hosami sme stretli spisovate¾a Ladislava
akého, dramatika Osvalda Záhradníka, dramaturgov SRo Pa¾a
Hudíka a Laca Staroòa a ïalích. Výstavnú sieò - kde sa stretnutie
konalo zdobili súèasné ma¾by akad. mal. Eduarda Kalického. Èo
poveda na záver? V Stupave ijú umelci uznávaní po celom
Slovensku a dobre sa stalo, e sa naiel priestor na predstavenie ich
tvorby i tu doma. Lebo ako sa hovorí - doma nikto nie je prorokom
- a to bohuia¾ na Slovensku stále platí! -ps-

Koncert pre uèite¾ov
Stupava - V piatok 6. apríla sa v
kinosále Kultúrneho domu v Stupave konal slávnostný koncert
iakov ZU v Stupave venovaný
uèite¾om stupavských kôl. Mylienka vedenia umeleckej kolypripravi koncert pri príleitosti
Dòa uèite¾ov sa stretla s podporou primátora mesta a MsKS Stupava. Koncert príhovorom otvoril
Ing. Dará, primátor, a po òom
zazneli skladby v podaní det-

ského speváckeho zboru Perlièky
pod vedením dirigentky p. Nezníkovej, sólové vystúpenia na nástrojoch v podaní iakov koly.
Poïakovanie patrí pedagógom
koly za kvalitnú prípravu iakov,
ktorí úspene obstáli na nejednej
súai. Po koncerte program pokraèoval spoloèenským stretnutím uèite¾ov so zástupcami mesta.
-es-

Medzinárodná klavírna súa Koice 2001

Prijímacie pohovory do ZU Stupava
Riadite¾stvo Základnej umeleckej
koly v Stupave oznamuje, e talentové prijímacie pohovory do hudobného, taneèného, výtvarného a literárno - dramatického odboru budú
prebieha v dòoch 2. a 3. mája 2001
v èase 14.00 - 18.00 v budove koly
na Cintorínskej ul. è. 2
Hudobný odbor: 6. roèné deti do prípravného rytmicko - intonaèného
roèníka 7. roèné deti do PHV (prípravná hudobná výchova) 8. roèné a
starie deti do 1. roèníka. V rámci
hudobného odboru sa môu deti
uchádza tie o prijatie do detského
speváckeho zboru "PERLIÈKY"
(vek 7. - 12 rokov).
Taneèný, literárno - dramatický a
výtvarný odbor robí prijímacie pohovory s demi od 6 rokov. Výt-

varný odbor poaduje prinies na
pohovory nieko¾ko vlastných domácich prác. Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené oznamom
vo vestibule koly. Ïalie informácie na riadite¾stve koly osobne,
alebo na tel. èísle 6593 4438 v popolud.hodinách.
Riadite¾stvo Základnej umeleckej
koly v Stupave ïalej oznamuje, e
aj v kolskom roku 2001/2002 bude
prebieha výuka hudobno - pohybovej výchovy a prípravnej výtvarnej
výchovy a demi predkolského veku vo vetkých materských kôlkach
v Stupave. Podmienkou je nahlási
záujem o toto túdium do 5. 9. 2001
na príslunom riadite¾stve materskej
kôlky. Príïte s demi medzi nás,
teíme sa na Vás!

V dòoch 30. 3. - 1. 4. 2001 sa konal 7. roèník Medzinárodnej klavírnej
súae Koice 2001. Aj naa Základná umelecká kola na nej mala
svoje zastúpenie.Bol to iak Juraj Ruièka z klavírnej triedy Mgr. R.
Kohúteka. Juraj bol zaradený do III. kategórie, v ktorej úèinkovalo 30
úèastníkov z Ruska, Ukrajiny, Po¾ska, Maïarska, Èeskej republiky a
Slovenska. Po vynikajúcom výkone v 1. kole postúpil do výberového
2. kola, kde sa v silnej medzinárodnej konkurencii umiestnil na vynikajúcom 4. mieste, jako najlepí slovenský úèastník v tejto kategórii.
Medzinárodná porota, ktorej predsedom bol koncertný umelec,
pedagóg a rektor AMU v Prahe - Peter Toperczer - mu udelila aj cenu
Slovenského hudobného za najlepie predvedenie skladby slovenského autora - E. Suchoò: Toccata.
Riadite¾stvo ZU v Stupave aj touto cestou blahoelá k dosiahnutému
úspechu nielen Jurajovi Ruièkovi, ale aj pedagógovi Mgr. R. Kohútekovi a praje mnoho ïalích úspených výkonov aj do budúcnosti. Vïaka za skvelú reprezentáciu nielen naej koly, ale aj Slovenska!
-mv-

Schneiderova Trnava 2001

Tento rok sa po prvýkrát zaloila tradícia súae Schneiderova
Trnava. V dòoch 28. a 29. 3. 2001 sa iaèky ZU v Stupave Zuzka
Barancová a Kristínka Smetanová z triedy Mgr. Kohúteka zúèastnili I.
roèníka celotátnej súae v hre na sólovom klavíri. Obe dievèatá
súaili v I. kategórii. Pri poète 58 úèastníkov vo svojej kategórii sa
Zuzka umiestnila v prvom - zlatom pásme a Kristínka v druhom - striebornom pásme. Obom srdeène blahoeláme a eláme, aby hodiny
práce strávené pri klavíri boli aj naïalej pretavené do podobných
úspechov.
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Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, privatizáciu
a podnikanie
44. schôdza výboru
492
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
z 19. apríla 2001
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
prerokoval petíciu obèanov mesta Stupava o odklonení tranzitnej nákladnej dopravy
mimo mesta a
A. berie na vedomie
1. návrh obèanov mesta Stupava
2. stanovisko Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
B. nesúhlasí
so stanoviskom Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
a s návrhom na rieenie odklonenia tranzitnej nákladnej dopravy mimo mesta Stupava
C. iada
1. ministra vnútra SR
a/ riei operatívne odklonenie tranzitnej nákladnej dopravy mimo mesta Stupava vyuitím
doteraz platnej legislatívy v termíne do 31. mája 2001
b/ v spolupráci s ministerkou financií SR a ministrom dopravy novelizova platnú legislatívu
s cie¾om umoni zákonnou úpravou odkloni tranzitnú dopravu mimo obývaných
mestských zón v termíne do 31. júla 2001
2. ministra dopravy, pôt a telekomunikácií SR
predloi výboru návrh komplexného rieenia dopravy v miestach,
kde existuje alternatívna súbená sie cestnej dopravy do 31. mája 2001
D. ukladá
predsedovi výboru
1. oznámi stanovisko výboru predkladate¾om petície
2. informova o stanovisku výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
Jaroslav Volf
predseda výboru
- 14 -
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Osemdesiat rokov stupavského futbalu
(pokraèovanie z predchádzajúceho èísla)
Po odchode najobetavejích funckionárov
Júliusa Kozmu a Ing. Weissa dolo k úpadku,
ktorý sa datuje od roku 1928. V tomto období
bol zaloený klub Slovan Stupava, ktorého
hráèi boli väèinou remeselníckeho povolania. Za klub hrali: Jozef Bele v bráne, neskôr
ho vystriedal Jozef Rigler, Koloman Mundok,
Valent Német, Ján Német, Anton Volec, Albert
krovan a ïalí. idia si zaloili vlastné futbalové mustvo "Makabea". V roku 1930 sa
zaèínala tvori aj tudentská futbalová
jedenástka, ktorá vak zohrala iba nieko¾ko
zápasov s pomerne dobrými výsledkami.
Napríklad V Devínskej Novej Vsi proti kompletnému mustvu vyhrala 4:2. Zvyèajne si
pozvala nejakých hostí a tak raz alebo dvakrát
hral v tomto mustve aj hráè K Bratislava
Emil Malinovský a tie Pa¾o Príkopa.
V roku 1931 prilo k rozparcelovaniu ihriska a
pre portovú èinnos v Stupave bol pridelený
pozemok tie v Agátkoch, ale v¾avo od terajej
Cementárskej ulice (ak prichádzame zo
Zemanskej ulice) a po ulicu Lipovú. Táto
okolnos sa stala významnou, lebo podnietila
mláde, ale aj bývalých hráèov k snahe zjednoti futbalové hnutie a vytvori jedno kvalitné
mustvo, aby sa obnovil dobrý chýr o stupavskom futbale. Miesto pre ihrisko bolo kopcovité, piesoènaté a bol tu riedky agátový
lesík. Bolo treba stromy i s koreòmi
vyklèova a previes znaèné mnostvo zeminy.
Nadenie vak bolo ve¾ké. Priviezli ko¾ajnice i
vozíky. Z jednej strany sa zem skopávala a
vozila na druhú stranu. Denne sa v mesiacoch
apríl a jún schádzalo 30 a 40 nadencov,
ako budúcich hráèov, tak aj priaznivcov futbalu aby v pomerne krátkom èase terén pre
ihrisko splanírovali a upravili. Ve¾kým prínosom a novým prvkom na ihrisku bola drevená
tribúna s kabínami pre hráèov a rozhodcu.
Ete pred otvorením domáceho ihriska
zohralo novo sa tvoriace mustvo nieko¾ko
zápasov mimo obec. Mustvo tvorili starí
hráèi a tie zaèínajúca mladá generácia. Dòa
19. júna 1932 hrala Stupava priate¾ský zápas v
Plaveckom tvrtku a vyhrala 4:1. Vtedy bol
opä poiadaný Ing. Weiss, aby viedol klub
ako jeho tajomník. Ponuku prijal a zaèal
obnovova preruené styky s futbalovými oddielmi v Rakúsku. Oficiálne otvorenie nového
ihriska bolo v roku 1932 futbalovým zápasom
s viedenským mustvom Slavoj, ktoré prilo s
ïalími dvoma mustvami a hralo u nás
dvakrát.

V prvý deò prvé stupavské mustvo prehralo
0:4. Ani rezerva nebola úspená. Druhý deò
zostavy zmenili. Za prvé mustvo chytal
melík, za rezervu Fischer. Aj druhý deò sme
prehrali - výsledok bol 1:2. Starí hráèi skoro
zanechali èinnos, take nová zostava sa
pomerne rýchlo ustálila. Klub opustil aj Ing.
Weiss. V sezóne 1932-33 hrala Stupava v III.
triede spoloène s mustvami zo Zohoru,
Lozorna, Vysokej, Lábu a Devínskej Novej Vsi.
Stupava sa umiestnila asi v polovici tabu¾ky.
Najúspenejím bolo obdobie rokov 1933 34, kedy Stupava dosiahla najväèí úspech a
vyhrala svoju skupinu bez jedinej poráky a
postúpila do II. triedy. Aj v tomto období klub
udriaval èulé styky s rakúskymi a najmä
viedenskými mustvami. Stupava doma
prehrala s Gänzerdorfom 4:6, výsledok v
Gänzerdorfe bol 1:1. Z Viedne hralo mustvo
Leopoldstädter Wien s výsledkom 4:4, vo
Viedni nai prehrali 3:6.
V tomto období mustvo Stupavy dosiahlo
nieko¾ko pekných výsledkov. Hralo s divíznym
mustvom VA Bratislava 3:3, s rezervou K
Bratislava 3:1. Za Bratislavu vtedy hrali Párik,
Luknár aj Malinovský. Ïalej s RK Malacky
5:2. Malacky týdeò predtým prehrali s vtedy
ligovou Viktoriou ikov 2:4. V ïalích priate¾ských zápasoch hrala Stupava v Raèi s
výsledkom 3:0, v Juri 2:1, v Modre 0:1, doma
so atínom 3:0, s MK Malacky 0:2, s
Donaustadtom Bratislava 0:1.

V roku 1932 bol predsedom klubu Eduard
Vyhnálek, stolár, ktorý urèitý èas stál aj na èele
mesteèka ako starosta. Hospodárom klubu
bol zo zaèiatku ¼udovít Kozma, neskôr
Pavlíèek, tesár. Návtevnos v tomto období
bola ve¾mi dobrá. Ve¾kými rivalmi sme boli pre
Zohor. Na zápasy s týmto mustvom
prichádzalo vye 200 fanúikov len zo
Zohoru. Podobne do Zohoru nás vyprevádzalo mnoho fanúikov zo Stupavy. Po roku 1935
sa mustvo zaèalo meni. V bráne hrával Ján
Záleský. Z hráèov striedali Frantiek Klas,
Matej Ort, Jozef Grunský, Jozef Talaè a ïalí...

...roky vojny a po vojne

Futbal sa v Stupave hrával aj v akých rokoch
vojny. Pôsobil tu klub pod názvom tefánik,
ktorý sa neskôr spojil s klubom K. Jeho zakladate¾mi boli Ladislav Vanek a Ladislav Rác.
Prvým predsedom FO bol Alexander Hason
st. a tajomníkom tefan Hrdina. Mustvo bolo
zaradené do III. triedy bratislavskej upy a
bojovalo o majstra upy s K Kúty. Na starom
ihrisku sa hrával dobrý futbal, preto i
návtevnos bola vysoká. Najèastejími súpermi boli kluby z okolitých dedín (Zohor,
Lozorno), ale aj zo vzdialenejieho okolia Svätý Jur, Ivánka, Leváre, Kúty. Èasto sa hralo
aj s klubmi zo susedného Rakúska.
(pokraèovanie nabudúce, pod¾a Kroniky stupavského futbalu, zozbieral a spracoval Ivan Bartalský)

Z¾ava: tréner a vedúci mustva K Dará Frantiek, Brbúch Pavol, Volnar Jozef, Kubíèek tefan,
Bobák Anton, Hrèko Peter, Bartalský Ján, Draho Ferdinand, Malec Frantiek, Sabo ¼udovít, Talaè
Jozef, Arpái Jozef. Mustvo tefánika (dole) tvorili: Dará Jozef, Janeèek Frantiek, Strelecký
Frantiek, lauka tefan, Klas Frantiek, Hajzoch tefan, Slezák Jakub, Tóth Frantiek, Benca
Anton, Riglér Ján, Júrik Frantiek
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Konc jak ivé...
U sem chvalabohu zdravá,
cícím sa lepí, co múj hnet
pochopiu a hnau mòa sadzit
krumpole. Jak èovjek není na
smrtelnej postely, hnet je schopný eckej roboty! ak mòa v tem
písaòú zastúpiua jedna kamarádka z Bystrice, spouem sme
chodzili prodávat zelé aj grincajch, a chuderu skoro ju to stáuo
ivot aj dobré méno. e jak si to
mohua dovolit takto navyprávjat
o svojích a takto nasypat svojím... Ludé, ná co sa stauo, konc
to byuo dobré, eèe lepí, ne
ket to já napíem. Trefená hus
zagágaua a ufám né jedna, a né
eném v Bystrici, ale vady, kde to
èítajú. Takí sme my ludé, chyby
máme na chrbce napísané, proto
o tem druhém víme ecko a tí
druhí zas o nás. A teda vèil neco
o nás, Stupavjanoch. Ceué
mjesteèko máme rozkopané,
samý zákop jak keby kadú
chvílu tajto mneua prehrmjet
fronta. Aj pred naím to
rozkopali, eèe pred Vánocama,
a necháli to tak a do februára,
eném tí krky husací z tej jamy
trèali. Aj byu u nás dochtor, e
esli nemáme pilku, e by si z tých
hadic odrezau. Nevím teda kdo
to robí, co to je za firmu, ale
porádní nejsú ani trochu. Jak tak
moe negdo robit, e aj dva
týdne ím to trvá ne poloá tí
hadice a ceuá Stupava je jak
rozbombardovaná! Aby nám
nebyuo lúto, zas to spravili pred
Velkú nocú, aby sme mneli ve
Stupavje výzdobu. Co tam po
imidi, ale co tí chuïátka mástské dzeci, ket ím chodník rozbili

a oni do tej koly mosá alebo
prejít cez cestu, ket náhodú
nejede kamijón, alebo ïúpat po
cesce. Je toto s kostelní porádkem? A tých kamijónu, nescem
byt sprostá, ale èovjek u ani za
to nemoe - jak nasratých bobkú
v kralaèníku. Kedy vlastne
moeme ít cez cestu bez posledního pomazáòá? ak Feri Mader,
ten by vjedzeu poradzit, ale to aj
tí dzeci by moseli stávat do koly
po púlnoci, esli by ích nezraziu
nejaký zblúdilec. U sem aj
rozmýlaua, e sa obetujem jak
tá Johanka z Járku, e sa
postavím tým kamijónom, ale ket
sem si predstaviua, e jak by
mòa první zraziu a tí ostatní rozjedzili, e keby mòa ráno starý
hledau a nenaeu, a doli by za
ním policajci s mojíma ostatkama, povidau by, eném, e my
sme takú edú koèku nemneli.
Eném tolko by ze mòa ostauo èepica z umeléj koeiny... Co je
to ludé za svjet, ked nám nepomoe ani havel, ani pavel, ani
ustr. My budeme moset utécit
do humna prezidentského paláca, moná akorát sadzá krumpole, tam si zasedneme, rozloíme stany jak v uteèeneckém
tábori a moná dojde nejaký
vysoký komisár, ak ket sa moe
starat o Rómú, proè by sa nemoheu postarat o Záhorákú, a moe
byt nakonec aj mení, eném
keby nám pomoheu. Alebo
napíeme list na ten súd do
Hágu, ket nás tí naí majú na
háku! Nech majú haòbu, ket sa
nevjedzá vlastních ludzí zastat...

Vaa Mari Pilná ze Stupavy

Verejná súa

Mesto Stupava vyhlasuje Verejnú
súa na odpredaj èasti pozemku
parc.è. 4129/18 v k.ú. Stupava
v lokalite pri bývalom DZP na
Mierovej ulici v Stupave o výmere
10 612 m2 urèený na výstavbu
rodinných domov. Podmienky
súae si záujemcovia môu
vyzdvihnú na Mestskom úrade
v Stupave v kancelárii è. 6,
t.è. 07/6593 3765.

Zaloenie poboèky Katolíckej jednoty
Slovenska v Stupave

Dòa 3. apríla 2001 bola zaloená a súèasne oficiálne zaregistrovaná
poboèka Katolíckej jednoty Slovenska v Stupave. Má vlastnú právnu
subjektivitu, IÈO a identifikáciu v tatistickom registri.
Katolícka jednota Slovenska je neziskové a nepolitické obèianske
zdruenie, registrované Ministerstvom vnútra SR a schválené
Biskupskou konferenciou Slovenska. Sídlo ústredia je v Trnave. Riadi
sa schválenými Stanovami, tatútom a organizaèným poriadkom KJS.
Svoje poslanie a ciele dosahuje Katolícka jednota Slovenska
duchovnými, vzdelávacími, kultúrnymi a charitatívnymi èinnosami v
miestnom území svojich poboèiek, ktoré sú rozosiate po celom
Slovensku.
História KJS siaha do roku 1920. Bola zaloená v Trnave a jej cie¾om
bola duchovná obnova jednotlivca, rodiny a celého národa.
Prostriedkom na dosiahnutie tohoto cie¾a bolo burcova kresanské a
národné povedomie, osvetová práca a upozoròovanie na najaktuálnejie potreby verejného ivota. V roku 1948 bola Katolícka jednota na
Slovensku násilne zlikvidovaná a jej èinnos opä obnovená v roku
1990.
Znovuzrodenie KJS a jej èinnos boli inpirované dokumentmi
Druhého vatikánskeho koncilu a posynodálnym apotolským listom
pápea Jána Pavla II. o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete.
Konkrétnu èinnos naej poboèky v Stupave máme zakotvenú v rámcovom pláne èinnosti a roènom pláne. Poboèka KJS v Stupave chce
slúi iriemu spoloèenstvu v meste formou vzdelávania a duchovnej
obrody, angaovania sa vo farskom a obèianskom spoloèenstve, charitatívnej a humanitnej èinnosti, pripomienkovania spoloèenského zla,
navrhovania a predkladania projektov, získavania darcov, vykonávania
zárobkovej èinnosti na pomoc vlastnej neziskovej èinnosti, vytvárania
a koordinovania zahranièných kontaktov a mnohých iných drobných
akcií slúiacich pre blaho obèanov bez oh¾adu na vierovyznanie a na
pomoc farnosti.
Hospodárenie KJS je zamerané na hmotné zabezpeèenie jej aktivít.
Finanèné prostriedky získava z èlenských príspevkov, darov, dotácií,
projektov, výnosov z vlastných podujatí a z vlastnej podnikate¾skej èinnosti, ktorá sa uskutoèòuje v mieste pôsobenia poboèky.
Na nau èinnos vyuívame Pastoraèné centrum, kde sme za krátky
èas od svojho vzniku zorganizovali prednáku predsedu ústredia o
poslaní a cie¾och KJS, jarnú burzu atstva, akciu pre deti i dospelých
ma¾ovanie ve¾konoèných kraslíc a pletenie korbáèov, prednáku o
novele zákona o sociálnej pomoci chorým. Najbliie pripravujeme na
20. mája 200l akciu v rámci osláv Dòa matiek
Naa poboèka privíta nových èlenov, sympatizantov a spolupracovníkov KJS, ktorí chcú aspoò malými krokmi dobra pre svojich blízkych,
pre svoju ulicu èi nae mesto h¾ada formy, ako odpoveda na aktuálne
potreby obèana i celého národa.
Kontakt: Za predsedníèku poboèky bola na ustanovujúcej schôdzi
zvolená pani Margita Hricová, Karpatská 6, Stupava, tel. è.
0907/348590.
(es)
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