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

V tomto èísle: Oslavy matiek a detílRekontrukcia 1. mája lStupavèania
pobrali èo sa dalolMagna via u naplnolMarianka menej známa lSibamac cup 2001lS Bystrièanma pri muzicelA Vaa Mari Pilná
I. festival mladých kapiel
zo Stupavy a okolia
v sobotu 16. júna od 18.00 hodiny
Amfiteáter Borník - Stupava
Úèinkujú:
Kapelka Primulka - hudobno - taneèná
kapela s jazzovými prvkami (Stupava)
Shoobadooba - funky, pop - rock (Devín)
SPSD - rock (Devín)
Prominenti - pop - rock (Borinka, Stupava)
achmat - jazz (Bratislava)
Vstup zadarmo!
Info: 07/ 6593 4312

Mestské kultúrne stredisko Stupava
a Malokarpatské osvetové stredisko
Pezinok Vás pozývajú na 7. roèník
prehliadky dychových hudieb Stupavská krídlovka 24. júna 2001
Amfiteáter Borník l 15.00 sprievod
s maoretkami od Kultúrneho domu k
farskému kostolu l 16.00 Prehliadka
dychových hudieb - amfiteáter
(v prípade nepriaznivého poèasia sa
podujatie koná v Kultúrnom dome)
2. roèník výstavy

Podoby hliny

v Záhradnej galérii Alojza
Machaja v Plaveckom tvrtku.
Výstava úitkovej a dekoratívnej
keramiky od 19 autorov
z celého Slovenska.
Vernisá 15. júna o 16.00
hodine. Otvorené do 24. júna
denne od 10.00 do 18.00
hodiny.

Dvojica Adamec a Vanek zavítali na
deò detí do Stupavy

Deò matiek v Zohore

Celoobecné oslavy sviatku matiek sa konali v nede¾u 13. mája v Kultúrnom dome. Podujatie, ktoré pripravila kultúrna komisia pri obecnom zastupite¾stve v spolupráci so kolami otvorili predseda spomínanej komisie Ing. Polakoviè a vdp. dekan Slamka. V programe vystúpili deti tunajích kôl a na poèúvanie hrala mládenícka skupina VEGA. Mamièky dostali darèeky, ktoré vyrobili deti zo Základnej koly
- kvetinky a srdieèka. -ocú-

A priiel aj kúzelník...
Zohor - Druhý jún, ten deò, ktorý netrpezlivo oèakávali vetky zohorské deti sa
opä vydaril. Od skorého rána sa deti
schádzali na zohorskom tadióne a tie v
priestoroch kolského ihriska. Skoro ráno o
ôsmej hodine zaèal futbalový turnaj. Mladí
poiarnici predviedli ukáku svojej pripravenosti bojova s ohòom a podujatia
pokraèovali ma¾ovaním na múr, tu sa prejavil talent najmeních i tých starích a pred
oèami vznikali umelecké diela. Kadý, kto
sa zapojil dostal sladkú odmenu. Finanènú
burzu znovu prekvapila nová mena - platná len v tento deò a len v Zohore - pravé a
cenné "cibu¾ky". Deti s radosou súaili,
pretoe, získali tak cibu¾ky a za tie si mohli
nakúpi v supermarkete "Zohorská opa",
ktorá vïaka organizátorom bola plná
rôzneho tovaru. Nával v tejto "ope" mohli
závidie i tie najväèie hypermarkety (majú

predáva za "cibu¾ky"! poz. redakcie).
Súèasou podujatia bola súa a výstava
výtvarných a literárnych prác na tému
"Zohor oèami detí". V poobedòajích hodinách pokraèoval program ukákami
výcviku slepeckých psov pod vedením
Klubu drite¾ov vodiacich psov pri UNSS,
ukákami výcviku operených dravcov a
zásahom sluobného psa.
Vetci s napätím èakali, èi príde kúzelník. A
veru priiel, v tmavom kostýme predstúpil
pred deti, aby im predviedol svoje umenie.
Deti so zatajeným dychom sledovali perfektnú prácu rúk, prstov, za èo ho odmenili
búrlivým potleskom a výkrikmi. Po kúzelníkovi prili na pódium malé maoretky z
materskej koly, ako predvoj pre Luciu
Dvorskú - Little Miss World. Po rozhovore s
touto hviezdièkou bol otvorený 2. roèník
Zohorského slávièka, do ktorého sa pri-

hlásilo 80 detí. Nároèný spevácky maratón
zakonèil program s country hudbou a
opekaèka. Slávnos mala konèi ohòostrojom, lene to si mysleli dospelí, v tento deò
ich deti prehlasovali a tak program
pokraèoval diskotékou. A tancovali nielen
deti a mláde, ale i dospelí a starí - atmosféra zo vetkých urobila aspoò na chví¾ku
deti.
Èo poveda na záver? Usporiadatelia boli
unavení, ale astní a spokojní, e urobili
pre deti program, ktorí sa nielen páèil, ale
bol i ve¾kým záitkom, na ktorý budú dlho
spomína. Vïaka dospelákom - organizátorom, usporiadate¾om, úèinkujúcim, pedagógom, vïaka èlenom tunajích spolkov rybárom, po¾ovníkom, futbalistom - enskému i muskému oddielu, poiarnikom,
pracovníkom OcÚ, ZRP i mnohým rodièom
, vïaka sponzorom. Len tak sa mohla
dobrá vec podari - spoloène, nezitne, pre
dobrý pocit a rados zohorských detí.
-ocú-
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UKONÈENIE PROJEKTU "EKOVÝCHOVA
HROU" JACOBS SUCHARD FIGARO
DEOM A INÉ INFORMÁCIE Z EKOCENTRA DAPHNE V DEVÍNE
l V mesiacoch január a jún 2001 prebiehal v ekocentre projekt
"Ekovýchova hrou", podporený z fondu Jacobs Suchard Figaro
deom. V rámci projektu boli zakúpené 3 envirokatule na témy:
voda, les a zvieratá v okolí domu. Súèasou týchto katú¾ je metodický materiál a rôzne pomôcky , ktoré sa dajú vyui na spestrenie a
hravejie priblíenie uèiva na hodinách prvouky a prírodopisu. Takéto
hravé a pestré vyuèovanie ponúkame pre koly aj u nás, ale pre tých,
ktorí sa k nám nedostanú máme k dispozícii na zapoièanie práve u
spomínané envirokatule.
8.6. 2001 pripravilo Ekocentrum Daphne a metodické oddelenie
odboru kolstva okresu Malacky ukonèenie projektu s ukákami
vyuitia envirokatú¾ na vyuèovaní, praktické ukáky ako si niektoré
pomôcky vyrobi a samotnú výrobu pomôcok priamo na stretnutí,
ktoré si budú môc uèitelia zobra do koly a pouíva.
l Metodické oddelenie odboru kolstva okresu Malacky a
Ekocentrum Daphne pripravilo pre deti z okresu Malacky v èase od
27.6. do 1.7. druhý enviromentálny tábor na Adamovských rybníkoch. Minulý rok bol tábor zameraný na prieskum okolia, výskum
rastlín a ivoèíchov. Tento rok bude zameraný na prieskum biodiverzity. Budeme s demi skúma, v ktorých biotopoch nájdeme najviac
druhov rastlín a ivoèíchov.
Teíme sa na spoluprácu v budúcom kolskom roku a dúfame, e
vyuijete nae ponuky programov, tak ako to bolo v roku predchádzajúcom.
- Ekocentrum Daphne -

Stupavèania pobrali èo sa dalo

Bílovice nad Svitavou - Stupavský tím pretekárov na malotraktoroch
nepodcenili prípravu na jarné kolo u III. roèníka medzinárodných
Majstrovstiev Èeskoslovenska, ktoré sa konali v sobotu 12. mája v
Bílovicích nad Svitavou. Po troch rokoch skúseností zistili, e terén
pretekárskej trate je z roka na rok horí, pritom je to miestna komunikácia. Cesta dládená "maèacími hlavami" neustále rozkopávaná a
akoe opravovaná je tvrdou realitou, s ktorou treba ráta. Jediné, èo
tu pomôe je dobrá príprava stroja a sila v rukách. Veï udra malotraktor s prívesom a hna ho rýchlosou "èo to len dá" nie je veru
prechádzka po po¾nej ceste. Ale naastie sa nájdu fanatici, ktorí
investovali nemalé peniaze i ve¾a èasu do prípravy. Stupavská výprava v zostave - Milan Gramblièka, ¼ubo Gramblièka, tefan Brbúch,
Mária Stríbrnská a Michal Mukát, brala reprezentáciu svojho mesta i
Slovenska ve¾mi váne. Èas pretekárov odila u v piatok ráno, aby
mohli èo najviac trénova na trati "výnimoèných kvalít a prekvapení".

Expedícia fanúikov

Organizácia Ecce Terra Slovensko v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom zorganizovala autobusový zájazd na preteky. Stupavu
reprezentovali aj dievèatá z taneèného súboru Modan pod vedením
pani Dagmar Bilaèièovej. Autobus fanúikov mal vak na ceste do
Bílovic smolu. Porucha na motore ich prinútila prei dve hodiny v poli.
Záhoráci sa veru nestratia, èas èakania na "ïalí spoj" vyuili na
piknik. A tak sa jedlo, popíjalo a debatovalo neïaleko Hustopeèe a
pekne v tráve. Napokon aj organizátori poèkali s otvorením pretekov
a domáci diváci vítali príchod naich potleskom. Preteky otvárali
dievèence z Modanu-u vystúpením èiriek. Po vlastnej trase priiel na
preteky i tím nádejného pretekára na motokárach - Tomáa Soókyho
s rodièmi a manaérom dedkom Mercom.

Nai ovenèení vavrínmi

Predstavujeme

SOLE-TERRA-VITA obèianske zdruenie
Na Kamennom mlyne sa 18.4. konalo prvé valné zhromadenie obèianskeho zdruenia Sole-Terra-Vita. Na
zmysel a ciele tejto organizácie sme sa opýtali prezidenta zdruenia Ing. Petra Nagya.
Podpajtúnske zvesti: Preèo a s akými cie¾mi vzniklo obèianske zdruenie?
Ing. Nagy: Obèianske zdruenie SOLE -TERRA -VITA vzniklo z mylienky trvalo udrate¾ného ivota , ktorá
je mottom Agendy 21. iroko koncipované ciele Agendy nás oslovili najmä ideami práva na spokojný ivot,
ktoré je právom ¾udí i ivej prírody. Zdruenie sa preto zameriava na rôzne oblasti - od ochrany ivotného
prostredia a po vyuívanie vo¾ného èasu a aktivity s tým spojené. V marci sa konalo zakladajúce zhromadenie, na ktorom boli ustanovené základné orgány - rada, prezident, viceprezident, hospodár a vedúci sekcií. Po zaregistrovaní pokraèujeme vo svojej èinnosti a h¾adáme konkrétnych partnerov pre naplnenie
svojich zámerov. Zdruenie je otvorené pre vetkých, ktorí majú záujem o spoluprácu a èlenstvo.
Podpajtúnske zvesti: Èo zdruenie ponúka, a èo pripravujete na najbliie obdobie?
Ing. Nagy : V nabliom období chceme pripravi a poda neinvestièný projekt, ktorý by bol financovaný z
Pilotnej grantovej schémy pre podporu cestovného ruchu. Zameraný je na tréning manaérov v cestovnom
ruchu. Cie¾om je zoznámi manaérov cestovného ruchu v tomto regióne s predvstupovými fondmi PHARE,
SAPARD, ISPA a informova ich o monostiach trukturálnych fondov, ktoré budú k dispozícii po naom
vstupe do EÚ. Myslíme si, e je ve¾mi dôleité, aby podnikate¾ská verejnos, ale i ostatné nevládne organizácie, samosprávy boli informované o monostiach získa prostriedky z týchto fondov. Veobecne sa toti
kontatuje, e nie sme pripravení a nevieme predklada projekty, ktoré by boli akceptovate¾né, dokonca
ani po formálnej stránke. Nneuvedomujeme si ani obrovské monosti a nevieme si predstavi vetky súvislosti, ktoré nastanú po realizácii vládou podporovaných priemyselných parkov. Región, ktorý z dneného
poh¾adu nie je a tak atraktívny a neponúka podmienky pre turizmus, sa musí pripravi na to, e tu príde
k hospodárskemu rozvoju, ktorému musia zodpoveda sluby aj ponuka pre vo¾noèasové aktivity.
Pripravujeme aj investièný projekt pre Kamenný mlyn. Aktuálny je malý investièný projekt zameraný na
vybudovanie minigolfu v areáli Rudava pri Ve¾kých Levároch. Okrem toho h¾adáme partnerov pre ná
hlavný cie¾ - realizovanie projektov obnovite¾ných zdrojov energie. Zamerali sme sa najmä na vyuitie
solárnej energie a je praktické pouitie najmä na výrobu teplej vody a tepla v rodinných domoch a malých
prevádzkach. Súèasne sa venujeme mylienke domových èistiarní odpadových vôd. Najmä tento problém je
z dneného poh¾adu ve¾mi aktuálny. Oslovili sme výrobcov a h¾adáme spôsob a miesto zdruenia v reazci
ponuka a dopyt. Nae aktivity sú ve¾mi praktické a chceme odpoveda na reálne problémy. O naej ïalej
èinnosti budeme informova aj prostredníctvom Podpajtúnskych zvestí.
Rozhovor pripravil Pavel Slezák

Absolútnym víazom jarného kola Majstrovstiev Èeskoslovenska Ecce
Terra 2001 sa stal Milan Gramblièka zo Stupavy. V kategórii A3 dosiahol èas 36.58s, za ním na druhom mieste dorazil brat ¼ubo
Gramblièka s èasom 36.67s, na tvrtom mieste sa umiestnil Michal
Mukát (55,96 s) zo Stupavy - Mástu a na piatom mieste Mária
Stríbrnská. V kategórii A2 sa na prvom mieste umiestnil tefan Brbúch
s èasom 38.02 s. Nai skutoène pobrali vetko, èo sa len dalo. Na
úspenej reprezentácii sa podpísala perfektná príprava v stajni
Gramblièka GR-auto, ktorá sa stala technickým centrom pre vetkých
pretekárov. Vïaka, za dobrú reprezentáciu a dríme vám palce na
pretekoch v Stupave!
-ps-, foto ¼. Mózová

Oznam

Jesenné kolo pretekov sa uskutoèní 8. septembra pri Amfiteátri
Borník. INFO: 07/6593 4312
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Deò detí plný radosti

Mladí nali v Záhorskej Bystrici cestu k radosti zo ivota

Mláde sa potrebuje realizova a stretáva, veï vo veselej spoloènosti sa
lepie preívajú radosti i strasti iackeho, èi tudentského ivota, a i tých,
èo u pracujú ale sú vekom mladí.
Stretnutia sú plné nápadov, aktivity a èinností, ktoré prináajú zábavu i
pouèenie. Sú to akcie ako bol krásny lyiarsky výlet v januári na Ve¾kú
Raèu, kde sa zúèastnili mladí, èo najaktívnejie pracovali v komisii a v
Klube mladých. Na výlet im KMV a  prispela. Vo februári to bola
Valentínska party s diskotékou. So Z sme vyhlásili súa o vestranný
portový rozvoj detí, ktorá bude vyhodnotená na konci kolského roka
2000 - 2001.
Èitate¾skú súa sme zamerali na preèítanie troch kníh od M.Ïuríèkovej
"Danka a Janka", od A. Hitchcocka "Traja pátraèi" a od J. Vernea "Deti
kapitána Granta", dnes, keï je problém s èítaním detí, pretoe sa radej
venujú poèítaèovým hrám, je táto súa ve¾kým prínosom, pretoe podnecuje prirodzenú tvorivos, túbu detí po súaivosti a v spolupráci s
miestnou kninicou priahujú deti ku knihe.
Vydarila sa aj Bláznivá party v apríli, ktorá mala pripomenú, e aj veselá
zábava, keï je bláznom vetko dovolené, má svoje miesto v oslave ivota,
akcia vyvrcholila diskotékou v Spoloèenskom dome.
"Ma¾ované vajíèko" nám pripomenulo blíiacu sa Ve¾kú noc. Chceme si
podra pekné tradície a tak sme sa zili v apríli na zaujímavom podujatí,
kde nás pani Pogayová nauèila ma¾ova vajíèka voskovou technikou, sleèna Forgáèová ukázala ako sa dajú vajíèka ozdobi lepením slamených
ozdôb, pani Fabiánková nám ukázala tvorbu dekorácií z prírodných materiálov a pán Jáno nám predviedol drevorezbárske práce. Bolo sa na èo
pozera.
Máj sme privítali výletom na Kaèín, nebolo to iba obyèajné stretnutie, ale
naa èlenka, tudentka LFUK sleèna Mirka Forgáèová spolu s èlenmi
KMVa pripravila pä zaujímavých stanoví, na ktorých 32 úèastníkov deti
a dospelí, preukázali svoje znalosti prvej pomoci. Akcia viac ako uitoèná,
keï si uvedomíme, ko¾ko ¾udí zomiera iba preto, lebo im nie je vèas poskytnutá prvá pomoc, boli tu aj portové súae, opekanie dobrôt, ale hlavne
sa vetci teili z krásnej prírody, vzájomného zápolenia a utuenia zdravia.
Mladí nebudú chýba ani na Challenge Day, ktorý organizujú spolu s ostatnými a veríme, e úèas bude pekná.
Vetko, èo robia je predchnuté snahou urobi nieèo pre iných a tak to
bude aj na Deò detí 1. a 2. júna, keï chystajú a pozývajú vetkých na
diskotéku pre deti prvého júna v Spoloèenskom dome a druhého júna na
oslavu v prírode s mnostvom súaí a spoloèenských hier s odmenami.
Chystá sa aj zaujímavý výlet do Moravského krasu s návtevou jaskyne
Macocha, na ktorý sa u vetci teia.
Bohatá èinnos KMVa a Klubu mladých je zárukou, e tu vyrastá múdra
a schopná generácia, ktorá si nájde svoje miesto v ivote a bude vedie
urobi ve¾a pre seba i iných, patrí im obdiv a vïaènos nás vetkých.
/KMVa E.Danková/

Na podujatí Môj sen - pod strechou dom sa zúèastnila aj firma
HÍLEK, ktorá vystavovala automobily znaèiek SEAT a KODA. Pri
príleitosti 10. výroèia zaloenia spoloènosti HÍLEK pripravila
zlosovate¾nú anketu o hodnotné ceny. Ve¾mi ikovne vyuili toto
podujatie, pretoe k peknému domu patrí aj auto a tak ich výstavné
miesto patrilo medzi najviac navtevované. A záujemcov odmenili
monosou zapoji sa do ankety. Vylosovanie sa uskutoènilo o
16.00 hodine a výhercami ankety sa stali:
1.cena Viera Makovická, Lipová 29, Stupava
2.cena Magda krovanová, Jilemnického 14, Stupava
3.cena Elena Leváková, Budovate¾ská 8, Stupava
Výhercom blahoeláme!

Sobota 2. júna patrila stupavským
deom i tým, ktorí sa demi stále
cítia. V areáli spoloènosti Tondach
Slovensko na elezniènej ulici sa od
desiatej hodiny konalo podujatie
Môj sen - pod strechou dom. Bolo
úspeným pokraèovaním minuloroènej výstavy stavebnín a stavebných firiem, ktorá bola spojená s bohatým programom pre deti. Mestské
kultúrne stredisko ponúklo túto
mylienku i know - how najväèej
stavebnej spoloènosti, ktorá v
Stupave podniká. Ponuka sa stretla s
porozumením a podporou riadite¾a a
konate¾a spoloènosti Tondach
Slovensko, Ing. Vladimíra ablicu.
Výsledkom spolupráce bola úèas
24 vystavovate¾ov a bohatý celodenný program. Hoci miesto, kde sa
podujatie
konalo
bolo
pre
Stupavèanov "exotické", na stavebnom dvore sa poèas celého dòa premlelo nieko¾ko stoviek návtevníkov. Nakoniec sa umúdrilo aj poèasie, nebolo práve typicky letné, ale
z troch víkendových dní bolo najkrajie. Organizátori vyhlásili aj výtvarnú súa pre deti základných kôl
v okrese Malacky. Do súae kresbièky na tému Môj dom - pod strechou dom zaslalo 13 kôl a vetky
boli ocenené vecným darom v hodnote tisíc korún. Poèas celého dòa
prebiehala súa s tombolou. Mestské kultúrne stredisko ïakuje za finanènú podporu a spoluprácu spoloènosti Tondach Slovensko a ostatným partnerským firmám, ktoré sa
podie¾ali na úspenom priebehu
podujatia..
Zoznam výhercov tomboly:
1. Nákup stavebného materiálu v hodnote 5.000,- Sk od
firmy STAVMIX PLUS - Peter NOSEK, Ruová 16, Stupava
2. Nákup stavebného materiálu v hodnote 3.000,- Sk od
firmy STAVMIX PLUS - Veronika MONCMANOVÁ,
Budovate¾ská, Stupava
3. Nákup stavebného materiálu v hodnote 2.000,- Sk od
firmy STAVMIX PLUS - ¼ubomír URBAN, Klimovièová 5,
Bratislava
4. Darèekové predmety od firmy VELUX - Peter GSCHILL,
Ruová , Stupava
5. Darèekové predmety od firmy BAUMIT - Peter MAÏAR,

Príspevok pre Podpajtúnske zvesti
S prekvapením a radosou sme prijali príspevok 100 CAD na vydávanie Podpajtúnskych zvestí, ktorý redakcii poslal rodák z Mástu
p. Rudy Klas ijúci v Toronte. Ïakujeme
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Hlavná 60, Stupava
6. Darèekové predmety od firmy WIENERBERGER - Emília
LACHKOVIÈOVÁ, Bezruèova 25, Stupava
7. Darèekové predmety od firmy HEBEL - Anna JAKOVÁ,
Hlavná 999/58, Stupava
8. Darèekové predmety od firmy BC TORSION - Klaudia
HATOVÁ, Zvolenská 12, Bratislava
9. Darèekové predmety od firmy IZOMAT - Roman FAJKUS,
Ruová 992/1, Stupava
10. Darèekové predmety od firmy WIENERBERGER - Janko
PAVLAÈIÈ, Budovate¾ská 6, Stupava
11. Darèekové predmety od firmy IZOMAT - Metod
KOLÁRIK, eleznièná 5, Stupava
12. Darèekové predmety od firmy WIENERBERGER Henrich TAKÁÈ, Nezábudková 44, Bratislava
13. Darèekové predmety od firmy IZOMAT - Peter HATA,
Zvolenská 12, Bratislava
14. Darèekové predmety od firmy IZOMAT - Gabika
KRISTLOVÁ, Prídavková 49, Bratislava
15. Darèekové predmety od firmy WIENERBERGER Vlasta BREZOVSKÁ, Bezruèova 16, Stupava
16. Darèekové predmety od firmy WIENERBERGER - Jana
MICHALIÈKOVÁ, Povraznícka 4, Bratislava
17. Darèekové predmety od firmy IZOMAT - Vladimír
BREZOVSKÝ, Bezruèova 16, Stupava
18. Darèekové predmety od firmy BAUMIT - Janka
VOÈEKOVÁ, Lankrounská 6, Kemarok
19. Darèekové predmety od firmy BAUMIT - Marta
MAÏAROVÁ, S.Chalupku 11, Stupava
20. Darèekové predmety od firmy BAUMIT - Jana
SVETLÁKOVÁ, Hlavná 65, Stupava
21. Darèekové predmety od firmy BAUMIT - Miroslava
BANOVIÈOVÁ, M.Benku 7, Stupava
22. Darèekové predmety od firmy HÍLEK - Norbert BERKI,
Majerníkova 4, Bratislava
23. Darèekové predmety od firmy SAG - Mária
MACKOVIÈOVÁ, Továrenská 16, Stupava
24. Darèekové predmety od firmy STAVEX - Albína
KUÈEROVÁ, Robotnícka 1, Stupava
25. Darèekové predmety od firmy SAG - Branislav
HANEÈKA, Cintorínska 4, Stupava
26. Darèekové predmety od firmy VALERY - Ján
MACKOVIÈ, Továrenská 16, Stupava
27. Darèekové predmety od firmy VALERY - Ervín STACHO,
Mlynská 12, Stupava
28. Darèekové predmety od firmy SCHIEDEL - Martina
NEMCOVÁ, Budovate¾ská 1, Stupava
29. Darèekové predmety od firmy SCHIEDEL - Zuzana
HALUOKOVÁ, Plachého 31, Bratislava
30. Darèekové predmety od firmy CEVASERVIS - Viera
MAROOVÁ, S.Chalupku 995/11, Stupava
31. Darèekové predmety od firmy BEVEX - Ján ONDUKO,
Mariánska 76, Stupava
32. Darèekové predmety od firmy TONDACH - Patrik
NAGY, Rovniankova 11, Bratislava
33. Darèekové predmety od firmy TONDACH - Miroslav
DARÁ, Lipová 14, Stupava
Darèekové predmety od firmy TONDACH - Daniela
VALIKOVÁ, Budovate¾ská 22, Stupava
Ceny si môu prevzia v Poradenskom centre Tondach
Slovensko, eleznièná ul. 53.
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Záhorská Bystrica

Máj v Záhorskej Bystrici

Deò matiek

Kadý rok, keï sa nakláòa veèer posledného apríla na prvomájový deò, èaká nau Miestnu èas vzruenie vyplývajúce z dávneho zvyku, stavania Máje.
Deò predtým padol v hore strom, za volant traktora si sadol pán Herman a strom sa vydal na svoju slávnu
cestu. Pán Herman odovzdal tafetu pánu Suchému a ten spolu s Jankom Horínkom a Jankom Faangom
preloili Máj na ozdobený voz. Majestátny symbol ¾udskej súdrnosti, lásky a sily, symbol nového ivota sa
niesol po uliciach Záhorskej Bystrice. Pred Spoloèenským domom sa u stretli obèania celej naej Mestskej
èasti, ba i zvedavci odinakia¾, ktorí s napätím sledovali èlenov kultúrnej komisie, ako sa vznáa pod ich
rukami na Máji vyzdobený veniec so stukami. Na rameno auta sa pripevòuje krásny Máj a u sú tu chlapi,
tí naozajstní, za volantom pán Jozef Èech, ktorý citlivou ale pevnou rukou pomaly dvíha strom. Laná sú v
rukách pána Milana Poláka, Jaroslava Hurbanièa, Janka Faangu, Janka Horínka, Mariana Turanského,
ktorý to celé aj organizoval.
Máj sa pomaly zaèal dvíha, vztýèi ho nie je také jednoduché, je to ukáka chlapskej sily a prekonania
nebezpeèenstva. Napätie, výkriky a Máj stojí pyný, krásny, rovný a majestátny. umí nám vo výke aj
vïaka Po¾ovnému zdrueniu Holý vrch a Lesom Slovenskej republiky. Organizácie sa ujali pán Jozef Èech
a Peter Turèan. Do tejto slávnosti zaznievali rezké tóny dychovky zo Záhorskej Bystrice.
Tým sa oslava Mája neskonèila. Zo Spoloèenského domu sa a do polnoci ozývala hudba a dobrá zábava s Country hudbou, ktorá sa niesla veèerom.
Máj umel nad Záhorskou Bystricou a my sme odchádzali domov s nádejou, e aj rok bude taký ako ná
Máj krásny a rovný aspoò v ¾udských vzahoch medzi nami.

Európa -

kultúrne dedièstvo

Vetci chceme i v kultúrnom a
peknom prostredí ale to nestaèí,
musíme pre to aj nieèo urobi. Zachovávanie odkazu minulosti nám
pripomína povinnos zanecha budúcnosti tento odkaz. Múdri si
chránia to, èo zdedili, lebo vedia,
e ivot mono zachova na tejto
zemi len vtedy, ak sa ho nauèíme
chráni a bráni a vyvarujeme sa
chýb minulosti.
Tieto slová mi prili na myse¾, keï
som po chotári Záhorskej Bystrice
v apríli mapovala malé kultúrno historické pamiatky sakrálneho
charakteru. Vimli ste si ich? Je ich
sedemnás t. j. nie málo. Pod¾a
charakteristiky pamiatkových objektov za takúto pamiatku sa povauje objekt meních rozmerov
stavebného charakteru, èi cirkevného alebo svetského, ktorý bol
postavený pri príleitosti udalosti
alebo vïakyvzdania a viae sa k
histórii chotára v ktorom stojí. Výnimoène môe ma i význam irieho charakteru. Kadý takýto
objekt má svoju históriu a svoj
príbeh. Boli by sme radi, keby ste
do schránky odkazov, umiestnenej
na Miestnom úrade zvonka, ak
viete, popísali preèo a kto dal postavi tieto pamiatky. Mono viete i
povesti, ktoré sa k ním viau.
Záujem o históriu u nás je, veï nie
je ïaleko doba, keï práve Zá-

horská Bystrica sa pomaly bude
stáva zaujímavou oblasou pre turistiku. Veï ani my sami nechodíme obdivova do zahranièia to, èo
máme doma ale to, èo tu nemáme
a je pre nás príalivé. Na Klube dôchodcov odznel návrh, ktorý stojí za
uváenie, aby sme poriadali rozhovory o histórii Záhorskej Bystrice, kým je s kým a hlavne, aby sa o
histórii mohli dozvedie vetci, èo o
òu majú záujem, najmä mladí ¾udia
potom ju budú i zve¾aïova a
chráni. Pri poh¾ade na pamiatky,
ktoré sme mapovali to veru nevidno, vykradnuté kaplnky s obrázkami, ktoré v dobrej viere venovali
obèania ale ani zïaleka nespåòajú
charakter ¾udovej kultúry, znièené
kríe, pokodené sochy, to veru
nesvedèí o záujme o ne. Záhorská
Bystrica má èo ukáza, ijú medzi
nami ¾udia so zaujímavými osudmi i
umeleckou èinnosou ako sochár
pán Vio Bojòanský a mnoho iných
zaujímavých ¾udí, s ktorými by sme
radi priniesli rozhovory ale priestor
je malý, veríme vak, e postupne
sa nám to podarí. Musíme sa do
toho da viacerí a ja verím, e sa
záujem bude rozirova, e toto nie
je iba ná problém môeme usudzova i z toho, e v celej Európe bola vyvinutá iniciatíva pod názvom
Európa - kultúrne dedièstvo.

ivot eny v súèasnom svete je zloitý a aký, na jej pleciach spoèíva
archa celej rodiny. Aj úloha otca nie je o niè menej zloitá ale práve on
èaká, e po akej drine o kadodenný chlieb, ho podporí jeho ivotná
druka a pomôe mu nies jeho údel. Mono by sa mal tento sviatok
nazýva aj Dòom mnohých obetavých ien, ktorým osud nedoprial
materstvo biologické, ale celý svoj ivot venovali deom tých, ktoré síce
na svet diea priviedli ale jeho ïalí osud ponechali na iných. V Deò
matiek si teda spomíname a prináame kvety tým, ktoré nás s láskou a
pochopením vychovávali, celé noci prebdeli nad naimi postie¾kami a s
nádejou a láskou po celý ivot sledujú nae osudy, ba i posledné
mylienky patria tomu, aby sme ich ivotné krédo niesli astne ïalej.
13. mája o 15.00 hod. sa v Spoloèenskom dome v Záhorskej Bystrici
stretli mamy èi starenky, aby sa poteili programom, ktorý im pripravili
deti z Materskej kôlky, Základnej koly a Základnej umeleckej koly
pod vedením pani uèiteliek, ktorým patrí nae uznanie a vïaka za túto
námahu. Námaha, ktorú vynaloili, aby pre nás vytvorili pekný program,
bola iste ve¾ká ale rados, e nám ukáu svoje umenie, im pomáhala
prekona vetky prekáky. Ukázali sme im, e nám urobili rados,
pozorne, s porozumením a láskou sme si pozreli program, nielen tých
mojich ale vetkých, veï sú nai a tak isto nás chceli vetkých potei.

koly v Záhorskej Bystrici

V naej Mestskej èasti je viacero kôl, ktoré umoòujú získavanie vzdelania, aby
sme v budúcnosti mali dostatok múdrych a schopných nástupcov.
V Materskej kole v Záhorskej Bystrici je 70 detí, z toho do prvého roèníka od
kolského roka 2001 - 2002 odíde 25 detí a prihlásených do M je 20 detí.
Kapacita je plne vyaená. O deti sa starajú iesti uèitelia , ktorí zabezpeèujú celú
èinnos. Nae deti sa majú monos uèi základy nemeckého jazyka, získa základy výtvarnej výchovy, ktorú nám predstavili aj na výstave ve¾konoèných dekorácií
v apríli tohto roku. Absolvovali plavecký výcvik, èo je pri nefunkènosti plaveckého
areálu v SOU-e dôleité, aby sa nauèili pláva. Chodia na výlety, navtívili múzeá,
divadlá, nacvièili besiedky, ktoré predviedli aj svojim rodièom. Spolupráca s
rodièmi je dobrá, svedèí o tom aj brigáda pri jarnom upratovaní, ktorej sa zúèastnili. Problémom sú ako vade peniaze, budova by potrebovala opravy, na ihrisko
chodia aj koláci, ktorí tam "zabúdajú odpadky", polámu kríky a tak znepríjemòujú ich prostredie.
V Základnej kole je devä tried, ktoré navtevuje 185 iakov. 94 prvý stupeò a
91 druhý stupeò. Pre kolský rok 2001 - 2002 je do prvej triedy zapísaných 31
iakov. Vyuèovanie zabezpeèuje 16 uèite¾ov. V kole sa iaci uèia od tretieho
roèníka nemecký jazyk a kola si ako prvoradý záujem buduje tvorbu ivotného
prostredia. iaci sa uplatòujú na stredných kolách, èo svedèí o dobrej práci
koly. Problémom je zlý technický stav budovy, problémy s kúrením, autami nièené
ihrisko, ba i okolití stavebníci si obèas mýlia svoje kontajnery s kontajnermi Z.
Problémov je viacero a bude ich treba postupne vyriei, lebo nárast obyvate¾ov
a omladenie naej MÈ prinesie aj tlak na zvyovanie poètu miest v kole. Pôsobí
tu aj Základná kola Montessori, ktorej koncepcia je zaloená na kreatívnom prístupe k pochopeniu látky a v individuálnom prístupe. Je súkromná. Má prvý a
piaty roèník.
V Záhorskej Bystrici je aj sídlo Stredného odborného uèilia energetického
v súèasnosti ho navtevuje 220 tudentov v deviatich triedach. V piatich triedach
sa pripravujú budúci maturanti z odboru slaboprúd, v dvoch triedach tak isto
budúci maturanti z odboru silnoprúd, v jednej triede budúci majstri automechanici a silnoprúd a v dvoch roèníkoch nadstavby budúci maturanti. Pre budúci
kolský rok sa pre ve¾ký záujem otvorí jedenás tried do ktorých budú prijatí po
prijímacích skúkach /9.5.2001/ ïalí tudenti. Absolventi sa úspene uplatòujú,
mnohí vo firmách, kde od tretieho roèníka praxujú. Problémom koly sú financie,
tak ako vade v kolstve. Problémom je aj doprava, ktorá je rieená kolským
autobusom, ale v budúcnosti oèakávame rieenie zo strany MHD, s ktorým doteraz nebolo moné problém vyriei.
Na konci MÈ smerom na Mariánku je aj sídlo Diagnostického centra pre
mláde, toto je celoslovenské zariadenie na diagnostiku akovychovate¾nej
mládee. DCM má kapacitu 36 miest prièom je plne obsadené a na umiestnenie
èaká 65 detí. Sú tu siroty, polosiroty, z DD, ba i telesne a zdravotne postihnutí,
zariadenie musí prijíma i deti s problémom drog, èo komplikuje prácu s ostatnými. Problémom je nevyhovujúca budova, nemonos izolácie jednotlivých porúch,
nedostatok financií. Snahou zariadenia je získa granty na rieenie situácie, aby
pomohli týmto deom vráti sa do ivota. Zúèastòujú sa aj na ivote MÈ, robia
brigády a zve¾aïujú aj svoj areál.
/Správa o kolstve v MÈ ZB/
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Spoloènos JJJ STAV BUILD s. r. o.

Po vyplnení prosíme posla potou alebo faxom
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Rekontrukcia Prvého mája 1978 v Záhorskej Bystrici
Nikto nevie preèo práve Prvý máj v roku 1978 sa stal inpiráciou a
ústrednou témou tohtoroènej prvej recesistickej akcie v Záhorskej
Bystrici. Prvomájové oslavy boli vdy oficiálne - aspoò v spomínanom
roku to tak urèite bolo. Tieto oslavy vak boli skutoène spontánne,
bez organizovania. Pre jedných boli spomienkou na zalé èasy, iným
pripomínali vôòu peèienky z bôèika a za pä korún, deom i mládei
nepripomínali niè. Veï dnené deti nevedia, èo sú to mávatká èi trepotálky a skandova heslá, na to sme u po jedenástich rokoch tie
zabudli. Partia ¾udí okolo Dana Liïáka vymyslela a spontánne zorganizovala tradièný prvomájový sprievod v týle sedemdesiatych rokov.
Recesia ako uvo¾nenie napätia, ktoré nám dennodenne brnká na
nervy, e u pomaly ani nevieme, èí sme a èi ete vôbec sme...
Podpajtúnske zvesti: Pán
Liïák, ako vznikol tento nápad a
ako ste sprievod organizovali?

preto, e som mal vtedy pätnás
rokov. Vetci pris¾úbili autá,
transparenty a úèas svojich ¾udí.

transparenty i novo vyrobené, na
ktoré poskytli materiál sponzori,
maliar i nama¾oval zadarmo. V
sprievode ili pionieri, deti i
dospelí. Nemohla chýba ani
sovietska delegácia, ktorá prijéchala tatraplánom. Medzi hrdinov patril i kozmonaut, v skafandri a na motorke. Pripravený
vyletie do kozmu, len mu da
raketu. Sprievod prechádzal
pred tribúnou, na nej stáli èestní
hostia. Vlastne, kto sa ako cítil.
Stretla sa tu zaujímavá sociéta celá naa súèasná spoloènos tí, ktorí spomínali s nostalgiou, tí
ktorí si vydýchli, e u Prvý máj
nie je povinný a aj tí, ktorým to
niè nehovorilo. Bol to v podstate
jediný dobrovo¾ný a neorganizovaný prvomájový sprievod na
naom území...
Vetci úèastníci hrali svoju úlohu,
ktorú im nikto nepridelil. Doma si
pripravovali rekvizity - zástavy,
busty, transparenty, vyznamenania, trepotálky. Dobrovo¾níci
postavili pred obchodom tribúnu.
Nakoniec sa prihlásil ïalí
nadenec, ktorého sme obliekli
za marála a svoju rolu zvládol
výborne.
Podpajtúnske zvesti: Aké boli
reakcie okoloidúcich, èi tých,
ktorí sa do sprievodu nezapojili?
Dano Liïák: Sprievod sa
zgrupoval a pohol od Kultúrneho
domu. A iiel... Nikto nevedel aká
je trasa, ale vetci sme trefili. Nad
sprievodom leteli dve lietadlá záhorskobystrická letka tunajieho
ministerstva
vnútra.
Sprievod prechádzal pred tribúnou na koneènej zastávke autobusu. Cestujúci, keï vystúpili
okamite sa zaradili do sprievodu. Podujatie, na ktorom sa
zúèastnilo vye pästo ¾udí niko-

ho neuráalo, nikto sa tam necítil
nepríjemne. A práve preto nás
ve¾mi mrzí, e sa táto recesia
stretla s odmietavým postojom
miestneho
pána
farára.
Nebudem citova jeho výroky na
adresu
úèastníkov,
lebo
nechcem prehlbova nedorozumenie, ku ktorému prilo. Váim
si kadého èloveka i jeho názor a
oèakávam podobný prístup od
kadého ku mne a k mojím
názorom. Recesiou sme nechceli
nikomu ublíi, ani nikoho
pohori. Zmysel recesie spoèíva
v schopnosti povznies sa nad
vecou, urobi si srandu z nieèoho, aby to preité tak nebolelo. A
myslím si, e vetci, ktorí
preívali dobu takýchto prvých
májov, potrebujú sa nad nimi
povznies, zaspomína si s
¾ahkosou, s odstupom i s
humorom, aby sa oslobodili od "
noènej mory" tej doby, ktorá
zanechala v kadom z nás urèitú
stopu.
Podpajtúnske
zvesti:
Kontroverzný sprievod je za vami.
Máte odvahu pokraèova v
podobných podujatiach?
Dano Liïák: Myslím si, e na to
netreba ma peciálnu odvahu.
Ochutnali sme chu recesie a tá
nás láka a inpiruje. Na september pripravujeme oneskorené
Doinky 1978. Nebude to výsmech ¾udskej práci, práci
ro¾níkov, bude to rekontrukcia
tých deformovaných doiniek,
kedy sa oslavovalo to, èo sa
zoalo na pozemkoch, ktoré boli
ukradnuté a pritom bolo vetkým
dobre. O tom je recesia. I týmto
spôsobom sa dá odpusti a
u¾ahèi si na dui...
(rozhovor pripravil -ps-)

S Bystrièanma pri muzice
Dano Liïák: Odkedy existujú
hypermarkety, mám zrazu ako
súkromný podnikate¾ - obchodník, dos èasu na vymý¾anie
recesií. Pri poháriku vína, medzi
svojimi vznikol nápad usporiada
spomienku
na
prvomájový
sprievod. Dal som mu názov
Rekontrukcia Prvého mája roku
1978. Neviem preèo, mono len

Tejto dobrovo¾nej rekontrukcie
sa zúèastnilo vye pästo ¾udí.
Vetci hrali úèastníkov oslavy.
Zúèastnili sa v sprievode, v
ktorom ste mohli nájs traktor,
alegorický voz, koòa ahajúceho
mláaèku i vodníka a portovcov,
ktorí tvorili najväèiu masu.
Jednoducho vetko, èo k tomu
patrilo i nieèo navye. Originálne

Tak ako kadý rok, keï sa priblíi jún i teraz rozkvitnú
ulice Záhorskej Bystrice krojmi, spevom, tancom a hudbou.
V sobotu 9. júna o tretej hodine sa pohne krojovaný sprievod od Gbelskej ulice, cez Nám. sv. Petra a Pavla po ulici Èsl.
tankistov na Hargaovu ulicu a ïalej k Spoloèenskému domu, kde bude uvedený hlavný program a veèer bude pokraèova zábavou. Tento roèník bude slávnostnejí aj preto,
e sa ho zúèastnia nai priatelia z druobných Brumovíc,
ktorí svojimi krojmi a vystúpením obohatia ná folklórny
festival. Nedajme sa zahanbi, vyberme nae prekrásne
kroje, obleème si ich a ukáme kus naej krásnej kultúry.
Veríme, e vetci prispejeme k úspechu a poteíme svojim
umením nielen naich, ale predovetkým ostatných úèastníkov.
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Marianka menej známa...
Nae piate stretnutie s históriou Marianky
bude mono trocha vedné. Veï spomienky na
minulos nebývajú vdy plné veselosti a dobrej
nálady. Napriek tomu vak k ivotu v obci patrí
aj hostinec a obchod, hasièská zbrojnica a futbalové ihrisko...
Pútnické miesto, kam sa schádzalo ve¾mi èasto
aj nieko¾ko desiatok tisíc pútnikov, potrebovalo
pre hostí predovetkým ubytovanie. K tomu
stravu a pre zahnanie smädu aj - okrem vody víno, alebo pivo. Oboje bolo moné dosta v
hostinci "U Nováka". Masívna, impozantná budova (po klátornej stavbe a kostole najvyia v
Marianke) dodnes má okrem výèapu a jeho
miestnosti aj ve¾kú sálu, malé separé - oddelenú
miestnos pre kartárov, alebo uzavretú spoloènos - umyváreò spolu s WC a na poschodí izby
pre pocestných.
Táto budova má dodnes v suteréne priestor pre
sudy piva, vína a pre uskladòovanie mäsa. Je
priestorná a - pod¾a rozprávania pamätníkov vraj vo¾akedy dávno cez jej pivnicu tiekol prúd
studenej vody, odrazený z Marianskeho potoka.
Chladili sa v òom - pod¾a tých najstarích tamgastov - sudy piva a vína. Èi je to pravda sotva
zistíme. Pravda je vak taká, e na chladenie sa
pouívali pomerne ve¾ké ¾adové bloky. Na kadom sude bol poloený kus Priezraèného studeného ¾adu, ktorý udriaval nápoje studené.

Odkia¾ sa bral? Na sklonku zimy sa mnostvo
parobkov a muov vyberalo na rybníky do Mástu a Stupavy, kde na zamrznutej hladine doslova dolovali ¾ad... Pomocou sekier, píl a sochorov
aili ¾adové bloky. Vozili ich do ¾adovne - skladu
- kde zakryté slamou a trstinovými rohoami
vydrali aj nieko¾ko mesiacov. Dodnes vidie
jednu ¾adoveò ved¾a pohostinstva. Leí pri ceste
smerom do vàku, ako bývajú Markovci. Je to
polozborená pivnica vo svahu - len pár metrov
od budovy hostinca - ktorej dnes chýbajú vchodové vráta a hrozí jej zavalenie.
Takáto ¾adoveò bola aj neïaleko kaplnky pri
Svätej studni. Markovci ju prenajali v èasoch medzivojnových zmrzlinárovi, ktorý mal pred òou
stánok so sladkou studenou makrtou... Pivnica,
v ktorej bol ¾ad uloený, bola vyhåbená ako
krátka tôlòa do svahu a bola v nej celoroène
stála teplota. Okolo pä stupòov celzia dovo¾ovalo ¾adu, prikrytého slamou a hoblinami, vydra a do budúcej "úrody" tohto studeného
tovaru. Ním sa zásobovali nielen krèmári a
obchodníci s mäsom, ale vo ve¾kom ¾ad odoberali pivovary, retaurácie a domácnosti, kde slúili v ¾adnièkách - drevených, pozinkovaným
plechom vyloených skrinkách - pri chladení
mäsa a ostatných chúlostivých potravín.
V obci boli tri hostince a tri obchody. Konjuktúru zaívali poèas pútí a na výroèné sviatky.

sa volá Potoèná. Ten tretí obchod
patril rodine Ráckových a bol v
dome, stojacom v rade pred tým,
kde bývali Jelaèièovi. Hostinec U
Nováka mal konkurenta v pohostinstve U Horváta. Ten tretí bol
Retaurácia za Svätou studòou.
Jeho budova stojí dodnes na brehu
Marianskeho potoka (na snímke z
poh¾adnice, ktorú vydal Stanislav
Rybár, ho vidno ved¾a domu
Jandových v popredí medzi stromami). Fotografia je asi z roku 1939 a
pod¾a pamätníkov pri retaurácii bol
aj taneèný parket a záhradné átrium. V lete sa po sobotách sedelo
vonku pred retauráciou - najmä
turisti a zámonejí pútnici - a na
dobrú náladu hrala hudba...
Marianka mala v prvej polovici XX.
storoèia astie na dobrých
richtárov. Medzi nich patril aj Alojz
Foltýn, ináè rodák z Borinky.
Prienil sa do Marietálu a po
dlhoroènej práci v USA sa vrátil, aby
Retaurácia za Sv. studòou - v predjarí viedol obec v ne¾ahkých èasoch pred
Druhou svetovou vojnou i poèas nej.
roku 1939(?).
O tom, aký bol a ako sa obci darilo
pod jeho vedením, o tom si povieme
Jeden bol - ako sme u písali - na Karpatskej
ulici u Rybára, jeden v Grmolízi, èo je "tv" roz- nabudúce.
prestierajúca sa pozdå potoka. Ten má v mape
Ján Sand
meno Drmolez a dnes je skrytý pod ulicou, ktorá

SIBAMAC CUP 2001

Zohor

Simonka tefanovièová, 9 r., Z Zohor

Majstrovstvá Bratislavského regiónu SIBAMAC CUP v tenise pre rok
2001 sa u po tretí raz uskutoènili na dvorcoch Tenisového klubu
Zohor. Spolupráca Bratislavského tenisového zväzu, sponzorskej
firmy Sibamac a.s. a Tenisovým klubom Zohor sa opä osvedèila. Za
priaznivého a príjemného májového poèasia tu predviedlo svoje
tenisové majstrovstvo 32 muov a 14 ien. Do závereèných kôl sa
prebojovali tí najlepí, z muov napríklad Martin Hromec, ktorý je
známy ako Davis Cup-ový reprezentant Slovenska, ïalej Peter
Maláèek, Martin Zeman, Mojmír Mamojka a mnohí iní. Martin
Hromec sa stal víazom muskej dvojhry. Finálový zápas s Petrom
Maláèkom bol dôstojným vyvrcholením celej akcie. Obaja hráèi
predviedli publiku tenis an vysokej úrovni. V enskej dvojhre sa do
finále prebojovala dvojnásobná majsterka Slovenska Michala
Bzdueková a Laura Bártová. Úspenejou a tie majsterkou
Bratislavského regiónu pre rok 2001 sa stala Michala Bzduková.
Víazmi vo tvorhre muov sa stali Peter Maláèek a Mojír Mamojka,
vo tvorhre ien to boli Michala Bzdueková a Adriána Jaková. Na
záver sa chceme aj touto cestou poïakova sponzorovi podujatia
firme SIBAMAC a.s. a vetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom
prièinili o priebeh tejto peknej portovej akcie.
-Mgr. Andrea Hubeková, zástupca vrchného rozhodcu-

Pod Karpatmi dole vàkom
ila babka s dedukom.
Vade krásny, èistý kraj,
zatia¾ si to vychutnaj.
Vôkol rôznych druhov vtáky,
na oblohe modré mraky...
Babka s dedkom ili astne,
aj keï boli sami vlastne.
Blízko iadny iný dom
iba samé zviera, strom.
A jedného dadivého veèera
prili známi z ïalekého Gemera.
Ve¾mi sa im tu páèilo,
odís sa im veru neráèilo.
"Viete, starkí, stále tu len driete,
keï zostaneme, oddýchnu si smiete".
"Tak co máme robit s vama?
Ked scete, zostaòte tu s nama."

Starí páni to vedia!
Zohor - Na futbalovom ihrisku v Zohore sa 19. mája stretli na II. priate¾skom medzinárodnom turnaji drustvá "portových vyslúilcov". Z
Pøerova pricestovali "letci", drustvo z Lábu a Mateo z Gajár.
Nechýbali ani domáci Rinkopáci. Druná atmosféra, ktorá poèas
stretnutia panovala na ihrisku, vôòa cigánskej peèienky a diskotéka
vo veèerných hodinách sa postarali o "veèné priate¾stvo" a poteenie
divákov. Rinkopáci sa 2. júna zúèastnili na podobnom stretnutí v
Pøerove. Domov si priniesli dobrú náladu a rados zo stretnutia s priate¾mi. -ocú-9-

A hneï postavili krásny dom,
samý ruch a návtev v òom.
Babka s dedkom sa len divili,
e im tú samotu nejak prerobili.
Kadý chel býva v to¾kej kráse
a ïalích ¾udí pribúdalo zase.
Len èo sa stihli obzera,
zrazu nové domy zostali tu stá.
A tak z jednej malebnej samoty
vznikla dedina a bez iadnej roboty.
Vetci spolu si tu naívajú
a obec áchorom (Zohorom) volajú.

Koneène!

Zohor - Ochrana ivotného prostredia by sa mala sta prioritou
kadej obce. Základná kola v
Zohore dòa 14, mája usporiadala v obci zber papiera
plastových flia. Sami sme boli
milo prekvapení výsledkom
tejto aktivity. Zozbieralo sa vye
15 ton novinového papiera a lepenky, 0,62 tony PET flia. Výsledkom zberu sú peniaze - finanèné prostriedky pre nae deti.
Ïakujeme vetkým obèanom,
e si uvedomujú význam triedenia týchto odpadov a e
vetkým ide o záchranu ivotného prostredia. -ocú-

Chovate¾ské trhy akva -tera
-fauna - flora - ivá exotika
sa konajú vdy v prvú nede¾u
v mesiaci v Dome kultúry
Dúbravka na Saratovskej
ulici v Dúbravke v èase od
7.00 do 10.00 hodiny. Na
trhoch je zastúpená akvaristika, teraristika, exotické vtáctvo, drobné zvieratá, hmyz,
tropické rastlinstvo, kaktusy,
prírodniny a podobne.

Vae
túi
po lepom
bývaní.

PEKA - PLAST
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- 10%

25% TÁTNA PRÉMIA,
MAXIMÁLNE 4 500 SK ROÈNE
NÁSLEDNÉ ZMLUVY
SO ZVÝHODNENÝM POPLATKOM
STAVEBNÝ ÚVER
S ROÈNÝM ÚROKOM LEN 4,7%

ZÍSKAJTE
25%

TÁTNU
PRÉMIU

do 30. 6.

STAVEBNÉ SPORENIE PRE DETI
JUNIOR EXTRA S DOBROPISOM 500 SK
MIMORIADNE MEDZIÚVERY
U OD 100 000 SK

F PREDAJ
F MONTÁ PLASTOVÝCH OKIEN

PRVÁ STAVEBNÁ
SPORITE¼ÒA

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

PRÁÈKY
CHLADNIÈKY
MIKROVLNKY
MRAZNIÈKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAÈKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIÈE
TELEVÍZORY, AUDIO - VIDEO
NAJVÄÈÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPOTREBIÈOV
PREDAJ NA SPLÁTKY TELERVIS
V HOTOVOSTI, NA PÔIÈKY

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

BOHATÝ SORTIMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU
Viete, e za zákonnú poistku Váho automobilu zaplatíte nabudúce
ete viac - v súvislosti s ptrechodom na

POVINNÉ RUÈENIE?

Zaujíma Vás, ako ma toto povinné poistenie LACNEJIE alebo i
ZADARMO, prípadne ako si i zaujímavo ZAROBI?
Tento rok je nutné spísa viac ako 1 700 000 zmlúv. Pomôte nám!
Na províziách bude vyplatených takmer 500 000 000 Sk!!!
Informácie: BA-5, Jankolova 9, Domov stavbárov, Tel.: 0903/437117

Rýchle úvery

Od 2 tis. Sk do x mil. Sk aj bez ruèite¾a!
Nemekajte a volajte
1. MT: 0903/ 437 117, 2. Tel. fax. odk.: 07/ 6231 7180
3. Tel.: 07/ 6224 6591
UNIFIN, Jankolova 9, Domov stavbárov,
Bratislava - Petralka Ovsite
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Magna via - u úplne váne

*-8-:Stupava spol. s r.o.

Stupava- V predchádzajúcich èíslach náho mesaèníka sme informovali o
príprave zaloenia sekcie Zdruenia Magna via s pôsobnosou v Stupave
a okolí. V stredu 16. mája sa v Retaurácii Stupava za prítomnosti vye tridsa úèastníkov konalo ustanovujúce zhromadenie. Prítomní boli podnikatelia v oblasti retauraèných a ubytovacích sluieb, výrobcovia a remeselníci, zástupcovia spolkov a organizácií, aktivisti - naturisti ktorí pôsobia
v oblasti turistiky a turistického ruchu, zástupkyòa Ekocentra Daphne a
tie starostovia z Marianky a Zohoru. S mylienkou zdruenia Magna via
prítomných oboznámil jej prezident Doc. Jozef Húska ( Po¾nohospodárska univerzita Nitra). O monostiach a perspektívach turistického ruchu v
naom regióne predniesol svoj príspevok Pavel Slezák. S návrhom programu na najbliie obdobie vystúpil Peter Rác. Potom sa ivo diskutovalo o monostiach a potrebe rozvoja turistického ruchu v regióne. Ako
povedal doc. Húska, stretnutie sa konalo na vysokej intelektuálnej úrovni,
pretoe vetci diskutujúci hovorili k veci a veru mali aj èo poveda.
Výsledkom diskusie bolo prijatie programu na obdobie do januára 2001.
Povereným predsedom sekcie sa stal Pavel Slezák.

Marianská 88/ 1556
900 31 Stupava
tel./fax: 07/ 6593 4148
tel./fax: 07/ 6593 3124

- polystyrény vetkých typov
- kompletný zateplovací systém
- fasádne omietky, penetraèné nátery
- lepiace a armovacie malty
- jadrové a tukové omietky
- minerálne vlny ROCKWOOL

Deò potom

RIADKOVÁ INZERCIA
lPredám 4-árovú záhradu s chatkou (2 miestnosti) v lokalite
Ovocinár Stupava. Cena dohodou. Volajte: 07/4333 2529
lPredám 1-izbový byt v Stupave na Hlavnej ulici. Informácie na tel.:
0903 764287
lPredám mraznièku 110l. Cena dohodou. Tel.: 07/ 6593 5471

MKM, s.r.o.

Dlhá 1264, 900 31 Stupava
MKM spol. s r.o. príjme:
- vedúceho dopravy - komunikatívny typ s organizaènými schopnosami, znalos v odbore
dopravy, bezpeènos práce, poiarna ochrana,
primerané vzdelanie,
- dvoch pracovníkov na kumulovanú funkciu
predajca mlieènych výrobkov - vodiè nákladného
motorového vozidla.
Poiadavky: komunikatívnos,
prax v riadení mot.vozidla - VP kat.C
skúsenosti v obch. èinnosti
a reg. pokladòou
Záujemci sa môu hlási na adrese: MKM s.r.o.
Stupava, Dlhá 1264, alebo tel. 07/65 936 620,
65 933 522-3, 0903 405 309 - p.Jozef KLUKA.

EXPRESS FINANCE, s.r.o., spoloènos
pôsobiaca v oblasti poskytovania pôièiek
obèanom, h¾adá nových spolupracovníkov
na uzatváranie zmlúv.
Pre ïalie informácie volajte
0903 / 22 98 56.

Zástupcovia Zdruenia Pavel Slezák a Peter Rác sa zúèastnili rokovania,
ktoré organizoval miestny úrad Devín. Na rokovaní sa hovorilo o príprave
turistických, kultúrno spoloèenských a portových podujatí nadchádzajúcej letnej sezóny. Významné miesto predstavuje práve Devín, ktorý sa
pre rakúskych turistov stáva vstupnou bránou na Slovensko. Najmä premávka lodnej dopravy Devín -Hainburg otvára nové monosti i pre naich
turistov. Loïou je moné previez bicykle, na ktorých mono pokraèova
po vyznaèených cykloturistických trasách v Rakúsku. Ako hlavný problém
sa na rokovaní ukázala skutoènos, e nie sme pripravení prija rakúskych
turistov, chýbajú kvalitné informaèné materiály a servis. V poobedòajích
hodinách s akonalo stretnutie s rakúskymi partnermi, ktorí prejavli ve¾ký
záujem o monosti turistiky v blízkom okolí Bratislavy. Zároveò tu bola
dohodnutá výmena informácií v existujúcich médiách. V Podpajtúnskych
zvestiach budú uverejòované informácie o Nationalpark Donau-Auen a
aktivitách zdruenia Auland. V èasopise Au-Blick, ktorý ako tvrroèník
vydáva Nationalpark Donau-Auen (s podporou vlády Dolného Rakúska a
spolkového ministerstva pre ivotné prostredie) v náklade 40 tisíc kusov,
budú v najbliej dobe uverejnené informácie o Zdruení Magna via a
jeho zámeroch.

V najbliej dobe

Na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutoènilo na tému skvalitnenia info systému sa dohodla príprava propagaèných materiálov a tie umiestnenie
informaèných tabú¾ v Devíne, Záhorskej Bystrici, Marianke, Stupave,
Zohore a v Plaveckom tvrtku. Návrh informaènej tabule predloil p.
Machaj, obsah informácii pripraví redakcia zo zástupcov partipujúcich
obcí. Podporu tomuto zámeru vyjadrili starostka Zohoru p. Havranová,
starosta Záh. Bystrice p. Kuboviè, starosta Devína p. Novotný, primátor
Stupavy Ing. Dará a starosta Marianky Ing. Blecha. Starosta Záh. Bystrice
p. Kuboviè pris¾úbil spoluprácu pri intalovaní informaènej tabule o
Marianke - najstarom pútnickom mieste, ktorá bude umiestnená v
Záhorskej Bystrici.

Dobrý tart

O tom, e zdruenie má zmysel a opodstatnenie svedèí sled udalostí,
ktoré jasne hovoria o tom, e je najvyí èas zaobera sa monosami
rozvoja a podpory turistického ruchu aj vo "vidieckej" oblasti pri hlavnom
meste. Bez podpory obcí i ïalích intitúcií bude kadé úsilie, hoci i úprimné a obetavé, odsúdené na neúspech. zdruenie zatia¾ získalo podporu
predstavite¾ov samosprávy. Svojím programom chce oslovi i ïalích podnikate¾ov i tých, ktorí chcú zaèa podnika v agroturistike a viedieckom turizme. V spolupráci s Agrointitútom Nitra pripravuje rekvalifikaèný kurz
zameraný na podnikanie v spomínaných oblastiach. Prvá verejná prezentácia Zdruenia Magna via bude poèas Slávností kapusty v Stupave.
kontakt: 07/65934 312 p. Rác (Stupava), p. Frantiek Hubek (Zohor), p.
Peter Luák (Záhorská Bystrica), P. Krá¾ (Marianka), p. Alojz Machaj
(Plavecký tvrtok).
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Konc jak ivé...
Ani porádne nevím jak sem sa ocitua v tej retaurácii u Maroa. Fèil
sa to ináè menuje, ale ludé si to aj
tak eném po starém pamatajú.
koda veliká, e u nás nemá nic
dúhého trváòá, ecko sa mení a co
chvíla nevíme kde sme. Mjeníme to
podláj vjetra a tady na Záhorí furt
fúká, tak to je ufám proto. Já u vím,
oslavovali sme tuím devadesát
rokú manelstva, aspoò mne sa to
tak zdá, e sem s tým mojím tolko
vydraua a on mi navrheu, e teda
pujdeme na pivo. V tej sály, co sa v
ní volakedy hráuo aj kino a ecky
stupavské zábavy a nejedna svadba sa tam odehrávau mneuo
sedzení nejaké zdruení magnamia. Ten múj povidau, e to je
viagramia, e tak to èuu v rozhlasi,
té èuje eném to, co sce. Nemu
chuciuo pivo a já sem byua zvjedavá o èem to tam bude. Tak sem
sa tam vetreua, reku je to verejné,
co mi moú povidat. Nepovidali
nic, posadzili mòa za stúl, dostaua
sem minerálku a neskúr aj chlebíèek s kávú. A byuo tam dost ludzí,
co mi byuo aj lúto, lebo mohli ostat
tí chlebíèky, mohli sa mi ujít vjec
ne dva. Ale dobre, povím vám o
èem to tam byuo. O tem, e
mosíme sem dostat turistú a ket ích
sem dostaneme, e co s nima. No,
èaká téma. A nepadali tam suova
chvály, velice dobre vjedzeli o èem
vyprávjajú. Jak je tu krásny kraj, ak
kdo by haòau svoje a té proè. ak
co vecko nám tu po tých naích
ludoch ostauo, aj ten gróf, nech
byu jaký byu, ak dneskáj ani grófi
nejsú a kdejaký odkundes kindervajcovýmeneér je jak ten tupír ( to
sem vymysleua jakoe tupí upír
dokopy). A my s tým nevíme co
máme robit. Kuknite sa v Èechách
co dokáú. Kdejaká lavièka má
svoju históriu, hnet vám o ní povjedzá, kdo si tam kedy sedeu a nad
èím rozmýlau a my, my vidzíme
eném teho psa, co si ju oznaèkovau. Také múzeum jaké tady máme
- Ferdia Kostku, co to je za kapitál
a my chodzíme okouo, jak keby ani
nebyuo. Co by druhí za to dali a my
si to nevíme ocenit. A co ikovných
ludzí
je
tady,
kdejakých
remesleníkú, co eném ivorá, lebo
ná èovjek nemá tolko penez, aby

Záhorácky slávièek

to vjedzeu docenit a necháme ích
zahynút, nech ích to prestane bavit,
ná co nás je potem. Enéme,
eném, ak my tu aj nic dokopy
nemáme také, aby sme tých turistú
nemoseli s mjechem na huavje
vodzit od jedného místa k druhému. My to tu nemáme na takém
porádku, aby sme sa nemoseli hanbit, e k nám doli. Zelina roste aj
na huavní cesce, nikde ádnej
znaèky, jak sa dvihne vjetr do huby
vám vlecí papír, paèky, cez deò si
nemáte kde sednút ani na kávu a
ked aj, donesú vám ju pomály v
horèièáku (kde tí horèièáky berú, já
ket peèem mosím ecko váit a ten
horèièák, to byua taká dobrá míra,
u sa mi ecky potúkli, nemám ani
jeden). Tam kde by mneu byt na
zemi raj - pred kostelem, tam to
vypádá jak v cigáòskej osadze v
Plaveckem tvrtku. Ná ak tí turisté
by moseli byt konc sprostí keby
sem doli. A potom e idú k Èáòovi
a e on to má uzavríté eném pro
svojích hoscí, eèe aj tí prelézky
pro dzeci má eném pro svojích ?
Ná co by nemeu, ak to zapuaciu.
Ani já by sem nikoho nepusciua k
nám do dvora aj ket tam mám na
nem eném kakulince po slépkách.
Tak sa tam o velièém vyprávjauo
a sa mòa to dotkuo. Volagdo tam
povidau, e èi sme pripravený
otevrít svoje dvore pro turistú a
ukázat ím jak ijeme. Zatát sem svúj
dvúr otvíraua eném ket nám doli
tahat umpu, ale esli sa mi to
opuací a vím, e ano, otevrem ten
dvúr najprv tím patekárom. Nech
si jejích dzeci pobjehajú po dvori,
nech vidzá slépky aj králiky, nech
okotujú moju cautu aj trudlu.
Mosím
pozbírat
najprv
tí
kakulince... Jak sem zedua ten
druhý chlebíèek opatrne sem sa
vytraciua z tej sály. Aby to nebyuo
nápadné súsedom, co sedzeli
vedláj mòa sem povidaua, e
mosím ít na záchod. Ten múj dopíjau páté pivo a hnet sem mu povidaua, e zajtra spravíme porádek
na dvori aj pred domem. Pjekne mi
podzekovau za dárek k výroèú a
hnet si objednau dalí pivo.
Necháua sem ho tak, ak já sem u
mneua v huavje vymyslený plán.
ak sa ho zajtra dozví, hnet sa prebere...

Stupava - Èas neúprosne beí a malí speváèikovia, ktorí sa zúèastnili prvého roèníka podujatia Záhorácky slávièek sú dnes o pä rokov starí. Mylienku zorganizova prehliadku interpretácie ¾udových pesnièiek v podaní detí materských kôl ,
uviedla do ivota inpektorka pre M p. Bukovská. Piaty, jubilejný roèník zaiaril
v tých najkrajích krojoch, ktoré hrdo niesli nai najmení speváèikovia. Záhorácke
a slovenské pesnièky v ich podaní boli milým záitkom a tie povzbudením, e
láska k ¾udovej piesni vïaka uèite¾kám v materských kolách i rodièov nezanikne.
Podujatie otvoril viceprimátor mesta Stupava Ing. Ján Bele a Ing. Filip, zástupca
prednostu OÚ v Malackách. Závereèné slovo predniesla pani Eva imková, vedúca
kabinetu hudobnej výchovy. Vïaka sponzorom úèastníci prehliadky dostali pekné
darèeky. Mesto Stupava podporuje toto podujatie u piaty rok, ktoré sa koná pod
zátitou primátora mesta a garantom je Mestské kultúrne stredisko Stupava. -ps-

Kultúrna komisia a Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica
Vás pozývajú na

9. roèník kultúrneho podujatia

S BYSTRIÈANMA PRI MUZICE

ktorý sa uskutoèní 9. 6. 2001 (sobota)
Program:
15:00

krojovaný sprievod od Miestneho úradu po ul. Èsl. tankistov,
koneèná zastávka MHD, Hargaova ul., Spoloèenský dom

15:30
15:45

Maoretky z Malaciek
Otvorenie
Pieseò o Bystrici - Matica Slovenská Záhorská Bystrica
Príhovor starostu MÈ Bratislava - Záhorská Bystrica
Vladimíra Kubovièa
Príhovor starostu druobnej obce Brumovice Jozefa Charváta

16:00
16:15
16:30
16:45
17:15
17:30
19:00

Folklórny súbor Dopravár z Bratislavy
Detský folklórny súbor Èervené jabåèko z Rovinky
Súbor Mlados zo enkvíc
Mláde z druobnej obce Brumovice
Matica Slovenská Záhorská Bystrica
Záver
Taneèná zábava - hrá dychová hudba VESELKA pod vedením
p. Veselého a ¾udového rozprávaèa Jozefa Benkovièa z Lábu.

Poèas sprievodu obcou a celého popoludnia pri spoloèenskom dome bude
úèinkova domáca kapela pod vedením p. M. Bilaèièa.

Je to pravda, e ste úspený podnikate¾ predovetkým
vïaka tomu, e ste vypracovali výborný projekt, ktorý
bol vybraný pre podporu z PHARE alebo iného predvstupového podporného fondu EÚ, èi programu podpory z rozpoètu SR??

Ak áno, kontaktujte nás a pode¾te sa s nami o svoje skúsenosti.
Ak nie, otvorte svoj diár a rezervujte si dni 12. a 15. septembra t.r.
na "Tréning manaérov cestovného ruchu" a oznámte nám svoj
predbený záujem o toto podujatie, ktoré za úèasti popredných
odborníkov usporiada obèianske zdruenie SOLE-TERRA-VITA.
Cie¾om tréningu je informovanie o grantoch, podporných fondoch
a podporných programoch, o monostiach a pravidlách ich
vyuite¾nosti v cestovnom ruchu ako i nácvik zostavovania iadostí
o pridelenie prostriedkov. Podrobnosti oznámime tým, ktorí o
podujatie prejavia záujem. V predbenej prihláke (nemusí by
písomná) uveïte prosím okrem kontaktu aj predmet Váho podnikania. Informujte prosím aj ïalích potenciálnych záujemcov zo svojho
okolia. Kontakt: SOLE-TERRA-VITA, Lipová 30, 900 31 STUPAVA,
tel.: 0703/772 2101 kl. 220, mobil 0905 420 133 fax: 0703/772 3854,
e-mail: peter.nagy@ma.vs.sk
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