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

V tomto èísle: Nepodceòujme slintaèkulMagna VialRozhovor so starostkoulObèan a verejné investícielMarianka ako ju poznátelRozhovor s Jirkom Malchárkoml80-tka stupavského futbalulMari Pilná je nemocná

Milí priatelia,
ko¾ko slov, mylienok, kapitol kníh, èasopisov
nám neraz objasòuje najzávanejiu otázku otázku ivota. Nemono sa jednoducho tomu
vyhnú, ani vzda, aby si èlovek neprebral a
neuvedomil údaje, poh¾ady na ivot, z kadej
strany. Sú rôzne. Aj my máme ten svoj. Trápi nás
hlavne vtedy, keï poh¾ad, èi skúmanie ivota,
teoreticky nezodpovedá skutoènosti alebo prináa pochybnos.
Zvlá tu oívame nápadom, dômyslom a silnými túbami objavi nieèo fascinujúce. Èo nás k
tomu vedie? ivot - slová evanjelia, slová ivota,
Jeia Krista, ktorý hovorí: "Nebojte sa!
Choïte, oznámte mojim bratom, aby li do
Galilei. Tam ma uvidia." Èo v danej chvíli znamenajú tieto slová? Len pravdu poznania skutoènosti, èo privádza k ve¾kej radosti. Ve¾ká noc
nie je sviatkom spomínajúcim len na nieèo minulé spred 2000 rokov.
Ve¾ká noc to je ochota v prítomnosti prija
Krista. Ve¾ká noc je zárukou naej budúcnosti,
lebo nesie so sebou tú najväèiu nádej - aby sa
èlovek nikdy nedostal do stavu kedy by musel
by nútený kapitulova
- ani vtedy, keï dua stoná pod archou hriechu
- ani vtedy, keï èlovek stráca najbliiu osobu ani vtedy, keï sa nám nenaplnia nae ivotné
ciele - ani vtedy, keï pocíti nevïak od tých
najbliích ani vtedy, keï èlovek stráca silu,
zdravie, ivot a to preto, lebo Kristus svojím
zmàtvychvstaním posvätil nádej i pre tú najbolestivejiu chví¾u ivota. Kristus nám priniesol
nie smr, ale ivot. A Kristovo vzkriesenie je nielen predmetom naej viery, zjavenou pravdou,
ale aj základom, lebo je nad vetku rozumnú
pochybnos. Nedajme sa pomýli falonými prorokmi dnenej doby. Buïme astní, e sme sa
narodili v lone tohto náboenstva, ktorého Boský pôvod je tak jasne dokázaný ním samým.
Mali by sme o to viac aj svedèi o tejto pravde a
preukazova Pánovi podlnú vïaènos nielen
slovami, ale aj skutkami.
Niè iné si ani neiadam - tak chcem i s vami
prosi Jeia, aby sme vo chvíli, keï myslíme na
smr nestrácali ivotnú vieru v budúce zmàtvychvstanie. Pokoj, rados a dôveru vetkým
vám, milí priatelia, èitatelia, bez rozdielu názoru i poh¾adu praje duchovný správca farnosti v
Stupave Felix Mikula

Rastie tu moderná fabrika
Stupava - V areáli bývalej kapustárne, na pozemkoch, ktoré odpredalo mesto v minulom roku,
rastie nová, moderná prevádzka. Investor - Dura
Automotive Body & Glass Systems Components
a. s. Bratislava tu buduje výrobné priestory na
výrobu dverných rámov pre Volkswagen Colorado. Architektonický návrh Ing. arch. Milana korupu projekène realizuje IPEC Projekt, manament zabezpeèuje spoloènos IPEC Management. Stavbu realizuje - hlavný dodávate¾ - bratislavská spoloènos ZIPP a. s. Pod¾a slov Miroslava Jau, konate¾a investora, spoloènos tu preinvestuje 140 miliónov korún. Stavba zaèala v
januári t. r. s tým, e termín ukonèenia je plánovaný na október t.r., aby mohla zaèa skúobná
prevádzka a do¾adenie výroby. Sériová výroba

zaène v januári 2002. Momentálne je pred dokonèením hrubá stavba, zastavaná plocha predstavuje 5 300 m2. Okrem výrobnej haly sa tu stavia i
administratívna a sociálna èas. Spoloènos Dura
bude teda sídli v Stupave, priamo vo výrobe bude zamestnáva cca 100 zamestnancov. S náborom personálu zaènú u v apríli. V súèasnej ekonomickej situácii je výstavba novej a perspektívnej prevádzky v Stupave významným faktorom, ktorý pozitívne ovplyvní zamestnanos
nielen v meste, ale i v irom okolí. Ako nás zástupca investora informoval, výrobky z tejto prevádzky poputujú smerom na Lozorno do industriálneho parku. Obavy, e kamióny z tejto prevádzky zaaia dopravu cez Stupavu sú neopodstatnené.
-ps-

Pozvánka na jarmok
Mestské kultúrne stredisko Stupava pozýva na Ve¾konoèný jarmok v
sobotu 7. apríla 2001 od 8.00 hodiny pri Kultúrnom dome. Kontakt pre
predávajúcich: 07/ 6593 4312.

Slávnostný koncert

Pri príleitosti Dòa uèite¾ov Základná umelecká kola v Stupave a Mestské
kultúrne stredisko v Stupave pozývajú na Slávnostný koncert iakov ZU
v Stupave, ktorý sa uskutoèní dòa 6. apríla 2001 o 18.00 hodine v
Kultúrnom dome v Stupave.

Podpajtúnske zvesti
Rozírenie hranice intravilánu

Pozitívna bytová politika
Na základe ohlasov èitate¾ov
Podpajtúnskych zvestí sa opä venujeme problematike novej bytovej výstavby v rámci koncepcie
tátnej bytovej politiky. Vetky
obce malackého okresu obdrali
novelizovanú Smernicu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa urèujú pravidlá
pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov. Ministerstvo poskytuje finanèné prostriedky mestám a obciam na výstavbu
nových a dostavbu rozostavaných
nájomných bytov, obnovu historicky cenného bytového domu s
bytmi v meste alebo v obci, prestavbu nebytovej stavby na bytový
dom.
Dotácia sa poskytuje na výstavbu
nájomných bytov urèených fyzickým osobám (nájomca a osoby s
ním bývajúce), ktorých príjmy neprevyujú trojnásobok ivotného
minima, nájomná zmluva neprevýi
tri roky, ak nájomca bude dodriava podmienky zmluvy atï.
Na základe predloeného rozpoètu
stavby minister výstavby a reg. rozvoja SR urèí výku dotácie do 50%
obstarávacích nákladov stavby.
Dotácia je zameraná na podporu
obcí, ktoré vo svojej sociálnej politike sa venujú aj bývaniu. Pomaly
konèí éra odpredaja komunálnych
bytov, tým sa vak problematika
bývania najmä sociálne slabích,
mladých rodín v podmienkach obce alebo mesta nekonèí. Svojím
spôsobom je podpora zo strany
tátu výzvou pre obce i pre èakate¾ov na byt, aby spoloènými silami
za podpory tátu sa postarali o bývanie. Veï to nemusia by nadtandardné byty, ko¾ko mladých rodín
by s radosou prijalo akúko¾vek
strechu nad hlavou. Lacnejie byty
sa dajú postavi aj "brigádnicky" so
zapojením technických moností a
prostriedkov, ktorými disponuje
obec a hlavne na obecnom pozemku, ktorý je "zadarmo".
Nemalou podporou zo strany tátu
je monos èerpa dotácie na výs-

tavbu technickej infratruktúry. Máloktorá obec pri vydávaní stavebných povolení na individuálnu výstavbu zároveò ruèí za vybudovanie
ininierskych sietí, ktoré sú podmienkou pre kolaudáciu novostavieb. Monos získa dotáciu na
infratruktúru predstavuje a 150
tisíc korún na jednu novostavbu.
Èasto sa o túto pomoc viacej zaujímajú stavebníci, lebo tých problém
najviac aí, ale iadate¾om a prijímate¾om dotácie môe by pod¾a
zákona len obec. V minulom roku
túto monos vyuili v okrese len
mesto Malacky a mesto Stupava
(0,9 mil Sk).
V súvislosti so iadosami o dotácie sme sa opýtali Ing. Jozefa Landla z úseku bytovej politiky Odboru
regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzahov OÚ v Malackách, èi je dostatok finanèných
prostriedkov na ich pokrytie.
Ing. J. Landl povedal: "Mono
kontatova, e pre r. 2001 je
prostriedkov na podporu rozvoja
bývania relatívne dos. Na výstavbu
nájomných domov je v Bratislavskom kraji urèených 81 miliónov
korún, na výstavbu technickej infratruktúry 91,2 milióna korún a na
odstraòovanie systémových porúch na bytových domoch 35 miliónov. Je teda predpoklad, e ak
iadosti zo strany obcí budú spåòa
poadované kritériá v zmysle nových smerníc, budú kladne vybavené. Toto sa vak týka obcí, prípadne právnických subjektov a
firiem, ktoré by mali záujem stava
nájomné byty. Prostriedky pre
rozvoj bývania, a to formou úverov,
môu získa aj súkromné osoby.
Ich výka pre tento rok je v podstate rovnaká ako minuloroèná.
Chcem vak upozorni prípadných
iadate¾ov, aby si poriadne zistili
vetky náleitosti vyplývajúce z
novely zákona o tátnom fonde
rozvoja bývania, ktorá vo veobecnosti sprísnila kritériá pri poskytovaní spomínaných úverov.

Okresný úrad v Malackách zaslal samosprávnym orgánom metodický
pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým urèuje
postup krajských úradov a okresných úradov pri rozirovaní hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990. Metodický pokyn je krokom k realizácii
uznesenia vlády SR z 24. mája 2000. V kritériách a podmienkach pre
rozírenie hranice zastavaného územia obce sa stanovuje, e rozírenie
hranice intravilánu je moné len v prípadoch, ak pozemky vhodné na
bytovú výstavbu sa v hraniciach intravilánu obce nenachádzajú. S oh¾adom
na efektívne vyuívanie po¾nohospodárskej pôdy sa tie uvádza, e do
rozírenia zastavaného územia obce je treba zaèleòova predovetkým
enklávy, preluky a pozemky menej vhodné pre po¾nohospodársku výrobu.
Predmetom zaèlenenia do rozírenej hranice intravilánu môu by len
pozemky navrhované pre tandardnú bytovú výstavbu (rodinné domy,
bytové domy, garáe a drobné stavby s doplnkovou funkciou k stavbe
rodinného alebo bytového domu vrátane prístupovej komunikácie a základnej technickej a obèianskej vybavenosti. Návrh na rozírenie hranice
zastavaného územia obce nemôe obsahova lesné pozemky a návrh môe
obec poda len jeden raz v termíne do 30. júna 2005. Okresný úrad v
súlade s pokynmi ustanovil komisiu pre rozírenie hranice zastavaného
územia obce v zloení: Ing. Anna èasná, vedúca odboru PPLH (predseda) a èlenovia Ing. Kvetoslava Schlosserová, Edita Majzlíková - katastrálny
odbor, Ing. Henrieta Kovaèièová - odbor P, Ing. Jozef Landl - odbor
regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzahov. Èlenom komisie bude
aj zástupca obce, ktorá bude podáva návrh na rozírenie hranice intravilánu.

Uznesenie Okresnej protinákazovej komisie

Okresná protinákazová komisia v Malackách na svojom zasadnutí prijala unesenie, ktorým ukladá vetkým
chovate¾om povinnos dodriava nasledovné opatrenia a odporúèania na zamedzenie zavleèenia pôvodcov
ve¾mi nebezpeèných nákaz, najmä slintaèky a krívaèky do domácich a spoloèných chovov
l zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov s chovom vnímavých zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy
a oípané) l zásadne prevarova pomyje a zvyky jedál a a následne ich skrmova l nenakupova v
súèasnej dobe vnímavé zvieratá na ïalí chov alebo doplnenie chovu a poèka a sa situácia stabilizuje
l nepremiestòova zvieratá v rámci jednotlivých chovov, ako aj nepremiestòova zvieratá z ve¾kochovov
l dodriava prísne hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov vedenia po¾nohospodárskych podnikov
l najmä oetrovatelia vnímavých hospodárskych zvierat. Bolo by iaduce, keby neoetrovali vlastné
(súkromné) hospodárske zvieratá, striktne dodriavali zásady prezliekania a hygienickej oèisty doma aj v
po¾nohospodárskych podnikoch l do platnosti vstupuje povinnos okamite oznámi výskyt ochorenia
hospodárskch zvierat veterinárnemu lekárovi a riadi sa jeho pokynmi. l Slintaèka a krívaèka je ve¾mi
nebezpeèná nákaza párnokopytníkov sprevádzaná vysokými teplotami a charakteristickými zmenami vznikom p¾uzgierikov a erózií na sliznici dutiny ústnej, mulci hospodárskych zvierat, rypáku oípaých,
medzi paznechtami, korunkovom okraji paznechtov a mlieènej ¾aze. Z ústnej dutiny vyteká pena zo slín.
Pri postihnutí zvieratá výrazne krívajú.

Projekty na rieenie problémov rómskej problematiky

V súlade s uznesením vlády k stratégii vlády SR na rieenie problémov rómskej
národnostnej meniny vláda v roku 2000 schválila finanèné prostriedky na 102
projektov v celkovej výke 30. mil. Sk. Na rok 2001 je do príslunej kapitoly tátneho rozpoètu navrhnutých 30 mil. Sk. Do 15. januára fyzické osoby, právnické
osoby, obce mohli podáva iadosti o poskytnutie dotácií zo tátneho rozpoètu.
Projekty bolo moné poda so zameraním na výchovu a vzdelávanie, kultúru a
osvetu, bývanie a infratruktúru. Prioritami pre rok 2001 sú rozvoj bývania a
infratruktúry, zamestnanos so zameraním na rekvalifikaèné kurzy a výchova a
vzdelávanie. V okrese Malacky boli podané nasledovné projekty: obec Kuchyòa
predloila projekt "Rómska komunita v obci Kuchyòa", ktorý riei kompletné
dobudovanie rómskej osady a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Vysoká pri
Morave predloila projekt na odkanalizovanie ulice a vybudovanie komunikácie a
chodníkov v èasti obce, kde rómska komunita ije. Plavecký tvrtok poiadal o
financie na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu z rómskej kolónie. Záhorská
Ves iadala príspevok na rozírenie vodovodu. iadosti obcí podporil svojím kladným stanoviskom okresný úrad.
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Nie je to tak dávno,
kedy 28. marec patril uèite¾om. Deò uèite¾ov, vyznaèený v kalendári èi u naplno alebo len symbolicky
vyjadroval osobitné postavenie pedagógov v ivote spoloènosti i kadého z nás. Veï s nimi sme vstupovali do sveta písmen a èíslic, oni viedli nau ruku, aby sme dokázali napísa svoje meno. Vzdelanie, tak
dôleitý fenomén v ivote moderného èloveka i modernej spoloènosti, u nás je akoby na okraji záujmu.
Podmienky vzdelávania v SR a v dôsledku toho aj jeho kvalita sa neustále zhorujú. Na Slovensku tvoria výdavky na kolstvo a vedu len 3,7% HDP (hrubého domáceho produktu), kým priemer v EÚ je 6,3%
HDP. menej ako u nás v rámci EÚ vydávalo na kolstvo len Grécko a Turecko, na vysoké kolstvo z ostatných krajín vydávalo menej ne SR len Rumunsko a Bulharsko. Biè ekonomických ukazovate¾ov neustále
plieska nad hlavami tých, ktorí nie sú finanène a teda i spoloèensky zvlá ohodnotení a pritom najviac
"prenasledovaní". Veï mzdy uèite¾ov zaostávajú za priemernou mzdou v národnom hospodárstve o 13 a
17%, prièom trend zaostávania sa neustále prehlbuje. Aby sa vak èitate¾ovi nezdalo, e je to len o peniazoch, z ktorých sme vetci a teda i uèitelia a ich rodiny iví, nedôstojné je i spoloèenské postavenie
uèite¾ov - vysokokolsky vzdelaných pracovníkov. Raz poèúvame o zniovaní poètu uèite¾ov, krátení èi
zvyovaní úväzkov, prechodoch do útlmu stredných kôl, zvyovaniu poètu iakov a na hranicu únosnosti atï. iadne dobré správy na zaèiatku tretieho milénia! Potom zase poèúvame o potrebe vzdelávania, príprave mladých ¾udí na vstup Slovenska do Európskej únie. A sme v rozpakoch medzi
deklarovaným a realitou. V rozpoète pre kolstvo v okrese Malacky na rok 2001 sú výdavky pokryté len
na 65%. Alarmujúci stav, ktorý je odrazom stavu v celej spoloènosti.
Èo s tým?
Na to musia da odpoveï politici, ktorí sú zodpovední za stav vecí verejných! Pri tom vetkom prázdnom
deklarovaní, chceme úprimne poïakova uèite¾om za výchovu a vzdelávanie naich detí. Aby aj tieto
slová neboli len bezobsaným gestom uème my, rodièia, svoje deti úcte k svojim uèite¾om. Nevzdávajme
sa povinnosti vychováva deti, neponechávajme ju na kolu len preto, aby sme mohli alibisticky poveda:
" Èo vás to v tej kole uèia!?"
-ps-

Podpajtúnske zvesti
Na výstave Expotour ilina

Osud polygónu nás zaujíma
Uplynulo vye osem mesiacov od
chvíle, kedy poslanci mestského
zastupite¾stva odsúhlasili vyuitie
mestského pozemku v lokalite Moligrunty na spoloèný projekt s obèianskym zdruením BECEP (Bezpeènos cestnej premávky). V tejto
lokalite sa má vybudova koliace
dopravné stredisko Stupava. S nápadom priiel Ing. Jirko Malchárek
a pod¾a základnej túdie: "S plochou 60 000m2 je centrum techniky
jazdy v Stupave porovnate¾né s podobnými zariadeniami v Rakúsku,
Nemecku a vajèiarsku. Pri plnom
vyaení je moné súèasne usporiada 8 kurzov techniky jazdy,
kadý pre 12 úèastníkov. V areáli
sa nachádza aj plocha cca 40 000
m2 pre výcvik adeptov na vodièské
oprávnenie. Svojou komplexnosou oslovuje motoristické centrum
nielen jednotlivých obèanov, podnikate¾ov, výrobcov vozidiel a prísluenstva, ale v neposlednom rade
aj organizácie zamestnávajúce vodièov v extrémnych pracovných
podmienkach, ako sú polície, hasièi, záchranné sluby a podobne. V
struènosti mono uvies, e celý
areál má základné výcvikové systémy v kombinácii zákrut a dráh
zruènosti so spádom aj rovinných,
motocyklových a slalomových parkúr, off - road plochy, dopravné cvièisko a podobne. Prevádzkové zázemie vytvára klubový dom, garáe, parkoviská a ostatné vo¾né plochy." Stupavèanov vak zaujíma
ako pokraèujú práce smerujúce k
uskutoèneniu tohto projektu, preto
sme pána Malchárka poiadali o
rozhovor pre Podpajtúnske zvesti.
lUplynulo pomerne dos èasu od
okamihu, kedy mesto Stupava pristúpilo na spoloèný projekt vybudova polygón. Èo sa za ten èas u
podarilo urobi?
J. Malchárek: Èakali sme na rozhodnutie mesta, èi prijme ponuku,
aby na jeho území vzniklo koliace
stredisko pre motoristov. Ihneï po
uzatvorení formálnych vzahov s
mestom, ktoré je partnerom projektu, sme oslovili spoloènosti a
intitúcie, ktoré u predtým prejavili záujem podpori tento projekt.
Obèianske zdruenie BECEP koncom minulého roku predloilo iados - projekt na Phare, kde je moné získa finanèné zdroje z Európskej únie na projekty, ktoré svojím
obsahom a predovetkým dopadom vyjadrujú cezhraniènú spoluprácu. Vyuili sme kontakty s partnermi v Rakúsku, kde podobné
koliace strediská majú mnohoroèné skúsenosti. V iadosti na
spolufinancovanie v rámci projek-

tov podporovaných Phare je
deklarovaná skutoènos, e projekt
sa realizuje v spolupráci s akciovou
spoloènosou Polygon Stupava,
ktorej akcionárom je mesto
Stupava. Týmto chcem zdôrazni
skutoènos, e nae úsilie je stále
späté so Stupavou, e h¾adáme
finanèné monosti, ako vybudova
polygón práve v Stupave, ktorá pre
túto mylienku poskytla spomínaný pozemok. Základnú túdiu
sme poskytli mestskému úradu a
teraz sa rozpracovávajú projekty,
sme v styku s intitúciami a v
priebehu troch mesiacov poiadame o vydanie územného rozhodnutia. Osobne som rád, e v
tejto etape sú zainteresovaní pracovníci mesta i ïalí Stupavèania odborníci, ktorí aktívne spolupracujú na prípravných prácach
projektu.
lStupavskú nielen motoristickú
verejnos znepokojujú informácie o
tom, e sa len "h¾adajú" vhodné
lokality pre vybudovanie koliaceho strediska. Máme na mysli známu televíznu reláciu pre motoristov, kde sa tieto mylienky prezentujú. Je tento projekt na Slovensku
jediný alebo má konkurentov?
J. Malchárek: ijeme v prostredí, v
ktorom vládne konkurencia, na to
si musíme zvyknú. Mylienka vybudova polygón, na tú nemám patent. Otázka realizácie mylienky je
u otázkou finanèného zabezpeèenia a samotnej realizácie. Pochopite¾ne, e aj na Slovensku sa môu
viacerí usilova o vybudovanie takéhoto strediska. Tu sa nejedná o
"objednávku tátu" niekomu, tu ide
o reakciu na "dopyt". Teraz pôjde o
to, kto je ako pripravený, kto má
aké zázemie, ako ïaleko pokroèil
od vízie ku skutoènosti. Robíme
vetko pre to, aby sme boli ku skutoènosti èo najbliie. Zaèiatkom
apríla zaène v spolupráci s najsilnejími mediálnymi partnermi kampaò na podporu projektu. Nadviae na televízny seriál myk semmyk tam a plne vyuije ve¾mi ivý
záujem vetkých, ktorých oslovila
mylienka vybudova polygón práve v Stupave. Istee nie je moné,
a ani nechceme zabráni tomu, aby
súkromné spoloènosti h¾adali pre
realizáciu podobného projektu iné
alternatívy, ale budeme sa sna-i
vyui výhody vysokého stupòa
pripravenosti projetku a potenciál
vynaloeného úsilia i osobnej angaovanosti za realizáciu projektu
v Stupave. Taká je skutoènos. Ako
to vetko dopadne závisí len od
naich schopností.
- rozhovor pripravil P. Slezák-

Na Slovensku je to tak, e jednu vec musia robi aspoò dvaja, lebo sa nedokáu dohodnú. Po výstave Slovakia tour, ktorá býva zaèiatkom januára,
v marci sa koná výstava k turistickému ruchu Expotour ilina. Pod¾a poètu
vystavovate¾ov mono poveda, e záujem obcí, miest a regiónov skôr z roka na rok klesá ne rastie. Vyplýva to najmä z vysokých poplatkov za prenájom výstavnej plochy. Milo nás prekvapila úèas regiónu Záhorie, ktorý
vystavoval spolu s Junou Moravou. Odzrkadlilo sa tu úsilie o cezhraniènú
spoluprácu. Èo nás vak zamrzelo bola skutoènos, e okrem fotografií zo
slávností Pomoravia v Jablonovom, nedostal návtevník ani jeden letáèik,
ani kúsok propagaèného materiálu napríklad o obciach tohto regiónu. A staèilo pritom oslovi napríklad Lozorno, Plavecký tvrtok, Láb, Zohor - obce
ktoré majú u hotové propagaèné materiály na vysokej grafickej úrovni,
nehovoriac u o Stupave. Píem o tom preto, e pred tromi rokmi, keï mesto Stupava vyuilo monos úèasti na tejto výstave sme poskytli priestor aj
susedným obciam a tak sme pod spoloènou hlavièkou propagovali nielen
Stupavu, ale i pútnickú Marianku, kroje a keramiku zo Záhorskej Bystrice,
monosti aktívnej turistiky v Borinke a tie vtedy zaèínajúci Inforeg Záhorie. A tak neplatí len pre tie vyie sféry, dvojakos a rozpoltenos, bohuia¾
praktizujeme ju i tu dole, medzi nami, medzi svojimi. Na nau kodu!!!
- Pavel Slezák -

Slintaèku nepodceòujme!
Slintaèka u dorazila z Británie na európsky kontinent. Slovenskí chovatelia, veterinári i politici bijú na poplach. Zavádzajú sa také prísne
ochranné opatrenia, na aké si pamätníci spomínajú z roku 1973. Vtedy
sa u nás vyskytla nákaza slintaèky zatia¾ poslednýkrát. Ústredná protinákazová komisia vydala dòa 6. marca t. r. prísne nariadenia, ktoré sa
premietli do uznesení okresných protinákazových komisií. Ich znenie
je strohé a striktné. Opýtali sme sa MVDr. Kazarku, privátneho veterinára, ktorý pôsobí v Stupave, èo strohé príkazy a zákazy znamenajú v
benej praxi.
MVDr. Kazarka: Skutoènos, e slintaèka sa preniesla z ostrovnej Británie na kontinent je ványm signálom aj pre Slovensko, ktoré je tranzitnou krajinou. Napriek vetkým opatreniam monos prenosu nákazy sa nedá vylúèi. Opatrenia protinákazovej komisie v benej praxi
znamenajú rad obmedzení aj pre súkromných chovate¾ov vnímavých
zvierat t. j. hovädzieho dobytka, oípaných, oviec, kôz. Tak ako pri
ve¾kochove, nemali by chovatelia zvierat pripusti, aby do ich dvorov
vstupovali cudzie osoby. Mám na mysli najmä chovate¾ov s dvormi,
kde sa pohybujú cudzie osoby napríklad kupujúci kapustu alebo iné
produkty. Chovatelia by sa nemali pohybova v okolí hospodárskych
dvorov, kde je sústredené ve¾ké mnostvo vnímavých zvierat, aby prípadnú nákazu neprenáali. Je známe, e nákaza sa íri aj vzduchom,
neodporúèam pohybova sa v lesoch. Chovatelia by nemali podceòova prípravu krmiva pre zvieratá, najmä ak skrmujú zvyky jedál
z jedální, nemocníc atï. V kadom prípade treba takéto krmivo
tepelne spracova, prevari. Prenos nákazy je moný odevom, obuvou, preto odporúèam, aby sa chovatelia prezliekali a prezúvali po
práci, kedy sú v styku so zvieratmi. Dôleité je sledova zdravotný stav
zvierat, u pri najmenom náznaku akejko¾vek výchylky správania
zvierat, treba okamite prípad nahlási veterinárovi. V súvislosti s opatreniami je odporuèené redukova vtáèiu populáciu, ako potenciálneho írite¾a choroby. Veterinár by mal prezrie aj zvieratá urèené na
zaká¾aèku. Zakázaný je prevoz plemenných alebo jatoèných zvierat z
okresu do okresu. Upozoròujem na to, pretoe je bené, e sa na
Záhorie dováajú zvieratá z juného Slovenska. Zakázané sú vetky
výstavy a podujatia kde sa zhromaïuje väèie mnostvo zvierat.
Opatrenia sú ve¾mi prísne, pretoe sú prevenciou pred monou katastrofou. Veï v prípade výskytu jediného ochorenia zvieraa v obci hrozí
totálna likvidácia vetkých vnímavých zvierat! Dôleitá je preto disciplína chovate¾ov a dodriavanie vetkých spomínaných zásad, aby
sme svojou ¾ahostajnosou nespôsobili nedozierne kody. V prípade
zistenia podozrenia na ochorenie okamite volajte: tátneho veterinárneho lekára MVDr. J. Viciana: 07/ 6478 9006, 0905 503 872 alebo
MVDr. R. Kazarku: 0905 407 442. Zostáva nám len dúfa, e prísna
prevencia zabráni tejto hroznej pohrome a nepostihne ná región.

-3-

Podpajtúnske zvesti
Marec mesiac jari

Záhorská Bystrica

Na vàkoch máme sneh, alebo u iba zelenajúcu sa stráò ,ete stále hreje
zimný kabát, ale u ho pomaly rozopíname a vítame zubaté slnieèko.Vo
vzduchu je cíti jar i keï tohoroèná zima nebola vlastne ani zimou, príchod
jari je èosi iné. S prírodou sa nalieva sila i do nás.Letný èas si na hodinách
upravíme 25. marca 2001 v noci z 02.00 h SEÈ na 03.00 h SEÈ a komu sa
nebude chcie by dlho hore môe tak urobi v predstihu 24. marca v sobotu, keï pôjde spa, alebo 25. marca ráno. Ukradnutú hodinu spánku
dospíme a v októbri, keï sa zmení letný èas na zimný.

KOMUNIKÉ z konferencie Regionálneho zdruenia mestských
èastí hl. m. SR Bratislavy schválené na XVI. zasadnutí dòa 2.
marca 2001
Konferencia Regionálneho zdruenia mestských èastí hl. m. SR Bratislavy,
ktorá sa konala dòa 2. marca 2001 na Miestnom úrade Bratislava - Nové
Mesto sa oboznámila s informáciou, ktorú podal predseda zdruenia a starosta mestskej èasti Bratislava - Nové Mesto Ing. Richard Frimmel. Informoval, e bod v navrhovanej novele Ústavy Slovenskej republiky, ktorý mal
zvýrazni existenciu a pôsobnos mestských èastí v mestách, ako integrovanej súèasti mesta, ktoré u mestské èasti majú, prípadne by v budúcnosti
chceli ma nedostal ústavnú väèinu hlasov. Z vládnej koalície dostal podporu 69 hlasov a z opozície 1 hlas. Na schválenie bolo potrebných 90 hlasov. Úèastníci konferencie túto skutoènos prijali so sklamaním, pretoe
mestské èasti existujú a v Bratislave majú aj svoje samosprávne orgány, ktoré úspene pôsobia u 10 rokov. Zakotvením pojmu mestská èas v ústave by
sa zamedzilo niektorým kontraverzným názorom a pochybnostiam o oprávnenosti mestských èastí v systéme samosprávnych orgánov. Preto je postoj
poslancov Národnej rady Slevenskej republiky, ktorí návrh nepodporili nepochopite¾ný. Nepodporil ho ani jeden poslanec HZDS a zo SNS ho podporila len poslankyòa Kolláriková. Z vládnej koalície najmeniu podporu dostal od poslancov SOP, kde za návrh hlasoval len poslanec Kresák a z 28 poslancov SDK hlasovalo za návrh len 19 poslancov. Z poslancov SD¼ hlasovali za vetci, okrem poslanca Benkovského. Poslanci KDH a SMK návrh
podporili vetci. I zo siedmich nezávislých poslancov pä hlasovalo za návrh, poslanec Róbert Fico bol proti a poslanec Marián Andel nebol prítomný. Úplný preh¾ad hlasovania, ktorý je prílohou komuniké by mal slúi obèanom Bratislavy pri budúcich parlamentných a regionálnych vo¾bách. Poslanci národnej rady Slovenskej republiky, ktorí návrh nepodporili, ignorovali uznesenia miestnych zastupite¾stiev vetkých sedemnástich mestských
èastí z 30. januára 2001, v ktorých iadajú zachovanie samosprávy mestských èastí. Poslanci NR SR taktie nevzali do úvahy výsledky prieskumu,
ktorý uskutoènil Ústav pre výskum verejnej mienky pri Slovenskom tatistickom úrade na jeseò minulého roka, kde 72% obèanov, ktorí sa zúèastnili
posledných komunálnych volieb si samosprávu mestských èastí elá.
Regionálne zdruenie bude i naïalej zastáva stanovisko, e samospráva
mestských èastí je oprávnená a je dostatoène zakotvená aj v súèasnom právnom poriadku. Veï zákon SNR è. 377/1999 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave je naplnením èl. 10 Ústavy SR, kde je v odseku 2 ustanovené, e "Postavenie Bratislavy ako hlavného mesta SR ustanoví zákon." I zákon SNR
è.369/1999 Zb. o obecnom zriadení v par. 22 ods. 5 ustanovuje, e "Osobitné
postavenie hlavného mesta SR Bratislavy a truktúru a postavenie jeho orgánov upraví osobitný zákon." V týchto intenciách bolo vydaných viac ako
10 zákonov, ktoré mestské èasti akceptujú. Regionálne zdruenie je toho názoru, aby sa zamedzilo prípadným ïalím pochybnostiam, e zvýraznenie
existencie mestských èastí by výrazne umocnil i pripravovaný nový zákon o
hlavnom meste SR Bratislave, ktorý by mohol by vydaný ako ústavný zákon,
podobne ako v niektorých okolitých krajinách. Na vedomie: Jozef Miga,
Mikulá Dzurinda, Ladislav Pittner, predsedovia parlamentných klubov,
médiá.

Zamyslenie sa nad jedným rozhodnutím.

Vetci poznáme nau kolu, chodia do nej nae deti alebo vnuci. A ak nám ivot nedoièil jedno ani druhé,
nu antiace kolácke hlasy nás o ich prítomnosti presvedèia. Za kolou je záhrada, kedysi ju vykúpili pre
túto kolskú záhradu po 40.- hal.m2 a ¾udia oeleli, èo oelie museli, veï slúila naim deom. Dlhé roky
to tak aj ostalo ale zrazu, keï má kolský areál v zmysle plánovanej reformy verejnej správy pripadnú
obci sa kolská záhrada z neho vyèlenila a Okresný úrad Bratislava IV ju musel odovzda Slovenskému
pozemkovému fondu, ktorý bude rozhodova, èo s òou ïalej. Preèo? Bude aj naïalej predmetná plocha
slúi naim obèanom? Mestská èas v priebehu roku 2000 zadala vypracovanie urbanistickej túdie
"Centrum", kde sa uvauje s vyuitím týchto pozemkov pre obèiansku vybavenos. Aj z tohto dôvodu sa
Miestne zastupite¾stvo rozhodlo poda protest na Slovenský pozemkový fond (SPF) a iada vydanie predmetných pozemkov. Teraz prebiehajú ïalie rokovania starostu so Slovenským pozemkovým fondom.
Dúfame, e v tomto prípade ilo zo strany SPF, tak ako to u býva, iba o nedorozumenie a neznalos
skutkového stavu. Veríme, e Slovenský pozemkový fond vyèlenil tieto pozemky iba omylom a nemal
iadne iné zámery a e vec sa napokon doriei v prospech naej mestskej èasti.

Dobrí ¾udia sa vedia dobre zabavi
Po èerstvom snehu sa vàili stopy pred Spoloèenským domom 24.
februára v tomto treom tisícroèí. Krásne dámy, v spoloèenských
úboroch páni sa teili na tradièný faiangový ples, ktorý sa konal u
po siedmy raz. Toto takmer komorné podujatie malo ve¾mi krásnu
odozvu vdy v kadom roèníku. Stretli sa tu podnikatelia i zábavychtiví Záhorèania, o ktorých je známe, e sa vedia zabavi. Do tanca
vyhrával D - KVINTET pána Slezáka a vyhovel vetkým. Tóny sa niesli rozjasanou, pekne vyzdobenou sálou.
Prítomných vítali èlenovia kultúrnej komisie a príjemným úsmevom
vítal vetkých i pán starosta Vladimír Kuboviè. Kroky naich plesajúcich hostí viedli k vystavenej tombole, bola zaujímavá a tradiène
veselá.Prispeli k tomu i sponzori, ktorí finanèným alebo vecným
darom podporili, tak ako kadý rok, toto podujatie. Boli to DP Devín
Záhorská Bystrica, Lesné spoloèenstvo Záhorská Bystrica, JJJ STAV
- BUILD - Ing. I. Jurík, Retaurácia KOHÚTIK - p. S. rámek, Pekáreò
u FLORIÁNKA - Ing. J. Kubaský, Ing. Janka Lenèéová, AVE - kniné
aktivity - p. E. Frícka, p. Milan Fabian, MONTANA - p. M. Hesterényi,
portový klub pri TJ - p. ¼. Havránek, MANAG s. r. o. - Ing. . Jáno,
PORT - p. V. Kristl, Marek a spol. - p. V. Murèo, AB MAT s. r. o. - Ing.
J. Pogay, AUTO VALUEK - p. K. Valuková, PNEUSERVIS - p. V.
Jánoík, Potraviny VALENTANA - A. Maroová, Ing. Marian Fiala,
Pohostinstvo IVÁK - Ing. M. Beníková, Firma AVON - Ing. Illéová,
Firma IM INVEST - Ing. Illé, Ing. Michalík, CSP - p. P. Hestera,
AUTODOPRAVA - p. J. Královiè, Rodina Èerníková, Po¾. zdruenie
Záhorská Bystrica - Ing. J. Granec, Po¾. zdruenie Holý vrch, Lesy SR
- lesná správa Bratislava, VIASPOL s.r.o. - Ing. Lyièiar, Cukrárenská
výroba p. P. Illík, KERAMIKA - p. P.Luák, BKP - ELEKTRO - p. Bilaèiè,
p. Krajèír, starosta MÈ ZB p. Vladimír Kuboviè, RESTAV - Ing. J.
Granec, Potraviny ESKO p. D. Liïák, Dr. G. korvanková. Krásne na
tejto tradícii je to, e aj dnes v èase zloitej ekonomickej situácie
práve vïaka týmto sponzorom je moné udriava kultúrne tradície na
dobrej úrovni a rozvíja kultúrne tradície i takýmto spôsobom. Ich
prístup nám avízuje, e im na mieste, kde podnikajú záleí a e majú
k nemu dobrý vzah. Ïakujeme a teíme sa na ôsmy roèník v roku
2002.

Doprava a vae peniaze alebo ako
neprís i o nohavice
Stojíme, stojíme, do dia¾ky h¾adíme a nae denné spoje túobne èakáme. Nepripomína Vám to tak trochu
¾udovú pesnièku chodíme, chodíme,
vak áno. A predsa by to tak nemuselo by. Vimli ste si lté znaèky na
autobusoch SAD oznaèené názvom
BID - viete, èo to znamená? Bratislavská integrovaná doprava. To je,
e ak si kúpite kupón za 50,- Sk èi u
k eletrièenke alebo i bez nej iba k
lístkom môete vyuíva i linkové
autobusy z oznaèením BID, ktoré
idú cez Záhorskú Bystricu a mono
majú pre Vás výhodnejiu trasu,
hlavne ak niekam ïalej cestujete,
dôchodcovia zaplatia k tvroènému
lístku iba 75,- Sk. a môu vyuíva
aj túto dopravu. Ete chcem pripomenú rodièom detí, ktoré majú mesaèné lístky, e ak sú prázdniny
alebo je diea PN a predloia na Dopravnom podniku potvrdenie /na
prázdniny nie je treba, sú vyhlásené
M SR/ o PN, Dopravný podnik musí alikvótnu èiastku vráti. DP sa vy-

hovára na to, e cestujúci to neuplatòujú, ja si zasa myslím, e o tom
nevedia, veï pri troch deoch je to
a 150,- Sk, e by tie peniaze v dnenej situácii nevedeli inak vyui.
Dovo¾te mi o tom pochybova. No a
na záver by som chcela obháji
Miestny úrad v Záhorskej Bystrici,
na ktorý cestujúci popoludní vo tvrtok prvého marca riadne nadávali a
bol v tom nevinne. Cestu, pre problém s vodou, opravoval VAK Bratislava, za èo im ïakujeme, ale odstránilo len zátarasy a náhradnú zastávku, ktorú predtým posunulo, zabudlo odstráni, nezainteresovaný
divák mal bezplatnú zábavu, keï sa
pri spojoch mohol zabáva poh¾adom na rutiaci sa dav cestovania
chtivých obèanov ktorý sa rútil raz
tam a zasa opä vpred. Uspeli len
tí,èo navtevujú FITNESS centrá,
podaktorí mali smolu a nedobehli.
Dúfame, e nám VAK Bratislava
viac takýchto portových podujatí
nepripraví. Vopred ïakujeme.

Stranu pripravila Dr. Gabriela korvanková
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Rokovanie o gymnáziu Zdruenie Magna via

Stupava - Kauza stupavského
osemroèného gymnázia je u obohratou témou, ktorá bohuia¾ rezonuje najmä medzi rodièmi iakov,
iakmi a pedagógmi tejto koly.
Osemroèné gymnázium jeden rok
vzniklo, na druhý rok sa odohral
kandál okolo zmarených prijímacích pohovorov, na tretí rok gymnázium ilo rozhodnutím ministerstva
kolstva na základe odporúèania
KÚ ako zriaïovate¾a do útlmu, tento rok sa opä neotvorí prvý roèník
a nepredpokladá sa otvorenie ani
na budúci rok. Racionalizaèné
opatrenia postihli kolu okamite v
jej zaèiatkoch. Z iniciatívy primátora mesta Stupava sa dòa 14. marca
konalo stretnutie zainteresovaných
intitúcií k problematike ïalej existencie koly. Ako povedal zástupca
ministerstva kolstva p. Hudec, len
z ¾udských pohnútok zostala kola
zachovaná a prela do postupného útlmu. Bolo to najmä z oh¾adu
na vek iakov gymnázia a problémy spojené s ich cestovaním napríklad od Bratislavy. Riadite¾ gymnázia PaedDr. Marian Daniel poiadal
prítomných zástupcov KÚ, aby oznámili výsledky analýzy stavu koly, ak medzi iným sa jej vyèíta nízka
úroveò výchovno - vzdelávacieho
procesu. Medzi argumenty v neprospech osemroèného gymnázia
patrí i fakt, e tento typ koly je urèený pre 5% populaèného roèníka,
prièom v Bratislavskom kraji vzh¾adom na poèet otvorených tried je
toto percento (talentovaných detí)
vysoko prekroèené (cca 18% populácie). Súvisí to vak s vysokou

koncentráciou vysoko vzdelanej
populácie a ambíciami rodièov vytvori pre svoje nadané deti tie najlepie podmienky pre vzdelávanie.
Protiargumentom bolo kontatovanie, e kvalitná základná kola,
ktorou stupavská Z nepochybne
je obstojí v konkurencii s osemroèným gymnáziom. V porovnávaní
priorít skutoène prednos má základná kola, povinná kolská dochádzka vyplýva zo zákona a navtevuje ju prevaná väèina kolopovinných detí. Na druhej strane,
keï sme u mestom k tandardnému vybaveniu mesta patrí stredná
kola, bez stredokolskej mládee
je ivot v meste "pustejí". Esprit
stredokolských tudentov pre ivot mesta je nenahradite¾ný. Pod¾a
oficiálnych tatistík a argumentov,
ktoré vedú k racionalizaèným opatreniam sa vak nenachádzame v
tej etape vývoja spoloènosti, kedy
je zaujímavý rozvoj stredného kolstva v mestách, kde stredné koly
doteraz neboli. Výsledkom stretnutia bol jasný záver (rozhodnutie
staré trnás dní), e stupavské gymnázium zostáva v útlme, iaci sa
majú rozhodnú, kde po skonèení
tvrtého roèníka chcú v túdiu pokraèova. Jednoducho ekonomická situácia je raz taká a výh¾ady do
budúcna vôbec nie sú optimistické. Riadite¾ gymnázia aj primátor
na záver poiadali zástupcov KÚ zriaïovate¾a, aby predloil vedeniu
koly a kolskej rade výsledky analýzy, na základe ktorej sa pristúpilo
k útlmu koly.
-ps-

Výroèie Ruda Morica
"Èasy sa zmenili. A treba poveda, e
proti prírode. Èlovek akoby si
namý¾al, e príroda je neznièite¾ná, e
môe v nej robi èoko¾vek, ona vydrí
vetko, a aj keï ju zrazí na kolená,
pozviecha sa a bude i ïalej. A tak
¾udia dneka vpadli do prírody, do
hory, k riekam, na íre roviny, nemilosrdne narúajú pokoj, ktorý potrebuje
zverina a vtáctvo. V období rastenia
húb sú lesy obkolesené kolónami áut
a v hore je viac hubárov ako húb.
Baganèe nièia podhubie a po pár
rokoch tu húb nebude. Na mnohých
miestach v horách je viac prázdnych
katú¾, flia a papiera ako jahôd. Ryby v bystrinách sa dusia od oleja,
èo sem vypustili pohodlní motoristi. V níinách sa zmenujú poèty
nízkej zveri a operencov. Zajaèikovia, baanty a prepelice nestaèia
ujs pred kosaèkami a nemajú ani skrýe, do ktorých by sa mohli
utúli. Mnoho ivota v prírode nièia neetrne pouívané chemikálie.
Nemuselo by to tak by, keby mali ¾udia prírodu radi a správali sa k
nej ako treba."
Rudo Moric

Vo tvrtok 15. marca sa v Martine
konala II. celoslovenská konferencia o historickej ceste Magna via. Stretnutie aktivistov
z celé Slovenska organizovalo zdruenie v
spolupráci so Slovenskou po¾nohospodárskou
univerzitou Nitra a Agrointitútom v Nitre. Zdruenie má za
sebou rok èinnosti, poèas ktorého sa sformovali jednotlivé sekcie na trase Magna via a zaèali
konkrétne realizova túto mylienku. Magna via - znamená
ve¾kú cestu, ktorá bola zriadená
ako potová cesta z Viedne cez
Slovensko, Maïarsko a konèila v
rumunskom meste Sibiu. Táto
Krá¾ovsko - cisárska potová
cesta, od 16. storoèia ako prvá a
najdlhia v Európe prechádzala
piatimi tátmi a bola "hlavnou ulicou Slovenska". Oivenie mylienky je dnes spojené s cie¾om
vytvori atraktívnu turistickú trasu, na ktorej by sa domáci i zahranièný turista stretával len s
"krá¾ovskými slubami". To je hlavný cie¾ zdruenia, k tomu slúi i
logo, ochranná známka pre tých,
ktorí svojimi slubami a ich kvali-

tou sú ochotní zapoji sa a tak
reprezentova nielen seba, svoje
podnikanie, ale i Slovensko.
Na stretnutí boli prijaté
stanovy a tým sa otvorila
monos pre èinnos
jednotlivých sekcií, ktoré majú vzniknú a realizova mylienku po trase
Magna via. V naom regióne
vzniká sekcia èíslo 13 od Bratislavy po Malacky a bude závisie len od naich schopností,
ako sa mylienka tu u nás uplatní a èo prinesie rozvoju turizmu,
agroturistiky prípadne vidieckemu turizmu. Z vlastných skúseností vieme, e tu drieme obrovský potenciál, e sú tu mimoriadne vhodné podmienky pre zaujímavú ponuku i najnároènejím
návtevníkov Bratislavy. Momentálne pripravujeme prvé
stretnutie, na ktorom bude vytvorená sekcia Magna via. Obraciame sa na vetkých, ktorí majú
záujem o túto mylienku, aby
nás kontaktovali. O aktivitách
zdruenia budeme pravidelne informova. Kontakt: P. Slezák 0905
364 224, P. Rác 07/6593 4312.
-ps-

Ekocentrum Daphne
Dom Kultúry Devín, Rytierska 2
pozýva na výstavu

Publikácie k flóre Devínskej
Kobyly a Nivy rieky Moravy
- ilustrácie a akvarely rastlín výtvarníèky Kataríny
Cigánovej - Palenèárovej
Výstava potrvá do 31. mája 2001

Príroda je ivot pre kadého
Mestské kultúrne stredisko - Kninica R. Morica v Stupave vyhlásila v januári 2001 u VI. roèník literárnej súae s názvom "Príroda je
ivot pre kadého". Súa je
urèená iakom II. stupòa Z okresu Malacky a vznikla v roku 1996
pri príleitosti nedoitých 75 tych rokov spisovate¾a, národného umelca Ruda Morica, ktorý il
a tvoril v Stupave. Tvorba pre deti
a príroda ako téma charakterizujú
jeho literárne dielo. Jeho nedoité 80 - te narodeniny si pripomenieme 27. marca. V tento deò vyhodnotí odborná porota tohtoroè-
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né súané práce, mená ocenených uverejníme v budúcom èísle
Podpajtúnskych zvestí. V marci
bude v kninici výstavka kníh, ktoré napísal R. Moric (je ich 45) a
tie fotonástenka "Foto zo ivota
R. M." Pre tvrtákov je pripravená
beseda a kvíz z knihy R. Morica"
Z po¾ovníckej kapsy". pre deti zo
kolskej druiny je pripravené èítanie úryvkov z kníh jubilujúceho
autora. Týmito podujatiami si
chceme ucti pamiatku spisovate¾a, ktorý a do smrti (26.XI.
1985) il v Stupave a venoval svoju tvorbu deom a mládei.

Podpajtúnske zvesti
O knikách pani Havlíkovej
Vo¾akedy dávno, za mojich tudentských èias, v dobe o ktorej sme si zvykli hovori ako o totalite, som si v stredokolskej odbornej èinnosti - geografia (to bola taká plodná súa, pozn. autora) vybral tému Island. Ani neviem
preèo, bola to skôr intuícia ne zmysel pre realitu, oslovil ma tento ostrovný tát na okraji Európy s najstarím parlamentom "alting - om". Èerpal som
najmä z po¾ských zdrojov. A napriek tomu, e súa bola geografická, ja
osobne som tému spracoval vo¾nejie, skôr spoloèensko politicky. Napriek
tomu, e moja práca nepostúpila do vyej súae, navdy mi v pamäti
utkvela jedna skutoènos, èi poznanie o ivote Islanïanov. Tam toti nie je
niè neobvyklé, keï ktoko¾vek vydá svoju knihu. Tam je to skôr normálne ne
zvlátne. Ak sa nad týmto zamyslíme, prídeme k záveru, e skutoène to nie
je niè nenormálne. Veï kadý z nás preíva svoj ivot a ten je neobyèajný,
neopakovate¾ný aj ná poh¾ad na vetky skutoènosti je jedineèný. Preèo
teda máme èaka na opis skutoèností, ktoré sme preili? Preèo to má by
výnimoèné, preèo to môu urobi len oficiálni umelci? Tento troku dlhí
úvod k samotnej podstate veci, táto omáèka, je tu skôr zo snahy privies
èitate¾a a naladi ho na dobrú mylienku. Pani Anka Havlíková po celý svoj
ivot s obdivuhodnou presnosou a nadením zaznamenáva vetko, èo sa
deje okolo nej. Píe si poznámky o tom, èo preila. Píe svoje knihy, ktoré
nechce ukrýva v uflíkoch, lebo nimi chce vypoveda svoje svedectvo o
vetkom, èo preila, o vetkom, èo bolo. Neapiruje a ani neusiluje o "vedecké a fundované" svedectvo. To sa oèakáva od povolanejích, fundovanejích expertov, ktorí z historiek o histórii vylúèia vetky esencie a príchute
osobného, aby vyslovili objektívnu pravdu. Ale èi sa aj v najlepích rodinách, práve tá esencia o naích najbliích nepestuje? Èi sa neivia historky, príbehy a tá "naa pravda"? A napokon, èo je skutoèná pravda... Veï
ko¾ko kvázi historických a odborných kníh napísaných renomovanými historikmi sa stalo zo dòa na deò bezcenným brakom. Pani Havlíková vo svojich rukou písaných knikách zaznamenala preité, poèuté, pospomínané.
V kadom prípade cenné pre tých, ktorí si to pamätajú, boli svedkami a
aktérmi udalostí a èasom vzácne pre ïalie generácie.
- ps -

Zohor oèami detí

ROEP v Zohore skonèil

V Zohore v týchto dòoch skonèilo
konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzahov
k nim. Výsledkom konania pre kadé katastrálne územie je nový register pozemkov a pred jeho schválením prebieha vdy tzv. námietkové
konanie. Významné je tým, e obèania majú monos uplatni výkon
vlastníckeho práva a to tým, e sú
zaevidovaní ako oprávnení vlastníci
v katastrálnom území. Poèas námietkového konania sa vyetruje dlhoroène zanedbané vlastníctvo k pôvodným pozemkom. K tomu slúi
námietka, ktorá sa uplatòuje v tom
prípade, keï je rozpor medzi navrhovaným vlastníkom v registri a
obèanom, ktorý sa doaduje svojho
pôvodného alebo súèasného vlastníctva. Aby sa komplexne dorieil
pod¾a vlastníctva (uzáver na 1/1),
treba rozhodova o vlastníctve u ijúcich osôb, ktorých dedièstvo nebolo usporiadané na základe uvedených skutoèností sme povaovali za
správne oslovi domnelých dedièov,
o ktorých máme vedomos. Oslovili
sme rad obèanov nielen Zohoru, ale

i okolitých obcí, písali sme i do zahranièia. Zisovali sme kontakty na
potencionálnych dedièov, aby si svoje vlastnícke práva dali do poriadku.
Po tridsa dní sme obèanom napomáhali formou usmernenia. Pri identifikácii pozemkov sme pouívali
poèítaèové spracovanie katastra obce. Obèania tak získali predstavu o
svojom vlastníctve - ve¾kos nehnute¾nosti, presná lokalizácia v katastri. Poèas trvania konania o obnove
evidencie pozemkov bola na obecnom úrade zavedená nepretritá
sluba. Toto opatrenie bolo opodstatnené, nako¾ko v tejto veci navtívilo úrad cca 900 obèanov a 232 z
nich podalo námietky, ktoré sú evidované pre potreby komisie v knihe
námietok. Touto cestou by som
chcela poïakova spracovate¾om,
pracovníkom katastrálneho úradu v
Malackách, pracovníèkam obecného
úradu za vynaloené úsilie poèas
ROEP-u. Vykonali sme spoloène kus
dobrej práce pre naich obèanov, za
èo im v ich mene ïakujem.
¼ubica Havranová, starostka

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva

Zohor - V piatok 23. februára 2001 sa konalo riadne zasadnutie Obecného
zastupite¾stva v Zohore. V uznesení poslanci schválili - rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2000, návrh rozpoètu na rok 2001 a prevod
výsledku hospodárenia vo výke 1 209 614, 03 korún do FRR., rozírenie
doplnku ÚON obce Zohor z roku 1976., priame zadanie vypracovania
doplnku ÚPN Atelieru Olympia Bratislava do termínu 5/2001 pod¾a
poiadaviek Obecného zastupite¾stva, ktoré bolo prerokované aj na verejných rokovaniach v decembri 2000., SRZ mestská organizácia Záhorie prenájom kancelárskych priestorov na Staniènej ulici è. 5 na dobu 5
rokov., tátnej ochrane prírody SR - CHKO Záhorie finanèný príspevok vo
výke 5000 Sk na publikáciu o regióne Záhorie. Okrem iného poslanci
uznesením uloili kultúrnej komisii vyda pravidlá pre poriadanie zábav a
diskoték, ktoré zaruèia poriadok pred budovou a v budove KD poèas
zábavy a po zábave.
-ocú-

Starostka obce Zohor vyhlasuje súa pri príleitosti MDD pre vetky
deti Zohora na tému "Zohor oèami detí" v nasledovných
kategóriách:
1.literárnej - poves o historickej udalosti alebo z histórie obce
(rozsah minimálne 1 strana A4, písaná strojom)
2.výtvarnej - na tému "História, ivot obce", ¾ubovo¾ná technika (formát minimálne A3 - ve¾ký výkres)
3.ruèných prác - na tému "História, ivot obce", ¾ubovo¾ná technika
(napr. výivka, maketa, atï.
Práce treba odovzda najneskôr v dòoch 28. a 29. mája t.r. v Kultúrnom dome o 16.00 hodine. Práce sa nepodpisujú, neoznaèujú,
hodnotenie bude anonymné. Vyhlásenie výsledkov súae bude v
deò osláv MDD v Zohore. Zapojte sa a neo¾utujete!
- ¼. Havranová, starostka obce -

Otázky pre starostku

Ako si predstavujete financovanie výstavby a spoluprácu so
zadávate¾mi stavby?

V Zohore rezonuje aktuálna téma - výstavba satelitu s tisíckou bytov
pre potreby zamestnancov spoloènosti Volkswagen ale aj priemyselných parkov, ktoré sa na Záhorí stavajú. Je príprava u v takom tádiu,
aby sa dalo poveda, kedy sa zaène s výstavbou?

lFinancovanie výstavby je zabezpeèené v spolupráci s bankami,
vyuitím rôznych úverov, príspevkami z Fondu rozvoja bývania.
Výstavba pôjde po etapách. Spoluprácu so túdiom 21 a
Volkswagenom si predstavujeme u pri fáze vysporiadania
pozemkov, prípravy nehnute¾ností. Projekt obèianskej vybavenosti je
v súlade s uznesením vlády SR, ktoré má napomôc spoloènosti
Volkswagen pri rieení bytovej otázky v súlade s poiadavkou stabilizácie zamestnancov.

obce Zohor p. ¼ubicu Havranovú

lNa obecnom zastupite¾stve sme 23. februára schválili doplnok k
územnoplánovacej dokumentácii z roku 1976 a týka sa rozírenia
územného plánu intravilánu práve o túto oblas. Spracovatelia
územnoplánovacej dokumentácie sú poverení vypracovaním spomínaného doplnku. Po jeho prerokovaní na obecnom zastupite¾stve a v
tátnych orgánoch sa vyberie jeden z dvoch predloených projektov.
Ten podstúpi tortúru vyjadrovacieho procesu dotknutých orgánov a
po verejnú diskusiu obèanov. Verím, e ak sa nám vetko podarí,
môeme v septembri 2001 zaèa prvou etapou - pilotným programom.

Èo prinesie nová výstavba obci?
lDo roku 2006 sa predpokladá zvýenie poètu obyvate¾ov z terajích
necelých troch tisíc na 5700. Tento fakt sa prejaví vo vetkých sférach
- v kolstve, kultúre, telovýchove a porte, zdravotníctve, sociálnej
starostlivosti. Rozíri sa maloobchodná sie, verejné stravovanie,
nevýrobné i výrobné sluby.
- ps -

-6-

Podpajtúnske zvesti

Okná najvyej európskej kvality
Bez nadsázky slogan patrí výrobe okien z profilu Trocal, z ktorého sa okná montujú v stredisku
stupavského Cevaservisu. Ku cti
firmy patrí aj skutoènos, e tejto
èinnosti sa nepretrite venuje u
desiaty rok. V roku 1991 z iniciatívy Ing. S. Prokea zaèala príprava výrobnej haly rekontrukciou priestorov bývalého skladu,
osadením technológie, prípravy
¾udí, aby sa v januári 1992 zaèala
sériová výroba.
pièkový materiál a majstri
Od poèiatku vsadili na najvyiu
kvalitu. Mnohé firmy na Slovensku, ktoré zaèali s výrobou plastových okien, zaèínali opaène. Z
lacnejích, menej kvalitných materiálov vyrábali relatívne lacnejie okná, ale niej kvality. V Cevaservise sa vyrábajú plastové
okná zo spomínaného Trocal profilu nemeckej výroby. Bývalá
dynamitka Nobel teraz HT Troplast v Troisdorfe vyrába a vyvíja
plastový profil od roku 1954. Za
tie roky sa firma dostala na pièku európskej kvality. Profil charakterizujú vysoké statické parametre, farebná stálos a to i pri
bielych oknách, variabilnos profilu a ve¾ký výber doplnkov. Navy-

e pri výrobe farebných profilov
sa pouíva technológia koextrúzie (nanáanie farebnej vrstvy na
plastový základ), teda iadne
lepenie fólií alebo natieranie,
striekanie farbami.
Druhým komponentom vysokej
kvality je kovanie, ktoré dodáva

ïalia nemecká firma Winkhaus.
Tretím rovnako kvalitným a dôleitým komponentom je sklo a
sklené výplne od domáceho výrobcu Festglass Pezinok.
Vetci dodávatelia si stráia a
kontrolujú technologický postup
výroby a montáe u samotných
okien. Výhodou spomínaného
profilu je obrovská variabilnos,
èím je moné uspokoji aj najnároènejieho zákazníka s tou
najbujneou fantáziou. Samotná
kvalita komponentov je len predpokladom kvalitného výrobku,
ktorý by nevznikol, keby ho
nedostali do rúk ikovní stupavskí majstri.
Na tých sa ete v roku 1992 rekvalifikovali bývalí zamestnanci
údrby Cevaservisu - z tých prvých spomenieme tefana Hóza,
Jána Kahánka, Jozefa Kahánka,
Milana Ledníka a technika Milana
Baloga. U v tej dobe to bolo ve¾ké plus, e nezostali bez práce,
ale naopak sa z nich stali odborníci, ktorých výrobky na Slovensku nemajú páru. A nielen na domácom trhu, ale i v Nemecku,
kde sa predpokladá vzh¾adom
na tradíciu vyia zruènos a kvalita pri výrobe okien, sa za svoju
prácu nemusia hanbi. V dielni

pracuje 16 výrobných robotníkov, k tomu treba priráta nieko¾ko technikov - celá firma má 28
kmeòových zamestnancov. Bezkonkurenèná kvalita im zabezpeèuje dopyt, ktorý napriek problémom v stavebníctve, neklesá
skôr rastie. Výhodou tohto kolek-

tívu je aj fakt, e je to stabilný
káder, take fortie¾ a skúsenosti s
výrobou okien sú ïalou devízou. Pod¾a slov vedúceho výroby
Ing. Petra Baloga: "Nemecký výrobca profilu posiela do naej firmy odborných technikov, aby
kontrolovali a dozerali na technológiu. Môeme s uspokojením
poveda, e dnes u ani tak nekontrolujú, skôr konzultujú s naimi robotníkmi a technikmi, èo
by mali pri vývoji profilov vylepi.
Nai ¾udia toti nevyrábajú mechanicky, sú nauèení pri práci
premý¾a!"

Rýdzo slovenská firma
Napriek tomu, e komponenty sú
prevane z dovozu, Cevaservis stredisko výroby okien je èisto
slovenská firma bez úèasti zahranièného kapitálu. Na slovenskom
trhu sa so svojím výrobným programom a predovetkým kvalitou výrobkou neohrozene drí u
desiaty rok. To, e od zaèiatku
vsadili na kvalitu, ktorú nekompromisne presadzujú, sa ukázalo
ako tá najlepia stratégia. Nestaèí len vyrába, umenie je výrobky
preda. Okrem obchodnej kancelárie v Stupave, v areáli firmy, sa
plastové okná predávajú v obchodných kanceláriách v Bratislave, Pieanoch a v Trenèíne.
Zákazník príde so svojou predstavou, vyberie si zo irokej kály
farieb profilu, rôznych doplnkov,
z pestrej ponuky sklenej výplne,
kovaní atï., nasleduje zameranie
na mieste. Na základe týchto
údajov zákazník bezplatne obdrí cenovú ponuku. Od momentu
podpísania zmluvy uplynú maxi-
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málne 2 - 4 týdne a okná, prípadne dvere alebo iná výplò otvoreného priestoru (vitríny, výklady atï.) sú vyrobené. Firma
spolupracuje s externou montánou firmou. Jej osem ¾udí, odborne zdatných a zakolených, dovezie a namontuje okná v byte
zákazníka. Pochopite¾ne vrátane
likvidácie starých okien, odvozu
odpadu a murárskymi prácami,
ak sú nutné. Na výrobok firma
poskytuje 5 roènú záruku, pri
väèích zákazkách je garancia
10 rokov.
Nie je okno ako okno
Nielen okná, ale aj dvere s bezpeènostnými mreami medzi
sklom, výklady, presklené steny,
posuvné dvere je moné vïaka
variabilnosti profilu vyrobi vo vysokej kvalite. Nároèného zákazníka uspokojí ve¾ký výber sklených výplní od klasického èíreho
skla, cez lepené sklá - bezpeènostné a nepriestrelné, sklá s
rôznymi antireflexnými fóliami,
farebné sklá a po luxusné vytráe. To vetko je moné a závisí
len od vkusu, potrieb a finanèných moností zákazníka, èo si
vyberie. Okrem toho je tu rad doplnkov - siete proti hmyzu, mree
proti preniknutiu. Vïaka kvalitným kovaniam je moné namontova na okná i trojpolohové
mikrovetranie. Vysoká kvalita výrobku, poskytované garancie sú
úmerné cene.
A na záver referencie
Okná, dvere zo stupavskej firmy
Cevaservis nájdete na budove
hotela Queens a na súkromných
budovách v tuttgarte, na domoch prominentov vo Viedni, na
budovách v Èechách, na kostole
na Ukrajine, na dvoch kostoloch
na Slovensku, na bytoch ruských
prominentov v Orenburgu, na
obchodných kanceláriách Slovenských telekomunikácií a ZES,
na univerzite v Trnave, na rodinných domoch Stupavèanov, na
hoteli Park v Stupave.
Najlepou referenciou je skutoènos, e slovenská, stupavská firma sa dokázala neohrozene udra desa rokov na búrlivom mori
slovenského trhu. Postavili pevnú loï a prajeme dobrý vietor do
plachiet !!!
pod¾a informácií: Ing. ¼. Ivica,
Ing. P. Balog, M. Pukáè

JJJ STAV - BUILD s.r.o.
predajca strených systémov
vypisuje konkurz na pozíciu

OBCHODNÝ
RIADITE¼
Poadujeme:

l
ukonèené S alebo V vzdelanie technického,
alebo ekonomického smeru
l
samostatnos,
komunikatívnos
a flexibilitu
l
vodièské oprávnenie skupiny B

AB Z

S E RV I C E S T U PAVA

Ponúkame:

(oproti èerpacej stanici) ponúka
mopedy do 50 cm3 (Korado, Babeta)

l
zaujímavú prácu
v zabehnutej firme

PRÍVESY - rôzne druhy

MALOTRAKTORY, záhradná technika
s prísluenstvom
AGRO.TECH.SALON

Podrobné profesné ivotopisy zasielajte prosím na adresu:

JJJ STAV - BUILD, ul. Èsl. tankistov 1/a,
P. O. BOX 3, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Tel./fax: 07/ 6595 6647, 07/ 6595 6684

Tel.: 07/ 6593 4828
10.00 - 17.00 hod.

ASOCIÁCIA OCHRANCOV ZVIERAT

MANIKÚRA - PEDIKÚRA

je obèianske ZDRUENIE - zdruenie ¾udí so spoloèným záujmom o ochranu prírody a jej zloiek,
s osobitým dôrazom na pomoc a ochranu opustených zvierat.
V tejto súvislosti sme sa od roku 1992 usilovali o zriadenie PRVÉHO BRATISLAVSKÉHO ÚTULKU PRE
OPUSTENÉ ZVIERATÁ. Prvé výsledky sa nám podarilo dosiahnú v roku 1996, keï sme si na nae
náklady prenajali a zrekontruovali rodinný dom, ktorý doèasne plnil funkciu azylového domu pre
zvieratá v núdzi. Avak naplnenie mylienky útulku nastalo a v roku 2000, keï sme pristúpili s
Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava k dohode o spolupráci pri dobudovaní a prevádzkovaní
prvého legálneho útulku na území Bratislavy.
Milí priatelia zvierat, dovo¾ujeme si Vám týmto s radosou oznámi, e od 1.4.2001 má aj
Bratislava svoj legálny útulok. Sluby (funkcie) prvého bratislavského útulku: príjem a starostlivos
o zvieratá po karantenizácii,tarostlivos o zvieratá ¾udí v krízových ivotných situáciach (najmä
starých ¾udí poèas hospitalizácie), poradenstvo, hotel pre spoloèenské zvieratá, sprostredkovanie
výcviku psov. V nadväznosti na spomenuté sluby si Vám dovo¾ujeme u teraz, pred zahájením plnej
èinnosti útulku, ponúknu zvieratká na osvojenie. ÚTULOK: 07/4341 0916
Korepodenèná adresa: ASOCIÁCIA OCHRANCOV ZVIERAT, Grösslingova 49, 811 09 Bratislava

F zarastené nechty
F hrubá koa
F otlaky
Jana Nováková
zdravotná sestra

Robotnícka 10
900 31 Stupava - Kolónia
Tel.: 07/ 6593 3673

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

1/ BOBINA
VEK: Pribline 12 mesiacov
VHODNÁ: do rodinného domu
POVAHA: má rada deti, ve¾mi prate¾ská a hravá

1.

2.

Otváracie hodiny
pondelok - piatok:
od 10.00 - 19.00
3.

sobota:
od 8.00 - 15.00
-8-

2/ NORA
VEK: pribline 18 mesiacov
VHODNÁ: do bytu - je ve¾mi èistotná
POVAHA: temperamentná, ve¾mi komunikatívna
3/ REBECA
VEK: pribline 10 mesiacov
VHODNÁ: do bytu - je ve¾mi èistotná, ale aj do
rodinného domu
POVAHA: priate¾ská, hravá, ve¾mi komunikatívna

Menej je viac

SENZÁCIA
AKÁ TU ETE NEBOLA -

JAR 2001

Platí do 17. apríla!

Pri kúpe kopletného streného systému

20

získate

JARNÝCH m2

ZADARMO!

l
l
l
l

Alpská kridla
Alpská klasik
Rímska kridla
Moravská plus

Pri kúpe streného okna

originál VELUX roleta RLL
k Vámu oknu ZADARMO!
(monos výberu z 5 farieb)
(Platí do 31. 3. 2001)

Kompletný servis pre strechu zdarma

JJJ

STAV-BUILD

Zameranie na stavbe
Cenová kalkulácia
Komplexné poradenstvo
Skladovanie tovaru
Monos vrátenia
u nás zakúpeného tovaru

http://www.jjj.sk
ul. Èsl. tankistov 1/a, Záhorská Bystrica
ZÁHORSKÁ
BYSTRICA
P. O. BOX 3, 841 06 Bratislava
Tel./fax: 07/ 6595 6647, 07/ 6595 6684

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

Toto slovenské príslovie hodnotí ¾udskú vlastnos skromnos, ktorá
ve¾akrát okolo nás chýba. Vïaka reklame èi nesprávnom porovnaní
dvoch nie rovnakých ponúk naletel na nekvalitný tovar nejeden z nás.
Mrzí nás to najmä vtedy, ak ide o ve¾kú investíciu.
Investícia do vlastnej strechy
Po vlastnej streche túi kadý, kto sa borí s bytovou otázkou. Preto sa
vyuíva monos nadstavby starích rodinných domov alebo prestavba
podkrovných priestorov na obytné. A preto skloòujeme slovo strecha v
súèasnosti ve¾mi èasto. Na trhu pôsobí nieko¾ko spoloèností, ktoré
ponúkajú strenú krytinu, èi u skladanú (napr. kridle) alebo
ve¾koplonú (plech, ).
Lídrom na trhu v oblasti striech je spoloènos Bramac, strené systémy.
Vïaka kvalite svojho sortimentu a servisu sluieb firma zvýila svoj
trhový podiel na 50 %. Tajomstvom úspechu je filozofia spoloènosti: sledova svoje výrobky od výroby a po uloenie na strechu. Spoloènos
ponúka na svoje výrobky tridsaroènú písomnú záruku. V ponuke
nájdete 5 modelov ve¾koformátovej a 1 druh máloformátovej Bobrovky
v tyroch základných a ïalích atypických farbách. Málokto vie, e
práve Bramac kridly sa vyrábajú na Slovensku. Výrobný podnik v
Ivanke pri Nitre je vybavený najmodernejou technológiou. V prípade
Bramacu si zákazník kupuje kvalitný slovenský výrobok za dobrú cenu,
èo opä potvrdzuje u spomenuté menej je viac.
Ako treba vybera
Bramac ponuka vdy obsahuje kompletnú strechu - to znamená, e
okrem základnej kridly nájdete v ponuke kompletný zoznam produktov a doplnkov, ktoré sú so strechou spojené (odvetrávacie prvky,
ochrana pred zosuvom snehu, rieenia ú¾abí, nároí aj hrebeòa
strechy ). Znamená to, e vás neprekvapí iadne neèakané dodatoèné zvyovanie ceny. Dôleitým merítkom váho výberu by mali by
vlastnosti kridly - predovetkým nasiakavos a s òou úzko súvisiaca
mrazuvzdornos. V testoch nasiakavosti Barmac kridly dosahujú hodnoty pod 6 %. Mrazuvzdornos zasa preverili stavby odolávajúce kadodenným mínusovým teplotám vo vysokohorskom prostredí (chata na
Èertovici, ). Mrazuvzdornos èasto podceòujú obèania západného a
juného Slovenska. Tu je vak dôvod rovnako silný. V zime ortu teplomeru klesá mierne pod nulu, cez deò zasa nad nulu. Tieto opakujúce
zmrazovacie cykly najlepie preveria kvalitu kridly. Bramac strechy si
navye nevyadujú poèas svojej storoènej ivotnosti iadnu starostlivos,
potvrdzujú to strechy pokryté predchodcom Bramacu.
Bezplatne, no dôkladne
Okrem perfektnej ponuky môete vyui aj nae sluby. Odborné
poradenstvo si môete vyskúa priamo u vás doma. Ak máte v zámere
opravova èi rekontruova stariu strechu, pecializovaný odborný
poradca vás navtívi priamo doma, kde posúdi stav vaej strechy, v prípade potreby vypoèíta vám mnostvo krytiny, pripraví priamo na mieste
cenovú kalkuláciu. Ak potrebujete kontakt na pokrývaèskú firmu,
odporuèí vám najbliiu vo vaom okolí. Tento bezplatný servis etrí nielen peniaze ale aj hlavne vá èas.
Chýbajú vám peniaze?
Investícia do bývania býva ve¾kou investíciou, ktorá môe rodinný
rozpoèet ohrozi. Bramac si túto skutoènos uvedomil, preto od júna
minulého roku môete na financovanie stavby èi rekontrukcie strechy
vyui najvýhodnejí Bramac úver. Bramac úver môete èerpa nielen na
materiál ale aj na práce viauce sa na dielo. Staèí vám len 20 percent
hotovosti, ostatné financovanie bude prebieha formou mesaèných splátok. Výka splátky závisí od vami zvolenej dåky splácania, pohybujúcej
sa od 1 po 4 roky a èerpanej sumy. Poèas doby splácania vám Tatra
banka garantuje nemennú výku splátok. Ak chcete èerpa Bramac úver,
staèí zavola na nae tel.èísla, kde získate podrobné informácie. Proces
vybavenia je krátky, banka garantuje dobu dva týdne od dodania
potrebných dokladov. Výhodou je aj fakt, e nemusíte vôbec navtívi
Tatra banku, pretoe vybavenie úveru je ïalou bezplatnou naou
slubou. Vïaka tomuto produktu sa nám vlani podarilo rekontruova
a zrealizovat 12 striech. Ak sa rozhodnete tento rok rekontruova èi
stava strechu, dokáeme vám uetri nielen peniaze ale aj èas a
námahu. Staèí ak si spomeniete na nás a máte strechu pod¾a vaich
predstáv a navye na celý ivot.

Prosíme kupón vlote do obálky
a zalite na adresu:
JJJ STAV - BUILD
Èsl. tankistov 1/A
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava 48
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tel.: 07/ 6593 5990

900 31 Stupava

PSS

#

,
á
n
k
o
e
n
è
Kone i môe
s
é
r
o
t
ý
k
d

a
k

i
l
o
v
AKCIA
do
- 10%

Hlavná 46

PRVÁ STAVEBNÁ
SPORITE¼ÒA

PEKA - PLAST

F PREDAJ
F MONTÁ PLASTOVÝCH OKIEN
Bratislava, Nejedlého 51,
Tel.: 07/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

ELEKTROSPOTREBIÈE - OBCHOD - SERVIS

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

Výroba a servis akvárií a akvaristika

Jarná ponuka:

objednávky - nosnice
- brojlery
- morky
- káèatá
- húsatá

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:
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

Zmesky pre vetku hydinu,
králiky a oípané

Kurz je akreditovaný MV SR, è.
kred. 0653. Úspení absolventi

Otváracie hodiny:

získajú osvedèenie o absolvovaní

pondelok - piatok
900 - 1800
sobota
800 - 1200

kurzu. Prihláky a bliie informácie:
07/ 65 93 43 12 p. Mózová
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Podpajtúnske zvesti
Spoluúèas obèanov na verejných investíciách je TABU?
Obce sa v poslednom období viac
menej boria s nedostatkom peòazí
na financovanie verejných investícií. Máme na mysli budovanie kanalizácie, vodovodov, transformaèných staníc - jednoducho ininierskych sietí. Povinnos budova ininierske siete pod¾a stavebného zákona patrí obci. A to i v situácii, keï
ide o výstavbu v novej lokalite. Na
jednej strane je zákonná povinnos
a nedostatok obecných zdrojov na
budovanie sietí, na druhej strane
rastúci záujem obèanov o individuálnu bytovú výstavbu. Ak chcú
stava realitné a stavebné spoloènosti je benou praxou, e vybudovanie sietí je zakalkulované v cene stavebného pozemku alebo v
cene domu na k¾úè, èi bytu. Teda
náklady znáa automaticky budúci
majite¾ domu èi bytu. Obèania sa
vak doadujú budovania kanalizácie aj v tých èastiach obce, ktoré
sú zastavané u dávnejie. Niektorí
ponúkajú obci finanènú spoluúèas. To je tie problém, lebo ko¾ko
má by v skutoènosti táto spoluúèas? Staèí 10 000 korún na to,
aby sa zaèala budova kanalizácia,
na ktorú náklady predstavujú stotisíce? Odmietnu obèana a bude
sa cíti nepochopený a ukrivdený?
Na problém spoluúèasti obèanov
na financovaní verejných stavieb
sme sa opýtali primátora mesta
Stupava a starostov susedných
obcí.
¼. Havranová, starostka obce
Zohor: Môj osobný názor na spoluúèas obèanov na financovaní
napríklad ininierskych sietí je jednoznaèný. Obèan je v dnenej

dobe tak zaaený nákladmi na
zabezpeèenie beného tandardu
pre svoju rodinu, e iada, aby
prispeli na výstavbu verejných sietí,
povaujem zo strany obce za
neseriózne. Konkrétne máme veobecne záväzným nariadením
(VZN) obce rieený i podiel obèana
na nákladoch spojených s budovaním kanalizácie. Obec hradí v
rámci výstavby kanalizaènej siete
prípojku od hlavnej vetvy po hranicu vlastníka pozemku. Od hranice
pozemku si náklady na celú prípojku hradí iadate¾. Jednorázové
poplatky za kanalizaènú prípojku
hradia ivnostníci, fyzické a právnické osoby, ktorých prevádzka
sídli v rodinnom dome, ope, garái a podobných priestoroch a zamestnávajú menej ako 5 osôb
zaplatia jednorázový poplatok
1000 korún. VZN ïalej diferencovane riei výku poplatku v závislosti èi ide o obytné domy, prenajaté priestory na podnikanie,
pohostinské a retauraèné sluby
atï., kde sa poplatok pohybuje v
rozpätí od 1000 do 10 000 korún.
Vetky domácnosti mimo samostatne ijúcich dôchodcov platia
poplatok 500 korún a domácnosti
samostatne ijúcich dôchodcov
poplatok vo výke 100 korún.
Obce sa musia "obraca" tam, kde
zdroje a monosti sú alebo sa
ponúkajú. Existujú fondy, granty a
iné spôsoby spolufinancovania so
tátom alebo inými subjektami.
Tam treba h¾ada monosti pre
rozvoj obcí z mimorozpoètových
príjmov.

Rokovalo miestne
zastupite¾stvo
Záhorská Bystrica - Na riadnom zasadnutí miestneho zastupite¾stva
sa 14. marca zili poslanci miestnej èasti Záhorská Bystrica. Okrem
iného schválili závereèný úèet miestnej èasti za rok 2000. Napriek
tomu, e rozpoèet prijímali ako schodkový, podarilo sa poèas roka
naplni a prekroèi predpokladané príjmy o cca 1,5 milióna korún.
Mierne bola prekroèená i výdavková èas, v koneènom dôsledku z
minuloroèného hospodárenia zostal prebytok okolo 0,5 milóna
korún. Boli zadané projektové práce - U centrum, architektonická
túdia Nám. Sv. Petra a Pavla, kanalizaèný zberaè A, AA3, A4 a iné.
Medzi najväèie investièné akcie - stavebné práce v minulom roku
patrili: kanalizaèný zberaè AA-I. èas, kanalizaèný zberaè AA-II. èas,
kanalizaèný zberaè Vlkovky, kanalizácia Strmé vàky, úprava Nám. Sv.
Petra a Pavla. V minulom roku bolo uhradených 5,349 milióna korún
v poloke výstavba miest a obcí. Poslanci odsúhlasili urbanistickú
túdiu "Frantikov majer - Kulháò - Piesky v MÈ Záhorská Bystrica" na výstavbu obchodného centra (lokalita oproti Krematória).
Uznesením poslanci schválili predajné dni pre ambulantný predaj a
to len v utorok a v piatok. Obmedzenie platí pre vetkých predajcov
okrem predaja ovocia a zeleniny. Týmto opatrením chcú chráni záujmy domácich podnikate¾ov, ktorí predávajú v "kamenných
obchodoch" a platia obci miestne dane.
- zb -

Správaj sa normálne

Stupava - Pod týmto názvom prebieha program, ktorý pre kolákov
pripravil Policajný zbor SR v spolupráci s holandskou nadáciou.
Cie¾om programu s desiatimi témami je priblíi piatakom èinnos
polície, vysvetli základné normy správania v rôznych situáciách a
vytvára pozitívny vzah k polícii. Témy sa venujú problematike
dopravy, cestnej premávke ale aj distribúcii drog a alkoholizmu.
Stupavských piatakov od októbra minulého roku "vyuèuje" prísluník
tunajieho oddelenia PZ práporèík Ján Pospíil. Preiel odbornou
prípravou na Policajnej akadémii v Bratislave, poèas ktorej bolo
vykolených cca 40 vedúcich projektu z celého Slovenska. Pilotný
projekt obsahuje pracovný zoit, do ktorého si iaci vkladajú pracovný list k danej téme. Maskot projektu ROBO preíva rôzne situácie a problémy a iaci ich pomáhajú správne vyriei. Práve príalivá
forma zapojenia iakov do rieenia úloh spojená s malým
darèekom, robí z benej vyuèovacej hodiny zaujímavú súa. Pod¾a
slov p. Pospíila okrem stupavskej koly projekt prebieha v
Rohoníku, Malackách a vo Vysokej pri Morave. Na záver iaci
získajú Osvedèenie o absolvovaní projektu. -ps-

Mestské kultúrne stredisko Stupava v spolupráci s ACTORIS SYSTEM (v súlade s poverením Úradu pre verejné obstarávanie) dovo¾ujú si Vás pozva na ODBORNÚ
PRÍPRAVU OSÔB SPOJENÚ SO SKÚKOU PRE ZÍSKANIE Odbornej spôsobilosti vo
verejnom obstarávaní pod¾a zákona NR è. 263/1999 Z.z. o verejnom
obstarávaní
Zaèiatok kolenia: 11.4. 2001, prípadové túdie 4.5. 2001, termín skúky: 9.5. 2001
Podmienky úèasti: lzáujemcovia o vykonanie odbornej skúky pre "Odbornú spôsobilos vo verejnom
obstarávaní", ktorí spåòajú podmienky §53 a 60 zák. è. 263/1999 Z.z., V - 2 roky praxe, S - 4 roky
praxe vo verejnom obstarávaní alebo zabezpeèovaní tovarov investiènej výstavby a sluieb laktuálny
výpis z registra trestov lmin. 10 prac. dní pred zaèatím kolenia potvrdi úèas písomne, faxom, emailom luhradi úèastnícky poplatok lmaximálny poèet úèastníkov jedného behu kolenia je 25 osôb
Miesto kolenia: Kultúrny dom Stupava - zasadaèka, Agátová 16, 900 31 Stupava
Kontakt: Pavel Slezák, tel/fax: 07/6593 4312, 0905 364 224, e-mail: slezak@msks-stupava.sk
Úèastnícky poplatok: 4 850,- Sk / osoba (v cene je zahrnutá príprava, skúka a tudijné materiály,
obèerstvenie, monos zabezpeèenia i obedov)
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom: SLSP Stupava, è.ú.: 185951-119/0900
Rozsah kolenia na získanie odbornej spôsobilosti: Výklad zákona è. 263/1999 Z.z. a prezentácia súvisiacich predpisov (2 koliace dni), Individuálne túdium koliacich materiálov, zákona
è. 263/1999 Z.z. a súvisiacich predpisov (3 týdne), Prípadové túdie (1 koliaci deò), Skúka pred
skúobnou komisiou Úradu (1 koliaci deò). Odborná príprava je vykonávaná v rozsahu dohodnutom s
Úradom pre verejné obstarávanie a pod dozorom úradu. Skúka sa vykonáva pred skúobnou komisiou
úradu, èinnos komisie upravuje tatút skúobnej komisie a skúobný poriadok vydaný predsedom Úradu
pre verejné obstarávanie.
Rámcový obsah odbornej prípravy: Obsahom 3 - dòového priameho vzdelávania v rámci odbornej
prípravy sú nasledovné témy: lverejné obstarávanie - úvod, zásady intitucionálny rámec
lhistorické súvislosti a súèasné prostredie verejného obstarávania lregulaèný, právny a intitucionálny
rámec letapy a princípy verejného obstarávania ltruktúra zákona è. 263/1999 Z.z. lsúvisiace predpisy lPlán obstarania lRiadenie procesu verejného obstarávania lMetódy verejného obstarávania
lPostupy verejného obstarávania lFinanèné limity a vyhlasovanie verejného obstarávania lPodmienky
úèasti vo verejnom obstarávaní lOtváranie a vyhodnocovanie ponúk lPostup pri verejnej súai lPostup
pri uej súai lPostup pri rokovacom konaní so zverejnením lPostup pri rokovacom konaní bez
zverejnenia lVýkony vo verejnom obstarávaní lOdborná spôsobilos na verejné obstarávanie
lZoznam podnikate¾ov lVestník lDoh¾ad nad verejným obstarávaním lNámietky v procese verejného obstarávania lRiadenie zmluvných vzahov - administrácia zmluvy lPodvody a korupcia vo verejnom obstarávaní

lPredám pílu Stihl 011/30cm
lita - cena 5.500 Sk, horský
bicykel Shimano, modrá metalíza
3x5 prevodov, skoro nový 3 000
Sk. Tel: 07/6593 3516.
lPredám kameru Panasonic M10 VHS s prísluenstvom, málo
pouívanú. Cena dohodou.
Kontakt: 0903/ 315 361
lPredám kodu 120 motor GLS
spolahlivú, v dobrom technickom
stave. STK do 3/2003, modrá.
Cena 20.000,-
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Kontakt:07/ 6593 5947 - veèer
lPredám lacno kontrukciu fóliovníka - . 3 m v. 180 cm.
Kontakt: 07/ 6593 4587
lPonúkame prenájom spoloèných priestorov na podnikate¾ské
úèely (3+1) v Stupave. Cena
dohodou. Tel.: 07/ 6593 5791
lÏakujem OOPZ v Stupave za
úspené objasnenie mnou nahlásenej krádee a za dobrú
spoluprácu s pokodeným 21. 2. 2001.
Stanislav tábla

POISOVÒA, akciová spoloènos

Ako spoji ivotné poistenie s výhodným sporením?

Poisovòa Kooperativa uviedla na trh novinku - investièné
ivotné poistenie Variant Profit. Tento moderný produkt spája
ivotné poistenie s investovaním do podielových fondov.
Klientovi dáva monos vo¾ného nakladania s finanènými
prostriedkami. Nemusí ich pravidelne uklada, pretoe poistné
sa platí jednorázovým vkladom v minimálnej výke 25 000 Sk.
Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurèitú, avak v naliehavých prípadoch je moné z poistenia èerpa prostriedky,
prípadne poistenie zrui. V prípade úmrtia poisteného je
pozostalým vyplatená garantovaná poistná suma, ktorá nikdy
nebude niia ako zaplatené poistné. Výka zhodnotenia
vloených peòazí závisí od ochoty klienta podstúpi väèie èi
menie investièné riziko.

Ochrana pred infláciou

Dôleitá je aj ochrana pred infláciou, pretoe vklad v SKK sa
investuje v mene EURO. Za posledných 5 rokov sa zhodnotenie pohybovalo medzi 13% a 35% roène. Pod¾a údajov NBS
miera inflácie za rok 2000 dosiahla 8,4%, prièom úroky v
bankách v súèasnosti poklesli na úroveò 5% a 7%. Keïe
úroky nedosahujú úroveò roènej miery inflácie, vlastne sa peniaze klientov v bankách nezhodnocujú dostatoène. Variant
Profit je preto v súèasnosti vhodnou alternatívou pre umiestnenie vo¾ných finanèných prostriedkov.

Investovanie prostredníctvom podielových fondov

Pre tých klientov, ktorí majú menej skúseností a poznatkov v
oblasti investovania, je urèený jeden z troch manaovaných
fondov. Konzervatívny fond sprostredkovane investuje do
pevne úroèených cenných papierov a predstavuje preto pre
klienta najmenie riziko. Dynamický fond investuje finanèné

prostriedky klienta do akcií a dlhopisov a predstavuje strednú
mieru rizika. V treom, progresívnom fonde jeho podstatnú
èas tvoria akcie a vyie riziko je potom zhodnotené aj vyou
mierou výnosu.
Klienti, ktorí sa povaujú za odborníkov vo svete financií, majú
prostredníctvom Variant Profitu monos vytvori si vlastné
portfólio pozostávajúce a z piatich fondov. Fond peòaného
trhu sprostredkovane investuje najmä do pevne úroèených
cenných papierov so tátnou garanciou a s krátkou dobou
splatnosti, fond dlhopisový európsky do dlhopisov vysoko
bonitných eminentov s vyím ratingom a v rôznych európskych menách, fond akciový európsky zasa do akcií najbonitnejích európskych spoloèností s potenciálom vysokého
rastu, dlhodobými maximálnymi výnosmi, ale aj s príslunou
mierou rizika, fond dlhopisový americký umoòuje sprostredkovanú investíciu na americkom dlhopisovom trhu do pevne a
variabilne úroèených dlhopisov a nakoniec sa klient môe
rozhodnú pre fond americký akciový, ktorý mu ponúka
monos aktívne sa zúèastni na americkom kapitálovom trhu
a sprostredkovane investova do vysoko bonitných amerických akcií s najvyou mierou kapitalizácie, ale i primeranou
mierou rizika. Je preto výhodný pre investorov ochotných toto
riziko podstúpi.
Variant Profit umoòuje klientovi kedyko¾vek v priebehu poistenia zmeni svoje rozhodnutie o umiestnení svojich finanèných
prostriedkov a presunú ich do iného fondu, èi fondov.
Zárukou spo¾ahlivého a vysoko efektívneho investovania je skutoènos, e vetky fondy spravuje rakúska správcovská
spoloènos Capital Invest so 40-roènou tradíciou, èlen
finanènej skupiny Bank Austria Creditanstalt, do ktorej patrí aj
poisovòa Kooperativa.

Reprezentácie agentúry Bratislava:
Martinec Roman
F. Kostku 59
Stupava 900 31
Tel.: 07/ 6593 6514

Valovièová Magda
Krátka 2
Zohor 900 51
Tel.: 07/ 6596 1287

Ledníková Anna
Lozorno 376
900 55
Tel.: 07/ 6596 8377

Jáno Alojz
Lozorno 361
900 55
Tel.: 07/ 4488 4448
mobil: 0905 365 217

Agentúra Bratislava príjme pracovníkov
na predaj produktov poistenia. Tel.: 0905 268 067
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Matica ïakuje

MO MS v Stupave èo najsrdeènejie ïakuje vetkým, ktorí svojími
darmi prispeli, aby XI. matièný ples bol èo najlacnejí a tak aj najprístupnejí vetkým záujemcom.
Výbor MO MS v Stupave

Pozvánka

Mestské kultúrne stredisko Stupava, Miestny odbor Matice
slovenskej v Stupave a autor, si Vás dovo¾ujú pozva na predstavenie divadelnej hry Frantika Jurigu - MATKA v podaní divadelného
súboru ZO ZDS Stupné, viacnásobného víaza celoslovenskej
súae ochotníckych divadiel "Palárikova Raková".
Predstavenie sa uskutoèní v sobotu dòa 31. marca 2001 o 19.00
hodine v sále Kultúrneho domu v Stupave.

Nede¾ný obed - návteva z vesmíru
Bolo nede¾né dopoludnie a
poiarnici na stanici sa venovali
svojmu zamestnaniu. Pod¾a
plánu mali by v strehu, ale
najlepie by bolo, keby nikde
nehorelo. Kto by si prial poiar.
Jedine pyroman. Nede¾a mala
by k¾udná - presne pod¾a plánu.
Okolo jedenástej hodiny, prebral
slubukonajúci spojár správu.
Poiar v byte! Okamite vyhlásil
poplach. Poiarnici vyrazili na
poiarovisko. Z okna bytu na
treom poschodí sa valil dym. Byt
bol ve¾mi dobre zabezpeèený.
Vchodové dvere boli bezpeènostné, aby sa nikto nepovolaný
nedostal do bytu. V roli nepovolaných boli aj poiarnici. velite¾
prikázal vniknú cez balkón.
Poiarnici boli v byte skôr ne
majite¾ka. Vrátila sa z klebiet od
susedy. Spomenula si, e peèie
mäso - v trúbe. Byt bol celý v
dyme, mohli ste ho krája tak bol
hustý a tip¾avý. Vôòa spáleného
mäsa bola signálom, e sa
nestalo najhorie. Babka majite¾ka bytu rýchlo odomkla

dvere a beale k sporáku. Vtom
do bytu práve balkónom vnikali
poiarnici v zásahových oblekoch s dýchacou tecjhnikou na
tvárach. Babku zaujímalo jej
mäso, obed a strata, s ktorou
nerátala. A sa prebrala zo
starostí o mäso koneène zbadala
návtevníkov, ktorým dvere veru
neotvárala. V úase jej vypadol
pekáè so spáleným mäsom na
zem a vykríkla: "Aká som ja
dobrá kuchárka, aj Marania
prili k obedu. koda, e vám
nemôem ponúknu, mäso mi
troku prihorelo"- povedala previnilo, ale ruky sa jej triasli, nebolo jej vetko jedno. Chví¾ku trvalo, kým pochopila, e Marania
sú poiarnici, ktorí ju prili
zachráni. A koda, e jej prihorelo, keï u boli na výjazde,
mohli si dopria nede¾ného
obedu. Napokon vetko dobre
dopadlo a na babku, ktorá
zostala v nede¾u bez dobrého
obeda.

Predstavujeme Klub STONOKA

Z iniciatívy èlenky Klubu slovenských turistov Stupava Evy Slezákovej s podporou Moniky Tarabovej sa v sobotu 17. marca v klubovni KTS na tadióne konalo prvé stretnutie záujemcov o rodinnú
turistiku. Cie¾om tejto skupiny je organizova spoloèný aktívny pobyt
rodièov a detí v prírode. Je to forma dobrého relaxu pre rodièov i
deti, monos neopakovate¾ných spoloèných záitkov, upevòovanie
rodinných vzahov a citových väzieb. Skupina je otvorená a rada
medzi sebou privíta i starých rodièov, jednoducho vetkých, ktorí na
turistické podujatia nepolú len svoje deti "nech sa niekto postará",
ale sami sa stanú nielen úèastníkmi ale aj aktívnymi aktérmi vychádzok do malebného okolia Malých Karpát. Vychádzky - túry nebudú
nároèné vzh¾adom na vek èlenov. Podobne aj program bude plne
akceptova záujmy èlenov. Èlenovia skupiny rodinnej turistiky sa
automaticky stávajú èlenmi KST Stupava, dospelí platia roèné èlenské vo výke 80 korún. Èlenom skupiny môu by dospelé osoby od
18 rokov, deti od 2 rokov. Diea sa turistických podujatí môe zúèastni len v doprovode osobou starou ako 18 rokov. Spoloèných
vychádzok, o ktorých budú informova vo výveske SKT Stupava na
námestí Sv. Trojice, sa môu zúèastni i tí, ktorí sa pre èlenstvo ete
nerozhodli. Spoloèná turistika má svoje èaro a okrem u spomínaných moností je to i forma aktívnej starostlivosti o svoje zdravie a
kondíciu. Neváhajte urobi nieèo pre svoje deti a pre svoje zdravie!
Kontaktujte:
Eva Slezáková: 07/ 6593 4187
Monika Tarabová: 07/ 9593 4913

Súa pre deti

ipkami spoj stopu a vtáèika, ktorý stopu urobil. Ak vie, napí
ku kadému vtáèikovi jeho meno, staèí ak napíe rodové, to
prvé. Ak nevie, tu je ponuka mien: kaèica, baant, volavka,
sova. Víazom z predchádzajúceho èísla sa stáva: Petra Kuèerová
zo Stupavy. Cenu si môe prevzia v kninici R. Morica v Stupave.

- Kontantín Èulen, Pernek -

O hlúpom èertovi
Literárno - dramatický odbor ZU v Stupave nám pripravil príjemný
kultúrny záitok v podobe divadelného predstavenia O hlúpom èertovi.
Váime si prácu pedagógov a ochotných rodièov o to viac, e pracujeme
s demi a vieme si predstavi, ko¾ko úsilia museli vynaloi ne sa predstavili verejnosti. Malí herci do svojich úloh vloili energiu a hravos, bez
problémov sa vyantili pred preplneným h¾adiskom. Máme rados, e
boli medzi nimi aj "nae" deti, dokonca v hlavných úlohách. Romanovi
Maroovi, Julke Suchovskej, najmeniemu èertíkovi Marcovi Plevovi i
ostatným deom eláme aj ïalie úspené predstavenie s takým potleskom, aký odmenil ich vystúpenie.
Zuzana Hasáková, M Marcheggská

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.

Ve¾konoèná výstava

MO Matice slovenskej a výivkársky krúok pod vedením p. Márie Hardenovej v
spolupráci s MsKS Stupava pripravili ve¾konoènú výstavu výiviek, ozdôb a
kraslíc. Výstava bude otvorená dòa 6. apríla o 18.00 hodine a potrvá do 12. apríla.
Srdeène Vás pozývame do priestorov výstavnej sieni KD najmä poèas Ve¾konoèného jarmoku, keï bude výstava otvorená od 8.00 do 15.00 hodiny.
- organizátori -

Meno:
Adresa:
Vek:
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Tretí raz o Marianke (ako ju mono niektorí poznáte).
Marianskí mui, ako sme u spomenuli, ivili svoje rodiny z peòazí, ktoré zarobili prácou vo fabrikách v Preporku
a irokom jeho okolí. Za prácou sa teda dochádzalo. Obivu vak bolo moné získa aj doma, priamo v chotári
obce. Najviac pracovných miest poskytoval lom na bridlicu a ved¾a susediaci
kamenolom. Pod¾a rozprávania pamätníkov, "ifr"- èie bridlica - sa ail
v jame neïaleko dnes ete stojaceho
rodinného domu, postaveného koncom
tyridsiatych rokov 20. storoèia ved¾a
príjazdovej cesty do dnes u spustnutého kamenolomu. Len nieko¾ko metrov od neho stoja ete zvyky malej
murovanej stavby, ktorá slúila ako
"váhovòa" a výdajòa "blokov" pre oférov, ktorí vozili z lomu kameò a trk.
"ifrová" jama je u zavezená - lepie
povedané - zanesená hlinou, ktorá do
nej prúdila spolu s vodou, pochádzajúcou z "mokrej linky"... Patrí sa toti vedie, e v roku 1967 sa v kamenolome
ail aj menej kvalitný kameò. Obsahoval hlinu, ktorá sa pri ve¾kých
komorových odstreloch zosunula zo
svahu Bazgovièa a zmieala sa s drobnejím kamením. Bolo ju preto potrebné oddeli od inak kvalitného vápencového trku, ktorý sa získaval drvením
skál v obrovskom drvièi a chàlil ho na
transportné pásy vedúce do triediarne.
Ak bolo hliny ve¾a a ete bolo aj po
dadi, triediace sitá i zásobníky sa upchávali. V lome preto postavili praciu
linku, cez ktorú prechádzal zneèistený
kameò a z nej potom prúdila kalná
voda do opustenej bridlicovej jamy a
tam usadzovala jemný i hustejí kal a
dovtedy, kým sa jama nezaniesla
úplne...
V èasoch svojej najväèej slávy vak
bridlicový lom il èulým ruchom. "ifrová jama" obsahovala kvalitnú tmavosivú bridlicu, ktorá sa dala vylamova, tiepa a opracováva do rôznych
ve¾kostí. Buï ste z nej dokázali vyrobi
strenú krytinu - známu po celom mocnárstve - alebo sa premenila na hladké
kolské tabu¾ky. Deti ich vtedy poznali
ako drevom orámované bridlicové
dotièky, na ktorých si cvièili - píuc
griflíkom (tvrdou kriedou) - prvé "litery" a èísla... To vetko sa zhotovovalo v
dielni, stojacej ved¾a pomerne hlbokej
jamy - jej dno bolo pod úrovòou povrchu najmenej dvadsa metrov - takzvaného "ifrwerku". Súèasou dielne
bola aj kancelária majite¾ov a ich faktora a dielenských majstrov. Túto dielòu zobrazili na kolorovanej poh¾adnici, vydanej pred vye sto rokmi a je na
nej okrem tohto civilného "výrobného"
objektu aj nieko¾ko marianských cirkevných stavieb. aba bridlice zaèala
stagnova v èase, kedy zaèali vznika v
monarchii nové tehelne a o bridlicu
prestal by záujem. Hlboká jama, na
dne ktorej bol vchod do tôlne, postup-

ne zvetrávala, zarastala èernièím a
stala sa miestom riskantných hier marietálskych arvancov. Niektorí sa púali do prieskumných výprav s lampámi, svieèkami a s náradím, medzi ktorým nechýbali povrazy a krompáèe.
Nedostali sa vak ïaleko. Asi sto metrov od vchodu bola chodba zavalená.
Ete dnes je moné vidie z chodníka,
vedúceho po ltej znaèke v lokalite zvanej "Na Fuskovém", hlboký lievik, ktorý nastal po masívnom závale podzemnej chodby. koda len, e miestni obyvatelia i záhradkári ho tajne zaváajú
haraburdím...
Vchod do tôlne zahatali majitelia eleznými dverami a vystríhali domácich
pred "výletmi" do jej útrob. tôlòa pod¾a rozprávania starých pamätníkov
- viedla popod lesnú cestu k Bielemu

Alojz Foltýn, neskori richtár v Marianke,
v èase prezenènej sluby v americkej armáde ku koncu 1. svetovej vojny.

kríu a ïalej a pod Pajtúnsky hrad
do Borinky. Tadia¾ vraj marianskí mnísi z rádu Paulínov unikli spolu so sokou Bohorodièky pred Turkami a ukryli
ju na bezpeènom mieste. Urobili tak
najmenej - pod¾a kronikárov - dvakrát.
Raz v roku 1683 a o trnás rokov neskôr, v roku 1697.
Po "ifrovej jame" neostala ani pamiatka. Len v lesnom svahu odhalené
vrstvy menej kvalitnej a kremennými
ilami prerastenej bledosivej bridlice
ete lákajú zberate¾ov, ktorí v nej niekedy objavia aj zlatisté krytály pyritu.
Nájdu sa aj takí, ktorí si vylamujú zo
strmo uklonej, kamenný traverz pripomínajúcej plochy, väèie tabule a bloky. Zrejme si ich doma opracujú a zdobia si nimi "sokle" domov, chát a mono obrubujú tou sivou, miestami drobivou horninou aj chodníky k honosným vilám...
Kým sa chlapi mocovali s horninou a
pracovali v lesoch a továròach, eny
boli doma s demi. Brávali ich vak so
sebou - ak neboli v kole - aj na role,
alebo do záhrad. Tam sa priúèali
pomáha a objavova svet práce, za
ktorú sem - tam bolo moné dosta v
meste zopár korún. Marianka bola

chýrna aj slivkami a jablkami. Dnené
esdesiatnièky ete pamätajú na èasy,
kedy so "starénkama" chodili do Bratislavy s ovocím pre mestské domácnosti. Na Hlbokej ceste, ved¾a nemocnice, vo vilkách a vilách radi kúpili
slivky, jablká i uhorky nakladaèky. To
bol èastý "rajón" starenky Foltýnovej,
ktorá takto èasto prilepovala svojej
domácnosti najmä v èasoch, kedy jej
mu pracoval v Amerike. V prestávkach medzi doruèením pár dolárov
spoza ve¾kej mláky sa veru zila kadá
koruna. Neskôr, keï sa vrátil zo zeme
zas¾úbenej a bol v Marianke richtárom
(na snímke v uniforme americkej armády v r. 1917) sa chodilo s nokou za
zákazníkmi naïalej. Nielen zo zvyku,
ale kvôli pocitu, e je takto uitoèná...
Na trh sa chodilo aj s dnes pre nás
neobvyklým tovarom - "uúèkami". Boli
to natenko natiepané borovicové
triesky, dobre vyschnuté, dlhé asi tvr
metra, viazané do otiepok po dvadsa,
dvadsapä kusov. Pouívali sa v domácnostiach na podkurovanie, lebo
boli ¾ahko zápalné (obsahovali ve¾a
ivice a marianèania im hovorili e sú
"masné") a dlho vydrali horie. Gazdovia ich pouívali aj ako svietidlá v
mataliach a chlievoch, keï si bolo
treba pri práci prisvieti. Vtedy ich zastokli do driaka na drevenej hrade,
alebo privreli do tipca a zapálili ako

knôt. Plameò bol dlhý, mihotavý a dával ltkasté svetlo. Nejedno hospodárske stavisko pritom na nedbalos,
alebo zábudlivos gazdu èasto karedo
doplatilo - nezriedka sa od lúèa chytilo
horie...
ivot v Marianke nebol z tých naj¾ahích. Domáci vak mali popri jeho
skromných daroch aj trochu zábavy a
radosti. Neïaleká Záhorská Bystrica i
obec Mást boli síce bohaté, ale ich
obyvatelia si museli chudobnejí Marietál vái. Veï neraz si li k jeho
"Svatej studni" a k "Lúrskéj" jaskyni
vymodli dobré zdravie a ete lepie
nevesty, èi eníchov...
Keï sa dnes snaíme vypátra zaujímavé fakty o najstarej pútnickej lokalite Slovenska, robíme tak preto, aby
sme zostavili zaujímavý obraz Marianky nielen pre jej obyvate¾ov, ale pre
vetkých, ktorých zaujímajú dejiny
Slovenska. Pozna jeho históriu by sme
mali práve cez históriu naich obcí a
miest, ktoré leia v srdci Európy...
Ján Sand
P.S. Po preèítaní èlánku z druhého èísla Podpajtúnskych zvestí sme dostali
informáciu, e Panorámu, o ktorej sme
v òom písali, vlastnila rodina Markových. Boli vestrannými, obchodného
ducha ivnostníkmi, v Marianke váenými a známymi.

PROJEKT EKOVÝCHOVA HROU
V EKOCENTRE DAPHNE

Filozofiou náho ekocentra je pristupova k ekovýchove hravou formou.
Pre deti, ale aj pre mláde a dospelých ¾udí, je to ove¾a ¾ahí, príjemnejí
a tvorivejí spôsob získavania informácií, ale aj priamych skúseností s
poznávaním, ochranou a tvorbou ivotného prostredia. Pre takúto kvalitnú
výchovnú prácu, a to hlavne detí, je potrebné ma k dispozícii rôzne
pomôcky a hry, pomocou ktorých sa tvorivo uèia spoznáva prírodu, vzahy
medzi ivoèíchmi, rastlinami a èlovekom a dozvedajú sa o monostiach
vlastného prispenia k ochrane prírody.
Daphne u nieko¾ko rokov spolupracuje so kolami na Záhorí. Na nae
výchovné a ochranárske podujatia sú pozývaní uèitelia hlavne zo kôl z
okolia rieky Moravy. Záujem o nae aktivity je najmä vïaka hravému prístupu k téme znaèný. Mnohé koly by sa radi naich ekovýchovných programov zúèastnili, ale Devín, kde sídlime, je pre nich prive¾mi vzdialený.
Tento rok nae ekocentrum získalo na zlepenie environmentálnej výchovy
finanèné prostredieky z dvoch fondov, a to z Phare CBC a Jacobs Suchard
Figaro deom.
Z finanèných prostredkov týchto dvoch fondov nakúpime a vyrobíme 15
"envirokrabíc" na rôzne témy, napríklad voda, les, vtáky,... Kadá krabica
obsahuje kompletný materiál k danej téme, napríklad k téme vtáky sú jej
súèasou rôzne ma¾ované a zalaminátované obrázky vtákov, nama¾ované
rôzne typy zobákov a nôh, diapozitívy, nahrávky hlasov, preparáty pierok,
pierka, vývrky dravcov, kosti a pod., nápadité hry a metodický materiál.
Niektoré z týchto envirokrabíc si budú môc od nového kolského roku
uèitelia u nás zapoièiava.
Súèasou projektu Jacobs Suchard Figaro deom je aj 10 dní hravej ekovýchovy na desiatich kolách Záhoria. V rámci ekovýchovného dòa
"oduèíme na kadej kole" 10 hodín environmentálnej výchovy (5 hodín v
triedach I. stupòa a 5 hodín v triedach II. stupòa).
Pre niektoré koly zorganizujeme 3 ekovýchovne zamerané vychádzky, na
ktorých spojíme ekohry s pútavým výkladom o okolitej prírode.
Martina Kürthyová, pracovníèka ekovýchovy
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Faiangové makary, papuèák,
basa pochovaná...

Osemdesiat rokov stupavského futbalu
Futbal, ktorý sa stal fenoménom
20. storoèia a úspene vkroèil do
tretieho tisícroèia od svojich
plienkových rokov zaujímal najmä muskú populáciu, ktorej ako
keby chýbali rytierske èasy, atmosféra duelov - proste priestor,
kde si môu dokáza svoju munos, bojovnos, portového ducha, miesto kde sa im dostane
obdivu a obrovského aplauzu za
talent, ikovnos a silu. Futbal
prekonal vetky spoloèenské zábrany, prekáky, rasizmus a vetky druhy fóbií. Stal sa masovou
záleitosou, udomácnil sa nielen
vo ve¾kých mestách s prestínymi klubmi, stal sa fenoménom
aj najmenej dedinky, v ktorej ilo aspoò jedenás chlapov. Zavítal aj do Stupavy, aby tu dobre
zakorenil, odovzdával sa z pokolenia na pokolenie, s historkami a pátosom o miestnych hrdinoch a bojovníkoch, ktorí sa
stali miestnymi legendami. V
tomto roku stupavský futbal
oslávi svoju osemdesiatku, úctyhodný vek nestarnúcej hry. Pri
tejto príleitosti budeme na
pokraèovanie uverejòova kapitoly z histórie stupavského futbalu.
Èas prvá 1921 -1939 (pod¾a rozprávania p. melíka, bývalého
brankára, zapísal Viliam Maro.
Futbal v naej obci bol známy
hneï po I. svetovej vojne. Mláde ho pestovala pri kadej príleitosti ak bola k dispozícii lopta. Záujem stále narastal a u v
roku 1920 boli snahy zaloi organizovaný futbalový klub. K
tomu dolo a v roku 1921. akostí bolo dos, lebo vtedy bolo
ete málo súperov, s ktorými by
sa mohlo hra. Mustvo tvorila
stupavská mláde - Hollý (brankár), Szobihárd , Letko ., Árpái
. Mart Hindls, Freund a neskôr
aj ïalí najmä èeskí úradníci Hradecký, Jarouek a tie dôstojníci èsl. armády zo stupavskej
posádky - Steiner, Engelhardt.
Hrávalo sa na hriti "Na Paiti", t.j.
v priestore medzi terajím hostincom "U Bertovièa" (dnes Stupavská krèma, poznámka redakcie)
a samoobsluhou a v priestore te-

rajej ulice SNP. Samozrejme, e
hrite nebolo oplotené a bolo
skutoènou paiou, na ktorej sa
pásli kravy a husy. V tej dobe
okrem u spomínaných hráèov,
hrali v mustve aj doèane bývajúci v naej obci ako Orth, Vere,
Kuel, Tuil. Hrite "Na Paiti" bolo celkom nevyhovujúce a preto
klub h¾adal iné. Vtedají gróf Károlyi dal klubu k dispozícii pozemok pri "Mundokovom", v mieste
za terajou cementáròou od
stráneho domèeka pri eleznici
po gatanovú alej za cementáròou. Tento priestor bol opä
bez zázemia a hráèi sa obliekali
do dresov väèinou u doma. Po
odchode brankára Hollého do
Malaciek, neskôr do Ligeti SC a
potom do ÈK Bratislava, bol
stabilným brankárom Löbl. Okrem spomínaných hráèov hrávali
aj Grosman II., Rosenthal (prezývaný imi). Medzi najagilnejích
organizátorov v tom èase patrili
Ing. Weis a Julius Kozma, ktorý
bol aj futbalovým rozhodcom. Na
tomto ihrisku sa vak tie dlho
nehrávalo a klub obdral miesto
pre ihrisko v "Agátkoch" zvaným
¾udovo "Za Hózovým" v priestore
terajej Keltskej ulice. Opä to
bolo ihrisko bez prísluenstva a
neohradené. Hráèi sa obliekali
do dresov doma alebo v hostinci
"Justh", t.j. v Srdieèku. Odtia¾
chodili v dresoch a kopaèkách.
V tom èase sa objavujú ïalí hráèi a to Reich Dezider, Sekly Ed.,
Kugler, Richard Popp, Jozef Tuma, Alex, Jozef Hason. Po Löblovi bol brankárom Eduard Toth.
V tom období 1924 - 28 stupavskí futbalisti udriavali dobré styky s mustvami Rakúska a to s
Marcheggom, Angernom a viacerými mustvami z Viedne. Ete
na ihrisku pri "Mundokovom" hrali Brigitenauer AC Viedeò, s ktorými prehrali 2:3, vtedy za Stupavu hosovali z VA-u Bratislava
bratia Mareovci. Neskôr u v
"Agátkoch" hrali aj s ïalími viedenskými mustvami, medzi inými i s Weis Elf. (pokraèovanie nabudúce, pod¾a Kroniky stupavského futbalu, zozbieral a spracoval Ivan Bartalský)

Stupava - Málokto veril a tuil, e obnovenie faiangových zvykov v
Stupave padne na úrodnú pôdu. V naom malom meste, ktoré u nie je
dedinou a ete nemá mestský charakter, nali sa nadenci, ktorí zvyky a
tradície nielen ctia, ale im pomáhajú aby opä oili. enský spevácky zbor
Nevädza pripravil nielen sprievodný program pre papuèák, ale inicioval
spolu s pani Minarovièovou aj sprievod masiek po Stupave. Pridali sa k nim
chlapi, ktorí dodrali slovo - Miro Rác, Vlado Slezák, Tono Stankovský, Jano
Borák, Milan Hoïa a u to "jelo", veru aj na traktore s vleèkou. Sprievod
odchádzal od retaurácie Stupava za potlesku detí zo kolskej druiny.
Odtia¾ sa vydal na cestu - zaèal u primátora, potom v obchodoch a firmách
na Hornom konci, na fare a odtia¾ sa veselá muzika, spev a bláznivá nálada valili Mesteèkom. Divákov bolo neúrekom, obchodníci boli tedrí a
makary krok za krokom veselejí....
O iestej hodine veèer, zaèali sa schádza ïalie masky do retaurácie
Stupava, aby pokraèovali na Papuèáku. Tu u hrali uniformovaní cestári Záhoráci. Oproti minulému roku bolo v sále ove¾a viac masiek , take sa tu
zila pestrá spoloènos èertov, mukatierov, bosoriek, policajtov, benátskych kupcov, aov, babièiek i dedkov a iných. Nechýbali ani Kováèovci
z Mástu, ktorí svoje minuloroèné duo obohatili o dvoch potomkov (v
podobe bábok). O polnoci za zvukov smútoènej hudby priniesli na márach
úbohú basu, aby sa s òou a do Ve¾kej noci rozlúèili. Obrad rozlúèky dôstojne vykonali muzikanti Záhoráci. S pesnièkou "Spánembohem idem od
vás..." sa rozlúèili nielen s basou, ale i s úèastníkmi zábavy. Basa
pochovaná teda je "vecko f porádku".
-ps-, foto: ¼udmila Mózová
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Miuí mojí Bystrièané!
Nescem sa prirovnávat k tecince
Marice Pilnej ze Stupavy lebo na
òu zdaleka nemám, ale aj já sem
taká tecina s velikú hubú a ze
sukòú, kerá by mohua byt ufám aj
uí, keby tej suaniny nebyuo (ale
ak aspoò mi lepí sedzí). No, ale né
o sebje sem sceua. Já mám na srci
volaco druhé. Leíte mi na srci vy,
mojí spoluroïáci. Ked tak èítám tí
nae Podpajtúnske zvjesci, co nám
ten Joka nastrká dotých schránek,
dycky sa v ních o barèem doèítám.
Zóhrané píú jaké u ních bývali a
budú faangy, Stupavjané jak ím
jezdzá cez mjesteèko kamióny, a sa
ím domy trasú, a Marjanèané, tí sa
vjenujú histórii. A my? My píeme o
tem, co robjá na obecním úradze,
kady jezdzá autobuse, jak ordinuje
dochtorka a druhé nedúleité vjeci.
Alebo chválíme mjeských policajtú,
kerí sú aj tak na dvje vjeci.... Báraj
je ích pjet, sú vady tam, gde ích
není treba. A gde by mjeli byt, tam
nejsú. Nescem im krivdzit, ak ste si
preèítali, e aspoò pokuty vybírajú,
ked u nic iní. Aspoò sme mjeli zaè
kúpit nový koteu do kosteua, ked ten
první necháli ukradnút. èascí, e
máme to Urbární spoleèenstvo, co
nám potom kúpiuo nové dvera a tí
huèáky na kosteu. Moná ích za tým
cinterem obudzá. Eèe tí dídejové
by si mjeli kúpit lepí aparatúre.
Keby tí bubòe bunovali tak, e by sa
a na kulturáku okna trásli, ufám by
doli kuknút co sa to robí, a vidzeli
by aj tích, co tú obecní výlohu
roztúkli a Ivákovým a Vachaukovým
sa na enk a na bránu podpísali.
Ale né o tem sem sceua. To mi enem
jedovatá slina na jazyk donésua.
Sceua sem vás eckých osuovit. Ked
si porádnì preèítáte ceué noviny,
ziscíte, e pod kadým èlánkem je
dycky negdo podpísaný. Enem pod
tú naú stranú je pokadé podpísaná pani dochtorka korvánková. Ja prociva ní nic nemám, ak
je to osoba velice ikovná a isce sa
í u nás velice lúbí a myslí to snama
dobre. ak sa zúèastòuje eckých
kultúrních událoscí a pokadé sa
nám velice pjekne prihovárá, ale
Bystrièané mojí, co je ona jedziná v
Bystrici, kerá ví písat? Ked pohlédnete do tých Podpajtúnskych
zvjescí, vidzíte, e ve Stupavje sú
eném samí ikovní ludé. Tí sa
nehanbjá pochválit samí sebja.
Preváajú sa ny tých traktórkoch,
jezdzá po svjece, dzeci im vyspjevujú a vyhrávajú a eèe sa aj
pochválit vjedzá. A my co? ak

nejsme precaj horí od ních. Spjeváci co sa nepochválíte jak víte
pjekne spívat, jak jezdzíte dekady
po vystúpeòách a koncertoch a
jakého máme ikovného dirigenta?!
Aj foldegrafie moete douoit, nech
eci vidzá jaké máme v Bystrici
dríèné tecinky. Polovníci, vy sa
necháte na Markízy ukazovat jak
honíte zajíce, alebo jak vám tí
posedy òièá, ale abyste samí neco
napísali, to né. Co nám nenapíete
jak sa o tých uáèkú a srneèkú
mosíte starat, a jak sem tam trefíte
nejakého dziváèka alebo aj líèièku.
Pani uèitelky ze kolky síce podzekovali rodièom sponzorom, ale
té mohli napísat o tem jak sa o tí
dzecuky starajú, jaké ím vymýlajú
makarády a barjaké zábavky. ak
my to vidzíme, e ím mosí byt v tej
kolce velice dobre, ked nás tak
pjekne na ulici pozdravujú. Aj pán
raditel ze kouy by mohéu dat tým
nohatým devátákom volaco napísat
o tých naích ikovných ludoch. Co
ích máme v Bystrici máuo? Staèí
zajít na obecní úrad na tí bárjaké
výstavy, co tam robjá. Hned ziscíte,
e máme velice ikovného koíkára
pána Starého. Ten tak plete koíky,
a sa mu kolkorázú aj prútky
zapletú. Pani Pogayová, tá spraví
krásnú dekoráciju aj ze starej
fusakle, a ten ná keramikár, ten
vám na tem kolovrátku vytoèí co
enem scete. A tí naí dreveòáci, co s
tým drevem robjá, té stojá za kus
vimnúcá a slávy, tak jak a j tí eny
s tyma dobrýma oèama co furt do
tých cverének prikúkajú. Aj tí by
vjedzeli vyprávjat jak majú kerá
prsty dopchané, ne tí obruse
povyívajú. Naa Bystrica je plná
ikovných ludzí, enem sa nevjedzá
alebo nescú pochválit. Bystrièané,
nebojte sa, pochválte sa. Dobrý
chýr sa nese daleko a v Podpajtúnskych zvjescách sa odnese a do
Hasprunky a otád eèe dálej.
Moná aj my ráz budeme svjetoví.
Prajem vám k temu dobrý inkust,
dostatek papíra a hlavne hodne
dobrých mylének.
Vaa Hermua
P.S. Miuá Hermuko, ani neví jak
si mi pomohua, e si mòa tým tvojím
listem zastúpia. Puscili sa mi sople,
sem jak douámaná a bolí mòa ceuý
èovjek. Ani to péro neudrím, tak
mòa drgloce zimnica. Dzekujem za
pomoc, a eèe neco napí!
Tvoja Mari Pilná ze Stupavy

Pastoraèné centrum ije naplno
Stupava - V minulom èísle sme informovali o aktivitách, ktoré pripravujú
nadenci pri pastoraènom centre v
Stupave. Ako sa v skutoènosti "programuje" a èím centrum ije, na to sme sa
opýtali Betky Mraèkovej. "Èinnos
centra je zaloená na chuti a iniciatíve
dobrovo¾níkov. Ja sa tu cítim medzi
svojimi, preto vetko èo robím a pripavujem pre druhých, povaujem za
samozrejmé. Pochopite¾ne, e èinnosti
nestoja na jednom èloveku. To by bol
ve¾mi slabý základ. Patrím medzi
mladých ¾udí, ktorí mali k fare vdy

rých: Raso Nemec, Iveta Vachálková,
Martin Kraloviè, Darinka Nemcová,
Stano Tomkoviè a ïalí. Skúsili sme
zorganizova pre deti diskotéku a ná
dídej Peter Jandorf sa osvedèil a mal
ve¾ký úspech. Snaíme sa naplni pastoraèný dom bohatým a pestrým programom, ktorý osloví nielen veriacich,
ale kadého Stupavèana. Pripravujeme
videoprojekciu, premietame hodnotné
filmy, ktoré majú èloveku, èo poveda.
A pritom nejde o náboenskú tému, ale
o príbehy ¾udí. Vyberáme tituly, ktoré
sú protipólom dnes tak ob¾úbeným

blízko. U v detstve som chodila spieva do kostola, to bolo ete za totality,
potom sme spoloène chodievali na výlety a tieto záitky podnietili priate¾stvá, ktoré pretrvali dodnes. Prevzala
som a vediem spevácky zbor. V òom sú
deti od es do trnás rokov, stretávame sa kadú sobotu a "úèinkujeme"
pri svätej omi v nede¾u. Cie¾om zboru
nie je len spevom chváli a oslavova
Pána Boha, ale tie uèi sa praktickej
viere a ivotu v jej duchu. i vo viere
znamená ma rád ¾udí, budova priate¾stvá, pomáha si, spoloène sa zabáva, ale aj nauèi sa znáa akosti a
riei problémy. Tým chcem poveda,
e nae stretnutia to nie sú len nácviky,
ale aj spoloèné výlety, vymý¾ame si
program na vo¾ný èas. Minulý rok sme
boli na týdennom výlete v Slovenskej
¼upèi, teraz si plánujeme výlet do Smoleníc. Cestujeme vlakom, bývame na
farách, spoloène sa modlíme, pripravujeme si stravu, umývame riady, spolu
trávime chvíle, ktoré upevòujú priate¾stvo a istotu kadého z nás, e patrí do
spoloèenstva, ktoré ho v kadej situácii
podrí. Niekedy ide na takýto výlet aj
osem vedúcich - spomeniem niekto-

akèným filmom, ktoré divákovi èasto
niè dobré nepovedia. Pastoraèné centrum je otvorené pre vetkých. Èi u pre
budúcich birmovancov, rodinné spoloèenstvá, pre deti a mláde. Jednoducho
pre kadého, kto má chu a záujem
prís medzi nás."
-psStupavské pastoraèné centrum (SPC)
pozýva
1.4. 15.45-17.00 Malá duchovná obnova, Pôstne obdobie - èas obnovy (vedie
¼. iak, zasadacia miestnos SPC)
6.4. 19.30 - Pobonos kríovej cesty v
Marianke (vedie Soòa Kohútková,
Marianka)
7.4. 9.30 - Výlet detí do prírody (zraz v
SPC, vedie Soòa Kohútková)
7.4. 17.00 - 18.00 Veèeradlo s Pannou
Máriou (farský kostol, vedie M. Hardenová)
8.4. 14.30 - 18.00 Ma¾ovanie ve¾konoèných kraslíc a pletenie korbáèov
(SPC,vedie J. Barusová)
22.4. 15.30 - 17.30 Stretnutia rodín pri
èaji (SPC, vedie ¼. iak)
29.4. 17.00 - 20.00 Diskotéka mladých
(SPC, vedie Betka Mraèková)
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